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 အသ ရြေးပငငေ်းဆ ိုမှု 

 

အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာ ဘဏ္ဍာရရေးရ ာ်ြ ိုရရေးရှငေ်း (IFC) ၏ ဤလမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ိုအြါအဝင ် အရလ့်အ ျင့််ရ ာငေ်းမျာေး 

လ စ် ွဲစာအိုြ်အတ ွဲမျာေး ထိုတရ်ဝပခငေ်း၏ ရညရ် ယ်ချ မှ်ာ ြတဝ်န်ေး ျငန်ငှ့်် လမူှုဆ ိုငရ်ာပြဿနာမျာေး   ိုငတ် ယရ်ပြရှငေ်းရန် 

ြိုဂ္ဂလ   ဏ္ဍ၏ ချဉေး ြ်ရဆာငရ်  မ်ှုမျာေးနငှ့််စြ်လျဉေးသည့်် အရလ့်အ ျင့်ရ် ာငေ်းတစ်ခို သ ို ့်မဟိုတ ် ယငေ်းတ ို ့်၏ 

အဂ္ဂ ါရြ်မျာေးရှ ရ  ာငေ်း သ ်ရသပြထာေးသညဟ်ို IFC မှ ယ ို  ည်သည့်် သတငေ်းအချ အ်လ မ်ျာေး  ို မျှရဝရန် 

ပြစ်ြါသည။် အဆ ိုြါ ြိုဂ္ဂလ   ဏ္ဍ ချဉေး ြ်ြ ိုမျာေးနငှ့််စြ်လျဉေးသည့်် သတငေ်းအချ ်အလ မ်ျာေး  ို အမျာေးပြညသ် ူ

အလ ယတ်  ူ ရယနူ ိုငရ်သာ သတငေ်းရငေ်းပမစ်မျာေး သ ို ့်မဟိုတ ် အပခာေးရသာ တတ ယြိုဂ္ဂ  လ်အြ ွဲ ွဲ့အစညေ်းမျာေး၏ သတငေ်း 

ရငေ်းပမစ်မျာေးမှ ထိုတယ်ထူာေးပခငေ်းပြစ်န ိုငသ်ည။် IFC နငှ့််(သ ို ့်မဟိုတ)် ယငေ်း၏ မ တြ် အ်ြ ွဲ ွဲ့အစညေ်းမျာေးသည ် အချ  ွဲ့ရသာ 

 ိုမပဏီမျာေးတ င ် ရင ရ  ေးဆ ိုငရ်ာ အ ျ  ေးခ စာေးခ င့််မျာေး သ ို ့်မဟိုတ ် အပခာေးရသာ စီေးြ ာေးရရေးဆ ိုငရ်ာ ဆ ဆ် ရရေးမျာေး 

ရှ ရနန ိုငသ်ည။် IFC သည ် ရြာ်ပြထာေးရသာ  သတငေ်းအချ ်အလ မ်ျာေး၏ ခ ိုငမ်ာတ  ျမှုအရြေါ် ယ ို  ညမ်ှုရှ ရသာ်လညေ်း 

ထ ိုသတငေ်းအချ အ်လ မ်ျာေးအရြေါ် အာမခ ပခငေ်း သ ို ့်မဟိုတ ် မည်သည့််   ိုယစ်ာေးပြ မှုတစ်ခိုမျှ မပြ လိုြ်ဘွဲ၊ 

သတငေ်းအချ ်အလ မ်ျာေး  ို အာမမခ ဘွဲ ရြေးထာေးရသာ လ ရှ် အရပခခ နညေ်းလမ်ေး အတ ိုငေ်းသာ တ တ  ျ ျ ရဆာငရ်   ်

ြါသည်။ IFC သည ် ဤလမ်ေးညွှန်ချ ်မှတစ်ို၏ အမှာေးအယ ငေ်းမျာေး၊ ြယခ်ျန်မှုမျာေး သ ို ့်မဟိုတ ် နာေးလညမ်ှု လ ွဲရစရသာ 

ရြာ်ပြချ မ်ျာေး သ ို ့်မဟိုတ ် ဤလမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ိုြါ အရ  ာငေ်းအရာမျာေး  ို ယ ို  ညအ်ာေး  ိုေးသ ိုေးစ ွဲရာမှ ရြေါ်ရြါ ် 

လာန ိုငရ်သာ မည်သည့်် ဆ ိုေးရှု  ေးမှု၊  ိုန် ျမှု၊ ြျ စ်ီေးမှု သ ို ့်မဟိုတ ် တာဝန်ရှ မှု အတ  မ်ဆ ို တာဝန်ယမူညမ်ဟိုတြ်ါ။ 

ဤစာရ  စ်ာတမ်ေး၏ အချ  ွဲ့အစ တအ်ြ ိုငေ်းမျာေးသည် ပြငြ်အငတ်ာန လ် ြ်စာမျာေးနငှ့်် ချ တဆ် ်ရနန ိုငသ်လ ို 

အပခာေးရသာပြငြ်အငတ်ာန  ် ဝဘဆ် ို မ်ျာေး လညေ်း ဤစာတမ်ေး  ို လာရရာ  ် ချ တဆ် ရ်နန ိုငသ်ည။် IFC သည် 

ပြငြ်မှရည်ညွှန်ေး  ိုေး ာေးထာေးရသာ အရ  ာငေ်းအရာမျာေး အတ   ် တာဝန်မရှ ြါ။ ဤစာရ  စ်ာတမ်ေးြါ အချ ်အလ ် 

မျာေးနငှ့်် သရဘာထာေးအပမငမ်ျာေးသည ် ဥြရေရရေးရာ သ ို ့်မဟိုတ ် အပခာေးရသာ ြညာရြ်ဆ ိုငရ်ာအ   ဉာဏ်မျာေးအာေး 

ြ ွဲ ွဲ့စညေ်းထည့််သ ငေ်းရန် ရညရ် ယပ်ခငေ်းမဟိုတသ်ည့််အပြင ်သ ဆ် ိုငရ်ာအရပခအရနမျာေးနငှ့်် ဆ စ်ြ်၍ အထေူးအ   ဉာဏ်မျာေး 

ရြေးရန် ယ ို  ညအ်ာေး  ိုေးပခငေ်း မပြ သင့််သလ ို အစာေးထ ိုေးစရာတစ်ခိုအပြစ်လညေ်း အသ ိုေးမပြ သင့််ြါ။ IFC သည ် ယငေ်း၏ 

  ိုယြ် ိုငရ်ငေ်းနှေီးပမ  ြ်နှ မှုမျာေးတ င ်ဤလမ်ေးညွှန်ချ ်မှတစ်ို၌ ရြာ်ပြထာေးရသာ အရလ့်အ ျင့်အ်ာေးလ ိုေး သ ို ့်မဟိုတ ်တစ်ခိုခို  ို  

မပြစ်မရန အသ ိုေးပြ ရန် မလ ိုအြ်န ိုငသ်လ ို  ိုမပဏီမျာေး သ ို ့်မဟိုတ ် စီမ   န်ေးမျာေး  ို ရချေးရင ထိုတရ်ြေးရန် သ ို ့်မဟိုတ ်

 ညူရီန်  စစတ ငလ်ညေ်း ယငေ်း၏   ိုယြ် ိုငဆ် ိုေးပြတြ် ိုငခ် င့်ပ်ြင့် ် ဤအရလ့်အ ျင့်မ်ျာေး  ို လ ို န်ာရစရန်  သရဘာမတဘူွဲ 

ရနန ိုငသ်ည။် IFC သည ် ထ ိုအရလ့်အ ျင့်မ်ျာေး သ ို ့်မဟိုတ ် အဆ ိုပြ အရလ့်အ ျင့်မ်ျာေး  ို စီမ   န်ေး၏ သ ်ဆ ိုငရ်ာ 

အရပခအရနမျာေးနငှ့်် စြ်လျဉေး၍ ပြစ်ရြ်တစ်ခိုချငေ်း အလ ို ်သာ အ ွဲပြတသ် ိုေးသြ်မညပ်ြစ်သည်။  

 

  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 

1 

 

အမြညမ်ြညဆ်ိုံင ်ာ ဘဏ္ဍာရ ျိုးရကာ်ြိုံရ ျိုးရှငျ်ိုး၏ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ ၆ - ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိ 

သဘာoသယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုး ကိုံ ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ ၆ သည ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ နငှ့််သက်ဆိုံငြ်ါသည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် (၁-၅) 

အထနိငှ့််( -၈)တိုံ ့်အမြင ် ထြ်မ သလိိုံရသာ သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးအတ က် ယငျ်ိုးတိုံ ့်နငှ့် ် ဆက်စြ်သည့်လ်မ်ျိုးညွှနခ် က် 

မတှ်စုံမ ာျိုးကိုံ ကိုံျိုးကာျိုး နမ်ြစ်ြါသည။် 

 

မိတ်ဆက် 

၁။ ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲမျာေး ထ န်ေးသ မ်ေးရစာင့််ရရှာ ပ်ခငေ်း၊ ရဂ္ဟစနစ်၏ ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ထ န်ေးသ မ်ေးပခငေ်း၊ 

သ ရှ်  သဘာဝရငေ်းပမစ်မျာေး  ို ရရရှညတ်ညတ် ့်ရအာင ် စီမ ခန် ့်ခ ွဲပခငေ်း စသည်တ ို ့်သည် ရရရှညြ်  ွဲ့ ဖြ  ေး 

တ ိုေးတ ်ရရေးအတ   ်အရပခခ  ျသညဟ်ို လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ ်၆  လ ခ်  သတမှ်တထ်ာေးသည။် 

ယခို လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ တ် င ်ြါဝငသ်ည့်် လ ို န်ာရန်လ ိုအြ်ချ မ်ျာေး  ို ဇီဝမျ  ေးစ ို  ွဲမျာေးဆ ိုငရ်ာ 

န ိုငင် တ ာ သရဘာတစူာချ ြ် ၏လမ်ေးညွှန်ချ မ်ျာေးနငှ့််အည ီ ရရေးသာေးထာေးသည။် ဇီဝမျ  ေးစ ို  ွဲမျာေးဆ ိုငရ်ာ 

န ိုငင် တ ာသရဘာတစူာချ ြ်တ င ် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲ  ို အဓ ြပါယြ် င့််ဆ ိုရာ၌ “ ိုန်ေးရပမ၊ ြငလ်ယ၊် 

အပခာေးရနရာမျာေး၊ အပခာေး ရရနငှ့်် ဆ စ်ြ်ရသာရနရာ စသည်တ ို ့်ရှ  ရဂ္ဟစနစ်မျာေး အြါအဝင ်အာေးလ ိုေးရသာ 

အရငေ်းအပမစ်မျာေးတ ငရှ် သည့်် သ ရှ် မျာေးအ  ာေး ရပြာငေ်းလွဲပြစ်ြ ာေးရနပခငေ်းပြစ်ဖြီေး၊ ယငေ်းဇီဝမျ  ေး  ွဲသည် 

ရဂ္ဟဆ ိုငရ်ာ စိုရြါငေ်းတည်ရှ မှုအစို၏ အစ တအ်ြ ိုငေ်းတစ်ရြ်အပြစ် ြါဝင ်ာ ဇီဝမျ  ေး  ွဲတ င ်

မျ  ေးစ တမ်ျာေးအတ ငေ်း၊ မျ  ေးစ တမ်ျာေးအ  ာေး   ွဲပြာေးပခာေးနာေးပခငေ်းနငှ့်် ရဂ္ဟစနစ်မျာေး   ွဲပြာေးပခာေးနာေးပခငေ်း 

စသည်တ ို ့် လညေ်း အ    ေးဝငြ်ါသည။်”  

၂။ ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး(Ecosystem Services) သည ် လသူာေးမျာေးအတ   ် ရ ာငေ်း ျ  ေးရြေးသလ ို 

စီေးြ ာေးရရေးလိုြ်ငန်ေးမျာေးအတ  ်လညေ်း အ ျ  ေးပြစ်ထ န်ေး ရစသည်။ ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးတ င ်

အမျ  ေးအစာေး ၄ မျ  ေးြါဝငသ်ည၊် (၁) ရထာ ြ် ့်ရြေးမှုမျာေး( Provisioning services)  - ယငေ်းတ င ်ရဂ္ဟ စနစ်မှ 

လအူမျာေးရရှ ရနရသာအရာမျာေး၊ (၂) ထ န်ေးည  ရြေးရသာ ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး(Regulating services) - 

ရဂ္ဟစနစ်ပြစ်စဉတ ို ့် ထ န်ေးည  လိုြ်ရဆာင ် ပခငေ်းအာေးပြင့်် လအူမျာေး  ို အ ျ  ေးရြေးရနပခငေ်းမျာေး၊ (၃) 

ယဉရ ျေးမှုဆ ိုငရ်ာ ဝန်ရဆာငရ်ြေးမှုမျာေး(Cultural services)  - ရဂ္ဟစနစ်မှ ရိုြ်ဝတတ  မဟိုတရ်သာ အ ျ  ေး 

ရ ျေးဇူေးမျာေး  ို လအူမျာေးခ စာေးရပခငေ်း၊ (၄) ရထာ  ်ရူြေးသည့်် ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး၁ (Supporting Services) 

- အပခာေး ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ထ န်ေးသ မ်ေးရြေးသည့်် သဘာဝပြစ်စဉမျာေး။  

၃။ လသူာေးတ ို ့် တန်ြ ိုေးထာေး  သည့်် ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို အမျာေးအာေးပြင့်် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲမျာေးမှ 

အရထာ အ် ပူြ  ြ ့်ြ ိုေးထာေးြါသည။် ထ ို ့်ရ  ာင့်် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲတ ို ့်အရြေါ် ထ ခ ို သ် ရ်ရာ မ်ှုမျာေးသည် 

ရဂ္ဟစနစ်မှရြေးရနသည့်် ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ဆ ိုေးဝါေးစ ာ ထ ခ ို ်ရစသည။် ယခို လိုြ်ရဆာငမ်ှု 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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စ သတမှ်တခ်ျ သ်ည ်မ မ တ ို ့်၏ ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ရယထူာေးသမူျာေး(clients) အရနပြင့်် စီမ   န်ေး 

 ာလတရလျှာ လ် ိုေး ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲနငှ့်် ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ရရရှညတ်ည်တ ့်ရအာင ် မည်သ ို ့် 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲန ိုငသ်ညမ်ျာေး၊  ထ ခ ို  ် သ ရ်ရာ မ်ှုမျာေးရှ လာလျှငလ်ညေ်း ရလျာ့်နညေ်းသ ာေးရအာင ် မညသ် ို ့် 

လိုြ်ရဆာငန် ိုငြ် ိုမျာေး  ို ရှငေ်းပြထာေးသည။်  

 ___________________  
၁ဥြမာမ ာျိုးမှာ - (၁) ရထာက်ြ ့်ရြျိုးမှု( provisioning) မ ာျိုးတ င ် အစာျိုးအစာ၊ ရ ခ ိ ၊ သစ်၊ ြိုံငဘ်ာ၊ ဘယရဆျိုးြငမ် ာျိုး စသညတ်ိုံ ့် 

ြါဝငသ်ည။် (၂) ထနိျ်ိုးည ရိြျိုးမှု (regulating) မ ာျိုးတ င ် ရမမရြေါ် ရှိရ ကိုံ သန် ့်စငရ်ြျိုးမခငျ်ိုး၊ ကာဗ နဓ်ာတက်ိုံ သမ်ိျိုးဆညျ်ိုးသိုံရလှာငမ်ခငျ်ိုး၊ 

 ာသဦတုံ ထနိျ်ိုးည ရိြျိုးမခငျ်ိုး၊ သဘာဝရဘျိုးတိုံ ့်မှ အကာအက ယရ်ြျိုးမခငျ်ိုး စသညတ်ိုံ ့်ြါဝငသ်ည။် (၃) ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး( 

cultural services) တ င ်အမ ာျိုးမြညသ် ူအထ တအ်မမတထ်ာျိုး ာရန ာမ ာျိုး၊ အနာျိုးယ ူနန်ငှ့်် ရှု ှု့ခငျ်ိုးြသာဒ အမမငခ် စာျိုး န ် တနြိ်ုံျိုးရှိသည့်် 

ရန ာမ ာျိုး ြါဝငသ်ည့်် ဧ ိယာမ ာျိုး/နယရ်မမမ ာျိုး ြါဝငသ်ည။် (၄) ရထာက်ကူရြျိုး (supporting) သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တ င ် ရမမဆလီွှာ 

မြစ်ထ နျ်ိုးမခငျ်ိုး၊ အြငန်ငှ့်် တိ ိစဆာနတ်ိုံ ့် လိုံအြ်သည့်် အာဟာ စက်ဝနျ်ိုးလညြ်တ်မခငျ်ိုး( nutrient cycling) ၊ အရမခခ ကုံနက်ကမ်ျိုးမ ာျိုး 

ထုံတလ်ုံြ်ရြျိုးမခငျ်ိုး (primary production) စသညတ်ိုံ ့် ြါဝငသ်ည။်  

အြိုံဒ ် ၁ (GN1)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ြါ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့််  ထိုံသတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံမခငျ်ိုး 

(ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံတ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည)် ကိုံ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ်(Convention 

on Biological Diversity - CBD) ၊ ယငျ်ိုး၏ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ မဟာဗ ျူဟာစီမ ခ က် (၂၀၁၁-၂၀၂၀) နငှ့်် ဂ ြနန်ိုံငင်  Aichi 

ရဒသ၌ မြ လုံြ်သည့်် ညလီာခ ၌ ဆ ုံျိုးမြတ်ခွဲ့်ရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ ြနျ်ိုးတိုံငမ် ာျိုး (Aichi Biodiversity Targets) တိုံ ့်မ ှ

လမ်ျိုးညွှနမ်ှုရြျိုးထာျိုးြါသည။်GN1 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ် (CBD)၏ ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးရ ျိုး အတ က ်

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး အစီအစဉ်တ င ် အရလျိုးအနက်ထာျိုး ရြာ်မြသည့််အတိုံငျ်ိုး၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုသည် 

ကမဘာရမမကကီျိုး၏ ရဂဟစနစ်မ ာျိုးမ ှရထာက်ြ ့်ရနရသာ အ ာမ ာျိုး နငှ့်် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး သသိသိာသာ ရလ ာ့်နညျ်ိုးသ ာျိုးရစနိုံင၍် 

စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာသာယာဝရမြာမှုနငှ့်် လူသာျိုးဘဝ ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးတိုံျိုးတက်ရ ျိုးမ ာျိုးအရြေါ် သက်ရ ာက်မှု ရှိရြမည။် ဤအခ က်သည် 

အထျူိုးသမြင့် ်သဘာဝသယ ဇာတအရမခခ  အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး  အမ ာျိုးအမြာျိုး ရှိရသာ ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးဆွဲနိုံငင် မ ာျိုးနငှ့်် 

အဓိကသက်ဆိုံငသ်ည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ  သရဘာတူစာခ  ြ်အ  က ငျ်ိုးြရသာ ၁၁ ကကိမ်ရမမာက် 

ညလီာခ ၏ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်အမတှ် XI-7၊ အြိုံဒ ် ၂ တ င“် စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးမ ှ ၂၀၁၂ ခုံနစ်ှတ င ် မြနလ်ည်မ မ်ျိုးမ  မြငဆ်င ်

ထုံတ်ရဝခွဲ့်ရသာ IFC လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ ထည့်သ် ငျ်ိုးလိုံက်နာရဆာင ် က် န”် အတိအက  ရြာ်မြထာျိုး 

ရကကာငျ်ိုး မတှ်သာျိုးသင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၂ (GN2) ။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၂ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးရသာ ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးဟူသည့်် 

အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်သည ် ရထာငစ်ုံနစ်ှရဂဟစနစ် ဆနျ်ိုးစစ်မှု (Millennium Ecosystem Assessment)GN2မ ှ ဆငျ်ိုးသက် 

လာမခငျ်ိုးမြစ်သည။် ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုအုံြ်စုံ ၄ မ ိ ျိုး (ရထာက်ြ ့်ရြျိုးမခငျ်ိုး၊ ထိနျ်ိုးည ရိြျိုးမခငျ်ိုး၊ ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့်် အရထာက်အကူမြ  ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး) ကိုံ ဤလုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်က အသအိမတှ်မြ ထာျိုး သည်။ 

                                                           
1 GN1 “ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူ စာခ  ြ်”၊ ၂၀၁၁-၂၀၂၀ မဟာဗ ျူဟာ စီမ ခ က်အတ က် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ ြနျ်ိုးတိုံငမ် ာျိုး၊ 

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268   

2 GN2 ရထာငစ်ုံနစ်ှရဂဟစနစ်ဆနျ်ိုးစစ်မှုဆိုံင ်ာ အငတ်ာနက်စာမ ကန်ာှ၊ “Millennium Ecosystem Assessment”, 2006, 

http://www.millenniumassessment.org  

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268
http://www.millenniumassessment.org/
http://www.millenniumassessment.org/
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ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးသည ်ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးရ ျိုးလုံြ်ရဆာငမ်ှုမ ာျိုးရကကာင့်် ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

အ ညအ်ရသ ျိုးနမိ့််က မခငျ်ိုးတိုံ ့်မြစ်လျှင ် ရ ရှညြ်  ှု့ ဖြိ ျိုးတိုံျိုးတက်မှုလညျ်ိုး  ရှိနိုံငမ်ညမ်ဟုံတ်ရကကာငျ်ိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ်ခ က် ၆ က အသအိမတှ်မြ ထာျိုးသည။် အဆိုံြါ အရကကာငျ်ိုးအ ာနစ်ှခုံ၏ တစ်ခုံနငှ့််တစ်ခုံခ ွဲမခာျိုးမ ရအာင ်

ခ ိတ်ဆက်ရနမှုကိုံ အသအိမှတ်မြ လ က်၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးနငှ့််ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအတ က် IFC ၏ ရထာက်ြ ့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးအရနနငှ့် ်မမြစ်မရနလိုံက်နာ မည့်် သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မတှ်ခ က် 

၆ တ င ်သျီိုးမခာျိုးရြာ်မြရြျိုးထာျိုးသည။် ထိုံရြာ်မြခ က်သည ်တစ်စိတ်တစ်ြိုံငျ်ိုးမျှသာ ရှိရသျိုးသည။် အဘယ့််ရကကာင့််ဆိုံရသာ် 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဟူသည ်ရဂဟစနစ်ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် ကာက ယ်ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုး ဇီဝရဗဒြညာရှငမ် ာျိုး၏ ြျူိုးရြါငျ်ိုး 

လုံြ်ရဆာင ်တညူမီှုရှိရသာ (community of practices) ကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့်် သြိပ နညျ်ိုးက  ဗဟုံသုံတမ ာျိုးလညျ်ိုး ြါဝငသ်ည။် 

ထိုံ ့်အမြင ်  ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုအရမခအရနကိုံ ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး၊ ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစီအစဉ်မ ာျိုး 

ရဆာင ် က် ာတ ငလ်ညျ်ိုး မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် လူမှုရ ျိုးဆိုံင ်ာ ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် အမခာျိုးကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး (ဥြမာ- 

ရမမယာနငှ့် ် သျီိုးနှ စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုး ြညာရှငမ် ာျိုး၊ ဘူမိရဗဒြညာရှငမ် ာျိုး၊ ဇလရဗဒြညာရှငမ် ာျိုး၊ ရမမရြေါ် ရမမရအာက်ရ ထုံ 

မြန် ့်နှ ့်တညရ်ှိြ ုံကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး၊ ရမမဆလီွှာ တိုံက်စာျိုးမှုထနိျ်ိုးခ  ြ်ရ ျိုး ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး၊ ရ အ ငျ်ိုးအမမစ် 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး) နငှ့်် နစ်နာဆ ုံျိုးရှု  ျိုး သည့််  ြ်  ာလူထုံမ ာျိုးနငှ့်် တိုံက်ရိုံက်ခ ိတ်ဆက်မခငျ်ိုးမ ာျိုးလညျ်ိုး လိုံအြ်သည။် 

အြိုံဒ ် ၃ (GN3) ။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးသည် သက်ရှိသဘာဝသယ ဇာတ ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုး (living 

natural resources) ကိုံ အသ ုံ:မြ ၍ လူသ ုံျိုးကုံနန်ငှ့်အ်စာျိုးအစာမ ာျိုး ထုံတ်လုံြ်သည့်် ကဏ္ဍမ ာျိုးမြစ်ကကသည့်် စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုး၊ 

သစ်ရတာ၊ ငါျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် တိ စဆာနရ်မ ျိုးမမျူရ ျိုးတိုံ ့်နငှ့်် အထျူိုးဆက်စြ်ရနသည။် အဆိုံြါကဏ္ဍမ ာျိုးစ ာအတ က် ရ ရှည ်

ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးတိုံျိုးတက်ရ ျိုး စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအရလ့်အက င့်မ် ာျိုးကိုံ နိုံငင် တကာအသအိမတှ်မြ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် စုံစညျ်ိုးရြာ်မြထာျိုးသည။် 

ထိုံအ ရကကာငျ်ိုးမ ာျိုးရကကာင့်် သက်ရှိသဘာဝသယ ဇာတ ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုးမ ှ လူ ့်အသ ုံျိုးအရဆာငမ် ာျိုးအမြစ် အစမြ ထုံတ်လုံြ် ာ၌ 

ြါဝငြ်တ်သက်ရနရသာကုံမပဏမီ ာျိုးအတ က် ထြ်ရလာငျ်ိုး သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ ရြာ်မြရြျိုးမခငျ်ိုး မြစ်သည။်  

ရညမှ်န်ေးချ မ်ျာေး 

• ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲအာေး အ ာအ  ယရ်ြေးန ိုငရ်န်နငှ့်် ထ န်ေးသ မ်ေးရစာင့််ရရှာ န် ိုငရ်န်၊ 

• ရဂ္ဟစနစ် ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးမှ ရရှ ရသာ အ ျ  ေးရ ျေးဇူေးမျာေး  ို ထ န်ေးသ မ်ေးရန်၊ 

• ထ န်ေးသ မ်ေးရစာင့််ရရှာ ်ရရေးသတမှ်တခ်ျ မ်ျာေး၊ ြ  ွဲ့ ဖြ  ေးရရေးဆ ိုငရ်ာ ဦေးစာေးရြေး လိုြ်ရဆာငရ်မည့်် အချ  ်

မျာေး ရြါငေ်းစြ်ထာေးသည့်် လိုြ်ထ ိုေးလိုြ်နညေ်းမျာေး  ိုအသ ိုေးချ၍ သ ရှ် သဘာဝသယ ဇာတရငေ်းပမစ်မျာေး 

ရရရှညစ်ီမ ခန် ့်ခ ွဲရရေး  ို ပမ  င့််တငရ်န် ။ 

အသ ိုေးပြ ရာနယြ်ယ် 

၄။ ဤလိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ အ်ာေး အသ ိုေးပြ မည့်် အတ ိုငေ်းအတာ  ို သဘာဝြတဝ်န်ေး ျငန်ငှ့်် 

ရြ်ရ ာလထူိုလမူှုဘဝအရြေါ် သ ရ်ရာ လ်ာမည့်် အနတရာယန်ငှ့််  ထ ခ ို ်သ ်ရရာ မ်ှုမျာေး  ို ရှာရြ  

ရြာ်ထိုတသ်ည့်  ်လိုြ်ငန်ေးစဉအတ ငေ်း သတမှ်တရ်မည။် လိုြ်ငန်ေးမျာေး အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငရ်  ရ်ာတ င ်

ယခို လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ မှ် သတမှ်တခ်ျ မ်ျာေးနငှ့််   ို ည်ီရအာင ် လိုြ်ရဆာငရ်န် လ ိုအြ်ဖြီေး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 
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ယငေ်းသ ို ့်   ို ်ညမီှုရှ ရစရရေး စီမ ရာတ င ် လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ  ် ၁ တ င ် ရြာ်ပြထာေးသည့်် သဘာဝ 

ြတဝ်န်ေး ျငန်ငှ့်် လမူှုဆ ိုငရ်ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ် (ESMS) နငှ့််အည ီစီမ ရဆာငရ်  ရ်မည။်  

၅။ ယငေ်းအနတရာယန်ငှ့်် ထ ခ ို ်သ ရ်ရာ ်မှုမျာေး  ရှာရြ ရြာ်ထိုတသ်ည့်် လိုြ်ငန်ေးစဉ  ို အရပခခ လျ ် 

ယခိုလိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ ြ်ါ သတမှ်တခ်ျ မ်ျာေး  ို ြူေးတ ွဲြါ စီမ   န်ေးမျာေးတ င ်အသ ိုေးပြ ရမည ်- (၁) 

ပြ ပြငရ်ပြာငေ်းလွဲသ ာေးသည့်် ရနရငေ်းရေသ(modified habitat) ၊ သဘာဝအတ ိုငေ်း တညရှ် သည့် ်ရနရငေ်းရေသ( 

natural habitat) ၊ အရရေးတက ေီး  ာ  ယထ် န်ေးသ မ်ေးရမည့်် ရနရငေ်းရေသ (critical habitat) မျာေးတ င ်

တညရှ် သည့်စ်ီမ   န်ေးမျာေး ၊ (၂) IFC၏ ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ရယထူာေးသမူျာေးမှ တ ို ရ် ို  ်စီမ ခန် ့်ခ ွဲ 

ထ န်ေးချ ြ်မှု (သ ို ့်မဟိုတ)်  သ သ သာသာ လွှမ်ေးမ ိုေးမှုရှ သည့်် ရဂ္ဟစနစ်မျာေးအရြေါ် မီှခ ိုရနရသာ (သ ို ့်မဟိုတ)် 

သ ရ်ရာ ်မှုရှ န ိုငရ်သာ စီမ   န်ေးမျာေး (၃) သ ရှ် သဘာဝသယ ဇာတရငေ်းပမစ်မျာေး ထိုတလ်ိုြ်ရရေး (ဥြမာ - 

စ ို ြ်ျ  ေးရရေး၊ တ ရ စဆာန်ရမ ေးပမြူရရေး၊ ငါေးလိုြ်ငန်ေး၊ သစ်ရတာ လိုြ်ငန်ေး) စီမ   န်ေးစသညတ် ို ့်ပြစ်သည။်  

 

အြိုံဒ ် ၄ (GN4)။ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာအနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး  ရှာရြ ရြာ်ထုံတ်သည့်် 

လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်အတ ငျ်ိုး လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ကိုံ  အသ ုံျိုးမြ  န ်သတ်မတှ်ထာျိုးဖြီျိုးမြစ်သည။် ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်အတ က် 

IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူရနသူမ ာျိုး လိုံက်နာ မည့်် အရထ ရထ ကိစစမ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁၊ 

အြိုံဒ ်၇ မ ှ၁၂ နငှ့်် ယှဉ်တ ွဲကိုံျိုးကာျိုး မည့်် လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ ၁ ၏ အြိုံဒ ်၁၅ မ ှ၂၈ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည။် အနတ ာယ် နငှ့််  

ထခိိုံက်သက် ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ ရှာရြ ရြာ်ထုံတ်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တ င ်  ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၊ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

နငှ့််ဆိုံငရ်သာ မြစ်နိုံငရ်မခမြဿနာမ ာျိုး၏ နယ်ြယ်အတိုံငျ်ိုးအတာ သတ်မတှ်မခငျ်ိုးကိုံလညျ်ိုး ထည့်သ် ငျ်ိုးသင့်ြ်ါသည။် 

ယငျ်ိုးနယ်ြယ်အတိုံငျ်ိုးအတာ သတ်မတှ်မခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးကိုံ  ကနဦျိုး စာရတ ှု့ရလ့်လာဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးနငှ့််  နိုံငသ်မျှ သုံရတသန 

စာတမ်ျိုးမ ာျိုး ရှာရြ သ ုံျိုးသြ်မခငျ်ိုးအမြင ် ရဒသဆိုံင ်ာမခ  င ုံရလ့်လာမှုမ ာျိုးနငှ့်် ဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုးအရြေါ် သ ုံျိုးသြ်ခ က်တစ် ြ်နငှ့်် 

ကမဘာတစ်ဝမ်ှျိုးလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ သိုံ ့်မဟုံတ် ရဒသဆိုံင ်ာ အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်နိုံငရ်မခမ ာျိုး စိစစ်သတ်မတှ်သည့်် နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး 

အသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုး၊ ဥြမာ- ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးကိုံ  ဘက်စ ုံဆနျ်ိုးစစ်သည့််နညျ်ိုးလမ်ျိုး (Integrated Biodiversity Assessment 

Tool - IBAT) တိုံ ့်အာျိုးမြင့်် ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည။် အရစာြိုံငျ်ိုးကာလအတ ငျ်ိုး က ငျ်ိုးဆငျ်ိုး၍ ကနဦျိုးရလ့်လာမခငျ်ိုးနငှ့်် 

ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးသညလ်ညျ်ိုး အသ ုံျိုးဝငန်ိုံငသ်ည။် ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးဆိုံင ်ာ 

နယ်ြယ်အတိုံငျ်ိုးအတာသတ်မှတ်မခငျ်ိုးကိုံ ထခိိုံက်နစ်နာမှုရှိသည့် ်  ြ်  ာလူထုံနငှ့် ် အကက ဥာဏ ်ယူရဆ ျိုးရန ျိုး ာတ င ်

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁၊ အြိုံဒ ် ၂၅ မ ှ ၃၃ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးရသာ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် 

ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က် န ်သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့် ်  ယှဉ်တ ွဲကိုံျိုးကာျိုး မည့်် လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံကိုံ ရလ့်လာ၍ ရဆာင ် က်နိုံင ်

သည။် (လမ်ျိုးညွှနမ်တှ်စုံ အြိုံဒအ်မတှ် ၉၁ မ ှ၁၀၅)  

အြိုံဒ ် ၅ (GN5)။ အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ ရှာရြ ရြာ်ထုံတ်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်သည ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ 

သရဘာသဘာဝ၊ အ  ယ်အစာျိုးနငှ့်် တညရ်န ာအရြေါ်မတူည်၍ အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး မြစ်နိုံငသ်ည။်    IFC၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

မ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည် စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မှုရှိရသာ ရန ာမ ာျိုး (areas of influence)တ င ်

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်နိုံငရ်မခရှိရသာ အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်မှု 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 

5 

 

မ ာျိုးကိုံ  ဆနျ်ိုးစစ်၊  ရြာထ်ုံတ်၊ သတ်မတှ် ာ၌ အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးအရနမြင့် ် ရအာက်ြါတိုံ ့်ကိုံ ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည ် (၁) စီမ ကိနျ်ိုး 

လုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုးနငှ့်် ဆက်စြ်လုြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး၏ တညရ်န ာနငှ့်် အ  ယ်အစာျိုး (၂) လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အြိုံဒ ်၃၀ 

တ င ် သတ်မတှ်ထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး ထုံတ်ကုံန ် သိုံ ့်မဟုံတ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုတစ်ခုံမြစ်လာရ ျိုးအတ က် လိုံအြ်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုး 

က ငျ်ိုးဆက်မ ာျိုး (၃) အသိအမတှ်မြ ထာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးရှိသည့််ရန ာမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးရှိရနရကကာငျ်ိုး အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာ ရန ာမ ာျိုးသည ်စီမ ကိနျ်ိုး၏အနျီိုးတစ်ဝိုံက်တ င ်ရှိ၊မရှိ (၄) 

အသ ုံျိုးမြ မည့်် နညျ်ိုးြညာအမ ိ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး (ဥြမာ- ရမမရအာက် သတတ  တ ငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုး( underground minings) နငှ့်် ရမမရြေါ် 

ဟငျ်ိုးလငျ်ိုးြ င့်် သတတ  တ ငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး ( open pits)၊ တ ငျ်ိုးရကာက်တူျိုးရြာ်မခငျ်ိုး (directional drilling) နငှ့်် သတ်မတှ်ထာျိုး 

ရသာ ရန ာတစ်ခုံထွဲမ ှ  တ ငျ်ိုးခ ုံရြါငျ်ိုးစုံမြင့်တ်ူျိုးရြာ်မခငျ်ိုး(multi-wellpads) နငှ့်် တ ငျ်ိုးခ ုံတစ်ခုံထွဲမြင့်် အငမ်ြည့််အာျိုးမြည့်် 

တူျိုးရြာ်မခငျ်ိုး (density single-well pads)၊ ရလမြင့််အရအျိုးခ ရသာ လျှြ်သိုံမ ာျိုး (condensers) မ ာျိုးနငှ့်် အ ညမ်ြင့်် 

အရအျိုးခ ရသာ cooling towers မ ာျိုး စသည)် နငှ့်် အဆိုံမြ  စက်ကိ ိယာမ ာျိုး၏ ထရိ ာက်အက ိ ျိုးမ ာျိုးမှုနငှ့်် (၅) စီမ ကိနျ်ိုးကိုံ 

သက်ရ ာက်နိုံငရ်မခရှိသည့်် တတိယြုံဂ္ိ လ်/အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ ဥြမာ- တ ာျိုးမဝငအ်ရမခခ ရနထိုံငသ်ူမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

အမွဲလိုံက်သူမ ာျိုး (ဥြမာ-ရဝျိုးလ ရခါငြ် ာျိုးရဒသမ ာျိုးသိုံ ့် ဝငထ် က်သ ာျိုးလာနိုံငသ်ည့်် လမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးအသစ်မ ာျိုး ရြာ်ရဆာင ်

မခငျ်ိုးမတှဆင့််)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ကိုံ ဗဟုံသုံတ အာျိုးနညျ်ိုးက ာဟခ က်( Knowledge gap) နငှ့်် ဆက်စြ် 

ရနရသာ အနတ ာယ်မ ာျိုး အြါအဝင ် အရသျိုးစိတ်စိစစ်ထာျိုးဖြီျိုး ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

မ ာျိုးအရြေါ် သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ အနတ ာယ်မရှိနိုံငဟ်ုံ ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ာမ ာျိုးတ င ်အသ ုံျိုးမမြ နိုံငြ်ါ။  

အြိုံဒ ်၆ (GN6)။ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁ အြိုံဒ ်၁ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည့်် 

အတိုံငျ်ိုး ထခိိုံက်နစ်နာ ရသာ  ြ်  ာလူထုံသည ်အဆိုံြါ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးကိုံ (အဓိက) တိုံက်ရိုံက်  

 ရှိရနသူမ ာျိုးမြစ်လျှင ် လုံြ်ရဆာငခ် က်စ နှုနျ်ိုး ၆ ကိုံ မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် က င့််သ ုံျိုး နမ်ြစ်သည။်GN3 IFC၏ ရထာက်ြ ့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ယူထာျိုးသူမ ာျိုး၏စီမ ကိနျ်ိုးသည ်အဆိုံြါ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် တိုံက်ရိုံက်စီမ ခန် ့်ခ ွဲ ထနိျ်ိုးခ  ြ် 

မှုမရှိမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ကကီျိုးမာျိုးရသာလွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မှုမရှိမခငျ်ိုးမ ိ ျိုး  မြစ်လျှင ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ကိုံ 

အသ ုံျိုးမမြ ဘွဲရနနိုံငသ်ည။်- ဥြမာ- ကမဘာလ ုံျိုးအတိုံငျ်ိုးအတာနငှ့်် အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး ရှိနိုံငသ်ည့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

မ ာျိုးအာျိုး ထိနျ်ိုးည မိခငျ်ိုး (ဥြမာ- ရဒသအတ ငျ်ိုးကာဗ နသ်ိုံရလှာငမ်ှုသည ် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ  ာသဦတုံရမြာငျ်ိုးလွဲမှု 

ရလျှာ့်ခ နိုံငရ် ျိုးအတ က် ြ ့်ြိုံျိုးနိုံငမ်ခငျ်ိုးမ ိ ျိုး)။ သက်ရ ာက်မှုအတိုံငျ်ိုးအတာကိုံ အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထိခိုံက်သက်ရ ာက်နိုံငရ်မခမ ာျိုး  

ရှာရြ ရြာ်ထုံတ်သည့််လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁ တ င ် ရြာ်မြထာျိုးဖြီျိုး၊ 

ရနာက်ထြ်လမ်ျိုးညွှနခ် က်အခ ိ ှု့ကိုံလညျ်ိုး, ယငျ်ိုး၏ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ်၃၁ မှ ၃၅ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည။် ြနလ် ုံအိမ် 

ဓာတ်ရင ှု့ထုံတ်လုံြ်မှုနငှ့်် စြ်လ ဉ်ျိုး၍ လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူ လိုံက်နာ မည့််အခ က်မ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၃၊ 

အြိုံဒ ်၇ နငှ့်် ၈ အမြင ်ယငျ်ိုး၏လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ်၁၆ မ ှ၂၆ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည။်  

 

အြိုံဒ ်၇ (GN7) ။ သက်ရှိသဘာဝသယ ဇာတ ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ထိုံသယ ဇာတမ ာျိုးကိုံ အရမခခ ထာျိုး ထုံတ်လုံြ်သည့်် 

စီမ ကိနျ်ိုးအာျိုးလ ုံျိုးတ င ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ကိုံ အသ ုံျိုးမြ  နမ်ြစ်သည။်  

                                                           
3 GN3 ဤအဓိြပာယြ် င့််ဆိုံခ က်အရြေါ် ရနာက်ထြ်လမ်ျိုးညွှနခ် က်ကိုံ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မှတ်စုံ ၁ စာြိုံဒ ်၉၁ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည။် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး 

အရထ ရထ  

၆။ လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ  ် ၁ တ င ် ရြာ်ပြထာေးသည့်် အနတရာယန်ငှ့်် ထ ခ ို ်သ ်ရရာ မ်ှုမျာေး 

ရှာရြ ရြာ်ထိုတရ်ရေး လိုြ်ငန်ေးစဉတ င ်စီမ   န်ေးလိုြ်ငန်ေးမျာေးမှ ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲနငှ့်် ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာင ်

မှုမျာေးအရြေါ် တ ို ရ် ို  ် (သ ို ့်မဟိုတ)် သ ယဝ် ို ်သ ်ရရာ ်မည့်် အရရေးတ ို ့်  ို ထည့််သ ငေ်းစဉေးစာေး 

ရမညပ်ြစ်ဖြီေး သ ရ်ရာ မ်ှုမျာေး ရလျာ့်နညေ်းသ ာေးရအာင ် စီမ ရဆာငရ်  ဖ်ြီေးရနာ ြ် ိုငေ်းသ သ သာသာ 

 ျန်ရှ ရနရသေးသည့်် က ငေ်း ျန်သ ်ရရာ မ်ှု မှန်သမျှ  ို သ ရှ နာေးလညရ်အာင ် လိုြ်ရဆာငထ်ာေး ရ 

မည။် ယငေ်းလိုြ်ငန်ေးစဉတ င ် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲနငှ့်် ရဂ္ဟစနစ် ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ဖခ မ်ေးရပခာ ်ရနသည့်် 

အရာမျာေး  ိုလညေ်း ထည့််သ ငေ်းစဉေးစာေးရသည။် ယငေ်းဖခ မ်ေးရပခာ မ်ှုမျာေးတ င ် ရနရငေ်းရေသမျာေး 

ဆ ိုေးရှု  ေးလာပခငေ်း၊ အရည်အရသ ေး  ျဆငေ်းပခငေ်းနငှ့်် အ  ွဲ  ွဲအပြာေးပြာေးပြစ်လာပခငေ်း၊ ယငေ်းရနရာတ ို ့်ရှ  

သ ဆ် ိုငရ်ာ သဘာဝြတဝ်န်ေး ျငတ် င ်ယခင ်မရှ သည့်် ပြငြ်မျ  ေးစ တမ်ျာေး    ျြူေးရ ျာ်ဝငရ်ရာ ် 

လာပခငေ်း၊ ယငေ်းရနရာတ ို ့်အာေး အလ န်အ   အသ ိုေးချပခငေ်း၊ ဇလရေေဆ ိုငရ်ာ အရပြာငေ်းအလွဲမျာေး၊ 

ယငေ်းရနရာတ ို ့်တ င ်အြငန်ငှ့်် သတတ ဝါတ ို ့် လ ိုအြ်သည့်် အာဟာရမျာေး လ ိုအြ်သည်ထ  ်အလ န်အ    

ြ ိုမျာေးလာဖြီေး စိုြ ိုလာပခငေ်း၊ သဘာဝြတဝ်န်ေး ျင ်ညစ်ညမ်ေးလာပခငေ်း စသည်တ ို ့်  ို အထေူးအရလေးထာေး 

အာရ ိုစ ို ရ်မည။် ထ ခ ို န်စ်နာသည့်် ရြ်ရ ာလထူိုနငှ့်် အပခာေး ြ ်သ ဆ် န် ယ်သမူျာေးမှ 

ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲနငှ့်် ရဂ္ဟစနစ် ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးအရြေါ်   ွဲပြာေးပခာေးနာေးသည့်် တန်ြ ိုေးထာေးမှုမျာေး  ို 

လညေ်း သင့််ရလျာ်သလ ို ထည့််သ ငေ်းစဉေးစာေးရမည။် အြ ိုေ ် ၁၃ မှ ၁၉ တ င ် ြါဝငသ်ညမ်ျာေးနငှ့်် 

ဆ စ်ြ်ြါ  ရပမမျ န်ာှသ ငပ်ြင ် (သ ို ့်မဟိုတ)် ြငလ်ယပ်ြငအ်ရနအထာေးမျာေး အရြေါ် စီမ   န်ေးမှ 

သ ရ်ရာ န် ိုငမ်ည့််အရရေးတ ို ့်  ို ထည့််သ ငေ်းစဉေးစာေးရမည။်  

၇။ IFC၏ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ရယထူာေးသမူျာေးအရနပြင့် ် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲမျာေးနငှ့်် 

ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးအရြေါ် ထ ခ ို ်သ ်ရရာ လ်ာန ိုငမ်ှုမျာေး  ို က   တင ်ာ  ယ ် ရရှာငရှ်ာေး 

န ိုငရ်ရေး  ို ြထမဥေီးစာေးရြေးအရနပြင့် ်က   ေးြမ်ေးသင့််သည။် အ ယ၍် မရရှာငရှ်ာေးန ိုငရ်တာ့်ြါ  ထ ခ ို ် 

သ ရ်ရာ လ်ာမှုမျာေး  ို ရလျာ့်ချရန်၊ ြျ စ်ီေးသ ာေးရသာ ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲနငှ့်် ရဂ္ဟစနစ် ဝန်ရဆာငမ်ှု 

မျာေး  ို  ပြန်လညြ်ျ  ေးရထာငရ်န် လိုြ်ရဆာငသ်င့််သည။် ရရရှညတ် င ်စီမ   န်ေးမှ  ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲနငှ့်် 

ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးအရြေါ် ထ ခ ို ်သ ်ရရာ န် ိုငမ်ှုမျာေး  ို မှန်ေးဆတ  ခ်ျ ရ်ာတ င ်ရှု ြ်ရထ ေး 

မှုမျာေးရှ သပြင့်် ပြစ်လာရသာ အရပခအရနနငှ့်် လ ို ်ရလျာညီရထ  စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု  ို ချမှတလ်ိုြ်ရဆာင ်

ရမည။် ထ ိုစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုသည် ရပြာငေ်းလွဲရနရသာ အရပခအရနမျာေးနငှ့်် စီမ   န်ေး ာလတရလျှာ လ် ိုေး 

ရစာင့််  ည့််စစ်ရဆေးမှု၏ ရလေမ်ျာေးအရြေါ် မူတည်၍ ထ ခ ို မ်ှုရလျှာ့်ချရရေးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု အတ ိုငေ်း 

အတာမျာေး  ို လ ိုအြ်သလ ို အရ ာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာငရ်  ်ရန်ပြစ်သည။်  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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၈။ အြ ိုေ ်၁၃ မှ ၁၅ အထ  အချ မ်ျာေးနငှ့်် သ ဆ် ိုငလ်ာြါ ၊  ျရရာ လ်ာန ိုငရ်သာ အနတရာယန်ငှ့်် 

ထ ခ ို ်သ ်ရရာ မ်ှုမျာေး  ို   ရှာရြ ရြာ်ထိုတရ်ရေး လိုြ်ငန်ေးစဉ  ို အရည်အချငေ်းပြည့််ဝသည့်် 

  မ်ေး ျငသ်မူျာေး  ို ရခေါ်ယူ ာ အာေးပြည့််လိုြ်ရဆာငရ်မည။် အြ ိုေ ် ၁၆ မှ ၁၉ ြါ အချ မ်ျာေးနငှ့်် 

ဆ စ်ြ်ြတသ် လ်ာြါ  ယခိုလိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ ်နငှ့်် လ ို ရ်လျာညရီထ မည့်် ထ ိုထ ခ ို ် 

သ ရ်ရာ ်မှုမျာေး ရလျာ့်ချရရေး နညေ်းလမ်ေးအဆင့််ဆင့််  ို ရြာ်ထိုတရ်ာမှာပြစ်ရစ၊ ထ ိုနညေ်းလမ်ေးမျာေး 

  ို အသ ိုေးချန ိုငမ်ှု  ို စ စစ်အတညပ်ြ ရာတ ငပ်ြစ်ရစ ယငေ်းရေသဆ ိုငရ်ာ အရတ ွဲ့အ    ရှ သည့်် ပြငြ် 

  မ်ေး ျငြ်ညာရှငမ်ျာေးအာေး ရခေါ်ယအူသ ိုေးပြ ရမည။်  

 

အြိုံဒ ်၈(GN8)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ်၆ မ ှ၈ သည ်စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံတ င ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ 

ကိုံ က င့််သ ုံျိုး နဆ် ုံျိုးမြတ်ဖြီျိုးသည်နငှ့််တစ်ဖြိ ငန်က် အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်နိုံငရ်မခမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ်သည့်် 

လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်ဖြီျိုးစီျိုးရကကာငျ်ိုး  ည်ညွှနျ်ိုးရြာ်မြထာျိုးသည်။ အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်နိုံငမ်ှုမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ် 

သည့််လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်အာျိုး ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ ထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး (ESIA) ြ ုံစ မြင့််ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည့််အမြင ်

ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််လူမှုဆိုံင ်ာစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ် (ESMS) ၏ ဆက်လက်ရဆာင ် က်ဆွဲ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ်လညျ်ိုး 

ရဆာင ် က်သင့််သည။် ဆနျ်ိုးစစ်မည့်် နယ်ြယ်အတိုံငျ်ိုးအတာသည ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ သဘာဝနငှ့််အ  ယ်အစာျိုး၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

မ ာျိုး၏ ြငက်ိုံယ်အ ညအ်ရသ ျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအ  ထလိ ယ်ရှလ ယ် ကိစစ ြ်မ ာျိုး မြစ်ရြေါ် နိုံငရ်မခအရြေါ် 

မတူညသ်ည။် IFC ၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်အရလ့်အက င့်ရ်ကာငျ်ိုးမ ာျိုးဆိုံင ်ာ လမ်ျိုးညွှနခ် က် 

မ ာျိုးနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ လက်ရှိ စုံရဆာငျ်ိုး ရှိရသာအခ က်အလက်မ ာျိုး၊ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး နငှ့်် 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ အမခာျိုး ညည်ွှနျ်ိုးစာ  က်စာတမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ ကိုံျိုးကာျိုးရဆာင ် က်သင့််သည်။ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍  ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ် ၁၀၆ မ ှ ၁၂၂ အထကိိုံ ကိုံျိုးကာျိုးသင့််သည။် ထိုံအြိုံဒမ် ာျိုးတ င ် ရဂဟစနစ် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ စနစ်တက ဆနျ်ိုးစစ်နိုံင ်န ်လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးကိုံ ရြာ်မြထာျိုးသည။် 

အြိုံဒ ် ၉ (GN9)။ သဘာဝြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာထိခိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး (ESIA) ၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် 

သက်ဆိုံင ်ာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၏ ြငက်ိုံယ် အ ညအ်ရသ ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးဆိုံင ်ာ အရမခခ အခ က် 

အလက်မ ာျိုး ရကာက်ယူရလ့်လာမခငျ်ိုး (baseline study)ကိုံ ရဆာင ် က်သင့််သည။် အဆိုံြါ အရမခခ အခ က်အလက်မ ာျိုး 

ရကာက်ယူမခငျ်ိုးတ င ် သုံရတသန စာတမ်ျိုးမ ာျိုး စုံစညျ်ိုးသ ုံျိုးသြ်မခငျ်ိုး၊ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်၍ 

တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုး၊ လက်ရတ ှု့က ငျ်ိုးဆငျ်ိုး ရလ့်လာမခငျ်ိုးနငှ့်် အမခာျိုးသက်ဆိုံင ်ာ ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး ရြါငျ်ိုးစြ် 

ထည့််သ ငျ်ိုးအသ ုံျိုးမြ သင့််သည။် လက်ရှိအရမခခ  အခ က်အလက်မ ာျိုး ရကာက်ယူ န ်သတ်မတှ်ခ က်သည် စီမ ကိနျ်ိုးသဘာဝနငှ့်် 

အ  ယ်အစာျိုးရြေါ်မတူည၍် အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးက ွဲမြာျိုးမညမ်ြစ်သည။် သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး၊ အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ ်

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ကကီျိုးမာျိုးရသာ ထခိိုံက်နိုံငရ်မခမ ာျိုး 

ရှိရနသည့်် ရန ာမ ာျိုးတ င ်မြ လုံြ်သည့်် အရမခခ အခ က်အလက် ရကာက်ယူမြစုံမခငျ်ိုးအတ က်  လက်ရတ ှု့က ငျ်ိုးဆငျ်ိုး ရလ့်လာ 

မခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ  ာသအီမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး ( multiple seasons) တ င ် မြ လုံြ်သင့််သည။် အဆိုံြါရလ့်လာမှုကိုံ ကျွမ်ျိုးက ငရ်သာ ြညာ ြ် 

ဆိုံင ်ာြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးနငှ့်် မြငြ်ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးမြှါ   လိုံအြ်သလိုံ ရဆာင ် က် န ် မြစ်သည။် လက်ရတ ှု့က ငျ်ိုးဆငျ်ိုး ရလ့်လာမှု 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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မ ာျိုးနငှ့်် ဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုးသည ်  မကကာရသျိုးမီက ရလ့်လာရဆာင ် က်မခငျ်ိုးမ ိ ျိုးမြစ်သင့််သည့််အမြင ်ထိုံရလ့်လာမှုတ င ် စီမ ကိနျ်ိုး 

တိုံက်ရိုံက်ရဆာက်  က်မည့်ရ်န ာ (foot print) ၊ ယငျ်ိုးနငှ့််ဆက်စြ်လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး၏ ရန ာအခငျ်ိုးအက ငျ်ိုးနငှ့်် ြစစညျ်ိုးြစစယမ ာျိုး၊ 

စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ခ ရန ာမ ာျိုးနငှ့်် မြစ်နိုံငလ်ျှင ် ယငျ်ိုးထက်ရက ာ်လ န၍်ြင ် အခ က်အလက် ရကာက်ယူသင့်် 

ြါသည။် (ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်အြိုံဒ ်၅၈ ကိုံကကည့််ြါ) ။ 

အြိုံဒ ်၁၀ (GN10)။ လက်ရှိအရမခခ အခ က်အလက်မ ာျိုး ရကာက်ယူရလ့်လာမခငျ်ိုးကိုံ သုံရတသနစာတမ်ျိုးမ ာျိုး စုံစညျ်ိုး သ ုံျိုးသြ် 

မခငျ်ိုးနငှ့်် ကနဦျိုး စာရတ ှု့ရလ့်လာဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး တစ် ြ်မြင့််စတင ် မြ လုံြ်သင့််သည။် သုံရတသနစာတမ်ျိုးမ ာျိုး စုံစညျ်ိုးသ ုံျိုးသြ် 

မည့််အတိုံငျ်ိုးအတာသည ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ခ ရန ာနငှ့်် ဆက်စြ်ရနရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၏ ြငက်ိုံယ် 

အ ညအ်ရသ ျိုးမ ာျိုးအရြေါ် ထရိှလ ယ်မှု နငှ့်် ထခိိုံက်ခ  နိုံငသ်ည့်် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး အရြေါ်မတူညသ်ည။် 

သုံရတသနစာတမ်ျိုးမ ာျိုး စုံစညျ်ိုးသ ုံျိုးသြ်မခငျ်ိုးကိုံ ဥြမာအာျိုးမြင့်် (၁)  နယ်ြယ်တူ လုံြ်ရြာ်ကိုံငြ်က်မ ာျိုး သ ုံျိုးသြ်ထုံတ်ရဝ 

ထာျိုးရသာဂ ာနယ်မ ာျိုး၊ (၂) ရဒသတ ငျ်ိုးဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုး၊ (၃) နိုံငင် အလိုံက် သိုံ ့်မဟုံတ် ရဒသအဆင့်် စီမ ခ က် စာ  က်စာတမ်ျိုးမ ာျိုး 

(တစ်မ ိ ျိုးသာျိုးလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမဟာဗ ျူဟာနငှ့််လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်၊ ရဒသနတ  ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲလုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်မ ာျိုး) 

(၄)စီမ ကိနျ်ိုးတညရ်န ာနငှ့်် စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ခ ရန ာတိုံ ့်ကိုံ ရလ့်လာဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးမ ာျိုး (၅) ဝက်ဘဆ်ိုံဒအ်ရမခခ  

အခ က်အလက်မ ာျိုးမြစ်ကကသည့်် နိုံငင် တကာ သဘာဝထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရ ျိုးသမဂ ္ (International Union for Conservation of 

Nature - IUCN) က ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ မ ိ ျိုးဆက်ြ က်သုံဉ်ျိုးမည့််အနတ ာယ်ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးစာ ငျ်ိုး 

(IUCN Red List) တ င ် ရြာ်မြထာျိုးရသာ သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး၊ (၆) နိုံငင် အလိုံက်သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ကာက ယ် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် မ ိ ျိုးစိတ်စာ ငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် စာအုံြ်မ ာျိုး၊ (၇) အဓိကက ရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး က က်စာျိုး ာရန ာမ ာျိုး 

အြါအဝင ် ဦျိုးစာျိုးရြျိုး ရစာင့််ရရှာက်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး မည့်် ရ ၊ ရမမမ ာျိုးသတ်မတှ်မခငျ်ိုး၊ (၈) စနစ်တက  ကာက ယ် ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး န ်

စီမ ရ ျိုးဆ ွဲဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုးနငှ့််စီမ ခ က်မ ာျိုးနငှ့်် (၉) အမခာျိုးစာ  က်စာတမ်ျိုးမ ာျိုးအမြင ် မဟာဘ ွဲှု့စာတမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ြါ ဂဘူ ွဲှု့စာတမ်ျိုး 

မ ာျိုး စသည့်် အခ က်အလက်  ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုးကိုံ ထည့််သ ငျ်ိုးရလ့်လာနိုံငသ်ည။်  

အြိုံဒ ် ၁၁ (GN11)။ စီမ ကိနျ်ိုးသရဘာသဘာဝ၊အ  ယ်အစာျိုးနငှ့်် တညရ်န ာအရြေါ်မူတည၍် ြထဝီရဒသဆိုံင ်ာ 

အခ က်အလက်နငှ့်် ဦျိုးစာျိုးရြျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရ ၊ ရမမ၊ ရှုခငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ ရမမြ ုံရြေါ်တငရ် ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ ကနဦျိုး စာရတ ှု့ 

ရလ့်လာဆနျ်ိုးစစ်မှု၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည။် စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်မှုခ  မည့််  ြ်  ာလူထုံ 

မ ာျိုးစ ာမှီခိုံရန ရသာ ရဂဟစနစ်မ ာျိုးတညရ်ှိသည့် ် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲခ  ဖြီျိုးမြစ်ရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသ၊ သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသ 

သိုံ ့်မဟုံတ် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသတစ်ခုံခုံ တ င ် မြ လုံြ်မည့်် စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုး 

အတ က် အထက်ရြာ်မြြါ ကနဦျိုးရလ့်လာဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုးသည ် အရ ျိုးြါသည။် အဆိုံြါ ကနဦျိုးရလ့်လာဆနျ်ိုးစစ်မှုကိုံ 

ရမမအမ ိ ျိုးအစာျိုးခ ွဲမခာျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရမမအသ ုံျိုးခ ြ ုံမြရမမြ ုံမ ာျိုး၊ ဖဂိ လ်တုံမရိှုံက်ယူရသာြ ုံ ိြ်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရကာငျ်ိုးကင ်

ဓာတ်ြ ုံမ ာျိုး၊ သဘာဝရြါက်ြငအ်မ ိ ျိုးအစာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဆိုံင ်ာရမမြ ုံမ ာျိုး၊ ရမမမြငအ်သ ငသ်ဏ္ဍနဆ်ိုံင ်ာနငှ့်် ဇလရဗဒ 

ဆိုံင ်ာ ရမမြ ုံမ ာျိုး (ဥြမာ- ရ ဆငျ်ိုးဧ ိယာနငှ့်် မမစ်နစ်ှခုံအကကာျိုးက က ဉ်ျိုးရမမာငျ်ိုးရှညလ် ာျိုးမတ်ရစာက်ရသာ ကုံနျ်ိုးရိုံ ျိုးမ ာျိုးကိုံ 

ရမမြ ုံရ ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုး) မလှညျ်ိုး ထုံတ်နှုတ်ရလ့်လာသင့််သည။် ရဒသတ ငျ်ိုးနိုံငင် မ ာျိုးကိုံ လွှမ်ျိုးမခ  ရသာရဂဟစနစ်မ ာျိုးအာျိုး ရမမြ ုံရြေါ် 

တငရ် ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုးကိုံ တကက သိုံလ်ရကာလိြ်မ ာျိုးနငှ့်် အစိုံျိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ ရဒသတ ငျ်ိုးနိုံငင် မ ာျိုးြါဝငရ်သာအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ 

အစိုံျိုး မဟုံတ်ရသာ အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးက  အရမမာက်အမမာျိုး ရဆာင ် က်ခွဲ့်ဖြီျိုးမြစ်သလိုံ ရဆာင ် က်ဆွဲမ ာျိုးလညျ်ိုးရှိသည။် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ထိုံအခ က်အလက်မ ာျိုးသည ်ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ ထခိိုံက်မှုရလ့်လာဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးနငှ့်် အမခာျိုးဆက်စြ်ရသာ ရမမ၊ ရ ၊ 

ရှုခငျ်ိုးမ ာျိုး၏ သဘာဝအရမခအရနဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးမ ာျိုး၊ သဘာဝအ ငျ်ိုးအမမစ်ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးတိုံျိုးတက်မှုနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးမ ာျိုး၊ 

ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ တနြိ်ုံျိုးတ က်ခ က်မခငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငဆ်ိုံင ်ာ ရမြာငျ်ိုးလွဲမှုအရမခအရန 

(environmental trend) မ ာျိုးကိုံ ကကိ တငခ်န် ့်မှနျ်ိုး မခငျ်ိုးနငှ့် ်အစီ ငခ် မခငျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် တိုံက်ရိုံက်သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး 

ြ ့်ြိုံျိုးရြျိုးနိုံငသ်ည။်  

အြိုံဒ ်၁၂ (GN12)။ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်မခငျ်ိုးနငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးသည ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

မ ာျိုးနငှ့််ဆိုံငရ်သာ ထခိိုံကသ်က်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက် နန်ငှ့််  ဆရီလ ာ်ရသာ ဆိုံျိုးက ိ ျိုးရလ ာ့်ခ နညျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ 

ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ် ာတ င ် အရ ျိုးြါသည။် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ ထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး (ESIA) သိုံ ့်မဟုံတ် 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ သိုံ ့်မဟုံတ် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးဆိုံင ်ာ ရနာက်ဆက်တ ွဲရလ့်လာမှုမ ာျိုးသည ် သက်ရ ာက်ထခိိုံက်ခ   

သည့််  ြ်  ာလူထုံမ ှ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနငှ့်် ရဂဟစနစ် ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် က ွဲမြာျိုးမခာျိုးနာျိုးသည့်် တနြိ်ုံျိုးထာျိုးမှုမ ာျိုး 

ကိုံလညျ်ိုး ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုး န ်  ရမ ာ်လင့်န်ိုံငြ်ါသည။် ထိုံအ ာမ ာျိုးတ င ် IUCN ကထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ မ ိ ျိုးဆက်ြ က်သုံဉ်ျိုးမည့်် 

အနတ ာယ် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးစာ ငျ်ိုးနငှ့်် နိုံငင် အလိုံက်ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးမည့်် မ ိ ျိုးစိတ်စာ ငျ်ိုး 

မ ာျိုး၏ သတ်မတှ်တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးလညျ်ိုးြါဝငသ်ည။် ရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုးမှီခိုံရနသည့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် 

ထခိိုံက်သက်ရ ာက်နိုံငသ်ည့်် စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုး ကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၇ တ င ်

ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသည။်GN4 ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအတ က် ဤလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်အာျိုး ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ်၁၀၆ မ ှ၁၂၂ 

တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည့်် စနစ်တက ဆနျ်ိုးစစ်မှု၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။် IFC၏ ရထာက်ြ ့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် သက်ဆိုံင ်ာရဒသနတ အဆင့််၊ နိုံငင် အဆင့််နငှ့်် အမြညမ်ြညဆ်ိုံင ်ာအဆင့် ်

ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးမ ှသက်ဆိုံင ်ာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၏ ြငက်ိုံယ်အ ညအ်ရသ ျိုးမ ာျိုး အရြေါ် သတ်မတှ်ထာျိုးသည့်် 

တနြိ်ုံျိုးအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးကိုံလညျ်ိုး ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည။် စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့််ထခိိုံက်နစ်နာသူမ ာျိုး၊ အစိုံျိုး အ ာရှိမ ာျိုး၊ တကက သိုံလ် 

ရကာလိြ်နငှ့်် သုံရတသနအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၏ ြငက်ိုံယ်အ ညအ်ရသ ျိုးဆိုံင ်ာကိစစမ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ 

အသအိမတှ်မြ ခ  ရသာ မြငြ်ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် အစိုံျိုး မဟုံတ်ရသာ မြညတ် ငျ်ိုးနငှ့်် နိုံငင် တကာထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရ ျိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုး 

မ ာျိုးနငှ့်လ်ညျ်ိုး  သင့်ရ်တာ်သလိုံ ထည့််သ ငျ်ိုးတိုံငြ်ငသ်င့််သည။် ထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးနငှ့်် ထခိိုံက်မှုမ ာျိုး ရလ ာ့်နညျ်ိုးရအာင ်

ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်နငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစီအမ မ ာျိုး ခ မတှ်ရဆာင ် က်နိုံင ်န၊် အထက်ြါတိုံငြ်င ်

ရဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးနငှ့််အတူ သုံရတသနစာတမ်ျိုးမ ာျိုး စုံစညျ်ိုးသ ုံျိုးသြ်မခငျ်ိုး၊ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်မခငျ်ိုး 

နငှ့််  တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုး၊ လက်ရတ ှု့က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးရလ့်လာမခငျ်ိုးနငှ့်် ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးမ ာျိုးသည ် အဓိကက ရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

တနြိ်ုံျိုး အမြင ် - ယငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ အရထာက်အကူမြ သည့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ လုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုးနငှ့်် အဂဂ ါ ြ်မ ာျိုး၊ တာဝနမ် ာျိုးနငှ့်် 

လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး ထည့််သ ငျ်ိုးသတ်မတှ်နိုံငသ်င့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၁၃ (GN13)။ အခ ိ ှု့စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် စီမ ကိနျ်ိုးရန ာတစ်ခုံနငှ့််ဆက်စြ်ရနသည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် 

ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးသည ်အမ ာျိုးအမြာျိုးရှိရနနိုံငသ်ည။် ထိုံမြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ်ရှိရနသည့်် အ ာမ ာျိုးထွဲမာှ ဦစာျိုးရြျိုးမ ာျိုး 

သတ်မတှ် န ် အကက မြ ြါသည်။ မြစ်နိုံငရ်မခရှိသည့်် နညျ်ိုးလမ်ျိုးတစ်ခုံမာှ- ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ 

                                                           
4 GN4 ရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုးဆိုံင ်ာ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍  လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ  သတ်မှတ်ခ က် ၇ နငှ့်် လမ်ျိုးညွှနခ် က်မှတ်စုံ ၇ ကိုံ ကကည့််ြါ။ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အလ ာျိုးလိုံက်နငှ့်် ရဒါငလ်ိုံက် ဝငရိ်ုံျိုးနစ်ှခုံတစ်ရလျှာက် ရန ာခ ကာ ဦျိုးစာျိုးရြျိုးသတ်မတှ်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် 

ထိုံဝငရိ်ုံျိုးနစ်ှခုံမာှ (၁) ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရစာင့််ရရှာက်မှုရဆာင ် က်နိုံင ်န ်က နရ်ှိရနသည့်် ရ  ျိုးခ ယ်စ ာ ရန ာရဒသ အရ အတ က် 

(ဆိုံလိုံသညမ်ှာ ရန ာရဒသ ကန် ့်သတ်ခ က် သိုံ ့်မဟုံတ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဆိုံင ်ာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၏ 

အစာျိုးထိုံျိုးမ နိုံငမ်ှု) (၂) အဆိုံြါ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုတိုံ ့်  မဆ ုံျိုးရှု  ျိုးရသျိုးမီ ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး 

ရစာင့််ရရှာက ်န ်  နိုံငသ်ည့််အခ ိန ် (ဆိုံလိုံသညမ်ာှ ရြာ်မြြါ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုအရြေါ် 

ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုးမြစ်ရစနိုံငသ်ည့်် အခ ိနက်ာလ ကန် ့်သတ်ခ က်၊ ထိုံအခ က်သည် အဆိုံြါ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် 

ရဂဟစနစ်ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှု၏ ထခိိုံက်အာျိုးနညျ်ိုးလ ယ်မှုအတိုံငျ်ိုးအတာကိုံ နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက်မှုတစ် ြ်  ရှိ 

ရြမည)်။ ဥြမာ- သက်ဆိုံင ်ာသစ်ရတာတစ်ခုံသည် မည်သည့််ရန ာတ ငမ်ျှ မရတ ှု့ ရသာ အမျှငအ်မ ိ ျိုးအစာျိုးတစ်ခုံ 

သိုံ ့်မဟုံတ ် ရဆျိုးဝါျိုးအမြစ်သ ုံျိုးစ ွဲနိုံငရ်သာ အြငတ်စ်မ ိ ျိုးကိုံ ရြျိုးစ မ်ျိုးနိုံငမ်ခငျ်ိုး၊ ကုံနျ်ိုးရမမရြေါ် ရှိ ရတာငရ်က ာခြ်နမ်ိ့်နမ်ိ့် 

တစ်ခုံသည ် ရ ကကီျိုးရ လျှ မှု ထနိျ်ိုးခ  ြ်ရြျိုးနိုံငမ်ခငျ်ိုး၊ ရဒသ ငျ်ိုးရန ာရဒသတစ်ခုံတ ငသ်ာ ြ  ှု့ နှ ့်ရြါက်ြ ာျိုး နိုံငသ်ည့်် ထျူိုးမခာျိုး 

မ ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံ သိုံ ့်မဟုံတ် ရ ၊ ရမမ၊ ရှုခငျ်ိုးတစ် ြ်တ င ်တစ်ခုံတညျ်ိုး ထျီိုးထျီိုးက နရ်ှိသလိုံမြစ်သ ာျိုးနိုံငသ်ည့်် ရဂဟစနစ်တစ်ခုံ။ 

အထက်ရြာ်မြြါ ဥြမာအာျိုးလ ုံျိုးသည ်ရန ာရဒသကန် ့်သတ်ခ က်ရြေါ်မတူညသ်ည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးမြစ်ကက၍ သူ ့်အ ြ်သူ ့်ရန ာတ င ် အစာျိုးထိုံျိုးမ နိုံငရ်သာ အ ာမ ာျိုးလညျ်ိုးမြစ်ကကသည။် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှု 

သိုံ ့်မဟုံတ် ထခိိုံက်အာျိုးနညျ်ိုးလ ယ်မှုဟူသည့်် သရဘာတ ာျိုးကိုံ အတူတူသ ုံျိုးစ ွဲနိုံငသ်ည-် သစ်ရတာမြ နျ်ိုးတီျိုးမှုနှုနျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

ရဂဟစနစ်အမခာျိုးအမ ိ ျိုးအစာျိုးတစ်ခုံဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှု သိုံ ့်မဟုံတ် သတ်မတှ်အခ ိနက်ာလတစ်ခုံအတ ငျ်ိုး မ ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံ ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးသ ာျိုးနိုံင ်

သည့််မြစ်နိုံငရ်မခ စသညမ်ြင့်် မ ိ ျိုးဆက်ြ က်သုံဉ်ျိုးမည့်် အနတ ာယ်ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးစာ ငျ်ိုး တ င ်တိုံငျ်ိုးတာ 

ရြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး၊ ဥြမာအာျိုးမြင့်် IUCN Red List စာ ငျ်ိုးသည ် အခ ိနက်ာလ ကန် ့်သတ်ခ က်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုအတိုံငျ်ိုးအတာမ ာျိုးဆိုံင ်ာ ဥြမာမ ာျိုးမြစ်သည။် စီမ ကိနျ်ိုး လုံြ်ကိုံငလ်ည်ြတ်မှု၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် 

အဆိုံြါ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရဆာင ် က်မခငျ်ိုးသည ်

မ ာျိုးစ ာအရ ျိုးြါရသာရကကာင့်် ရြာ်မြြါဝငရိ်ုံျိုးနစ်ှခုံ (ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင/်ြငလ်ယ်မြငအ်ရနအထာျိုး ြိုံငျ်ိုးဆိုံင ်ာ အစာျိုးထိုံျိုး 

မ နိုံငသ်ည့်် အ ာမြစ်မခငျ်ိုးနငှ့်် ထိုံရန ာတ င ် ဆက်လက်တညရ်ှိရနနိုံင ်န ် ထခိိုံက်အာျိုးနညျ်ိုးလ ယ်မှု အတိုံငျ်ိုးအတာ) မြင့်် 

ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ အရမခအရနကိုံ သတ်မတှ်ဆ ုံျိုးမြတ်နိုံငသ်ည်။ 

အြိုံဒ ် ၁၄ (GN14)။ IFC ၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ 

ထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး (ESIA)နငှ့်် ယငျ်ိုးနငှ့််ဆက်စြ်ရနရသာ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ် (ESMS) ၏ 

အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၆ တ င ် ရြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် က ရ ာက်နိုံငရ်သာ ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုးစ ာကိုံ စာ ငျ်ိုးမြ စုံ န ်

စဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည။် အမခာျိုးရသာ ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး ရဒသတ ငျ်ိုးအရမခအရနနငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) ရဒသနတ အရမခအရန 

မ ာျိုးရြေါ်တ င ် မတူည၍်လညျ်ိုး စဉ်ျိုးစာျိုးနိုံငသ်ည။် စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ခ ရန ာတိုံ ့်နငှ့်် ဆက်စြ်ရနရသာ 

ရဒသအဆင့်် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုးအြါအဝင ် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှု အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတိုံ ့်ကိုံ တိက စ ာ စာ ငျ်ိုးမြ စုံရြာ်မြသင့််သည။် 

ယခငက်တညျ်ိုးက ရှိနငှ့််ရနခွဲ့်ရသာ ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုးနငှ့်် စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့်် ြိုံမိုံက ယ်မြန် ့်ကကီျိုးမာျိုးသ ာျိုးနိုံငသ်ည့်် 

အတိုံငျ်ိုးအတာတိုံ ့်ကိုံလညျ်ိုး ရြာ်မြသင့််သည။် ထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ် ာ၌ ထည့််သ ငျ်ိုးအသ ုံျိုးမြ နိုံင ်န ် အဆိုံြါဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုး 

အရြေါ် ခ ွဲမခမ်ျိုးစိတ်မြာသ ုံျိုးသြ်မှုတစ် ြ်မ ှ ရှိရသာအခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး အသ ုံျိုးမြ သင့််သည။် ဥြမာ- အမွဲလိုံက်မခငျ်ိုး၊ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ရတာရိုံငျ်ိုးတိ စဆာနရ် ာငျ်ိုးဝယ်မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် သစ်ခုံတ် ယူမခငျ်ိုးကိစစမ ာျိုးသည ် လက်ရှိမြစ်ြ ာျိုးရနဆွဲကိစစမ ာျိုးမြစ်လျှင ်

စီမ ကိနျ်ိုးက ရြာက်လုံြ်ထာျိုးရသာ ဝငထ် က်လမ်ျိုးမ ာျိုးရကကာင့်် ထိုံအရမခအရန ြိုံမိုံဆိုံျိုး  ာျိုးသ ာျိုးနိုံငမ်ခငျ်ိုး ရှိ၊ မရှိ?  

အြိုံဒ ် ၁၅ (GN15)။ သဘာဝြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး(ESIA)သည ်လက်ရှိအရမခခ  အခ က်အလက်မ ာျိုး 

ရကာက်ယူရလ့်လာမခငျ်ိုးမှ ရြာ်ထုံတ်ထာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ ရဂဟစနစ်နငှ့် ် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် စီမ ကိနျ်ိုး 

ရကကာင့်မ်ြစ်ရြေါ်သည့် ်တိုံက်ရိုံက်၊   သ ယ်ဝိုံက်နငှ့်် သက်ရ ာက်မှုအကကငျ်ိုးအက နမ် ာျိုးရကကာင့်် မြစ်ရြေါ်ရသာထခိိုံက်မှု မ ာျိုးကိုံ 

အရသျိုးစိတ်အစီအစဉ်တက  ရ ျိုးသာျိုးရြာ်မြသင့််သည။် တိုံက်ရိုံက်ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးတ င ် (၁) မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ စုံစုံရြါငျ်ိုး 

အရ အတ က် သိုံ ့်မဟုံတ် ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ ရနထိုံက်က က်စာျိုး ာရန ာမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်ရနာှင့််ယှက်မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရလ ာ့်နည်ျိုး 

ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးရစမခငျ်ိုး (ဥြမာ- ရလအာျိုးမြင့််ရမာငျ်ိုးနငှရ်သာတာဘိုံငမ် ာျိုးနငှ့််  ထိုံတိုံက်မိမခငျ်ိုးမ ာျိုး၊ လမ်ျိုးမမ ာျိုးတ င ်အသက်ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမ ာျိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် ဆူည သ မ ာျိုး၊ မီျိုးအလငျ်ိုးရ ာငန်ငှ့်် ကုံနျ်ိုးလမ်ျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရ လမ်ျိုး ယာဉ်ရကကာ ထထူြ်မခငျ်ိုး) (၂) 

ရလထုံညစ်ညမ်ျိုးရစရသာ ဓာတ်ရင ှု့ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာျိုးနငှ့်် စက်ရ ုံမထှုံတ်လွှတ်ရသာ အညစ်အရကကျိုးမ ာျိုး၊ ရ ဆိုံျိုးမ ာျိုးရကကာင့်် 

ထခိိုံက်မှုမ ာျိုး၊ (၃) ရမမမြငစီ်ျိုးဆငျ်ိုးရ ဆိုံင ်ာ ဇလရဗဒ၊ ရမမမ က်နာှအသ ငသ်ဏ္ဍနမ် ာျိုး၊ ကမ်ျိုးရိုံျိုးတနျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုး 

ရမြာငျ်ိုးလွဲမခငျ်ိုးမ ာျိုး၊ (၄) အမခာျိုးက ျူျိုးရက ာ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့်် အဖြိ ငရ်ှငသ်န ်မခငျ်ိုး၊ ရန ငျ်ိုးရဒသ သိုံ ့်မဟုံတ် ရဂဟစနစ်တစ်ခုံနငှ့်် 

အမခာျိုးတစ်ခုံတိုံ ့်၏ နယ်နမိိတ်မ ာျိုးထစိြ်သည့််အခါ အခ ိ ှု့မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ြိုံမိုံရှငသ်နရ်ြါက်ြ ာျိုး န ် အခ င့််အရ ျိုးြိုံ ရစမခငျ်ိုး 

(edge effects) နငှ့်် အ ြ်မ က်နာှအသျီိုးသျီိုးသိုံ ့် မ ိ ျိုးြ  ှု့ ြ ာျိုး န ်အတာျိုးအဆျီိုးမ ာျိုး (၅) ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမခငျ်ိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် အ ညအ်ရသ ျိုးအဆင့််အတနျ်ိုး ယုံတ်ရလ ာ့်မခငျ်ိုးတိုံ ့်အြါအဝငက်ိုံ ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုးနိုံငသ်ည။် သ ယ်ဝိုံက်ထခိိုံက်မှုမ ာျိုး 

တ င-် စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့်် တတိယြုံဂ္ိ လ်အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး ဝငထ် က်သ ာျိုးလာမှုြိုံမိုံမြ လုံြ်မခငျ်ိုး၊ စီမ ကိနျ်ိုးရဒသအတ ငျ်ိုးသိုံ ့် 

ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးအရမခခ မခငျ်ိုးနငှ့်် ယငျ်ိုးနငှ့််ဆက်စြ်သည့်် အ ငျ်ိုးအမမစ်သ ုံျိုးစ ွဲမှုမ ာျိုး၊ ရမမအသ ုံျိုးမြ မှုြ ုံစ ရမြာငျ်ိုးလွဲမခငျ်ိုးမ ာျိုး၊ 

အမွဲလိုံက်မခငျ်ိုးနငှ့်် ရတာရိုံငျ်ိုးတိ စဆာနရ် ာငျ်ိုးဝယ်မခငျ်ိုး၊ ရဒသမ ိ ျိုး ငျ်ိုးမဟုံတ်သည့်် က ျူျိုးရက ာ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ြ  ှု့ နှ ့်ရြါက်ြ ာျိုး 

မခငျ်ိုးတိုံ ့်ြါဝငသ်ည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ ် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ဆိုံျိုးဆိုံျိုး  ာျိုး  ာျိုးထခိိုံက်နိုံငရ်မခမ ာျိုးကိုံ 

ကိုံငတ် ယ်ရမြရှငျ်ိုး န ် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဆိုံင ်ာအစီအမ မ ာျိုး ခ မတှ်ထာျိုးသင့််သည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ်ခ က် ၁ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး၊ စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်မှု အကကငျ်ိုးအက နမ် ာျိုးဆိုံသညမ်ာှ- ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး 

နငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးအာျိုး ရရှာငက်ကဉ် နန်ငှ့်် အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးရလျှာ့်ခ  န ်နငှ့်် သိုံ ့်မဟုံတ် 

အလာျိုးအလာရကာငျ်ိုးကိုံ မြနလ်ညထ်နိျ်ိုးသိမ်ျိုး န ် အစီအမ မ ာျိုးရဆာင ် က်ဖြီျိုး ရနာက်တ င ် ဆက်လက်က နရ်ှိရနနိုံငသ်ည့်် 

ထခိိုံက်မှုအကကငျ်ိုးအက နမ် ာျိုးမြစ်သည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ ထခိိုံက်မှုအကကငျ်ိုးအက နမ် ာျိုးကိုံ ရသခ ာစ ာသတ်မတှ်မခငျ်ိုး 

တ င ်အဆိုံမြ ထာျိုးရသာ  ထခိိုံက်မှုရလ ာ့်ခ ရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုး၏ ထရိ ာက်မှုအြိုံငျ်ိုး မရသခ ာမှုမ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုး န ်

လိုံအြ်ြါသည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး မြနလ်ညအ်သက်ဝငမ်ှု ရသခ ာရစ နမ်ာှ လုံြ်ငနျ်ိုး 

လုံြ်ရဆာငသ်ူ၏ ရဆာင ် က်နိုံငစ် မ်ျိုးနငှ့်် မ ာျိုးစ ာသက်ဆိုံငသ်ည့််ကိစစလညျ်ိုးမြစ်သည။် မရသခ ာမှုမ ာျိုးလျှင၊် လုံြ်ငနျ်ိုး 

လုံြ်ရဆာငသ်ူသည ် ကကငျ်ိုးက နသ်က်ရ ာက်မှု မည်မျှ မ ာျိုးမြာျိုးရကကာငျ်ိုး ရသခ ာရစရ ျိုး ခန် ့်မှနျ်ိုးတ က်ခ က် မှုတစ် ြ်မြ လုံြ် 

သင့််သည။် ရြါငျ်ိုးစြ်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးနငှ့် ်ြတ်သတ်၍ စီမ ကိနျ်ိုးအရကာက်အထညရ်ြာ်သူသည ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ  သတ်မတှ် 

ခ က် ၈ နငှ့် ် ယှဥ်တ ွဲကိုံျိုးကာျိုး မည့် ် လမ်ျိုးညွှနမ်တှ်စုံမ ာျိုးနငှ့်အ်ညီ ထိုံရြါငျ်ိုးစြ်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ စဥ်ျိုးစာျိုး နတ်ာ၀နရ်ှိသည။် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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အြိုံဒ ် ၁၆ (GN16)။ IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁၏ 

“ ည ် ယ်ခ က်မ ာျိုး”တ င ်ရြာ်မြထာျိုးရသာ ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့််(mitigation hierarchy)ကိုံ အမြည့််အဝ 

ရဆာင ် က်မညဟ်ုံ ရမျှာ်လင့်် ြါသည။် ထိုံထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့််ကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ နငှ့်် 

ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ ၊ အြိုံဒ ်၁၆ တိုံ ့်တ ငလ်ညျ်ိုး ထြ်မ ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးရဆ ျိုးရန ျိုးထာျိုးသည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ သည် 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်မှုမ ာျိုး ရရှာငရ်ှာျိုးနိုံင ်န ် ဦစာျိုးရြျိုးရြာ်မြသည။် 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ ၊ အြိုံဒ ် ၇၊ ြထမစာရကကာငျ်ိုးတ င ် ထိုံအခ က်ကိုံ ထငဟ်ြ် ရြာ်မြသည။် ထခိိုံက်မှု 

မရှိရအာငရ်ရှာငက်ကဉ်မခငျ်ိုးသည ်တစ်ခါတစ်  ၌ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ သိုံ ့်မဟုံတ် ယငျ်ိုးနငှ့််ဆက်စြ်ရနရသာ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

မ ာျိုးတ င ် အစာျိုးထိုံျိုးမ နိုံငရ်သာ ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုကိုံ တာျိုးဆျီိုးကာက ယ်နိုံငသ်ည့်် တစ်ခုံတညျ်ိုးရသာ နညျ်ိုးလမ်ျိုးလညျ်ိုးမြစ်သည။် 

ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး လုံြ်ရဆာငမ်ှုအဆင့််ဆင့််တ င ် မည်သိုံ ့် ရရှာငက်ကဉ်နိုံငရ်ကကာငျ်ိုးကိုံ အဓိကထာျိုး ရြာ်မြ ာ၌၊ 

ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ်၁၃ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးရသာ စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်မှုခ  မည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) 

ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၏ အစာျိုးထိုံျိုးမ နိုံငမ်ှုနငှ့်် ထခိိုံက်အာျိုးနညျ်ိုးလ ယ်မှုတိုံ ့်နငှ့်် အခ ိ ျိုးညီစ ာ ရြာ်မြသင့််သည။် 

လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အ  ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ် န ် လက်ရှိ 

ရ ရမမအရနအထာျိုးတ င ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ခ ရန ာမ ာျိုး၏ အရမခအရနနငှ့်် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ဆက်စြ်ရနသည့်် 

အမခာျိုး အရဆာက်အဦ၊အရထာက်အကူမြ လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးအြါအဝငအ်ရြေါ် ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးသည ် ရရှာငရ်ှာျိုးနိုံငမ်ှု 

ြ ုံစ တစ် ြ်အမြစ် အမခာျိုးရဆာင ် က်နိုံငသ်ည့် ်နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ်၊ စိစစ်မခငျ်ိုးနငှ့် ် အမခာျိုးရဆာင ် က်နိုံငသ်ည့်် 

ဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် အခ က်အလက်မ ာျိုး ြ ့်ြိုံျိုးရြျိုးနိုံငမ်ည။် အမခာျိုးရဆာင ် က်နိုံငသ်ည့် ် နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးတ င ်

စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ဆက်စြ်အရဆာက်အအ ုံမ ာျိုး၊ ရန ာခ ထာျိုးမှု၊ အရမြာငျ်ိုးအလွဲမ ာျိုး၊ အငဂ် ငန်ယီာနငှ့်် ထုံတ်လုံြ်မှုဆိုံင ်ာ 

အမခာျိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုး/လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးနငှ့်် တညရ်ဆာက်ရ ျိုး အရလ့်အက င့် ် အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး၊ အမခာျိုးမတူညရီသာ 

ရန ာမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် စီမ ကိနျ်ိုးအရဆာက်အအ ုံမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်ရနရသာ အမခာျိုးလမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးမ ာျိုး ရ  ျိုးခ ယ်မခငျ်ိုး၊  

အမခာျိုးရသာ ြစစညျ်ိုးြ ့်ြိုံျိုးသူမ ာျိုးကိုံ ရ  ျိုးခ ယ်စိစစ်မခငျ်ိုးတိုံ ့် ြါဝငန်ိုံငသ်ည။် ဤသိုံ ့်အာျိုးမြင့်် သင့်ရ်လ ာ်ရသာ ြတ်ဝနျ်ိုးက င ်  နငှ့် ်

(သိုံ ့်မဟုံတ်)  လူမှုဆိုံင ်ာ အနတ ာယ် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု စနစ်မ ာျိုး  လုံြ်ရဆာငသ်ူမ ာျိုးကိုံ ရ  ျိုးခ ယ်နိုံငက်ာ ယငျ်ိုးတိုံ ့်နငှ့်် ြျူိုးရြါငျ်ိုး 

ရဆာင ် က်နိုံငမ်ညမ်ြစ်သည။် ဒုံတိယအခ က်မာှ လိုံအြ်ရသာ အမခာျိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး ရ  ျိုးခ ယ်ဖြီျိုးသည်နငှ့််တစ်ဖြိ ငန်က် 

ထခိိုံက်မှုမ ာျိုး အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရစ န ် (၁) ရ ဆငျ်ိုးစနစ်မ ာျိုး ဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုး (၂)တညရ်ဆာက်ရ ျိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး (ဥြမာ - 

ြုံနမ်ှုန် ့်နငှ့်် ဆူည သ မ ာျိုး ရလျှာ့်က ရစ န)် (၃) သဘာဝရြါက်ြငမ် ာျိုး ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးသည့််ြ ုံစ  (၄) ညစ်ညမ်ျိုးမှုရလ ာ့်နညျ်ိုးရ ျိုး 

သန် ့်စငမ်ှုနညျ်ိုးလမ်ျိုးအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး ရ  ျိုးခ ယ်မခငျ်ိုး (၅) တိုံက်စာျိုးမှုနငှ့်် နှုနျ်ိုးြိုံ ့်ခ မှုထိနျ်ိုးခ  ြ်ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုး ရဆာင ် က်မခငျ်ိုး (၆) 

ရတာရိုံငျ်ိုးတိ ိစဆာန ် မြတ်သနျ်ိုးသ ာျိုးလာမည့်် လမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးမ ာျိုး တညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုး (ဥြမာ - တစ်ရန ာနငှ့်် တစ်ရန ာ 

ဆက်သ ယ်ရြျိုးရသာ အရမခခ အရဆာက်အအ ုံမ ာျိုးမြစ်လျှင ် ယငျ်ိုးနငှ့််ခ ိတ်ဆက်၍ တူျိုးရမမာငျ်ိုးမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် တ တာျိုးမ ာျိုး 

ရဆာက်လုံြ်ရြျိုးမခငျ်ိုး) နငှ့်် (၇) အရမခခ အရဆာက်အ ုံ အခငျ်ိုးအက ငျ်ိုး စသညတ်ိုံ ့်အာျိုးမြင့််လညျ်ိုး ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည။် 

ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ် (၄၂) တ င ် သဘာဝ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ထခိိုံက်မှုမ ာျိုး အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးရလျှာ့်ခ  န ်

အစီအမ မ ာျိုးကိုံ ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးရဆ ျိုးရန ျိုးထာျိုးသည။် တတိယအခ က်မာှ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲသိုံ ့်မဟုံတ် ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်ရနာှင့််ယှက်မှုမ ာျိုး မြစ်ရြေါ်ရနခွဲ့်လျှင ် မြနလ်ည်ထရူထာငမ်ခငျ်ိုး( rehabilitation) နငှ့်် 

မလူအရမခအရန အတိုံငျ်ိုးမြနလ်ညအ်သက်ဝငရ်စမခငျ်ိုးမ ာျိုး (restoration) ြါဝငရ်သာ မြနလ်ည် ကုံစာျိုးသည့််နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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(remediation) အသ ုံျိုးမြ နိုံငြ်ါသည။် GN5 ထိုံသိုံ ့် ရဆာင ် က် ာ၌ အြငမ် ာျိုး၊ သဘာဝရြါက်ြငမ် ာျိုး မြနလ်ညစိ်ုံက်ြ ိ ျိုး 

ရြျိုးမခငျ်ိုး (ရမမဆလီွှာတိုံက်စာျိုးမှုကိုံ ထိနျ်ိုးခ  ြ်၍ ရဂဟစနစ်မ ာျိုး သဘာဝအတိုံငျ်ိုး မြနလ်ညလ်ညြ်တ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

ထုံတ်လုံြ်ရထာက်ြ ့်ရြျိုး န ် ြ ့်ြိုံျိုးစီစဉ်မခငျ်ိုး)၊ မလူရန ငျ်ိုးရဒသအမ ိ ျိုးအစာျိုးကိုံ မြနလ်ည်ထရူထာငထ်နိျ်ိုးသိမ်ျိုးရြျိုးမခငျ်ိုး 

(ဆရီလ ာ်ရသာ နညျ်ိုးစနစ်မ ာျိုးကိုံ သရိှိလျှင ် အသ ုံျိုးမြ  နန်ငှ့်် ရြာ်ထုံတ်မြ စုံ န ် ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည်)၊ အဓိကက ရသာ 

ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအာျိုး မလူအရမခအရနအတိုံငျ်ိုး မြနလ်ညအ်သက်ဝငရ်စမခငျ်ိုး (ဥြမာ-ရ လမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးစီျိုးဆငျ်ိုးမှု 

အဆငရ်မြရခ ာရမ ှု့ရစမခငျ်ိုး)တိုံ ့်ကိုံ ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည။် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုးကိုံ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနငှ့်် 

အငဂ် ငန်ယီာဆိုံင ်ာ သင့််ရလ ာ်သည့်် ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးက ဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲ သ ုံျိုးသြ်မှုမြ လုံြ်သင့််သည။် သိုံ ့်မသှာ ထခိိုံက်မှု 

ရလ ာ့်ခ ရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့််မ ှ ရြာ်ထုံတ်ထာျိုးသညန်ငှ့််အည ီထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးကိုံ အသင့််ရတာ်ဆ ုံျိုး ရဆာင ် က်နိုံင ်

မညမ်ြစ်သည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ်  သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ ကကငျ်ိုးက နသ်က်ရ ာက်မှုမ ာျိုးအတ က် အစာျိုးထိုံျိုး 

ရြျိုးရလ ာ် န ် နငှ့်် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့််တ င ်ြါရှိသည့်် အဆင့််မ ာျိုးအာျိုး ကကိ တင ်သ ုံျိုးသြ်ဖြီျိုးရနာက်တ င ်

နငှ့်် မြစ်နိုံငလ်ျှင ်  လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူသည ် ထခိိုံက်ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးသ ာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး  အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ည် 

တညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး  (Biodiversity Offset) စဉ်ျိုးစာျိုးနိုံငသ်ည။်  

အြိုံဒ ်၁၇ (GN17)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အြိုံဒ ်၆ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးနငှ့်် 

အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး န ်လိုံအြ်ရနသည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးတ င ် ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုး 

သည ် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ဆက်စြ်သည့်် ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးမ ှ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင ် သိုံ ့်မဟုံတ် ြငလ်ယ်မြငအ်ရြေါ် ထခိိုံက်နိုံငရ်မခကိုံ 

ထည့််သ ငျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည။် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင ် ဟူသည့််စကာျိုး ြ်တ င၊် ရ ခ ိ ရနသတတ ဝါမ ာျိုး၏ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးသည် 

ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငအ်တ ငျ်ိုး တညရ်ှိသည။် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင ် /ြငလ်ယ်မြငအ်ရနအထာျိုး ဟူသည့််စကာျိုး ြ်သည ်

ြထဝီရန ာရဒသ သတ်မတှ်ခ က်တစ်ခုံနငှ့််သာ သက်ဆိုံငသ်ညဟ်ုံ ြ ုံရသမတှ်ယူမထာျိုး နမ်ြစ်သည။် ဤစကာျိုး ြ်အရြေါ် 

က ယ်က ယ်မြန် ့်မြန် ့် အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံ မညဆ်ိုံလျှင ်  ရဂဟရဗဒနယ်ရမမတစ်ခုံ၊ ဇီဝအစုံအြ ွဲှု့တစ်ခုံ သိုံ ့်မဟုံတ် ရဒသအဆင့်် 

ရှိသည့်် အမခာျိုးရသာ ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ ရန ာတစ်ခုံ (ဆိုံလိုံသည်မာှ ရန ာအရြေါ် အဓိကမထာျိုးမခငျ်ိုး) နငှ့်် 

သက်ဆိုံငန်ိုံငသ်ည။် အခ ိ ှု့ မြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင ် /ြငလ်ယ်မြငအ်ရနအထာျိုးကိုံ အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံ ာ၌ 

အုံြ်ခ  ြ်ရ ျိုးဆိုံင ်ာ သိုံ ့်မဟုံတ် ြိုံငန်က်နယ်ရမမတစ် ြ် သိုံ ့်မဟုံတ် နိုံငင် တကာရ ြိုံငန်က် အတ ငျ်ိုးမ ှ သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ 

                                                           
5 GN5 မြနလ်ညထ်ရူထာငမ်ခငျ်ိုးကိုံ အဓိြပာယြ် င့််ဆိုံထာျိုးသညမှ်ာ- ရမမမြငအ်ရမခအရနတညဖ်ငမ်ိမှု၊  မြညသ်ူ ့်လ ုံမခ  ရ ျိုးအာမခ မှု၊ ရှုခငျ်ိုးြသာဒအလှ 

တိုံျိုးတက်မှုနငှ့်် ရဒသအရမခအရနအတ ငျ်ိုး ရှိခွဲ့်သည့်် အရနအထာျိုးအတိုံငျ်ိုး ရမမမြငအ်ရမခအရနကိုံ မြနလ်ညထ်ရူထာငရ်ြျိုးမခငျ်ိုးသည ် အသ ုံျိုးဝငရ်သာ 

 ည ် ယခ် ကတ်စ်ခုံဟုံ မှတ်ယ ူနမ်ြစ်သည။် သဘာဝရြါက်ြငမ် ာျိုး မြနလ်ညစိ်ုံက်ြ ိ ျိုးရြျိုးမခငျ်ိုးသည ် မ ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံ သိုံ ့်မဟုံတ် အနညျ်ိုးငယက်ိုံသာ 

ထရူထာငမ်ှုမြစ်ရြေါ်ရစနိုံငသ်ည။် မြနလ်ညထ်ရူထာငမ်ခငျ်ိုးသည ် ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မှတ်စုံ တ င ် ရမမယာမ ာျိုး မြနလ်ညရ်ြာ်ယမူခငျ်ိုး ဟူသည့််စကာျိုး ြ်နငှ့်် 

အမြနအ်လှန ်ရမြာငျ်ိုးလွဲသ ုံျိုးစ ွဲနိုံငသ်ည။် မြနလ်ညအ်သက်သ ငျ်ိုးမခငျ်ိုးသည ်အ ညအ်ရသ ျိုးအဆင့််အတနျ်ိုး ယုံတ်ရလ ာ့်သ ာျိုးခွဲ့်ရသာ၊ ြ က်စီျိုးခွဲ့်ရသာ သိုံ ့်မဟုံတ ်

ြ က်ဆျီိုးခ ခွဲ့် ရသာ ရဂဟစနစ်တစ် ြ် မြနလ်ည ်ရှိ န ်ကူညရီြျိုးသည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မြစ်သည။် ရဂဟစနစ်တစ် ြ်သည ်လ ုံရလာက်ရသာ  biotic နငှ့်် abiotic 

အ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုး  ရှိလာ၍ ယငျ်ိုး၏ ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးတိုံျိုးတက်မှုလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးကိုံ ရနာက်ထြ် အကအူည ီ သိုံ ့်မဟုံတ် ရထာက်ြ ့်မှုမလိုံဘွဲ 

ဆကလ်က်ရဆာင ် ကန်ိုံငသ်ည့််အခါ မြနလ်ည ် က နျ်ိုးမာလာမခငျ်ိုးမြစ်သည။် ထိုံရဂဟစနစ်သည ် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငဆ်ိုံင ်ာ ြိအာျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်ရနာှင့််ယကှမ်ှု 

သာမနအ်ဆင့််မျှကိုံ ကက ့်ကက ့်ခ နိုံငစ် မ်ျိုးမြ၍၊ biotic နငှ့်် abiotic စီျိုးဆငျ်ိုးမှုမ ာျိုးနငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာ အမြနအ်လနှ ် ဆက်န ယမ်ှုမ ာျိုးအာျိုးမြင့်် ယငျ်ိုးနငှ့်် 

ထကိြ်ရနရသာ ရဂဟစနစ်နငှ့်် အမြနအ်လှနခ် ိတ်ဆက်၍ ြ ွဲ ှု့စညျ်ိုးတညရ်ဆာက်မှုြိုံငျ်ိုး ဆိုံင ်ာနငှ့်် လုံြ်ငနျ်ိုးလညြ်တ်မှုြိုံငျ်ိုးဆိုံင ်ာကိုံ ကိုံယတ်ိုံင ်

အာျိုးမြည့််ရဆာင ် က်မညမ်ြစ်သည။်  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 
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ရန ာတစ်ခုံခုံကိုံလညျ်ိုး ရြာ်မြနိုံငသ်ည။် ဤသတ်မတှ်ခ က်၏  ည ် ယ်ခ က်မှာ- စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််သက်ဆိုံငရ်သာ ထခိိုံက် 

သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ ရြာ်ထုံတ် ာတ င ် အသ ုံျိုးမြ နိုံင ်န၊် အထျူိုးသမြင့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ ခ ိတ်ဆက်  ကူျိုးလူျိုးသ ာျိုးလာ 

နိုံငမ်ှုနငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) ရ ဆငျ်ိုးဧ ိယာရအာက်ဘက်ြိုံငျ်ိုး၊ စီမ ကိနျ်ိုးနယ်ရမမ၏ နယ်နမိိတ်မြငြ် စသညတ်ိုံ ့်အရြေါ်၌ က ရ ာက် 

ရသာထခိိုံက်မှုမ ာျိုးသတ်မတှ် န ်ည ် ယ်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင ်/ြငလ်ယ်မြငအ်ရနအထာျိုး ဆိုံင ်ာ ဆနျ်ိုးစစ် 

ခ က်သည ်ရဒသတ ငျ်ိုးမ ှြိုံမိုံက ယ်မြန် ့်ရသာ ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရ ျိုးကကိ ျိုးြမ်ျိုးမှုမ ာျိုးနငှ့််ကိုံက်ညသီည့််၊ ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာဆရီလ ာ်သည့်် 

ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး ရ  ျိုးခ ယ်စ ာနညျ်ိုးလမ်ျိုးသတ်မတှ်သည့်် အရမခခ အဆင့််တစ် ြ်မြစ်သည။် ထိုံဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုးသည ်

အစာျိုးထိုံျိုးအရလ ာ်ရြျိုးမခငျ်ိုးအြါအဝင ် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးဗ ျူဟာကိုံ  ရ  ျိုးခ ယ်၊ ဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲနိုံင ်န ် အကူအည ီ  ရှိ 

နိုံငြ်ါသည။် ဤသိုံ ့်မြင့်် စီမ ကိနျ်ိုးအဆင့်် ထခိိုံက်မှုသက်သက်ကိုံသာရလျှာ့်ခ ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးအစာျိုး၊ ရဒသအဆင့်် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုး ြနျ်ိုးတိုံငမ် ာျိုးကိုံြါ မြည့််ဆညျ်ိုးရဆာင ် က် ာရ ာက်မညမ်ြစ်သည။် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင/်ြငလ်ယ်မြင ်

အရနအထာျိုးဆိုံင ်ာ ခ ွဲမခမ်ျိုးစိတ်မြာသ ုံျိုးသြ်မှုတ င ်စီမ ကိနျ်ိုးနယ်ရမမမြငြ်သိုံ ့် က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးရကာက်ယူထာျိုးရသာ အခ က်အလက် 

မ ာျိုးကိုံ ထည့််သ ငျ်ိုးအသ ုံျိုးမြ  နမ်လိုံအြ်ြါ။ ရမမြ ုံရ ျိုးဆ ွဲသည့်် ရလ့်က င့််ခနျ်ိုးမ ာျိုး ြါ၀ငရ်သာ စာရတ ှု့ရလ့်လာဆနျ်ိုးစစ်မှုနငှ့်် 

ရဒသဆိုံင ်ာ ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးသည ် ြိုံမိုံက ယ်မြန် ့်ရသာ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင ် /ြငလ်ယ်မြင ်

အရမခအရနတ င ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ခ နယ်ရမမကိုံ နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက်နိုံင ်န ်အရထာက်အကူမြ နိုံငသ်ည်။ 

ဤဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ိ ျိုးသည ် သဘာဝ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး အ ညအ်ရသ ျိုးအဆင့််အတနျ်ိုး ယုံတ်ရလ ာ့်မခငျ်ိုးနငှ့်် အက ွဲက ွဲအမြာျိုးမြာျိုး 

မြစ်မခငျ်ိုး၊ အထျူိုးသမြင့်် စုံရြါငျ်ိုးဆင့််ကွဲထခိိုံက်မှုမ ာျိုး မမြစ်ရြေါ်ရ ျိုး အတ က် အထျူိုးအရ ျိုးြါသည။် ဥြမာ - ရလအာျိုးလျှြ်စစ် 

ထုံတ်လုံြ်ရ ျိုးတစ်ခုံရကကာင့်် ငကှ်အုံြ်စုံတစ်ခုံအရြေါ် ထခိိုံက်မှုသည ်ြိုံမိုံကကီျိုးမာျိုးရသာ  ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင၌်  မ ာျိုးမြာျိုးရသာ 

ရလအာျိုးလ ြ်စစ်ထုံတ်လုံြ်သည့်ရ်န ာမ ာျိုးရှိရနမခငျ်ိုးရကကာင့်် ထိုံငကှ်အုံြ်စုံတစ်ခုံအရြေါ်သိုံ ့်ြင ် က ရ ာက်လာမည့်် ထခိိုံက်မှု 

မ ာျိုးနငှ့်် မ ာျိုးစ ာ က ာမခာျိုးရကကာငျ်ိုး ရတ ှု့ မမငန်ိုံငသ်ည။် 

အြိုံဒ ်၁၈ (GN18)။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၏ တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးစ ာအရြေါ် ကကီျိုးမာျိုးရသာအနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် 

ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး က ရ ာက်နိုံငသ်ည့််၊ ရှုြ်ရထ ျိုးရသာ၊  အ  ယ်အစာျိုးကကီျိုးမာျိုးရသာ စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ်  ရဂဟစနစ် 

ဆိုံင ်ာ ခ ဉ်ျိုးကြ်နညျ်ိုး(ecosystem approach) တစ် ြ်အသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုးတညရ်ှိ ာရန ာ၏ သဘာဝ 

ြတ်ဝနျ်ိုးက ငအ်ရမခအရနကိုံ နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက်နိုံငသ်ည့််အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး ရှိနိုံငသ်ည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ဆိုံင ်ာ 

နိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ် (CBD) တ င ် ရြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး ရဂဟစနစ်ဆိုံင ်ာခ ဉ်ျိုးကြ်နညျ်ိုးသည ် “ရလထုံ၊ 

ရ ထုံနငှ့်် သက်ရှိသဘာဝအ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးအာျိုး ရြါငျ်ိုးစြ်စီမ ခန် ့်ခ ွဲသည့်် ဗ ျူဟာတစ် ြ်မြစ်ဖြီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် 

ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရအာင ် ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ လိုံက်ရလ ာညီရထ အာျိုးရြျိုးရဆာင ် က်မခငျ်ိုးမြစ်သည။်” ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး 

ဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ်(CBD)တ င ် ရဂဟစနစ်ကိုံ အဓိြပါယ်ြ င့််ထာျိုးသည်မာှ “အြငမ် ာျိုး၊ သတတ ဝါမ ာျိုးနငှ့်် 

ရသျိုးငယ်ရသာသက်ရှိမ ာျိုးနငှ့်် ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ သက်မွဲ့်ရုံြ်ဝတထ  ဝနျ်ိုးက ငမ် ာျိုး သဟဇာတမြစ်လ က် တညရ်ှိရနရသာ သဘာဝစနစ် 

နငှ့်် ယငျ်ိုးစနစ်ရကကာင့််မြစ်ရြေါ်ရနရသာ သဘာဝဝနျ်ိုးက ငက်ိုံ ဆိုံလိုံသည။်” ထိုံအဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်တ င ် သက်ဆိုံင ်ာရန ာ 

ရဒသတစ်ခုံ သိုံ ့်မဟုံတ် အ  ယ်အစာျိုးတစ်ခုံကိုံ သတ်သတ်မတှ်မတှ်ရြာ်မြထာျိုးမခငျ်ိုးမရှိြါ။ ထိုံသိုံ ့်ရြာ်မြမည့််အစာျိုး ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံ 

မ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ သရဘာတူစာခ  ြ် တ င ် အကက မြ ထာျိုးသည်မှာ- ဆနျ်ိုးစစ်မည့််အတိုံငျ်ိုးအတာနငှ့်် လုံြ်ရဆာငခ် က်သည ်

ရမြရှငျ်ိုးမည့််မြဿနာနငှ့်် ခ ိနည် ိသတ်မတှ်မခငျ်ိုးမ ိ ျိုးမြစ်သင့််သည်ဟူ၍ မြစ်သည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ်

ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး သတ်မတှ် ာ၌ အလာျိုးတူခ ဉ်ျိုးကြ်နညျ်ိုးကိုံ အသ ုံျိုးမြ သည။်  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 
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အြိုံဒ ်၁၉ (GN19)။ ရဂဟစနစ်ဆိုံင ်ာခ ဉ်ျိုးကြ်နညျ်ိုးသည် ရဂဟစနစ်တစ်ခုံအတ ငျ်ိုးရှိရနရသာ သက်ရှိသက်မွဲ့်အ ာမ ာျိုး နငှ့် ်

ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးအကကာျိုး ဆက်န ယ်မှုမ ာျိုးကိုံ အဓိကထာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၏ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးစ ာ 

သည ် စ မ်ျိုးအင၊် ရ နငှ့်် ရဂဟစနစ်မ ာျိုးအတ ငျ်ိုး အာဟာ ဓာတ်မ ာျိုး ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် စီျိုးဆငျ်ိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ထနိျ်ိုးခ  ြ် ာ၌၊ 

ကကီျိုးမာျိုးရသာရနာှင့််ယှက်မှုမ ာျိုး မမြစ်ရအာင ် ဟန် ့်တာျိုးရြျိုးသညဟ်ုံ သနိာျိုးလည်ထာျိုးသည။် ရဂဟစနစ်၏ ြ ွဲ ှု့စညျ်ိုး 

တညရ်ဆာက်ြ ုံနငှ့်် လုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုးဆိုံင ်ာ ဗဟုံသုံတမ ာျိုးသည် ရဂဟစနစ်၏ ကက ့်ကက ့်ခ နိုံင ်ညန်ငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမခငျ်ိုး 

နငှ့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး အက ွဲက ွဲအမြာျိုးမြာျိုးမြစ်မခငျ်ိုး ဆိုံင ်ာ ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးကိုံ နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက် န ် အရထာက်အကူ 

မြ သည။် ရဂဟစနစ်မ ာျိုးတ င ်သဘာဝအတိုံငျ်ိုး လညြ်တ်ရနရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးသည ်စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးနငှ့်် လူမှုရ ျိုးအတ က် 

အရ ျိုးြါရသာ ကုံနစ်ည်နငှ့်် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးစ ာကိုံ ြ ြိုံျိုးရြျိုးသည ်(ဆိုံလိုံသညမ်ှာ ရဂဟစနစ်ဆိုံင ်ာ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

ကိုံ ရြျိုးအြ်ကကသည်)ဟုံ ရဂဟစနစ်ဆိုံင ်ာ ခ ဉ်ျိုးကြ်နညျ်ိုးက နာျိုးလညလ်က်ခ ထာျိုးသည။် အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်သက် 

ရ ာက်နိုံငရ်မခမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ် ရဆာင ် က်သည့််အခါ ထိုံရဂဟစနစ်ဆိုံင ်ာခ ဉ်ျိုးကြ်နညျ်ိုးကိုံ 

ထည့််သ ငျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည။်  ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တ င ်  သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် တစ်ခုံနငှ့််တစ်ခုံ သျီိုးမခာျိုးစီ 

ခ ွဲဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး သလိုံ ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး ထိုံနညျ်ိုးအတိုံငျ်ိုး သတ်မှတ်ရလ့်ရှိသည။် ရှုြ်ရထ ျိုးကာ 

အ  ယ်အစာျိုးကကီျိုးမာျိုးရသာ စီမ ကိနျ်ိုးကကီျိုးမ ာျိုးတ င ် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် (သိုံ ့်မဟုံတ်) လူမှုဆိုံင ်ာထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး  

တမထူျူိုးမခာျိုးဖြီျိုး ြ ုံစ အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးနငှ့် ်က ွဲမြာျိုးမခာျိုးနာျိုးမှုမ ာျိုးရှိနငိြ်ါသည။် ထိုံအရမခအအရနမ ိ ျိုးတ င ် IFC၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

မ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည် လူမှုဆိုံင ်ာနငှ့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ ဝနျ်ိုးက ငအ်ရမခအရနဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ အခ ိနန်ငှ့်် 

တရမြျိုးညဆီနျ်ိုးသစ်ရသာနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးမြင့်် ထည့််သ ငျ်ိုးရြါငျ်ိုးစြ်၊ ခ ဉ်ျိုးကြ်ရဆာင ် က် သင့််ြါသည။်  

အြိုံဒ ် ၂၀ (GN20)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ သည ် လိုံက်ရလ ာညရီထ  စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု ဟူသည့်် စကာျိုး ြ်ကိုံ 

အသ ုံျိုးမြ ထာျိုးသည။် ဆိုံလိုံသည်မာှ မရသခ ာမှုမ ာျိုးရှိရနသည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ထခိိုံက်မှု  ရလ ာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ 

စီမ ရ ျိုးဆ ွဲမှုတ င ်လက်ရတ ှု့က သည့်် ခ ဉ်ျိုးကြ်နညျ်ိုးမ ာျိုးမြင့်် ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။် အနတ ာယ်မြစ်နိုံငရ်မခမ ာျိုး နငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံ 

မ ိ ျိုးက ွဲနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် သက်ရ ာက်နိုံငရ်မခမ ာျိုး သတ်မတှ်မခငျ်ိုးတ င ် ရတ ှု့ ကက  ရနက မြစ်သည့်် အခ က် 

အလက် အာျိုးနညျ်ိုးမခငျ်ိုးကိစစ ြ်မ ာျိုးသည ်ကာလကကာရှည ်အခ က်အလက် ရကာက်ယူမခငျ်ိုးနငှ့်် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ 

ထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရနာက်ထြ်ရလ့်လာမှုမ ာျိုး ဖြီျိုးစီျိုးသည့််အခ ိနတ် ငြ်င ် မြစ်ရြေါ် နိုံငသ်ည။် ထိုံ ့်ရကကာင့်် 

ထခိိုံက်မှုသက်ရ ာက်မှု ရလ ာ့်နညျ်ိုးရစ နရ်ဆာင ် က်မည့််ဗ ျူဟာသည ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၆ ြါ သတ်မတှ်ခ က် 

မ ာျိုးနငှ့််ကိုံက်ညရီစ န ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ အနတ ာယ်မ ာျိုး၊ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးနငှ့်် အခ ိ ျိုးညီမျှသည့်် ထခိိုံက်သက် ရ ာက်မှု 

ရလ ာ့်နညျ်ိုးရစ န ် ရဆာင ် က်မည့် ် ဗ ျူဟာမြစ်သင့််သည။် ထိုံ ့်အမြင ် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုရလ ာ့်ခ ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုး၏ 

တိုံက်ရိုံက်၊ သ ယ်ဝိုံက်  လဒမ် ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ အရသျိုးစိတ်ရြာ်ထုံတ်ကာ၊ မရသခ ာမှုမ ာျိုး သတ်မတှ် န ်အနတ ာယ်မ ာျိုးကိုံ 

ြယ်ရှာျိုးရသာ ခ ဉ်ျိုးကြ်နညျ်ိုးတစ် ြ် အသ ုံျိုးမြ သင့််သည။် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ် (ESMS) သည် 

မြ လ ယ်ရမြာငျ်ိုးလ ယ်သရဘာမြင့် ်တညရ်ဆာက်ထာျိုးသင့််သည။် သိုံ ့်မသှာ ထခိိုံက်မှုမ ာျိုး ရလ ာ့်ခ မခငျ်ိုး နငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ 

လုံြ်ငနျ်ိုးစ မ်ျိုးရဆာင ်ည်နငှ့်် လိုံက်ရလ ာညရီထ  ခ ိနည်  ိ ရဆာင ် က်နိုံငမ်ညမ်ြစ်သည။် လိုံက်ရလ ာညရီထ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုသည် 

စမ်ျိုးသြ်လိုံက် မြငလ်ိုံက်  နညျ်ိုးလမ်ျိုးသ ုံျိုးရသာ မြဿနာရမြရှငျ်ိုးနညျ်ိုးမ ိ ျိုး မဟုံတ်ြါ။ ြိုံမိုံစနစ်တက  တညရ်ဆာက်ထာျိုးသည့်် 

“လုံြ် ငျ်ိုးကိုံင ်ငျ်ိုးရလ့်လာသငယ်ူသည့််” ြ ုံစ မြစ်သည။် ရစာင့််ကကြ်ကကည့်ရ်ှုစစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုး စီမ ခ က်မ ာျိုးတ င ် အရမခခ  

လုံြ်ရဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ သတ်မတှ်ထာျိုးသင့််သည ်သိုံ ့်မဟုံတ် ထခိိုံက်မှု ရလ ာ့်နညျ်ိုးရစ န ်နငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ အရမခအရနနငှ့်် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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လိုံက်ရလ ာညရီထ မြစ်ရအာင ်အစြ ိ ျိုးရြျိုးသင့််သည။် သိုံ ့်မသှာ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ြါ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ 

မြည့််မီမညမ်ြစ်သည။် အကက မြ လိုံသညမ်ာှ- အဆိုံြါအစြ ိ ျိုးလုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုးအတ က် လိုံက်ရလ ာညရီထ သည့် ်

လုံြ်ရဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််လူမှုဆိုံင ်ာစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ်(ESMS)မ ာျိုးတ င ် ကကိ တငထ်ည့််သ ငျ်ိုး သတ်မတှ်ထာျိုး န ်

မြစ်သည။် အမခာျိုးတစ်ြက်တ င ် လုံြ်ကိုံင ်ငျ်ိုး အရတ ှု့အကက  မ ာျိုးမ ှ  ရှိလာရသာ အခ က်အလက်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

အရမခအရနအရမြာငျ်ိုးအလွဲမ ာျိုးရကကာင့်် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဆိုံင ်ာ ရ  ျိုးခ ယ်စ ာမ ာျိုးကိုံ အခ ိနန်ငှ့််အမျှ 

ရမြာငျ်ိုးလွဲက င့််သ ုံျိုး နိုံငသ်ညဆ်ိုံသညက်ိုံ နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက်လက်ခ ထာျိုး နလ်ိုံအြ်သည။် လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူ၏ 

ရစာင့််ကကည့်် ရလ့်လာမှုအစီအစဉ် သိုံ ့်မဟုံတ် လ တ်လြ်အမှီအခိုံကငျ်ိုးရသာ သတငျ်ိုး ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုးမ ှ  ရှိရသာ 

ရနာက်ထြ်အသစ်ရတ ှု့ ရှိခ က်မ ာျိုးလညျ်ိုး ရြေါ်ထ က်လာနိုံငသ်ည။် မညသ်ိုံ ့်မြစ်ရစ လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူသည် 

ထိုံရတ ှု့ ရှိခ က်မ ာျိုးကိုံ ထည့််သ ငျ်ိုးရြါငျ်ိုးစြ်၍ လက်ရှိလုံြ်ရဆာငမ်ှုကိုံ မ မ်ျိုးမ မြငဆ်င ်နန်ငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၊ 

ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာဝအ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးအရြေါ် လက်ရှိစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုကိုံ  ဆက်လက်ရကာငျ်ိုးမ နရ်အာင ်

ရဆာင ် က် န ်တာဝနရ်ှိသည။်  

အြိုံဒ ် ၂၁ (GN21)။IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ် နန်ငှ့်် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်နညျ်ိုးရစ န ်သင့်ရ်တာရ်သာရ  ျိုးခ ယ်စ ာမ ာျိုး  ရဆာင ် က်နိုံင ်

မည့် ် ကျွမ်ျိုးက ငြ်ညာရှငမ် ာျိုးကိုံ  ခန် ့်ထာျိုး နလ်ညျ်ိုးတာဝနရ်ှိသည။် ကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုြုံဂ္ိ လ် နယ်ြယ်မှာ က ယ်ဝနျ်ိုးသလိုံ 

ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏တတ်ကျွမ်ျိုးမှုမ ိ ျိုးစ ုံမာှလညျ်ိုး က ွဲမြာျိုးသည။် ဥြမာ- ရဒသဆိုံင ်ာ အထျူိုးအရတ ှု့အကက  ရှိသည့်် ရဂဟရဗဒြညာရှင ်

မ ာျိုး၊ သက်ရှိအမ ိ ျိုးအစာျိုးခ ွဲမခာျိုးမှုအြိုံငျ်ိုးတ င ် ကျွမ်ျိုးက ငရ်သာ ဇီဝရဗဒြညာရှငမ် ာျိုးနငှ့်် သက်ရှိမ ာျိုး၏ ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှု 

မြစ်စဉ် သိုံ ့်မဟုံတ် ရမမ၊ ရှုခငျ်ိုး၏ ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်ကိုံ ကျွမ်ျိုးက ငရ်သာ ဇီဝရဗဒြညာရှငမ် ာျိုးသည ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

တနြိ်ုံျိုးအခ ိ ှု့ကိုံ ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ် န ်သင့််ရတာ်နိုံငသ်ည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးသည် သက်ဆိုံင ်ာ 

လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး (ဥြမာ- သယ ဇာတတူျိုးရြာ်ထုံတ်လုံြ်ရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး၊ ရ အာျိုးလျှြ်စစ်၊ ရလအာျိုးလျှြ်စစ်၊ သစ်ရတာ၊ 

ငါျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးအရမခခ  ထုံတ်ကုံနထ်ုံတ်လုံြ်သည့််လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး)၌  ငျ်ိုးနှျီိုးကျွမ်ျိုးဝငက်ကသည။် ယငျ်ိုးတိုံ ့်သည ်

သက်ဆိုံင ်ာကဏ္ဍတ င ် လက်ရှိနိုံငင် တကာ အရလ့်အက င့်ရ်ကာငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့််ကိုံက်ညသီည့်် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်နညျ်ိုးရ ျိုး 

ရ  ျိုးခ ယ်စ ာနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ် ာ၌ တတ်ကျွမ်ျိုးမှုအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး ယူရဆာငလ်ာနိုံငသ်ည။် ရတာရိုံငျ်ိုးတိ ိစဆာန ်ရ ာငျ်ိုးဝယ်မှု 

အြိုံငျ်ိုးတ င ်ကျွမ်ျိုးက ငသ်ည့် ် ြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးသညလ်ညျ်ိုး ယငျ်ိုးတိုံ ့်နငှ့််သက်ဆိုံငရ်သာရန ာမ ာျိုးတ င ်အသ ုံျိုးဝငက်ကသည။် စီမ ကိနျ်ိုး 

တစ်ခုံသည ် ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူြုံဂ္ိ လ်အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတိုံ ့်နငှ့်် အတူတ ွဲလုံြ်ကိုံင ်န ် လိုံအြ်နိုံငသ်ည။် သိုံ ့်မသှာ ယငျ်ိုး၏ 

ြတ်ဝနျ်ိုးက ငအ်ရနအထာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး ဗ ျူဟာမ ာျိုးကိုံ လ ုံရလာက်စ ာ ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ်နိုံငမ်ည် မြစ်သည။် 

ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ဆနျ်ိုးစစ်မှုအတ က်လညျ်ိုး ကျွမ်ျိုးက ငြ်ုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးစ ာ လိုံအြ်နိုံငသ်ည။် ဥြမာ- ရမမနငှ့်် တိုံက်စာျိုးမှု 

ထနိျ်ိုးခ  ြ်ရ ျိုး ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး၊ ဘူမိရဗဒြညာရှငမ် ာျိုး၊ဇလရဗဒြညာရှငမ် ာျိုး၊ရမမရြေါ်ရမမရအာက် ရ စီျိုးဆငျ်ိုးလည်ြတ်မှု 

ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး၊ စာျိုးက က်ရမမသိုံ ့်မဟုံတ် တိ ိစဆာနမ် ာျိုးအာျိုး အမွဲလိုံက် န ်လ တ်လြ်စ ာ အသ ုံျိုးမြ နိုံငရ်သာ ရမမရန ာမ ာျိုး 

နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုးသည့်် ရဂဟရဗဒြညာရှငမ် ာျိုး၊ သဘာဝသယ ဇာတမ ာျိုး၏ စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး တ က်ခ က် ာ၌ 

ကျွမ်ျိုးက ငရ်သာြညာရှငမ် ာျိုး၊ သဘာဝသယ ဇာတအရမခခ  အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် ကျွမ်ျိုးက ငရ်သာ လူမှုဆိုံင ်ာ 

ြညာရှငမ် ာျိုးနငှ့်် မြနလ်ညရ်န ာခ ထာျိုးရ ျိုးကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး။ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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အြိုံဒ ်၂၂ (GN22)။ြ က်စီျိုးဆ ုံျိုးရှု  ျိုးလုံနျီိုးြါျိုးမြစ်၍ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်သတ်မှတ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး 

အတ ငျ်ိုး တည်ရှိသည့််စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ယူထာျိုးသူမ ာျိုးမှ  ခန ့်အ်ြ်ထာျိုးရသာ မြငြ် 

ကျွမ်ျိုးက ငြ်ုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးသည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး 

ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး အြိုံငျ်ိုးတ င ် ြါဝငရ်ဆာင ် က်ြူျိုးသည့်် ရဒသဆိုံင ်ာအရတ ှု့အကက  ရှိသူမ ာျိုး မြစ် မည။် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးတ င ်

မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ အထျူိုးစိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် (မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုး နအ်နတ ာယ်နငှ့််  ငဆ်ိုံငရ်န သည့််) CR သိုံ ့်မဟုံတ် 

မ ိ ျိုးသုံနျ်ိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် (မ ိ ျိုးသုံနျ်ိုးလုံနျီိုးြါျိုး) EN မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးရှိရနရသာရကကာင့်် အရ ျိုးတကကီျိုး 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နသ်တ်မှတ်ထာျိုးသည့််ရန ာမြစ်လျှင၊် အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်ဆိုံင ်ာကျွမ်ျိုးက ငသ်ူ 

မမြစ်မရန ြါဝငရ်ဆာင ် က် မည။် (ဥြမာ - IUCN ၏မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ရှငသ်နရ် ျိုးရကာ်မရှင ်၊ အထျူိုးကျွမ်ျိုးက ငသ်ူအုံြ်စုံမ ာျိုးမှ 

ြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးအြါအဝင)်။ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ 

စီမ ကိနျ်ိုး၏ အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ်ရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်နငှ့်် အဆိုံမြ ထာျိုးရသာ 

ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးဗ ျူဟာကိုံ မြနလ်ည်သ ုံျိုးသြ် န ်မြငြ်လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တစ် ြ်(external mechanism)  ထရူထာငမ်ခငျ်ိုးသည ်

အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး ရှိနိုံငြ်ါသည။် မရသခ ာမှုမ ာျိုး မမင့််မာျိုးရနမခငျ်ိုး၊ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်နိုံငရ်မခ မ ာျိုးမြာျိုးရှုြ်ရထ ျိုးမခငျ်ိုး 

နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ)် အမငငျ်ိုးြ ာျိုးြ ယ် ာမြစ်မခငျ်ိုး နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) အဆိုံမြ ထာျိုးရသာ ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးမ ာျိုး (ဥြမာ - 

အစာျိုးထိုံျိုးအရလ ာ်ရြျိုးမခငျ်ိုး အခ ိ ှု့) အတ က် သာဓက ကိုံျိုးကာျိုးစ ာ မရှိလျှင ်  မြငြ်လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တစ် ြ်ထရူထာငမ်ခငျ်ိုးသည် 

မ ာျိုးစ ာသင့််ရတာ်သည။် ထိုံမြငြ်လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်သည် စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးအကကာျိုး နိုံငင် တကာအရလ့်အက င့်ရ်ကာငျ်ိုးမ ာျိုးမျှရဝမှုကိုံ 

တိုံျိုးတက်ရစ၍ ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်ခ  ာ၌ ြ င့််လငျ်ိုးမမငသ်ာမှုမ ာျိုး တိုံျိုးတက်ရစမညမ်ြစ်သည။်  

 အြိုံဒ ်၂၃ (GN23) ။ ယ ုံကကညစိ်တ်ခ  ရသာ အသိအမတှ်မြ  ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုး(conservation) အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) 

တကက သိုံလ်ရကာလိြ်မ ာျိုးနငှ့်် မိတ်ြက်အသ င ်ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က် န ် IFC ၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှု ယူထာျိုးသူမ ာျိုးအာျိုး 

အာျိုးရြျိုးတိုံက်တ နျ်ိုးြါသည။် ဤသိုံ ့်ြျူိုးရြါငျ်ိုးရဆာင ် က်မှုမ ာျိုးသည ် သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အရ ျိုးတကကီျိုး 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်သတ်မှတ်ထာျိုးရသာရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး တိုံျိုးတက်ရကာငျ်ိုးမ နလ်ာနိုံငရ်မခနငှ့် ်မ ာျိုးစ ာဆက်န ယ်ရနသည။် 

မိတ်ြက်အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးသည် IFC ၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ယူထာျိုးသူမ ာျိုးထ တ င ် မရှိရသာဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနယ်ြယ်၏ ရဒသဆိုံင ်ာအရတ ှု့အကက  မ ာျိုးကိုံ ယူရဆာငလ်ာနိုံငသ်ည။် မိတ်ြက်အသ င ် ြျူိုးရြါငျ်ိုးရဆာင ် က် 

ရသာ အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးသည ် မ ိ ျိုးစိတ်ြညာရှငမ် ာျိုးကိုံ ရှာရြ သတ်မတှ်ရြျိုး ာ၌ အရထာက်အကူ နိုံငသ်ည။် လက်ရတ ှု့ 

က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးရလ့်လာမှုမ ာျိုး ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစီအစဉ်မ ာျိုးအရြေါ် အကက ဉာဏမ် ာျိုးရြျိုးမခငျ်ိုး၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

ရစာင့််ကကြ်ရလ့်လာမှု အစီအစဉ်မ ာျိုး ရဆာင ် က်မခငျ်ိုး၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်မ ာျိုးအရြေါ် အကက မြ မခငျ်ိုးနငှ့်် 

အ ြ်ြက်လူမှုအြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် အမခာျိုးရဒသဆိုံင ်ာ ြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးနငှ့်် ဆက်ဆ ရ ျိုးမ ာျိုးကိုံ စီမ ခန် ့်ခ ွဲ ာ၌ အရထာက်အကူ 

မြ နိုံငသ်ည။်  

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ကာက ယ်မခငျ်ိုးနငှ့်် ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရစာ့်ငရ်ရှာက်မခငျ်ိုး 

၉။ ရန ငျ်ိုးရဒသဆိုံသညက်ိုံ အဓိြပါယ်ြ င့်် ာတ င ် ကုံနျ်ိုးရမမ၊ ရ ခ ိ  (သိုံ ့်မဟုံတ်) ြငလ်ယ် စသည့်် ြထဝီဝင ်

အစိတ်အြိုံငျ်ိုးမ ာျိုးလညျ်ိုး ြါဝငသ်လိုံ ရလထုံလညျ်ိုးြါဝငသ်ည။် ထိုံရန ာမ ာျိုးသည ်ရှငသ်နရ်နသည့်် ဇီဝရုံြ်မ ာျိုး 

စုံစညျ်ိုးရနမခငျ်ိုးနငှ့်် ယငျ်ိုးဇီဝရုံြ်မ ာျိုးနငှ့််  သက်မွဲ့်သဘာဝြတ်ဝနျ်ိုးက ငတ်ိုံ ့်အကကာျိုး အမြနအ်လှန ် အက ိ ျိုးမြ  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ရနကကမခငျ်ိုးကိုံ ြ ့်ြိုံျိုးရြျိုးသည။် ယခုံလုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်ကိုံ အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာင ် က်ရ ျိုး 

အတ က်  ည ် ယ်၍ အြငန်ငှ့်် သတတ ဝါမ ာျိုး ၏ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးကိုံ မလူြ ုံစ မရှမြာငျ်ိုးလွဲသ ာျိုးဖြီျိုးရသာရန ာ၊ 

သဘာဝအတိုံငျ်ိုးတညရ်ှိရန ာ၊ အရ ျိုးကကီျိုးအမြစ် သတ်မတှ်ထာျိုးသည့််ရန ာ စသညမ်ြင့်် ခ ွဲမခာျိုးနိုံငသ်ည။် 

အရ ျိုးကကီျိုးအမြစ် သတ်မတှ်ထာျိုးသည့််ရန ာသည ်ရမြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာရန ာ (သိုံ ့်မဟုံတ်) သဘာဝအတိုံငျ်ိုး 

တညရ်ှိရန ာ၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ်ခုံမြစ်သည။်  

၁၀။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ကာက ယ်ရစာင့််ရရှာက်မခငျ်ိုးနငှ့်် ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးတိုံ ့်အတ က် ထခိိုံက် သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ 

ရလျှာ့်နညျ်ိုးရအာငရ်ဆာင ် က်သည့််လုံြ်ငနျ်ိုးတ င ် ထခိိုံက်ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးသ ာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအစာျိုးထိုံျိုး 

မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုး (biodiversity offset) ကိုံလည်ျိုးထည့််သ ငျ်ိုး မည။် ယငျ်ိုးအစာျိုးထိုံျိုး ရြျိုးရလ ာ် 

မခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးအာျိုး ထခိိုံကသ်က်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ ရရှာငရ်ှာျိုးရ ျိုး၊ ရလ ာ့်နညျ်ိုးသ ာျိုးရစရ ျိုး၊ မြနလ်ညထ်နိျ်ိုးသိမ်ျိုး 

ရ ျိုး စသည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး လုံြ်ရဆာငဖ်ြီျိုးသည့််ရနာက်ြိုံငျ်ိုးမသှာ စဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည။် ထခိိုံက်ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးသ ာျိုးရသာ 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအစာျိုး အရလ ာ်မြနရ်ြျိုးဆြ်မခငျ်ိုးကိုံ ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးမခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ သသိာထငရ်ှာျိုးသည့််  လဒမ် ာျိုး၃ 

 ရှိရစရ ျိုး ည ် ယ်၍ ြ ုံစ ထုံတ် မညမ်ြစ်ဖြီျိုး ရအာငမ်မငရ်အာင ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ် မည။် ထိုံ လဒမ် ာျိုးဟုံ 

ဆိုံ ာတ င ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ  အသာျိုးတင ် ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမရှိမခငျ်ိုးနငှ့် ် အသာျိုးတင ် အက ိ ျိုးအမမတ်တိုံ ့်သာ 

 ရှိနိုံငမ်ညဟ်ုံ အက ိ ျိုးအရကကာငျ်ိုး ဆရီလ ာ်စ ာ ရမျှာ်မှနျ်ိုးနိုံငသ်ည။် အြငန်ငှ့််သတတ ဝါမ ာျိုး ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးထွဲ 

တ င ် အရ ျိုးကကီျိုးရန ာအမြစ် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ာဆိုံြါက စုံစုံရြါငျ်ိုး အမမတ်သာ ရှိ ြါမည။် 

Bidiversity Offset အတ က် ြ ုံစ ထုံတ် ာတ င ် ြ က်စီျိုးဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုနွဲ ့်အညမီြစ်သည့်် (သိုံ ့်မဟုံတ်) ြိုံမိုံရကာငျ်ိုးမ န ်

သည့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှုမ ိ ျိုး၄ မြစ် နလ်ိုံဖြီျိုး အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုး နိုံငသ်ည့်် သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး၊ လက်ရှိ လုံြ်ထ ုံျိုး 

လုံြ်နညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် လိုံက်ရလ ာညီရထ စ ာလုံြ်ရဆာင ်မည။်  ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး ရလ ာ့်ခ မခငျ်ိုးဗ ျူဟာ၏ 

တစိတ်တြိုံငျ်ိုးအရနမြင့် ် Offset  လုံြ်ငနျ်ိုးြ ုံစ ထုံတ် ာတ င ် ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုး 

အရနမြင့်် သက်ဆိုံင ်ာ ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမြငြ်ြညာရှငမ် ာျိုးကိုံ ခန ့်အ်ြ်အသ ုံျိုးမြ  န ် စဉ်ျိုးစာျိုး မညမ်ြစ်သကွဲ့်သိုံ ့် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာင ် က် ာတ ငလ်ညျ်ိုး ၎ငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ ြါဝငရ်စ မည။်  

 

______________________________  

၂ ထခိိုံက်ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးသ ာျိုးရသာဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအစာျိုး အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်မခငျ်ိုး ဟုံဆိုံ ာတ င ် စီမ ကနိျ်ိုးလုံြ်ရဆာငမ်ှုရကကာင့်် 

သသိသိာသာ ကကငျ်ိုးက န ်စ်သည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ ဆိုံျိုးက ိ ျိုးသက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ မြနလ်ညအ်စာျိုးထိုံျိုးရြျိုးသည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး၊ 

ဆိုံျိုးက ိ ျိုးသက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ ရရှာငရ်ှာျိုးနိုံငသ်ည့််၊ ရလျှာ့်ခ နိုံငသ်ည့််၊ မြနလ်ညထ်နိျ်ိုးသမ်ိျိုးရြျိုးသည့်် အစီအမ မ ာျိုး လုံြ်ရဆာငဖ်ြီျိုးရနာက်ြိုံငျ်ိုး 

က နရ်ှိရနရသျိုးသည့်် ဆိုံျိုးက ိ ျိုးမ ာျိုးအာျိုး မြနလ်ညအ်စာျိုးထိုံျိုးရြျိုးသည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးစသညတ်ိုံ ့်ကိုံ လုံြ်ရဆာငရ်ြျိုးမခငျ်ိုးအာျိုးမြင့်် 

ရြေါ်ထ ကလ်ာသည့်် ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရှာက်မှုဆိုံင ်ာ တိုံငျ်ိုးတာနိုံငသ်ည့််  လဒမ် ာျိုး ဆိုံလိုံသည။်  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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၃ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရာှကမ်ှုဆိုံင ်ာ သသိာထငရ်ှာျိုးသည့််  လဒမ် ာျိုးကိုံ မူ ငျ်ိုးရန ာ (ရမမမြင)် တ ငလ်ညျ်ိုး သက်ရသမြနိုံင ်

 မညမ်ြစ်သလိုံ၊ ဆရီလ ာ်သည့်် ြထဝီဝင ် အတိုံငျ်ိုးအတာတိုံ ့်တ င ် (ဥြမာ - ရန ာရဒသအတ ငျ်ိုး၊ က ယမ်ြန် ့်သည့်် ရမမမြငဧ် ိယာအ ၊ 

နိုံငင် အဆင့််အ ၊ ရဒသတ ငျ်ိုးအဆင့််အ ) သက်ရသမြနိုံင ်မည။်  

၄ ြ က်စီျိုးဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုနွဲ ့်အည ီ(သိုံ ့်မဟုံတ်) ြိုံ၍သာလ နရ်ကာငျ်ိုးမ နသ်ည့်် ရြျိုးဆြ်မှု (like-for-like of better) အရမခခ မူသည ်စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့်် 

ထခိိုံက်သ ာျိုးသည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ တနြိ်ုံျိုးထာျိုးမှုမ ာျိုးအတိုံငျ်ိုး မြနလ်ညအ်စာျိုးထိုံျိုးလုံြ်ရဆာငသ်ည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ မြနလ်ည် 

ရြျိုးဆြ်မှုကိုံ ဆိုံလိုံသည။် သိုံ ့်ရသာ် အခ ိ ှု့အရမခအရနမ ာျိုးတ င ် - စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်ခ  သည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

ရန ာမ ာျိုးသည ်နိုံငင် မှရ ာ၊ ရဒသဆိုံင ်ာမှြါ ဦျိုးစာျိုးရြျိုးအမြစ် သတ်မှတ်ခ  မခငျ်ိုး မရှိရသာရန ာမ ာျိုး မြစ်နိုံငသ်ည။် ယငျ်ိုးဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

မ ာျိုးနငှ့်် တနြိ်ုံျိုးတရူှိရနရသာ အမခာျိုးရန ာမ ာျိုးသည ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရှာက ်နအ်တ က်မြစ်ရစ၊ ရ ရှညအ်သ ုံျိုးမြ နိုံငရ် ျိုးအတ က်မြစ်ရစ၊ 

ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုး ခ က်ခ ငျ်ိုးရ ာက်လာနိုံငသ်ည့်် အရမခအရနကက  ရန ရသာရကကာင့််မြစ်ရစ၊ (သိုံ ့်မဟုံတ်) အကာအက ယ ်စီမ ခ က်လိုံအြ်မှု 

(သိုံ ့်မဟုံတ်) စ မ်ျိုးရဆာင ်ညရ်ကာငျ်ိုးသည့်် စီမ ခ က် လိုံအြ်ရနရသာ အရမခအရနမြစ်ရစ၊ ထိုံသိုံ ့်ရသာ အရမခအရနမ ာျိုးအတ က ်

မမင့််မာျိုးရသာ ဦျိုးစာျိုးရြျိုးရန ာမ ာျိုးမြစ်နိုံငသ်ည။် ထိုံအရမခအရနမ ာျိုးတ င ် “တနြိ်ုံျိုးမမင့််မာျိုးရသာ အ ာတစ်ခုံကိုံ ဝယ ်န ် အမခာျိုးအ ာကိုံ 

ရ ာငျ်ိုးမခငျ်ိုး” ြါဝငသ်ည့်် အရလ ာ်အစာျိုးမြနရ်ြျိုးမခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးတစ်ခုံကိုံ စဉ်ျိုးစာျိုး နသ်င့််ရလ ာ်ရြမည။် (ဥြမာ အစာျိုးထိုံျိုးအရလ ာ်ရြျိုးမခငျ်ိုး 

သည ် စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့်် ထခိိုံကသ်ည့်် ရန ာထက် ြိုံမိုံမမင့််မာျိုးသည့်် ဦျိုးစာျိုးရြျိုးအဆင့်် ရန ာသတ်မှတ်ခ  သည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲရန ာကိုံ 

ဦျိုးတညထ်ာျိုးမခငျ်ိုး) အထျူိုးအရ ျိုးကကီျိုးသည့်် မီှခိုံ ာရန ာမ ာျိုးအတ က် ထိုံမြနလ်ညရ်ြျိုးဆြ်မခငျ်ိုးကိုံ လုံြ်ရဆာင ်ာတ င ်ယခုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မှတ်ခ က်ြါ အြိုံဒ ်(၁၇) တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည့်် လိုံအြ်ခ က်မ ာျိုးအာျိုး မြည့််မီရအာင ်လုံြ်ရဆာင ်မည။်  

 

အြိုံဒ ် ၂၄ (GN24)။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး ရ ျိုးသာျိုးမြ စုံ ာ၌ လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ကိုံ 

ရအာက်ြါနိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ်မ ာျိုးကိုံ  ကိုံျိုးကာျိုးနိုံငသ်ည့််အမြင၊် အသ ုံျိုးခ နိုံငရ်သာ အမြညမ်ြညဆ်ိုံင ်ာဥြရဒနငှ့်် 

သရဘာတူစာခ  ြ်မ ာျိုး လက်ရတ ှု့က င့််သ ုံျိုးမှုကိုံလညျ်ိုး လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ မ ှ အမြနအ်လှန ် အရထာက်အကူ 

မြ သည။်  

▪ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ် ၊၁၉၉၂  (The Convention on Biological Diversity, 1992) 

▪ ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးက က်စာျိုးရသာ ရတာရိုံငျ်ိုးတိ ိစဆာန ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ် ၊ 

၁၉၇၉ (The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 1979 (Bonn 

Convention) ) 

▪ မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးလုံနျီိုးြါျိုး ရတာရိုံငျ်ိုးတိ ိစဆာနန်ငှ့်် သဘာဝအြငမ် ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ကုံနသ် ယ်ရ ျိုးဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာသရဘာတူ 

စာခ  ြ်၊ ၁၉၇၅ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and 

Fauna, 1975) 

▪ ရ ကကက်မ ာျိုး ရန ငျ်ိုးရဒသအမြစ် နိုံငင် တကာတ င ် အရ ျိုးြါသည့်် စိမ့််ရမမမ ာျိုးဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူ 

စာခ  ြ်၊ ၁၉၇၁ (The Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl 

Habitat, 1971 (Ramsar Convention) ) 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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▪ ကမဘာ့်ယဉ်ရက ျိုးမှုနငှ့်် သဘာဝအရမ အနစ်ှကာက ယ်ရစာင့််ရရှာက်ရ ျိုးဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ်၊ ၁၉၇၂ 

(The Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage, 1972 (UNESCO 

World Heritage Convention)) 

 

အြိုံဒ ် ၂၅ (GN25)။ ထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးတ င ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးြါ ထည့််သ ငျ်ိုးရြါငျ်ိုးစြ် ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဆိုံင ်ာ အရလ့်အက င့်ရ်ကာငျ်ိုးမ ာျိုး စုံစညျ်ိုးထာျိုးသည့်် လမ်ျိုးညွှနခ် က်အမ ာျိုးအမြာျိုးရှိရနြါသည။် မိမိတိုံ ့်၏ 

ဝနရ်ဆာငရ်ထာက်ြ ့်မှု ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ဆက်န ယ်သည့်် ထခိိုံက်မှုမ ာျိုး 

မြစ်လာနိုံငသ်ညဟ်ုံ ရမျှာ်မှနျ်ိုးထာျိုးလျှင၊် ထိုံစာ  က်စာတမ်ျိုး အကိုံျိုးအကာျိုးမ ာျိုးကိုံ အသ ုံျိုးခ သင့််သည။် ရဒသအလိုံက်နငှ့်် 

သက်ဆိုံင ်ာကဏ္ဍအလိုံက် လမ်ျိုးညွှနခ် က်အရသျိုးစိတ်နငှ့်် နမူနာရလ့်လာစ ာ မြစ် ြ်မ ာျိုးစ ာကိုံလညျ်ိုး က ယ်က ယ်မြန် ့်မြန် ့် 

 နိုံငသ်ည။် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငထ်ခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးကိုံ ထွဲထွဲဝငဝ်င ် ရဆာင ် က်ထာျိုးရသာ ြညာရ ျိုးဆိုံင ်ာ ဂ ာနယ်မ ာျိုးသည် 

လညျ်ိုး ရနာက်ထြ် နိုံငရ်သာ သတငျ်ိုးအခ က်အလက် ငျ်ိုးမမစ်တစ်ခုံမြစ်သည။်  

အြိုံဒ ် ၂၆ (GN26)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၉ တ င ် ရန ငျ်ိုးရဒသကိုံ  ည ် ယ်ခ က်ရှိရှိမြင့်် 

ြထဝီရဒသမ ာျိုးသ ုံျိုး၍ (ြငလ်ယ်နငှ့်် ကုံနျ်ိုးတ ငျ်ိုးရ ခ ိ မ ာျိုးရှိ ာရန ာ နငှ့််  ရလလမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးမ ာျိုးအြါအဝင)် က ယ်က ယ် 

မြန် ့်မြန် ့် အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံထာျိုးသည။် ထိုံအဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံမှုသည ် ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ အဓိြပါယ်ကိုံ ယခငက် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ 

သရဘာတ ာျိုးအာျိုး မြင့်် ြ င့််ဆိုံခွဲ့်သည့််ြ ုံစ  (ဆိုံလိုံသညမ်ှာ သက်ရှိမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အြငန်ငှ့််သတတ ဝါမ ာျိုး သဘာဝအတိုံငျ်ိုး 

ရြါက်ြ ာျိုး ာရန ာ သိုံ ့်မဟုံတ် အ ြ်ရဒသအမ ိ ျိုးအစာျိုးတစ်ခုံ) ဟူသည့်် အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်နငှ့်် မခာျိုးနာျိုးရနသည။် 

မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲမှု ခ ထာျိုး ဖြီျိုးမြစ်ရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး၊ သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသနငှ့်် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့် ်

ရန ငျ်ိုးရဒသ ဆိုံသည်မာှ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ ရဂဟစနစ်မ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးအ  သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးရှိသည့််ရန ာကိုံ ဆိုံလိုံသည။် အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ်မှုလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်၏ 

အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် စီမ ကိနျ်ိုး၏လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မှုခ  မည့််  ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင ် အဝနျ်ိုးအဝိုံငျ်ိုးတ င ်

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ကိုံ အသ ုံျိုးမြ နိုံငရ် ျိုးအတ က် သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး  ရှိ န၊် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲ 

ခ ထာျိုး ဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး၊ သဘာဝ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး  နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်

သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးကိုံ ရမမြ ုံရ ျိုးဆ ွဲ တငမ်ြရဆ ျိုးရန ျိုးသင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၂၇ (GN27)။ လက်ရတ ှု့အာျိုးမြင့် ်သဘာဝ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးနငှ့်် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးမြစ်ရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး 

ဟုံဆိုံ ာတ င ် မတိုံ ့်ထ ိရသျိုးသည့်် ပကတိမလူအတိုံငျ်ိုးရှိရနသည့်် ရန ာမ ာျိုးမသှည ် ကကီျိုးမာျိုးစ ာ ရမြာငျ်ိုးလွဲသ ာျိုးဖြီျိုးမြစ်ရသာ 

ရန ာမ ာျိုးအထ ိ  တစ်ဆက်တညျ်ိုး ရှိရနကကသည။် စီမ ကိနျ်ိုးတညရ်ှိ ာရန ာမ ာျိုးသည် မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် လူသာျိုးတိုံ ့်ြရယာဂ 

နငှ့်(်သိုံ ့်မဟုံတ)်  သဘာဝမြစ်စဉ်မ ာျိုး၏ ြရယာဂ အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတိုံ ့်မြင့်် ရတ ကက  ရန ရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသ အစုံအရဝျိုးမ ာျိုးတ င ်

တညရ်ှိနိုံငြ်ါသည။် IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်စီမ ကိနျ်ိုးကိုံ အကကမ်ျိုးြ ဉ်ျိုး ရန ာသတ်မတှ် ာ၌ 

မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးမြစ်ရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးနငှ့်် သဘာဝ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးဟူ၍ တတ်နိုံငသ်မျှ အရသျိုးစိတ်ရြာ်မြ န ်

တာဝနရ်ှိသည။် ဤဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်သည ်လူသာျိုးတိုံ ့်၏ ြရယာဂ အတိုံငျ်ိုးအတာ (ဥြမာ-မြငြ်က ျူျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး တညရ်ှိမှု၊ 

ညစ်ညမ်ျိုးမှု အတိုံငျ်ိုးအတာ၊ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး က ွဲမြာထ က်မှု အတိုံငျ်ိုးအတာ၊ သဘာဝအတိုံငျ်ိုး ရြါက်ြ ာျိုးက က်စာျိုးရနရသာ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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လက်ရှိမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး တစ်စုံတစ်စညျ်ိုးတညျ်ိုးရနထိုံင ်န ်မြစ်နိုံငရ်မခအလာျိုးအလာ၊ လက်ရှိရဂဟစနစ်၏ လုံြ်ငနျ်ိုးလညြ်တ်မှုနငှ့်် 

တညရ်ဆာက်ြ ုံသည ် ရရှျိုးယခငအ်ရမခအရနမ ာျိုးနငှ့်် ဆငတ်ူမှုအတိုံငျ်ိုးအတာ၊ အမခာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသ အမ ိ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး 

အ ညအ်ရသ ျိုးအဆင့််အတနျ်ိုး ယုံတ်ရလ ာ့်ထခိိုံက်မှုအတိုံငျ်ိုးအတာ) နငှ့်် စီမ ကိနျ်ိုးရန ာရှိ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး (ဥြမာ - 

အနျီိုးအနာျိုးရှိ အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ က က်စာျိုး ာရန ာမ ာျိုးကိုံ ထိနျ်ိုးသိမ်ျိုး န ် 

မ ိ ျိုးဆက်ြ က်သုံဉ်ျိုးမည့််အနတ ာယ် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ ရဂဟစနစ်မ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ 

လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးအာျိုး လိုံအြ်မခငျ်ိုး) တိုံ ့်အရြေါ် အရမခခ ၍ ခ မတှ်ထာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။် လူသာျိုးမ ာျိုးရကကာင့်် 

ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုအတိုံငျ်ိုးအတာကိုံ စီမ ကိနျ်ိုးတညရ်န ာရှိ ြိုံမိုံက ယ်မြန် ့်ရသာ ရမမမ က်နငှသ် ငမ်ြင/်ြငလ်ယ်မြင ်

အရနအထာျိုးမ ာျိုးအ   တိုံငျ်ိုးတာသတ်မတှ်သင့််သည။် တနညျ်ိုးအာျိုးမြင့် ်စီမ ကိနျ်ိုးရန ာ (သိုံ ့်မဟုံတ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုး 

မ ာျိုးသည)်  ြ က်ဆျီိုးခ ထာျိုး ရသာ ရန ာမ ာျိုးတ င ် ရှိရနသလာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ်  ြကတိအတိုံငျ်ိုးရှိရနရသာ  ရမမမြငရ်ှုခငျ်ိုး 

အတ ငျ်ိုးရှိရနသလာျိုး?။ စီမ ကိနျ်ိုးရန ာ သိုံ ့်မဟုံတ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးသည ်  အလ နအ်မငျ်ိုး ြ က်ဆျီိုးခ ထာျိုး ရသာ 

သိုံ ့်မဟုံတ် စီမ ခန် ့်ခ ွဲခ  ရသာ ရမမမြငရ်ှုခငျ်ိုးတစ်ခုံအတ ငျ်ိုးမ ှ တစ်ခုံတညျ်ိုး သျီိုးမခာျိုးက နရ်ှိရနသည့်် သဘာဝက က်စာျိုး ာ 

ရန ာတ င ်ရှိရနသလာျိုး?။ စီမ ကိနျ်ိုးရန ာသည ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုး မမင့််မာျိုးရသာ ရန ာမ ာျိုးအနျီိုးတ င ်ရှိရနသလာျိုး? (ဥြမာ 

- ရတာရိုံငျ်ိုးတိ ိစဆာနရ်ဘျိုးမွဲ့်ရတာမ ာျိုး၊ သဘာဝစင်္ကြံမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် သဘာဝထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရ ျိုးနယ်ရမမမ ာျိုး) သိုံ ့်မဟုံတ် စီမ ကိနျ်ိုး 

ရန ာသည ် ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရစာင့််ရရှာက် န ် အရ ျိုးြါမှုအတိုံငျ်ိုးအတာ အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးရှိကကသည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးရှိရသာ၊  

ရမြာငျ်ိုးလွဲသ ာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး နငှ့်် သဘာဝ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ရ ာစြ်ြ ွဲ ှု့စညျ်ိုးထာျိုးသည့််ရန ာတ င ်တညရ်ှိသလာျိုး?( 

စဥ်ျိုးစာျိုး န ်မြစ်သည)်  

အြိုံဒ ် ၂၈ (GN28)။ သဘာဝအတိုံငျ်ိုး နငှ့််  ရမြာငျ်ိုးလွဲသ ာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသ နစ်ှမ ိ ျိုးစလ ုံျိုးတ င ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး 

မမင့််မာျိုးစ ာရှိရနနိုံငသ်ည။် ထိုံသိုံ ့်မြစ်လျှင ် ထိုံရန ာကိုံ အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသအမြစ် 

သတ်မတှ်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ သည ်အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ 

ရန ငျ်ိုးရဒသဟူသည့်် အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်ကိုံ အရ ျိုးြါရသာ သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသအမြစ် ကန် ့်သတ် အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံမခငျ်ိုး 

မမြ လုံြ်ထာျိုးြါ။ ရန ာတစ်ခုံသည ် အလ နအ်မငျ်ိုးမြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမျှသာ မြစ်နိုံငသ်ည။် 

အဆိုံြါရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးအရြေါ် လူသာျိုးတိုံ ့်၏ မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲမှု အတိုံငျ်ိုးအတာသည ် ထိုံရန ာ၏ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး တညရ်ှိမှုကိုံ တိုံငျ်ိုးတာမည့်် 

အညွှနျ်ိုးကိနျ်ိုးတစ် ြ် မြစ် နမ်လိုံြါ။  

အြိုံဒ ် ၂၉ (GN29)။ အခ ိ ှု့ကဏ္ဍမ ာျိုး၊ မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် သရိှိထာျိုးသည့်် စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးနငှ့်် သစ်ရတာကဏ္ဍတိုံ ့်တ င ်

ရမမဧ ိယာတစ်ခုံ သိုံ ့်မဟုံတ် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုရန ာတစ်ခုံ၏ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှု တနြိ်ုံျိုးကိုံ သတ်မှတ် ာ၌ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးမှု 

တနြိ်ုံျိုးမမင့််မာျိုးရသာရန ာမ ာျိုး (High Conservation Value-HCV) ဟုံ  ညည်ွှနျ်ိုးကကသည။် HCV သတငျ်ိုးအခ က်အလက် 

က န ်က်သည ်သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး မျှရဝရြျိုးသည့််အမြင ်HCVဆိုံင ်ာ အသ ုံျိုးအနှုနျ်ိုးမ ာျိုး တသမတ်တညျ်ိုး ရှိရစရ ျိုး 

အတ က်လညျ်ိုး HCV ဆိုံင ်ာ တိုံျိုးတက်ရမြာငျ်ိုးလွဲ သ ုံျိုးစ ွဲမှုမ ာျိုးကိုံ အကူအညရီြျိုးလ က်ရှိသည။် ထိုံက န ်က်သည် နိုံငင် တကာ 

အသအိမတှ်မြ  အြ ွဲှု့တစ်ခုံမြစ်၍ အစိုံျိုး မဟုံတ်ရသာ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််လူမှုဆိုံင ်ာအြ ွဲှု့အစည်ျိုးမ ာျိုး၊ နိုံငင် တကာ ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးရ ျိုး 

အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ သစ်မာနငှ့််သစ်ရတာထ က်ြစစညျ်ိုး စစ်မနှရ်ကကာငျ်ိုး ရထာက်ခ ခ က်ရြျိုးသူမ ာျိုး၊ ကုံနစ်ည်နငှ့််ဝနရ်ဆာငမ်ှု 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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ရြျိုးသ ငျ်ိုးသူမ ာျိုး၊ ဝယ်ယူသူမ ာျိုး၊ သစ်ရတာစီမ ခန် ့်ခ ွဲသူမ ာျိုး ြါဝငရ်နကကသည။် ထိုံက န ်က်သည ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနငှ့်် ရဂဟစနစ် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှု နစ်ှခုံစလ ုံျိုးကိုံ အရမခခ ရသာ HCV အမ ိ ျိုးအစာျိုး ၆ ခုံကိုံ အသအိမတှ်မြ ထာျိုးသည။် ထိုံ HCV အမ ိ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးကိုံ 

နညျ်ိုးစနစ် အရထာက်အကူမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် နိုံငင် အလိုံက် ဘာသာမြနဆ်ိုံမှုမ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ ၍ နိုံငင် အလိုံက် စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ကိုံက်ည ီ

ရစ န ်လိုံအြ်သလိုံ ြ ုံရြာ် ြါသည်။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ သည ်တတိယအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ှသက်ရသခ လက်မတှ် 

ထုံတ်ရြျိုးမည့််စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ကိုံက်ည ီန ် လိုံအြ်သည့််ကိစစ ြ်မ ာျိုးမတှစ်ြါျိုး HCV ဆိုံင ်ာ ဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုး ရဆာင ် က် န ်

သတ်မတှ်မထာျိုးြါ။ အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်မ ာျိုးနငှ့်် လက်ရတ ှု့အရလ့်အက င့်မ် ာျိုး က ာဟမခငျ်ိုးရကကာင့်် HCV ဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုးသည် 

အသ ုံျိုးဝငရ်သာ သတငျ်ိုးအ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုး မြစ်ရသာ်လညျ်ိုး  လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မတှ်ခ က် ၆ြါ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့် ်

စြ်လ ဥ်ျိုး၍ ကိုံက်ညရီကကာငျ်ိုး သက်ရသမြ နန်ငှ့် ်က ာဟခ က်မ ာျိုး မြည့်ရ်ြျိုး န ်အတ က် ရနာက်ထြ် မြည့်စ် က်ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး 

မ ာျိုး လိုံအြ်မည ်မြစ်သည။် 

အြိုံဒ ်၃၀ (GN30)။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး အစာျိုးထိိုုး မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုး သည ်မိမိတိုံ ့်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

ကိုံ ယူထာျိုးသူမ ာျိုး၏ စီမ ကိနျ်ိုးမ ှ ရရှာငက်ကဉ်မှု၊ ထိုံခိုံက်မှုအနညျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရအာင ် ရလျှာ့်ခ မှုနငှ့်် မြနလ်ညထ်ရူထာငရ် ျိုး 

အစီအမ မ ာျိုး ဆရီလ ာ်သလိုံ က င့််သ ုံျိုးဖြီျိုးရနာက် စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ  ကကငျ်ိုးက နဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှု သသိသိာသာ ရှိရနရသျိုး 

လျှင ်   ထိုံဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုကိုံခ ိနည် နိိုံင ်န ် “တိုံငျ်ိုးတာနိုံငရ်သာ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှု  လဒမ် ာျိုး”(Measurable conservation 

outcomes) မြင့် ်  ရမမမြငရ်ြေါ်တ င ် ရဆာင ် က်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစတုရြ်မြစ်သည။်ထိုံသိုံ ့်ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးသည ် ရဂဟရဗဒ 

ဆိုံင ်ာ ဝိရသသလကခဏာ ြ်မ ာျိုးအာျိုးမြင့််ကကည့််လျှင၊် (“like-for-like or better”) ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုနငှ့််အည ီ သိုံ ့်မဟုံတ် ြိုံ၍ 

ရကာငျ်ိုးမ နစ် ာမြင့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ တိုံျိုးတက်မှုမ ာျိုးနငှ့်် ရမျှာ်မနှျ်ိုးထာျိုးရသာ  စုံစုံရြါငျ်ိုးအက ိ ျိုးအမမတ် အ  ယ်အစာျိုး 

တိုံ ့်ကိုံ မျှတညညီွှတ်ရစသည။် Biodiversity Offset မြ လုံြ် န ်ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်သည ်ကကီျိုးမာျိုးရသာ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး 

ကိုံ တာျိုးဆျီိုးသည့်် ရကာငျ်ိုးမ နရ်သာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအရလ့်အက င့်က်ိုံ အစာျိုးထိုံျိုးရဆာင ် က်မခငျ်ိုးမ ိ ျိုး မမြစ်ရစ ြါ။ ယငျ်ိုးသည ်

စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး ရှိရနသမျှ ကာလြတ်လ ုံျိုး  ရဒသတ ငျ်ိုး၌ရှိသည့်် အစာျိုးအရလ ာ် ရြျိုးထာျိုးရသာ ရန ာ 

တစ်ခုံ သိုံ ့်မဟုံတ် ရန ာမ ာျိုးတ င ်  ကာက ယ်ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာ လက်ရတ ှု့ လဒမ် ာျိုး ရှိ န ် ဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲထာျိုးမခငျ်ိုး 

မြစ် မည။်  

အြိုံဒ ် ၃၁ (GN31)။  သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ ကကငျ်ိုးက နသ်က်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ အစာိုးထိိုုးရြျိုးရလ ာ် န ် အသ ုံျိုးမြ နိုံငသ်ည့်် 

နညျ်ိုးလမ်ျိုး နစ်ှခုံရှိသည။် (၁) ဇီဝအစိတ်အြိုံငျ်ိုးမ ာျိုး မြနလ်ည်သနစ် မ်ျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ြိုံမိုံတိုံျိုးမမင့်လ်ာရစသည့် ် လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး( 

သိုံ ့်မဟုံတ် ရဂဟစနစ်မ ာျိုးနငှ့်် ယငျ်ိုးတိုံ ့်နငှ့််ဆက်စြ်ရနရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး မြနလ်ညြ်နတ်ီျိုးမခငျ်ိုး) အသ ုံျိုးမြ ၍ 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ် ယခင ် ထခိိုံက်ခွဲ့်မှုမ ာျိုး ( လက်ရှိစီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််မဆက်စြ်သည့်် အမခာျိုးအခ က်မ ာျိုးရကကာင့််)ကိုံ 

ကုံစာျိုးသည့် ် ဇီဝ အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ညထ်ရူထာငရ် ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး (၂) မြစ်အ ့်ဆွဲဆွဲ မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးမည့််အနတ ာယ်ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှု 

သိုံ ့်မဟုံတ် ခန် ့်မှနျ်ိုးထာျိုးရသာ ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှု ( လက်ရှိစီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််မဆက်စြ်သည့်် အမခာျိုးအခ က်မ ာျိုးရကကာင့်် ) ရှိရနသညဟ်ုံ 

သက်ရသမြရသာ ရန ာတစ်ရန ာတ င ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးကိုံ ကာက ယ်ရြျိုးမခငျ်ိုး  သိုံ ့်မဟုံတ် ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုကိုံ 

တာျိုးဆျီိုးရရှာငြ်ယ် န ်အစာျိုးအရလ ာ်ရြျိုးမခငျ်ိုး တိုံ ့်မြစ်သည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမ ာျိုး ခန် ့်မှနျ်ိုး၍ ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုကိုံ တာျိုးဆျီိုး န ်

အစာျိုးထိိုုးမြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုး န ်အဆိုံြါ ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုအရမခအရနနငှ့််အလာျိုးအလာကိုံ  မှနမ်နှက်နက်န ်ခ ွဲမခမ်ျိုးစိတ်မြာ န ်

လိုံအြ်သည။် အခ ိ ှု့ မြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ်အဆိုံြါခန် ့်မနှျ်ိုးတ က်ခ က်မခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ အရထာက်အကူမြ သည့််  ခ ွဲမခမ်ျိုးစိတ်မြာသ ုံျိုးသြ် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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မခငျ်ိုးမ ာျိုး မရသခ ာမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ယငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးစဥ်တ င ်စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးထ မ ှ ြ ့်ြိုံျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးမရှိလ င ်

ထိုံကွဲ့်သိုံ ့် အစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးမ ိ ျိုးသည ်သင့်ရ်တာ်မှုမရှိနိုံငြ်ါ။ 

အြိုံဒ ် ၃၂ (GN32)။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး (ဆိုံလိုံသည်မာှ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး) ကိုံ လူမှုစီျိုးြ ာျိုးနငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုမ ာျိုး 

အတ က် အသ ုံျိုးမြ သည့််ကိစစမ ာျိုးတ င ်စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် offset ရကကာင့်် ထခိိုံက်နစ်နာမှုရှိရသာ  ြ်  ာလူထုံအတ က် အရလ ာ်ရြျိုးမှု 

မ ာျိုး တစ်စုံတစ်စညျ်ိုးကိုံ   ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိိုုးမြနလ်ည်တညရ်ဆာက်မခငျ်ိုး အစီအစဉ်မ ာျိုးတ င ် ထည့််သ ငျ်ိုးနိုံငသ်ည။် 

ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အြိုံဒ ် ၂၄ နငှ့်် ၂၅ တ င ် ရြာ်မြထာျိုး၍ ရဂဟစနစ် 

၀နရ်ဆာငမ်ှုအတ က် အရလ ာ်ရြျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၅ ၊ ၇ နငှ့်် ၈ တိုံ ့်တ င ်ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသညဟ်ုံ 

မတှ်ယူ နမ်ြစ်သည။်  

အြိုံဒ ် ၃၃ (GN33)။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ညတ်ည်ရဆာက်မခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ ြငမ်ဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲမှုအဆင့််မ ာျိုးတ င ် (၁) 

စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့်် ထခိိုံက်နိုံငရ်မခရှိရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးမ ှ အက ိ ျိုးခ စာျိုးရနသည့် ် ရမမမြငအ်တ ငျ်ိုး အစာျိုးထိုံျိုး 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှုလုံြ်ရဆာင ်န ် မြစ်နိုံင ်ရမခရှိရသာ ရန ာမ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် 

တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးကာ နယ်ြယ်အတိုံငျ်ိုးအတာ သတ်မတှ်မခငျ်ိုး (ဆိုံလိုံသည်မာှ ြ က်စီျိုးဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုနငှ့််အည ီ သိုံ ့်မဟုံတ် 

ြိုံရကာငျ်ိုးမ နသ်ည့််  လုံြ်ရဆာငခ် က်) (၂) စီမ ကိနျ်ိုးရန ာတ င ်ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးသ ာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးကိုံ  မြနလ်ညထ်ရူထာငမ်ည့်် 

ရန ာတ င ်  အစာျိုးထိုံျိုးရြျိုးနိုံငစ် မ်ျိုး ရှိ၊ မရှိ ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး၊ (၃) အစာျိုးထိုံျိုးတညရ်ဆာက်သည့် ် လုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုး ရ ရှည် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရဆာင ် က်ရ ျိုးအတ က် မြစ်နိုံငရ်ခ ရှိရသာ နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး သတ်မတှ်မခငျ်ိုး- ဥြမာ - ဥြရဒအကာအက ယ်ရြျိုးမခငျ်ိုး 

မ ာျိုး အြါအဝင ် (၄) အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ည်ထရူထာငမ်ှုရကကာင့်် ထိခိုံက်မည့််  ြ်  ာလူထုံမ ာျိုးကိုံယ်တိုံင ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုး  

မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်မခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုး ဒဇိီုံငျ်ိုးနငှ့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မှုတ င ် ြါဝငရ်ဆာင ် က်နိုံင ်န ် ထရိ ာက်ရသာ 

လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်ခ မတှ်မခငျ်ိုး၊ (၅) သက်ဆိုံင ်ာ အစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ည်တညရ်ဆာက်ရြျိုးမှုလုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုး သတ်မတှ်မခငျ်ိုးနငှ့်် 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမှု စီမ ခန် ့်ခ ွဲရ ျိုးစီမ ခ က်တစ်ခုံအတ ငျ်ိုး ယငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ မညသ်ိုံ ့် အရကာင ်

အထညရ်ြာ်မညဆ်ိုံသညက်ိုံ သတ်မတှ်မခငျ်ိုး၊ ြါဝငရ်ဆာင ် က်မည့်် ြုံဂ္ိ လ်၊ အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၏ အခနျ်ိုးကဏ္ဍ၊ တာဝနဝ်တတ  ာျိုး 

နငှ့်် ဘတ်ဂ က်ခန် ့်မနှျ်ိုးခ က်မ ာျိုး (၆) စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့်် ထခိိုံက်မှုမ ာျိုး ရှိရနသမျှ ကာလြတ်လ ုံျိုး အစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ည် 

တညရ်ဆာက်ရြျိုးမှုကိုံ အရထာက်အကူရြျိုး န ်  နြ် ုံရင ထရူထာငသ်ည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တစ် ြ်ခ မတှ်မခငျ်ိုး 

(ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ် ၄၉ ကိုံ ကကည့််ြါ) (၇) ရစာင့််ကကည့််မခငျ်ိုး၊ အကွဲမြတ်မခငျ်ိုးနငှ့်် လိုံက်ရလ ာညရီထ  

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုတိုံ ့်အတ က် စနစ်တစ်ခုံ ရ ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုးနငှ့်် (၈) စီမ ကိနျ်ိုးသည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက် 

မခငျ်ိုးနငှ့်ြ်တ်သတ်၍က င့််သ ုံျိုးနိုံငရ်သာ ဥြရဒမ ာျိုး၊ စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် မူဝါဒမ ာျိုးအာျိုးလ ုံျိုးနငှ့်် ကိုံက်ညရီစမခငျ်ိုး။ 

စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးတညရ်ဆာက်မခငျ်ိုးအစီအစဉ် (Business and Biodiversity Offsets 

Program)၏အြ ွဲှု့ဝငမ် ာျိုးသည် နိုံငင် တကာအသိအမတှ်မြ  ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးတညရ်ဆာငမ်ခငျ်ိုးအရမခခ မမူ ာျိုးကိုံ 

ြထမဆ ုံျိုး ရ ျိုးဆ ွဲမြ စုံသူမ ာျိုးမြစ်၍ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုး ထိုံျိုးဆညရ်ဆာက်မခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ စီမ ရ ျိုးဆ ွဲမှုမ ာျိုးကိုံ ကမဘာ့်ဘဏမ်ှ 

ထုံတ်မြနရ်သာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအစာျိုးထိုံျိုးတညရ်ဆာက်မခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုး လုံြ်ရဆာငသ်ူမ ာျိုးအတ က် လက်စ ွဲစာအုံြ်တ င ် စုံစညျ်ိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ရြာ်မြထာျိုးသည။်GN6 အစာျိုးထိုံျိုးတညရ်ဆာက်ရြျိုး န ် စီမ ရ ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုး၊ အထျူိုးသမြင့်် ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမ ာျိုးနငှ့််  ရှိမှုမ ာျိုး (losses and 

gains) ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးကိုံ ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူဦျိုးရဆာငသ်ည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တစ်ခုံအမြစ် ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည်။ သိုံ ့်မဟုံတ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံ 

မ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ် က ရ ာက်လာမည့်် အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ခ ိနည် ိသည့် ်ဆနျ်ိုးစစ်မှုတစ် ြ်အမြစ်လညျ်ိုး ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည။်  

အြိုံဒ ် ၃၄ (GN 34)။ အခ ိ ှု့ နိုံငင် မ ာျိုး (ဥြမာ- ဘ ာဇီျိုး) တ င၊် စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သူက ဒဇိီုံငျ်ိုးအရြေါ် ထနိျ်ိုးခ  ြ်နိုံငမ်ှု 

အကန် ့်အသတရ်ှိသည့်် စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံတ င ် အစာျိုးထိုံျိုးတညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးသည ် ဥြရဒအ  မမြစ်မရနရဆာင ် က် န ်

သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ကိစစ ြ်တစ်ခုံ မြစ်နိုံငသ်ည။် IFC ၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်သက်ဆိုံင ်ာ 

အစိုံျိုး ဌာနမ ာျိုးနငှ့်် ြျူိုးရြါငျ်ိုး၍ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆  နငှ့်် ကိုံက်ညရီစရ ျိုး ရဆာင ် က်ရြျိုး န၊် လိုံအြ်သည့်် အဓိက 

 လဒမ် ာျိုး  ရှိရ ျိုး ဥြရဒက ခ င့််မြ ထာျိုးသည့်် အတိုံငျ်ိုးအတာအထ ိတတ်နိုံငသ်မျှ သရဘာတူရဆာင ် က်ရြျိုး နမ်ြစ်သည။် 

သိုံ ့်မဟုံတ်ြါက စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သူမ ာျိုးသည ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ြါ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးအတိုံငျ်ိုး အစာျိုးထိုံျိုး 

မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးကိုံ ကကီျိုးကကြ်၊ ညွှနက်ကာျိုး၊ မြည့််စ က်ရဆာင ် က်သင့််သည။် ထိုံသိုံ ့် ရဆာင ် က် ာ၌ 

ြ က်စီျိုးဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုနငှ့််အည ီ သိုံ ့်မဟုံတ် ြိုံမိုံသာလ နသ်ည့် ် ရြျိုးဆြ်မှု သရဘာတ ာျိုးအတိုံငျ်ိုး ရမမမြငက်ာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးမှု 

 လဒမ် ာျိုး လက်ရတ ှု့ ရှိရစမခငျ်ိုးနငှ့်် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ လုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုး၏ ရအာငမ်မငမ်ှုကိုံ ကာလရှည ် ရစာင့််ကကြ် 

ကကည့်ရ်ှမခငျ်ိုးတိုံ ့် ကိုံ ရဆာင ် က်သင့််သည။်  

 

ရပြာငေ်းလွဲထာေးဖြီေးရသာရနရငေ်းရေသမျာေး (Modified Habitat) 

၁၁။ ရပြာငေ်းလွဲထာေးဖြီေးရသာ ရနရငေ်းရေသမျာေး (modified habitat) ဆ ိုသညမှ်ာ  ရေသမျ  ေးရငေ်းမဟိုတ ်

သည့် ် အြငမ်ျာေး နငှ့် ် (သ ို ့်မဟိုတ)် သ ရှ် မျ  ေးစ တမ်ျာေး  ျယ ်ျယပ်ြန် ့်ပြန် ့် ြ ိုေးလွှမ်ေးရနရသာရနရာနငှ့်် 

(သ ို ့်မဟိုတ)် မူလရဂ္ဟစနစ် လိုြ်ရဆာငမ်ှုမျာေး နငှ့်မ်ျ  ေးစ တစ်ိုြ ွဲ ွဲ့ ပခငေ်းမျာေး  ို လသူာေးတ ို ့်၏ လိုြ်ရဆာငခ်ျ ် 

မျာေး  က ေီးမာေးစ ာ ရပြာငေ်းလွဲြစ်လ ို ရ်သာ ဧရ ယာတစ်ခို ပြစ်သည။်  ရပြာငေ်းလွဲထာေးဖြီေးရသာ 

ရနရငေ်းရေသမျာေးတ င ် စ ို ြ်ျ  ေးရရေးလိုြ်  ိုငရ်နရသာရနရာမျာေး၊ သစ်ရတာသစ်ြင ် စ ို ထ်ာေးရသာရနရာ 

မျာေး၊ ပြန်လညပ်ြ ပြငမ် မ်ေးမ ထာေးသည့််  မ်ေးရ ို ေးတန်ေး၆မျာေး၊ ပြန်လညပ်ြ ပြငမ် မ်ေးမ ထာေးသည့်် စ မ့််ရပမမျာေး 

စသည့််ဧရ ယာမျာေးြါဝငြ်ါသည်။  

၁၂။ အနတရာယန်ငှ့်် ထ ခ ို ်သ ်ရရာ မ်ှုမျာေး  ို  ရြာ်ထိုတသ်တမှ်တသ်ည့် ်လိုြ်ငန်ေးစဉလိုြ်ရဆာငရ်မညဟ်ို 

လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ ၁် တ ငရ်ြာ်ပြထာေးသ ွဲ့်သ ို ့်ြင ် ယခိုလိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ  ်လညေ်း 

ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲနငှ့်် ြတသ် ်၍ အလ န်တန်ြ ိုေးထာေးအြ်သည့်် ရပြာငေ်းလွဲထာေးဖြီေးရသာ ရနရာမျာေးနငှ့်် 

ဆ စ်ြ်ရြသည။် မ မ တ ို ့်၏ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ရယထူာေးသမူျာေး အရနပြင့်် ထ ိုဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲ 

တ ို ့်အရြေါ် သ ရ်ရာ လ်ာမှုမျာေး ရလျာ့် ျရစရရေး အရ ာငအ်ထည်ရြာ်ရဆာငရ်  ရ်မည။်  

IFC လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ ် ၁ ၏ လ ိုအြ်ချ ်အတ ိုငေ်း လိုြ်ရဆာငရ်ရသာ အနတရာယန်ငှ့် ် ထ ခ ို ် 

သ ရ်ရာ ်မှုမျာေး  ို ရြာ်ထိုတသ်တမှ်တသ်ည့်် လိုြ်ငန်ေးစဥ်၏ ရတ ွဲ့ ရှ ချ အ်ရ ပြ ပြငရ်ပြာငေ်းလွဲဖြီေး 

                                                           
6 GN6 Ledec and Reay Johnson, Biodiversity Offsets: A User Guide, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide  

http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ပြစ်ရသာ ရနရာမျာေးတ င ် သ သာထငရှ်ာေးရသာ ဇီ၀မျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲတန်ြ ိုေးမျာေး ရှ သည်ဆ ိုြါ  ဤ IFC 

လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ ်   ိုအသ ိုေးပြ ရမညပ်ြစ်သည။် 

၅ ယငျ်ိုးတ င ်စီမ ကနိျ်ိုးမြငဆ်ငမ်ခငျ်ိုးရကကာင့််  ရန ငရ်ဒသမ ာျိုး ရမြာငျ်ိုးလွဲသ ာျိုးသညတ်ိုံ ့်ကိုံ ထည့််မတ က်ရခ ။ 

၆ ထုံတလ်ုံြ်ရ ျိုးအတ က် ြငလ်ယ ် (သိုံ ့်မဟုံတ်) အမခာျိုးရ လွှမ်ျိုး ာ ရန ာမ ာျိုးမှ ရမမမ ာျိုးကိုံ မြနလ်ညရ်ြာထ်ုံတ်၍ ရမမရန ာအသစ် 

မ ာျိုး  န ်လုံြ်ရဆာငသ်ည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်သည ်မြနလ်ညမ်ြ မြငရ်ြာ်ထုံတ်မခငျ်ိုးမြစ်သည။်  

 

အြိုံဒ ်၃၅ (GN 35)။ လူတိုံ ့်၏ လုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုးရကကာင့်် သဘာဝ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး၏ တည်ရဆာက်ြ ုံနငှ့်် ြ ွဲ ှု့စညျ်ိုးြါဝငမ်ှု 

မ ာျိုးသည ် အတိုံငျ်ိုးအတာတစ်ခုံအထိ ရဒသမ ိ ျိုး ငျ်ိုးမဟုံတ်ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ြိုံမိုံလွှမ်ျိုးမိုံျိုးလာမခငျ်ိုးနငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) ရန ငျ်ိုး 

ရဒသမ ာျိုး၏ သဘာဝရဂဟရဗဒလုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုး အရမခခ အာျိုးမြင့် ် ရမြာငျ်ိုးလွဲသ ာျိုးမခငျ်ိုး မြစ်ရြေါ် နိုံငြ်ါသည။် အဆိုံျိုးဆ ုံျိုး 

အရမခအရနမာှ ဖမိ ှု့ မြအသ ငသ်ိုံ ့် လ ုံျိုးဝရမြာငျ်ိုးလွဲသ ာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။် သိုံ ့်ရသာ် ရမြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးမြစ်ရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး၏ 

အဝနျ်ိုးအဝိုံငျ်ိုးသည ်မ ာျိုးစ ာက ယ်မြန် ့်သည။် ယငျ်ိုးတိုံ ့်တ င ် စိုံက်ြ ိ ျိုးရမမမ ာျိုး၊ သစ်ရတာစိုံက်ခငျ်ိုးမ ာျိုး၊ လူတိုံ ့်၏ အမခာျိုးလုံြ် ြ် 

မ ာျိုးစ ာရကကာင့်် တစ်စိတ်တစ်ြိုံငျ်ိုး ယုံတ်ရလ ာ့်ြ က်စီျိုးလာရသာ ရမမမ ာျိုးဟူ၍ ြါဝငက်ကသည်။ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငသ်ည ်

(ဥြမာ- အနျီိုးအနာျိုး ရှိသဘာဝက က်စာျိုး ာရန ာမ ှ က ွဲထ က်မခငျ်ိုးမ ိ ျိုးရှိလျှင ် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲမခငျ်ိုးခ ထာျိုး ရသာ စီမ ကိနျ်ိုး 

ရန ာအမြစ် စဉ်ျိုးစာျိုးသတ်မတှ်ခ  သည့်် အဆင့််အထ ိ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မခငျ်ိုးမ ိ ျိုးလညျ်ိုးရှိသည။်ရန ငျ်ိုးရဒသတစ်ခုံသည ်

မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ာ သိုံ ့်မဟုံတ် သဘာဝရန ာ ဟူ၍ သ သယရှိလျှင ်ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ်  ၃၉ 

ကိုံကကည့််ြါ။ အြိုံဒ ် ၂၇ တ ငမ် ူ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင၏် အ  ယ်အစာျိုးအရြေါ်မတူည၍်၊ မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုး 

ရဒသမ ာျိုးနငှ့်် သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးဟူ၍ ဆနျ်ိုးစစ် န ်ရနာက်ထြ်အခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံ ရြာ်မြရြျိုးထာျိုးသည။်  

အြိုံဒ ်၃၆ (GN36)။ IFC ၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ စီမ ကိနျ်ိုးကိုံ သဘာဝ သိုံ ့်မဟုံတ် 

အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး န ်သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသတ င ်  မြ လုံြ်မည့်အ်စာျိုး မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုး 

ရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသတ ငသ်ာ ကကိ ျိုးြမ်ျိုးသင့််သည။် ထိုံသိုံ ့် လုံြ်ရဆာင ်န ်ကကိ ျိုးြမ်ျိုးထာျိုးရကကာငျ်ိုးကိုံလညျ်ိုး စီမ ကိနျ်ိုး၏ အနတ ာယ် 

မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံကသ်က်ရ ာက်မှုမ ာျိုး   ရှာရြ ရြာ်ထုံတ်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်အတ ငျ်ိုး အမခာျိုးရဆာင ် က်စ ာနညျ်ိုးလမ်ျိုး ဆနျ်ိုးစစ်မှု 

တစ် ြ် မြ လုံြ်မခငျ်ိုးအာျိုးမြင့်် သက်ရသမြသင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၃၇ (GN37)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ သည ် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးအတ ငျ်ိုး  

သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးရှိရနသည်ဆိုံြါက စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးသည ်ယငျ်ိုးတိုံ ့်ရကကာင့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု 

မ ာျိုး နညျ်ိုးနိုံငသ်မျှနညျ်ိုးရအာငရ်လျှာ့်ခ ၍ ထိုံတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးကိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နအ်တ က် လိုံအြ်ရသာထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးအစီအမ မ ာျိုး ရဆာင ် က် မညဟ်ုံသတ်မတှ်ထာျိုးသည။် 

မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးတ ငရ်ှိနိုံငသ်ည့်် သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးတ င ်

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်အရလျိုးထာျိုး မည့်မ် ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (ဥြမာ- မ ိ ျိုးဆက်ြ က်သုံဉ်ျိုးမည့်် အနတ ာယ်ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုခ ရန ရသာ 

မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ ်  စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးက အရ ျိုးြါသညဟ်ုံသတ်မတှ်ထာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး) နငှ့်် 

မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးမြစ်ရသာ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငတ် င ်ဆက်လက် တညရ်ှိရနသည့်် ရဂဟရဗဒ အဂဂ ါ ြ် အကကငျ်ိုးအက န ်

မ ာျိုး၊ အထျူိုးသမြင့်် အရ ျိုးြါရသာ ရဂဟရဗဒလုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုးရဆာင ် က်သည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးလညျ်ိုး ရှိရနနိုံငသ်ည။်  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 
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အခ ိ ှု့ မြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ်သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးရကကာင့် ်သဘာဝရနထိုံင ်က က်စာျိုး ာရန ာ သိုံ ့်မဟုံတ် 

အရ ျိုးတကကီျိုးသည့် ် ရန ငျ်ိုးရဒသဆိုံင ်ာ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး လိုံက်နာ န ်  လိုံအြ်လာနိုံငြ်ါသည။်အဆိုံြါမြစ် ြ်တ င ်

သက်ဆိုံင ်ာရန ငျ်ိုးရဒသ ရ  ျိုးခ ယ်သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့်် ဆိုံငရ်သာ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးကိုံ အသ ုံျိုးမြ ရဆာင ် က်သင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၃၈ (GN38)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ၏ ရအာက်ရမခ မတှစ်ုံ ၅ြါ “စီမ ကိနျ်ိုး” ဟူရသာစကာျိုး ြ်သည် 

ရခ ျိုးရင အဆိုံမြ တငမ်ြထာျိုးရသာ စီမ ကိနျ်ိုးကိုံ ဆိုံလိုံသည။် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးကိုံ ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးထာျိုးရှိ ာ၌ စီမ ကိနျ်ိုးမတိုံငခ်ငက် 

မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးသည့််အရမခအရန ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး အတိုံငျ်ိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးထာျိုး နမ်ြစ်သည်။IFCမှ 

 ငျ်ိုးနှျီိုးမမ  ြ်နှ  န ် စဉ်ျိုးစာျိုးရနရသာစီမ ကိနျ်ိုးအတ က် ရခ ျိုးရင  ရှိ န ် သိုံ ့်မဟုံတ် ကကီျိုးကကြ်သူအာဏာြိုံင၏် ခ င့််မြ ခ က် ရှိ န ်

ရစာင့််ဆိုံငျ်ိုးရနစဉ်ကာလအတ ငျ်ိုး လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူ သိုံ ့်မဟုံတ် တတိယြုံဂ္ိ လ်အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးရကကာင့်် အ ညအ်ရသ ျိုးမ ာျိုး 

ယုံတ်ရလ ာ့်သ ာျိုးခွဲ့်လျှင ်      ယငျ်ိုးကိုံမြ မြင ်ရမြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသအမြစ် မတှ်ယူ၍မမြစ်နိုံငြ်ါ။ သဘာဝရဘျိုး 

မ ာျိုး- ဥြမာ-ရတာမီျိုးရလာငမ်ခငျ်ိုး၊ဟာ ီကိနျ်ိုးမုံနတ်ိုံငျ်ိုးတိုံက်ခတ်မခငျ်ိုးသိုံ ့်မဟုံတ် ရလဆငန်ာှရမာငျ်ိုး တိုံက်ခတ်မခငျ်ိုး တိုံ ့်ရကကာင့်် 

ထခိိုံက်ခ  ရသာသဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသတစ်ခုံသည ် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသဟူသည့်် သတ်မတှ်ခ က် 

အဆင့််တစ် ြ်သိုံ ့် ရ ာက်မသ ာျိုးြါ။ ယခငက်တညျ်ိုးက မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲမှုမ ာျိုးရှိခွဲ့်၊ မရှိခွဲ့် မရသခ ာလျှင ် လုံြ်ငနျ်ိုး 

လုံြ်ရဆာငသ်ူသည ် စီမ ကိနျ်ိုးမတိုံငခ်ငက် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးမှုအရမခအရန ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ  

အသ ုံျိုးမမြ နိုံငဟ်ုံ  မညသ်ည့်အ်တ က်ရကကာင့် ်ယ ုံကကညရ်ကကာငျ်ိုး အရထာက်အထာျိုးမ ာျိုး ရြျိုးအြ်သင့််သည။် ထိုံ ့်မြင ်အြိုံဒ ်၂၆ 

ြါ “သက်ရှိသဘာဝသယ ဇာတမ ာျိုးအရြေါ်ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု”နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မတှ်ခ က်၆ 

သည ်သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ရန ာရမြာငျ်ိုးလွဲမခငျ်ိုးအတ က် သတ်မတှ်အခ ိနက်ာလရန ့် က်မ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ နိုံငင် တကာ 

အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာ ဆနဒအရလ ာက် လိုံက်နာနိုံငရ်သာစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး၊ ဥြမာ- သစ်ရတာကကီျိုးကကြ်အုံြ်ခ  ြ်ရ ျိုးရကာငစီ် 

(Forest Stewardship Council) နငှ့်် ဆအီုံနျ်ိုးစိုံက်ြ ိ ျိုးမှု ရ ရှည်ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးတိုံျိုးတက်ရ ျိုး စကာျိုးဝိုံငျ်ိုးရဆ ျိုးရန ျိုးြ ွဲ(Roundtable on 

Sustainable Palm Oil) တိုံ ့်၏ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ရလျိုးစာျိုးလိုံက်နာ နမ်ြစ်သည။်  

 

သဘာဝ ရနရငေ်းရေသ (Natural Habitat) 

၁၃။ သဘာဝ ရနရငေ်းရေသသည် ရေသမျ  ေးရငေ်းအြင ်နငှ့်် (သ ို ့်မဟိုတ)် သ ရှ် မျ  ေးစ တမ်ျာေး  စိုစညေ်းရှငသ်န် 

တညရှ် ရနရသာ ဧရ ယာနငှ့််(သ ို ့်မဟိုတ)် လသူာေးတ ို ့်၏လိုြ်ရဆာငခ်ျ မ်ျာေး  ထ ိုဧရ ယာတ ငရှ် သည့်် မူလ 

ရဂ္ဟဆ ိုငရ်ာ လိုြ်ငန်ေးရဆာငတ်ာမျာေး၊မျ  ေးစ တမ်ျာေးစသညတ် ို ့်  ိုက ေီးမာေးစ ာ ရပြာငေ်းလွဲမထာေးရသာ ရနရာ 

ရေသပြစ်သည။်  

၁၄။ ရအာ ြ်ါတ ို ့်အာေးလ ိုေး  ို အရထာ အ်ထာေးနငှ့််တ   မပြဆ ိုန ိုငြ်ါ  IFC၏ ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှု 

မျာေး  ိုရယထူာေးသမူျာေးအရနပြင့်် သဘာဝရနရာမျာေး  ို သ သ သာသာ အရပြာငေ်းအလွဲပြစ်သ ာေးရစရန် 

(သ ို ့်မဟိုတ)် အရည်အရသ ေးန မ့်် ျသ ာေးရစရန် ၇ မလိုြ်ရဆာငရ်ရြ။  

• စီမ   န်ေး  ိုရေသအတ ငေ်းရှ ပြ ပြငရ်ပြာငေ်းလွဲဖြီေးသာေးရနရာတ ငလ်ိုြ်ရဆာငန် ိုငရ်ရေး အတ   ်မပြစ်န ိုင ်

ရတာ့်ပခငေ်း၊ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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• ရပြာငေ်းလွဲသ ာေးမည့််၊ အရညအ်ရသ ေးန မ့်် ျသ ာေးမည့်် အတ ိုငေ်းအတာ၈ နငှ့််ြတသ် ဖ်ြီေး ထ ခ ို မ်ည့်် 

ရြ်ရ ာလထူိုအြါအဝင ်ဆ န် ယြ်တသ် သ်မူျာေး ၏ အပမငမ်ျာေး  ိုရယ၍ူ ရဆ ေးရန ေးတ ိုငြ်ငပ်ခငေ်းနငှ့််၊ 

• ထ ခ ို ်သ ်ရရာ မ်ှုမျာေးရလျာ့်ချရရေးအစီအမ  အဆင့်ဆ်င့်န်ငှ့််အည ီ ရပြာငေ်းလွဲသ ာေးသည့်် 

(သ ို ့်မဟိုတ)် အရညအ်ရသ ေးန မ့်် ျသ ာေးသည့််ရနရာမျာေး  ို ထ ခ ို သ် ရ်ရာ မ်ှုရလျာ့်သ ာေးရအာင ်

လိုြ်ရဆာငထ်ာေး ပခငေ်း။ 

၁၅။ သဘာဝရနရငေ်းရေသဧရ ယာမျာေးအတ ငေ်းတ င ်ဇီဝမျ  ေး  ွဲ အသာေးတငဆ် ိုေးရှု  ေးပခငေ်း၉မျာေး တတန် ိုငသ်မျှ 

မရှ ရစရန် ရညရ် ယ်သည့်် ထ ခ ို သ် ်ရရာ မ်ှုရလျှာ့်ချရရေး အစီအမ မျာေးရရေးဆ ွဲရမည။်သင့််ရလျာ်သည့်် 

လိုြ်ရဆာငခ်ျ မ်ျာေးတ င ်ရအာ ြ်ါအချ မ်ျာေး ြါဝငသ်င့််သည-် 

• စီမ   န်ေးရနရာအတ ငေ်းရှ ရသာ်လညေ်း၊ စမီ   န်ေးအရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ရန် မဟိုတသ်ည့််၊ သဘာဝ 

ြတဝ်န်ေး ျင ် ို ထ န်ေးသ မ်ေးရစာင့််ရရှာ ရ်န် ရညရ် ယသ်ည့်် ရပမရနရာမျာေး (ြလြ်ရပမ)၁၀ တ င ်

ထ ခ ို ်သ ်ရရာ မ်ှုမျာေး  ို  ရြာ်ထိုတသ်တမှ်တပ်ခငေ်း နငှ့် ်  ာ  ယပ်ခငေ်းတ ို ့်ပြင့်် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲ 

အရြေါ် သ ်ရရာ လ်ာမည့််အရရေး  ို ရရှာငရှ်ာေး ပခငေ်း၊ 

• ရနရငေ်းရေသမျာေး အ  ွဲ  ွဲအပြာေးပြာေးပြစ်ပခငေ်း  ို ရလျှာ့်ချရရေး အတ   ်လိုြ်ရဆာငပ်ခငေ်း၊ ဇီဝဆ ိုငရ်ာ 

စင်္ ြံလမ်ေးမျာေး တညရ်ဆာ ပ်ခငေ်း ွဲ့်သ ို ့်ရသာ စီမ   န်ေးလိုြ်ငန်ေးစဉ ာလအတ ငေ်းနငှ့််(သ ို ့်မဟိုတ)် 

စီမ   န်ေး ာလအလ န် အချ န်မျာေးတ င ် ရနရငေ်းရေသမျာေး  ို  ပြန်လည်ထ န်ေးသ မ်ေးရရေး လိုြ်ရဆာင ်

ပခငေ်း၊ 

• ထ ခ ို ်ဆ ိုေးရှု  ေးသ ာေးရသာ ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲအစာေးထ ိုေး ပြန်လည်တည်ရဆာ ်ရြေးပခငေ်း  ို 

အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ပခငေ်း 

_____________________  
၇ သသိာသည့်် ရမြာငျ်ိုးလွဲမှု (သိုံ ့်မဟုံတ်) အ ညအ်ရသ ျိုးနမ်ိ့်က သ ာျိုးမှုဆိုံသညမှ်ာ (၁) ရမမ (သိုံ ့်မဟုံတ်) ရ အသ ုံျိုးခ မှုကိုံ အမ ာျိုးအမြာျိုး 

နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) ရ ရှညလ်ုံြ်ရဆာငမ်ှု၏ အက ိ ျိုး လဒအ်မြစ် ရန ငျ်ိုးရဒသ လ ုံျိုးဝြ က်သုံဉ်ျိုးမခငျ်ိုး (သိုံ ့်မဟုံတ်) အလ နန်မ်ိ့်က  ယိုံယ ငျ်ိုး 

သ ာျိုးမခငျ်ိုး။ (၂) မူ ငျ်ိုးဌာရနမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ရှငသ်နက်ကီျိုးထ ာျိုး နိုံငမ်ခငျ်ိုးကိုံ မြစ်ရစသည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ အ ညအ်ရသ ျိုးကိုံ သသိသိာသာ 

နညျ်ိုးြါျိုးနမ်ိ့်က သ ာျိုးရစသည့်် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲမ မ်ျိုးမ မခငျ်ိုး။ 

၈ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၁ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး ြတ်သက်ဆက်န ယသ်မူ ာျိုးနငှ့်် ဆက်ဆ ရဆာင ် က်၊ တိုံငြ်ငသ်ည့်် 

လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်၏ အစိတအ်ြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ရဆာင ် က်သည။်  

၉ အသာျိုးတင ် ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမရှိဟုံဆိုံသည့်် အဓိြပါယမှ်ာ စီမ ကနိျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဖြီျိုး ထခိိုံက်သ ာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲထခိိုံက်မှုမ ာျိုးအာျိုး 

ရရှာငရ်ှာျိုး၊ ရလျှာ့်ခ သည့်် အလုံြ်မ ာျိုး၊ စီမ ကိနျ်ိုးဧ ိယာအတ ငျ်ိုး ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ မြနလ်ညထ်နိျ်ိုးသမ်ိျိုးသည့်် အလုံြ်မ ာျိုး၊ သက်ဆိုံင ်ာ 

ြထဝီဝငအ်တိုံငျ်ိုးအတာတိုံ ့်တ င ်(ဥြမာ - ရန ာရဒသတ ငျ်ိုး၊ က ယမ်ြန် ့်သည့်် ရမမမြငဧ် ိယာအ ၊ နိုံငင် အဆင့််အ ၊ ရဒသတ ငျ်ိုးအဆင့်် 

အ ) သသိသိာသာ ကကငျ်ိုးက နရ်နရသျိုးသည့်် ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးရှိရနြါက ၎ငျ်ိုးတိုံ ့်အတ က ် မြနလ်ညအ်စာထိုံျိုး ရြျိုးဆြ်မခငျ်ိုးအလုံြ်မ ာျိုး 

စသညတ်ိုံ ့်မြင့်် မြနလ်ညထ်နိျ်ိုးည ဖိြီျိုးသည့််အမှတ်ရန ာ။  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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၁၀စီမ ကိနျ်ိုးနယရ်မမအတ ငျ်ိုးရှိ၍ စီမ ကနိျ်ိုးအရကာငအ်ထညရ်ြာ ်နမ်ဟုံတ်ရသာ သဘာဝြတ်ဝနျ်ိုးက ငက်ိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရှာက် န ်

 ည ် ယသ်ည့်် ရမမရန ာမ ာျိုး (ြလြ်ရမမ) ဆိုံသညမှ်ာ စီမ ကိနျ်ိုးနယရ်မမအတ ငျ်ိုး ြါဝငသ်ည့်် ရမမဧ ိယာ (သိုံ ့်မဟုံတ)် မိမိတိုံ ့်၏ 

ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုကိုံ  ယထူာျိုးသမူ ာျိုး၏ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုရအာကရ်ှိဧ ိယာတ င ် ြါဝငရ်သာလ်ညျ်ိုး စီမ ကနိျ်ိုးအရကာငအ်ထညရ်ြာ ်

ရဆာင ် က်သည့်် ရန ာမဟုံတ်ဘွဲ ြတဝ်နျ်ိုးက ငထ်နိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရာှက်မှု တိုံျိုးမမ င့််ရ ျိုးအတ က် ဦျိုးတညထ်ာျိုး ရဆာင ် က်ရနသည့်် 

ရမမရန ာကိုံ ဆိုံလိုံသည။် ြလြ်ရမမတ င ်ထျူိုးမခာျိုးသည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး  နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  ရန ာရဒသတ ငျ်ိုး၊ နိုံငင် တ ငျ်ိုး၊ 

ရဒသအတ ငျ်ိုးတိုံ ့်အထ ိ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးရြျိုးနိုံငသ်ည့်် အ ညအ်ရသ ျိုးမ ာျိုး ရှိနိုံငသ်ည။်ြလြ်ရမမသတမှ်တ် ာတ င ်

နိုံငင် တကာ အသအိမှတ်မြ ထာျိုးသည့်် ခ ဉ်ျိုးကြ်ရဆာင ် က်ြ ုံမ ာျိုး (သိုံ ့်မဟုံတ်) နညျ်ိုးနာမ ာျိုး (ဥြမာ  - High Conservation Value - 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရှာက်မှုတနြိ်ုံျိုး မမင့််မာျိုးသည့််၊ စနစ်က ရသာ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရှာက်ရ ျိုးအစီအစဉ်) ကိုံ အသ ုံျိုးမြ ၍ 

ြ င့််ဆိုံသတ်မှတ် မည။်  

 

အြိုံဒ ်၃၉ (GN39)။ သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသဟုံ ဆ ုံျိုးမြတ်နိုံင ်န ် နိုံငသ်မျှ အ ရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုး အခ က်အလက်မ ာျိုးမြင့်် သြိပ နညျ်ိုးက  

မနှမ်နှက်နက်န ် ဆနျ်ိုးစစ်မှုမြ လုံြ် နမ်ြစ်သည။် လက်ရှိနငှ့်် ယခငအ်ရမခအရနမ ာျိုး နှုငိျ်ိုးယှဉ်ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးကိုံ 

ရဆာင ် က်သင့််သည။် ရဒသနတ ဗဟုံသုံတနငှ့်် အရတ ှု့အကက  မ ာျိုးကိုံ ထည့််သ ငျ်ိုးအသ ုံျိုးမြ သင့််သည။် သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ ်သ သယရှိလျှင ်သဘာဝနငှ့်် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး၏ တညရ်န ာနငှ့်် အ  ယ်အစာျိုးကိုံ 

ရြာ်မြသည့််ရမမြ ုံတစ်ြ ုံကိုံ အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးတ င ် ထည့််သ ငျ်ိုးအသ ုံျိုးမြ သင့််သည။် 

သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးကိုံ မတိုံ ့်ထ ိရသျိုးရသာ၊ နဂိုံမလူအတိုံငျ်ိုးရှိရနရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသဟုံ အဓိြပါယ်မြ င့််ဆိုံ န ်

မြစ်သည။်သဘာ၀ရန ာဟုံ သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ  ရန ငျ်ိုးရဒသအမ ာျိုးစုံမာှ ရရှျိုးယခငက်တညျ်ိုးက သိုံ ့်မဟုံတ် မကကာမီကာလ 

တစ်ခုံအတ ငျ်ိုးက လူသာျိုးတိုံ ့် ရကကာင့် ် အတိုံငျ်ိုးအတာတစ်ခုံအထ ိ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး ရှိရနနိုံငရ်သာရကကာင့်မ်ြစ်သည။် 

ဤရန ာတ င ် ရမျိုးခ နျ်ိုးထုံတ်စ ာမာှ မည်မျှအတိုံငျ်ိုးအတာအထိ သက်ရ ာက်ခွဲ့်သလွဲ ဆိုံမခငျ်ိုးြငမ်ြစ်သည။် ကျွမ်ျိုးက ငရ်သာ 

ြညာရှငတ်စ်ဦျိုး၏ စီ ငဆ် ုံျိုးမြတ်ခ က်အ  ရန ငျ်ိုးရဒသသည် မလူကကနအ်င ် လကခဏာ နငှ့်် သဘာဝရဂဟစနစ်(မ ာျိုး) ၏ 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုမ ာျိုး မ ာျိုးစ ာရှိရနရသျိုးလျှင ် အ ညအ်ရသ ျိုးအဆင့််အတနျ်ိုး ယုံတ်ရလ ာ့်မှုအတိုံငျ်ိုးအတာ တစ်ခုံရှိရစကာမူ 

အခ ိ ှု့ရသာ  မြငြ်မ ိ ျိုးစိတ်အခ ိ ှု့ ရ ာက်ရှိရနမခငျ်ိုး၊ရနာက်ထြ်တစ်ြန ်မြနလ်ညရ်ှငသ်န ်ရြါက်ရ ာက်လာရသာသစ်ရတာမ ာျိုး၊ 

လူသာျိုးတိုံ ့်ရနထိုံငမ်ခငျ်ိုးမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် လူသာျိုးတိုံ ့်ရကကာင့်် မြစ်ရြေါ်ရသာအမခာျိုးရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမ ာျိုးရှိရစကာမူ သဘာဝရန ငျ်ိုး 

ရဒသမ ာျိုး ရန ာတစ်ခုံအမြစ် မှတ်ယူသင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၄၀ (GN40)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ ၊ အြိုံဒ ်၁၄ ြါ၊ သတ်မတှ်ခ က် ၃ ခုံစလ ုံျိုးရဆာင ် က်ဖြီျိုးမြစ်ရကကာငျ်ိုး 

လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူက သက်ရသမြနိုံငလ်ျှငန်ငှ့်် ကုံမပဏမီှ ယငျ်ိုး၏အဆိုံမြ လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးသည ် ရမမအသ ုံျိုးခ မှုနငှ့်် လိုံငစ်င ်

ခ ထာျိုးရြျိုးမှုဆိုံင ်ာ စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့််ကိုံက်ညရီကကာငျ်ိုး သက်ရသမြနိုံငလ်ျှင ် သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ရန ာ 

အရြေါ် ကကီျိုးမာျိုးသသိာထငရ်ှာျိုးစ ာ ရမြာငျ်ိုးလွဲမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အ ညအ်ရသ ျိုး ယုံတ်ရလ ာ့်မခငျ်ိုးမ ာျိုး မြစ်မည်မဟုံတ်ြါ။ြထမ 

သတ်မတှ်ခ က်မာှ (ရဒသအတ ငျ်ိုးရှိ) မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသအရြေါ်တ င ် မြ လုံြ်မည့် ် စီမ ကိနျ်ိုး အတ က် 

အမခာျိုးမြစ်နိုံငရ်မခရှိရသာရန ာမ ာျိုး မရှိမခငျ်ိုးမြစ်သည။် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲသ ာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသအရြေါ်တ င ်ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးမှုစီမ ကိနျ်ိုး 

ရဆာင ် က်နိုံငရ် ျိုး အလာျိုးအလာရှိဖြီျိုး ရဆာင ် က်နိုံငရ်သာနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ စျူိုးမ်ျိုးရလ့်လာနိုံင ်န ်ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးဖြီျိုးမြစ်ရသာ အမခာျိုး 

ရန ာမ ာျိုး ရှိ၊ မရှိ ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးတစ် ြ်မြ လုံြ်သင့််သည။် မြစ်နိုံငရ်မခ ဟူရသာစကာျိုး ြ် တ င ်နညျ်ိုးြညာဆိုံင ်ာနငှ့်် ရင ရကကျိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ဆိုံင ်ာမြစ်နိုံငရ်မခမ ာျိုးကိုံထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးရသာ်လညျ်ိုး ယငျ်ိုးတိုံ ့်နငှ့််သာ ကန် ့်သတ်မထာျိုးြါ။ မြစ် ြ်ရတာ်ရတာ်မ ာျိုးမ ာျိုးတ င ်

အနတ ာယ်နငှ့််ထခိိုံကသ်က်ရ ာက်မှုမ ာျိုး ရှာရြ ရြာ်ထုံတမ်ခငျ်ိုး  လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် အမခာျိုးရဆာင ် က် 

နိုံငရ်သာနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ   ခ ွဲမခမ်ျိုးစိတ်မြာမခငျ်ိုး အမြင ်ဤဆနျ်ိုးစစ်မှုကိုံြါ ထြ်တိုံျိုး လုံြ်ရဆာငက်ကသည။် ထိုံဆနျ်ိုးစစ်မှုသည် 

ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ ထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးတ င ် သမာျိုးရိုံျိုးက ထည့််သ ငျ်ိုး လုံြ်ရဆာငရ်နက ထက် ြိုံမိုံနက်နက်နွဲနွဲ 

ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး မြစ်သင့််သည။် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငအ်တ ငျ်ိုးရှိ အမခာျိုးရဆာင ် က်နိုံငသ်ည့််နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး ရြာ်မြသင့်် 

သည။် ထိုံ ့်အမြင ်မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသနငှ့်် သဘာဝအရလ ာက် ရန ငျ်ိုးရဒသတိုံ ့်တ င ်ြ  ှု့ ဖြိ ျိုး ရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး 

မ ာျိုးရဆာင ် က်လျှင ်ြိုံမိုံကုံနက် မည့်် ရင ရကကျိုးြမာဏ အရသျိုးစိတ် တ က်ခ က်မှုမ ာျိုးလညျ်ိုး ရြာ်မြသင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၄၁ (GN41)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်(၆)အြိုံဒ(်၁၄)၏ဒုံတိယအခ က်သည ် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ြတ်သက်ဆက်န ယ် 

သူမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးနငှ့််တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုး နငှ့််ဆက်စြ်သည။် စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံရကကာင့်် သဘာဝရန ငျ်ိုး 

ရဒသအရြေါ် သသိသိာသာရမြာငျ်ိုးလွဲမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အ ညအ်ရသ ျိုး နမိ့််က မှုမ ာျိုး မြစ်နိုံငရ်မခရှိလျှင ် စနစ်က ရသာ၊ 

မျှတကာဟနခ် က်ညရီသာ ရဆ ျိုးရန ျိုးမှုတစ်ခုံအရနမြင့် ် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သည့််  အြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးမ ိ ျိုးစ ုံနငှ့် ်ရဆ ျိုးရန ျိုး 

တိုံငြ်င ်မည။် IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးအရနနငှ့်် အဆိုံြါ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုး 

နငှ့််ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က်မှုအြိုံငျ်ိုးတ င ် လိုံက်နာ မည့််ကိစစမ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးဖြီျိုး 

ယငျ်ိုးနငှ့်် ဆက်စြ်သည့်် လမ်ျိုးညွှနခ် က်ကိုံလညျ်ိုး လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ ၁ တ ငရ်တ ှု့ နိုံငသ်ည။်  အထျူိုးသမြင့်် (၁)ရန ငျ်ိုးရဒသ 

အရြေါ် ရမြာငျ်ိုးလွဲသက်ရ ာက်မှုရှိမခငျ်ိုးနငှ့်် အ ညအ်ရသ ျိုးအဆင့််အတနျ်ိုး   က ဆငျ်ိုးမခငျ်ိုး အတိုံငျ်ိုးအတာ၊ (၂) အမခာျိုး  

ရဆာက်  က်နိုံငသ်ည့််နညျ်ိုးလမ်ျိုး ခ ွဲမခမ်ျိုးစိစစ်မခငျ်ိုးမ ာျိုး၊ (၃) သဘာဝ ရနထိုံင ် က က်စာျိုး ာရန ာနငှ့််ဆက်စြ်ရနရသာ 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး၊ (၄) ထခိိုံက်မှု ရလျှာ့်ခ ရ ျိုး ရ  ျိုးခ ယ်စ ာအစီအမ မ ာျိုး ၊  ြလြ်ရမမ 

ခ နထ်ာျိုးမခငျ်ိုး၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ညတ်ည ်ရဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုး (၅) ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရ ျိုးအတ က် 

ရနာက်ထြ်အခ င့််အလမ်ျိုးမ ာျိုး ရြာထ်ုံတ်မခငျ်ိုးနငှ့်် စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးအာျိုး ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က်သင့်် 

သည။် ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် အဆိုံြါ ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က် 

မခငျ်ိုးနငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ မတှ်တမ်ျိုးမြ စုံထာျိုး မညမ်ြစ်ဖြီျိုး ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ သရဘာထာျိုးအမမငမ် ာျိုးကိုံ မညသ်ိုံ ့် 

မြနလ်ညသ် ုံျိုးသြ်၍ စီမ ကိနျ်ိုးဒဇိီုံငျ်ိုးထွဲသိုံ ့် မညသ်ိုံ ့်သ တ်သ ငျ်ိုးရြါငျ်ိုးစြ်ခွဲ့်ရကကာငျ်ိုး သက်ရသမြ မည။် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် 

ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုး ြျူိုးရြါငျ်ိုးြါဝငရ်ဆာင ် က်မခငျ်ိုးသည ် ရဒသဆိုံင ်ာ သိြပ နငှ့်် နညျ်ိုးြညာကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး၊ 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ကကီျိုးကကြ်က ြ်ကွဲမခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ 

တာဝနရ်ှိရသာ သက်ဆိုံင ်ာ သက်ဆိုံင ်ာအာဏာြိုံငအ်ြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ဌာနမ ာျိုး၊ မြည်တ ငျ်ိုးမြည်ြ ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုး 

အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၏ အြ ွဲှု့ဝငမ် ာျိုး စသည့်ဗ်ဟုံသုံတ နိုံငရ်သာ သတငျ်ိုးအခ က်အလက် ငျ်ိုးမမစ်အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးနငှ့် ်  ထခိိုံက်နစ်နာမှု 

ရှိရသာ  ြ်  ာလူထုံထ မ ှသရဘာထာျိုးအမမငအ်မ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတိုံ ့်  ရှိသင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၄၂ (GN42)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ အြိုံဒ ် ၁၄ တတိယအခ က်တ င ် ထခိိုံက်မှု ရလျှာ့်ခ ရ ျိုး  လုံြ်ငနျ်ိုး 

အဆင့််ဆင့််ရဆာင ် က်ရကကာငျ်ိုး သက်ရသမြ န ် အရ ျိုးကကီျိုးြ ုံကိုံ ထြ်ရလာငျ်ိုး ရြာ်မြထာျိုးသည။် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး 

လုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့််နငှ့််ဆိုံငရ်သာ အရထ ရထ လမ်ျိုးညွှနခ် က်ကိုံ ဤမတှ်စုံ၏အြိုံဒ ် ၁၆ တ င ် ရြာ်မြထာျိုးသည။်သိုံ ့်ရသာ် 

သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသတ င ် လုံြ်ကိုံငရ်ဆာင ် က်သည့််အခါ အထျူိုးအရလျိုးထာျိုး သည့််ကိစစမြစ်ရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 

30 

 

အ ညအ်ရသ ျိုးက ဆငျ်ိုးမှုကိုံ  အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရစ န ်ည ် ယ်၍ လက်ရတ ှု့ ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရသာ အစီအမ မ ာျိုးဆိုံင ်ာ 

ထြ်ရလာငျ်ိုးလမ်ျိုးညွှနခ် က်ကိုံမ ူယခုံအြိုံဒတ် င ်ရြာ်မြထာျိုးသည။် သက်ဆိုံင ်ာရန ာတ င ်လက်ရတ ှု့ထခိိုံက်မှု ရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုး 

နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ မြစ်နိုံငရ်သာ အစီအမ မ ာျိုးစ ာရှိသည။် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငဆ်ိုံင ်ာအငဂ် ငန်ယီာမ ာျိုး၊ တိုံက်စာျိုးမှုထိနျ်ိုးခ  ြ်ရ ျိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် မြနလ်ညထ်ရူထာင ် ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုး ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးအမြင ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးက 

အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုးအစီအမ မ ာျိုးကိုံ မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့််  ရှာရြ ရြာ်ထုံတ် ရြျိုးကကသည။် အာျိုးလ ုံျိုးမခ  ၍ဆိုံ လျှင ် IFC၏ ရထာက်ြ ့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုးသက်တမ်ျိုးတစ်ရလျှာက်တ င ် ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ ရမခ ာလက် ာ အနညျ်ိုးဆ ုံျိုး 

မြစ်ရ ျိုး အရမခခ မကူိုံ အဖမွဲလိုံက်နာမခငျ်ိုးမြင့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ အ ညအ်ရသ ျိုးက ဆငျ်ိုးမခငျ်ိုးကိုံ အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရစ န ်

ရဆာင ် က်သင့််သည။် က ယ်မြန် ့်ရသာရမမရန ာအရြေါ်တ င ် ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ယှဉ်တ ွဲရနသည့်် 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ် သိသာအထငရ်ှာျိုးဆ ုံျိုး တိုံက်ရိုံက်ဖခိမ်ျိုးရမခာက်နိုံငရ်မခ မ ာျိုးထွဲမ ှ တစ်ခုံမာှ- ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ 

အ ညအ်ရသ ျိုးက ဆငျ်ိုးလာမခငျ်ိုးြင ် မြစ်သည။် ရမခ ာလက် ာက နရ်ှိမှု အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရစရ ျိုးအမြင ် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ 

မြနလ်ည်ထရူထာငရ် ျိုးဗ ျူဟာမ ာျိုး၊ ရုံြ်ြိုံငျ်ိုးဆိုံင ်ာ မြနလ်ည်အသက်သ ငျ်ိုးမခငျ်ိုး၊ မြနလ်ည်သနစ် မ်ျိုးရစမခငျ်ိုး၊ အြငမ် ာျိုး 

မြနလ်ညရ်ြါက်ရ ာက်ရစမခငျ်ိုး (သိုံ ့်မဟုံတ် မလူအရမခအရနသိုံ ့်မြနလ်ည်ထရူထာငမ်ခငျ်ိုး) မ ာျိုး ဆိုံင ်ာ စီမ ရ ျိုးဆ ွဲမှုနငှ့်် 

နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ စီမ ကိနျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲသည့််ကာလတ င ် တတ်နိုံငသ်မျှ အရစာဆ ုံျိုးအခ ိနက်တညျ်ိုးက သင့််ရတာ်သလိုံ 

ရဆာင ် က်သင့််သည။် ထိုံဗ ျူဟာမ ာျိုးအာျိုး လမ်ျိုးညွှနရ်ြျိုးသည့်် အရမခခ မမူ ာျိုးတ င ် (၁)အရြေါ်ယ ရမမဆလီွှာကိုံ 

ကာက ယ်မခငျ်ိုးနငှ့်် တညရ်ဆာက်ဖြီျိုးရနာက်ြိုံငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် လူတိုံ ့်၏ ထခိိုံက်ရနာှင့််ယှက်မှုမ ာျိုးမြ လုံြ်ဖြီျိုးရနာက်ြိုံငျ်ိုး 

တတ်နိုံငသ်မျှအြငမ် ာျိုး  အမမနမ်ြနလ်ည်ရြါက်ရ ာက်ရစ န ်ထူရထာငရ်ြျိုးမခငျ်ိုး၊ (၂) တညရ်ဆာက်ရ ျိုးမတိုံငမီ်က သိုံ ့်မဟုံတ် 

လူတိုံ ့်၏ ထခိိုံက်ရနာှင့််ယှက်မှုမတိုံငမီ်က ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးအရမခအရနအတိုံငျ်ိုး မြနလ်ညထ်ရူထာငရ်ြျိုးမခငျ်ိုး၊ (၃) 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲထနိျ်ိုးခ  ြ်မှုမ ာျိုးနငှ့်် လုံြ်သာျိုးမ ာျိုးကိုံ ြညာရြျိုးမခငျ်ိုးအြါအဝင ် ထခိိုံက်မှုအနညျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရစရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုးနငှ့်် 

(၄)သဘာဝမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (အထူျိုးသမြင့်် ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးထာျိုးရသာမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး)ကိုံ ရန ာမယ ငျ်ိုး ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးထာျိုး န ်

မမြစ်နိုံငလ်ျှင ် ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနညျ်ိုးစနစ်မ ာျိုးမြစ်ကကသည့်် ဥြမာ- ရန ာရမြာငျ်ိုးလွဲရြျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် မြနလ်ညရ်န ာခ ထာျိုးမခငျ်ိုး 

(translocation and relocation) ဆိုံင ်ာ IUCNကသတ်မတှ်ထာျိုးရသာ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးGN7လိုံက်နာ န ်စဉ်ျိုးစာျိုးမခငျ်ိုးတိုံ ့် 

ြါဝငသ်င့််သည။်  

အြိုံဒ ်၄၃ (GN43)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ အြိုံဒ၁်၅ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး သသိသိာသာ ရမြာငျ်ိုးလွဲမခငျ်ိုးနငှ့်် 

အ ညအ်ရသ ျိုး က ဆငျ်ိုးမခငျ်ိုး အလာျိုးအလာမညသ်ိုံ ့်ရှိရစကာမ၊ူ သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသအာျိုးလ ုံျိုးတ င ်မြစ်နိုံငလ်ျှင ်အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးရသာ  

ရမမမြငလ်က်ရတ ှု့ ရလျှာ့်ခ မှုမ ာျိုးနငှ့်် အစာျိုးရလ ာ်ရြျိုးသည့််အစီအမ မ ာျိုး ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးမြင့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အသာျိုးတင ်

ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှု(Net Loss) မရှိရစ န ် စီမ ရ ျိုးဆ ွဲအရကာငအ်ထညရ်ြာ်သင့််သည။် မိမိတိုံ ့်၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှု  ယူထာျိုးသူမ ာျိုး 

သည ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၃၏ ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၃တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည့်် မြစ်နိုံငရ်မခရှိလျှငဟ်ူရသာ စကာျိုး ြ်ကိုံ 

ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည။် မြစ်နိုံငရ်မခရှိသညဟ်ုံ မထငလ်ျှင ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အသာျိုးတငဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမရှိရအာင ် မညသ်ည့််အတ က် 

ရကကာင့်ရ်ဆာင ် က် နမ်မြစ်နိုံငရ်ကကာငျ်ိုး နညျ်ိုးြညာဆိုံင ်ာ၊ ရင ရကကျိုးဆိုံင ်ာ သိုံ ့်မဟုံတ် အမခာျိုးအရကကာငျ်ိုးမြခ က်မ ာျိုး 

ရြာ်မြ နမ်ြစ်သည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆၏ ရအာက်ရမခမတှ်စုံ၉ တ င ် အသာျိုးတငဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမရှိရစရ ျိုး ဟူသည့်် 

                                                           
7 GN7 I နိုံငင် တကာ သဘာဝထနိ်ျိုးသိမ်ျိုးရ ျိုး သမဂ္၊ မြနလ်ည်မိတ်ဆက်မခငျ်ိုးနငှ့်် အမခာျိုးရသာ ရန ာရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးမှုဆိုံင ်ာ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုး ၊ မူ - ၁ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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စကာျိုး ြ်ကိုံ “လက်ရတ ှု့ရမမမြငရ်ြေါ်တ င ် မြနလ်ညထ်ရူထာငထ်ိနျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုး၊ မြစ်နိုံငလ်ျှငသ်င့်တ်င့်ရ်လ ာက်ြတ်ရသာ ြထဝီ 

အက ယ်အတိုံငျ်ိုးအတာအတ ငျ်ိုး(ဥြမာ- စီမ ကိနျ်ိုးဧ ိယာအဆင့်၊် မမငက် ငျ်ိုးြသာဒအဆင့်၊် နိုံငင် အဆင့်၊် ရဒသဆိုံင ်ာအဆင့်် 

အထ)ိ သသိာထငရ်ှာျိုးသည့် ် ကကငျ်ိုးက နသ်က်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ အစာျိုးထိုံျိုးရြျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုး စသည့်တ်ိုံ ့် ြါစီမ ကိနျ်ိုး၏ (ထခိိုံက် 

သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး ရရှာငရ်ှာျိုး နန်ငှ့်် အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရစ န)် ရဆာင ် က်မည့််အစီအမ မ ာျိုးနငှ့်် စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့် ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

မ ာျိုးအရြေါ် သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ  ခ ိနည် ိနိုံငရ်သာ အရနအထာျိုးတစ် ြ် “ ဟုံအဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံထာျိုးသည။် 

ထငရ်ှာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးတ င ် ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရစာင့််ရရှာက် န ် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (ဥြမာ- 

မ ိ ျိုးဆက်ြ က်သုံဉ်ျိုးမည့််အနတ ာယ် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ ဥြရဒမြင့်် တ ာျိုးဝငအ်ကာက ယ်ရြျိုးထာျိုးရသာ 

မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ ် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးက အရ ျိုးြါသညဟ်ုံ သတ်မှတ်ထာျိုးရသာမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး) နငှ့်် 

စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးအတ က် အရ ျိုးြါရသာရမမမြငရ်ှုခငျ်ိုးတ င ် ြါဝငရ်နသည့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ 

အသ ငသ်ဏ္ဍာနမ် ာျိုးနငှ့်် ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးြါဝငန်ိုံငသ်ည။် အသာျိုးတငဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမရှိရစရ ျိုး မညသ်ိုံ ့်ရဆာင ် က်နိုံငမ်ည ်

ဆိုံသညန်ငှ့်် စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ရကကာငျ်ိုးက ိ ျိုး ရှငျ်ိုးမြမှုကိုံ ရြာ်မြသင့််သည။် ရြာ်ထုံတ်သတ်မှတ်ထာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

အရ အတ က်နငှ့်် အ ညအ်ရသ ျိုး ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုနငှ့််တိုံျိုးတက်မှုကိုံ တ က်ခ က် နန်ငှ့်် အဆိုံမြ ထာျိုးရသာ ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးနငှ့်် 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး ရအာငမ်မငန်ိုံငရ်မခကိုံ ဆနျ်ိုးစစ် န ်နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးစ ာရှိသည။် မညသ်ည့််နညျ်ိုးလမ်ျိုးနငှ့်် တ က်ခ က်မခငျ်ိုး 

က ြိုံမိုံသင့််ရလ ာ်သညဆ်ိုံသညမ်ာှ စီမ ကိနျ်ိုးရန ာအရြေါ် မတူည၍် က ွဲမြာျိုးသည။် ထိုံတ က်ခ က်မှုနညျ်ိုးလမ်ျိုးသည် 

သက်ရသအရထာက်အထာျိုးရြေါ်အရမခခ ၍ အရ အတ က်ကိုံသာ လ ုံျိုးလ ုံျိုးလ ာျိုးလ ာျိုးအသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးနငှ့်် အရ အတ က်၊ 

အ ညအ်ရသ ျိုး တစ်စိတ်တစ်ြိုံငျ်ိုးစီ အသ ုံျိုးမြ တ က်ခ က်မခငျ်ိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ ထည့််သ ငျ်ိုး၍ ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူက ဦျိုးရဆာင ်

တ က်ခ က်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မြစ်သင့််သည။်ဆနျ်ိုးစစ်မှု လဒမ် ာျိုးအရြေါ် ယ ုံကကည ်မှုအတိုံငျ်ိုးအတာသည ် သဘာဝရန ငျ်ိုး 

ရဒသအရြေါ် စီမ ကိနျ်ိုးမ ှက ရ ာက်ရစမည့်် အနတ ာယ်မ ာျိုး၊ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိနထ်ိုံျိုးသင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၄၄ (GN44)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အြိုံဒ ် ၁၅ သည ် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး 

လုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့််နငှ့််ကိုံက်ညီသည့်် လုံြ်ရဆာငန်ိုံငရ်မခရှိသည့်် အစီအမ မ ာျိုး အစ ုံအလင ် အတ ွဲလိုံက် ရြာ်မြထာျိုးမခငျ်ိုး 

မြစ်သည။် သိုံ ့်ရသာ် သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးတ င ်အသာျိုးတငဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှု(Net Loss)  မရှိရစရ ျိုးနငှ့်် မ ာျိုးစ ာ ဆက်န ယ်ရနသည။် 

အြိုံဒ၁်၅ ၏ ြထမအခ က်တ င ် “ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငမ်ခငျ်ိုးမမြ ဘွဲ ြယ်ခ နထ်ာျိုးရသာရန ာမ ာျိုးကိုံ ရြာ်မြထာျိုး ာ၌ 

IFC၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ယူထာျိုးသူမ ာျိုးမ ှ စီမ ခန် ့်ခ ွဲထနိျ်ိုးခ  ြ်ထာျိုးရသာ စီမ ကိနျ်ိုးနယ်ရမမအတ ငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

အမခာျိုးကြ်လ က်ရှိရန ာမ ာျိုးတ င ် မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် ရှိရနသည့်် ရမမမ ာျိုးမြစ်ဖြီျိုး” “ထိုံရမမရန ာမ ာျိုးကိုံ ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးမှုလုံြ်ငနျ်ိုး 

လုံြ်ရဆာငမ်ခငျ်ိုးမ ှ ခ နလ်ှြ်၍ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှုတိုံျိုးတက်ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုးရဆာင ် က် န ် ဦျိုးတညထ်ာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။်” 

(စ သတ်မတှ်ခ က်၏ ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၁၀)၊ ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးမှုမလုံြ်ဘွဲ ြယ်ခ နထ်ာျိုးရသာရန ာမ ာျိုး (ြလြ်ရမမ) သည ်

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှုတနြိ်ုံျိုးမမင့််မာျိုးရသာ (HCV) ရန ာမ ာျိုးလညျ်ိုးမြစ်နိုံငသ်ည် (ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံအြိုံဒ ် ၂၉ 

ကိုံကကည့််ြါ)။ စီမ ကိနျ်ိုးကာလတစ်ရလျှာက်တ င ် ထိုံြယ်ခ နထ်ာျိုးရသာရန ာမ ာျိုး(ြလြ်ရမမ)ကိုံ ကာက ယ်ရစာင့််ရရှာက် 

ရကကာငျ်ိုး ရသခ ာရစ န ်ရှငျ်ိုးရှငျ်ိုးလငျ်ိုးလငျ်ိုး အမတှ်အသာျိုးမြ ၍  ရမမြ ုံဆ ွဲထာျိုးသင့်သ်ည။် 

 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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အြိုံဒ ် ၄၅ (GN45)။ ြလြ်ရမမမ ာျိုးနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်မခငျ်ိုးမ ာျိုးသည် ဆက်စြ် 

ရနရသာ်လညျ်ိုး သရဘာတ ာျိုးအာျိုးမြင့်် က ွဲလ ွဲသည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးတညရ်ဆာငမ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးသည ် သိသာ 

ထငရ်ှာျိုးရသာ  အကကငျ်ိုးအက နသ်က်ရ ာက်မှု မ ာျိုးအတ က် အစာျိုးထိုံျိုးရြျိုး န ်ည ် ယ်မခငျ်ိုးမြစ်ဖြီျိုး ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး 

အသာျိုးတငဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမရှိရကကာငျ်ိုးနငှ့်် အသာျိုးတငတ်ိုံျိုးတက်မှုသာရှိရကကာငျ်ိုး သက်ရသမြ မည။် ြလြ်ရမမမ ာျိုးသည် 

ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ  ရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့််ရဆာင ် က်မှုကာလတစ်ရလျှာက်ရှိ ရရှာငရ်ှာျိုးရ ျိုးအစီမ မ ာျိုးနငှ့်် ဆငတ်ူသည။် 

ြလြ်ရမမကိစစနငှ့််မတူသည့််အခ က်မာှ- ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးတညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးသည် စီမ ကိနျ်ိုးရမမမြငရ်ြေါ်တ င ်

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုကိုံ သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ာတ င ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး   အစာျိုးထိုံျိုးရြျိုးနိုံငမ်ခငျ်ိုးရှိ၊မရှိဆ ုံျိုးမြတ် န ်

ကျွမ်ျိုးက ငြ်ုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးမ ှဆနျ်ိုးစစ် န ်လိုံအြ်သည။် (လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အြိုံဒ ်၁၀ နငှ့်် ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ 

အြိုံဒ ် ၃၀ မ ှ ၃၄ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးရသာ အစာျိုးအရလ ာ်ရြျိုးမခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးကိုံ ကကည့််ြါ)။ ြလြ်မခငျ်ိုးသည် 

စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်မှုရကကာင့်် စီမ ကိနျ်ိုးရှိ ာရမမမြငရ်ြေါ်မ ှ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်မှုကိုံ သာမနရ်ရှာငရ်ှာျိုးမှု 

ထက်ရက ာ်လ နသ်ည့်် တိုံက်ရိုံက်၊သ ယ်ဝိုံက် လဒမ် ာျိုးလညျ်ိုး ထုံတ်ရြျိုးသည။် ဥြမာ- မြနလ်ည ် ထရူထာငထ်ိနျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ ် မြငြ်ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုးဒဏမ် ှ ထရိ ာက်စ ာ အကာက ယ်ရြျိုးမခငျ်ိုးအာျိုးမြင့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအရ အတ က်နငှ့်် 

အ ညအ်ရသ ျိုးမ ာျိုး ရနာက်ထြ်တိုံျိုးတက်မ ာျိုးမြာျိုးလာမခငျ်ိုးနငှ့်် ထိုံတိုံက်ရိုံက်၊သ ယ်ဝိုံက် အက ိ ျိုး လဒမ် ာျိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ 

ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးရှိရနသမျှကာလြတ်လ ုံျိုး ရ ရှညဆ်က်လက်တိုံျိုးတက်မြစ်ရြေါ်လျှင ်ထိုံသိုံ ့်ြလြ်မခငျ်ိုးကိုံ အစာျိုးအရလ ာ်ရြျိုးမခငျ်ိုး 

လုံြ်ငနျ်ိုးတစ် ြ်ကွဲ့်သိုံ ့် ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည။်  

အြိုံဒ ်၄၆ (GN46)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ်၁၅ ဒုံတိယအခ က်သည ်ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး အက ွဲက ွဲအမြာျိုးမြာျိုး 

မြစ်မခငျ်ိုးကိုံ ရလျှာ့်ခ  န ်ည ် ယ်၍ ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုး စဉ်ျိုးစာျိုး နလ်ိုံအြ်ရကကာငျ်ိုး အသာျိုးရြျိုးရြာ်မြထာျိုး 

သည။် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး အက ွဲက ွဲအမြာျိုးမြာျိုးမြစ်မခငျ်ိုးသည ်သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး တ ငရ်ှိရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ် 

ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးထွဲတ င ် အရတ ှု့ အမ ာျိုးဆ ုံျိုးတစ်ခုံမြစ်သည။် ရန ငျ်ိုးရဒသနစ်ှခုံ၏ နယ်နမိိတ်မ ာျိုး ထိစြ်လာမခငျ်ိုး 

ရကကာင့်် အခ ိ ှု့မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ြိုံမိုံလွှမ်ျိုးမိုံျိုးရြါက်ြ ာျိုး န ် အခ င့််အလမ်ျိုးသာရစ (edge effects)ကာ ရန ငျ်ိုးရဒသ၏  ရ ရှည် 

အ ညအ်ရသ ျိုး က ဆငျ်ိုးမှုသိုံ ့် အဓိကဦျိုးတညမ်ခငျ်ိုး၊ ယခငက်   အ ရနာှင့်အ်ယှက်ကငျ်ိုး၍ တိ စဆာနန်ငှ့််အြငမ် ာျိုး မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇအ  

ယငျ်ိုးတိုံ ့်ခ ညျ်ိုးသျီိုးသန ့် ်ရနထိုံင ်ာမ ာျိုးသိုံ ့်  တတိယြုံဂ္ိ လ်/ အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး ဝငထ် က်သ ာျိုးလာမှုမမင့််မာျိုးလာမခငျ်ိုးမ ာျိုး မြစ်ရြေါ် 

ရစသည။်  သဘာဝသက်သက်သာရှိရနရသျိုးရသာ ရန ာက ယ်က ယ်ဝနျ်ိုးဝနျ်ိုးတ င ် စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုး လုံြ်ရဆာငမ်ညဆ်ိုံြါက 

စီမ ကိနျ်ိုးအရကာငအ်ထညရ်ြာ်သူသည ်  မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး အက ွဲက ွဲအမြာျိုးမြာျိုးမြစ်မှုကိုံ ထနိျ်ိုးခ  ြ် န ် ထိခိုံက်မှုရလ ာ့်ခ မခငျ်ိုး 

အစီအမ မ ာျိုး သတ်မတှ်ထာျိုးသည့်သ်င့်ြ်ါသည။်  ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးနငှ့် ် အြငတ်ိ ိစဆာနတ်ိုံ ့်  တညရ်ှိသည့်ရ်န ာမ ာျိုး ကူျိုးလူျိုး 

ဆက်သ ယ်နိုံငရ်စ နအ်တ က်  ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးဆက်စြ်ဧ ိယာ(Wildlife Corridor)မ ာျိုး  ြ ုံစ ထုံတ်မခငျ်ိုး နငှ့် ်အမခာျိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုး 

မ ာျိုး လုံြ်ရဆာငသ်င့် ် ြါသည။် ဤသတ်မတှ်ခ က်သည် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ၆်၏ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင/် 

ြငလ်ယ်မြငအ်ရနအထာျိုး  ထည့််သ ငျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် သတ်မတှ်ခ က်နငှ့်် ဆက်စြ်ရနသည။် (ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က် 

မတှ်စုံ အြိုံဒ ်၁၇ ကိုံ ကကည့််ြါ) ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင/်ြငလ်ယ်မြငအ်ရနအထာျိုး သ ုံျိုးသြ်ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးမ ာျိုးသည ်အ  ယ်အစာျိုး 

ကကီျိုးကကီျိုးမာျိုးမာျိုး ရဆာင ် က်လျှင ်ထခိိုံက်မှု ရလျှာ့်ခ မည့််အစီအမ မ ာျိုး၏ တနြိ်ုံျိုး ရြာ်ထုံတ် ာ၌ အရထာက်အြ ့် မြစ်နိုံငသ်ည။် 

တတိယြုံဂ္ိ လ် မ ာျိုး ဝငထ် က်သ ာျိုးလာမှု ရကကာင့်မ်ြစ်ရြေါ် နိုံငရ်သာ သ ယ်ဝိုံက်ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးသည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ် 

မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် အနတ ာယ်ရှိနိုံငဖ်ြီျိုး ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး အက ွဲက ွဲအမြာျိုးမြာျိုးမြစ်မခငျ်ိုး  နငှ့်လ်ညျ်ိုး သက်ဆိုံငသ်ည။် သဘာဝ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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က က်စာျိုး ာရန ာကိုံ မြတ်သနျ်ိုးသ ာျိုးသည့်် လမ်ျိုးြနျ်ိုးဆက်သ ယ်ရ ျိုး အရမခခ အရဆာက်အအ ုံမ ာျိုး (linear infrasturcture) 

နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ)် ခ ဉ်ျိုးကြ်လမ်ျိုးမ ာျိုး ရြာက်လုံြ်မခငျ်ိုး နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) ထိုံလမ်ျိုးမ ာျိုးသည ်တတိယြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုး ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး 

သိုံ ့် ဝငထ် က်သ ာျိုးလာနိုံင ်န ် အရထာက်အြ ့်မြစ်ရစမညဆ်ိုံြါက ထိုံအရမခခ အရဆာက်အဦမ ာျိုးနငှ့် ် လမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ တတိယ 

ြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ မှုထနိျ်ိုးခ  ြ်နိုံငမ်ည့် ် နညျ်ိုးလမ်ျိုးအစီအမ မ ာျိုး ကိုံ ဦျိုးစာျိုးရြျိုးအမြစ် ရဆာင ် က်သင့်သ်ည။် ထခိိုံက် 

သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးရလျှာ့်ခ ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုးကိုံ စီမ ကိနျ်ိုးတညရ်ဆာက်ရ ျိုးနငှ့်် လုံြ်ငနျ်ိုးလညြ်တ်ရ ျိုး မနရ်နဂ ာ မ ာျိုးနငှ့်ြ်ါ  

ရ ရှညရ်ြါငျ်ိုးစြ်ည ိနှုငိျ်ိုးရ ျိုးအတ က် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးသင့််သည။် ဥြရဒ အရကာငအ်ထည်ရြာ် ရစာင့်က်ကည့်သ်ည့် ် အစိုံျိုး  

တာဝနရ်ှိ အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး စီမ ကိနျ်ိုး၏ ကတိကဝတ်မ ာျိုး မြည့်မ်ြည့််ဝဝနာျိုးလညရ်စ န ် ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးထာျိုးသင့်သ်ည။် 

အဘယ့််ရကကာင့််ဆိုံရသာ် စီမ ကိနျ်ိုး တညရ်ဆာက်ရ ျိုးကာလ နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) စီမ ကိနျ်ိုးကာလဖြီျိုးစီျိုးသည့် ် ရနာက်ြိုံငျ်ိုးတ င ်

ထိုံစီမ ကိနျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ အမ ာျိုးမြညသ်ူသ ုံျိုးစ ွဲနိုံငရ် ျိုး ဆက်လက်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ် ယငျ်ိုးတိုံ ့်က စိတ်ဝငစ်ာျိုးနိုံငရ်သာရကကာင့်် 

မြစ်သည။် အထက်ြါသရဘာသဘာဝရှိသည့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု ရလျှာ့်ခ ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုးကိုံ ဝငထ် က်သ ာျိုးလာမှု 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲရ ျိုး စီမ ခ က်( Induced Access Management Plan) မြင့်် အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုး ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည။် 

အြိုံဒ ် ၄၇ (GN47)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆၊ အြိုံဒ ် ၁၅ တတိယအခ က်နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ၏ 

အြိုံဒ၁်၆ြါ ရန ငျ်ိုးရဒသအာျိုး မူလအရမခအရနအတိုံငျ်ိုး မြနလ်ညထ်ရူထာငမ်ခငျ်ိုး ဆိုံင ်ာလမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုး ကိုံကကည့််ြါ။  

အြိုံဒ ်၄၈ (GN48)။ ရနာက်ဆ ုံျိုးတ င ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ အြိုံဒ၁်၅ စတုံတထ အခ က် နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ သဘာဝရန ငျ်ိုး 

ရဒသတ င ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သူအရနနငှ့် ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး အသာျိုးတငဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမရှိရစရ ျိုး 

ရ  ျိုးခ ယ်ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည့်် အရ ျိုးြါရသာ လုံြ်ငနျ်ိုး ြ်တစ်ခုံမှာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ည ်တညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုး 

မြစ်သည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာငရ်ြျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးဆိုံင ်ာလမ်ျိုးညွှနခ် က်ကိုံ ဤမတှ်စုံအြိုံဒ ်၃၀မ ှ၃၄ 

အတ ငျ်ိုးရြာ်မြထာျိုးသည။် ထိုံ ့်အမြင ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုး မ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊အြိုံဒ၁်၀ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးရသာ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး က င့််သ ုံျိုး နမ်ြစ်သည။် ဥြမာ- 

ြ က်စီျိုးဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုနငှ့််အည ီ သိုံ ့်မဟုံတ် ြိုံရကာငျ်ိုးမ နသ်ည့််လုံြ် ြ်၊ တိုံငျ်ိုးတာနိုံငရ်သာ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှု လဒမ် ာျိုးကိုံ 

သက်ဆိုံင ်ာရန ာ၌ြငသ်က်ရသမြမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရမမမြငရ်ြေါ်တ င ်သက်ရသမြမခငျ်ိုး စသည့််ကိစစ။ 

အြိုံဒ ် ၄၉ (GN49)။IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးတ င ်တညရ်ှိရသာ 

ယငျ်ိုးတိုံ ့်စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က်  မြနလ်ည်ထရူထာငရ် ျိုး  နြ် ုံရင  ထရူထာငမ်ခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးစဥ်တစ်ခုံ ထရူထာငထ်ာျိုးသင့်သ်ည။် 

ထိုံသိုံ ့် ရဆာင ် က် ာတ င ်စီမ ကိနျ်ိုး၏ရမခ ာလက် ာနငှ့်် အမခာျိုးဆက်စြ်အရဆာက်အအ ုံမ ာျိုး၊ လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး၏ ရမခ ာလက် ာ 

မ ာျိုးနငှ့်် ဆက်စြ်ရမမရန ာ၏ရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမ ာျိုးရကကာင့်် မြစ်နိုံငရ်မခရှိရသာ သသိာထငရ်ှာျိုးသည့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး၏ 

လကခဏာမ ာျိုးနငှ့်အ်ည ီ  မြ လုံြ်သင့်သ်ည။် ဤသိုံ ့်ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးသည ်သယ ဇာတတူျိုးရြာ်ထုံတ်လုံြ်ရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် 

အဓိက  သက်ဆိုံငရ်သာ်လညျ်ိုး ယငျ်ိုးအတ က်သာ ကန် ့်သတ်ထာျိုးမခငျ်ိုးမဟုံတ်ြါ။ စီမ ကိနျ်ိုးဖြီျိုးဆ ုံျိုး၍ ရမမယာမြနလ်ည် 

ရြာ်ထုံတ်မခငျ်ိုးနငှ့် ် လုံြ်ငနျ်ိုးြိတ်သမ်ိျိုးမှုရနာက်ြိုံငျ်ိုး လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့် ်  ြတ်သတ်သည့် ်   ကုံနက် စ ိတ်မ ာျိုးကိုံ စီမ ကိနျ်ိုး 

စီမ ရ ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုးနငှ့်် ဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုး အဆင့်မ် ာျိုးတ င ် မြ လုံြ်ရသာ မြစ်ရမမာက်နိုံငစ် မ်ျိုးရလ့်လာမှုမ ာျိုး၌ ထည့််သ ငျ်ိုးတ က်ခ က် 

သင့််သည။်  ရစာစီျိုးစ ာ သိုံ ့်မဟုံတ် ယာယီ ရမမယာမြနလ်ည ်ရြာ်ထုံတ်မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် လုံြ်ငနျ်ိုးြိတ်သမ်ိျိုး မခငျ်ိုးမ ာျိုးအြါအဝင ်

ရမမယာမြနလ်ည ်ရြာ်ထုံတ်မခငျ်ိုး နငှ့်် စီမ ကိနျ်ိုးြိတ်သိမ်ျိုးမခငျ်ိုး လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး ကုံနက် စ ိတ်အတ က် လိုံအြ်ရသာ နြ် ုံရင မ ာျိုးကိုံ  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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စီမ ကိနျ်ိုးကာလအတ ငျ်ိုး မညသ်ည့်အ်ခ ိနမ်ဆိုံ  ရှိနိုံငရ်စ န ်အနညျ်ိုးဆ ုံျိုး ထည့််သ ငျ်ိုး စဉ်ျိုးစာျိုးထာျိုးသင့််သည။်  သတတ  တူျိုးရြာ်ရ ျိုး 

လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် ရမမယာမြနလ်ညရ်ြာ်ထုံတ် န ်   နြ် ုံရင မ ာျိုး ထရူထာငသ်ည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်ကိုံ   ရသခ ာရဆာင ် က်ထာျိုး 

သင့်ရ်ကကာငျ်ိုးကိုံ ကမဘာ့်ဘဏမ် ှ ထုံတ်ရဝရသာ သတတ  တ ငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးဆိုံင ်ာ ြတ်ဝနျ်ိုးက င၊် က နျ်ိုးမာရ ျိုးနငှ့်် ရဘျိုးအနတ ာယ် 

ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးရ ျိုးလမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုး (EHS Guideline)GN8 အြိုံငျ်ိုး (၁.၄) တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး အစာျိုးထိုံျိုး 

မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာကရ်ြျိုးမခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး ရဆာင ် က်သည့််အခါ အလာျိုးတူ  နညျ်ိုးစဉ်တစ် ြ် လညျ်ိုး ခ မတှ်ထာျိုးနိုံငသ်ည။်  

အြိုံဒ ် ၅၀ (GN50)။ IFC ၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုး၏ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ် 

(ESMS)တ င ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးနငှ့််ဆိုံငရ်သာ ကတိကဝတ်မ ာျိုး၊ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု ရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုး လုံြ်ငနျ်ိုး 

မ ာျိုး ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသင့််သည။် သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးအရြေါ် သသိသိာသာ ရမြာငျ်ိုးလွဲနိုံငရ်မခ သိုံ ့်မဟုံတ် အ ညအ်ရသ ျိုး 

သသိသိာသာ က ဆငျ်ိုးနိုံငရ်မခရှိရသာ စီမ ကိနျ်ိုးအာျိုးလ ုံျိုးနငှ့်် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုး 

ရဒသမ ာျိုးရှိ စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးသည် ရြာ်မြြါ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ ရဆာင ် က် မည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က် (Biodiversity Management Plan - BMP) တစ်ခုံတညျ်ိုးတ င ် အရသျိုးစိတ်ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသင့််သည။်  

သိုံ ့်မဟုံတ် သက်ဆိုံင ်ာအရကကာငျ်ိုးအ ာအလိုံက် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က်တစ်ခုံ သိုံ ့်မဟုံတ် မ ာျိုးစ ာထွဲသိုံ ့် သ တ်သ ငျ်ိုးရြါငျ်ိုးစြ် 

ရြာ်မြသင့််သည။် (ဥြမာ-က ျူျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က်၊ ဝငထ် က်သ ာျိုးလာမှု စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က် သိုံ ့်မဟုံတ် 

ရ အသ ုံျိုးခ မှုစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က်)။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က် (BMP) သိုံ ့်မဟုံတ် အလာျိုးတူစီမ ခ က်မ ာျိုးသည ်

စစ်ရဆျိုးခ နိုံငရ်သာ (Audiable)  စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဆိုံင ်ာ စီမ ခ က်မ ာျိုး မြစ်သင့််ဖြီျိုး စီမ ကိနျ်ိုး၏ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််လူမှုဆိုံင ်ာ 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ် (ESMS)ထွဲသိုံ ့် သ တ်သ ငျ်ိုးရြါငျ်ိုးစြ်သင့််သည။် ထိုံြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််လူမှုဆိုံင ်ာစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ်တ င ်လုံြ်ရဆာင ်

မှု တစ်ခုံမခငျ်ိုးစီ (တစ်ခ က်မခငျ်ိုးစီ)အတ က် တာဝနရ်ှိသူမ ာျိုး၊ ရစာင့်က်ကည့်က်ကည့်ရ်ှု မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး 

(verification) ဆိုံင ်ာ သတ်မှတ်ခ က် မ ာျိုး၊ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မည့် ်အခ ိနဇ်ယာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အကကိမ်အရ အတ က်တိုံ ့် 

ြါဝငသ်ည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က် (BMP) သိုံ ့်မဟုံတ် အလာျိုးတူစီမ ခ က်မ ာျိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုးရမမမြင ်

ထခိိုံက်မှုရလ ာ့်ခ ရ ျိုး လက်ရတ ှု့အစီအမ မ ာျိုး အဓိကြါဝငဖ်ြီျိုး ဆိုံဒမ်နရ်နဂ ာမ ာျိုး၊ ကနထ်ရိုံက်တာမ ာျိုးအတ က် 

လုံြ်ငနျ်ိုးလက်စ ွဲမ ာျိုး မြစ်သည်။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးနငှ့််ဆိုံငရ်သာ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုး 

အစီအမ မ ာျိုးသည ်အမခာျိုးရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က်မ ာျိုးတ ငြ်ါရှိရနလျှင၊် ထိုံ BMP သိုံ ့်မဟုံတ် ESMS ၏ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး 

နငှ့််ဆိုံငရ်သာ အြိုံငျ်ိုးကိုံ အမြနအ်လှန ် ညည်ွှနျ်ိုးကိုံျိုးကာျိုးရြာ်မြသင့််သည။် ရစာင့််ကကည့််ကကြ်မတ်မခငျ်ိုး/ စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး 

တိုံ ့်အတ က ်သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးသည ်သက်ဆိုံငလ်ျှင ် သက်ဆိုံငသ်လိုံလိုံက်ရလ ာညရီထ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု၏ အဓိကမကူိုံ ထငဟ်ြ် 

သင့််သည ်  (ဤမတှ်စုံအြိုံဒ ် ၂၀ကိုံ ကိုံျိုးကာျိုးြါ)။ သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးတ ငရ်ှိရသာ စီမ ကိနျ်ိုးအခ ိ ှု့သည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က် မြ စုံ န ် လိုံအြ်နိုံငဖ်ြီျိုး (ဤမတှ်စုံ အြိုံဒ ် ၉၁) တ င ် ရြာ်မြထာျိုးရသာ စာ  က်စာတမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး 

ြျူိုးတ ွဲရြာ်မြရြျိုး န ်လိုံအြ်နိုံငသ်ည။်  

                                                           
8 GN8 ကမဘာ့်ဘဏအ်ုံြ်စုံ၊ သတတ  တ ငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုး၏ ြတ်ဝနျ်ိုးက င၊် က နျ်ိုးမာရ ျိုးနငှ့်် ရဘျိုးအနတ ာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုး၊ 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153

264157  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157
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အြိုံဒ ် ၅၁ (GN51)။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအာျိုး ရ ရှညရ်စာင့််ကကည့််ကကြ်မတ်မခငျ်ိုး မြ လုံြ် ာတ င ်  စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံ 

မ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးအရြေါ် က ရ ာက်နိုံငသ်ည့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးနငှ့်် အနတ ာယ်ခန် ့်မနှျ်ိုးခ က်မ ာျိုး၏ မနှက်နမ်ှုကိုံ အတည် 

မြ  နန်ငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး၏ ယခငခ်န ့်မ်ှနျ်ိုးထာျိုးရသာထရိ ာက်နိုံငမ်ှုမ ာျိုး၏ မနှက်နမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အတညမ်ြ  

 န ်လိုံအြ်နိုံငသ်ည။် ရစာင့်က်ကြ်ကကည့်ရ်ှု  စစ် ရဆျိုးမခငျ်ိုး နငှ့်် အကွဲမြတ်မခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးတ င ်ရအာက်ြါတိုံ ့် ြါဝငသ်င့်် သည။် (၁) 

အရမခခ အခ က်အလက်မ ာျိုး (baseline) - စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့််ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး မမြစ်မီ အရမခအရနက ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး တိုံငျ်ိုးတာထာျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုး ၊ (၂) လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ် (process) -ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲထနိျ်ိုးခ  ြ် 

ရဆာင ် က်မှုမ ာျိုးကိုံ ရစာင့််ကကည့် ် ကကြ်မတ်မခငျ်ိုး နငှ့်် (၃)  လဒမ် ာျိုး (outcomes)- စီမ ကိနျ်ိုးသက်တမ်ျိုးတရလျှာက် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံ 

မ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး၏ အရမခအရနကိုံ ရစာင့်က်ကြ်ကကည့်ရ်ှုစစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုးနငှ့် ် မလူအရမခခ အခ က်လက်မ ာျိုးနငှ့် ် နှုငိျ်ိုးယှဥ်ကာ 

အတိုံျိုးအရလ ာ့်   လဒက်ိုံ ရှာမခငျ်ိုး တိုံမြစ်သည။် ထိုံ ့်အမြငစီ်မ ကိနျ်ိုး ရကကာင့်မ်ဟုံတ်ရသာ  အမခာျိုးအက ိ ျိုးဆက် သက်ရ ာက်မှု 

(effect)မ ာျိုးကိုံ တိုံငျ်ိုးတာ၍ ဧ ိယာမ ာျိုးကကာျိုး  နှုငိျ်ိုးယှဥ်ကာ ရစာင့်က်ကြ်ကကည့်ရ်ှု  စစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုး မြ လုံြ်နိုံင ်န ်

စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့် ်သက်ရ ာက်မှုမရှိရသာ မြငြ်ဧ ိယာတစ်ရန ာကိုံ ထနိျ်ိုးခ  ြ်အမတှ်( control) ထာျိုး န ်စဥ်ျိုးစာျိုးသင့်ြ်ါသည။် 

IFC ၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူသည ် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် အသ ုံျိုးမြ  န ်

လိုံအြ်ရသာ  ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးဆိုံင ်ာ လက်ရတ ှု့အညွှနျ်ိုးကိနျ်ိုး အမြည့််အစ ုံကိုံလညျ်ိုး  ( pratical set of indicator)   

သတ်မတှ်ထာျိုးသင့်ြ်ါသည။် အညွှနျ်ိုးကိနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် နမနူာရကာက်ယူမခငျ်ိုးြ ုံစ ကိုံ  အသ ုံျိုးမြ နိုံငစ် မ်ျိုး (utility )နငှ့် ်ထရိ ာက်နိုံငစ် မ်ျိုး 

(effectiveness)ရြေါ်အရမခခ ၍ ရ  ျိုးခ ယ်သင့်ြ်ါသည။် အသ ုံျိုးမြ နိုံငစ် မ်ျိုးဆိုံသည်မာှ ထခိိုံက်မှုရလ ာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့် ် စီမ ခန်ံခ ွဲမှုနငှ့် ်

ြတ်သတ်၍ ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်ခ မတှ် ာတ င ် ဆက်သ ယ်နိုံငစ် မ်ျိုး ညမ်ြစ်သည။် ထရိ ာက်နိုံငစ် မ်ျိုးမာှ စာ ငျ်ိုးအငျ်ိုးဆိုံင ်ာ 

လ ုံရလာက်စ ာ တိုံငျ်ိုးတာရြာ်မြနိုံငစ် မ်ျိုး မြစ်သည။်ဤစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံကိုံက်ည ီန ်အခ ိ ှု့ရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးအတ က် 

အနျီိုးစြ်ဆ ုံျိုး အညွှနျ်ိုးကိနျ်ိုးမ ာျိုး ရ  ျိုးခ ယ်ရန ်လိုံအြ်နိုံငသ်ည။်   

အြိုံဒ ်၅၂ (GN 52)။  လုံြ်ရဆာငမ်ှုအာျိုးနညျ်ိုးခ က်မ ာျိုးကိုံ ရမြရှငျ်ိုး နဥ်ီျိုးတည၍်  စီမ ခန ့်ခ် ွဲမှု စီမ ခ က်မ ာျိုး ဆရီလ ာ်သလိုံ မ နျ်ိုးမ  

မြငဆ်င ်န ် တ နျ်ိုးအာျိုးရြျိုးနိုံငမ်ည့် ်   ရစာင့်က်ကြ်ကကည့်ရ်ှုစစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုးအတ က်   အရမခခ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုး (threadholds) 

ခ မတှ်ထာျိုးသင့်ြ်ါသည။် ရစာင့်က်ကြ်ကကည့်ရ်ှု  စစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုးအစီအစဉ်၏  လဒမ် ာျိုးကိုံ ြ ုံမနှသ် ုံျိုးသြ်သင့််သည။် 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က်(မ ာျိုး) တ င ် ရြာ်မြထာျိုးသည့်် အတိုံငျ်ိုး လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ လက်ရတ ှု့ရဆာင ် က်ရနမခငျ်ိုးမရှိလျှင ်

မလုံြ်နိုံင ်သည့််အရကကာငျ်ိုးအ ငျ်ိုးကိုံ ရြာ်ထုံတ် နန်ငှ့်် မြ မြငရ်ြျိုး န ် လိုံအြ်သည။် (ဥြမာ - ဝနထ်မ်ျိုးမလ ုံရလာက်မှု၊ 

အ ငျ်ိုးအမမစ်မလ ုံရလာက်မှု၊ အခ ိနက်ာလသတ်မတှ်ခ က် လက်ရတ ှု့မက မှု စသည)်။ ရစာင့်က်ကြ် ကကည့်ရ်ှု  စစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုး  လဒ ်

မ ာျိုးအ  ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးအရြေါ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ ရလ ာ့်တ က်ခွဲ့်ရကကာငျ်ိုး ရြေါ်လ ငထ်ငရ်ှာျိုး 

ရနလျှင ် သိုံ ့်မဟုံတ် အစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်မခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးအြါအဝင ် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးမ ှ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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 ရှိမည့်် အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုးကိုံ ြိုံမိုံခန် ့်မှနျ်ိုးထာျိုးခွဲ့်ရကကာငျ်ိုး  ရတ ှု့ ရှိ လျှင ် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

စီမ ခ က်မ ာျိုးကိုံ မြနလ်ည်မ မ်ျိုးမ မြငဆ်ငသ်င့််သည။်  

အရရေးတက ေီး  ာ  ယ်ထ န်ေးသ မ်ေးရန်သတမှ်တထ်ာေးသည့််ရနရငေ်းရေသ 

၁၆။အရရေးက ေီးသည့် ် ရနရငေ်းရေသဆ ိုသညမှ်ာ  တန်ြ ိုေးက ေီးမာေးသည့် ် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲမျာေးရှ သည့် ် ရနရာမျာေးပြစ် 

သည။် ဥြမာအာေးပြင့် ် (၁) မျ  ေးတိုန်ေးရြျာ  ် ယမ်ည်  ို အထေူးစ ိုေးရ မ်ရနရသည့်် နငှ့််(သ ို ့်မဟိုတ)် မျ  ေးတိုန်ေး 

ရြျာ  ် ယမ်ည ် ို စ ိုေးရ မ်ရနရသည့််မျ  ေးစ တမ်ျာေး၁၁အတ   ် ရနရငေ်းရေသမျာေး (၂) ြထဝီအာေးပြင့် ် အပခာေးရနရာ 

ရေသအာေးပြင့်် မတညူီဘွဲတစ်မူထေူးသည့်် ရနရာတ င ်သာရှ န ိုငသ်ည့်် မျ  ေးစ တမ်ျာေးနငှ့််(သ ို ့်မဟိုတ)် သေီးပခာေး န် ့်သတ ်

ရေသတ ို ့်တ ငသ်ာ ရှငသ်န်န ိုငသ်ည့်် မျ  ေးစ တမ်ျာေးအတ   ် အရရေးက ေီးသည့််ရနရငေ်းရေသမျာေး၊ (၃)  မ္ာ့်အဆင့််  

မျာေးပြာေးသည့််ြမာဏပြင့်် စိုရြါငေ်း ာ ရရွှ ွဲ့ရပြာငေ်းရလ့်ရှ သည့််မျ  ေးစ တမ်ျာေးနငှ့််(သ ို ့်မဟိုတ)်  မ္ာ့်အဆင့်် မျာေးပြာေး 

သည့််ြမာဏပြင့်် အချ န်အလ ို ၊် ရနရာအလ ို  ်အိုြ်စိုြ ွဲ ွဲ့ရလ့်ရှ သည့်် မျ  ေးစ တတ် ို ့်အတ   ်အရရေးြါသည့််  ရနရငေ်း 

ရေသမျာေး၊ (၄) ဖခ မ်ေးရပခာ မ်ှု အထေူးခ ရနရသည့်် နငှ့််(သ ို ့်မဟိုတ)် တစ်မူထေူးပခာေးသည့်် ရဂ္ဟစနစ်မျာေး၊ (၅) အဓ   

ဆင့်် ွဲပြစ်စဉမျာေးနငှ့်် ဆ စ်ြ်လျ ရှ် သည့်် ဧရ ယာမျာေး။  

_____________________________  

၁၁နိုံငင် တကာ သဘာဝထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးသမဂ္ (IUCN; International Union for the Conservation of Nature)က ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ၊ 

ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးစာ ငျ်ိုးတ င ်ြါဝငသ်ည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ အမခာျိုးစာ ငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့််ြတ်သက်သည့်် အထျူိုးအရ ျိုးကကျီိုးရန ာဆိုံင ်ာ 

ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်သည ်ြူျိုးတ ွဲြါအတိုံငျ်ိုးမြစ်သည။် (၁) IUCN လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးကိုံ လိုံက်နာရဆာင ် က်သည့်် နိုံငင် မ ာျိုး၏ နိုံငင် အဆင့််၊ ရဒသအဆင့်် 

မ ိ ျိုးတုံနျ်ိုးရြ ာကက် ယမ်ညက်ိုံ စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် (သိုံ ့်မဟုံတ်) မ ိ ျိုးတုံနျ်ိုးရြ ာကက် ယမ်ညက်ိုံ အထျူိုးစိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးစာ ငျ်ိုးတ င ်

ြါဝငရ်နြါက အရ ျိုးကကီျိုးရန ာ (Critical Habitats)ဟုံ သတ်မှတ်ဆ ုံျိုးမြတ်ခ ကက်ိုံ စီမ ခ ကတ်စ်ခုံခ ငျ်ိုးစီအလိုံက် အ ညအ်ခ ငျ်ိုးမြည့််ဝသည့်် 

ြညာရှငတ်ိုံ ့်နငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆာင ် က် မည။် (၂) နိုံငင် အဆင့်် (သိုံ ့်မဟုံတ်) ရဒသဆိုံင ်ာအဆင့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး သတမှ်တ်မခငျ်ိုးသည ် IUCN 

လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးနငှ့်် မကိုံက်ညြီါက (ဥြမာ - အခ ိ ှု့ နိုံငင် မ ာျိုးတ င ်ကာက ယထ်ာျိုးရသာ (သိုံ ့်မဟုံတ်) ကန် ့်သတ်ထာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးဟ၍ူ 

ရယဘုံယ သာ သတ်မှတ်ရလ့်ရှိသည။်) စာ ငျ်ိုးသတ်မှတ်မခငျ်ိုး၏ အရကကာငျ်ိုးအ ငျ်ိုးနငှ့််  ည ် ယခ် ကတ်ိုံ ့်အာျိုး စိစစ်သည့်် ဆနျ်ိုးစစ်မှုကိုံ 

လုံြ်ရဆာင ်မည။် ထိုံသိုံ ့်ရသာ အရ ျိုးကိစစတ င ်အထျူိုးအရ ျိုးကကီျိုးနယရ်မမဆိုံသညက်ိုံ အဆိုံြါ ဆနျ်ိုးစစ်ခ က်အ  သတ်မှတ် မည။်  

 

အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး န ်သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသ (Critical Habitat) ၏ အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က် 

 

အြိုံဒ ် ၅၃ (GN 53)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၁၆တ င ် ရြာ်မြထာျိုးရသာ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နသ်တ်မတှ်ထာျိုးသည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသဟူသည့်် အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်သည ်ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးသူ အသိုံငျ်ိုးအဝိုံငျ်ိုးမ ှ

အသ ုံျိုးမြ ရနရသာ ဦျိုးစာျိုးရြျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၏ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ရန ာနငှ့််ဆိုံငရ်သာ အဓိြပါယ် 

ြ င့််ဆိုံခ က်မ ာျိုးစ ာမ ှ ထုံတ်နုံတ်ထာျိုးသည့််အမြင ် သက်ဆိုံင ်ာအစိုံျိုး ဥြရဒမြဌာနျ်ိုးခ က်မ ာျိုး၊ စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးမ ာျိုးတ င ်



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသည့်် စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့််လညျ်ိုး ကိုံက်ညသီည။် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နသ်တ်မတှ်ထာျိုးသည့်် 

ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးသည ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ တနြိ်ုံျိုးမမင့် ်(လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ၊ အြိုံဒ ်၁၆ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည့်် 

တနြိ်ုံျိုး(၅) ခုံအနက် အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးတစ်ခုံ သိုံ ့်မဟုံတ် တစ်ခုံအထက်) နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) အမခာျိုးအသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာ 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ တနြိ်ုံျိုးမမင့်မ် ာျိုး ရှိရနသည့််ရန ာမ ာျိုး မြစ်သည။် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နသ်တ်မတှ်ထာျိုး 

ရသာရန ငျ်ိုးရဒသဟုံ သတ်မှတ် န ် သိုံ ့်မဟုံတ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်(၆)အာျိုး လိုံက်နာမခငျ်ိုးရှိ၊ မရှိ သတ်မတှ် န ်

အတ က် စ နှုနျ်ိုးတစ်ခုံသည ်အမခာျိုးစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးထက် ြိုံမိုံအရ ျိုးြါသညဟ်ူ၍ မရှိြါ။ ကိုံျိုးကာျိုး လ ယ်ကူရစ န ်ထိုံတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးကိုံ 

“အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ် ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်သတ်မတှ် ထာျိုးရသာရန ငျ်ိုးရဒသဆိုံင ်ာ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး(critical habitat criteria) ” ဟူ၍ 

ဤမတှ်စုံ၏ က နရ်ှိရသာအြိုံငျ်ိုးမ ာျိုးတ င ်ဆက်လက်ရြာ်မြထာျိုးြါသည။် စ နှုနျ်ိုးတစ်ခုံစီကိုံ ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ်၇၀ 

မ ှ၈၃ အထတိ င ်အရသျိုးစိတ် ရြာ်မြထာျိုးသည။် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နသ်တ်မှတ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ 

စ နှုနျ်ိုးမာှ ရအာက်ြါအတိုံငျ်ိုး မြစ်သည။်  အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နသ်တ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသနငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် 

မညသ်ည့်် ဆနျ်ိုးစစ်မှုတ င ်မဆိုံ ( ဤစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ) အရမခခ သင့််သည။်  

• စ နှုနျ်ိုး ၁။ မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုး ရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ အထျူိုးစိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Critically Endangered - CR)  နငှ့် ်

(သိုံ ့်မဟုံတ်)  မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Endangered - EN) 

• စ နှုနျ်ိုး ၂။ သက်ဆိုံင ်ာ ြထဝီရဒသ၌သာ ရတ ှု့ ရှိနိုံငသ်ည့်် တမူထျူိုးမခာျိုးရသာ ရဒသ ငျ်ိုးမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Endemic) 

သိုံ ့်မဟုံတ် ြ  ှု့ နှ ့်တညရ်ှိမှုနယ်ရမမ အကန် ့်အသတ်ရှိသည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Restricted-range) 

• စ နှုနျ်ိုး ၃။ မ ာျိုးမြာျိုးသည့််ြမာဏမြင့်် စုံရြါငျ်ိုး ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးက က်စာျိုးရလ့်ရှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Migratory) သိုံ ့်မဟုံတ် 

မ ာျိုးမြာျိုးသည့််ြမာဏမြင့်် အခ ိနအ်လိုံက် ရန ာအလိုံက် အုံြ်စုံြ ွဲ ှု့ရနရလ့်ရှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Congregatory)  

• စ နှုနျ်ိုး ၄။ ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှု အထျူိုးခ စာျိုးရန သည့်် (Highly threatened)  နငှ့် ်(သိုံ ့်မဟုံတ်)  ထျူိုးမခာျိုးသည့်် (Unique) 

ရဂဟစနစ်မ ာျိုး  

• စ နှုနျ်ိုး ၅။ အဓိကက ရသာ ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်အဆင့််ဆင့်် 

အြိုံဒ ်၅၄ (GN54)။ နိုံငင် တကာ နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) နိုံငင် အလိုံက်အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုး မမင့််နယ်ရမမ 

မ ာျိုးတ င ် တညရ်ှိသည့််စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးသည ် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နသ်တ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး 

ဟုံတ်၊မဟုံတ်သရိှိနိုံင ်န ်ဆနျ်ိုးစစ်မှုတစ် ြ် မြ လုံြ် န ် လိုံအြ်နိုံငသ်ည။် ဥြမာမ ာျိုးတ င ်ရအာက်ြါတိုံ ့်အြါအဝင ်မြစ်သည။်  

• IUCN က ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ သဘာဝကာက ယ်ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနယ်ရမမအုံြ်စုံ Ia ၊  Ib နငှ့်် II စ နှုနျ်ိုးနငှ့်် ကိုံက်ညသီည့်် 

နယ်ရမမမ ာျိုးGN9 

• အဓိကက ရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနယ်ရမမမ ာျိုး (Key Biodiversity Areas  - KBAs)GN10 တ င ်ငကှ်နငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

နယ်ရမမမ ာျိုး (Bird and Biodiversity Areas - IBAs) လညျ်ိုးအက   ျိုးဝငသ်ည။် 

 

                                                           
9 GN9  IUCN, “Protected Areas Category”, https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories 
10 GN10 IUCN, “A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas”, 2016, https://portals.iucn.org/library/node/46259  

https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
https://portals.iucn.org/library/node/46259
https://portals.iucn.org/library/node/46259


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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အြိုံဒ ် ၅၅ (GN55)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အြိုံဒ ် ၁၇ တ င ် ြါရှိရသာ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးသတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ အရမခခ ၍ နယ်ရမမကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးကိုံ  စနစ်တက ရ ျိုးဆ ွဲရဆာင ် က်သည့်် 

စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးမှအြ   အခ ိ ှု့ရန ာမ ာျိုး အတ က်  ရခ ျိုးရင  ရှိ န ်မရမျှာ်လင့်န်ိုံငြ်ါ။  

သက်ဆိုံင ်ာ နိုံငင် အဆင့််နငှ့်် နိုံငင် တကာအဆင့််အြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် တိုံငြ်င၍် ထိုံနယ်ရမမမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ် န ်

လိုံအြ်သည။် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ် သတ်မှတ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ဆနျ်ိုးစစ်စဉ်အတ ငျ်ိုး ရခ ျိုးရင  

လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်အတ က် ထိုံနယ်ရမမမ ာျိုးကိုံ ရှာရြ ရြာ်ထုံတ်၍  ရစာနိုံငသ်မျှရစာစ ာ IFC သိုံ ့်  အရကကာငျ်ိုးကကာျိုးထာျိုး သင့်သ်ည။် 

ထိုံနယ်ရမမမ ာျိုးတ င ်ရအာက်ြါတိုံ ့်ကိုံ ထည့််သ ငျ်ိုးသင့််သည။်  

• UNESCOမသှတ်မတှ်ထာျိုးရသာ သဘာဝရန ာမ ာျိုးနငှ့်် ရ ာယှက်ရနသည့်် ကမဘာ့်အရမ အနစ်ှရန ာမ ာျိုး၊ 

• မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မှုကိုံ မငငျ်ိုးြယ်ရသာ မဟာမိတ်အြ ွဲှု့ (the Alliance for Zero Extinction (AZE)GN11 က 

သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ကိုံက်ညသီည့်် ရန ာမ ာျိုး  

 

အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး န ်သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး သတ်မတှ်မခငျ်ိုး 

အြိုံဒ ် ၅၆ (GN 56)။ ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်ခ  ာတ င ် အဆငရ်မြရခ ာရမ ှု့ န၊် ရရှ ှု့တ ငရ်ြာ်မြခွဲ့်ရသာ အရ ျိုးတကကီျိုး 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်သတ်မှတ်ထာျိုးသည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသဆိုံင ်ာ ြထမစ နှုနျ်ိုး ၄ ခုံ (ဆိုံလိုံသညမ်ာှ - မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုး ရြ ာက်က ယ် 

မညက်ိုံ အထျူိုးစိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Critically  Endangered - CR) နငှ့်် (သိုံ ့်မဟုံတ်) မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ 

စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Endangered - EN) ၊ သက်ဆိုံင ်ာ ြထဝီရဒသ၌သာရတ ှု့ ရှိနိုံငသ်ည့်် တမထူျူိုးမခာျိုးရသာ 

ရဒသ ငျ်ိုးမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Endemic) ၊ ြ  ှု့ နှ ့်တညရ်ှိမှုနယ်ရမမ အကန် ့်အသတ်ရှိသည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Restricted-range)၊ 

မ ာျိုးမြာျိုးသည့််ြမာဏမြင့်် စုံရြါငျ်ိုး ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးက က်စာျိုးရလ့်ရှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Migratory) သိုံ ့်မဟုံတ် မ ာျိုးမြာျိုးသည့်် 

ြမာဏမြင့်် အခ ိနအ်လိုံက် ရန ာအလိုံက် အုံြ်စုံြ ွဲ ှု့ရနရလ့်ရှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Congregatory) ၊ ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှု 

အထျူိုးခ စာျိုးရန သည့်် (highly threatened)  နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  ထျူိုးမခာျိုးသည့်် (Unique) ရဂဟစနစ်မ ာျိုး)အတ က် အရမခခ  

သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ သတ်မှတ်ထာျိုးခွဲ့်သည။် ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံတ င ် ရြာ်မြထာျိုးရသာ အရမခခ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး 

သည ် IUCN က ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ အဓိကက ရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနယ်ရမမမ ာျိုးနငှ့်် Red List အုံြ်စုံမ ာျိုး၊ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး 

ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ် န ် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာစ နှုနျ်ိုးတ င ် ြါရှိသည့်် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ စ မြ ထာျိုးရသာ ကိနျ်ိုးဂဏနျ်ိုးအရမခခ  

အခ က်အလက်မ ာျိုးမ ှ  ယူထာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။် အဆိုံြါ အရမခခ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးသည ် ရြာ်မြရ ုံသက်သက်မြစ်ဖြီျိုး 

ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်ခ မတှ် ာ၌ လမ်ျိုးညွှနခ် က်တစ် ြ်အမြစ်သာ အသ ုံျိုးမြ  နမ်ြစ်သည။် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်

သတ်မတှ်ထာျိုးရသာရန ငျ်ိုးရဒသနငှ့်် စြ်လ ဉ်ျိုးသည့််ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်မ ာျိုးခ မတှ် န ် အာျိုးလ ုံျိုးလက်ခ ထာျိုးရသာ ြ ုံရသနညျ်ိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် အလိုံအရလ ာက်တ က်ခ က်နိုံငသ်ည့်် ြ ုံရသနည်ျိုးမရှိြါ။ အထျူိုးသမြင့်် အခ က်အလက် ရှိမှု နညျ်ိုးြါျိုးလျှင ်

                                                           
11 GN11 လက်ရှိ AZE ရန ာမ ာျိုးမြ ရမမြ ုံတစ်ခုံနငှ့််အတူ AZE ရန ာမ ာျိုးအတ က် စ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ www.zeroextinction.org တ င ် ရတ ှု့ နိုံငသ်ည်။ လုံြ်ငနျ်ိုး 

လုံြ်ရဆာငသ်ူမ ာျိုးသည် ယငျ်ိုးတိုံ ့်အဆိုံမြ  စီမ ကိနျ်ိုးရန ာမ ာျိုးအနျီိုးက လက်ရှိ AZE ရန ာမ ာျိုး၏ အရမခအရနသတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ စိစစ်အတည်မြ  န ် ရနာက်ထြ် 

က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးရဆာင ် က်မှုမ ာျိုး မြ လုံြ်နိုံငသ်ည်။ 

http://www.zeroextinction.org/
http://www.zeroextinction.org/


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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(မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် ထိုံသိုံ ့်မြစ်ရလ့်ရှိသည)် မြငြ်ကျွမ်ျိုးက ငြ်ညာရှငမ် ာျိုး ြါဝင၍် စီမ ကိနျ်ိုးအတ က် သျီိုးသန ့်ဆ်နျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးမ ာျိုး 

(project-specific assessments) မြ လုံြ် န ်အလ နအ်ရ ျိုးကကီျိုးသည။်  

အြိုံဒ ် ၅၇ (GN57)။ စ နှုနျ်ိုး ၅ နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ကိနျ်ိုးဂဏနျ်ိုးအရမခခ စံနှုနျ်ိုးမ ာျိုးမရှိြါ။ အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုး နိုံငရ်သာ သိြပ နညျ်ိုးက  

သတငျ်ိုးအခ က်အလက်နငှ့်် ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး၏ သရဘာထာျိုးအမမငမ် ာျိုးကိုံ ရန ငျ်ိုးရဒသတစ်ခုံသည ် အရ ျိုးတကကီျိုး 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်လိုံအြ်၊ မလိုံအြ်ရကကာငျ်ိုး နှုငိျ်ိုးယှဉ်ဆ ုံျိုးမြတ်နိုံင ်ာတ င ်လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးအမြစ် သ ုံျိုးသင့်ြ်ါသည။်  

အြိုံဒ ်၅၈ (GN58)။ အမခာျိုးအ ာမ ာျိုးနငှ့်် နှုငိျ်ိုးယှဉ်လျှင ်ြိုံမိုံက ယ်မြန ့်ရ်သာ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငန်ငှ့်် ြငလ်ယ်မြငအ်ရနအထာျိုး 

မ ာျိုးသည ် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသအမြစ် အ ည်အရသ ျိုးမီနိုံငသ်ည။် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ဆနျ်ိုးစစ်မှု အတိမ်အနက်သည ်ရန ငျ်ိုးရဒသနငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၏ ြငက်ိုံယ် 

လကခဏာ ြ်မ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာြ ုံစ မ ာျိုး၊ ထိုံအ ာမ ာျိုးကိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နလ်ိုံအြ်ရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးအရြေါ် မတူည် 

သည။် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ရစာင့််ရရှာက် မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသဟုံ သတ်မတှ်ရသာ ရန ာတစ်ခုံအတ ငျ်ိုးမာှြင ် 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုး ြိုံမိုံမမင့််မာျိုးရသာ သိုံ ့်မဟုံတ ် ြိုံမိုံနမ်ိ့်ရသာနယ်ရမမမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အသ ငသ်ဏ္ဍာနမ် ာျိုး ရှိနိုံငသ်ည။် 

အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ရစာင့််ရရှာက် မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသဟုံ အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာ က ယ်ဝနျ်ိုးသည့််နယ်ရမမတစ်ခုံတ ငျ်ိုး  

စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံ တညရ်ဆာက်သည့် ် မြစ် ြ်မ ာျိုးစ ာလညျ်ိုး ရှိရြမည။် သိုံ ့်ရသာ်ထိုံမြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ် စီမ ကိနျ်ိုးရန ာကိုံယ်၌က 

မ ာျိုးစ ာမြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲခ ထာျိုး ဖြီျိုး မြစ်ရနသည။် ထိုံ ့်ရကကာင့် ်အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ ဟုံတ်၊ 

မဟုံတ် ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုးရန ာအရြေါ်၌သာ လ ုံျိုးလ ုံျိုးလ ာျိုးလ ာျိုး အာရ ုံမစိုံက်သင့်ြ်ါ။ လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူသည်   

ကနဦျိုးစာရတ ှု့ဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုး ၊ ကျွမ်ျိုးက ငြ်ုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးနငှ့် ်တိုံငြ်ငမ်ခငျ်ိုးမ ာျိုး ၊ အမခာျိုးသက်ဆိုံင ်ာ ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် 

ရဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုး မြ လုံြ်ကာ ရဒသဆိုံင ်ာနငှ့်် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ အတိုံငျ်ိုးအတာနငှ့််ြင ် ခ ိနထ်ိုံျိုး၍ စီမ ကိနျ်ိုးရန ာ၏ 

အရ ျိုးြါမှုနငှ့်် ထျူိုးမခာျိုးမှုကိုံ နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက်ရအာင ် မြ လုံြ် န ် နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) စီမ ကိနျ်ိုးနယ်နမိိတ်ကိုံ ရက ာ်လ န၍် 

လက်ရတ ှု့က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးရလ့်လာမှုမ ာျိုး ရဆာင ် က် န ် မြငဆ်ငထ်ာျိုးသင့််သည။် အဆိုံြါ စဉ်ျိုးစာျိုး န ် အခ က်မ ာျိုးသည ်

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ်၆ နငှ့်် ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ်၁  တ င ်ရြာ်မြထာျိုးရသာ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင ်

နငှ့်် ြငလ်ယ်မြငအ်ရနအထာျိုး  ဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုး၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်မြစ်သည။် 

အြိုံဒ ် ၅၉ (GN59)။ စ နှုနျ်ိုး ၁မ ှ ၄ အထ ိ ရြာ်မြထာျိုးသည့်် ရဂဟစနစ် သိုံ ့်မဟုံတ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးအ ၊စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုး 

သက်ရ ာက်ခ နယ်ရမမတ င ်ြ ုံမှနက် က်စာျိုးရနထိုံငရ်နကကသည့်် မ ိ ျိုးစိတ်တစ်မ ိ ျိုးစီအတ က် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး 

 မည့်် ရန ာ ရှိ၊ မရှိ သတ်မတှ် န ်ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ  သင့်ရ်တာ်ရသာ ဧ ိယာဆနျ်ိုးစစ်မှု( area of analysis) တစ် ြ် မြ လုံြ် 

သင့််သည။်  

မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် (စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ခ နယ်ရမမအတ ငျ်ိုးနငှ့်် တစ်ခါတစ်   ထိုံနယ်ရမမကိုံ ရက ာ်လ န ်

တညရ်ှိရနသည့််) ရဂဟစနစ်မ ာျိုး ြ  ှု့ နှ ့်တည်ရှိမှု ၊ ရဂဟရဗဒ ြ ုံစ (  ecological pattern) ၊ နညျ်ိုးစဉ်မ ာျိုး ( processes) ၊ 

အသ ငသ်ဏ္ဍာနမ် ာျိုး (features) နငှ့်် ထိုံရဂဟရဗဒစနစ်မ ာျိုးကိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နလ်ိုံအြ်ရသာ လုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုး ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုး၍ 

ဧ ိယာနယ်နမိိတ်မ ာျိုး သတ်မတှ်သင့််သည။် ထိုံနယ်နမိိတ်မ ာျိုးတ င ်ရ ရဝရ လွဲဧ ိယာ၊မမစ်ကကီျိုးမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ြထဝီဆိုံင ်ာ 

သ ငမ်ြငလ်ကခဏာမ ာျိုး ြါဝငန်ိုံငြ်ါသည။်  စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သူအရနမြင့် ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) သက်ဆိုံင ်ာ 

ရဂဟစနစ်မ ာျိုးအတ က် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး သတ်မတှ် န ် စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး (criteira) နငှ့်် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 
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အရမခခ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး(thresholds)  (ဤလမ်ျိုးညွှနမ်တှ်စုံ အြိုံဒ ် ၀ မ ှအြိုံဒ ်၈၃ ထကိိုံကကည့််ြါ)၏ အသ ုံျိုးမြ နိုံငစ် မ်ျိုးကိုံ  

သရိှိ နအ်တ က် ဤနယ်ရမမဆနျ်ိုးစစ်မှုကိုံ အသ ုံျိုးခ  နမ်ြစ်သည။်  အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ 

မ ာျိုး၏နယ်နမိိတ်မ ာျိုးသည ်ရမမမြငလ်က်ရတ ှု့ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုမ ာျိုး ရဆာင ် က်မည့််နယ်ရမမမြရမမြ ုံ၏ စရကျိုး 

အ  ယ်အစာျိုးနငှ့်် ညီမျှသင့််သည်။ ြိုံမိုံက ယ်မြန် ့်စ ာ မြန် ့်က က် က က်စာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်အခ ိ ှု့အတ က်မ ူအရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသသည ် ယငျ်ိုးတိုံ ့်တစ်စုံတစ်စညျ်ိုးတညျ်ိုး ရှိရနရသာ ဧ ိယာမ ာျိုး( area of aggregation)၊ 

အသစ်မြစ်ထ နျ်ိုးလာမှု (recruitment) သိုံ ့်မဟုံတ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးအတ က် အရ ျိုးြါရသာအမခာျိုးသက်ဆိုံင ်ာ က ငလ်ည် 

က က်စာျိုး န ် အဂဂ ါ ြ်မ ာျိုး( specific habitat features of importance) ရှိရနရသာ ရန ာမ ာျိုး မြစ်နိုံငသ်ည။် 

မြစ် ြ်အာျိုးလ ုံျိုးတ င ်အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ သတ်မတှ် ာ၌ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင/် ြငလ်ယ်မြင ်

အရနအထာျိုးတ ငရ်ှိရနသည့််မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ မြန် ့်က က်မှု(Distribution)  ဆက်သ ယ်မှု(  Connectivity) နငှ့်် ယငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ 

အရထာက်အကူမြ ရသာ ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးကိုံ ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည။် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ သတ်မတှ်ခ က် 

မ ာျိုးနငှ့်် ြ  ှု့ နှ ့်တညရ်ှိမှုမ ာျိုးတ င ် တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးစ ာထြ်ရနသညက်ိုံ ရတ ှု့ လျှင ် အဆိုံြါရန ာအာျိုး အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ ်

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ဘ ုံရန ာ သိုံ ့်မဟုံတ် စုံစညျ်ိုးရန ာအမြစ် သတ်မတှ် န ်ဆရီလ ာ်နိုံငသ်ည။် ကနဦျိုးဆနျ်ိုးစစ်မှု 

ရဆာင ် က်ဖြီျိုးရနာက်တ င ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး ရှိနိုံငသ်ည့်် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် 

ရန ငျ်ိုးရဒသ(မ ာျိုး)အမြစ် ရနာက်ဆ ုံျိုးသတ်မတှ်ထာျိုးရသာရန ာမ ာျိုးတ င ်စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု ရှိမရှိ သ ုံျိုးသြ် န ်

အတ က် လက်ရတ ှု့က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးရလ့်လာမှုမ ှရှိလာရသာ ရနာက်ထြ်ဗဟုံသုံတမ ာျိုး၊ အမခာျိုးဆနျ်ိုးစစ်မှု လဒမ် ာျိုးနငှ့်် 

ထြ်မ ခ ိနထ်ိုံျိုး အကွဲမြတ် သ ုံျိုးသြ်သင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၆၀ (GN60)။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးကိုံ ဆနျ်ိုးစစ်သည့်် အခ ိ ှု့ရသာနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးသည ် ရဂဟစနစ်မ ာျိုး၏က ယ်မြန် ့်မှု၊ 

အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ အသ ငသ်ဏ္ဍာနြ် ုံစ အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးနငှ့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ 

တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည့်် မ ိ ျိုးစိတ်အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတိုံ ့်ကိုံ ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုး၍ စတငက်တညျ်ိုးက စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် သက်ဆိုံင ်ာရန ာအရြေါ် 

မတူညရ်ဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။်  

ထိုံ ့်ရကကာင့်် လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ ၆သည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆနျ်ိုးစစ်မှုနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ ရြာ်မြထာျိုးမခငျ်ိုးမရှိြါ၊။ ထိုံသိုံ ့် 

ရြာ်မြမည့််အစာျိုး အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ ဆနျ်ိုးစစ်မှုတစ်ခုံ၏ အာျိုးလ ုံျိုးကိုံ လ မ်ျိုးမခ  နိုံငရ်သာ 

နယ်ြယ်ကိုံ ြ ုံစ ထုံတ် ာတ င ်  စီမ ကိနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူအာျိုး ရအာက်တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးရသာ အဆင့််က ယ် ၃ဆင့််( three broad-

level steps)ကိုံ လမ်ျိုးညွှနထ်ာျိုးသည။် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ ဧ ိယာဆနျ်ိုးစစ်မှုတစ် ြ် မြ လုံြ် ရသာအခါစီမ ကိနျ်ိုး၏ 

အနျီိုးစြ်ဆ ုံျိုးတညရ်န ာ နငှ့်် စီမ ကိနျ်ိုးမ ှ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်နိုံငရ်သာ ဧ ိယာကိုံ ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည။် သိုံ ့်ရသာ်လညျ်ိုး 

စီမ ကိနျ်ိုးအမ ိ ျိုးအစာျိုး၊ ယငျ်ိုး၏ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးနငှ့်် ထိခိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးဗ ျူဟာမ ာျိုးသည ်အထက်ြါအဆင့်် ၁ မ ှ၃ 

အထ ိ ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးနငှ့်် ဆက်စြ်မှုမရှိြါ။ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသဟူသည့်် အဓိြပါယ် 

ြ င့််ဆိုံခ က်နငှ့်် သက်ဆိုံင ်ာစီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံ၏ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးသည ် ဆက်စြ်မှုမရှိရသာ သရဘာတ ာျိုးနစ်ှခုံမြစ် 

သည။် ထိုံအဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်သည ် ထိုံက က်စာျိုး ာရန ာတ င ် စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံရဆာင ် က်မည၊် မရဆာင ် က်မည ်

မညသ်ိုံ ့်ရှိရစကာမ၊ူ ထိုံရန ာ၌ တနြိ်ုံျိုးမမင့် ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ရှိရနမခငျ်ိုးကိုံ အရမခခ မခငျ်ိုးမြစ်သည။် IFC ၏ ရထာက်ြ ့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ ရမခ ာလက် ာ သိုံ ့်မဟုံတ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု ကိုံ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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အရမခခ ၍ စီမံကိနျ်ိုးသည ်အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသတ ငမ်ရှိရကကာငျ်ိုး အခိုံငအ်မာ မရမြာသင့််ြါ။ 

ဥြမာ - ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးသည် (စ နှုနျ်ိုး ၁ တ င ် ြါရှိသည့်် အရမခခ သတ်မတှ်ခ က်စ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ကိုံက်ညသီည့််)  

မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် တ ာျိုးသ ာျိုးသတတ ဝါတစ်မ ိ ျိုးမြစ်ဖြီျိုး   ထိုံအရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး 

 မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသတ င ်  ရလအာျိုးလျှြ်စစ်ထုံတ်လုံြ်ရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးတစ်ခုံ လုံြ်ကိုံငရ်နမခငျ်ိုးမြစ်ြါက ထိုံရလအာျိုးလျှြ်စစ် 

ထုံတ်လုံြ်ရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး (သိုံ ့်မဟုံတ် “ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမရှိမခငျ်ိုးမ ာျိုး”) မညသ်ိုံ ့်ရှိရစကာမ၊ူ 

စီမ ကိနျ်ိုးသညအ်ရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ရန ာတစ်ခုံအတ ငျ်ိုး ရှိရနမည ် သာမြစ်သည။် 

မညသ်ိုံ ့်မြစ်ရစကာမ ူ IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုးတညရ်ှိ ာရန ာ၏ လက်ရှိ 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးကိုံ အသအိမတှ်မြ  န ်တာဝနရ်ှိသည။်  

 

အဆင့်် ၁။ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုး (stakeholders) နငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုး/သုံရတသန စာတမ်ျိုးမ ာျိုး 

စုံစညျ်ိုး၍ ကနဦျိုးသ ုံျိုးသြ်မခငျ်ိုး 

ရညရ် ယခ်ျ ။် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငတ်စ်ခုံအတ ငျ်ိုးရှိ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအရြေါ် သက်ဆိုံငသ်ူအာျိုးလ ုံျိုး၏ ရှုရထာင့််အမမငမ် ာျိုး 

နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက် န ်။ 

လိုြ်ငန်ေးစဉ။  လက်ရတ ှု့က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးတိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမှု ရလ့်က င့််ခနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့််  စာရတ ှု့ သုံရတသန မြ လုံြ်မခငျ်ိုး။ 

 

အြိုံဒ ်၆၁ (GN61)။ စီမ ကိနျ်ိုးရန ာတစ်ခုံသည ်အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသအတ ငျ်ိုး တညရ်ှိမခငျ်ိုး ရှိ၊ 

မရှိ ဆ ုံျိုးမြတ် န ် သုံရတသနစာတမ်ျိုးမ ာျိုး က ယ်က ယ်မြန် ့်မြန် ့် စုံစညျ်ိုး၍ ကနဦျိုးသ ုံျိုးသြ် မည။် ထိုံရန ာနငှ့်် 

ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုး၊ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ အစိုံျိုး  သိုံ ့်မဟုံတ် အမခာျိုး သက်ဆိုံင ်ာအာဏာြိုံငမ် ာျိုး၊ 

တကကသိုံလ်၊ရကာလိြ် သိုံ ့်မဟုံတ် အမခာျိုးရသာ နညျ်ိုးြညာဆိုံင ်ာ အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် အသအိမတှ်မြ ခ  ရသာ 

မြငြ်ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး၊ မ ိ ျိုးစိတ်ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုး နလ်ညျ်ိုး လိုံအြ်သည။် ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် 

တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် သုံရတသနစာတမ်ျိုးမ ာျိုး စုံစညျ်ိုးသ ုံျိုးသြ်မခငျ်ိုး လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးရကကာင့် ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုး 

သက်ရ ာက်ခ  မည့််ရန ာနငှ့်် တ ွဲြက်ရနရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးကိုံ သိရှိနာျိုးလည်နိုံငြ်ါသည။် ဤအဆင့််သည် 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ြါ အရထ ရထ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့််  ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မှတ်စုံအြိုံဒ ် ၁၀ မ ှ ၁၂ အတ ငျ်ိုး 

ရြာ်မြထာျိုးရသာ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးနငှ့်် ဆငတ်ူသည။်သိုံ ့်ရသာ် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယထ်နိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ 

မ ာျိုးတ င ်ရှိရနသည့်် စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က်မ ူြိုံမိုံအရသျိုးစိတ်က စ ာ ရြာ်မြထာျိုးမညဟ်ုံ  ယူဆ ြါသည။် ဤအဆင့််ဆနျ်ိုးစစ်မှု 

တ င ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးသည ်ထိုံစီမ ကိနျ်ိုးရန ာအာျိုး အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ အမြစ် 

အမနှတ်ကယ် အ ညအ်ရသ ျိုး အကွဲမြတ်မခငျ်ိုး ရှိ၊ မရှိ နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) စီမ ကိနျ်ိုးသည် သက်ဆိုံင ်ာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးအရြေါ် 

သက်ရ ာက်မှုတစ် ြ် ရှိ၊ မရှိ ဆိုံသညက်ိုံ အဓိကမထာျိုးသင့််ြါ။ ဤကနဦျိုးအဆင့််တ င ် အဓိကထာျိုးသင့််သည်မာှ- 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ဆက်စြ်၍ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင/် ြငလ်ယ်မြင ် အရနအထာျိုးအရြေါ် သမာသမတ်က စ ာ 

နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက်မှု  ရှိ နသ်ာ ရဆာင ် က်သင့််သည။် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသအမြစ် 

ဆ ုံျိုးမြတ်မခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နအ်တ က် ခ မတှ်ထာျိုးရသာ ရမမမ က်နာှမြငရ်ှုခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ လက်ရှိ 

ဦျိုးစာျိုးရြျိုးအစီအစဉ်မ ာျိုး( Landscape prioritization schemes) နငှ့်် ကိုံက်ညစီ ာ ဆ ုံျိုးမြတ်သင့််သည။် ထိုံဦျိုးစာျိုးရြျိုးအစီအစဉ် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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မ ာျိုးကိုံ နိုံငင် အတ ငျ်ိုးရှိ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးက န ်က်၊ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့မ ာျိုး၊ 

တကကသိုံလ်၊ ရကာလိြ်မ ာျိုး နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  ရဒသနတ အစိုံျိုး နငှ့်် နိုံငင် အစိုံျိုး မ ာျိုးက ခ မတှ်ထာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။် ထိုံ ့်ရကကာင့်် 

ဤအဆင့််တ င ် အစိုံျိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာ တကကသိုံလ်ရကာလိြ်မ ာျိုး  နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  

အမခာျိုးသက်ဆိုံင ်ာ အ ည်အရသ ျိုးမီ အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး (နိုံငင် တကာက အသအိမတှ်မြ ထာျိုးသည့် ် အစိုံျိုး မဟုံတ်ရသာ 

အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအြါအဝင)်မ ှရဆာင ် က်ခွဲ့်ရသာ စနစ်တက  ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုး စီမ ရ ျိုးဆ ွဲမှုမ ာျိုးအရြေါ် ဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုး( 

systematic conservation planning assessments)ကိုံ ရှာရြ ရလ့်လာသင့််သည။်ဤသိုံ ့်မြင့်် မ ိ ျိုးဆက်ြ က်သုံဉ်ျိုးမည့်် 

အနတ ာယ် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန ရသာရဂဟစနစ်မ ာျိုး၊ သဘာဝရြါက်ြငအ်မ ိ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရမမအမ ိ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးဆိုံင ်ာ 

အခ က်အလက်မ ာျိုး  ရှိလာနိုံငြ်ါသည။်  

အဆင့်် ၂။ က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးအခ က်အလက်ရကာက်ယူမခငျ်ိုးနငှ့််  နိုံငရ်သာ အခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံ စိစစ် အတညမ်ြ မခငျ်ိုး 

ရညရ် ယခ်ျ ။် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့််ရန ငျ်ိုးရဒသကိုံ ဆနျ်ိုးစစ်နိုံငရ် ျိုးအတ က် လိုံအြ်ရသာ က ငျ်ိုးဆငျ်ိုး 

အခ က်အလက်မ ာျိုး ရကာက်ယူ နန်ငှ့််  နိုံငရ်သာ အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံ စိစစ်အတညမ်ြ  န။်  

လိုြ်ငန်ေးစဉ။ ဆနျ်ိုးစစ်မှု မြ လုံြ်မည့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ သင့်ရ်တာ်ရသာ ရန ာ၏ အတ ငျ်ိုးအမြင ် နစ်ှခုံစလ ုံျိုးမ ှလိုံအြ်ရသာ 

အခ က်အလက်မ ာျိုး က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးရကာက်ယူနိုံငရ် ျိုး အ ည်အခ ငျ်ိုးရှိ ကျွမ်ျိုးက ငြ်ညာရှငမ် ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က်မခငျ်ိုး။    

(ဤမတှ်စုံ၏ အြိုံဒ ်၅၉ တ င ်ကကည့်ြ်ါ)  

 

အြိုံဒ ် ၆၂ (GN62)။ ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ အြိုံဒ ် (၉) နငှ့်် (၁၀) အ  ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး လက်ရတ ှု့က ငျ်ိုးဆငျ်ိုး 

ရကာက်ယူထာျိုးရသာ အခ က်အလက်မ ာျိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာထိခိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး (ESIA)၏ 

အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ရှိနငှ့််ထာျိုးဖြီျိုးမြစ်နိုံငသ်ည။် ထိုံအခ က်အလက်မ ာျိုး မလ ုံရလာက်လျှင ်သိုံ ့်မဟုံတ် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် 

လူမှုဆိုံင ်ာထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး(ESIA)၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ်  အရ အတ က်မြအ အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက် 

မ ာျိုး/ ကိနျ်ိုးဂဏနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုးခွဲ့်မှုမရှိလျှင ် နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးစ ာကိုံ ရြါငျ်ိုးစြ်အသ ုံျိုးခ ၍ ထိုံအခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံ 

ရကာက်ယူသင့််သည။် ဥြမာ - ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ အရမခခ အခ က်အလက်စစ်တမ်ျိုးရကာက်ယူမခငျ်ိုးမ ာျိုး(baseline 

surveys)၊ အဓိက အရကကာငျ်ိုးအ ာမ ာျိုးကိုံသာရဇာငျ်ိုးရြျိုး၍ ြညာရှငမ် ာျိုးနငှ့်် ရလ့်လာမခငျ်ိုးမ ာျိုး( focus survey)၊ ရဂဟရဗဒ 

ဆိုံင ်ာသုံရတသန၊ ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် မကကာရသျိုးမီက ထုံတ်မြနခ်ွဲ့်ရသာ သုံရတသန စာတမ်ျိုးမ ာျိုး 

မ ှ အခ က်အလက်မ ာျိုး  ယူမခငျ်ိုးနငှ့်် တစ်မ ိ ျိုးသာျိုးလ ုံျိုး လွှမ်ျိုးမခ  ရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဗ ျူဟာမ ာျိုးနငှ့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်မ ာျိုး 

(NBSAPs)GN12 စသည့််   နိုံငသ်မျှ အခ က်အလက်မ ာျိုး ယူမခငျ်ိုး။ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး၊ ရဂဟစနစ်မ ာျိုး၊ 

ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်မ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးနငှ့်် စြ်လ ဉ်ျိုးသည့်် သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံ 

လညျ်ိုး စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မှုခ  မည့််ရန ာ နငှ့်် ြိုံမိုံက ယ်မြန် ့်ရသာ နိုံငင် အဆင့််၊ ရဒသအဆင့််နငှ့်် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ 

အရမခအရနမ ာျိုးမ ှ ဆရီလ ာ်သလိုံ စုံရဆာငျ်ိုးသင့််သည။်အဆင့်် (၂) ၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် စုံရဆာငျ်ိုးထာျိုးရသာ 

အခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံ သျီိုးမခာျိုးအသ ုံျိုးမြ  နမ်ြစ်သည။် သိုံ ့်ရသာ် ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုအရကကာငျ်ိုးအ ာနငှ့််ဆိုံငရ်သာ 

ကိစစ ြ်မ ာျိုးတ င ် အသ ုံျိုးမြ  နမ်ြစ်သည။် အခ ိ ှု့စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုး၊ အထျူိုးသမြင့်် စီမ ကိနျ်ိုးရကကာင့််ထိခိုံက်နစ်နာသည့် ်

                                                           
12 GN12 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ်၊ “နိုံငင် အလိုံက် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ဗ ျူဟာမ ာျိုးနငှ့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်မ ာျိုး”  http://www.cbd.int/nbsap    

http://www.cbd.int/nbsap
http://www.cbd.int/nbsap
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 ြ်  ာလူထုံသည ်သဘာဝသယ ဇာတကိုံအရမခခ ရသာ အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုးမြ သူမ ာျိုး မြစ်လျှင ်လူမှုဆိုံင ်ာကျွမ်ျိုးက ငသ်ူ 

မ ာျိုးနငှ့်် ရြါငျ်ိုးစြ်ည နိှုငိျ်ိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မျှရဝမခငျ်ိုးသည် အရ ျိုးြါနိုံငသ်ည။် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ 

IUCNမ ှ လက်ရှိထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးမည့််အနတ ာယ် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးစာ ငျ်ိုး (Red List)၊ 

နိုံငင် အလိုံက် ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ အရ ျိုးြါသည့်် အခ က်အလက်စာအုံြ်မ ာျိုး (Red Data Books) ၊ မ ိ ျိုးစိတ်နငှ့်် ရဂဟစနစ် 

စာ ငျ်ိုးမ ာျိုး (Red Lists) နငှ့််  နိုံငသ်မျှ အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုးရသာ နည်ျိုးြညာဆိုံင ်ာအခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံ စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သူ 

အရနမြင့်ရ်လ့်လာမညဟ်ုံ ရမျှာ်လင့် ်ြါသည။် 

အဆင့်် ၃။ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသသတ်မတှ်မခငျ်ိုး 

ရညရ် ယခ်ျ ။် စီမ ကိနျ်ိုးသည ်အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးအတ ငျ်ိုး ရှိ၊ မရှိ ဆ ုံျိုးမြတ် န ်။ 

လိုြ်ငန်ေးစဉ။ စာရတ ှု့ နငှ့်က် ငျ်ိုးဆငျ်ိုးစုံရဆာငျ်ိုးထာျိုးရသာ အခ က်အလက်မ ာျိုးအရြေါ်  ခ ွဲမခာျိုးစိတ်မြာမခငျ်ိုးနငှ့်် အဓိြပါယ် 

ရကာက်ယူမခငျ်ိုး။ 

 

အြိုံဒ ် ၆၃ (GN63)။ အဆင့်် ၁ နငှ့်် ၂ ရဆာင ် က်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုံငျ်ိုးအမြစ်  ရှိထာျိုးရသာ အခ က်အလက်မ ာျိုးစ ာ 

ကိုံအရမခခ ၍ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသစ နှုနျ်ိုးနငှ့်် အရမခခ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး (ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က် 

မတှ်စုံ ၊အြိုံဒ ် ၇၀ မ ှ ၈၃) ကိုံအသ ုံျိုးမြ ၍ အြိုံဒ ် ၅၉တ င ် ရြာ်မြထာျိုးသည့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ သင့််ရလ ာ်သည့််နညျ်ိုးလမ်ျိုး 

တစ် ြ်မြင့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးကိုံ စစ်ရဆျိုးသင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၆၄ (GN64)။ ဤအဆင့််မ ာျိုး ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးမြင့်် ရြာ်ထုံတ် ရှိရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ  တနြိ်ုံျိုးမမင့်မ် ာျိုးကိုံ 

အရမခခ ၍ စီမ ကိနျ်ိုးသည ် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသတ င ် ရှိ၊ မရှိ ဆ ုံျိုးမြတ်နိုံငသ်ည့်် 

အရနအထာျိုးတစ် ြ်အထ ိ ရ ာက်ရှိသင့်သ်ည့်။် ထိုံဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်သည ် စီမ ကိနျ်ိုးအမ ိ ျိုးအစာျိုး၊ စီမ ကိနျ်ိုး၏ 

ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု သိုံ ့်မဟုံတ် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးဗ ျူဟာအရြေါ် ကကည့််၍ ခ မတှ်မခငျ်ိုးမဟုံတ်ြါ။  

အြိုံဒ ် ၆၅ (GN65)။ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ အရ အတ က်(global population) နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) ရဒသရှိ 

အရ အတ က်(local population) ကိုံ မခန် ့်မနှျ်ိုးနိုံငသ်ည့််အခါ (သိုံ ့်မဟုံတ် ရဒသရှိအရ အတ က်နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ က ငျ်ိုးဆငျ်ိုး 

ဆနျ်ိုးစစ်မှုကိုံ အက ိ ျိုးသင့််အရကကာငျ်ိုးသင့်် ရဆာင ် က်ရသာ်လညျ်ိုးြွဲ အခ က်အလက်မ နိုံငလ်ျှင)် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ အရ  

အတ က်နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမြစ်လာနငိရ်မခ မ ာျိုး၊မမ ာျိုး ဆ ုံျိုးမြတ် န ်

ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူ၏ သရဘာထာျိုးအမမငက်ိုံ  ယူမညဟ်ုံ ရမျှာ်လင့််သည။် ကိုယ်စာျိုးအရ အတ က် (ဥြမာ - ရတ ှု့ ရှိ သည့်် အတိုံငျ်ိုး 

အတာ၊ သရိှိထာျိုးရသာ ရန ာအရ အတ က် ခန် ့်မှနျ်ိုး၊ habitat ရန ာအက ယ်အဝနျ်ိုးခန် ့်မနှျ်ိုးခ က်မ ာျိုး)သည ် ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က် 

ခ မတှ် ာ၌ အရ ျိုးြါနိုံငသ်ည။် ဤရြာ်မြခ က်တ င ်စ နှုနျ်ိုး  ၁ မ ှ၃ အထကိိုံ အသ ုံမြ နိုံငသ်ည။်  

အြိုံဒ ် ၆၆ (GN66)။ IFC၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် စ နှုနျ်ိုး ၁ မ ှ ၃ အထ ိ ၏ အသ ုံျိုးဝငမ်ှုကိုံ 

ဆနျ်ိုးစစ်သည့််အခါ IUCNမ ှထုံတ်မြနရ်သာ မ ိ ျိုးဆက်ြ က်သုံဉ်ျိုးမည့်် အနတ ာယ်ရှိ မ ိ ျိုးစိတ်စာ ငျ်ိုး (Red List) နငှ့်် Red List 

မြ စုံသည့််နညျ်ိုးလမ်ျိုးကိုံ အရမခခ ထာျိုးသည့်် နိုံငင် အဆင့်် ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ စာ ငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ အဖမွဲတိုံက်ဆိုံငစ်စ်ရဆျိုးသင့််သည။် 

သိုံ ့်ရသာ် IUCN ၏ Red List နငှ့်် နိုံငင် အလိုံက် ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ စာ ငျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် အာျိုးနညျ်ိုးခ က်မ ာျိုး ရှိရနသည။် 

ထိုံစာ ငျ်ိုးမ ာျိုးသည် လက်ရှိအရမခအရနမ ာျိုးနငှ့်် မကိုံက်ညရီသာ အ ရဟာငျ်ိုးမ ာျိုးလညျ်ိုးမြစ်နိုံငသ်ည။် သိုံ ့်မဟုံတ် သတငျ်ိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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အခ က်အလက်အနညျ်ိုးငယ်အရြေါ်သာ အရမခခ ထာျိုးမခငျ်ိုး မြစ်နိုံငသ်ည။် ထိုံ ့်အမြင ် IUCN သိုံ ့်မဟုံတ် နိုံငင် ၏ အာဏာြိုံင ်

အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးသည ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးစ ာအရြေါ် အကွဲမြတ်လုံြ်ငနျ်ိုး မမြ လုံြ် ရသျိုးမခငျ်ိုးလညျ်ိုး မြစ်နိုံငသ်ည။် စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံ၏ 

ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုး၏ ရုံြ်ြိုံငျ်ိုးဆိုံင ်ာ ရမြာငျ်ိုးလွဲနိုံငရ်မခ (materially change) ရှိလျှင၊် IUCN ၏ Red List 

မြ စုံရသာ နညျ်ိုးလမ်ျိုးကိုံ အသ ုံျိုးမြ ၍ အလ တ်သရဘာဆနျ်ိုးစစ်မှုတစ် ြ်(unoffical assessment)  (လက်ရှိကာက ယ် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှုအရမခအရနဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုးကိုံ ရနာက်ဆ ုံျိုး အခ က်အလက်မ ာျိုးနငှ့်် မြနလ်ညမ် မ်ျိုးမ မြငဆ်ငမ်ခငျ်ိုး အြါအဝင)်ကိုံ 

ရဆာင ် က် န ် ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး(IUCN ၏ မ ိ ျိုးစိတ်ဆိုံင ်ာအြ ွဲှု့၏ အြ ွဲှု့ဝငမ် ာျိုးအမြစ် ြါဝငသ်င့််သူမ ာျိုး)ကိုံ ခ ိတ်ဆက် 

ရဆာင ် က်သင့််သည။် ဤသိုံ ့်မြင့်် ကိစစတစ်ခုံခ ငျ်ိုးအလိုံက် လိုံအြ်သလိုံ ဆနျ်ိုးစစ်သင့််သည။်  

အြိုံဒ ်၆၇ (GN67)။ နိုံငင် အလိုံက် သိုံ ့်မဟုံတ် ရဒသအလိုံက် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ် အမ ိ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးသည ် IUCN ၏ 

Red List နငှ့်် မ ာျိုးစ ာ မကိုံက်ညလီျှင ် (ဥြမာ - အခ ိ ှု့ နိုံငင် မ ာျိုးသည ်ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးထာျိုးသည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

ကန် ့်သတ်ထာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးဟူ၍ ရယဘုံယ ဆနဆ်န ် ရြာ်မြကကသည၊်) အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် 

ရန ငျ်ိုးရဒသဆိုံင ်ာ စ နှုနျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် စဉ်ျိုးစာျိုးမခငျ်ိုးမမြ မီ ရကကာငျ်ိုးက ိ ျိုးြိုံငျ်ိုးမခာျိုးမှုတစ် ြ် မြ လုံြ် န ်လိုံအြ်သည။်  

အြိုံဒ ်၆၈ (GN68)။ မ ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံရအာက်မ ှမ ိ ျိုးခ ွဲမ ာျိုး (subspecies) နငှ့််  အြင/်  သတတ ဝါအုံြ်စုံရအာက်မ ှအုံြ်စုံငယ်မ ာျိုး 

(sub-populations) မ ာျိုးကိုံ သျီိုးမခာျိုးဆနျ်ိုးစစ်၍ IUCN ၏ Red List တ င ်ထည့််သ ငျ်ိုး န ် ရဆာင ် က် ာ၌ သင့််ရတာ်သလိုံ 

စ နှုနျ်ိုး ၁ ကိုံ စဉ်ျိုးစာျိုးနိုံငသ်ည။်  

အြိုံဒ ်၆၉ (GN69)။ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးဆိုံင ်ာ စ နှုနျ်ိုး ၁ မ ှ၃ အထ ိသည ် IUCN ၏ 

အဓိကက ရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနယ်ရမမ (KBA) စ နှုနျ်ိုးတ င ် ရြာ်မြထာျိုးရသာ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် အရမခခ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ 

အရမခခ ထာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်ရကကာငျ်ိုး မှတ်သာျိုးထာျိုးသင့််သည။်GN13  

 

စ နှုန်ေးမျာေးပြင့်် လမ်ေးညွှန်မှု 

 

စ နှုနျ်ိုး ၁။ မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ အထျူိုးစိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (CR) နငှ့်် မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ 

စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (EN) 

 

အြိုံဒ ်၇၀ (GN70)။ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မှုအ  ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့်် IUCN ၏ Red 

List ြါ CR နငှ့်် EN ကိုံ စ နှုနျ်ိုး ၁GN14 ၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုး မည။် မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ 

အထျူိုးစိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (CR) သည ် ရတာရိုံငျ်ိုးနယ်ရမမတ င ် ရြ ာက်က ယ်သ ာျိုးမည့်် အနတ ာယ် အမမင့််မာျိုးဆ ုံျိုး 

 ငဆ်ိုံငရ်န သည့် ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး မြစ်သည။် မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (EN) သည ်

ရတာရိုံငျ်ိုးနယ်ရမမတ င ်ရြ ာက်က ယ်သ ာျိုးမည့်် အနတ ာယ်အလ နမ်မင့််မာျိုးစ ာ  ငဆ်ိုံငရ်န သည့် ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးမြစ်သည။်  

                                                           
13 GN13 IUCN, “A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas”, 2016, https://portals.iucn.org/library/node/46259.  
GN17 Ape Populations Environments Surveys Portal (A.P.E.S.), http://apesportal.eva.mpg.de/.  
14 GN14 IUCN, “The IUCN Red List of Threatened Species”, www.iucnredlist.org.  

 

https://portals.iucn.org/library/node/46259
https://portals.iucn.org/library/node/46259
http://apesportal.eva.mpg.de/
http://apesportal.eva.mpg.de/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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အြိုံဒ ် ၇၁ (GN71)။လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်(၆) ရအာက်ရမခမတှ်စုံ(၁၁)တ င ် ရြာ်မြ ထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး၊ IUCN 

လမ်ျိုးညွှနခ် က်GN15 ကိုံ လိုံက်နာသည့်် နိုံငင် မ ာျိုးတ င ်နိုံငင် အဆင့်် / ရဒသ အဆင့််တ င ်CR သိုံ ့်မဟုံတ် EN အမြစ် သတ်မတှ်ထာျိုး 

ရသာ စ နှုနျ်ိုး ၁ တ င ်ြါဝငသ်ည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ဟုံတ်၊ မဟုံတ် စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံခ ငျ်ိုးအလိုံက် ဆ ုံျိုးမြတ် ာ၌ ကျွမ်ျိုးက ငြ်ညာရှငမ် ာျိုး 

နငှ့်် တိုံငြ်င ်မည။်  

အြိုံဒ၇်၂ (GN72) ။ စ နှုနျ်ိုး (၁) အတ က်  အရမခခ မ ာျိုးမာှ ရအာက်ြါအတိုံငျ်ိုးမြစ်ြါသည-်  

(က) IUCN ၏ Red List တ င ်ြါရှိသည့်် EN သိုံ ့်မဟုံတ် CRမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ကမဘာအဆင့်် အရ ျိုးြါရသာ စုံစညျ်ိုးရနထိုံငမ်ှု 

မ ာျိုးကိုံ အရထာက်အကူမြ သည့်် နယ်ရမမမ ာျိုး (≥ တစ်ကမဘာလ ုံျိုးတ ငရ်ှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်စုံစုံရြါငျ်ိုး၏ ၀.၅ % နငှ့်် ≥ EN 

သိုံ ့်မဟုံတ် CR မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ မ ိ ျိုးြ ာျိုးရန ာGN16 ၅ ခုံ)  

(ခ)  IUCN ၏ Red List တ င ်ြါရှိသည့်် ထခိိုံက်အာျိုးနညျ်ိုးလ ယ်ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (VU) ၊ ထိုံမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုသည ်

IUCN Red List ၏အရမခအရနကိုံ EN သိုံ ့်မဟုံတ် CR အရမခအရနသိုံ ့် ရမြာငျ်ိုးသ ာျိုးနိုံငမ်ညမ်ြစ်၍၊ ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က် 

မတှ်စုံ အြိုံဒ ်၇၂ (က) ြါ ကိနျ်ိုးကဏနျ်ိုးအရမခခ အခ က်အလက်မ ာျိုးနငှ့်် ကိုံက်ညရီစမညမ်ြစ်သည။်  

(ဂ) သင့််ရတာ်လျှင ်နိုံငင် အဆင့်် သိုံ ့်မဟုံတ ်ရဒသအဆင့်် သတ်မှတ်ထာျိုးရသာ EN သိုံ ့်မဟုံတ် CR မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ အရ ျိုး 

ြါရသာ စုံစညျ်ိုးရနထိုံငမ်ှုမ ာျိုးရှိသည့်် နယ်ရမမမ ာျိုး။ 

အြိုံဒ ်၇၃ (GN73) ။ရမ ာက်ဝ ကကီျိုးမ ာျိုး (ရဂါ ီလာ,၊ရအာ် နဂ်ူတန၊်ခ နြ်နဇီ်နငှ့်် ရမ ာက်ဝ အြုံမ ာျိုး-bonobos)အာျိုး ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ 

မနုံဿရဗဒဆိုံင ်ာ သသိာထငရ်ှာျိုးမှုအ   အရလျိုး ရြျိုး စဉ်ျိုးစာျိုးရဆာင ် က်မှုမ ာျိုး မြ လုံြ်သင့််သည။် ရမ ာက်ဝ ကကီျိုးမ ာျိုး 

ရတ ှု့ နိုံငရ်မခရှိလျှင၊် GN17IUCN / မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးရှငသ်နရ် ျိုးရကာ်မရှင ် (Species Survival Commission - SSC) ၊ ြရိုံငျ်ိုးမိတ် 

ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူအုံြ်စုံ (Primate Specialist Group - PSG) ၏ ရမ ာက်ဝ ကကီျိုးမ ာျိုးဆိုံင ်ာဌာနစိတ် (Section on Great Apes)  

နငှ့် ်  တတ်နိုံငသ်မျှ  ရစာစီျိုးစ ာ တိုံငြ်င၍် စီမ ကိနျ်ိုးလွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ရသာရန ာတ င ် ရမ ာက်ဝ ကကီျိုးမ ာျိုး ရတ ှု့ ရှိ မှုကိုံ 

ဆ ုံျိုးမြတ်နိုံငရ် ျိုး အကူအည ီယူ နမ်ြစ်သည။် ရမ ာက်ဝ ကကီျိုးမ ာျိုးရှိသည့််ရန ာတစ်ခုံကို အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး 

 မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသအမြစ်  သတ်မတှ်နိုံငရ်မခရှိသည။် ထိုံရန ာမ ာျိုးတ ငရ်ဆာင ် က်မည့်် စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ခခငျ်ိုးခ က် 

အရမခအရနမ ာျိုးမသှာ လက်ခ ရဆာင ် က် နမ်ြစ်ဖြီျိုး ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး ဗ ျူဟာတစ် ြ် ြ် ရ ျိုးဆ ွဲ ာ၌ 

IUCN/ SSC PSG SGA မ ှြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုး ြါဝငရ်ဆာင ် က်သင့််သည။်  

 

                                                           
15 GN15 National Red Lists, Zoological Society of London, http://www.nationalredlist.org/site.aspx.   See also IUCN. 2003. Guidelines for 
Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels, version 3.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission.  
 
16 GN16 IUCN ၏ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနယ်ရမမမ ာျိုးစ နှုနျ်ိုးသည် မ ိ ျိုးြ ာျိုးရသာရန ာမ ာျိုးအတ က် ရအာက်ြါအဓိြပာယ်ြ င့််ဆိုံခ က်ကိုံ အသ ုံျိုးမြ ထာျိုးသည်။ “ရန ာတစ်ရန ာတ င ်

ရအာငမ်မငရ်သာ မ ိ ျိုးြ ာျိုးမှုတစ်ခုံမြစ် န ်လိုံအြ်ရသာ အ  ယ်ရ ာက်ဖြီျိုး အရကာင/်အြင ်အနည်ျိုးဆ ုံျိုးအရ အတ က်နငှ့်် အြိုံအမအတ ွဲအစြ်မ ာျိုး၊ ဥြမာ - မ ိ ျိုးြ ာျိုးရန ာ ၅ ရန ာတ င ်

၅ စ ုံ၊ မ ိ ျိုးြ ာျိုးမခ တစ်ခုံတ င ်မ ိ ျိုးြ ာျိုးရသာ အမရကာင ်၅ ရကာငန်ငှ့််  အြငမ် ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံအတ က် မ ိ ျိုးြ ာျိုးနိုံငရ်သာ အြင ်၅ ြင”် Eisenberg, 1977.  The Evolution of the 

Reproductive Unit in the Class Mammalia.  

17 GN17 ရမ ာက်ဝ ့်ကကီျိုးအရ အတ က်မ ာျိုး၊ ရမ ာက်ဝ ဦျိုးရ မ ာျိုးဆိုံင ်ာ ြတ်ဝန်ျိုးက င ်ရလ့်လာမှု စစ်တမ်ျိုးမ ာျိုး ဝငရ် ာက်ရလ့်လာနိုံငရ်သာ ဂိတ်ရြါက် (A.P.E.S.), 

http://apesportal.eva.mpg.de/.  

http://www.nationalredlist.org/site.aspx
http://apesportal.eva.mpg.de/
http://apesportal.eva.mpg.de/
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စ နှုနျ်ိုး ၂။ သက်ဆိုံင ်ာ ြထဝီရဒသ၌သာ ရတ ှု့ ရှိနိုံငသ်ည့်် တမူထျူိုးမခာျိုးရသာ ရဒသ ငျ်ိုးမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Endemic) နငှ့်် ြ  ှု့ နှ ့် 

တညရ်ှိမှုနယ်ရမမ အကန် ့်အသတ်ရှိသည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး(Restricted-range) 

 

အြိုံဒ ် ၇၄ (GN74)။ ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ၏  ည ် ယ်ခ က်အ  သက်ဆိုံင ်ာ ြထဝီရဒသ၌သာ ရတ ှု့ ရှိနိုံငသ်ည့်် 

တမထူျူိုးမခာျိုးရသာ ရဒသ ငျ်ိုးမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးကိုံ ြ  ှု့ နှ ့်တညရ်ှိမှုနယ်ရမမ အကန် ့်အသတ်ရှိသည ်ဟုံသတ်မတှ်သည။် ြ  ှု့ နှ ့်တညရ်ှိမှု 

နယ်ရမမ အကန် ့်အသတ်ဆိုံသညမ်ာှ- ယငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံရတ ှု့ ရှိသည့်် နယ်ရမမအက ယ်အဝနျ်ိုး အကန် ့်အသတ်တစ် ြ် (Extent of 

Occurrence- EOO)  ရှိမခငျ်ိုးကိုံ ဆိုံလိုံသည။်  

 

• ကုံနျ်ိုးရမမတ ငက် က်စာျိုးရသာရက ာရိုံျိုးရှိသတတ ဝါမ ာျိုး၊အြငမ် ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ြ  ှု့ နှ ့်တညရ်ှိမှုနယ်ရမမ အကန် ့်အသတ် 

ရှိရသာမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးမှာ စတုံ နျ်ိုးကီလိုံမီတာ (၅၀,၀၀၀) ရအာက် ရန ာအက ယ်အဝနျ်ိုးတ င ်ရတ ှု့ ရှိ ရသာ မ ိ ျိုးစိတ် 

မ ာျိုးဟုံ  သတ်မတှ်ထာျိုးသည။်  

• ြငလ်ယ်ရ ငနရ်န မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ြ  ှု့ နှ ့်တညရ်ှိမှုနယ်ရမမ အကန် ့်အသတ်ရှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးမာှ စတုံ နျ်ိုး 

ကီလိုံမီတာ (၁၀၀,၀၀၀) ရအာက် အက ာအရဝျိုးတ ငရ်တ ှု့ ရှိ ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးဟုံ ရလာရလာဆယ် 

(provisionally) မတှ်ယူထာျိုးကကသည။်  

• တစ်ရန ာတ င ်(at one point)  (ဥြမာ - မမစ်မ ာျိုး) ကီလိုံမီတာ (၂၀၀) အက ယ်ထက် မရက ာ်ရသာ ြ  ှု့ နှ ့်တညရ်ှိမှု 

နယ်ရမမတ င ်ရှငသ်နရ်ြါက်ြ ာျိုးကကသည့်် ကမ်ျိုးရိုံျိုးတနျ်ိုး ဆိုံင ်ာ၊ မမစ်ရကကာငျ်ိုးဆိုံင ်ာနငှ့်် အမခာျိုးရသာ ရ ရနမ ိ ျိုးစိတ် 

မ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ ြ  ှု့ နှ ့်တညရ်ှိမှုနယ်ရမမ အကန် ့်အသတ်ကိုံသတ်မတှ် ာ၌ (ယငျ်ိုးတိုံ ့်ဝငရ် ာက်ရနထိုံင ်

က က်စာျိုး ာ ရန ာတစ်ခုံနငှ့််တစ်ခုံအကကာျိုး အက ယ်ဆ ုံျိုးအက ာအရဝျိုးမာှ) အရမြာင့််အတိုံငျ်ိုးယူလျှင ် (၅၀၀) 

ကီလိုံမီတာရအာက် သိုံ ့်မဟုံတ် (၅၀၀) ကီလိုံမီတာနငှ့််ညရီသာ အက ာအရဝျိုးတစ်ခုံ  မြစ်သည။်  

 

အြိုံဒ ်၇၅ (GN75)။ စ နှုနျ်ိုး ၂ အတ က် ကိနျ်ိုးဂဏနျ်ိုးအရမခခ သတ်မတှ်ခ က်မာှ ရအာက်ြါ အတိုံငျ်ိုး မြစ်သည ်- 

(က) ြ ုံမှနရ်မခကုံတ်ယူရနထိုံငရ်သာ ရန ာမ ာျိုး≥ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ စုံစုံရြါငျ်ိုးအရကာငရ် ၏ ၁၀ % နငှ့်် ≥ မ ိ ျိုးစိတ် 

တစ်မ ိ ျိုး၏ မ ိ ျိုးြ ာျိုး ာရန ာ ၁၀ ခုံ  

စ နှုနျ်ိုး ၃။ မ ာျိုးမြာျိုးရသာြမာဏမြင့်် ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးက က်စာျိုးရလ့်ရှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Migratory)နငှ့်် မ ာျိုးမြာျိုးသည့််ြမာဏမြင့်် 

အခ ိနအ်လိုံက် ရန ာအလိုံက် အုံြ်စုံြ ွဲ ှု့ရနထိုံငရ်လ့်ရှိရသာ အုံြ်စုံမ ာျိုး(Congregatory) 

 

အြိုံဒ ်၇၆ (GN76) ။ အုံြ်စုံြမာဏကကီျိုးစ ာ  စုံရြါငျ်ိုး ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးက က်စာျိုးရလ့်ရှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (Migratory)ဆိုံသညမ်ာှ -  

ယငျ်ိုးအုံြ်စုံဝင ်အမ ာျိုးအမြာျိုးသည ် ာသစီက်ဝနျ်ိုးအလိုံက် ခန် ့်မှနျ်ိုးကာ   (တူညရီသာ ရဂဟစနစ်တစ်ခုံအတ ငျ်ိုး အြါအဝင)် 

ြထဝီရဒသတစ်ခုံမ ှအမခာျိုးတစ်ခုံသိုံ ့် ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးသ ာျိုးလာကကသည့်် မညသ်ည့််မ ိ ျိုးစိတ်မဆိုံ မြစ်သည။်  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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အြိုံဒ ်၇၇ (GN77)။ ရကာငရ် ြမာဏအမ ာျိုးအမြာျိုး အခ ိနအ်လိုံက် ရန ာအလိုံက် အုံြ်စုံြ ွဲ ှု့ရနထိုံငရ်လ့် ရှိရသာ အုံြ်စုံမ ာျိုး 

(Congregatory)  ဆိုံသညမ်ာှ- အရကာငရ် မ ာျိုးစ ာ စုံစညျ်ိုးြါဝငရ်သာ အုံြ်စုံကကီျိုးမ ာျိုးသည ် ာသစီက်ဝနျ်ိုးအလိုံက် သိုံ ့်မဟုံတ် 

ြ ုံမှန ် နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  ခန် ့်မနှျ်ိုးနိုံငရ်သာ အခ ိန၌် အုံြ်စုံြ ွဲ ှု့ရနထိုံငရ်လ့်ရှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးမြစ်သည။် ဥြမာမ ာျိုးတ င ်

ရအာက်ြါတိုံ ့် ြါဝငသ်ည။်  

• အုံြ်စုံအလိုံက် စုံစညျ်ိုးရနထိုံငရ်သာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ၊ 

• သာျိုးရြါက် န ်  ည ် ယ်ခ က်မြင့််သာ အုံြ်ြ ွဲ ှု့ရနရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး  နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  သာျိုးရြါက် နအ်တ က် 

မဟုံတ်ရသာ အမခာျိုး ည ် ယ်ခ က်မ ာျိုး(ဥြမာ-အစာရှာရြ မခငျ်ိုး၊ အြ်ိတနျ်ိုးတက်မခငျ်ိုး)အတ က် တစ်ရန ာတညျ်ိုး 

တစ်ခ ိနတ်ညျ်ိုးမှာ အမ ာျိုးအမြာျိုး စုံြ ွဲ ှု့ရနကကရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ 

•  အသ ာျိုးအလာ က ဉ်ျိုးရမမာငျ်ိုးရသာ ရန ာတစ်ခုံတ င ် အရကာငအ်ရ အတ က် မ ာျိုးမြာျိုးစ ာ ကာလအတိုံငျ်ိုးအတာ 

တစ်ခုံ စုံစညျ်ိုးရနထိုံငအ်သ ုံျိုးမြ ရနကကသည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (ဥြမာ - ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးသ ာျိုးလာ န)် ၊ 

• အ  ယ်အစာျိုး ကကီျိုးမာျိုးရသာ်လညျ်ိုး တစ်အုံြ်တစ်စုံသြ ယ် အတူတူစုံရနကက ာ၌  အရကာငရ် အမ ာျိုးအမြာျိုးသည ်

တစ်ရန ာ သိုံ ့်မဟုံတ် ရန ာအနညျ်ိုးငယ်တ င ်နျီိုးနျီိုးကြ်ကြ်စုံစညျ်ိုးရန၍  က နအ်ရကာငမ် ာျိုးသည ်ခြ်လှမ်ျိုးလှမ်ျိုးသိုံ ့် 

ရ ာက်ရှိက ွဲထ က်ရနမခငျ်ိုး (ဉြမာ- န ာျိုးရိုံငျ်ိုးအုံြ်မ ာျိုး ြ  ှု့ နှ ့်ရနထိုံငြ် ုံမ ိ ျိုး)၊ 

• အခ ိ ှု့ရန ာမ ာျိုးတ င ် အရ အတ က် အမ ာျိုးအမြာျိုးမြင့် ် ကကီျိုးစိုံျိုးရနရသာြငမ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးသည ် အမခာျိုးရန ာမှ 

မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးကိုံ ြိတ်ရခေါ် န ် လ နက်ွဲရသာ လုံြ်ရဆာငမ်ှုတစ် ြ်မြ လုံြ်မခငျ်ိုး (ရ င တ ငရ်ှငသ်နရ်သာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး 

အတ က် အရ ျိုးြါသည။်) 

 

အြိုံဒ ်၇၈ (GN78)။ စ နှုနျ်ိုး ၃ အတ က်  အရမခခ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးမာှ ရအာက်ြါအတိုံငျ်ိုးမြစ်သည-်  

(က)  ာသစီက်ဝနျ်ိုးအလိုံက် သိုံ ့်မဟုံတ် ြ ုံမှန ် တညရ်ှိသည်ဟုံ သထိာျိုးရသာရန ာမ ာျိုး ≥  ာသစီက်ဝနျ်ိုးအခ ိန ်

တစ်ခုံတ င ် ရတ ှု့ ရသာ အုံြ်လိုံက် ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးက က်စာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရန ာလိုံက် အခ ိနလ်ိုံက် 

အုံြ်စုံြ ွဲ ှု့ရနထိုံငရ်လ့်ရှိရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ (၁)  ာခိုံငန်ှုနျ်ိုး 

(ခ) ြတ်ဝနျ်ိုးက ငဆ်ိုံင ်ာြိအာျိုး ခ စာျိုးရန သည့််ကာလမ ာျိုးတ င ် မ ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံ၏ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ စုံစုံရြါငျ်ိုးအရ  

အတ က်၏ (၁၀)  ာခိုံငန်ှုနျ်ိုး နငှ့်် အထက် အရ အတ က်ကိုံ အရထာက်အကူမြ သညဟ်ုံ ခန် ့်မှနျ်ိုး ရသာ နယ်ရမမမ ာျိုး။ 

 

စ နှုနျ်ိုး ၄။ ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုအထျူိုးခ ရန သည့်် သိုံ ့်မဟုံတ် တမထူျူိုးမခာျိုးရသာ ရဂဟစနစ်မ ာျိုး  

အြိုံဒ ်၇၉ (GN79)။ IUCN သည ်ရဂဟစနစ်မ ာျိုးအတ က် Red List တစ်ခုံကိုံ မြ စုံရနသည။် ထိုံသိုံ ့်မြ လုံြ် ာတ င ်မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုး 

ရြ ာက်က ယ်မည့််အနတ ာယ် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးအတ က် Red List မြ စုံြ ုံ နညျ်ိုးလမ်ျိုးအတိုံငျ်ိုး လုံြ်ရဆာင ်

ြါသည။် စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သူအရနမြင့် ် IUCN က တ ာျိုးဝငဆ်နျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုး ရဆာင ် က်ထုံတ်မြနသ်ည့်် ရဂဟစနစ်ဆိုံင ်ာ 

Red List ကိုံ အသ ုံျိုးမြ သင့််သည။် အဆိုံြါ တ ာျိုးဝင ် IUCN ဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုး မမြ လုံြ် ရသျိုးလျှင ်အစိုံျိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ 

အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာ တကက သိုံလ်ရကာလိြ်မ ာျိုး နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ် )အမခာျိုးသက်ဆိုံင ်ာ အ ညအ်ခ ငျ်ိုးရှိအြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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(အစိုံျိုး မဟုံတ်ရသာ နိုံငင် တကာအသအိမတှ်မြ  အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအြါအဝင)်မ ှ မြ လုံြ်ထာျိုးရသာ နိုံငင် အဆင့််နငှ့်် 

ရဒသအဆင့််ဆိုံင ်ာ စနစ်က ရသာ နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ ၍ ကိုံယ်ြိုံငဆ်နျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုး မြ လုံြ်နိုံငသ်ည။်  

   

 အြိုံဒ ်၈၀ GN80။ စ နှုနျ်ိုး ၄ အတ က် အရမခခ သတ်မတှ်ခ က်မှာ ရအာက်ြါ အတိုံငျ်ိုး မြစ်သည်-  

 

(က) ကိုံယ်စာျိုးမြ ရသာ နယ်ရမမမ ာျိုး ≥ IUCN ၏ CR သိုံ ့်မဟုံတ် EN အရမခအရနအတ က် စ နှုနျ်ိုးနငှ့််မြည့််မီသည ်

ရဂဟစနစ်အမ ိ ျိုးအစာျိုးတစ်ခုံအာျိုး ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ရတ ှု့ ရှိမှု အတိုံငျ်ိုးအတာ၏ ၅  ာခိုံငန်ှုနျ်ိုး 

(ခ) IUCN က ဆနျ်ိုးစစ်မှုမမြ  ရသျိုးရသာ အမခာျိုးရန ာမ ာျိုး  သိုံ ့်ရသာ်လညျ်ိုး ရဒသအဆင့်် သိုံ ့်မဟုံတ် နိုံငင် အဆင့်် 

ဆိုံင ်ာ စနစ်က ရသာ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးစီမ ရ ျိုးဆ ွဲမှုမ ာျိုးမြင့်် ဦျိုးစာျိုးရြျိုးထိနျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်သတ်မတှ်ထာျိုးခွဲ့်မခငျ်ိုး။ 

 

စ နှုနျ်ိုး ၅။ အဓိကက ရသာ ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်မ ာျိုး  

အြိုံဒ ် ၈၁ (GN81)။ ရဒသတစ်ခုံကိုံ ြ ွဲှု့စညျ်ိုးထာျိုးရသာ ြငက်ိုံယ်လကခဏာမ ာျိုး- ဥြမာ - ယငျ်ိုး၏ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြင၊် 

ဘူမိရဗဒ၊ ရမမ၊ အြခူ ိန၊် သဘာဝရြါက်ြငန်ငှ့်် ယငျ်ိုးတိုံ ့် အခ ငျ်ိုးခ ငျ်ိုး သဟဇာတမြစ်ရအာင ် ရြါငျ်ိုးစြ်မှုတိုံ ့်သည ် ဆင့််ကွဲ 

ရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်မ ာျိုးကိုံ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်နိုံငသ်ည။် ထိုံဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်မ ာျိုးမှတစ်ြန ် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ 

ဂုံဏသ်တတ ိမ ာျိုး နငှ့် ်  မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏  ရဒသအလိုံက်  ြ ုံြနျ်ိုးသဏ္ဍာနမ် ာျိုး မြစ်ရြေါ်ရစသည။် အခ ိ ှု့ မြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ်

ရန ာရဒသဆိုံင ်ာ အသ ငသ်ဏ္ဍာနမ် ာျိုး (spacial features) သည ် အမခာျိုးအ ာမ ာျိုးနငှ့််မတူဘွဲ တမထူျူိုးမခာျိုးမှုရှိသည။် 

သိုံ ့်မဟုံတ် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငတ်စ်ခုံခ ငျ်ိုးအလိုံက် ထျူိုးမခာျိုးမှုသည ် အြငန်ငှ့်် သတတ ဝါမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇဆိုံင ်ာ 

သျီိုးသန ့်မ်ြစ်ရနရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊မ ိ ျိုးစိတ်ခ ွဲမ ာျိုးနငှ့်် ယှဉ်တ ွဲတည်ရှိရနကကသည။် ရုံြ်ြိုံငျ်ိုးဆိုံင ်ာ သိုံ ့်မဟုံတ် ရန ာရဒသဆိုံင ်ာ 

အသ ငသ်ဏ္ဍာနမ် ာျိုးသည ် ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုနငှ့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးကိုံ ကိုံယ်စာျိုးမြ မှုမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

ရဒသအတ ငျ်ိုး   ြ ုံသဏ္ဍာနရ်မြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်ရြေါ်ရစ န ်အရထာက်အကူမြ သည့််အ ာမ ာျိုး မြစ်သည့််အမြင ်ထိုံအသ ငသ်ဏ္ဍာန ်

မ ာျိုးသည ်  မ ိ ျိုးစိတ်အသျီိုးသျီိုး နငှ့်် အတူယှဉ်တ ွဲရှိရနကကသည။် အဆိုံြါ ရမမမ က်နငှသ် ငမ်ြငတ် င ် ယှဥ်တ ွဲတညရ်ှိရနရသာ 

အဓိက ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှု မြစ်စဉ်မ ာျိုးနငှ့်် ထိုံမြစ်စဉ်မှ ရြေါ်ရြါက်လာရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (သိုံ ့်မဟုံတ်မ ိ ျိုးစိတ်အုံြ်စုံဝငမ် ာျိုး) 

ကိုံ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးသည ် မကကာရသျိုးသည့်် ဆယ်စုံနစ်ှမ ာျိုးအတ ငျ်ိုး ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုး၏ 

အဓိက လုံြ်ရဆာငခ် က်တစ် ြ်မြစ်လာခွဲ့်သည။် အထျူိုးသမြင့်် မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇ က ွဲမြာျိုးမှု(genetic diversity)ကိုံ ကာက ယ် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးြင ် မြစ်သည။် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငတ်စ်ခုံအတ ငျ်ိုး မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇက ွဲမြာျိုးမှုကိုံ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးအာျိုးမြင့်် 

ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်အတ ငျ်ိုး မ ိ ျိုးစိတ်အသစ်မ ာျိုးနငှ့်် က ွဲမြာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး မြစ်ရြေါ်လာမခငျ်ိုးကိုံ တ နျ်ိုးအာျိုးရြျိုးသည။် 

ထိုံ ့်အမြင ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးအတ ငျ်ိုး၌ မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇဆိုံင ်ာ က ွဲမြာျိုးမှုမ ာျိုးကိုံ အာျိုးရြျိုးသည့််  မြစ်စဉ်မ ာျိုး ရြေါ်ရြါက်လာကာ  ဆင့််ကွဲ 

ရမြာငျ်ိုးလွဲမှုဆိုံင ်ာ မြ လ ယ်ရမြာငျ်ိုးလ ယ်အရမခအရနမ ာျိုး ရသခ ာရစမညမ်ြစ်သည။် ထိုံအရမခအရနမ ာျိုးသည ်  ာသဦတုံ 

လ ငမ်မနစ် ာ ရမြာငျ်ိုးလွဲရနရသာ အရနအထာျိုးတစ် ြ်တ င ် အထူျိုးအရ ျိုးြါသည ်။ 

 

အြိုံဒ ် ၈၂ (GN82)။ ြ ုံရြာ်မြ န ်  ည ် ယ်ခ က်မြင့်် ရန ာရဒသဆိုံင ်ာ သ ငမ်ြငလ်ကခဏာမ ာျိုးနငှ့်် ြျူိုးတ ွဲတညရ်ှိရနရသာ 

ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်မ ာျိုး၏ မြစ်နိုံငရ်မခရှိရသာ ဥြမာအခ ိ ှု့ကိုံ ရအာက်တ င ်ရြာ်မြထာျိုးြါသည ်- 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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• ဝိရသသလကခဏာအ ည်အရသ ျိုး က ွဲမြာျိုးမှု မမင့််မာျိုးရသာ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငမ် ာျိုးသည ်   မ ိ ျိုးစိတ်အသစ်မ ာျိုး 

ဆင့်က်ွဲရမြာငျ်ိုးလွဲရြေါ်ထ နျ်ိုးလာမခငျ်ိုးမြစ်စဥ်တစ်ခုံတ င ်တ နျ်ိုးအာျိုးတစ် ြ် မြစ်သည။် အရကကာငျ်ိုးမာှ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးအာျိုး 

ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ လိုံက်ရလ ာညရီထ  ရနနိုံငစ် မ်ျိုးနငှ့်် မတူက ွဲမြာျိုးစ ာ ရနနိုံငစ် မ်ျိုးအရြေါ်မတူည်၍ သဘာဝမ ှအလိုံရလ ာက် 

ရ  ျိုးခ ယ် ရြျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။်  

• ဇီဝအစုံအြ ွဲှု့ တစ်ခုံမ ှ အမခာျိုးတစ်ခုံသိုံ ့် ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲနိုံငရ် ျိုး ကူညရီြျိုးသည့်် အကူျိုးအရမြာငျ်ိုးအရမခအရန 

Ecotone  ဟုံ သရိှိထာျိုးသည့် ် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငဆ်ိုံင ်ာတမြညျ်ိုးမြညျ်ိုးရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမ ာျိုး( environmental gradients) 

မ ာျိုးသည ် အကူျိုးအရမြာငျ်ိုး ရန ငျ်ိုးရဒသ (transitional habitat) ကိုံ မြစ်ရြေါ်ရစသည။် ယငျ်ိုးသည ်

ဆင့်က်ွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှု မြစ်စဥ်တ င ် မ ိ ျိုးစိတ်အသစ်မ ာျိုးနငှ့် ် က ွဲမြာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး မြစ်ရြေါ် မခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးစဥ်၊ 

တနြိ်ုံျိုးမမင့်မ်ာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇဆိုံင ်ာက ွဲမြာျိုးမှုမ ာျိုးနငှ့် ် ဆက်စြ်ရနသည။် ထိုံရန ာသည် 

ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်တ င ် မ ိ ျိုးစိတ်အသစ်မ ာျိုးနငှ့်် က ွဲမြာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး မြစ်ရြေါ် မခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်၊ 

တနြိ်ုံျိုးမမင့််မာျိုးရသာမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇဆိုံင ်ာ က ွဲမြာျိုး မခာျိုးနာျိုးမှုမ ာျိုးနငှ့်် ဆက်စြ်ရနသည။်  

• ရမမနငှ့််ဆိုံငရ်သာ မတူညရီသာ အ ာနစ်ှခုံ ထိစြ်ရနမခငျ်ိုး (edaphic interfaces) ဆိုံသညမ်ာှ မတူညရီသာ 

ရမမအမ ိ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး  နျီိုးကြ်စ ာ  တညရ်ှိရနသည့််ရန ာမ ာျိုး (ဥြမာ - serpentine ရက ာက် (ြလ နရ်က ာက်)  မ ာျိုး 

ရြေါ်ထ က်ရနမခငျ်ိုး၊ ထ ုံျိုးရက ာက်အစုံအရဝျိုးနငှ့်် ရဂေါ်ဒနရ်က ာက်အစုံအရဝျိုးမ ာျိုး) သည ်ရှာျိုးြါျိုးရသာ( rarely)၊ မ ူငျ်ိုး 

ရန ာရဒသတ ငသ်ာ ရတ ှု့ ရသာ(endemism) ဝိရသသ ၂ မ ိ ျိုးစလ ုံျိုးရှိသည့််  ထျူိုးမခာျိုးအြငမ် ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး 

ရြါက်ရ ာက်မခငျ်ိုးကိုံ ဦျိုးတညရ်စသည။်  

• ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးအတ ငျ်ိုး ကူျိုးလူျိုးဆက်သ ယ်နိုံငမ်ှု (ဥြမာ - ဇီဝရဗဒဆိုံင ်ာ စင်္ကြံမ ာျိုး) သည ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ 

ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးသ ာျိုးလာမှုနငှ့်် မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇ ဆငျ်ိုးသက်မှု  (gene flow) ကိုံ မြစ်ရစသည။်  ထိုံအခ က်သည ် အက ွဲက ွဲ 

အမြာျိုးမြာျိုးမြစ်ရနရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ရန ာမ ာျိုးနငှ့်် သျီိုးမခာျိုးရန ာရှိ အုံြ်စုံက ွဲမ ာျိုးကိုံ   ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရှာက် 

သည့််  ာတ င ်အထျူိုးအရ ျိုးြါသည။် ဤအြိုံငျ်ိုးတ င ်အမမင့််ရြနငှ့််  ာသဦတုံမြညျ်ိုးမြညျ်ိုးခ ငျ်ိုး အရမြာငျ်ိုးအလွဲမ ာျိုး 

ရှိရနသည့်် ရန ာမ ာျိုးနငှ့်် “ရတာငထ်ြ်ိမသှည ်ကမ်ျိုးရိုံျိုးတနျ်ိုးအထ”ိ ကူျိုးလူျိုးဆက်န ယ်ရနရသာ ဇီဝဆိုံင ်ာ စင်္ကြံမ ာျိုး 

ြါဝငသ်ည။်  

• မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရဂဟစနစ်မ ာျိုး၏  ာသဦတုံအရမြာငျ်ိုးအလွဲနငှ့်် လိုံက်ရလ ာညီရထ ရနနိုံငစ် မ်ျိုးအတ က် 

အရ ျိုးြါသည့်် သက်ရသမြနိုံငရ်သာရန ာမ ာျိုး ကိုံလညျ်ိုး ဤစ နှုနျ်ိုးရအာက်တ င ်ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသည။်  

 အြိုံဒ ် ၈၃ (GN83)။ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငတ်စ်ခုံအတ ငျ်ိုး  ြ ွဲ ှု့စညျ်ိုးတညရ်ဆာက်မှုအသ ငသ်ဏ္ဍာနမ် ာျိုး (structural artibute) 

၏သသိာထငရ်ှာျိုးမှုသည ် မြစ် ြ်တစ်ခုံမခငျ်ိုးစီအလိုံက် ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်မ ာျိုးအရြေါ် လွှမ်ျိုးမိုံျိုးနိုံငသ်ညမ်ြစ် ာ၊ 

အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသကိုံ သတ်မတှ်ဆ ုံျိုးမြတ်မခငျ်ိုးသည် သြိပ နညျ်ိုးက ဗဟုံသုံတမ ာျိုးအရြေါ် 

မ ာျိုးစ ာ မှီခိုံအာျိုးထာျိုး နမ်ြစ်သည။် မြစ် ြ်အမ ာျိုးစုံတ င ်ဤစ နှုနျ်ိုးကိုံ ယခငက်စစ်ရဆျိုးထာျိုးဖြီျိုး၍  တမထူျူိုးမခာျိုးရသာ ဆင့််ကွဲ 

ရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်မ ာျိုးနငှ့်် ဆက်စြ်ရနသညဟ်ုံ သထိာျိုးဖြီျိုးမြစ်ရသာ ရန ာမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် သ သယရှိရနရသာ ရန ာမ ာျိုးတ င ်

အသ ုံျိုးမြ  နမ်ြစ်သည။် ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငတ်စ်ခုံတ င ် ရှိရနသည့်် ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်မ ာျိုးကိုံ တိုံငျ်ိုးတာ နန်ငှ့်် 

ဦျိုးစာျိုးရြျိုးရ  ျိုးခ ယ်ရဆာင ် က် န ် စနစ်က ရသာ နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး ရှိရသာ်လညျ်ိုး မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် ြုံဂလ္ိကကဏ္ဍအတ က်  

က ိ ျိုးရကကာငျ်ိုးသင့်စ် ာ ဆနျ်ိုးစစ်နိုံငမ်ညဟ်ုံ ရမျှာ်မနှျ်ိုးထာျိုးသညထ်က် ရက ာ်လ နရ်နရသာ ကိစစမ ာျိုးမြစ်သည။်  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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၁၇။ ရအာ ်ြါတ ို ့်  ို သ ်ရသမပြန ိုငလ်ျှင ် အြငန်ငှ့််သတတ ဝါမျာေး အရရေးက ေီးသည့် ် ရနရငေ်းရေသအပြစ် 

သတမှ်တထ်ာေးသည့်် ရနရာတ င ်စီမ   န်ေးလိုြ်ငန်ေးမျာေး မလိုြ်ရဆာငရ်ြါ။  

• စီမ   န်ေး  ိုလိုြ်ရဆာငန် ိုငရ်န်  ပြ ပြငရ်ပြာငေ်းလွဲဖြီေးသာေးရနရာ (သ ို ့်မဟိုတ)် အရရေးက ေီး တန်ြ ိုေးထာေး 

ရစာင့််ရရှာ ရ်မည့််စာရငေ်းတ င ် မြါဝငသ်ည့်် သဘာဝရနရာမျာေးတ င ် ရေသအတ ငေ်းတ င ် ရှာရြ ၍ မရန ိုင ်

ရတာ့်ပခငေ်း 

• အရရေးြါရသာအြငန်ငှ့််သတတ ဝါမျာေး မီှခ ိုရာရနရာမျာေး အပြစ် သတမှ်တထ်ာေးသည့်် ရနရာရ  ာင့်် 

ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲ ဆ ိုငရ်ာ တန်ြ ိုေး၁၂ရှ ရနဖြီေး ယငေ်းတန်ြ ိုေးမျာေးရြေါ်သ ို ့်ပြစ်ရစ၊ ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲဆ ိုငရ်ာ တန်ြ ိုေးမျာေး 

  ို ရထာ ြ် ့် ညူီထာေး သည့်် ရဂ္ဟစနစ်လိုြ်ငန်ေးစဉမျာေးရြေါ်သ ို ့်ပြစ်ရစ သ သာသည့်် ဆ ိုေး ျ  ေးသ ရ်ရာ ်မှု 

မျာေး မပြစ်ရစ သည့််စီမ   န်ေး 

• ရ  ာငေ်း ျ  ေးဆရီလျာ်သည့််  ာလတစ်ခို၁၃အတ ငေ်း မျ  ေးသိုဉေးရြျာ  ် ယမ်ည ် ို အထေူး စ ိုေးရ မ်ရနရသည့်် 

(သ ို ့်မဟိုတ)် မျ  ေးသိုဉေးရြျာ ်  ယမ်ည ် ို စ ိုေးရ မ်ရနရသည့်် မျ  ေးစ တမ်ျာေး၏  မ္ာလ ိုေးဆ ိုငရ်ာ (နငှ့််) 

(သ ို ့်မဟိုတ)် န ိုငင် လ ိုေးဆ ိုငရ်ာ (နငှ့််) (သ ို ့်မဟိုတ)် ရေသဆ ိုငရ်ာ အရရအတ  စ်ိုစိုရြါငေ်း၁၄ ရလျာ့် ျမည့််အရရေး 

မပြစ်ရစသည့်် စီမ   န်ေး 

• လိုြ်ငန်ေးလိုြ်ရဆာငသ်၏ူ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစီအစဉတ င ် ရ ာငေ်းမ န်သင့်ရ်တာ်စ ာ ရရေးဆ ွဲထာေးသည့််   ဇီဝမျ  ေးစ ို 

မျ  ေး  ွဲဆ ိုငရ်ာ ရရရှညရ်စာင့် ် ည့် ် ြ်မတစ်စ်ရဆေးအ ွဲပြတ ်အစီအစဉတစ်ခို  ို ရြါငေ်းထည့််ပခငေ်း 

၁၈။ အြ ိုေ ် (၁ရ) တ င ် စီမ   န်ေးရဆာငရ်  ်အရနပြင့် ် ရြာ်ပြထာေးရသာ သတမှ်တခ်ျ မ်ျာေး  ို ပြည့််မီရအာင ်

ရဆာငရ်  န် ိုငသ်ည့်် အရပခအရနရှ ရနလျှင ် စီမ   န်ေး၏ သ ်ရရာ မ်ှုမျာေး ရလျှာ့်ချရရေးေျြူဟာ  ို Biodiveristy 

Action Plan တ င ် ထည့််သ ငေ်းရြာ်ပြရမညပ်ြစ်ဖြီေး အရရေးတက ေီး ာ  ယထ် န်ေးသ မ်ေးရန် လ ိုအြ်ရနသည့်် 

ရနရငေ်းရေသတ င ် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲဆ ိုငရ်ာ တန်ြ ိုေးရှ ရနမှုမျာေးနငှ့််ြတသ် ၍်  အသာေးတငအ် ျ  ေးအပမတရ်လေ်၁၅ 

ရရှ ရစရန် ယငေ်းေျြူဟာ  ို ရရေးဆ ွဲရမည။် 

၁၉။ ထ ခ ို မ်ှုမျာေး ရလျာ့်ချရရေးေျြူဟာ၏ အစ တအ်ြ ိုငေ်းအပြစ် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲ အစာေးထ ိုေး ပြန်လညတ်ညရ်ဆာ  ်

ရြေးပခငေ်းအစီအစဥ ်တငပ်ြလာြါ  စီမ   န်ေးရ  ာင့်် ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲမျာေးအရြေါ် သ ရ်ရာ ်မှုမျာေး  ို ရလျာ့် ျ 

ရအာင ် ရဆာငရ်  ဖ်ြီေးသည့််ရနာ ြ် ိုငေ်း သ သာထငရှ်ာေးရနရသေးသည့် ် က ငေ်း ျန်သ ရ်ရာ မ်ှုမျာေး  ိုအြ ိုေ ်

၁၇တ င ် ြါရှ သည့်် သတမှ်တခ်ျ မ်ျာေးအတ ိုငေ်း လ ိုရလာ စ် ာ ရလျှာ့်ချမညပ်ြစ်ရ  ာငေ်း ဆန်ေးစစ်မှုတစ်ခို 

လိုြ်ရဆာင၍် ရြာ်ပြန ိုငရ်မည။်  

၁၂ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ၎ငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ ြ ့်ြိုံျိုးရြျိုးထာျိုးသည့်် ရဂဟစနစ်လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးကိုံ ရဂဟစနစ်ဆိုံင ်ာစရကျိုးမြင့်် တိုံငျ်ိုးတာ 

သတ်မှတ် မည။်  



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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၁၃စုံစုံရြါငျ်ိုးအရ အတ က် ရလ ာ့်က မခငျ်ိုးသည ်မ ိ ျိုးဆက်ရြါငျ်ိုးမ ာျိုးစ ာ ကကာမမင့််သည့််အခ ိန ်(သိုံ ့်မဟုံတ်) အလ နရ်ှညက်ကာရသာ အခ ိနက်ာလတစ်ခုံ 

အတ ငျ်ိုး သက်ဆိုံင ်ာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ ကမဘာ့်အဆင့်် နငှ့်် (သိုံ ့်မဟုံတ်) ရဒသအဆင့််၊ နိုံငင် အဆင့််ြမာဏကိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးထာျိုးနိုံငစ် မ်ျိုးကိုံ 

ထခိိုံက်သက်ရ ာက်နိုံငသ်ည့်် တစ်ကကိမ်တစ်ခါတညျ်ိုးနငှ့်် ြမာဏ ရလ ာ့်က မခငျ်ိုး (သိုံ ့်မဟုံတ်) ရလ ာ့်က မခငျ်ိုး အကကိမ်ကကိမ် မြစ်ရြေါ်မှုမ ာျိုး စုံရြါငျ်ိုး၍ 

ြမာဏရလ ာ့်က မခငျ်ိုးကိုံ ဆိုံလိုံသည။် ထိုံသိုံ ့် အရ အတ က် ရလ ာ့်က နိုံငသ်ည့််ြမာဏ (ကမဘာနငှ့်် (သိုံ ့်) ရဒသတ ငျ်ိုးနိုံငင် ဆိုံင ်ာ) ကိုံ IUCN ၏ Rist 

List တ င ် အရမခခ ဖြီျိုး (သိုံ ့်) ရဒသတ ငျ်ိုး၊ နိုံငင် တ ငျ်ိုး စာ ငျ်ိုးမ ာျိုးအရြေါ် အရမခခ ဖြီျိုးသတ်မှတ်သည။်စာ ငျ်ိုး ၂ မ ိ ျိုးလ ုံျိုးတ ငြ်ါရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး 

အတ က် ရဒသအဆင့််၊ နိုံငင် အဆင့််စာ ငျ်ိုးအရြေါ်တ င ်အရမခခ သည။်  

၁၄အခ ိနက်ာလတစ်ခုံတ င ်  စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သမူ ာျိုး အရနမြင့်် မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ ်န ် အထျူိုးစိုံျိုး ိမ် (သိုံ ့်မဟုံတ်) စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် 

မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး အသာျိုးတင ်ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမခငျ်ိုးမရှိသညက်ိုံ မြသနိုံင ်မညမ်ြစ်ဖြီျိုး ထိုံသိုံ ့်မြသနိုံငရ် ျိုးတ င ်  မြစ် ြ် တစ်ခုံခ ငျ်ိုးအလိုံက် မြငြ်မှ ရခေါ်ယထူာျိုး 

ရသာ ကျွမ်ျိုးက ငြ်ညာရှငမ် ာျိုးမြင့်် တိုံငြ်ငလ်ုံြ်ရဆာင ်မည။်  

၁၅အသာျိုးတင ်တိုံျိုးတက်မှု လဒမ် ာျိုးမှာ အရ ျိုးကကျီိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသအမြစ် သတ်မှတ်နိုံငရ်သာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး  ရှိနိုံငရ် ျိုးအတ က ်

ထြ်ရဆာငျ်ိုးရြျိုးသည့်် ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရှာက်ရ ျိုးဆိုံင ်ာ  လဒမ် ာျိုးမြစ်သည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်မခငျ်ိုးကိုံ  

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငျ်ိုးရကကာင့််လညျ်ိုး အသာျိုးတငတ်ိုံျိုးတက်မှု လဒက်ိုံ  ရှိနိုံငသ်ည။် အကယ၍် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ည ်

တညရ်ဆာက်မခငျ်ိုး မြါဝငဘ်ွဲ ယခုံလုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မှတ်ခ က်၏ အြိုံဒ၁်၇ြါ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးမြည့််မီရအာင ် ရဆာင ် က ်ာတ င ်

အသာျိုးတင ်တိုံျိုးတက်မှု လဒ ် ရှိရ ျိုးအတ က် မူ ငျ်ိုးရန ာ (ရမမမြင)် တ င ်  ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး အာျိုးရကာငျ်ိုးရစရ ျိုး၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ကာက ယ ်

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး ရစာင့််ရရှာက်ရ ျိုးတိုံ ့်အတ က် အစီအစဉ်မ ာျိုး လုံြ်ရဆာင ်မည။်  

အရ ျိုးကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့််ရန ငျ်ိုးရဒသတ င ်လိုံက်နာရဆာင ် က် မည့်် ကိစစမ ာျိုး 

အြိုံဒ၈်၄ (GN84)။လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် အြိုံဒ ် ၁၇ မ ှ ၁၉ အထ ိ စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သူအရနမြင့် ်  လိုံက်နာ 

ရဆာင ် က်နိုံငမ်ခငျ်ိုး ရှိ၊ မရှိ ဆ ုံျိုးမြတ်မခငျ်ိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ အခ က်မ ာျိုးစ ာ ရှိရနသည။် အဓိကအခ က်မ ာျိုးမာှ ရအာက်ြါအတိုံငျ်ိုး 

မြစ်သည။်  

• ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး၏ အစာျိုးထိုံျိုးမ နိုံငမ်ှုနငှ့်် ထခိိုံက်အာျိုးနညျ်ိုးမှုအတိုံငျ်ိုးအတာ (ဤမှတ်စုံ၊ အြိုံဒ ် ၁၃ ကိုံ 

ကကည့််ြါ) 

• ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆနျ်ိုးစစ်မှု နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ ဆနျ်ိုးစစ်မှု 

အ ညအ်ရသ ျိုး 

• စီမ ကိနျ်ိုးအမ ိ ျိုးအစာျိုး 

• ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ်၏  အရသျိုးစိတ်အခ က်မ ာျိုးအြါအဝင ်စီမ ခန် ့်ခ ွဲနိုံငစ် မ်ျိုး၊ ကတိကဝတ် 

နငှ့်် ယခငလ်ုံြ်ရဆာငခ်ွဲ့်မှုမတှ်တမ်ျိုးမ ာျိုး၊ 

• ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးဗ ျူဟာ၏  အရသျိုးစိတ်အခ က်မ ာျိုး နငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက် 

ရြျိုးမခငျ်ိုးကိုံ ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုးထာျိုးမခငျ်ိုး 

• ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့််မှ  လာမည့်် တိုံက်ရိုံက်သ ယ်ဝိုံက်အက ိ ျိုး လဒ ်မ ာျိုးအရြေါ် ခန် ့်မနှျ်ိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် 

အာမခ မခငျ်ိုးအြိုံငျ်ိုးတ င ်ယ ုံကကည်အာျိုးထာျိုးနိုံငမ်ှု အတိုံငျ်ိုးအတာ 

• အနတ ာယ်မမင့််မာျိုးဖြီျိုး မရသခ ာမှုမ ာျိုးရသာ အရမခအရနမ ာျိုးတ င ်အထက်ရြာ်မြြါ အစီအမ မ ာျိုးကိုံ ရဆာင ် က်မည့်် 

အခ ိနက်ာလသတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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• မြငြ်ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် အကက ရြျိုးမ ာျိုး  နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  အမခာျိုးရသာ နညျ်ိုးြညာဆိုံင ်ာ အြ ွဲှု့အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတိုံ ့်ကိုံ 

ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က် န ်ဆနဒရှိမှု 

• အစိုံျိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ တကက သိုံလ်ရကာလိြ်နငှ့်် သုံရတသန အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ ထခိိုံက်ခ စာျိုး ရသာ  ြ်  ာလူထုံ 

မ ာျိုး  နငှ့် ်(သိုံ ့်မဟုံတ်)  နိုံငင် တကာအသအိမတှ်မြ  ထာျိုးရသာ အစိုံျိုး မဟုံတ်သည့်် ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် 

ထရိ ာက်ရသာ၊ ဗ ျူဟာက ရသာ ရ ရှည ်မိတ်ြက်ဆက်ဆ ရ ျိုး ထရူထာင ်န ်ဆနဒရှိမှု  

• စီမ ကိနျ်ိုးတညရ်ှိ ာ နိုံငင် အစိုံျိုး ၏ စ မ်ျိုးရဆာင ်ည် 

• သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး၏ မရသခ ာမှုအတိုံငျ်ိုးအတာ 

 

အြိုံဒ ် ၈၅ (GN85)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၁၇ ြထမအခ က်တ င ် အရလျိုးရြျိုးရြာ်မြထာျိုးသည်မာှ 

အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးကိုံ လ ုံျိုးဝရရှာငက်ကဉ် န ် ဦျိုးစာျိုးရြျိုးမခငျ်ိုးမြင့် ် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး 

လုံြ်ငနျ်ိုးစဥ်အဆင့်ဆ်င့်က်ိုံ လိုံက်နာရဆာင ် က်ရကကာငျ်ိုး သက်ရသမြ နမ်ြစ်သည။် စီမ ကိနျ်ိုး၏ ရမခ ာလက် ာအ  ယ်အစာျိုး 

မညသ်ိုံ ့်ရှိရစကာမူ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသတ င ် စီမ ကိနျ်ိုးတစ် ြ် အဆိုံမြ  ာ၌ ထိုံအခ က်ကိုံ 

မမြစ်မရနလိုံက်နာ န ်လိုံအြ်သည။်  စီမ ကိနျ်ိုးဆိုံင ်ာ အမခာျိုးရဆာင ် က်နိုံငရ်သာနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး ရ  ျိုးခ ယ် န ်အရသျိုးစိတ် 

ဆနျ်ိုးစစ်မှုမြ လုံြ်၍  ရရှာငက်ကဉ်ရကကာငျ်ိုး အရထာက်အထာျိုး မြသင့််သည။် ြလြ်ရမမမ ာျိုးသည ်ရရှာငက်ကဉ်မှု၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုး 

တစ် ြ်မြစ်လျှင ် စီမ ကိနျ်ိုးသက်တမ်ျိုးတရလျှာက် ထိုံြလြ်ရမမမ ာျိုးကိုံ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရကကာငျ်ိုး ရသခ ာရစ န ်

ထိုံရန ာမ ာျိုးကိုံ ရမမြ ုံရြေါ်တင၍် ရ ျိုးဆ ွဲရြာ်မြသင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၈၆ (GN86)။ အြိုံဒ ် ၁၇၏ ဒုံတိယအခ က်သည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးကိုံ အရသျိုးစိတ်အဓိကထာျိုး ရြာ်မြမခငျ်ိုး 

မြစ်သည။် ထိုံတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးရကကာင့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးကိုံ က ယ်က ယ်မြန် ့်မြန် ့် ထည့််သ ငျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုး နလ်ိုံအြ်ရကကာငျ်ိုး 

 ည ် ယ်သည့််သရဘာမြင့်် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ဟုံ သတ်မတှ်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် 

ထိုံ ့်ရကကာင့်် အြိုံဒ ် ၁၇  ဒုံတိယအခ က်၏ ဆိုံလိုံ ငျ်ိုးမှာ - ထခိိုံက်မှုရလ ာ့်ခ ရ ျိုးအဆင့်ဆ်င့် ် ြ ုံစ အတိုံငျ်ိုး စီမ ကိနျ်ိုးသက်တမ်ျိုး 

တရလ ာက် အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးရသာထခိိုံက်မှုရလ ာ့်ခ ရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုးကိုံ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရနသညဟ်ုံ စဥ်ျိုးစာျိုးရြျိုးလ က် 

အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ဟုံ သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ရန ာမ ှ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုး (မ ာျိုး) ၏ 

ရ ရှညတ်ညရ်ှိမှုကိုံ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် တိုံက်ရိုံက်၊သ ယ်ဝိုံက် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးမ ှ အနတ ာယ်မရြျိုး နမ်ြစ် 

သည။်GN18 

အြိုံဒ ်၈၇ (GN87)။ အြိုံဒ ် (၁၇) တတိယအခ က်သည ်စ နှုနျ်ိုး ၁ (CR နငှ့်် EN မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး) အတ က်သာ က င့််သ ုံျိုးနိုံငသ်ည။် 

စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးသည ် ထိုံ CR နငှ့်် EN မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ အရ အတ က်  နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  ရဒသဆိုံင ်ာ/ 

နိုံငင် အလိုံက် ရြါက်ြ ာျိုးရှငသ်နရ်သာ အရ အတ က်မ ာျိုး အသာျိုးတင ် ရလ ာ့်နညျ်ိုးဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမမြစ်ရစ န ် လိုံအြ်သည။် 

အသာျိုးတငရ်လ ာ့်နညျ်ိုးဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ၏ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၁၃ တ င ် ရြာ်မြထာျိုးသည။် 

ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၁၃ သည ်“နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်)” ၏ အဓိြပါယ်က  မညသ်ညက်ိုံ ဆိုံလိုံရကကာငျ်ိုး ထွဲထွဲဝငဝ်င ်ရှငျ်ိုးမြထာျိုးသည။် 

ဆိုံလိုံသညမ်ှာ- ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ရြါက်ြ ာျိုးရှငသ်နရ်သာ အရ အတ က်ြမာဏနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ လိုံက်နာရဆာင ် က်မခငျ်ိုး ရှိ၊ 
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လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 
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မရှိ ဆ ုံျိုးမြတ်သည့််အခါနငှ့်် နိုံငင် အဆင့််နငှ့်် ရဒသအဆင့်် ရြါက်ြ ာျိုးရှငသ်နရ်သာ အရ အတ က်ြမာဏနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ 

လိုံက်နာရဆာင ် က်မခငျ်ိုး ရှိ၊ မရှိ ဆ ုံျိုးမြတ်သည့််အခါဟုံ ဆိုံလိုံမခငျ်ိုးမြစ်သည။် ထိုံအခ က်သည ် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသဟုံ  ြထမရတ ှု့ရတ ှု့ခ ငျ်ိုး သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး တညရ်ှိမှုအရြေါ် မတူညရ်ကကာငျ်ိုး 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၁၇ တ င ် ရှငျ်ိုးမြထာျိုးသည။် မြစ် ြ်အမ ာျိုးစုံတ င ် ရန ငျ်ိုးရဒသသည် 

အရ ျိုးတကကီျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်လိုံ၊ မလိုံ ဆိုံသညက်ိုံ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ IUCN Red List အရြေါ် အရမခခ ဆ ုံျိုးမြတ်ကကသညမ်ြစ် ာ၊ 

ထိုံမြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ် အရ အတ က် အသာျိုးတင ် ရလ ာ့်နညျ်ိုးမှုသည ် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ အရ အတ က်ြမာဏနငှ့််ယှဉ်၍ 

ဆ ုံျိုးမြတ် နမ်ြစ်သည။် ဥြမာ - ရဒသဆိုံင ်ာ  နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  နိုံငင် အလိုံက် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ မ ိ ျိုးစိတ် 

မ ာျိုးစာ ငျ်ိုးကိုံ အရမခခ ၍ စ နှုနျ်ိုး ၁ အတ က် ရန ငျ်ိုးရဒသတစ်ခုံသည ် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ် လိုံ၊ မလိုံ 

ဆ ုံျိုးမြတ်လျှင ် အသာျိုးတငရ်လ ာ့်နညျ်ိုးမှုကိုံလညျ်ိုး အဆိုံြါ ရဒသဆိုံင ်ာ နငှ့်(်သိုံ ့်မဟုံတ်) နိုံငင် အလိုံက် ြ  ှု့ နှ ့်တည်ရှိရသာ 

အရ အတ က်ြမာဏနငှ့််ယှဉ်၍ဆ ုံျိုးမြတ် နမ်ြစ်သည။် ထိုံဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ ကျွမ်ျိုးက ငြ်ညာရှငမ် ာျိုး ၊ IUCN , SSC , SG 

၏ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ရှငသ်နရ် ျိုးရကာ်မရှင ်ကျွမ်ျိုးက ငအ်ုံြ်စုံမ ာျိုးမှ ြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးအြါအဝငန်ငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုး ခ မတှ် မည။်  

အြိုံဒ ် ၈၈ (GN88)။ အြိုံဒ ် ၁၇၏ တတိယအခ က်တ င ် ဘာသာ ြ်ဆိုံင ်ာ စကာျိုး ြ်တစ်ခုံ မြစ်ရသာ “ဆရီလ ာ်ရသာ 

အခ ိနက်ာလသတ်မတှ်ခ က်တစ်ခုံအတ ငျ်ိုး” ဆိုံသညက်ိုံ အသ ုံျိုးမြ ထာျိုးသည။် ထိုံစကာျိုး ြ်အရြေါ် စိုံျိုး ိမ်ြြူနသ်ည့််ရမျိုးခ နျ်ိုးမာှ- 

အသာျိုးတငရ်လ ာ့်နညျ်ိုးမှုမရှိရကကာငျ်ိုး မညသ်ည့််အခ ိနတ် င ် သက်ရသမြနိုံငမ်ညဟ်ူသည့််ရမျိုးခ နျ်ိုးမြစ်သည။် အခ ိနက်ာလ 

သတ်မတှ်ခ က်မာှ  မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် သက်ဆိုံင ်ာမြစ် ြ်အရြေါ် မတူညသ်ည။် ထိုံ ့်ရကကာင့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ မ ိ ျိုးြ ာျိုးမှုမြစ်စဥ်( 

reproductive cycle) ၊ သက်တမ်ျိုးနငှ့်် အမခာျိုး ရမြာငျ်ိုးလွဲနငိသ်ည့်အ် ာမ ာျိုး(variables) ဆိုံလိုံသညမ်ာှ စီမ ကိနျ်ိုး၏ 

ထခိိုံက်မှုဒဏမ် ှရအာငမ်မငစ် ာ မြနလ်ညရ်ုံနျ်ိုးထနိုံငစ် မ်ျိုးကိုံ ဆ ုံျိုးမြတ်ရြျိုးနိုံငသ်ည့်် အခ က်မ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည။် 

လက်ခ နိုံငရ်သာ အရ အတ က်ရလ ာ့်နညျ်ိုးမှုကိုံ စီမ ကိနျ်ိုးရန ာရှိ အြငတ်စ်ြငခ် ငျ်ိုး၊သတတ ဝါ တစ်ရကာငခ် ငျ်ိုးစီ၏ 

ရှငသ်နန်ိုံငမ်ှုမြင့်် အဓိြပါယ်မြ င့််ဆိုံသင့််ြါ။ အခ ိ ှု့အရမခအရနမ ာျိုးတ ငမ် ူထိုံသိုံ ့်ြ င့််ဆိုံနိုံငရ်သာ်လညျ်ိုး၊ ဥြမာ(ရတာတ ငျ်ိုးနယ်ရမမ 

တ င ်လ တ်လြ်စ ာရနထိုံငရ်သာ မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးလုံနျီိုးြါျိုး CR မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးမြစ်လျှင)်  အရ အတ က် အသာျိုးတငရ်လ ာ့်နညျ်ိုးမှုသည် 

ထိုံမ ိ ျိုးစိတ်၏ “မ ိ ျိုးဆက်မ ာျိုးစ ာ သိုံ ့်မဟုံတ် အလ နရ်ှညက်ကာရသာကာလတရလျှာက် ကမဘာအဆင့််  နငှ့် ် (သိုံ ့်မဟုံတ်)  

ရဒသအဆင့််/နိုံငင် အဆင့်် အရ အတ က်ြမာဏအာျိုးမြင့်် ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ ရှငသ်န ်ြ်တည်နိုံငစ် မ်ျိုး” တိုံငျ်ိုးတာမခငျ်ိုးကိုံ အရမခခ မခငျ်ိုး 

(လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၏ ရအာက်ရမခမတှ်စ ု၁၃) မြစ်သည။်  

အြိုံဒ ် ၈၉ (GN 89)။ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲရစာင့််ကကြ်ကကည့်ရ်ှုစစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်အ်ကွဲမြတ်မခငျ်ိုး အစီအစဉ်တစ် ြ် (BMEP) သည် 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အြိုံဒ ်၇ နငှ့်် ၁၇ တိုံ ့်အမြင ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁ကိုံ လိုံက်နာရကကာငျ်ိုး သက်ရသ 

မြနိုံငသ်ည့်် အရမခခ အရကကာငျ်ိုးအခ က်တစ်ခုံမြစ်သည။်  သင့်ရ်တာ်ရသာ BMEP တစ်ခုံတ င ် ြါရှိ မည့်် အခ က်မ ာျိုးနငှ့်် 

စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ဤမတှ်စုံ အြိုံဒ ်၅၁ နငှ့်် ၅၂ ကိုံ ကကည့််ြါ။  

အြိုံဒ ်၉၀ (GN90)။ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး ရန ာမ ာျိုး၌ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ 

အြိုံဒ ်၁၈ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး   ထိုံရန ာဟုံ သတ်မတှ် သည့််  အရကကာငျ်ိုး ငျ်ိုးမြစ်သည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး 

အသာျိုးတငတ်ိုံျိုးတက်မှုကိုံ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှု  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးအရနနငှ့် ် သက်ရသမြနိုံင ်မညမ်ြစ်သည။် အသာျိုးတင ်

တိုံျိုးတက်နငှ့်ြ်တ်သတ်ဖြီျိုး လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၏ ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၁၅ တ င ် ရြာ်မြထာျိုးဖြီျိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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“အသာျိုးတငဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမ ာျိုး ထြ်ရဆာငျ်ိုး မရြေါ်ရြါက်ရ ျိုး”အတ က် စဉ်ျိုးစာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်နိုံငသ်ည။် ထိုံ ့်ရကကာင့်် အရ ျိုးတကကီျိုး 

ကာက ယ် ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်အာျိုး သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသဟူသည့်် အဓိြပါယ်သတ်မတှ် 

ခ က်ြါ အရကကာငျ်ိုးအ ာမ ာျိုးအရြေါ် အရမခခ ၍  အရသျိုးစိတ်မ ာျိုး ထြ်မ ထည့်သ် ငျ်ိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည်။   ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအစာျိုးထိုံျိုး 

မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးအာျိုးမြင့်် အသာျိုးတငတ်ိုံျိုးတက်မှု  ရှိနိုံငသ်ည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ၏ 

ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၁၅ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး အသာျိုးတငတ်ိုံျိုးတက်မှုဆိုံ ာတ င ်

တိုံငျ်ိုးတာနိုံငရ်သာ ထြ်တိုံျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှု၏  လဒမ် ာျိုး(additional conservation outcomes)  ြါရှိ မညမ်ြစ်သည။် 

မြငြ်ြညာရှငမ် ာျိုးမ ှ ဆ ုံျိုးမြတ်သည့််အတိုံငျ်ိုး ထိုံတိုံျိုးတက်မှုမ ာျိုးကိုံ ဆရီလ ာ်ရသာ ြထဝီရဒသဆိုံင ်ာ စရကျိုး (ဥြမာ-

ရဒသနတ အဆင့််၊ ရမမမ က်နာှသ ငမ်ြငအ်ဆင့််၊ နိုံငင် အဆင့််၊ ရဒသအဆင့််) ဟူ၍သက်ရသမြ မည။်သာဓကအာျိုးမြင့်် 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးသည ် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးဗ ျူဟာ၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ် 

မဟုံတ်လျှင ်(ဆိုံလိုံသညမ်ှာ-သိသာထငရ်ှာျိုးရသာ ကကငျ်ိုးက နသ်က်ရ ာက်မှုမ ာျိုး မရှိလျှင)် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး 

 မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသ၏ တနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးကိုံ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး န ်ရနာက်ထြ်အခ င့််အလမ်ျိုးမ ာျိုး ြ ့်ြိုံျိုးမြည့််ဆညျ်ိုးရြျိုးမခငျ်ိုးအာျိုးမြင့်် 

အသာျိုးတငတ်ိုံျိုးတက်မှုမ ာျိုးကိုံ  ရှိနိုံငသ်ညဆ်ိုံသည်မာှ ရမျိုးခ နျ်ိုးထုံတ်စ ာမြစ်သည်။ ထိုံမြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ် အသာျိုးတင ်

တိုံျိုးတက်မှု ရှိရကကာငျ်ိုး အတညမ်ြ  န ် အ ညအ်ရသ ျိုးဆိုံင ်ာ အရထာက်အထာျိုးမ ာျိုး နငှ့်် ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူ၏ သရဘာထာျိုး 

အမမငမ် ာျိုးနငှ့်် လ ုံရလာက်နိုံငြ်ါသည။်  

အြိုံဒ ် ၉၁ GN91။ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသတ င ် ရှိရသာစီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်တစ်ခုံ (BAP) လိုံအြ်သလိုံ သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးရှိ ထခိိုံက်ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးနိုံငရ်မခမမင့်မ်ာျိုးရသာစီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုး (high 

risk projects)တ ငလ်ညျ်ိုး (BAPကိုံ)  ရဆာင ် က် န ် အကက မြ လိုံသည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်တ င ်

ြါရှိရသာအခ က်မ ာျိုးမာှ (၁) လုံြ်ရဆာငမ်ည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးဗ ျူဟာသည ် အသာျိုးတင ်

တိုံျိုးတက်မှု (သိုံ ့်မဟုံတ် အသာျိုးတငဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှု) ကိုံ မညသ်ိုံ ့် ရှိရစနိုံငရ်ကကာငျ်ိုး က ိ ျိုးရကကာငျ်ိုးဆနျ်ိုးစစ်ရြာ်မြခ က်၊ (၂) ထခိိုံက်မှု 

ရလျှာ့်ခ ရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုးအဆင့််ဆင့််ြ ုံစ ကိုံ မညသ်ိုံ ့် လိုံက်နာရဆာင ် က်မညမ်ြစ်ရကကာငျ်ိုး ရြာ်မြခ က်နငှ့်် (၃) ဌာနတ ငျ်ိုးဝနထ်မ်ျိုး 

မ ာျိုးနငှ့်် မြငြ်မိတ်ြက်အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးမှ ြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုး၏ အခနျ်ိုးကဏ္ဍမ ာျိုးနငှ့််တာဝနရ်ှိမှုမ ာျိုး မြစ်ကကသည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်မ ာျိုး(BAP) သည ်  အဖမွဲရမြာငျ်ိုးလွဲရနရသာ စီမ ခ က်မ ာျိုး (living document) မြစ်၍ သရဘာတူညမီှု 

 ရှိထာျိုးသည့်် ြ ုံမနှသ် ုံျိုးသြ်အကွဲမြတ် န ် အခ ိနက်ာလမ ာျိုးနငှ့်် သတငျ်ိုးအခ က်အလက်အသစ်မ ာျိုး ရှိလျှင ် မြနလ်ည်မ မ်ျိုးမ  

မြငဆ်ငမ်ည့်် ကိစစမ ာျိုး၊ စီမ ကိနျ်ိုးအရကာငအ်ထည်ရြာ်မှုဆိုံင ်ာ တိုံျိုးတက်မှုအရမခအရန၊ ရခတ်ကာလအရမခအရနနငှ့်် 

အညရီမြာငျ်ိုးလွဲရဆာင ် က်မည့်် ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရ ျိုးကိစစမ ာျိုး ြါဝငသ်င့််သည။်ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုးကိုံ 

စီမ ကိနျ်ိုး၏ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််လူမှုဆိုံင ်ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ် (ESMS) / ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က် (BMP) (ဤမတှ်စုံ၏ 

အြိုံဒ ်၅၀) တ င ်ထည့််သ ငျ်ိုးရြာ်မြထာျိုးသည့််အခါ၊ ထိုံရြာ်မြခ က်မ ာျိုးကိုံဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲလုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က် တ ငလ်ညျ်ိုး  ည်ညွှနျ်ိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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ရြာ်မြသင့််သည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲလုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က် (BAP)သည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က် (BMP)နငှ့်် က ွဲမြာျိုးသည။် 

BMPသည ်စီမ ကိနျ်ိုးမနရ်နဂ ာမ ာျိုး၊ ကနထ်ရိုံက်တာမ ာျိုးအတ က် အဓိက ည ် ယ်မြ စုံထာျိုးရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးရဆာင ် က်မှုဆိုံင ်ာ 

လမ်ျိုးညွှနစ်ာတမ်ျိုး (လုံြ်ငနျ်ိုးလက်စ ွဲ) တစ်ရစာငမ်ြစ်သည။် (ဤမတှ်စုံအြိုံဒ ် ၅၀ ကိုံကကည့််ြါ)။ BAPသည ် ရမမမြငရ်ြေါ် 

လက်ရတ ှု့ရဆာင ် က်မှုမ ိ ျိုးမဟုံတ်သည့်် အမခာျိုးလုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုး အဖမွဲတမ်ျိုးလိုံလိုံ ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသည(်ဥြမာ-

အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုး နငှ့်် ရနာက်ထြ်လုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုး)။ထိုံ ့်မြင ် မြငြ်မြှျူိုးရြါငျ်ိုးရဆာင ် က်မည့်် 

ြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး ရြာ်မြထာျိုးသည(်ဥြမာ-လုံြ်ငနျ်ိုးအရကာငအ်ထညရ်ြာ်သည့် ် မိတ်ြက်မ ာျိုး၊ ရလ့်လာသ ုံျိုးသြ်သူမ ာျိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ ်အကက ရြျိုးမ ာျိုး)။ BAPသည ်ရနာက်ြိုံငျ်ိုးဆက်လက်မြ စုံကကမည့််    ရလ့်လာမှုမ ာျိုးမြစ်ကကသည့်် အစာျိုးထိုံျိုး မြနလ်ည ်

တညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးစီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးစီမ ခ က် ( Offset Management Plan) သိုံ ့်မဟုံတ် BMEPမ ာျိုးနငှ့််ြါ ြျူိုးတ ွဲရြာ်မြနိုံငသ်ည။်  

အဆိုံြါ အရ ျိုးြါရသာ ရလ့်လာမှုမ ာျိုးကိုံ မြ လုံြ်သည့််အခါ ကိုံျိုးကာျိုးနိုံင ်န ် BAPကိုံရနာက်ဆ ုံျိုး အခ က်အလက်မ ာျိုးနငှ့်် 

မ မ်ျိုးမ မြငဆ်င ်မညမ်ြစ်သည။် စီမ ကိနျ်ိုး သရဘာသဘာဝနငှ့်် အ  ယ်အစာျိုးရြေါ်မတူည၍် ကနဦျိုးရ ျိုးဆ ွဲရသာ BAPသည် 

အသာျိုးတငတ်ိုံျိုးတက်မှု ရှိ န ် (သိုံ ့်မဟုံတ် အသာျိုးတငဆ် ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမရှိရစ န)် ရဆာင ် က်မည့်် လုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုး ြါဝငသ်ည့် ်

ဗ ျူဟာတစ် ြ်နငှ့်် အခ ိနက်ာလ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး ြါရှိနိုံငသ်ည။်  

အြိုံဒ ် ၉၂ (GN92)။ အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့််ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးတ င ် အာျိုးထုံတ် ရဆာင ် က်ရသာ အစာျိုးထိုံျိုး 

မြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးသည ် နိုံငင် တကာ အရလ့်အက င့််ရကာငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့််အည ီ ရှာရြ ရြာ်ထုံတ်၊ ဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲ၊ 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲသည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးမြစ်သင့််သည။် စီမ ကိနျ်ိုး၏ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးရှိရနသမျှ ကာလြတ်လ ုံျိုးဆက်လက် 

ရှိရနမည့််လုံြ်ငနျ်ိုး မြစ်သင့််သည။်GN19ဤမတှ်စုံအြိုံဒ ် ၃၀ မ ှ ၃၄တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ည် 

တညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးဆိုံင ်ာလမ်ျိုးညွှနခ် က်ကိုံ အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးတ ငလ်ညျ်ိုး 

အသ ုံျိုးမြ နိုံငသ်ည။်  

ဥြရေအရ အ ာအ  ယ်ရြေးထာေးသည့်် ဧရ ယာမျာေးနငှ့်် န ိုငင် တ ာ အသ အမှတပ်ြ ထာေးသည့်် ဧရ ယာမျာေး 

၂၀။ အဆ ိုပြ ထာေးရသာစီမ   န်ေးသည ်ဥြရေအရ အ ာအ  ယရ်ြေးထာေးသည့််ဧရ ယာ၁၆ (သ ို ့်မဟိုတ)် န ိုငင် တ ာ 

အသ အမှတပ်ြ ထာေးသည့််ဧရ ယာ၁၇အတ ငေ်း လိုြ်ရဆာငရ် မည့််အရပခအရနတ ငရှ် ြါ   ယခိုလိုြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတမှ်တခ်ျ ၏် အြ ိုေ ် ၁၃ မှ ၁၉အထ  ြါဝငရ်သာ သတမှ်တခ်ျ မ်ျာေး  ို ပြည့််မီရအာင ် လိုြ်ရဆာင ်

ရမည။်ထ ို ့်အပြင ်ရအာ ြ်ါတ ို ့်  ိုလညေ်း လိုြ်ရဆာငရ်မည။်  

• ထ ိုဧရ ယာအတ ငေ်းတ င ်စီမ   န်ေးရဆာငရ်  ရ်န်  ဥြရေရ  ာငေ်းအရ ခ င့််ပြ ချ  ် ို ပြသန ိုငရ်မည။်  

                                                           
19 GN19 စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးအရလ ာ်ရြျိုးသည့််အစီအစဉ်, http://bbop.forest-trends.org/guidelines/principles.pdf. 

 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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• ထ ိုဧရ ယာမျာေးအတ  ် အစ ိုေးရ  သတမှ်တထ်ာေးရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု အစီအစဉမျာေးနငှ့််အည ီလ ို ်နာရဆာငရ်  ်ရ 

မည။် 

• အ ာအ  ယ်ရြေးထာေးသည့််ရနရာနငှ့််ြတသ် သ်ည့််  မ ထပြ သမူျာေး၊ စီမ ခန် ့်ခ ွဲသမူျာေး၊ ထ ခ ို န်စ်နာမှုရှ  

ရသာ  ရြ်ရ ာလထူိုမျာေး၊ ရေသခ တ ိုငေ်းရငေ်းသာေးမျာေးနငှ့်် အပခာေး ြ သ် ်ဆ န် ယသ်မူျာေးအာေး စီမ   န်ေးနငှ့်် 

ြတသ် ဖ်ြီေး တ ိုငြ်ငရ်ဆ ေးရန ေးရမည။် 

• ထ ိုဧရ ယာအာေး အ ျ  ေးရှ ရှ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု၁၈ နငှ့်် ထ န်ေးသ မ်ေးရစာင့််ရရှာ ရ်ရေးဆ ိုငရ်ာ ရညရ် ယ်ချ တ် ို ့် ပမင့််မာေး 

တ ိုေးတ လ်ာရစရရေးအတ   ်ထြ်တ ိုေးလိုြ်ရဆာငမ်ည့်် အစီအစဉမျာေး  ို ဆရီလျာ်သလ ို ထည့််သ ငေ်း အရ ာင ်

အထညရ်ြာ်ရဆာငရ်  ရ်မည။် 

_____________________  

၁၆ဥြရဒအ  အကာအက ယရ်ြျိုးထာျိုးသည့်် ဧ ိယာသည ် IUCN မှ အဓိြပါယြ် င့််ဆိုံထာျိုးသည့်် “ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၊ 

ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးရှိရနသည့်် သဘာဝအာျိုး ရ ရှညထ်နိျ်ိုးသမ်ိျိုးနိုံငရ် ျိုးအတ က် ဥြရဒနငှ့််အည ီ အမခာျိုးအာျိုးရကာငျ်ိုးသည့်် 

နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့််အည ီ အရလျိုးထာျိုးစီမ ရဆာင ် က်ရနသည့်် ြထဝီဆိုံင ်ာ ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးစ ာ သတ်မှတ်ထာျိုးသည့််နယန်မိိတ်”မြစ်သည။် 

ဤလုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က၏်  ည ် ယခ် က်မ ာျိုးအတ က် အစိုံျိုး မှ ယခုံကွဲ့်သိုံ ့်ရသာနညျ်ိုးလမ်ျိုးမြင့် ် သတ်မှတ်ရြျိုး န ် အဆိုံမြ ထာျိုးရသာ 

ဧ ိယာမ ာျိုးကိုံ ထည့််သ ငျ်ိုး မည။်  

၁၇ကမဘာ့်ကုံလသမဂ္ ြညာရ ျိုး၊ သြိပ နငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုအြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုး (UNESCO) က ကမဘာ့်သဘာဝ အရမ အနစ်ှအမြစ် 

သတ်မှတ်ထာျိုးရသာရန ာမ ာျိုး၊ UNESCO လူသာျိုးနငှ့်် အသက်ဘဝစတင ်ာရန ာအမြစ် ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရစာင့််ရရှာကထ်ာျိုးသည့်် နယရ်မမ၊ 

အဓိကဇီဝမ ိ ျိုးက ွဲရှိ ာရန ာမ ာျိုး၊ အရ ျိုးြါရသာ စိမ့််ရမမဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူညခီ က် (Ramsar Convention) တ င ်မြဋ္ဌာနျ်ိုးထာျိုးသည့်် 

စိမ့််ရမမမ ာျိုး 

၁၈ရနာကထ်ြ်အသစ်တိုိုးခ ွဲှု့ မခငျ်ိုး (foot print) မမြ လုံြ်သည့်် စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ်ထြ်တိုံျိုးအစီအစဉ်မ ာျိုး မမြစ်မရနလုံြ်ရဆာင ်နမ်လိုံအြ်ြါ။  

. 

အြိုံဒ ်၉၃ (GN93)။ IUCNအဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်နငှ့်် ကိုံက်ညသီည့််  လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ၏ ရအာက်ရမခမတှ်စုံ 

၁၆တ င ် ရြာ်မြထာျိုးသည့်် ဥြရဒအ  တ ာျိုးဝငသ်တ်မတှ်ထာျိုးရသာ သဘာဝကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနယ်ရမမမ ာျိုးနငှ့်် 

“နိုံငင် တကာအသအိမတှ်မြ ရန ာမ ာျိုး” ဆိုံလိုံသညမ်ှာ -ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး န ်အရ ျိုးြါသညဟ်ုံ အသအိမတှ် 

မြ  ထာျိုးရသာ်လညျ်ိုး ဥြရဒအ တ ာျိုးဝငသ်တ်မတှ်ထာျိုးရသာ သဘာဝကာက ယ်ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုး နယ်ရမမမ ာျိုး အဖမွဲမမြစ် 

ကကသည့််ရန ာမ ာျိုးတ င ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အြိုံဒ ် ၂၀ကိုံ က င့််သ ုံျိုးသည။် နိုံငင် တကာ အသအိမတှ်မြ ခ   န ်

အ ညအ်ရသ ျိုးမြည့််မီသည့််ရန ာမ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၆ ၏ ရအာက်ရမခမှတ်စုံ ၁၇တ င ် အရသျိုးစိတ ်

ရြာ်မြထာျိုးသည့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ် ဘာသာ ြ်ဆိုံင ်ာစကာျိုး ြ်တစ်ခုံမြစ်ရသာ “နိုံငင် တကာ 

အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာရန ာ” ကိုံ “နိုံငင် တကာက သတ်မတှ်ထာျိုးရသာရန ာ” ဟူရသာစကာျိုး ြ်အစာျိုး သ ုံျိုးစ ွဲထာျိုးသည။် 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး ထာျိုးရသာရန ာမ ာျိုးကိုံရြာ်မြ န ် မ ာျိုးရသာအာျိုးမြင့်် “သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ (Designated)” ဟူသည့်် 

စကာျိုး ြ်ကိုံ အသ ုံျိုးမြ ရလ့်ရှိသည။် ဆိုံလိုံသညမ်ာှ-အစိုံျိုး မ ာျိုးကသတ်မတှ်ထာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။်နိုံငင် တကာသတ်မတှ်မခငျ်ိုး 

ဟူသည့််စကာျိုး ြ်နငှ့်် စြ်လ ဉ်ျိုး၍ နိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ်မ ာျိုးတ င ် သ ုံျိုးနှုနျ်ိုးသည့််စကာျိုး ြ်မ ာျိုးမှာ က ွဲမြာျိုးမခာျိုးနာျိုးမှု 

ရှိကကသည ် (ဥြမာ-မတှ်တမ်ျိုးတငရ် ျိုးသ ငျ်ိုးခွဲ့်သည၊်လက်ခ က င့််သ ုံျိုးခွဲ့်သည၊် သတ်မတှ်ခွဲ့်သည၊် အသအိမတှ်မြ ခွဲ့်သည်)။ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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ထိုံ ့်ရကကာင့်် ရယဘုံယ သရဘာြိုံဆနသ်ည့်် သရဘာရှိသည့်် “အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာ” ဟူသည့်် စကာျိုး ြ်သည ်

ြိုံမိုံဆရီလ ာ်သညဟ်ုံယူဆခွဲ့်ြါသည။်  

အြိုံဒ ် ၉၄ (GN94)။ စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံသည ် ဥြရဒအ  တ ာျိုးဝငအ်ကာအက ယ်ရြျိုးထာျိုးရသာရန ာ သိုံ ့်မဟုံတ် နိုံငင် တကာ 

အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာရန ာတ င ်သိုံ ့်မဟုံတ် အနျီိုးတစ်ဝိုံက် တ ငရ်ှိရနလျှင ် UNEP-WCMC ကမြ စုံထာျိုးရသာရအာက်ြါ 

သတငျ်ိုးအခ က်အလက် ငျ်ိုးမမစ်တိုံ ့်နငှ့်် ရဆ ျိုးရန ျိုးတိုံငြ်င ်အကက ဉာဏ ်ယူသင့််သည-် 

• ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးထာျိုးရသာနယ်ရမမမ ာျိုးဆိုံင ်ာကမဘာ့်အခ က်အလက်ဘဏ ် (World Database on Protected 

Areas -WDPA)GN20။ (WDPA)သည ်ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးထာျိုးရသာရန ာမ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုးသည့်် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ 

အခ က်အလက် မတှ်တမ်ျိုးတစ်ခုံမြစ်သည။် (WDPA)တ င ်ထည့််သ ငျ်ိုးမည့်် အခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံနိုံငင် အစိုံျိုး မ ာျိုး၊ 

အစိုံျိုး မဟုံတ်ရသာအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ အမြညမ်ြညဆ်ိုံင ်ာသရဘာတူစာခ  ြ်မ ာျိုးနငှ့်် ရဒသတ ငျ်ိုး မိတ်ြက် 

အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးက  ြ ့်ြိုံျိုးထာျိုးကကမခငျ်ိုး မြစ်သည။် ထိုံအခ က်အလက်ဘဏအ်ာျိုး UNEP-WCMCနငှ့်် IUCNတိုံ ့် 

ြျူိုးရြါငျ်ိုးစီမ ခန် ့်ခ ွဲ မြ စုံသည။်  

• ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာအရ ျိုးြါရသာရန ာ (A to Z)GN21 သညအ်ဓိကအုံြ်စုံကကီျိုးနစ်ှခုံ ရအာက်တ ငရ်ှိသည့်် အရ ျိုး 

ြါရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲရန ာမ ာျိုးကိုံ ဦျိုးစာျိုးရြျိုး ကာက ယ်ရစာင့််ရရှာက် န၊် အသအိမတှ်မြ စနစ်မ ာျိုးစ ာရှိ 

အရသျိုးစိတ် အခ က်အလက်မ ာျိုး စုံစညျ်ိုးမြ စုံထာျိုးသည့်် အ နလ်ိုံငျ်ိုးလမ်ျိုးညွှနတ်စ်ခုံ မြစ်သည။် ထိုံအုံြ်စုံကကီျိုးနစ်ှခုံမာှ-

နိုံငင် အဆင့်် သိုံ ့်မဟုံတ် မြည်နယ်/တိုံငျ်ိုးအဆင့်် အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ နိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ်မ ာျိုးနငှ့်် အစီအစဉ် 

မ ာျိုး၏ အကူအညမီြင့်် ရ ျိုးဆ ွဲထာျိုးရသာ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနယ်ရမမဆိုံင ်ာမရူဘာငမ် ာျိုး ရအာက်တ င ်

ရှိရနသည့််ရန ာမ ာျိုး နငှ့်် တကကသိုံလ် ရကာလိြ်နငှ့်် ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးက မြ စုံထာျိုးရသာကမဘာလ ုံျိုး 

ဆိုံင ်ာ ဦျိုးစာျိုးရြျိုးသတ်မတှ်သည့််အစီအစဉ်မ ာျိုးမြစ်သည။် 

 

အြိုံဒ ် ၉၅ (GN95) ။ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်၍ သဘာဝ ရန ငျ်ိုးရဒသ သိုံ ့်မဟုံတ် အရ ျိုးတကကီျိုး 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသသတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ လိုံက်နာ နရ်မျှာ်မနှျ်ိုးထာျိုးသည။် ထိုံသိုံ ့်လိုံက်နာ ာတ င ်

ဥြရဒအ တ ာျိုးဝငသ်တ်မတှ်ထာျိုးသည့်် ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး နရ်န ာမ ာျိုး (ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်တ ာျိုးဝငအ်ဆိုံမြ ထာျိုး 

ရသာရန ာမ ာျိုးအြါအဝင)် သိုံ ့်မဟုံတ် နိုံငင် တကာအသိအမတှ်မြ ရန ာတ င ် ရှိရနသည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး၏ 

အ ညအ်ရသ ျိုးအကွဲမြတ်မှုရြေါ် မတူည၍် ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။်  

အြိုံဒ ် ၉၆ (GN96)။ စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးသည ် ဥြရဒအ ကာက ယ်ရြျိုးထာျိုးရသာရန ာမ ာျိုးနငှ့်် နိုံငင် တကာအသအိမတှ်မြ  

ရန ာမ ာျိုးတ င ် တညရ်ှိသည့််အခါ ၊ စီမ ကိနျ်ိုးလုံြ်ရဆာင ် ခ က်မ ာျိုးသည ် နိုံငင် အဆင့်် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာရမမအသ ုံျိုးခ မှု၊ 

အ ငျ်ိုးအမမစ်အသ ုံျိုးခ မှု၊ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး (ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးထာျိုးရသာရန ာမ ာျိုးအာျိုးစီမ ခန် ့်ခ ွဲရ ျိုးစီမ ခ က်မ ာျိုး၊ 

တစ်နိုံငင် လ ုံျိုးလွှမ်ျိုးမခ  ရသာဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဗ ျူဟာနငှ့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်မ ာျိုး (NBSAPs) သိုံ ့်မဟုံတ် အလာျိုးတူ အ ာမ ာျိုး) နငှ့်် 

ကိုံက်ညသီင့််သည။် ဤအြိုံငျ်ိုးတ င ် တာဝနရ်ှိအစိုံျိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးထ မ ှ လိုံအြ်ရသာခ င့််မြ ခ က်မ ာျိုး ယူမခငျ်ိုး နငှ့် ် 

                                                           
20 GN20 UNEP, “World Database on Protected Areas”, Protected Planet, http://www.protectedplanet.net  
21 GN21 UNEP. ‘A to Z Areas of Biodiversity Importance” http://www.biodiversitya-z.org.  

http://www.protectedplanet.net/
http://www.protectedplanet.net/
http://www.biodiversitya-z.org/
http://www.biodiversitya-z.org/
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ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနယ်ရမမမ ာျိုး၊ ထိုံနယ်ရမမအတ က် စ ိတ်ရထာက်ြ ့်ရြျိုးသူမ ာျိုး၊ထခိိုံက်နစ်နာ ရသာ ြ်  ာလူထုံ၊ 

ရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုး၊ အမခာျိုးဆက်စြ်ြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုးနငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုး န ် လိုံအြ်ရြမည။် ဥြရဒအ  အကာအက ယ် 

ရြျိုးထာျိုးသည့််ရန ာမ ာျိုးနငှ့်် နိုံငင် တကာအသိအမတှ်မြ ရန ာမ ာျိုးတ ငရ်ှိရသာ စီမ ကိနျ်ိုးအာျိုးလ ုံျိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် 

ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးနငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးကိုံ ရဆာင ် က် န ် လိုံအြ်ရကကာငျ်ိုး 

အ ရလျိုးထာျိုးြိုံ ့်လိုံြါသည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ အြိုံဒ၂်၀ ၏ တတိယအခ က်တ င ် ရြာ်မြထာျိုးရသာ 

“သင့််ရတာ်သလိုံ(as appropriate) ” ဟူသည့််စကာျိုး ြ်သည် ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ခ ိတ်ဆက် 

ရဆာင ် က် မည့်် ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူအုံြ်စုံမ ာျိုး၏ ဆရီလ ာ်မှု/သက်ဆိုံငမ်ှုကိုံ ဆိုံလိုံသည။် နိုံငင် တကာ 

အသအိမတှ်မြ ထာျိုးရသာရန ာမ ာျိုးသည် ဥြရဒအ တ ာျိုးဝင ် အကာအက ယ် ရြျိုးထာျိုးရသာရန ာမ ာ: မဟုံတ်လျှင ် 

တာဝနရ်ှိရသာ သက်ဆိုံင ်ာထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် တိုံငြ်ငသ်င့််သည။် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့်် ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် 

ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က် ာ၌ လိုံက်နာ န ် သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံလုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၁၊ အြိုံဒ ် ၂၆ မ ှ ၃၃ အထိနငှ့်် 

အရထာက်အကူမြ  လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ ၁၊ အြိုံဒ ် ၉၁ မ ှ ၁၀၅ တ င ် ရတ ှု့ ရှိနိုံငသ်ည။် အမခာျိုးဆက်စြ်ရနသည့်် 

လိုံက်နာ နသ်တ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုးနငှ့်် သက်ဆိုံငသ်ည့််လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၇၊ ယဉ်ရက ျိုးမှု 

အရမ အနစ်ှအရကကာငျ်ိုးရြာ်မြသည့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၈ နငှ့်် ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ အရထာက်အကူမြ  လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ 

မ ာျိုးတ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည။်  

အြိုံဒ ် ၉၇ (GN7)။ ဥြရဒအ အကာအက ယ်ရြျိုးထာျိုးရသာရန ာမ ာျိုးသိုံ ့်မဟုံတ် နိုံငင် တကာအသအိမတှ်မြ ရန ာမ ာျိုးတ င ်

အဆိုံမြ ထာျိုးရသာစီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးသည် ထိုံရန ာ၏ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုး ည ် ယ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ လက်ဆုံြ် 

လက်ကိုံငမ်ြနိုံငရ်သာ အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး(tangible benefits) ရြာ်ရဆာငရ်ြျိုးသင့််သလိုံ စီမ ကိနျ်ိုးတညရ်ှိမခငျ်ိုးရကကာင့် ်သသိာ 

ထငရ်ှာျိုးရသာ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာ အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုးလညျ်ိုး  ရှိရစသင့်ြ်ါသည။်( ထိုံအက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး 

 ရှိနိုံင ်န)် အစီအစဉ်မ ာျိုးကိုံ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာင ် က် နိုံငြ်ါသည။် ဥြမာ- ရဘျိုးမွဲ့်ဥယ ာဉ် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအတ က် 

အကူအညရီြျိုးမခငျ်ိုး၊ ထခိိုံက်နစ်နာရသာ ြ်  ာလူထုံအတ က် အမခာျိုးအသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးြနတ်ီျိုးရြျိုးမခငျ်ိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ ် ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးထာျိုးရသာရန ာ၏ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး သည့််  ည ် ယ်ခ က်မ ာျိုး မြည့််မီရ ျိုး လိုံအြ်ရသာ 

သုံရတသနရဆာင ် က်မခငျ်ိုး  နငှ့် ်(သိုံ ့်မဟုံတ်)  ရဆာင ် က်နိုံင ်န ်အရထာက်အကူမြ မခငျ်ိုး၊ ထိုံသိုံ ့် ခ င့််မြ နိုံငသ်ည့်် တစ်ခုံတညျ်ိုး 

ရသာချွငျ်ိုးခ က်မှာ ရမခ ာအသစ်မ ာျိုး(new footprints) ထြ်မ  မမြစ်ရြေါ်ရစရသာ စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က်သာမြစ်သည် 

(လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ၊ ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၁၈ ကိုံကကည့််ြါ)။ 

အြိုံဒ ်၉၈ (GN98)။ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးထာျိုးရသာရန ာသိုံ ့်မဟုံတ် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာရန ာအတ က် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစီအစဉ် 

မရှိရသျိုးလျှင ်သင့််ရတာ်ရသာ အစိုံျိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး နငှ့််အတူ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစီအစဉ်တစ်ခုံ 

ရ ျိုးဆ ွဲရဆာင ် က်နိုံငရ် ျိုးကိုံ  ကူညြီ ့်ြိုံျိုး န ် စဉ်ျိုးစာျိုးရဆာင ် က်သင့််သည။်ရြာ်မြြါ လုံြ်ရဆာငခ် က်သည်လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ်ခ က်၆၊အြိုံဒ၂်၀၊စတုံတထ အခ က်တ ငြ်ါရှိရသာ ထြ်တိုံျိုးလုံြ်ရဆာငမ်ည့်် အစီအစဉ်မ ာျိုးအတ က်  လ ုံရလာက်နိုံငဖ်ြီျိုး 

ထိုံအစီအစဉ်ကိုံရ ျိုးဆ ွဲလျှငန်ငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) အရကာငအ်ထည်ရြာ်ခွဲ့်လျှင ် သက်ဆိုံင ်ာ ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုး၏ 

ရထာက်ခ မှု မြင့် ်ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။်  

 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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သ ဆ် ိုငရ်ာသဘာဝြတဝ်န်ေး ျငတ် င ်ပြငြ်  ျ ေးရ ျာ်မျ  ေးစ တမ်ျာေး ဝငရ်ရာ လ်ာပခငေ်း  

၂၁။ န ိုငင် ပခာေးမျ  ေးစ တ ်(သ ို ့်မဟိုတ)် ရေသခ မျ  ေးရငေ်းမဟိုတသ်ည့်် အြငမ်ျ  ေးစ တန်ငှ့်် တ ရစဆာန်မျ  ေးစ တမ်ျာေး ယခင ် 

လ ိုေးဝမရှ သည့််ရနရာမျာေးသ ို ့် တမငသ် ်သ ပ်ြစ်ရစ၊ မရတာ်တဆပြစ်ရစ ရရာ ရှ် လာသည့််အတ  ် ထ ိုရနရာ၏ 

ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲအရြေါ် အနတရာယ် အက ေီးအ ျယ ်ျရရာ ်ရစသည်။ အဘယ်ရ  ာင့််ဆ ိုရသာ် ထ ိုပြငြ်မှ 

ရရာ လ်ာသည့််မျ  ေးစ တမ်ျာေးထွဲမှ အချ  ွဲ့မျ  ေးစ တမ်ျာေးသည ် ရနရာရေသအတ ငေ်းရှ  မူရငေ်းရေသခ မျ  ေးစ တမ်ျာေး 

တ ိုေးြ ာေးနှုန်ေးထ  ်အလ န်ပမန်ဆန်သည့်် တ ိုေးြ ာေးနှုန်ေးပြင့်် အလျငအ်ပမန် ထ ိုေးရြာ ြ်ျ ွဲ့ ြ ာေးရသာရ  ာင့််ပြစ်သည။်  

၂၂။ပြငြ်မှမျ  ေးစ တမ်ျာေး တငသ် ငေ်းမည့််အရရေးနငှ့််ြတသ် ်၍ တငသ် ငေ်းပခငေ်း ဆ ိုငရ်ာ လ ရှ် စညေ်းမျဉေးမျာေးအတ ိုငေ်း 

ရဆာငရ်  ပ်ခငေ်းမပြ ဘွဲ ပြငြ်မှမညသ်ည့််မျ  ေးစ တ ် ိုမျှ (စီမ   န်ေးရှ ရာရနရာရေသ (သ ို ့်မဟိုတ)် န ိုငင် တ င ်လ ရှ်  

အရပခအရန၌ မရြေါ်ထ န်ေးရသေးသည့်် မျ  ေးစ တမ်ျာေး) တမငသ် သ်  ်တငသ် ငေ်းပခငေ်း မပြ ရြါ။ အထ ြ်ါအတ ိုငေ်း 

ဆ ိုထာေးရသာ်လညေ်း လ ရှ် စညေ်းမျဉေးသတမှ်တခ်ျ မ်ျာေးနငှ့််အည ီ ခ င့််ပြ ချ ရ်သညပ်ြစ်ရစ၊ ထ ိုေးရြာ ြ်ျ ွဲ့ ြ ာေး 

မည့်် အနတရာယအ်လ န်မျာေးသည့်် မည်သည့််ပြငြ်/ န ိုငင် ပခာေးမျ  ေးစ တ ် ိုမဆ ို တမငသ် ်သ တ်ငသ် ငေ်းလာပခငေ်း 

မရှ ရစရ။ (သဘာဝြတဝ်န်ေး ျငန်ငှ့်် လမူှုရရေးဆ ိုငရ်ာအနတရာယမ်ျာေး နငှ့် ် ထ ခ ို သ် ်ရရာ မ်ှုမျာေး  ို  ရှာရြ  

ရြာ်ထိုတသ် ရှ သည့်် လိုြ်ငန်ေးစဉ၏ အစ တအ်ြ ိုငေ်းအပြစ်) ပြငြ်/န ိုငင် ပခာေးမျ  ေးစ တမ်ျာေး တငသ် ငေ်းလာမည့််  စစ 

တ ိုငေ်းနငှ့်် ြတသ် ဖ်ြီေး ထ ိုမျ  ေးစ တမ်ျာေး အလ န်မျာေးပြာေးစ ာ ထ ိုေးရြာ  ် ြျ ွဲ့ ြ ာေးမည့််အနတရာယပ်ြစ်လာန ိုငမ်ှု ရှ ၊မရှ  

ဆန်ေးစစ်မှုမျာေး လိုြ်ရဆာငရ်မည။် ဇီဝရိုြ်တစ်ခို ရြါ ်ြ ာေးရနထ ိုငရ်နရသာအရာ (သ ို ့်မဟိုတ)် ြ ိုေးမ ွှာေး၊ 

တ ရ စဆာန်မျာေး (ရပမဆလီွှာ၊ ရ ျာ တ် ိုေး၊ အြငအ်စ တအ်ြ ိုငေ်းမျာေး) စသညတ် ို ့်တ င ်ပြငြ်မျ  ေးစ တမ်ျာေး ရှ ရနန ိုငသ်ည့်် 

အတ   ် ယငေ်းတ ို ့်အာေး တမငပ်ြစ်ရစ၊ မရတာ်တဆပြစ်ရစ တငသ် ငေ်းလာန ိုငမ်ည့််အရရေးအာေး ရရှာငရှ်ာေးန ိုငရ်စမည့်် 

အစီအမ မျာေး  ို အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငရ်  ရ်မည်။  

၂၃။ပြငြ်/န ိုငင် ပခာေးမျ  ေးစ တမ်ျာေးသည ်မ မ တ ို ့်စီမ   န်ေး ရဆာငရ်  မ်ည့်် ရနရာရေသ(သ ို ့်မဟိုတ)်န ိုငင် တ င ်ရရာ ရှ်  

နငှ့််ဖြီေးပြစ်သည့်် အရပခအရနတ ငထ် ိုမျ  ေးစ တမ်ျာေး မရရာ ရှ် ရသေးသည့်် အပခာေးရနရာရေသမျာေးသ ို ့် ြျ ွဲ့ ြ ာေးမသ ာေး 

ရအာင ်တငက်   သတ ထာေး ာ  ယရ်မည။် လ ရ်တ ွဲ့ ပြစ်န ိုငလ်ျှင ်မ မ တ ို ့်စီမ ထ န်ေးချ ြ်န ိုငသ်ည့််ရနရငေ်းရေသမျာေး၌ 

ပြငြ်မျ  ေးစ တမ်ျာေး ြျ ွဲ့ ြ ာေးလာြါ  ြျ ဆ်ေီးသိုတသ်ငြ်ယရှ်ာေးမည့််နညေ်းလမ်ေးမျာေး  ို ရှာရြ ဖြီေး ထ ိုပြငြ်/န ိုငင် ပခာေး 

မျ  ေးစ တမ်ျာေး  ို  နှ မ်နငေ်းသင့််သည။် 

အြိုံဒ ် ၉၉(GN99)။နိုံငင် မခာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရဒသမ ိ ျိုး ငျ်ိုးမဟုံတ်ရသာအြင ် သိုံ ့်မဟုံတ် သတတ ဝါမ ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံ ဆိုံသည်မာှ- 

ယငျ်ိုး၏ မလူြ  ှု့ နှ ့်က က်စာျိုး ာအက ာအရဝျိုးကိုံရက ာ်လ န၍် ယူရဆာငမိ်တ်ဆက်မခငျ်ိုးခ  ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံမြစ်သည။် 

က ျူျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ဆိုံသညမ်ာှ ရဒသမ ိ ျိုး ငျ်ိုးမဟုံတ်ကကသည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး မြစ်ဖြီျိုး၊ သဘာဝဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှု 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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မြစ်စဉ်မ ာျိုးက သတ်မတှ်ရြျိုးသည့်် ထနိျ်ိုးခ  ြ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုမ ာျိုး မရှိသည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသအသစ်တစ်ခုံသိုံ ့် ယငျ်ိုးတိုံ ့်ရ ာက်ရှိ 

သ ာျိုးသည့်အ်ခါ ထိုံရန ာတ ငရ်ှိရနသည့်် ရဒသမ ိ ျိုး ငျ်ိုးအြငန်ငှ့်် သတတ ဝါမ ာျိုးကိုံ ယှဉ်ဖြိ ငရ်က ာ်လွှာျိုး၍ထိုံျိုးရြာက်ြ  ှု့ နှ ့် 

သိုံ ့်မဟုံတ် လျှငလ်ျှငမ်မနမ်မနြ်  ှု့ နှ ့်လာနိုံငသ်ည့်် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးမြစ်သည။် ထိုံက ျူျိုး ရက ာ်မြငြ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးသည ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနငှ့်် 

ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာကကီျိုးမာျိုးရသာ ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုတစ် ြ်မြစ်နိုံငသ်ညဟ်ုံ အသအိမတှ်မြ ထာျိုး 

သည။်  

အြိုံဒ ်၁၀၀(GN100)။ IFC၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုး၏ ရဆာက်  က်မှု အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ်  

မြငြ်မ ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံခုံကိုံ တငသ် ငျ်ိုးလာြါက ထိုံတငသ် ငျ်ိုးလာမှုမ ာျိုးကိုံ လက်ခ  သည့််နိုံငင် ၏ လက်ရှိစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုး၊ 

မရူဘာငအ်ာျိုး လိုံက်နာမှုနငှ့်် ခ ိနထ်ိုံျိုးဆနျ်ိုးစစ်သင့််သည။် IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်မညသ်ည့်် 

နိုံငင် မခာျိုးမ ိ ျိုးစိတ်ကိုံမျှ တမငသ်က်သက် တငသ် ငျ်ိုးမခငျ်ိုးမမြ   (ဆိုံလိုံသည်မာှ-စီမ ကိနျ်ိုးလုံြ်ကိုံငရ်ဆာင ် က်ရနသည့်် 

နိုံငင် သိုံ ့်မဟုံတ် ရဒသအတ ငျ်ိုးလက်ရှိအရမခအရန၌ မသတ်မတှ် ရသျိုးရသာ နိုံငင် မခာျိုးမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး)။ လက်ခ နိုံငင် တ င ်

စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုး မရူဘာငမ် ာျိုးရှိရနလျှင ် ထိုံလက်ရှိစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုးအတိုံငျ်ိုး ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။်  မြငြ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး 

တငသ် ငျ်ိုးမညဆ်ိုံလျှင ် က ျူျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးအရကကာငျ်ိုး ဗဟုံသုံတရှိသည့်် ကျွမ်ျိုးက ငြ်ညာရှငမ် ာျိုးနငှ့်် ရြါငျ်ိုးစြ်ည နိှုငိျ်ိုး 

တိုံငြ်င၍် အနတ ာယ်ဆနျ်ိုးစစ်မှုတစ် ြ် ရဆာင ် က်သင့််သည။် မညသ်ည့််အရမခအရနတ င ်  က ျူျိုးရက ာ်မည့်် အနတ ာယ် 

အလ နမ် ာျိုးသညဟ်ုံ သရိှိထာျိုးရသာ မြငြ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးကိုံ စီမ ကိနျ်ိုးရန ာအတ ငျ်ိုးသိုံ ့် တငသ် ငျ်ိုးလာမခငျ်ိုးမမြ  ။ ထိုံသိုံ ့်တငသ် ငျ်ိုး 

မခငျ်ိုးကိုံ သက်ဆိုံင ်ာနိုံငင် ၏စည်ျိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးမရူဘာငမ် ာျိုးတ င ်တာျိုးမမစ်မထာျိုးလျှငြ်င ်တငသ် ငျ်ိုးလာမခငျ်ိုးမမြ  ။ 

အြိုံဒ ် ၁၀၁ (GN101)။ အနတ ာယ်ဆနျ်ိုးစစ်မှုနငှ့််လက်ရှိစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးမရူဘာငမ် ာျိုး လိုံက်နာ ရဆာင ် က်ရသာ်လညျ်ိုး 

က ျူျိုးရက ာ် သတတ ဝါနငှ့်် အြငမ် ာျိုးအာျိုး  မရတာ်တဆ တငသ် ငျ်ိုးလာမိသည့််ကိစစသည ် ခန် ့်မှနျ်ိုး န ် အလ နခ်က်ခွဲသည့်် 

ကိစစမြစ်သည။် မိမိတိုံ ့်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် မိမိတိုံ ့်၏ လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုးတ င ်

ထိုံျိုးရြာက်ြ  ှု့ ြ ာျိုးလ ယ်ရသာ မြငြ်အြငသ်ိုံ ့်မဟုံတ် သတတ ဝါမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ ြိုံျိုးမ ွှာျိုးမ ာျိုး၊ အလ နရ်သျိုးငယ်ရသာ ဘက်တီျိုး ီျိုးယာျိုး 

မ ာျိုးကိုံ သယ်ယူြိုံ ့်ရဆာငမ်ခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် လွှွဲရမြာငျ်ိုးတငြိ်ုံ ့်မခငျ်ိုးတိုံ ့်ရကကာင့်် မြစ်ရြေါ်မည့်် အနတ ာယ်မ ာျိုးရလျှာ့်ခ  န ်ကာက ယ် 

တာျိုးဆျီိုးရ ျိုး အစီအမ အာျိုးလ ုံျိုး ရ ျိုးဆ ွဲခ မတှ်ထာျိုးသင့်် သည။် က ျူျိုးရက ာ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးသည ် သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးနငှ့်် 

အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးအရြေါ် သသိာထငရ်ှာျိုးရသာအနတ ာယ်တစ် ြ် က ရ ာက်ရစနိုံင ်

သညဟ်ုံ သရိှိထာျိုးလျှင ်ထိုံက ျူျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးအရကကာငျ်ိုး ရလ့်လာမှုမ ာျိုးနငှ့်် သ ုံျိုးသြ်မှုမ ာျိုးကိုံ တညရ်ဆာက်ရ ျိုးကာလ 

မတိုံငခ်င ်အရမခခ လုံြ်ရဆာငမ်ည့််အခ က်မ ာျိုးတ င ်ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသင့််သည။် ထိုံမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးြ  ှု့ နှ ့်နိုံငရ်မခကိုံ စီမ ကိနျ်ိုးကာလ 

တစ်ရလျှာက် ရစာင့််ကကည့်က်ကြ်မတ်စစ်ရဆျိုးသင့််သည။် ထိုံအရမခအရနမ ာျိုးတ င ် အရသျိုးစိတ်လွှမ်ျိုးမခ  နိုံငရ်သာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

စီမ ခ က်တစ်ခုံ မြ စုံရဆာင ် က်သင့််သည။်(ဥြမာ-က ျူျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ြိုံျိုးမ ွှာျိုးမ ာျိုးနငှ့််ရသျိုးငယ်ရသာ ဘက်တီျိုး ီျိုးယာျိုးမ ာျိုး 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစီမ ခ က်) ထိုံစီမ ခ က်တ င ်  က ျူျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ ြ  ှု့ နှ ့်မှုကိုံကိုံငတ် ယ်ရမြရှငျ်ိုး န ် အထျူိုးစီမ ရ ျိုးဆ ွဲထာျိုးသည့်် 

စစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုး၊  ရဆျိုးရကကာသန ့်စ်ငမ်ခငျ်ိုး ( washdown)နငှ့်် သျီိုးသန် ့် ခ ွဲမခာျိုးထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးထာျိုးမခငျ်ိုး (quarantine) လုံြ်ထ ုံျိုးလုံြ်နညျ်ိုး 

မ ာျိုး စသည့််ကာက ယ်ရ ျိုးနငှ့်် ထိခိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုးကိုံ သတ်မတှ်ရြာ်မြထာျိုးသင့််သည။် ထိုံစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအစီအစဥ် 

သည ် အရ ျိုးတကကီျိုးကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးတ ငရ်ှိရသာ စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် က ျူျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၏ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ြ  ှု့ နှ ့်မှုသည ် ထိုံရန ငျ်ိုးရဒသအရြေါ် ကကီျိုးမာျိုးရသာအနတ ာယ်တစ် ြ် က ရ ာက်ရစနိုံငသ်ည့်် အရမခအရနမ ာျိုးနငှ့်် မ ာျိုးစ ာ 

ဆရီလ ာ်သည။် 

အြိုံဒ ်၁၀၂ (GN102)။စီမ ကိနျ်ိုးတ င ်တစ်ရန ာနငှ့််တစ်ရန ာကိုံ ဆက်သ ယ်ထာျိုးရသာ အရမခခ အရဆာက်အအ ုံတစ်ခုံ၊ ဥြမာ- 

ြိုံက်လိုံငျ်ိုးတစ်ခုံ ၊ဓာတ်အာျိုးြိုံ ့်လွှတ်ရ ျိုးလိုံငျ်ိုး၊ ကာျိုးလမ်ျိုး သိုံ ့်မဟုံတ်  ထာျိုးလမ်ျိုး အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မှုြါဝငလ်ျှင ် 

ထိုံလမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးနယ်နမိတ် ( Right -of -Way) သည ် ရန ငျ်ိုးရဒသကိုံ ကန် ့်လန် ့်မြတ် မြတ်သ ာျိုးနိုံငရ်မခရှိသည့််အမြင၊် 

စင်္ကြံတစ်ခုံကိုံ မြတ်သနျ်ိုး၍ ရန ငျ်ိုးရဒသအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတိုံ ့်နငှ့််ခ ိတ်ဆက်သ ာျိုးနိုံငသ်ည။်ဤသိုံ ့်မြင့််မ ိ ျိုးစိတ်တစ်ခုံသည ်ရဒသတစ်ခုံ 

လ ုံျိုးကိုံ မြတ်၍ မမနမ်မနဆ်နဆ်နြ်  ှု့ နှ ့်နိုံငသ်ည့်် အာျိုးသာခ က်မ ာျိုး    ရှိသ ာျိုးနိုံငရ်သာရကကာင့် ် ကာက ယ်တာျိုးဆျီိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် 

ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးအစီအမ မ ာျိုး လိုံအြ်သည။် အခ ိ ှု့ မြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ် ြ က်စီျိုးမှုနညျ်ိုးြါျိုးရနရသာျိုးရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး 

တ င ် လည်ြတ်ရနသည့်် စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးသိုံ ့် နိုံငင် မြငြ်မ ှ ကုံနသ်တတ ာမ ာျိုး သယ်ယူြိုံ ့်ရဆာငလ်ျှင ် နိုံငင် မခာျိုးမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး 

နိုံငင် အတ ငျ်ိုးသိုံ ့် ဝငရ် ာက်လာမှုကိုံ ကာက ယ်တာျိုးဆျီိုး န ် ြစစညျ်ိုးရြျိုးသ ငျ်ိုးသူမ ာျိုး၏ ကနထ်ရိုံက်စာခ  ြ်မ ာျိုးတ င ်

သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသင့််သည။် ထိုံသတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးတ င ် က နတ်ိနန်ာမ ာျိုးနငှ့်် ရလျိုးလ ကကီျိုးမာျိုးရသာ 

စက်ကိ ိယာမ ာျိုးကိုံ စစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် သျီိုးသန် ့်ခ ွဲထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ စညျ်ိုးကမ်ျိုးမ ာျိုးလညျ်ိုး ြါဝငန်ိုံငသ်ည။် နိုံငင် မခာျိုးမ ိ ျိုးစိတ် 

မ ာျိုးအာျိုးတငသ် ငျ်ိုးသလိုံမြစ်သ ာျိုးနိုံငသ်ည့်် အနတ ာယ်ကိုံ ကာက ယ်တာျိုးဆျီိုး န ် စက်ကိ ိယာမ ာျိုးသည ် “အသစ်ကွဲ့်သိုံ ့် 

သန် ့်ရှငျ်ိုးစ ာ(clean as new) ” ရ ာက်ရှိလာသင့််သည။် 

အြိုံဒ ် ၁၀၃ (GN103)။ ကုံနစ်ညန်ငှ့်် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ နိုံငင် တကာသရဘဂာလိုံငျ်ိုးမ ာျိုးမှ တငြိ်ုံ ့် မခငျ်ိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ 

သရဘဂာမ ာျိုးတညဖ်ငမ်ိရစ နမ်ြည့််ရြျိုး ရသာရ  (ballast water)နငှ့်် နုံနျ်ိုး(sediment)မ ာျိုး ထနိျ်ိုးခ  ြ်မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုး 

ဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ် (The Ballast Water Management Convention) ၏မူရဘာငတ် င ်ရြာ်မြထာျိုးသည့်် 

သင့််ရလ ာ်ရသာ တာဝနဝ်တတ  ာျိုးမ ာျိုးကိုံ လိုံက်နာရဆာင ် က် နရ်မျှာ်လင့်ြ်ါသည။် အမြညမ်ြည်ဆိုံင ်ာ ြငလ်ယ်ရ ရကကာငျ်ိုး 

အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးက ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ အနတ ာယ်ရှိရသာ ရ ရနသတတ ဝါမ ာျိုးနငှ့်် ရသျိုးငယ်ရသာဘက်တီျိုး ီျိုးယာျိုးမ ာျိုး  ရမြာငျ်ိုး ရရွှှု့ 

မှုကိုံအနညျ်ိုးဆ ုံျိုးရလျှာ့်ခ  နအ်တ က် ballast water ထနိျ်ိုးခ  ြ်မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး 

ကိုံျိုးကာျိုးရဆာင ် က်သင့််သည။်GN22 

အြိုံဒ၁်၀၄ (GN104)။မြစ် ြ်မ ာျိုးစ ာတ င ် က ျူျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးသည ် စီမ ကိနျ်ိုးရန ာခ ထာျိုးသည့််ရဒသအတ ငျ်ိုး 

စီမ ကိနျ်ိုးမတိုံငမီ်ကတညျ်ိုးကြင ် ရ ာက်ရှိရနခွဲ့်ဖြီျိုးမြစ်နိုံငြ်ါ သည။် ထိုံမြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ် ယငျ်ိုးတိုံ ့်မရ ာက်ရှိရသျိုးရသာ 

နယ်ရမမမ ာျိုးထွဲသိုံ ့်ြါ ထြ်မ ြ  ှု့ နှ ့်ဝင ်ရ ာက်မခငျ်ိုးမရှိရစရ ျိုး တာျိုးဆျီိုးကာက ယ်ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုး ခ မတှ်ရဆာင ် က် န ်စီမ ကိနျ်ိုး 

ရဆာင ် က်သူအရနမြင့်တ်ာဝနရ်ှိသည။်ဥြမာ- တစ်ရန ာမ ှ တစ်ရန ာသိုံ ့်ဆက်သ ယ်ထာျိုးရသာ အရမခခ အရဆာက်အအ ုံ 

ရကကာင့်် ထိုံျိုးရြာက်ြ  ှု့ ြ ာျိုးနိုံငရ်သာ ရြါငျ်ိုးြငမ် ာျိုးသည ် သစ်ရတာရမမထွဲသိုံ ့် ြ  ှု့ နှ ့်ဝငရ် ာက် သ ာျိုးနိုံငသ်ည။် အထျူိုးသမြင့်် 

(စီမ ကိနျ်ိုးလုံြ်ကိုံငသ်ူက စီမ ကိနျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် လမ် ရကကာငျ်ိုးနယ်နမိတ်ကိုံ ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးထာျိုးရသာရကကာင့််) ထိုံသစ်ရတာ 

၏ သစ်ြငြ် ုံျိုးလွှမ်ျိုးမှု အတိုံငျ်ိုးအတာသည ်လမ်ျိုးနယ်နမိတ်အနျီိုးတဝိုံက်တ င ် အရမြာငရ်ှငျ်ိုးခ  သမြင့်် သစ်ြငမ် ာျိုး မြနလ်ည ်

ထထူြ်ြ ုံျိုးလွှမ်ျိုးနိုံငမ်ခငျ်ိုးမရှိသည့်် အရမခအရနမ ိ ျိုး၌ ထိုံသိုံ ့်မြစ်နိုံငသ်ည။် အခ င့််အရ ျိုး  လျှင ်လိုံ ခ ွဲှု့ထ ငစိ်ုံက်ြ ိ ျိုးမှုမ ာျိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် သစ်ထုံတ်ယူမှုမ ာျိုးသည ်လမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးနယ်နမိတ်မ ာျိုးကိုံ ြိုံမိုံက ယ်ဝနျ်ိုးရစသည။် ဤသိုံ ့်မြင့််   က  ျိုးရက ာ်မ ိ ျိုးစိတ်၏ 

                                                           
22 GN22 IMO, Guidelines for the Control and Management of Ships’’. GoBallast Partnership, 1997, http://globallast.imo.org/868%20english.pdf.    

http://globallast.imo.org/868%20english.pdf
http://globallast.imo.org/868%20english.pdf
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ြ  ှု့ နှ ့်မှုကိုံ ြိုံမိုံအာျိုးရကာငျ်ိုးရစ ာ မြဿနာကိုံ ြိုံမိုံကကီျိုးထ ာျိုးက ယ်မြန် ့်သ ာျိုးရစသည။် ထိုံမြစ် ြ်မ ာျိုးတ င ် ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှု၏ 

ထခိိုံက်နိုံငစ် မ်ျိုးအတိုံငျ်ိုးအတာ(severity of threat) နငှ့်် ထိုံမ ိ ျိုးစိတ်ြ  ှု့ နှ ့်ြ ုံနညျ်ိုးလမ်ျိုး( mode of spread) ကိုံ 

ရှာရြ ရဆာင ် က် န ် ရမျှာ်မနှျ်ိုးထာျိုးသည။် ထိုံအရမခအရနမ ာျိုးကိုံ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ်တစ်ခုံလ ုံျိုး၏ 

အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ရစာင့််ကကည့််ကကြ်မတ်စစ်ရဆျိုးသင့်သ်ည့် ်အမြင ်ရဒသနတ နငှ့်် နိုံငင် အဆင့််အာဏာြိုံငအ်ြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုး 

မ ာျိုးနငှ့်် ရြါငျ်ိုးစြ်ည ိနှုငိျ်ိုး၍ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး အတ က် ထရိ ာက်ရသာ အစီအမ မ ာျိုး ရဆာင ် က်သင့််သည။်  

အြိုံဒ ် ၁၀၅ GN105။  စီမ ရမြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးမြစ်ရသာ သက်ရှိဇီဝရုံြ်မ ာျိုး( living modified organisms ကိုံလညျ်ိုး 

မြငြ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးကွဲ့်သိုံ ့် မတှ်ယူနိုံငသ်ည။် ထိုံျိုးရြာက်ြ  ှု့ ြ ာျိုးလ ယ်ရသာ အမအူက င့််နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ မြငြ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့် ်

တူညမီှုရှိဖြီျိုး  ဆက်စြ်ရနရသာမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးသိုံ ့် မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇမ ာျိုးအတ ငျ်ိုးသိုံ ့် စီျိုးဝငသ် ာျိုးနိုံငရ်မခမ ာျိုးလညျ်ိုး ရှိသည။် ထိုံသက်ရှိဇီဝ 

ရုံြ်မ ာျိုးကိုံ  အသစ်တငသ် ငျ်ိုးသယ်ရဆာငလ်ာလျှင ်ဇီဝလ ုံမခ  မှုဆိုံင ်ာ (Cartagena Protocol) နငှ့််အည ီဆနျ်ိုးစစ်သင့််သည။်  

 

ရဂ္ဟစနစ်ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးအာေး စီမ ရဆာငရ်  ပ်ခငေ်း 

၂၄။ အနတရာယန်ငှ့််ထ ခ ို ်သ ်ရရာ မ်ှုမျာေး ရှာရြ ရြာ်ထိုတရ်ရေးလိုြ်ငန်ေးစဉအရ၊ စီမ   န်ေးသည် ရဂ္ဟစနစ် 

ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးအာေး ဆ ိုေး ျ  ေးသ ရ်ရာ ်မှုမျာေး ရှ န ိုငသ်ည့်် အရပခအရနတ င ်ရဂ္ဟစနစ်မှ ရရှ ရသာ အ ျ  ေးရလေ် 

မျာေးမှ အရရေးအက ေီးဆ ိုေးအရာမျာေး  ို ရှာရြ ရြာ်ထိုတန် ိုငရ်ရေးအတ   ် စနစ်တ ျ ပြန်လည်သ ိုေးသြ်ရမည်။ 

ရဂ္ဟစနစ်မှရရှ ရသာ အ ျ  ေးရလေမ်ျာေးမှ အရရေးက ေီးဆ ိုေးအရာမျာေးဟို ဆ ိုရာ၌ ၂ ြ ိုငေ်းြါဝငမ်ည် ပြစ်သည ် - (၁) 

စီမ   န်ေးလိုြ်ငန်ေးမျာေးရ  ာင့်် မျာေးစ ာထ ခ ို သ် ာေးန ိုငသ်ည့်် ရဂ္ဟစနစ်နငှ့်် ထ ိုထ ခ ို မ်ှုရ  ာင့်် ရြ်ရ ာလထူိုတ င ်

ဆ ိုေး ျ  ေးသ ရ်ရာ မ်ှုမျာေး ရှ သ ာေးန ိုငပ်ခငေ်း  နငှ့်(်သ ို ့်မဟိုတ)်  (၂) စီမ   န်ေးလိုြ်ငန်ေးမျာေး  တ ို ရ် ို မီှ်ခ ိုရနရသည့်် 

ရဂ္ဟစနစ် (ဥြမာ - ရရ)။ သ ဆ် ိုငရ်ာ ရြ်ရ ာလထူိုတ င ်ထ ိုဆ ိုေး ျ  ေးမျာေးသ ရ်ရာ လ်ာန ိုငသ်ည့်် အရပခအရန၌ 

လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ ် ၁ တ င ် ရြာ်ပြထာေးသည့််  စီမ   န်ေးနငှ့် ် ြတသ်တဆ် န် ယ်သမူျာေးနငှ့်် ချ တဆ် ် 

ရဆာငရ်  ပ်ခငေ်း လိုြ်ငန်ေးစဉနငှ့််အည ီ ရဂ္ဟစနစ်မှ ရရှ ရသာ အ ျ  ေးရလေမ်ျာေးမှ အရရေးက ေီးဆ ိုေး အရာမျာေးအာေး 

ဆ ိုေးပြတရ်ဆာငရ်  ရ်ာတ င ်သ ဆ် ိုငရ်ာ ရြ်ရ ာလထူို ြါဝငသ်င့််သည။်  

၂၅။ ရြ်ရ ာလူထိုနငှ့််ြတသ် ်ရနသည့်် ရဂ္ဟစနစ်မှ ရရှ ရသာ အ ျ  ေးရလေမ်ျာေးမှ အရရေးက ေီးဆ ိုေးအရာမျာေး  ို 

ထ ခ ို ်သ ာေးန ိုငသ်ည့််အရရေးနငှ့်် ဆ စ်ြ်၍ IFC ၏ ရထာ ်ြ ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ရယထူာေးသမူျာေး  ိုယတ် ိုင ် 

ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို တ ို ရ် ို စ်ီမ ခန် ့်ခ ွဲန ိုငပ်ခငေ်း (သ ို ့်မဟိုတ)်  ျယ ်ျယပ်ြန် ့်ပြန် ့် လွှမ်ေးမ ိုေးန ိုငသ်ည့်် 

အရပခအရနတ ငရှ် ြါ  ယငေ်းရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးအရြေါ်  ဆ ိုေး ျ  ေးသ ရ်ရာ မ်ှုမရှ ရစရန်  ာ  ယန် ိုင ်

ရမည။် အ ယ်၍  ဆ ိုေး ျ  ေးသ ရ်ရာ ်မှုမျာေး  ို မရရှာငလ် ွဲန ိုငြ်ါ  ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှု မျာေး၏တန်ြ ိုေးနငှ့်် 

လိုြ်ငန်ေးမျာေး  ို မထ ခ ို ်ရစသည့်် ရညရ် ယ်ချ ပ်ြင့်် လိုြ်ရဆာငသ်ည့်် ထ ခ ို ်သ ်ရရာ မ်ှု ရလျှာ့်ချရရေးမျာေး  ို 

ရဆာငရ်  ရ်မည။် စီမ   န်ေးမှမီှခ ိုရနသည့်် ရဂ္ဟစနစ်မှရရှ ရသာ အ ျ  ေးရလေမ်ျာေးမှ အရရေးက ေီးဆ ိုေးအရာမျာေး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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အရြေါ် ဆ ိုေး ျ  ေးသ ရ်ရာ ်လာသည့််အချ န်ငှ့်် ဆ စ်ြ်ဖြီေး ထ ိုသ ်ရရာ မ်ှုမျာေး ရလျာ့် ျနညေ်းြါေးရအာင ်

လိုြ်ရဆာငရ်မည။် ထ ို ့်ပြင ် စီမ   န်ေးလိုြ်ငန်ေးမျာေး လိုြ်ရဆာငရ်ာတ င ် လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ  ် ၃ တ င ်

ရြာ်ပြထာေးသည့််အတ ိုငေ်း အရငေ်းအပမစ်မျာေး ဆ ိုေးရှု  ေးရလလ င့််မှုအနညေ်းဆ ိုေးနငှ့်် အ ျ  ေးရလေအ်မျာေးဆ ိုေးရရန် 

အသ ိုေးပြ န ိုငရ်ရေး တ ိုေးပမ  င့််လိုြ်ရဆာငရ်မည။် ရဂ္ဟစနစ် ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးနငှ့််ြတသ် ဖ်ြီေး ရနာ ထ်ြ် ြ ့်ြ ိုေး 

လိုြ်ရဆာငရ်မည့်် အရာမျာေး  ို လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ ် ၄၊ ၅၊ ၇ နငှ့်် ၈၁၉ တ ို ့်တ ငလ်ညေ်း ရြာ်ပြထာေးသည။်  

_____________________  

၁၉ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးဆိုံင ်ာ  ညည်ွှနျ်ိုးခ က်မ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မှတ်ခ က် ၄ မှ အြိုံဒ ်၈၊ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၅ မှ 

အြိုံဒ ်၅ နငှ့်် အြိုံဒ ်၂၅ မှ ၂၉၊ လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မှတ်ခ က် ၇ မှ အြိုံဒ ်၁၃ မှ ၁၇ နငှ့်် အြိုံဒ ်၂၀၊ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တ်ခ က် ၈ မှ အြိုံဒ ်၁၁ 

တိုံ ့်တ င ်ရတ ှု့ နိုံငသ်ည။် 

 

အြိုံဒ ် ၁၀၆ (GN106)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ်ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အဓိြပါယ်ြ င့််ထာျိုးသည်မာှ 

“ရဂဟစနစ်မ ာျိုးထ မ ှ လူသာျိုးမ ာျိုးနငှ့်် စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး ရှိရနရသာ အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး” (အြိုံဒ ် ၂) ဟူ၍ မြစ်သည။် 

ထိုံရြာ်မြခ က်သည ် ရထာငစ်ုံနစ်ှ ရဂဟစနစ်ဆနျ်ိုးစစ်မှု (Millennium Ecosystem Assessment) တ င ် ရြာ်မြထာျိုးရသာ 

အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က်နငှ့်် ကိုံက်ညသီည။်GN23 လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ အြိုံဒ ် ၂ နငှ့်် ရအာက်ရမခမတှ်စုံ (၁ )တ င ်

ရြာ်မြထာျိုးသည့်် အတိုံငျ်ိုး ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အဓိကအုံြ်စုံ ၄  စုံ ခ ွဲမခာျိုးနိုံငသ်ည-် 

• ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ရထာက်ြ ့်မခငျ်ိုး ( provisioning ecosystem services) တ င ်အမခာျိုးအ ာမ ာျိုးအမြင ်

(၁) စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာထ က်ကုံနမ် ာျိုး၊ ြငလ်ယ်စာနငှ့်် ကစာိုးမခငျ်ိုး( game) ရတာထ က် အစာျိုးအစာမ ာျိုးနငှ့်် ရဆျိုးဝါျိုး၊ 

အစာျိုးအစာနငှ့်် အဝတ်အထညအ်တ က် အသ ုံျိုးမြ နိုံငရ်သာ သဘာဝရြါက်ြငမ် ာျိုး၊ (၂) ရသာက်သ ုံျိုး န၊် 

စိုံက်ြ ိ ျိုး နန်ငှ့်် စက်မှုလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် အသ ုံျိုးမြ နိုံငရ်သာရ နငှ့်် (၃)  ဇီဝရဗဒဆိုံင ်ာ ရဆျိုးဝါျိုးထုံတ်ကုံနမ် ာျိုးစ ာ 

၏ အရမခခ မ ာျိုး၊ တညရ်ဆာက်ရ ျိုးြစစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် မြနလ်ညမ်ြည့််ဖြိ ျိုးဖမွဲစ မ်ျိုးအငမ်ြစ်သည့်် biomass စသညတ်ိုံ ့်ြါဝင ်

ရသာ သစ်ရတာဧ ိယာ 

• ထနိျ်ိုးည ရိြျိုးသည့်် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး( regulating ecosystem sercices) တ င ်အမခာျိုးအ ာတိုံ ့်အမြင ်

ရအာက်ြါတိုံ ့်ြါဝငသ်ည ် (၁)  ာသဦတုံထနိျ်ိုးည မိခငျ်ိုး၊ ကာဗ နသ်ိုံရလှာငမ်ခငျ်ိုးနငှ့်် ယာယီထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးထာျိုးမခငျ်ိုး၊ (၂) 

အမှုိက်မ ာျိုး၊ အညစ်အရကကျိုးမ ာျိုး ရက ြ က်ရစမခငျ်ိုးနငှ့်် အဆိြ်အရတာက်ြယ်ရှာျိုးမခငျ်ိုး၊ (၃) ရ နငှ့်် ရလကိုံ သန် ့်စင ်

မခငျ်ိုး၊ (၄) ြိုံျိုးမ ွှာျိုးမ ာျိုး၊ ရ ာဂါနငှ့်် ဝတ်မှု ကူျိုးမခငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံထိနျ်ိုးခ  ြ်မခငျ်ိုးနငှ့်် (၅) သဘာဝရဘျိုးအနတ ာယ် ရလ ာ့်နညျ်ိုး 

ရစမခငျ်ိုး။ 

• ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး(cultural services) တ င ်အမခာျိုးအ ာမ ာျိုးအမြင ်ရအာက်ြါတိုံ ့် ြါဝငသ်ည ်(၁)  

ကိုံျိုးက ယ်ယ ုံကကညမ်ှုဆိုံင ်ာ မမင့််မမတ်ရသာရန ာမ ာျိုး(၂) အြနျ်ိုးရမြ န ်ည ် ယ်ခ က်မ ာျိုး ဥြမာ- အာျိုးကစာျိုး 

မြ လုံြ်မခငျ်ိုး၊ အမွဲလိုံက်မခငျ်ိုး၊ ငါျိုးြမ်ျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် ရတာရတာငရ် ရမမရှုခငျ်ိုးအလှနငှ့် ် ြတ်သတ်သည့်် ခ ီျိုးသ ာျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး 

နငှ့်် (၃) သိြပ နညျ်ိုးက   စျူိုးစမ်ျိုးရှာရြ မခငျ်ိုးနငှ့်် ြညာရြျိုးမခငျ်ိုး။ 

                                                           
23 GN23 ရထာငစ်ုံနစ်ှရဂဟစနစ်ဆနျ်ိုးစစ်မှုဆိုံင ်ာ အငတ်ာနက်စာမ က်နာှ, “Millennium Ecosystem Assessment”, 2006, http://www.maweb.org.  

http://www.maweb.org/
http://www.maweb.org/


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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• အရထာက်အကူမြ ရသာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး(supporing services) မှာ အမခာျိုးဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရြျိုး 

သည့််သဘာဝလုံြ်ငနျ်ိုးငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုး၊ ဥြမာ-(၁)အာဟာ ဓာတ်မ ာျိုးကိုံ   စုံတ်ယူမခငျ်ိုးနငှ့်် မြနလ်ည်အသ ုံျိုးမြ  လညြ်တ် 

ရစမခငျ်ိုး(nutrient capture and recycling) (၂) ြငမ်ထုံတ်လုံြ်မှုနငှ့်် (၃) မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇြလှယ် န ်လမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးမ ာျိုး။ 

 

အြိုံဒ ် ၁၀၇ (GN107)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၆ သည ် ရဂဟစနစ်မ ာျိုးနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးဆိုံင ်ာ 

ရဘာဂရဗဒဆိုံင ်ာ ရလ့်လာမှုအစီအစဉ် (The Economics of Ecosystems and Biodiversity-TEEB)၏ အရ ျိုးြါမှုကိုံ 

အသအိမတှ်မြ သည။်ထိုံအစီအစဉ်သည ် ရ ရှညရ်လ့်လာမှုအစီအစဉ်မြစ်ဖြီျိုး ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုအမြင ်ယငျ်ိုးနငှ့််ဆက်စြ် 

ရနရသာ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ရလ ာ့်နညျ်ိုးက ဆငျ်ိုးမခငျ်ိုးအတ က် နစ်နာဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမ ာျိုးကိုံ အကွဲမြတ် န ်ကမဘာတစ်လွှာျိုးမှ 

ြညာရှငမ် ာျိုးက ရဆာင ် က်ကကမခငျ်ိုးမြစ်သည။် (TEEB) အစီအစဉ်တ င ် ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ “လူသာျိုးဘဝ 

သာယာဝရမြာရ ျိုးအတ က် ရဂဟစနစ်မ ာျိုး၏ တိုံက်ရိုံက်သ ယ်ဝိုံက်မြည့််ဆညျ်ိုးြ ့်ြိုံျိုးမှုမ ာျိုး” အမြစ် ရြာ်မြထာျိုးသည။် (TEEB) 

သည ် သဘာဝ အ ငျ်ိုးအနှျီိုးဟူသည့်် သရဘာတ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး  ည်ညွှနျ်ိုးကိုံျိုးကာျိုးသည။် စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာရှုရထာင့်် 

တစ် ြ်မကှကည့််လျှင ် လူ ့်အသိုံငျ်ိုးအဝိုံငျ်ိုးသည ်သဘာဝအ ငျ်ိုးအနှျီိုးမ ှ  ရှိရနရသာ အမမတ်ရဝစုံတစ် ြ်အမြစ် ရဂဟစနစ်၏ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးစီျိုးဆငျ်ိုးမှုအာျိုး ရှု မမငသ်ရဘာရြါက်၍ အဆိုံြါသဘာဝအ ငျ်ိုးအနှျီိုးလက်က နမ် ာျိုးကိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး ရစာင့််ရရှာက် 

မခငျ်ိုးသည ် ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အနာဂတ်တ င ် ရ ရှညတ်ညတ် ့်စ ာ ဆက်လက်မြစ်ရြေါ်ရစနိုံင၍် ထိုံမတှဆင့်် 

လူသာျိုးဘဝသာယာဝရမြာမှု ရ ရှညမ်ြစ်ရြေါ်ရစ န ်အရထာက်အကူမြ သည။်  

အြိုံဒ ်၁၀၈ (GN108)။ ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးသည ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုစစ်စစ်မ ာျိုး မြစ်ကကသည။် အဘယ့််ရကကာင့််ဆိုံရသာ် 

ထိုံဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ှ (လူသာျိုးမ ာျိုးက) အက ိ ျိုးခ စာျိုးရနသညဟ်ုံ ရြာ်ထုံတ်ရတ ှု့ ရှိ  ရသာရကကာင့်မ်ြစ်သည(်ဆိုံလိုံသညမ်ာှ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုကိုံအသ ုံျိုးမြ သူ)။ ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးသည် သဘာဝြတ်ဝနျ်ိုးက ငရ်ှိ ဇီဝရုံြ်သ ငဆ်ိုံင ်ာ လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုး 

နငှ့််လညျ်ိုး ဆက်စြ်ရနသည။် သိုံ ့်ရသာ်လညျ်ိုး လူတစ်ဦျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် လူအုံြ်စုံ တစ်စုံက  ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ှ အက ိ ျိုးခ စာျိုးမှု 

မ ရသျိုးသမျှ ဝနရ်ဆာငမ်ှုတစ် ြ်ဟုံမရခေါ် နိုံငြ်ါ။ အက ိ ျိုးခ စာျိုးမှုသည ်ရဒသနတ အဆင့််၊ ရဒသအဆင့်် သိုံ ့်မဟုံတ် ကမဘာအဆင့်် 

ထ ိမြစ်သင့်ြ်ါသည။် ဥြမာ- ရဒသခ လူထုံ စုံရဆာငျ်ိုးယူလာသည့်် ရတာအစာျိုးအစာမ ာျိုးနငှ့်် ရ ခ ိ မ ာျိုးသည ်ရဒသနတ အဆင့်် 

အတိုံငျ်ိုးအတာအထ ိ က ယ်မြန် ့်ရသာသ ုံျိုးစ ွဲသူမ ာျိုးအာျိုး အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုး ရှိရစမညမ်ြစ်သည။် သဘာဝရဘျိုးအနတ ာယ်မ ာျိုး 

မြစ်ကကသည့်် ဟာ ီကိနျ်ိုးမုံနတ်ိုံငျ်ိုးနငှ့်် ရလဆငန်ာှရမာငျ်ိုးတိုံ ့်မြစ်ြ ာျိုး ြ က်ဆျီိုးမှုကိုံ ရဂဟစနစ်က ရလျှာ့်ခ နိုံငစ် မ်ျိုးသည။် 

ထိုံဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး လက်ခ  ရှိသူမ ာျိုးအရြေါ် ရဒသနတ အဆင့််နငှ့်် ရဒသအဆင့်် အတိုံငျ်ိုးအတာအထ ိအက ိ ျိုးရှိနိုံငသ်ည။် မလူ 

အတိုံငျ်ိုးရှိရနရသာ သစ်ရတာမ ာျိုးသည ်ကာဗ နဒ်ိုံငရ်အာက်ဆိုံဒက်ိုံြမ်ျိုးယူသိုံရလှာင၍်  ာသဦတုံကိုံ ထနိျ်ိုးည ရိြျိုးရသာရကကာင့်် 

ထိုံဝနရ်ဆာငမ်ှု လက်ခ  ရှိသူမ ာျိုးသည ်ကမဘာ့်အတိုံငျ်ိုးအတာ အထရိှိရြမည။်  

အြိုံဒ ်၁၀၉ (GN109)။ မကကာရသျိုးမီနစ်ှမ ာျိုးအတ ငျ်ိုး ထိုံသရဘာတ ာျိုးမ ာျိုး အသ ုံျိုးခ မှုကိုံ အရထာက်အကူမြ  န ်အစီ ငခ် စာ 

အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး၊ လမ်ျိုးညွှနစ်ာတမ်ျိုးမ ာျိုး၊ ရမမြ ုံရ ျိုးဆ ွဲမြ စုံသည့်် နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် အရထာက်အကူမြ  ရဆာ့်ြ်ဝွဲလ်မ ာျိုး၊ နညျ်ိုးစနစ် 

မ ာျိုးကိုံ မြ စုံရဆာင ် က်ခွဲ့်ကကသည။် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအတ က် အခရကကျိုးရင ရြျိုးရခ မခငျ်ိုး (payment for 

ecosystem services–PES) ဆိုံင ်ာ စာရြမ ာျိုးစ ာသည ်နစ်ှရြါငျ်ိုးမ ာျိုးစ ာကတညျ်ိုးက ရှိရနခွဲ့်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် သိုံ ့်ရသာ်လညျ်ိုး 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ်(PES) ကိုံ တိုံက်ရိုံက်အသ ုံျိုးမမြ နိုံငြ်ါ။ ထိုံ ့်ရကကာင့်် ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံတ င ်လညျ်ိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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ကိုံျိုးကာျိုးမထာျိုးြါ။ IFC၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ်  

စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးတနြိ်ုံျိုးမြတ်မှု( Economic valuation) အစာျိုး  ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး 

ရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးမ ှကုံမပဏမီ ာျိုးအာျိုး  ရထာက်ြ ့်ရြျိုးရသာ အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုးကိုံသာ အဓိက 

ထာျိုး န ် မြစ်သည။် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအတ က် အခရကကျိုးရင ရြျိုးရခ မခငျ်ိုး (PES) အစီအစဉ်ကိုံ IFC၏ ရထာက်ြ ့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ယူထာျိုးသူမ ာျိုး၏ စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးရှိသည့်် ရန ာမ ာျိုးအတ ငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ထိုံရန ာ၏အနျီိုးအနာျိုးတ င ်

ရဆာင ် က်ရနလျှင ် လက်ရှိ ဥြရဒစညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးမူရဘာငန်ငှ့်် အမခာျိုးရသာအစီအစဉ်မ ာျိုးနငှ့််အည ီ ယငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ 

သရိှိနာျိုးလညထ်ာျိုးသင့််သည။်  

အြိုံဒ ်၁၁၀ (GN110)။ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအတ က် အခရကကျိုးရင ရြျိုးရခ မခငျ်ိုး (PES) အစာျိုး ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

မ ာျိုးအရြေါ်  အရလျိုးရြျိုးထာျိုးရသာ လမ်ျိုးညွှနစ်ာတမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် အရထာက်အကူမြ  နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ မြ စုံခွဲ့်ကကသည။် အခ ိ ှု့ 

သည ် မဝူါဒခ မတှ်မခငျ်ိုး၊ ရဒသဆိုံင ်ာစီမ ရ ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုး၊ ြညာရြျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် အသအိမမငတ်ိုံျိုးမမင့်ရ်စမခငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ အရလျိုးရြျိုး၍ 

အခ ိ ှု့သည ် ြုံဂလ္ိကကဏ္ဍ လက်ရတ ှု့က ငျ်ိုးဆငျ်ိုး ရဆာင ် က်မှုမ ာျိုးတ င ် အသ ုံျိုးဝငန်ိုံငသ်ည။် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

သည ် စီမ ကိနျ်ိုးမ ှ  အဓိကအရလျိုးရြျိုး မည့််ကိစစတစ်ခုံမြစ်လျှင ် IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်

သက်ဆိုံင ်ာ သင့််ရသာ်ရသာလမ်ျိုးညွှနစ်ာတမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရမမြ ုံရ ျိုးဆ ွဲသည့််နညျ်ိုးစနစ်မ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ သင့််သည။် 

(ထိုံသိုံ ့်အသ ုံျိုးမြ  ာတ င)်  ြုံဂ္လိကကဏ္ဍတ င ် လက်ရတ ှု့အသ ုံျိုးခ နိုံငရ် ျိုးအတ က် ထိုံနညျ်ိုးစနစ်မ ာျိုးအာျိုးလ ုံျိုးကိုံ ခိုံငခ်ိုံငမ်ာမာ 

စမ်ျိုးသြ်ထာျိုးမခငျ်ိုး မရှိသညက်ိုံ သရိှိထာျိုးသင့်ြ်ါသည။်စီမ ကိနျ်ိုးသက်တမ်ျိုးတစ်ရလျှာက်အဆင့််အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးအတ က် 

ဆရီလ ာ်ရသာ သက်ဆိုံင ်ာ နညျ်ိုးစနစ်မ ာျိုး ရှိနိုံငသ်လိုံ ၊ ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာနငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ စဉ်ျိုးစာျိုးဆငမ်ခင ်ာတ င ်  လက်ရှိ 

ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး၊ ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲ န ် ရ ျိုးဆ ွဲမခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးထွဲသိုံ ့် ထည့််သ ငျ်ိုး န ်  နညျ်ိုးစနစ်မ ိ ျိုးစ ုံကိုံ 

တစ်ခုံနငှ့််တစ်ခုံ ရြါငျ်ိုးစြ်၍လညျ်ိုး အသ ုံျိုးမြ နိုံငသ်ည။်   

အြိုံဒ ် ၁၁၁ (GN111)။ ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး အ ည်အရသ ျိုးအဆင့််အတနျ်ိုး  နမိ့််က  လာမခငျ်ိုးနငှ့်် ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမခငျ်ိုးသည် 

စီမ ကိနျ်ိုး ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရ ျိုးအတ က် လုံြ်ငနျ်ိုးလည်ြတ်မှုဆိုံင ်ာ၊ ရင ရကကျိုးဆိုံင ်ာနငှ့်် ဂုံဏသ်ိကခာြိုံငျ်ိုးဆိုံင ်ာ အနတ ာယ်မ ာျိုး 

က ရ ာက်ရစနိုံငသ်ည။် အနတ ာယ်(risk) ရှုရထာင့််မကှကည့််လျှငရ်ဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ရယဘုံယ အာျိုးမြင့်် ရအာက်ြါ 

အတိုံငျ်ိုး အုံြ်စုံမ ာျိုးခ ွဲမခာျိုးနိုံငသ်ည် (၁) စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးသည ် ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

အရြေါ်က ရ ာက်လျှင ်IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးအရြေါ်သိုံ ့် အနတ ာယ်က ရ ာက်လာနိုံငရ်မခ ရှိသည့်် 

ကိစစမ ာျိုးနငှ့်် (၂) စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး လုံြ်ရဆာငမ်ှုမ ာျိုးအတ က် အဆိုံြါရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် တိုံက်ရိုံက်မှီခိုံ 

ရန သည့််မြစ် ြ်၌ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ယူထာျိုးသူမ ာျိုးအရြေါ် အခ င့််အရ ျိုးတစ် ြ်  ရှိရစသည့််ကိစစမ ာျိုး (ဥြမာ-

ရ အာျိုးလျှြ်စစ်စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် ရ မ ာျိုး)။ ထိုံ ့်အမြင ် ရဂဟစနစ်မ ာျိုးကိုံ ဥြရဒနငှ့်် စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုး စညျ်ိုးကမ်ျိုး မရူဘာငမ် ာျိုး 

ရအာက်တ င ် ြိုံမိုံတိုံျိုးတက် အသအိမတှ်မြ  ကာက ယ်ရစာင့်် ရရှာက်လာကကသည။် အခ ိ ှု့ နိုံငင် မ ာျိုးသည ်  နိုံငင် အဆင့််နငှ့်် 

မြညန်ယ်အဆင့်် ဥြရဒမ ာျိုးတ င ် ရဂဟစနဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးကကသည။် ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူ 

ထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်ယငျ်ိုးတိုံ ့်လုံြ်ကိုံငရ်နရသာ နိုံငင် မ ာျိုးတ ငရ်ှိရနရသာ ဥြရဒမ ာျိုးနငှ့််  အကျွမ်ျိုးတဝင ်ရှိထာျိုးသင့်သ်ည။် 

အြိုံဒ ် ၁၁၂ (GN112)။ ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးသည ် စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးမ ာျိုးစ ာနငှ့်် ြတ်သက်ဆက်န ယ်ရနရသာ 

အရကကာငျ်ိုးအ ာမြစ်သည။် ထိုံ ့်ရကကာင့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးစ ာတ င ်ထိုံအရကကာငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးမခငျ်ိုး 
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မြစ်သည။် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ရြျိုးအြ်မခငျ်ိုး (provisioning) နငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့်် 

စြ်လ ဉ်ျိုးသည့်် အရကကာငျ်ိုးအ ာသည ်ဤအရကကာငျ်ိုးအ ာကိုံ ဆနျ်ိုးစစ်အကွဲမြတ် ာ၌  ငျ်ိုးနှျီိုးကျွမ်ျိုးဝငမ်ှုအရှိဆ ုံျိုး ြုံဂ္ိ လ်မ ာျိုး 

မြစ်ကကသည့်် လူမှုြ  ှု့ ဖြိ ျိုးကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး (မြနလ်ညရ်န ာခ ထာျိုးရ ျိုးကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုး 

မြနလ်ည်ထရူထာငရ် ျိုး ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး)နငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုအရမ အနစ်ှ ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးက ရဒသခ လူထုံနငှ့်် တိုံက်ရိုံက် 

ထရိတ ှု့က င့််သ ုံျိုးကကသည့်် အရကကာငျ်ိုးအ ာမြစ်သည။် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က်မခငျ်ိုး 

နငှ့််တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုး၏အရ ျိုးြါမှုကိုံ ရြာ်မြသည့်် ် စစ်မနှရ်သာအရကကာငျ်ိုးအ ာလညျ်ိုးမြစ်သည။် အမခာျိုးတစ်ြက်တ င ်

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့််ြတ်ဝနျ်ိုးက ငဆ်ိုံင ်ာအငဂ် ငန်ယီာမ ာျိုးသည် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

ထနိျ်ိုးည ရိဆာင ် က်မခငျ်ိုးအတ က် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးနညျ်ိုးြညာဆိုံင ်ာ ရ  ျိုးခ ယ်စ ာမ ာျိုးကိုံ အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုး အကွဲမြတ် 

နိုံငသ်ည့််အရနအထာျိုးတ ငရ်ှိရန ရြမည။် မညသ်ည့််မြစ် ြ်မ ိ ျိုးမဆိုံ ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးသည ် လူမှု 

ဆိုံင ်ာနငှ့်် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ အရကကာငျ်ိုးအ ာမြစ်၍ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််လူမှုဆိုံင ်ာကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးအကကာျိုး ြျူိုးရြါငျ်ိုး 

ရဆာင ် က်ကက နလ်ိုံအြ်သည။် ဤမတှ်စုံ အြိုံဒ ် ၂၁ တ င ် ရြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး ဆနျ်ိုးစစ်မှုတစ်ခုံအတ က်ြင ်

ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးက ရြျိုးနိုံငသ်ည့်် ဝနရ်ဆာငမ်ှုအရြေါ်မတူည၍် ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူအရ အတ က်မ ာျိုးစ ာလိုံအြ်နိုံငသ်ည။် 

ထိုံကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးတ င ် ရမမကကီျိုးနငှ့်် ရမမယာဆိုံင ်ာနငှ့်် ရမမတိုံက်စာျိုးမှုထနိျ်ိုးခ  ြ်ရ ျိုးကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး၊ ဘူမိရဗဒြညာရှင ်

မ ာျိုး၊ ဇလရဗဒြညာရှငမ် ာျိုး၊စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးြညာရှငမ် ာျိုး၊စာျိုးက က်ရမမရဂဟရဗဒြညာရှငမ် ာျိုး၊ သဘာဝသယ ဇာတမ ာျိုးအာျိုး 

ရင ရကကျိုးဆိုံင ်ာ တနြိ်ုံျိုးသင့််တ က်ခ က်နိုံငရ်သာ ြညာရှငမ် ာျိုး(Specialists in economic valuation of natural resources) 

၊ ရမမအသ ုံျိုးခ မှု စီမ ရ ျိုးဆ ွဲရ ျိုးနငှ့်် မြနလ်ညထ်ရူထာငရ် ျိုး၊သဘာဝသယ ဇာတအရမခခ  အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုး အရမခခ  

ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးနငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုနငှ့်် မနုံဿရဗဒဆိုံင ်ာ ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးြါဝငက်ကသည။်  

အြိုံဒ ် ၁၁၃ (GN113)။ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုသရဘာတ ာျိုးမ ာျိုးသည ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၄ 

( ြ်  ာလူထုံက နျ်ိုးမာရ ျိုး၊ ရဘျိုးအနတ ာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးရ ျိုးနငှ့်် လ ုံမခ  ရ ျိုး)၊ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၅(ရမမယာ ယူမခငျ်ိုး၊ 

ဆနဒမြါရသာ ရန ာရမြာငျ်ိုးရရွှှု့ မှု)၊လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၇ (ရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုး) နငှ့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ်ခ က် ၈ (ယဉ်ရက ျိုးမှုအရမ အနစ်ှ)၊ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်၃(သဘာဝအ ငျ်ိုးအမမစ်ကိုံ မြ က်စီျိုးရစဘွဲ 

ထရိ ာက်စ ာအသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးနငှ့်် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငည်စ်ညမ်ျိုးမှုမမြစ်ရအာငက်ာက ယ်မခငျ်ိုး) တိုံ ့်တ ငြ်ါရှိ၍ လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူ၏ 

စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးမ ှမှီခိုံရနသည့်် (သဘာဝအ ငျ်ိုးအမမစ်ကိုံ မြ က်စီျိုးရစဘွဲ ထရိ ာက်စ ာအသ ုံျိုးမြ ရစမခငျ်ိုးအြိုံငျ်ိုး၊ အြိုံဒ ်

၆ မ ှ၉) ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့်် ဆက်စြ်ရနသည။် အက ဉ်ျိုးခ  ြ်ဇယာျိုးတစ်ခုံကိုံ ဤလမ်ျိုးညွှနမ်တှ်စုံ ရနာက်ဆက်တ ွဲ 

(က)တ င ် ရြာ်မြထာျိုး ာ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ  ာတ င ်  ဤအရကကာငျ်ိုးအ ာကိုံ သ တ်သ ငျ်ိုးရြါငျ်ိုးစြ် 

ထာျိုးရကကာငျ်ိုး သက်ရသမြ နန်ငှ့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ နငှ့်် မ ာျိုးစ ာ ဆက်စြ်ရကကာငျ်ိုးရြာ်မြ နမ်ြစ်သည။် 

အြိုံဒ ် ၁၁၄ (GN114)။ လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူသည် အဆိုံြါ ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် “တိုံက်ရိုံက်စီမ ခန် ့်ခ ွဲ 

ထနိျ်ိုးခ  ြ်မှု သိုံ ့်မဟုံတ် လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မှု ကကီျိုးကကီျိုးမာျိုးမာျိုး ” ရှိရနမသှာ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ြါ စညျ်ိုးကမ်ျိုး 

ခ က်မ ာျိုးကိုံ လိုံက်နာနိုံငသ်ည။် ထိုံ ့်ရကကာင့်် ကမဘာ တစ်ဝမ်ှျိုး အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုး ရှိခ စာျိုးသူမ ာျိုးနငှ့်် တစ်ခါတစ်  တ င ်ရဒသအဆင့်် 

အက ိ ျိုးခ စာျိုး ရှိရနသူမ ာျိုးရှိသည့်် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ်



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ရြာ်မြမထာျိုးြါ။GN24 အဆိုံြါဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးတ င ် ရဂဟစနစ်၏ ထိနျ်ိုးည ရိြျိုးရသာဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး(ဥြမာ- 

ကာဗ နသ်ိုံရလှာငမ်ခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ်  ာသဦတုံထနိျ်ိုးည မိခငျ်ိုး)တ ငထ်ိုံဝနရ်ဆာငမ်ှု ရှိ အက ိ ျိုးမြစ်ထ နျ်ိုးမှုမှာ ကမဘာလ ုံျိုးအတိုံငျ်ိုး 

အတာရှိသည။် လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူက တိုံက်ရိုံက်စီမ ခန် ့်ခ ွဲထနိျ်ိုးခ  ြ်မှုမရှိရသာ  သိုံ ့်မဟုံတ်  လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မှု 

ကကီျိုးကကီျိုးမာျိုးမာျိုး မရှိရသာ ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် က ရ ာက်သည့်် စီမ ကိနျ်ိုးဆိုံင ်ာ ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးကိုံမူ 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁ တ င ်ဆနျ်ိုးစစ်ရြာ်မြထာျိုးမညမ်ြစ်သည။်  

အြိုံဒ ်၁၁၅ (GN115)။ ဤမတှ်စုံ၊အြိုံဒ ်၄ မ ှ၆ အထ ိရြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး အနတ ာယ်မ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး 

ရှာရြ ရြာ်ထုံတ်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တ င ် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ကိုံ ရလ့်လာမည့််နယ်ြယ်အတိုံငျ်ိုးအတာ 

သတ်မတှ်မခငျ်ိုးတစ် ြ်လညျ်ိုးြါဝငသ်ည။်ထိုံသိုံ ့်နယ်ြယ် အတိုံငျ်ိုးအတာသတ်မတှ်မခငျ်ိုးကိုံ သုံရတသနစာတမ်ျိုးမ ာျိုး စုံစညျ်ိုး 

သ ုံျိုးသြ်မခငျ်ိုးနငှ့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးရသာ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးအာျိုး 

ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က်သည့််လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်၏အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ထခိိုံက်နစ်နာသည့််  ြ်  ာလူထုံနငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုး 

မခငျ်ိုးတိုံ ့်အာျိုးမြင့်် အဓိကထာျိုးရဆာင ် က်သင့််သည။် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးကိုံ 

လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ ၁၊ အြိုံဒ ်၉၁ မ ှ၁၀၅ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည။် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့်် အထျူိုးသက်ဆိုံငသ်ည့််  

အရကကာငျ်ိုးအ ာမာှ ဆငျ်ိုး ွဲရသာ၊ အာျိုးနညျ်ိုးထခိိုံက်လ ယ်ရသာ ြ်  ာလူထုံ၊ အထျူိုးသမြင့်် ရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုးနငှ့်် 

ခ ိတ်ဆက်ရဆာင ် က် ရမျိုးမမနျ်ိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။် (လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၇ တ င ် သတ်မှတ်ထာျိုးရသာ ရဂဟစနစ်၏ 

ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့််ဆိုံငသ်ည့််အြိုံငျ်ိုးကိုံကကည့််ြါ။) အမ ိ ျိုးသမီျိုးမ ာျိုးနငှ့််  ထရိတ ှု့ရဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးကိုံလညျ်ိုး ရဆာင ် က် 

ြါသင့််သည။် အရကကာငျ်ိုးမာှ ယငျ်ိုးတိုံ ့်သည ်သဘာဝသယ ဇာတ ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုးကိုံ အသ ုံျိုးမြ ရနကကသူမ ာျိုး မြစ်နိုံငရ်သာရကကာင့်် 

မြစ်သည။် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ဆိုံငရ်သာ သသိာထငရ်ှာျိုးသည့််အနတ ာယ်မ ာျိုးမြစ်နိုံငရ်မခကိုံ 

ရြာ်ထုံတ်ရတ ှု့ ရှိ လျှင ် လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူသည် အဓိကက သည့်် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး   ကိုံ  

ရှာရြ ရြာ်ထုံတ် န ် တာဝနရ်ှိသည။် အဓိကက ရသာ ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ 

အြိုံဒ ် ၂၄ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည်မာှ (၁) စီမ ကိနျ်ိုး၏ လုံြ်ကိုံငလ်ညြ်တ်မှုမ ာျိုးရကကာင့်် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် 

ထခိိုံက်မှုသက်ရ ာက်မှု တစ် ြ် မြစ်နိုံငရ်မခမမင့််မာျိုး၍ ယငျ်ိုး၏အက ိ ျိုးဆက်ရကကာင့််  ြ်  ာလူထုံအရြေါ် ဆိုံျိုး  ာျိုးမြငျ်ိုးထန ်

ရသာထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး က ရ ာက်မခငျ်ိုးနငှ့််/ သိုံ ့်မဟုံတ်  (၂) စီမ ကိနျ်ိုး၏ လုံြ်ငနျ်ိုးလညြ်တ်မှုမ ာျိုး အတ က် 

တိုံက်ရိုံက်မှီခိုံရန ရသာ ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး (ဥြမာ-ရ )။ အဓိကက ရသာ ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ် ာ၌ စနစ်တက  သ ုံျိုးသြ်၍ ဦျိုးစာျိုးရြျိုးသတ်မတှ်သည့်် ခ ဉ်ျိုးကြ်နညျ်ိုးတစ် ြ်ကိုံ 

အသ ုံျိုးမြ သင့််သည ် (လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၂၄)။ ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ၏  ည ် ယ်ခ က်မှာ 

                                                           
24 GN24 လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က ် ၆ ြါ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ ရဒသအဆင့်် အတိုံငျ်ိုးအတာမြင့်် အက ိ ျိုးခ စာျိုးသမူ ာျိုး ရှိရနသည့် ် ရဂဟစနစ်၏ 

ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှု မ ာျိုးတ င ် အသ ုံျိုးမြ နိုံငသ်ည။် အဘယရ်ကကာင့််ဆိုံရသာ ် အလ နက်ကီျိုးမာျိုးရသာ ရမခ ာ လက ်ာမ ာျိုးရှိရနသည့်် စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုးသည ်

ရဒသအဆင့်် ရဂဟစနစ်၏ ရထာကြ် ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်မှုတစ် ြ် ရှိနိုံငရ်သာရကကာင့််မြစ်သည။် (ဥြမာ - သဘာဝရဘျိုးအနတ ာယမ် ာျိုး 

ရလျှာ့်ခ  န ် လိုံအြ်ရသာ ကကီျိုးမာျိုးရသာ စိမ့််ရမမမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ကမ်ျိုးရိုံ ျိုးတနျ်ိုးဧ ိယာမ ာျိုး)။ ထိုံဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ လွှမ်ျိုးမိုံျိုး 

သက်ရ ာက်မှုရှိရ ျိုး သတ်မှတ်ရဆာင ် က်နိုံင ်န ်ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုး က င့််သ ုံျိုးနိုံငသ်ည။်  

 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ဤလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်အာျိုး ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် စနစ်တက  ဆနျ်ိုးစစ်မှုတစ် ြ်( Systematic assessment of 

ecosystem services) အမြစ်  ညည်ွှနျ်ိုးကိုံျိုးကာျိုးရစမခငျ်ိုးမြစ်သည။်GN25 

အြိုံဒ ် ၁၁၆ (GN116)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ ကိုံ အရကာငအ်ထညရ်ြာ် န ်  ည ် ယ်၍ ရဂဟစနစ်၏ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အုံြ်စုံနစ်ှခုံခ ွဲနိုံငသ်ည။် 

• အမျ  ေးအစာေး (၁)။ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရြျိုးအြ်မခငျ်ိုး၊ ထိနျ်ိုးည မိခငျ်ိုး၊ ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာနငှ့်် အရထာက်အကူမြ  ရဂဟစနစ် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၊ ထိုံဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် လုံြ်ငနျ်ိုး လုံြ်ရဆာငသ်ူက တိုံက်ရိုံက်စီမ ခန် ့်ခ ွဲ ထနိျ်ိုးခ  ြ်မှုရှိမခငျ်ိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် သသိာထငရ်ှာျိုးကကီျိုးမာျိုးရသာ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးမှုရှိမခငျ်ိုးနငှ့်် ယငျ်ိုးဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးသည် 

ရြ်ရ ာလထူိုအရြေါ် ဆ ိုေးဆ ိုေးဝါေးဝါေး  သ ရ်ရာ န် ိုငပ်ခငေ်း။ 

• အမျ  ေးအစာေး (၂)။ ထိုံဝနရ်ဆာငမ်ှုအရြေါ် လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူက တိုံက်ရိုံက်စီမ ခန် ့်ခ ွဲ ထိနျ်ိုးခ  ြ်မှုရှိမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

သသိာထငရ်ှာျိုးကကီျိုးမာျိုးရသာ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မှုရှိမခငျ်ိုးနငှ့်် စီမ   န်ေး၏ လိုြ်ငန်ေးလညြ်တမ်ှုမျာေးအတ  ် 

ထ ိုဝန်ရဆာငမ်ှုအရြေါ် တ ို ရ် ို ်မီှခ ိုရနရပခငေ်း (ဥြမာမ ာျိုးကိုံ အြိုံဒ ်၁၂၂ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည)်။ 

 

အြိုံဒ ် ၁၁၇ (GN117)။ စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံသည ် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်မှု သက်ရ ာက်မှုတစ် ြ် 

မြစ်နိုံငရ်မခရှိလျှင ်စနစ်တက  ဆနျ်ိုးစစ်မှုမြ လုံြ်၍ စီမ ကိနျ်ိုးရန ာနငှ့်် လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ခ ရန ာရှိ ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှု အမ ိ ျိုးအစာျိုး (၁) နငှ့်် အမ ိ ျိုးအစာျိုး (၂) အာျိုးလ ုံျိုးကိုံ ရလ့်လာစစ်ရဆျိုးသတ်မတှ်သင့််သည။် ထိုံ ့်အမြင ်

ရအာက်ြါတိုံ ့်ကိုံအရမခခ ၍ ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ဦျိုးစာျိုးရြျိုးမ ာျိုးသတ်မှတ်သင့််သည။် (၁) ရဂဟစနစ်၏ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုအရြေါ် စီမ ကိနျ်ိုးမှထခိိုံက်မှုက ရ ာက်နိုံငရ်ခ ၊ (၂) ထိုံရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုအရြေါ် စီမ ကိနျ်ိုး၏ တိုံက်ရိုံက် 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲထနိျ်ိုးခ  ြ်မှု သိုံ ့်မဟုံတ ်သသိာထငရ်ှာျိုးကကီျိုးမာျိုးရသာ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မှု။ 

 

အြိုံဒ ် ၁၁၈ (GN118)။ အမ ိ ျိုးစာျိုး (၁) ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ရအာက်ြါ အရမခအရနမ ာျိုးတ င ်ဦျိုးစာျိုးရြျိုးအမြစ် 

စဉ်ျိုးစာျိုး နမ်ြစ်သည-် 

• စီမ ကိနျ်ိုးလုံြ်ကိုံငလ်ည်ြတ်မှုမ ာျိုးသည ် ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် သသိာထငရ်ှာျိုးကကီျိုးမာျိုးရသာရသာ 

ထခိိုံက်မှုက ရ ာက်နိုံငရ်မခရှိမခငျ်ိုး၊ 

• ထိုံထခိိုံက်မှု၏ အက ိ ျိုးဆက်အာျိုးမြင့်် “ ြ်  ာလူထုံ၏ အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုး၊ က နျ်ိုးမာရ ျိုး၊  ရဘျိုးအနတ ာယ် 

ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးရ ျိုးနငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) ယဉ်ရက ျိုးမှုအရမ အနစ်ှ” တိုံ ့်အရြေါ် တိုံက်ရိုံက်ဆိုံျိုးက ိ ျိုး    ထခိိုံက်မှုရှိနိုံငမ်ခငျ်ိုးနငှ့််၊ 

                                                           
25 GN25 ထခိိုံက်မှုသက်ရ ာက်မှုဆနျ်ိုးစစ် န ်ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် သ ုံျိုးသြ်မခငျ်ိုး ဟူသည့်် စကာျိုး ြ်ကိုံ World Resources Institute (WRI) က 

မြ စုံခွဲ့်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် i: Hanson, Craig, Corporate Ecosystems Service Review, https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-

services-review. ဤလမ်ျိုးညွှနမှ်တ်စုံတ င ် ယငျ်ိုးစကာျိုး ြ် အသ ုံျိုးမြ မှုသည ် WRI သ ုံျိုးစ ွဲထာျိုးသည့်် အတိုံငျ်ိုး တတိကိ က  ထြ်ရလာငျ်ိုးြ င့််ဆိုံလိုံသည့်် 

သရဘာမဟုံတ်ြါ။ WRI ၏ ESR ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးသ ုံျိုးသြ်မခငျ်ိုး နညျ်ိုးလမ်ျိုး(ESR)သည ် ဤအရကကာငျ်ိုးအ ာမ ာျိုး ဆနျ်ိုးစစ် ာ၌ 

ရ  ျိုးခ ယအ်သ ုံျိုးမြ  န ်အကက မြ ထာျိုးရသာ နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးစ ာအနက် တစ်ခုံ မြစ်သည။် 

 

https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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• စီမ ကိနျ်ိုးသည ် ထိုံရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် တိုံက်ရိုံက်စီမ ခန် ့်ခ ွဲ ထနိျ်ိုးခ  ြ်မှုရှိရနမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် သသိာ 

ထငရ်ှာျိုးကကီျိုးမာျိုးရသာ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးမှုရှိရနမခငျ်ိုး။ 

အြိုံဒ ် ၁၁၉ (GN 119)။ အမ ိ ျိုးစာျိုး (၂) ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ရအာက်ြါ အရမခအရနမ ာျိုးတ င ် ဦျိုးစာျိုးရြျိုးအမြစ် 

စဉ်ျိုးစာျိုး နမ်ြစ်သည-် 

• စီမ ကိနျ်ိုး၏ြငမ်လုံြ်ကိုံငလ်ည်ြတ်မှုမ ာျိုးအတ က် ထိုံရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ တိုံက်ရိုံက်မှီခိုံရနမခငျ်ိုးနငှ့််၊ 

• စီမ ကိနျ်ိုးသည ် ထိုံရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် တိုံက်ရိုံက်စီမ ခန် ့်ခ ွဲ ထနိျ်ိုးခ  ြ်မှုရှိရနမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

သသိာထငရ်ှာျိုးကကီျိုးမာျိုးရသာ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးမှုရှိရနမခငျ်ိုး။ 

အြိုံဒ ် ၁၂၀ (GN120)။ အမ ိ ျိုးအစာျိုး(၁) ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ စနစ်တက  ဆနျ်ိုးစစ်မှုတစ် ြ်ကိုံ 

စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့် ်   တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးြါဝင ်ရဆာင ် က်ရစသည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ် 

အမြစ် ရဆာင ် က် မည။် ထိုံတိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးမှုအတ က် အဓိကကိုံယ်စာျိုးလှယ်မ ာျိုးအမြစ် လူမှုဆိုံင ်ာကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးက 

ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။် လိုံက်နာ မညစ်ညျ်ိုးကမ်ျိုးခ က်မ ာျိုးကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၁၊ အြိုံဒ ် ၂၅ မ ှ ၃၃ တ င ်

ရြာ်မြထာျိုးသည။် ယငျ်ိုးနငှ့််သက်ဆိုံငရ်သာ လမ်ျိုးညွှနခ် က်ကိုံ လမ်ျိုးညွှနခ် က်မတှ်စုံ ၁၊ အြိုံဒ၉်၁ မှ ၁၀၅ တ ငရ်တ ှု့ နိုံငသ်ည်။ 

စနစ်တက ဆနျ်ိုးစစ်မှု၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ရအာက်ြါတိုံ ့်ကိုံ စဉ်ျိုးစာျိုးသင့််သည်- 

• စီမ ကိနျ်ိုးရန ာနငှ့််လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်မှုခ  ရသာရန ာတ ငရ်ှိသည့််ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၏ သရဘာ 

သဘာဝနငှ့်် အတိုံငျ်ိုးအတာကိုံ သ ုံျိုးသြ် န၊် 

• ထိုံဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၏ အရမခအရနရမြာငျ်ိုးလွဲမှုအလာျိုးလာနငှ့််မြငြ်ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုး (စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််မသက်ဆိုံင ်

သည့််) ကိုံရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ် န၊် 

• ထိုံဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အက ိ ျိုးခ စာျိုးရနသူမ ာျိုး ခ ွဲမခာျိုးသတ်မတှ် န၊် 

• ရြာ်ထုံတ်ထာျိုးရသာ ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် စီမ ကိနျ်ိုးမ ှ မှီခိုံရနသည့််အတိုံငျ်ိုးအတာ သိုံ ့်မဟုံတ် 

စီမ ကိနျ်ိုးမ ှထခိိုံက်သက်ရ ာက်နိုံငသ်ည့််အ တိုံငျ်ိုးအတာကိုံဆနျ်ိုးစစ် န၊် 

• ထိုံရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၏ အရ ျိုးြါမှုအတိုံငျ်ိုးအတာကိုံ အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုးအ  မှီခိုံရနမှုမ ာျိုး၊ 

က နျ်ိုးမာရ ျိုး၊ ရဘျိုးအနတ ာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးရ ျိုးနငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုအရမ  အနစ်ှမ ာျိုးရှုရထာင့််တိုံ ့်မ ှဆနျ်ိုးစစ် န၊် 

• ယငျ်ိုးနငှ့််ဆက်စြ်ရနရသာ အဓိကက သည့််  လူမှုဆိုံင ်ာ၊ လုံြ်ငနျ်ိုးလညြ်တ်မှုဆိုံင ်ာ၊ ရင ရကကျိုးဆိုံင ်ာ၊ ကကီျိုးကကြ် 

က ြ်ကွဲမှုဆိုံင ်ာနငှ့်် ဂုံဏသ်ကိခာဆိုံင ်ာ အနတ ာယ်မ ာျိုး ရြာ်ထုံတ် န၊် 

• ရြာ်ထုံတ်ထာျိုးရသာ အနတ ာယ်မ ာျိုး ရလျှာ့်ခ နိုံငရ် ျိုး လုံြ်ရဆာငမ်ည့််လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး 

အစီအမ မ ာျိုး သတ်မတှ် န။် 

 

အြိုံဒ ် ၁၂၁ (GN121)။ အမ ိ ျိုးအစာျိုး (၁) ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အဓိကဦျိုးစာျိုးရြျိုး ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအမြစ် 

သတ်မတှ်သည့််အခါ ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးကိုံရရှာငရ်ှာျိုး န ် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး အဆင့််ဆင့််ြ ုံစ ကိုံ  အသ ုံျိုးမြ  မည။်  

ထခိိုံက်မှုမ ာျိုးကိုံ မရရှာငရ်ှာျိုးနိုံငလ်ျှင ်အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရအာငရ်လျှာ့်ခ  နန်ငှ့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၂၅ တ င ်

ရြာ်မြထာျိုးရသာ “အဓိကက ရသာ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး၏ တနြိ်ုံျိုးနငှ့်် ထရိ ာက်စ ာလုံြ်ငနျ်ိုးလည်ြတ်မှု” ကိုံ 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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ဆက်လက်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န၊် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး အစီအမ မ ာျိုး  က င့်သ် ုံျိုး နမ်ြစ်သည။် ဤ ညမ်ှနျ်ိုးခ က်ရအာငမ်မငရ် ျိုးအတ က် 

ရလျှာ့်ခ ရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုးအရြေါ် ကကီျိုးမာျိုးစ ာ ရမြာငျ်ိုးလွဲရဆာင ် က် နိုံငရ်မခမ ာျိုးကိုံ စဥ်ျိုးစာျိုးရသာအာျိုးမြင့် ် ဤလမ်ျိုးညွှနခ် က် 

မတှ်စုံတ င ် ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုးကိုံ အရသျိုးစိတ်ရြာ်မြမထာျိုးြါ။ သက်ဆိုံင ်ာ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ 

ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုးက ထိုံထခိိုံက်မှု ရလျှာ့်ခ ရ ျိုးအစီအမ မ ာျိုးကိုံ ရှာရြ ရြာ်ထုံတ်သင့််သည။် သဘာဝသယ ဇာတ အရမခခ ရသာ 

အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုးမ ာျိုး၊ သဘာဝအ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးအာျိုး  ယူ မခငျ်ိုး(access to natural resources)တိုံ ့်နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုးသည့််  

ရြျိုးရလ ာ်မခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၅ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးရကကာငျ်ိုး မတှ်သာျိုးထာျိုးြါ။ 

ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် အစာျိုးထိုံျိုးရြျိုးရလ ာ်မခငျ်ိုးကိုံ မစဉ်ျိုးစာျိုးမီ - ရရှာငက်ကဉ်မခငျ်ိုး၊ 

အနညျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရအာင ် ရလျှာ့်ခ မခငျ်ိုးနငှ့်် မြနလ်ညထ်ရူထာငထ်ိနျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးတိုံ ့်ြါဝငရ်သာ ထခိိုံက်မှုရလျှာ့်ခ ရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုး 

အဆင့််ဆင့်် ရဆာင ် က်ရကကာငျ်ိုး သက်ရသမြလိမ့််မညဟ်ုံ ရမျှာ်လင့် ်ြါသည။် 

အြိုံဒ ် ၁၂၂ (GN122)။ အမ ိ ျိုးအစာျိုး(၂) ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အဓိက ဦျိုးစာျိုးရြျိုးဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအမြစ် 

သတ်မတှ်လျှင ် အဆိုံြါ ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်မှုအနညျ်ိုးဆ ုံျိုးရလျှာ့်ခ သင့််သည့််အမြင ် လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၂၅ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည့််အတိုံငျ်ိုး စီမ ကိနျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုး လုံြ်ကိုံငလ်ညြ်တ်မှုမ ာျိုးတ င ် သဘာဝ 

အ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးကိုံ မြ က်စီျိုးရစဘွဲ ထရိ ာက်စ ာအသ ုံျိုးမြ မှု မမ င့်တ်ငရ် ျိုး အစီအမ မ ာျိုး ရဆာင ် က်သင့််သည။် 

ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုး၏ စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး လုံြ်ကိုံငလ်ည်ြတ်မှုမ ာျိုး အတ က် ရဂဟစနစ်မှ 

ရထာက်ြ ့်ရြျိုးထာျိုးရသာဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ဆက်လက်ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုး န ် သဘာဝြတ်ဝနျ်ိုးက ငအ်တ ငျ်ိုး ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည့်် 

လုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး  ည်ညွှနျ်ိုးသတ်မတှ်ရြာ်မြရြျိုးထာျိုးသည။် ဥြမာ- သစ်ရတာရမမမ ာျိုး၏ ဆငရ်မခရလျှာမ ာျိုး 

တစ်ရလျှာက် သဘာဝရြါက်ြငမ် ာျိုး ဆက်လက်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးမခငျ်ိုးသည် တမ အတ ငျ်ိုး ရ ဝငရ် ာက်မှုတိုံျိုးတက်ရစနိုံင၍် 

ရ အာျိုးလျှြ်စစ်စီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုး၏ ဓာတ်အာျိုးထုံတ်လုံြ်မှု တိုံျိုးတက်ရစနိုံငသ်ည။် ဒရီ ရတာမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အမခာျိုးရသာ 

ကမ်ျိုးနျီိုးရဂဟစနစ်မ ာျိုး ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးမခငျ်ိုးသည် ငါျိုးနငှ့််အမခာျိုးရ ရနမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးအတ က် ရြါက်ြ ာျိုးရှငသ်န ်ာရန ာမ ာျိုး ြနတ်ီျိုး 

ရြျိုးသမြင့်် ငါျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် အမခာျိုးရ ရနသတတ ဝါရမ ျိုးမမျူရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် အက ိ ျိုးရှိနိုံငသ်ည။် သနတာရက ာက်တနျ်ိုးမ ာျိုး 

နငှ့်် အမခာျိုးရ ငနရ်ှိ အ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးကာက ယ် ရစာင့််ရရှာက်မခငျ်ိုးသည ် ခ ီျိုးသ ာျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးအတ က် အရ ျိုးြါရသာ 

ကမ်ျိုးရိုံျိုးတနျ်ိုးဆိုံင ်ာ အ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုး၏ အြနျ်ိုးရမြမှုတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး တိုံျိုးတက်ရစသည။် ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုး ြ်အာျိုးလ ုံျိုးသည ်ကုံမပဏကီ 

မှီခိုံအာျိုးထာျိုးသည့် ် ရဂဟစနစ်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရြျိုးအြ်မခငျ်ိုး၊ ထနိျ်ိုးည မိခငျ်ိုးနငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ်  

အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုးမြစ်ရစသည့်န်ညျ်ိုးလမ်ျိုး မြစ်ကကသည။် ထိုံကိစစနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုးသည့်် သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးသည် လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ်ခ က် ၃ ြါ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့််ဆက်စြ်မှုရှိရသာ်လညျ်ိုး က ွဲမြာျိုးမခာျိုးနာျိုးသည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၃ 

သည ် စီမ ကိနျ်ိုးဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲမှုနငှ့်် ထုံတ်လုံြ်မှုလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုး၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် စ မ်ျိုးအငန်ငှ့်် ရ အသ ုံျိုးခ မှု 

ထရိ ာက်အက ိ ျိုးမ ာျိုးရစရ ျိုးသတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး ရြာ်မြြါရှိသည ်(ဆိုံလိုံသညမ်ှာ “အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးအတ ငျ်ိုး” ခ မတှ်က င့််သ ုံျိုးရသာ 

ထရိ ာက်အက ိ ျိုး မ ာျိုးရစရသာ အစီအမ မ ာျိုး) ။ 
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သ ရှ်  သဘာဝသယ ဇာတရငေ်းပမစ်မျာေးအာေး ရရရှည ်တည်တ ့်ရအာင ်စီမ ခန် ့်ခ ွဲပခငေ်း 

၂၆။ IFC ၏ ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ရယထူာေးသမူျာေးသည ်သဘာဝသစ်ရတာနငှ့်် သစ်ရတာစ ို ခ်ငေ်းလိုြ်ငန်ေး၊ 

စ ို ြ်ျ  ေးရရေးလိုြ်ငန်ေး၊ တ ရ စဆာန်ရမ ေးပမြူရရေး၊ ရရတ င ်ရမ ေးပမြူရသာ (သ ို ့်မဟိုတ)်စ ို ြ်ျ  ေးရသာလိုြ်ငန်ေး၊ငါေးလိုြ်ငန်ေး 

စသည်တ ို ့် အြါအဝင ် သ ရှ် သဘာဝသယ ဇာတထိုတလ်ိုြ်သည့်် လိုြ်ငန်ေးမျာေးနငှ့် ် ြတသ် ရ်နြါ  

ဤလိုြ်ရဆာငမ်ှု စ သတမှ်တခ်ျ ၊် အြ ိုေ ် ၂၆ မှ ၃၀ တ င ် ရြာ်ပြထာေးရသာ အချ မ်ျာေး  ို လ ို န်ာရန် 

တာဝန်ရှ သလ ို အပခာေး ျန်ရှ ရနသည့်် အချ မ်ျာေး  ိုလညေ်း လိုြ်ရဆာငရ်မည။် ပြစ်န ိုငလ်ျင ် ရပမ  ိုအရပခခ သည့်် 

စ ို ြ်ျ  ေးရရေးလိုြ်ငန်ေး နငှ့် ် သစ်ရတာလိုြ်ငန်ေးစီမ ချ မ်ျာေး  ို သစ်ရတာမရှ ြူေးသည့်် ရပမမျာေးနငှ့်် ရပြာငေ်းလွဲထာေးဖြီေး 

ပြစ်ရသာ ရပမမျာေး၌ လိုြ်  ိုငရ်မည။် လိုြ်ငန်ေးဆ ိုငရ်ာ သေီးပခာေးစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုလိုြ်ထ ိုေးလိုြ်နညေ်းမျာေး၊ ရရှ န ိုငသ်ည့်် 

နညေ်းြညာမျာေး(available technology)  ိုအသ ိုေးပြ ၍ သ ်ရှ သဘာဝသယ ဇာတမျာေး ရရရှညတ်ညတ် ့်ရစရရေး 

ရညရ် ယ၍် စီမ လိုြ်ရဆာငရ်မည။် ယငေ်းအရပခခ အဆင့်် ထိုတလ်ိုြ်ရရေး လိုြ်ငန်ေးဆ ိုငရ်ာ လိုြ်ထ ိုေးလိုြ်နညေ်းမျာေးအာေး 

န ိုငင် တ ာဆ ိုငရ်ာ၊ ရေသဆ ိုငရ်ာ (သ ို ့်မဟိုတ)် န ိုငင် ဆ ိုငရ်ာ စသည့်် အဆင့််မျာေးမှ လ ခ် အသ အမှတပ်ြ ထာေးရသာ 

စ မျာေးနငှ့််အတ ူ ရြါငေ်းစြ်၍ ရရရှည်တည်တ ့်မည့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု လိုြ်ထ ိုေးလိုြ်နညေ်းမျာေးအာေး လ တလ်ြ်စ ာစ စစ် 

အတညပ်ြ ဖြီေး (သ ို ့်မဟိုတ)် တရာေးဝငအ်သ အမှတပ်ြ ဖြီေးပြစ်ရသာ၊ ဆရီလျာ်ရသာ၊ အမျာေး  လ ခ် ထာေးသည့်် 

စ တစ်ခို (သ ို ့်မဟိုတ)် စ မျာေးအတ ိုငေ်း ရဆာငရ်  ရ်န်ပြစ်သည။်  

အြိုံဒ ်၁၂၃ (GN123) ။ ဤလုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က်ြါ  ည ် ယ်ခ က်တ င ်အဓိကထုံတ်လုံြ်မှုကိုံ အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံ ာ၌ 

အြငန်ငှ့်် တိ စဆာနမ် ာျိုးကိုံ လူသာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် တိ စဆာနမ် ာျိုး၏ စာျိုးသ ုံျိုးမှုနငှ့်် သ ုံျိုးစ ွဲမှုအတ က် သဘာဝအတိုံငျ်ိုး အရိုံငျ်ိုးအရမခ 

အရန သိုံ ့်မဟုံတ် စိုံက်ြ ိ ျိုးနိုံငသ်ည့်အ်ရမခအရန နစ်ှခုံစလ ုံျိုးတ င ် စိုံက်ြ ိ ျိုးရမ ျိုးမမျူထုံတ်လုံြ်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုးတ င ်

သဘာဝသစ်ရတာမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် သစ်ရတာစိုံက်ခငျ်ိုးမ ာျိုး စသည့်် သစ်ရတာအမ ိ ျိုးအစာျိုးအာျိုးလ ုံျိုးြါဝင၍်၊ သဘာဝသစ်ရတာ 

မ ာျိုးမ ှထုံတ်ယူနိုံငရ်သာ သစ်မဟုံတ်ရသာသစ်ရတာထ က်ြစစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ နစ်ှစဉ်စိုံက်ြ ိ ျိုး ရသာ  ာသသီျီိုးနှ မ ာျိုးနငှ့်် နစ်ှရှညသ်ျီိုးနှ  

မ ာျိုး နစ်ှမ ိ ျိုးစလ ုံျိုးအြါအဝင ် စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး အမ ိ ျိုးအစာျိုးအာျိုးလ ုံျိုးနငှ့်် တိ စဆာနရ်မ ျိုးမမျူရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး၊ ရ ခ ိ ၊ 

ရ ငနရ်န သက်ရှိသတတ ဝါ အမ ိ ျိုးအစာျိုးအာျိုးလ ုံျိုး၊ ရက ာရိုံျိုးရှိ၊ ရက ာရိုံျိုးမွဲ့် နစ်ှမ ိ ျိုးစလ ုံျိုးအြါအဝငအ်ာျိုး သဘာဝအတိုံငျ်ိုး 

လွှတ်ရကကာငျ်ိုးရမ ျိုးမမျူမခငျ်ိုး၊ ြမ်ျိုးဆျီိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် အရသျိုးစာျိုးတစ်နိုံငတ်စ်ြိုံငန်ငှ့်် အြနျ်ိုးရမြ နအ်လိုံ ့်ငာှ ငါျိုးြမ်ျိုးမခငျ်ိုးမသှည် 

စီျိုးြ ာျိုးမြစ်ငါျိုးြမ်ျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးအထိြါဝငသ်ည။် ဤအြိုံငျ်ိုးသည ်အမ ာျိုးမြညသ်ူအက ိ ျိုးငာှ မိမိတိုံ ့်၏ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး  ယူထာျိုးသူ 

မ ှ စီမ ခန် ့်ခ ွဲရြျိုးရနရသာ သက်ရှိသဘာဝအ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးနငှ့်် ဆိုံငသ်ည့်် လုံြ်ငနျ်ိုး ြ်အာျိုးလ ုံျိုး အက   ျိုးဝငရ်စ န ်  ည ် ယ်၍ 

က ယ်က ယ်မြန် ့်မြန် ့် ထည့််သ ငျ်ိုးသတ်မတှ်ထာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။် 

 

အြိုံဒ ်၁၂၄ (GN124) ။ အဓိက မတူစ် ြ်မာှ ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုး ြ်မ ာျိုးတ င ်ြါဝငရ်ဆာင ် က်ရနသူမ ာျိုးသည် အ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးကိုံ 

ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာြ ုံစ မြင့်် စီမ ခန် ့်ခ ွဲ န ်လိုံအြ်သည။် ဆိုံလိုံသညမ်ာှ ရမမ ရ အ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးသည ်ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ ထုံတ်လုံြ်မှု 

စ မ်ျိုးအာျိုးကိုံ အခ ိနက်ာလကကာရှည ်ဆက်လက်ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုး ထုံတ်လုံြ်နိုံငစ် မ်ျိုးရှိသည။်ထိုံရကကာင့် ် စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးနငှ့်် ရမ ျိုးမမျူရ ျိုး 

အရလ့်အက င့််မ ာျိုးသည ် ယငျ်ိုးတိုံ ့်အနျီိုးတစ်ဝိုံက်က သဘာဝြတ်ဝနျ်ိုးက ငက်ိုံ အ ညအ်ရသ ျိုးအဆင့််အတနျ်ိုး  နမိ့််က  

မသ ာျိုးရစ နလ်ိုံအြ်သည။် ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဆိုံသည်မာှ ထိုံအ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးအရြေါ် မှီခိုံရနသူမ ာျိုးနငှ့် ်



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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စနစ်တက တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုး၍ ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးမှုလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် ြါဝငရ်ဆာင ် က်ခ င့််ရြျိုးသည့််အမြင ် ထိုံြ  ှု့ ဖြိ ျိုးမှု၏ အက ိ ျိုးအမမတ် 

မ ာျိုးကိုံ မျှတစ ာ မျှရဝခ စာျိုးခ င့််ရြျိုးမခငျ်ိုးလညျ်ိုးမြစ်သည။်  

အြိုံဒ ် ၁၂၅ (GN125) ။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊  အြိုံဒ ် ၂၆ တ င ် ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုမ ာျိုးကိုံ 

သက်ဆိုံင ်ာလုံြ်ငနျ်ိုးအလိုံက် စနစ်တက စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအရလ့်အက င့််မ ာျိုးနငှ့််  နိုံငရ်သာနညျ်ိုးြညာမ ာျိုး အသ ုံျိုးခ မခငျ်ိုးအာျိုးမြင့်် 

ရအာငမ်မငစ် ာရဆာင ် က်နိုံငရ်ကကာငျ်ိုး ရြာ်မြထာျိုးသည။် လုံြ်ငနျ်ိုးကဏ္ဍနငှ့််ြထဝီရဒသအရြေါ်မတူည၍် သက်ဆိုံင ်ာသတငျ်ိုး 

 ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုးနငှ့် ်တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုးသင့််သည။်ထိုံသိုံ ့်ရဆာင ် က်မှုသည ်လူမှုဆိုံင ်ာရှုရထာင့််မ ာျိုးကိုံ ြိုံမိုံအသာျိုးရြျိုး ရဆာင ် က် 

ရသာလ်ညျ်ိုး ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လုံြ်ငနျ်ိုးခ ငက် နျ်ိုးမာရ ျိုးနငှ့်် ရဘျိုးကငျ်ိုးအနတ ာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးရ ( EHS)  ကိုံလညျ်ိုးရဆာင ် က် 

လာြါသည။် EHS ဆိုံင ်ာ လမ်ျိုးညွှနမ်ှုမ ာျိုးနငှ့်် IFC မထှုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ အရလ့်အက င့််ရကာငျ်ိုးမတှ်စုံမ ာျိုးနငှ့်် အရထာက်အ 

ကူမြ စာအုံြ်စာတမ်ျိုးမ ာျိုးသည ် IFC၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ ယူထာျိုးသူမ ာျိုးအတ က် အသ ုံျိုးဝငရ်သာ ကနဦျိုးသတငျ်ိုး 

 ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုး မြစ်သည။် ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့််သက်ဆိုံငသ်ည့်် လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုး၏ ရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမ ာျိုးမမနဆ်နလ် က်ရှိ ာ ကိုံျိုးကာျိုးစ ာ 

လမ်ျိုးညွှနခ် က်အသစ်မ ာျိုးကိုံ ြ ုံမနှထ်ုံတ်မြနရ်န သည။် အငတ်ာနက်ရြေါ်တ င ် ြတ်မတှ်စ ာမ ာျိုးကိုံ လ ုံ ့်လရှိရှိရှာရြ မခငျ်ိုးမြင့် ်

အသ ုံျိုးဝငရ်သာရနာက်ဆ ုံျိုး  သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးစ ာ  ရှိလာနိုံငသ်ည။် ရနာက်ဆ ုံျိုးမ မ်ျိုးမ မြ စုံထာျိုးရသာ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု အရလ့်အက င့််မ ာျိုးနငှ့််ဆိုံငရ်သာ ထျူိုးမခာျိုးသည့်် သတငျ်ိုး ငျ်ိုးမမစ်တစ်ခုံမာှ အမြညမ်ြည်ဆိုံင ်ာ ကုံနသ် ယ်ရ ျိုးစငတ်ာ 

၏ ကုံနသ် ယ်ရ ျိုး စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးဆိုံင ်ာ လမ်ျိုးမြရမမြ ုံမြစ်သည။်26 

အြိုံဒ ် ၁၂၆ (GN126)။ မကကာရသျိုးခငန်စ်ှမ ာျိုးအတ ငျ်ိုး လုံြ်ငနျ်ိုးကဏ္ဍအမ ာျိုးအမြာျိုးသည ် ြတ်ဝနျ်ိုးက င ် နငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ 

ရ ရှညစ် နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ရ ျိုးသာျိုးမြ စုံရနခွဲ့်သည ် နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) တ ာျိုးဝင ် လိုံက်နာ က င့််သ ုံျိုးရနခွဲ့်ကကသည။် ထိုံစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ်

ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ အရလ့်အက င့််ရကာငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ  ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးကကသည။် သက်ဆိုံင ်ာကဏ္ဍ သိုံ ့်မဟုံတ် 

ြထဝီရဒသ၏ လိုံအြ်ခ က်နငှ့််ကိုံက်ညသီည့်် စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး၊စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး၊ အညွှနျ်ိုးကိနျ်ိုးမ ာျိုးထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသည့်် ထိုံတ ာျိုးဝင ်

စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ရလျိုးစာျိုးလိုံက်နာလာမခငျ်ိုးသည ် လ တ်လြ်အမှီအခိုံကငျ်ိုးရသာစစ်ရဆျိုးမှုနငှ့််လိုံက်နာမှုရှိ၊မရှိ စိစစ်အတညမ်ြ မှု 

မ ာျိုးရကကာင့််မြစ်နိုံငသ်ည။် သစ်ရတာကဏ္ဍ၏  ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ သစ်ရတာစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ်သစ်ရတာကကီျိုးကကြ် 

အုံြ်ခ  ြ်မှုရကာငစီ် (Forest Stewardship Council -FSC)မှ မြ စုံထာျိုးသည့်် စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး ြါဝငသ်ည့််အမြင ် နိုံငင် အလိုံက် 

သစ်ရတာစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးစ ာ (ဥြမာ- အရမ ိကနမ်ြညရ်ထာငစ်ုံ၏ က င့််သ ုံျိုးရသာ ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ သစ်ရတာအစီအစဉ် 

Sustainable Forestry Initiative -SFI)၊ ကရနဒါ၏ စ နှုနျ်ိုးမြ စုံရ ျိုးအသငျ်ိုးအြ ွဲှု့၏ ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ သစ်ရတာစီမ ခ 

န် ့်ခ ွဲမှုစ နှုနျ်ိုး(CSA)၊ ဘ ာဇီျိုးနိုံငင် ၏ Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR) ၊ ခ ီလီနိုံငင် ၏ Sistema 

Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable (CERTFOR) စသည်တိုံ ့်ြါဝငသ်ည။် ရ ရှညြ်  ှု့ ဖြိ ျိုး 

                                                           
26 GN26 ITC, “Standards Map-Your Roadmap to sustainable Trade”, http://www.standardsmap.org/Index.aspx. စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးအရမခခ  

လူသ ုံျိုးကုံန ်ထုံတလ်ုံြ် န ်ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ စ ခ ိနစ် ညွှနျ်ိုးလမ်ျိုးမြရမမြ ုံ အသ ုံျိုးမြ  နလ်ညျ်ိုးစဉ်ျိုးစာျိုးြါ။ (http://gmaptool.org) ထိုံလမ်ျိုးမြရမမြ ုံသည ်နိုံငင်  ၂၀ 

ရက ာ်ရှိ ထုံတက်ုံန/် ဝနရ်ဆာငမ်ှုလုံြ်ငနျ်ိုးက ငျ်ိုးဆက်ဆိုံင ်ာ အနတ ာယမ် ာျိုးနငှ့်် လူသ ုံျိုးကုံနမ် ာျိုးအမြင၊် ITC စ ခ ိနစ် ညွှနျ်ိုးရမမြ ုံမှထုံတန်ှုတ်ထာျိုးရသာ 

သက်ဆိုံင ်ာ အသအိမှတ်မြ လက်မှတ် ရြျိုးအြ်သည့််အစီအစဉ်မ ာျိုးလညျ်ိုးြါဝငသ်ည။် 

http://www.standardsmap.org/Index.aspx
http://www.standardsmap.org/Index.aspx
http://gmaptool.org/
http://gmaptool.org/


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 
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တိုံျိုးတက်ရသာ စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးက န ်က် (SAN) ကိုံ ၁၉၉၂ ခုံနစ်ှတ င ်ထရူထာငခ်ွဲ့် ာ ယခုံအခါ တနြိ်ုံျိုးမမင့််သျီိုးနှ မ ာျိုးစ ာအတ က် 

က ယ်က ယ်မြန် ့်မြန် ့် အသ ုံျိုးမြ ရနကကဖြီမြစ်သည။် မကကာရသျိုးမီ ကလညျ်ိုး လူသ ုံျိုးကုံနန်ငှ့််ဆိုံငရ်သာ ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူ 

အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတိုံ ့်၏ အစြ ိ ျိုးရဆာင ် က်မှုမ ာျိုး တိုံျိုးတက်လာခွဲ့်သညမ်ှာ ဥြမာအာျိုးမြင့်် ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ 

ဆအီုံနျ်ိုးဆိုံင ်ာ စကာျိုးဝိုံငျ်ိုးရဆ ျိုးရန ျိုးြ ွဲ (Roundtable on Sustainable Palm Oil -RSPO) ကိုံ ၂၀၀၈ ခုံနစ်ှတ င ်

ရဆာင ် က်နိုံငခ်ွဲ့်သည။် (RSPO) တ င ်ဆအီုံနျ်ိုးစိုံက်ြ ိ ျိုးထုံတ်လုံြ်မခငျ်ိုးနငှ့််ဆိုံငသ်ည့််  မူမ ာျိုး၊ သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ အရမခခ သည့်် 

စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးရှိသည။် ထိုံစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးသည ် အမခာျိုးရသာ လူသ ုံျိုးကုံနက်ဏ္ဍမ ာျိုးမြစ်ကကသည့်် (ကက ၊ ဝါခ ည၊် ြွဲြိစြ် စသည)် 

တိုံ ့်တ ငရ် ျိုးဆ ွဲလ က်ရှိရသာ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် နှုငိျ်ိုးယှဉ်နိုံငသ်ည့််အရမခအရနတ င ် ရှိသည။် ကဏ္ဍတစ်ခုံတ င ် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် 

လူမှုဆိုံင ်ာ ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရ ျိုးအတ က် “သင့််ရတာ်ရသာ” (ရအာက်တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည့််) စ နှုနျ်ိုးတစ် ြ်ခ မတှ်ထာျိုးလျှင ်

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ သည် IFC မ ှ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးက ထိုံစ နှုနျ်ိုးကိုံ လိုံက်နာ န ်

သတ်မတှ်ထာျိုးသည။် (ထိုံ ့်မြင)်  လုံြ်ငနျ်ိုးရဆာင ် က်သူတိုံ ့်က တိုံက်ရိုံက်ြိုံငဆ်ိုံငရ်သာ သိုံ ့်မဟုံတ် ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဆိုံင ်ာ 

ထနိျ်ိုးခ  ြ် မှုမ ာျိုးရအာက်တ င ်ရှိရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးလညြ်တ်မှုအာျိုးလ ုံျိုးတ င ်ထိုံစ နှုနျ်ိုးကိုံလိုံက်နာရကကာငျ်ိုး လ တ်လြ်ရသာ စစ်ရဆျိုး 

အတညမ်ြ မှု သိုံ ့်မဟုံတ် သက်ရသခ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးမှု  ယူ န ်သတ်မတှ်ထာျိုးသည။် 

အြိုံဒ ်၁၂၇ (GN127) ။ အြိုံဒ ်၂၆ တ င ်အရသျိုးစိတ်ရြာ်မြထာျိုးသညမ်ာှ “မြစ်နိုံငလ်ျှင ် IFC ၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ 

 ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်သစ်ရတာရမမမဟုံတ်သည့််ရန ာ သိုံ ့်မဟုံတ် မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုးမြစ်ရသာရန ာတ င ် ရမမယာကိုံ 

အရမခခ ရသာ စိုံက်ြ ိ ျိုးထုံတ်လုံြ်မှုလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် သစ်ရတာစီမ ကိနျ်ိုးမ ာျိုး ရန ာခ ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။်” ဟူ၍ ရြာ်မြထာျိုး 

သည။် ထိုံသတ်မတှ်ခ က်ကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၁၄ ၏ ြထမအခ က် (သဘာဝရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး 

ရခါငျ်ိုးစဉ်ရအာက်တ ငက်ကည့််ြါ) နငှ့်် အတူတ ွဲ က င့််သ ုံျိုးသင့််သည။် အြိုံဒ ်၁၄ ၏ ြထမအခ က်တ င ်“မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးဖြီျိုး 

ရသာ ရန ငျ်ိုးရဒသအရြေါ်တ င ် စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်မည့််ကိစစနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍၊ ရဒသတ ငျ်ိုး၌ အမခာျိုးအလာျိုးအလာရှိရသာ၊ 

အမခာျိုးမြစ်နိုံငရ်သာ ရ  ျိုးခ ယ်စ ာမ ာျိုးမရှိရကကာငျ်ိုး” သက်ရသမြ န ်သတ်မတှ်ထာျိုးသည။်  

၂၇။ သ ရှ် သဘာဝရငေ်းပမစ်မျာေးအာေး ရရရှညတ်ည်တ ့်ရအာင ် စီမ ခန် ့်ခ ွဲပခငေ်းအတ   ် န ိုငင် တ ာဆ ိုငရ်ာ၊ ရေသ 

ဆ ိုငရ်ာ၊ န ိုငင် ဆ ိုငရ်ာ စသည့်် အဆင့််အသေီးသေီးမှ အတညပ်ြ လ ခ် ထာေးသည့်် ယ ို  ညစ် တခ်ျရရသာစ မျာေး သည ်

ြူေးတ ွဲြါအချ မ်ျာေးပြင့်် ပြည့််စ ိုသည။်  (၁) ယငေ်းတ ို ့်သည ်ဓမမဓ ဋ္ဌာန် ျဖြီေး ရအာငပ်မငရ်အာင ်လိုြ်ရဆာငန် ိုင ်သည။် 

(၂) ယငေ်းတ ို ့်အာေး ဘ ရ်ြါငေ်းစ ိုမှ ြ သ် ်ဆ န် ယသ်မူျာေး အာေးလ ိုေးနငှ့််တ ိုငြ်ငရ်ဆ ေးရန ေးဖြီေးမှ ချမှတသ်ည၊် (၃) 

တစ်ဆင့််ဖြီေးတစ်ဆင့််ပမင့်မ်ာေးလာဖြီေး အစဥတ် ိုေးတ ရ် ာငေ်းမ န်လာရစရန် အာေးရြေးသည၊် (၄) ထ ိုစ မျာေးအတ   ် ၂၀ 

ဆရီလျာ်ဖြီေး အသ အမှတပ်ြ  အြ ွဲ ွဲ့အစညေ်းမျာေးမှ လ တလ်ြ်စ ာ စ စစ်အတညပ်ြ  (သ ို ့်မဟိုတ)် တရာေးဝငအ်သ အမှတ ်

ပြ ရြေးသည။်  

_____________________________________________________  

၂၀အမ ာျိုးလက်ခ သည့်် တ ာျိုးဝငအ်သအိမှတ်မြ မခငျ်ိုးစနစ်သည ် ကုံနက် မှုနငှ့််တ ကလ်ျှင ် အက ိ ျိုးထျူိုး လဒ ်ဖြီျိုး လ တလ်ြ်စ ာ၊ ဓမမဓိဋ္ဌာနက် က  

လုံြ်ကိုံငန်ိုံငက်ာ၊ သသိာထငရ်ှာျိုးသည့်် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ မ ာျိုးရှိသည့််စနစ်မြစ်သည။် ထိုံစနစ်အာျိုး ရြာ်ထုံတ ်ာတ င ် သက်ဆိုံင ်ာ  

ြတ်သက်ဆက်န ယသ်မူ ာျိုးမြစ်သည့်် ဥြမာ - ရဒသခ  ြ်  ာလူထုံ၊ ရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုး၊ စာျိုးသ ုံျိုးသ၊ူ ထုံတလ်ုံြ်သူ နငှ့်် ြတ်ဝနျ်ိုးက င ်

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးကဏ္ဍတိုံ ့်ကိုံ ကိုံယစ်ာျိုးမြ သည့််အ ြ်ြကအ်ြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးမှ ကိုံယစ်ာျိုးလှယမ် ာျိုး စသညတ်ိုံ ့်နငှ့်် တိုံငြ်ငရ်ဆ ျိုးရန ျိုး ရြာထ်ုံတ် မည။် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ထိုံစနစ်သည ် မျှတဖြီျိုး ြ င့််လငျ်ိုးမမငသ်ာမှုရှိကာ အက ိ ျိုးစီျိုးြ ာျိုးြဋြိကခကိုံ ရရှာငရ်ှာျိုးထာျိုးသည့်် လ တ်လြ်ရသာ အဆ ုံျိုးအမြတ်ခ မှတ်ရ ျိုး 

စနစ်မြစ်သည။်  

အြိုံဒ ် ၁၂၈ (GN128)။ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးစ ာကိုံ အဆိုံမြ ထာျိုးရသာ်လညျ်ိုး ထိုံစ နှုနျ်ိုးအမ ာျိုးစုံသည် သက်ဆိုံင ်ာ ရ ရှညြ်  ှု့ ဖြိ ျိုး 

တိုံျိုးတက်ရ ျိုးကိစစမ ာျိုးအတ က် အမြည့်အ်ဝက င့်သ် ုံျိုးနိုံငမ်ခငျ်ိုး မရှိနိုံငြ်ါ။ သိုံ ့်မဟုံတ် လ တ်လြ်အမှီအခိုံကငျ်ိုးစ ာ တစ်ရမြျိုးည ီ

က င့််သ ုံျိုးနိုံငစ် မ်ျိုး မရှိမခငျ်ိုးလညျ်ိုးမြစ်နိုံငသ်ည။် သ ုံျိုးစ ွဲ န ်သင့််ရတာ်သည့်် စ နှုနျ်ိုးတစ်ခုံသည ်ရအာက်ြါအတိုံငျ်ိုးမြစ်သင့််သည-် 

• ဓမမဓိဌာနက် ၍ လုံြ်ရဆာငန်ိုံငသ်ည-် မြဿနာမ ာျိုးကိုံ ရြာ်ထုံတ် ာတ င ်သြိပ နညျ်ိုးက  ခ ညျ်ိုးကြ်နညျ်ိုးကိုံ အရမခခ ၍ 

ထိုံမြဿနာမ ာျိုးကိုံ ရမမမြငအ်ရမခအရနအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတ င ်  လက်ရတ ှု့က က  ကိုံငတ် ယ်ရမြရှငျ်ိုးနိုံငမ်ခငျ်ိုး။ 

• သက်ဆိုံင ်ာ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးနငှ့်် လက်ရှိတိုံငြ်င ်ရဆ ျိုးရန ျိုးရနရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တစ် ြ်အာျိုး 

မြင့်် ရဆာင ် က်နိုံငသ်ည် သိုံ ့်မဟုံတ် ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးနိုံငသ်ည ်- မညသ်ည့််အုံြ်စုံကမျှ မသင့််ရလ ာ်ရသာ ကသဇာလွှမ်ျိုးမိုံျိုးမှု 

သိုံ ့်မဟုံတ် ဗီတိုံအာဏာကိုံ  ရှိကိုံငစ် ွဲမခငျ်ိုးမမြ ဘွဲ သက်ဆိုံင ်ာ စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူ အုံြ်စုံအာျိုးလ ုံျိုး - ( 

ထုံတ်လုံြ်သူမ ာျိုး၊ ကုံနသ်ည်မ ာျိုး၊ မြ မြငစီ်မ ထုံြ်ြိုံျိုးရသာ စက်ရ ုံ ြိုံငရ်ှငမ် ာျိုး၊ ရင ရခ ျိုးငာှျိုးသူမ ာျိုး၊ ရဒသခ မ ာျိုးနငှ့်် 

မြညသ်ူလူထုံ၊ ရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုး၊ အ ြ်ြက် လူမှုအြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးသည ် ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ စာျိုးသ ုံျိုးသူဆိုံင ်ာ၊ 

ြတ်ဝနျ်ိုးက ငဆ်ိုံင ်ာ၊ လူမှုဆိုံင ်ာအက ိ ျိုးစီျိုးြ ာျိုးမ ာျိုး)  ထ မ ှ   သရဘာထာျိုးအကက ဉာဏမ် ာျိုး၊ ဗဟုံသုံတမ ာျိုး ကိုံ 

ဟနခ် က်ညရီစမခငျ်ိုး ။  

• တဆင့််ဖြီျိုးတစ်ဆင့််နငှ့်် ဆက်လက်တိုံျိုးတက်ရ ျိုးအတ က်  အာျိုးရြျိုးတိုံက်တ နျ်ိုးသည်- စ ခ ိန ် စ ညွှနျ်ိုးအြိုံငျ်ိုးနငှ့်် ြိုံမိုံ 

ရကာငျ်ိုးမ နရ်သာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု အရလ့်အက င့််မ ာျိုး က င့််သ ုံျိုးမှုအြိုံငျ်ိုး နစ်ှခုံစလ ုံျိုးတ င ်  မူမ ာျိုးနငှ့် ် စ မ ာျိုးအရြေါ် အခ ိန ်

ကကာလာသညန်ငှ့််အမျှ လိုံက်နာမှုတိုံျိုးတက်ရကကာငျ်ိုး ရြာ်မြ န ်အဓိြပါယ်ရှိရသာြနျ်ိုးတိုံငမ် ာျိုး(meanful targets) နငှ့်် 

သျီိုးသန ့် ်မတှ်တိုံငမ် ာျိုး( specific milestones)  သတ်မတှ် န ် လိုံအြ်မခငျ်ိုး။ 

• လ တ်လြ်အမှီအခိုံကငျ်ိုး၍ မှနက်နရ်ကကာငျ်ိုးတ ာျိုးဝငရ်သာ သိုံ ့်မဟုံတ် စိစစ်အတညမ်ြ  ရသာအြ ွဲှု့မ ာျိုးမြင့်် 

စိစစ်အတညမ်ြ နိုံငသ်ည-် ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တ င ်အက ိ ျိုးစီျိုးြ ာျိုး ြဋြိကခမ ာျိုးကိုံ ရရှာငရ်ှာျိုးထာျိုးသည့်် ရကာငမ် နရ်သာ  

ဆနျ်ိုးစစ်မှုလုံြ်ထ ုံျိုးလုံြ်နညျ်ိုးမ ာျိုး သတ်မတှ်ထာျိုး၍ အသိအမတှ်မြ လက်မတှ် ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး 

လုံြ်ထ ုံျိုးလုံြ်နညျ်ိုးမ ာျိုးဆိုံင ်ာ ISO လမ်ျိုးညွှနခ် က်ကိုံ လိုံက်နာမခငျ်ိုး ။ 

အြိုံဒ ် ၁၂၉ (GN129) ။ ရယဘုံယ အာျိုးမြင့်် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး သတ်မှတ်ရ ျိုး အရလ့်အက င့််ရကာငျ်ိုး 

မြဌာနျ်ိုးခ က်(ISEAL)27 ကိုံ လိုံက်နာရသာစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးသည ်အထက်ြါ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့််လညျ်ိုး ကိုံက်ညသီည။်  

 

အြိုံဒ ် ၁၃၀ (GN130)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ် လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူသည ် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ 

ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရ ျိုးကိစစမ ာျိုးကိုံ လ ုံရလာက်စ ာ ကိုံငတ် ယ်ရဆာင ် က်ရနရကကာငျ်ိုး  ထြ်ရလာငျ်ိုး အာမခ ခ က်ရြျိုးသည့်် 

အရနမြင့်် မြငြ်အြ ွဲှု့ မ ှစိစစ်အတညမ်ြ မှုမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် သင့်ရ်တာ်ရသာ ဆနဒအရလ ာက် လိုံက်နာနိုံငသ်ည့်် စ နှုနျ်ိုးတစ် ြ်အ  

အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုး မြ လုံြ် နလ်ညျ်ိုး သတ်မတှ်ထာျိုးသည။် မြငြ်အြ ွဲှု့၏စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ အ ငျ်ိုးအမမစ်စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု မြ လုံြ်ရကကာငျ်ိုး အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုး(ထိုံ ့်အတ က် ဆရီလ ာ် 

                                                           
27 GN27 ISEAL Alliance, good practice documents,  http://www.isealalliance.org/code.  

http://www.isealalliance.org/code
http://www.isealalliance.org/code


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ရသာစ နှုနျ်ိုးတစ် ြ်ရှိရနလျှင)်ရဆာင ် က် န ် သတ်မတှ်ထာျိုးရသာ်လညျ်ိုး၊ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ သည ် ယငျ်ိုး၏ 

သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့််ကိုံက်ညရီသာ မညသ်ည့််စ နှုနျ်ိုးကိုံမျှ ရထာက်ခ အာျိုးရြျိုးထာျိုးမခငျ်ိုးမရှိြါ။ အရကကာငျ်ိုးမာှ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးသည ်

အခ ိနက်ကာလာသည်နငှ့််အမျှ အရကကာငျ်ိုးအ ာြါဝငမ်ှုနငှ့်် လက်ရတ ှု့က င့််သ ုံျိုးမှုအြိုံငျ်ိုး၌ ရမြာငျ်ိုးလွဲနိုံငရ်သာရကကာင့််မြစ်သည။် 

စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ မြစ် ြ်တစ်ခုံခ ငျ်ိုးအလိုံက် ရ  ျိုးခ ယ်အသ ုံျိုးမြ  နစ်ဉ်ျိုးစာျိုး န ် မြစ်သည။် ထိုံသိုံ ့်ရဆာင ် က် ာတ င ်သက်ဆိုံင ်ာ 

စ နှုနျ်ိုးနငှ့်် မြငြ်စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အသအိမတှ်မြ လက်မတှ် ထုံတ်ရြျိုးသည့််စနစ်သည ် အထက်ရြာ်မြြါ 

သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးနငှ့်် ရယဘုံယ အာျိုးမြင့်် ကိုံက်ည၊ီ မည ီဆ ုံျိုးမြတ်ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။်  

အြိုံဒ ် ၁၃၁ (GN131)။ စ နှုနျ်ိုးတစ်ခုံသည ်အဓိကအရကကာငျ်ိုး ြ်မ ာျိုးကိုံ မြည့်ဆ်ညျ်ိုးရြျိုးထာျိုးနိုံငလ်ျှင ်  စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးစ ာအတ က် 

စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အသအိမတှ်မြ လက်မတှ် ယူထာျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုး မလိုံအြ်နိုံငြ်ါ။ သိုံ ့်ရသာ် စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးစ ာမှ 

အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်  ယူထာျိုး န ် လိုံ၊ မလိုံ ရ  ျိုးခ ယ် ာ၌ ယငျ်ိုးတိုံ ့်လုံြ်ငနျ်ိုးအတိုံငျ်ိုးအတာအလိုံက် လိုံအြ်ရနသည့်် 

အနတ ာယ်စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု၊ ထုံတ်ကုံန ်သိုံ ့်မဟုံတ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုတစ်ခုံမြစ်ရြေါ်လာရ ျိုးအတ က် လိုံအြ်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးက ငျ်ိုးဆက်မ ာျိုး၏ 

ရှုြ်ရထ ျိုးမှုနငှ့်် ဦျိုးတညထ်ာျိုးရသာ ရစ ျိုးက က်မ ာျိုး၏ ဝယ်လိုံအာျိုးမ ာျိုးအရြေါ် မတူညရ်  ျိုးခ ယ်နိုံငသ်ည။် အထက်တ ငရ်ြာ်မြထာျိုး 

ရသာ သတ်မတှ်ခ က် မ ာျိုးနငှ့််ကိုံက်ည၍ီ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာအနတ ာယ်မ ာျိုးအနညျ်ိုးဆ ုံျိုးရလျှာ့်ခ နိုံငရ် ျိုးကိုံ အရထာက် 

အြ ့်ရြျိုးနိုံငသ်ည့် ်စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ရ  ျိုးခ ယ် နတ်ိုံက်တ နျ်ိုးအြ်ြါသည။် 

အြိုံဒ ် ၁၃၂ (GN132)။ သက်ဆိုံင ်ာ ကုံနြ်စစညျ်ိုး(commodity) တစ်ခုံအတ က် မြည့််စ ုံသည့် ် တစ်ခုံတညျ်ိုးရသာ စ နှုနျ်ိုး 

(standard) နငှ့်် သတ်မတှ်ခ က် (criteria) မရှိသည့်် အရမခအရနတ င၊် သက်ဆိုံင ်ာဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ လွှမ်ျိုးမခ  သည့််စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ရြါငျ်ိုးစြ်၌ စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အသိအမတှ်မြ လက်မတှ် ယူမခငျ်ိုး 

ရဆာင ် က် နန်ငှ့်် အမခာျိုးရသာြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာကိစစ ြ်မ ာျိုး၊ ဥြမာ-လုံြ်ငနျ်ိုးခ င ်က နျ်ိုးမာရ ျိုးနငှ့်် ရဘျိုးအနတ ာယ် 

ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးရ ျိုး၊ လူမှုဆိုံင ်ာနငှ့်် အလုံြ်သမာျိုးဆိုံင ်ာကိစစမ ာျိုး၊ ထုံတ်ကုံနအ် ညအ်ရသ ျိုးနငှ့်် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငစီ်မ ခန် ့်ခ ွဲမှုတိုံ ့်ကိုံ 

လွှမ်ျိုးမခ  ရသာ အမခာျိုးစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့််လညျ်ိုး ရြါငျ်ိုးစြ်မခငျ်ိုးကိုံလညျ်ိုး ခ င့််မြ ထာျိုးသည။်    

၂၈။ ဆရီလျာ်မှုရှ ဖြီေး ယ ို  ညစ် တခ်ျရသည့် ် စ တစ်ခို(မျာေး) ရှ ရနဖြီေး  IFC၏ ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို 

ရယထူာေးသမူျာေးမှ ထ ိုစ (မျာေး) နငှ့်ြ်တသ်တဖ်ြီေး လ တလ်ြ်သည့်် စ စစ်အတညပ်ြ ပခငေ်း (သ ို ့်မဟိုတ)် တရာေးဝင ်

အသ အမှတပ်ြ ပခငေ်းမရှ ရသေးလျှင ် ထ ိုစ မျာေးသည ် ဆ စ်ြ်မှုရှ သည့််စ မျာေးနငှ့်် လ ို ရ်လျာညရီထ မှုရှ သည့်် 

အရ  ာငေ်း သ ရှ သတမှ်တန် ိုငရ်န်  က   တင ်ဆန်ေးစစ်လိုြ်ရဆာငရ်မည။် ထ ို ့်ရနာ  ်သင့််ရတာ်သည့်် အချ န် ာလ 

တစ်ခိုအတ ငေ်းတ င ် အဆ ိုြါလ တလ်ြ်သည့်် စ စစ်အတညပ်ြ ပခငေ်း (သ ို ့်မဟိုတ)် တရာေးဝငအ်သ အမှတပ်ြ ပခငေ်း  ို 

ရရှ ရအာင ်ရဆာငရ်  ရ်မည။်  

အြိုံဒ ်၁၃၃ (GN133)။ သက်ဆိုံင ်ာ စ နှုနျ်ိုးတစ် ြ်ရှိရသာ်လညျ်ိုး စိစစ် အတညမ်ြ မှု သိုံ ့်မဟုံတ် အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်ကိုံ 

 ယူနိုံငမ်ခငျ်ိုးမရှိရသျိုးလျှင၊် စီမ ကိနျ်ိုး ဒဇိီုံငျ်ိုးရ ျိုးဆ ွဲစဉ်ကာလအရစာြိုံငျ်ိုးကတညျ်ိုးကြင ် ရ  ျိုးခ ယ်ထာျိုးရသာစ နှုနျ်ိုးနငှ့််က ာဟမှု 

ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ကနဦျိုးဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးတစ် ြ်ကိုံ အရတ ှု့အကက  ရှိသည့်် သင့််ရတာ်သူတစ်ဦျိုးက ရဆာင ် က် န ်

သတ်မတှ်ထာျိုးသည။် ထိုံသိုံ ့်ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးရကကာင့် ်စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အသအိမှတ်မြ လက်မတှ် ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 

 ၂၀၁၉ခုံနစ်ှ၊ ဇ နလ် ၂၇  က။် 
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အတ က်  တ ာျိုးဝငလ်ိုံက်နာမှုစစ်ရဆျိုး(formal compliance audit)မည့်် အခ ိနမ်တိုံငမီ်၊ စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သူြက်မှ 

မညသ်ည့်ရ်န ာတ င ် စာ  က်စာတမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့် ် လုံြ်ထ ုံျိုးလုံြ်နညျ်ိုးမ ာျိုး မြ စုံ နလ်ိုံအြ်ရကကာငျ်ိုး နငှ့် ် အရလ့်အက င့်ရ်ကာငျ်ိုးမ ာျိုး 

လညျ်ိုး တိုံျိုးတက်လာရစ နအ်တ က် ရထာက်မြနိုံင ်နမ်ြစ်သည။်  စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်က်ိုံက်ညရီစ နန်ငှ့် ် သင့််ရတာ်ရသာ စိစစ် 

အတညမ်ြ မခငျ်ိုး၊ အသအိမတှ်မြ လက်မတှ် ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးအတ က်  ဆရီလ ာ်ရသာ အခ ိနက်ာလကိုံ သရဘာ 

တူမခငျ်ိုးနငှ့်ြ်တ်သတ်၍  လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူ၏ လုံြ်ငနျ်ိုးသဘာဝနငှ့်် အ  ယ်အစာျိုး၊ လူသာျိုးအ ငျ်ိုးအမမစ် စ မ်ျိုးရဆာင ်ည် 

မ ာျိုးကိုံစဉ်ျိုးစာျိုးသင့်သ်ည။်  

၂၉။ သ ရှ် သဘာဝသယ ဇာတမျာေးအတ  ်သေီးသန ့် န ိုငင် တ ာဆ ိုငရ်ာ၊ ရေသဆ ိုငရ်ာ (သ ို ့်မဟိုတ)် န ိုငင် ဆ ိုငရ်ာ 

စ သတမှ်တခ်ျ မ်ျာေး သ ဆ် ိုငရ်ာန ိုငင် တ င ်မရှ န ိုငရ်သေးြါ  စီမ   န်ေးရဆာငရ်  ်သသူည် 

(၁) န ိုငင် တ ာလိုြ်ငန်ေး လိုြ်  ိုငလ်ညြ်တပ်ခငေ်းမူမျာေး၊      စီမ ခန ့််ခ ွဲမှုဆ ိုငရ်ာ လိုြ်ထ ိုေးလိုြ်နညေ်းမျာေးနငှ့်် နညေ်းြညာ 

မျာေး စသညတ် ို ့်  ို အသ ိုေးပြ ရန်  တ  ဝတထ်ာေးရမည။်  

(၂) န ိုငင် အဆင့် ်စ နှုန်ေးတစ်ခို ရရေးဆ ွဲပခငေ်းတ င ် တ ်တ က် က   ြါဝငရ်န်လ ိုအြ်သည။် သင့်ရ်တာ်မှုရှ လျှင,် ရရရှည ်

တည်တ ့်ရရေးအတ   ်အဓ ြပါယြ် င့်ဆ် ိုချ မ်ျာေးနငှ့် ်လ ရ်တ ွဲ့အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်မှုမျာေး  ို  အရထာ ်အြ ့် ပြ န ိုင ်

ရသာ ရလ့်လာမှုမျာေး  ိုလညေ်း  အာေးရြေးရမည။် 

 

အြိုံဒ ် ၁၃၄ (GN134)။  သင့်ရ်လ ာ်မှနက်နရ်သာ စ နှုနျ်ိုးတစ် ြ်ကိုံ ခ မတှ်ထာျိုးမခငျ်ိုးမရှိရသျိုးလျှင ် ၊ သိုံ ့်မဟုံတ် သက်ဆိုံင ်ာ 

ြထဝီရဒသ သိုံ ့်မဟုံတ် နိုံငင် အတ ငျ်ိုးအသ ုံျိုးမြ  န ်ကမဘာ့်စ နှုနျ်ိုး တစ် ြ်ကိုံ သက်ဆိုံင ်ာနိုံငင် အလိုံက် ဘာသာမြန၊် အဓိြပါယ် 

ြ င့််ဆိုံ အတညမ်ြ မခငျ်ိုး မမြ လုံြ် ရသျိုးလျှင၊် နိုံငင် တကာကလက်ခ ထာျိုးရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးဆိုံင ်ာ အရလ့်အက င့််ရကာငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ 

ကိုံငစ် ွဲရဆာင ် က် နသ်တ်မတှ်ထာျိုးသည။်  ည်  ယ်ခ က်မှာ- ထိုံကာလကိုံ အနာဂတ်တ င ် ရှိလာမည့်် စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် ကကိ တငမ်ြငဆ်င ်န ် ရဆာင ် က်ရစမခငျ်ိုး မြစ်သည။် 

ဆက်လက်၍ စီမ ကိနျ်ိုးရဆာင ် က်သူသည် သက်ဆိုံင ်ာစ နှုနျ်ိုးတစ် ြ်မြ စုံရ ျိုး လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်တ င ် ယငျ်ိုးတိုံ ့်လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး၏ 

သရဘာသဘာဝ၊ အ  ယ်အစာျိုးနငှ့်် ကိုံက်ညသီည့်် အတိုံငျ်ိုးအတာအထ ိ တက်တက်ကကကကြါဝငရ်ဆာင ် က် န ် ရမျှာ်လင့်် 

 ြါသည။် ထိုံြါဝငရ်ဆာင ် က် ာတ င ် အမခာျိုးအ ာမ ာျိုးအမြင ် ရဒသနတ အလုံြ်ရ ုံ ရဆ ျိုးရန ျိုးြ ွဲမ ာျိုး လက်ခ က ငျ်ိုးြရြျိုးမခငျ်ိုး 

နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ)် ကိုံယ်တိုံငြ်ါဝငတ်က်ရ ာက်မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် စ နှုနျ်ိုးတ င ် ထည့််သ ငျ်ိုး နစီ်စဉ်ရနရသာ အခ ိ ှု့သတ်မတှ်ခ က် 

မ ာျိုးကိုံ လက်ရတ ှု့ စမ်ျိုးသြ်ကကည့််မခငျ်ိုးတိုံ ့်ြါဝငသ်ည။် စ နှုနျ်ိုးကိုံ ရ ျိုးဆ ွဲမြ စုံဖြီျိုးသည့််အခါ IFC ၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ 

 ယူထာျိုးသူမ ာျိုးမ ှတိုံက်ရိုံက်ြိုံငဆ်ိုံငရ်သာ သိုံ ့်မဟုံတ် စီမ ခန် ့်ခ ွဲထနိျ်ိုးခ  ြ်မှုရှိရနရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးအာျိုးလ ုံျိုးအတ က် စ နှုနျ်ိုးတစ် ြ် 

အမြစ် အသ ုံျိုးမြ  န ်နငှ့်် စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုးကိုံလညျ်ိုး  ရှိရအာင ်လိုံက်နာ 

ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။်  

 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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ထ က်ကုံန(်သိုံ ့်မဟုံတ်) ဝနရ်ဆာငမ်ှုတစ်ခုံမြစ်ရြေါ်လာရ ျိုးအတ က် လိုံအြ်သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးက ငျ်ိုးဆက် (Supply Chain)  

၃၀။ မ မ တ ို ့်၏ ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှု  ို ရယူထာေးသသူည ် အရပခခ  ိုန်ြစစညေ်းမျာေး (အထေူးသပြင့်် အစာေးအစာ၊ 

အမျှငဓ်ာတြ်ါရသာ  ိုန်ြစစညေ်းမျာေး သာမ ) အာေး ဝယ်ယရူာတ င ် ထ ို ိုန်မျာေးသည် သဘာဝရနရငေ်းရေသ 

(သ ို ့်မဟိုတ)် အရရေးက ေီးအပြစ် သတမှ်တထ်ာေးရသာ ရနရငေ်းရေသမျာေးအာေး သ သ သာသာ ရပြာငေ်းလွဲသ ာေးန ိုငသ်ည့် ် 

အနတရာယမ်ျာေးသည့်် အရပခအရနရအာ ်တ င ်ထိုတလ်ိုြ်ထာေးရသာ ထိုတ ်ိုန်မျာေးပြစ်ြါ    ိုန်စညြ်စစညေ်းမျာေး  ို 

ရြေးသ ငေ်းရနသမူျာေး၂၁ အာေး စ စစ်သ ိုေးသြ်ရန်အတ   ်မ မ တ ို ့်၏ ESMS (သဘာဝြတဝ်န်ေး ျငန်ငှ့်် လမူှုရရေးဆ ိုငရ်ာ 

စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ်) ဆ ိုငရ်ာ လိုြ်ငန်ေးအစ တအ်ြ ိုငေ်းတစ်ခိုအပြစ်စနစ်မျာေး၊ စ စစ်အတညပ်ြ ပခငေ်းဆ ိုငရ်ာ လိုြ်ထ ိုေး 

အရလ့် ျင့်မ်ျာေး  ို ချမှတရ်မည။် ထ ိုစနစ်မျာေးနငှ့်် စ စစ်အတညပ်ြ ပခငေ်းဆ ိုငရ်ာ လိုြ်ထ ိုေး အရလ့်အ ျင့်မ်ျာေးသည ်- 

(၁)  ိုန်ြစစညေ်းမျာေးသည် မည်သည့််အရြ်မှ ထ  ရှ်  (ထိုတလ်ိုြ်) သည၊် ထ ိုရေသသည ်  မည်သည့််ရနရငေ်းရေသ 

အမျ  ေးအစာေးတ င ်ြါဝငသ်ည ် ို သ ရှ ရအာင ်လိုြ်ရဆာငရ်သည်။ (၂) ထ ိုအရပခခ  ိုန်မျာေး၏ လိုြ်ငန်ေး  ငေ်းဆ  ် ို 

အဖမွဲတမ်ေးရစာင့််  ည့််ရလ့်လာရရေးအတ   ် ရထာ  ်ရူြေးသည။် (၃) သဘာဝပြစ်ရသာ ရပြာငေ်းလွဲထာေးပခငေ်းမရှ  

သည့်် အြငန်ငှ့်် သတတ ဝါမျ  ေးစ တမ်ျာေး မီှခ ိုရာရနရာမျာေး (နငှ့််) (သ ို ့်မဟိုတ)် အရရေးက ေီးအပြစ် သတမှ်တထ်ာေးရသာ 

ရနရငေ်းရေသ စသည်တ ို ့် က ေီးမာေးစ ာ အရပြာငေ်းအလွဲပြစ်သ ာေးရအာင ် မလိုြ်ရဆာငရ်သာသပူြစ်ရ  ာငေ်း သ ရ်သ 

ပြန ိုငသ်မူျာေးထ မှ  ိုန်စညရ်ယပူခငေ်းလိုြ်ငန်ေးစဉ  ိုသာ အ န် ့်အသတထ်ာေး၍ ဝယယ်သူည ်(ထ ို ိုန်စည်မျာေး (နငှ့််) 

(သ ို ့်မဟိုတ)် ရနရာမျာေးနငှ့်် ြတသ် ်၍ တရာေးဝငအ်သ အမှတပ်ြ လ မှ်တမ်ျာေး ပြသန ိုငပ်ခငေ်း (သ ို ့်မဟိုတ)် အမျာေး 

လ ခ် သည့်် လိုြ်ငန်ေးစဉတစ်ခိုပြင့်် စ စစ်အတညပ်ြ သည့်် (သ ို ့်မဟိုတ)် တရာေးဝငအ်သ အမှတပ်ြ သည့်် လိုြ်ငန်ေး  ို 

လိုြ်ရဆာငရ်နပခငေ်း)။ (၄) ပြစန် ိုငြ်ါ  ထ ိုအရပခခ  ိုန်ရယပူခငေ်းလိုြ်ငန်ေး  ငေ်းဆ ်တ င ် သ ဆ် ိုငရ်ာရနရာရေသ 

မျာေး က ေီးမာေးစ ာမထ ခ ို ရ်စရန် အ ာအ  ယ်ရြေးသည်  ို သ ရ်သပြန ိုငသ်ည့်် ရြေးသ ငေ်းသမူျာေးနငှ့်် 

တပြညေ်းပြညေ်း ရပြာငေ်းလွဲလိုြ်ရဆာငရ်န် လ ိုအြ်သည်။ IFC၏ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး  ို ရယထူာေးသမူျာေး  

ထ ိုအနတရာယမ်ျာေးအာေး ရသချာစ ာ ရပြရှငေ်းရဆာငရ်  န် ိုငမ်ည့်် အရညအ်ရသ ေးရှ ၊မရှ ဆ ိုသည့််  စစနငှ့်ြ်တသ်တ၍်  

မ မ တ ို ့်၏ ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာငမ်ှု  ို ရယူထာေးသမူျာေးမှ ထ ိုမူလ ိုန်ရြေးသ ငေ်းသမူျာေးအရြေါ်တ င ် မညမ်ျှထ န်ေးချ ြ် 

(သ ို ့်မဟိုတ)် လွှမ်ေးမ ိုေးန ိုငသ်ည်ဆ ိုသည့််အချ ရ်ြေါ်တ င ်မူတညရ်ြလ မ့််မည။်  

_______________________________  

၂၁ ြငမ်စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်အတ က် အဓိကလိုံအြ်ရသာ အရမခခ ကုံနစ်ည ် (သိုံ ့်မဟုံတ်) ြစစညျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ စဉ်ဆက်မြ က်ရြျိုးသ ငျ်ိုးရနသမူ ာျိုးမှာ- 

စီမ ကိနျ်ိုး၏ အခ ာက ရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် လိုံအြ်သည့်် ရှငသ်နရ်နသည့်် သဘာဝအ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုး၊ ကုံနြ်စစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ 

အရမခခ ြစစညျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ရြျိုးသ ငျ်ိုးရသာသမူ ာျိုးမြစ်သည။် 

 

အြိုံဒ ် ၁၃၅ (GN135)။ IFC ၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်  ထြ်မ မြ မြင ် စီမ ထုံတ်လုံြ်သည့်် 

လုံြ်ငနျ်ိုး (processing) သိုံ ့်မဟုံတ် ကုံနသ် ယ်ရ ျိုးအတ က် အစာျိုးအစာ၊ ြိုံငဘ်ာ၊ သစ်၊ တိ စဆာနမ် ှထုံတ်လုံြ်ရသာ ထုံတ်ကုံန ်

မ ာျိုးနငှ့်် ဆက်စြ်လူသ ုံျိုးကုံနြ်စစညျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ဝယ်ယူရကာငျ်ိုး ဝယ်ယူနိုံငြ်ါသည။်  ထိုံအရနအထာျိုးတ င ်ထုံတ်ကုံနမ် ာျိုး စိုံက်ြ ိ ျိုး 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ ် ထုံတ်ယူမခငျ်ိုးတ င ် တိုံက်ရိုံက်ြါဝငြ်တ်သက်မခငျ်ိုးမရှိသညလ်ညျ်ိုး မြစ်နိုံငသ်ည။် ထိုံ ့်အမြင ် ထိုံထုံတ်ကုံန ်

မ ာျိုးသည ် IFC ၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုး၏လက်ထွဲသိုံ ့်မရ ာက်လာမီ မ ာျိုးစ ာရသာ ကကာျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး 

စဉ်အဆင့််မ ာျိုးကိုံလညျ်ိုး မြတ်သနျ်ိုးရကာငျ်ိုးမြတ်သနျ်ိုး နိုံငသ်ည။်  ထိုံထုံတ်ကုံနမ် ာျိုး ထုံတ်လုံြ် ာ၌ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ် 

သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ ဆိုံျိုးက ိ ျိုးသက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး ရှိရနရကကာငျ်ိုးရြာ်ထုံတ်ရတ ှု့ ရှိ သည့်် လုံြ်ငနျ်ိုးက ငျ်ိုးဆက်မ ာျိုးတ င ် ြါဝင ်

ြတ်သက်မခငျ်ိုးအာျိုးမြင့်် ဂုံဏသ်ိကခာအကကီျိုးအက ယ်ထခိိုံက်နိုံငသ်ည့်် အနတ ာယ်မ ာျိုး ရှိရကကာငျ်ိုးလညျ်ိုး သရိှိ နာျိုးလညထ်ာျိုး 

သင့််သည။် 

အြိုံဒ ်၁၃၆ (GN136)။ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ်၁၃ နငှ့်် ၁၆ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည့်် အတိုံင ်သဘာဝရန ငျ်ိုး 

ရဒသနငှ့်် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့်် ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုး အရြေါ် သသိာထငရ်ှာျိုးရသာ မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲမှု 

မြစ်ရနခွဲ့်သည့်် နယ်ြယ်မ ာျိုးနငှ့်် အရမခအရနမ ာျိုး၌ စိုံျိုး ိမ်ြူြနမ်ှုမ ာျိုးနငှ့် ်ဆိုံျိုးက ိ ျိုးသက်ရ ာက်မှုမ ာျိုး   ရှိရနသည။်  

အြိုံဒ ်၁၃၇ (GN137)။ IFC ၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်အထက်ရြာ်မြြါ လူသ ုံျိုးကုံနြ်စစညျ်ိုးမ ာျိုး 

မြ မြငစီ်မ ထုံတ်လုံြ်မခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ကုံနသ် ယ်မခငျ်ိုးမ ာျိုးတ င ်ြါဝငရ်နြါက  ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုးက ငျ်ိုးဆက်မ ာျိုး၏ အနတ ာယ်မ ာျိုးကိုံ 

ရြာ်ထုံတ် နန်ငှ့်် ထိုံအနတ ာယ်မ ာျိုးရကကာင့်် ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ လုံြ်ငနျ်ိုးဆိုံင ်ာနငှ့်် ဂုံဏသ်ကိခာဆိုံင ်ာ ထငရ်ှာျိုးရကကာ်ကကာျိုးမှု ထခိိုံက် 

နိုံငရ်မခမ ာျိုးကိုံ ဆနျ်ိုးစစ် န ်ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ် (ESMS) ၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် ဆရီလ ာ် 

ရသာမဝူါဒမ ာျိုးနငှ့်် လုံြ်ထ ုံျိုးလုံြ်နညျ်ိုးမ ာျိုး ရ ျိုးဆ ွဲရဆာင ် က်သင့််သည။်  

ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ် ထိုံထုံတ်ကုံနမ် ာျိုး၏ ြင ်ငျ်ိုးနငှ့်် မလူလမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးကိုံ တိတိက က  

ရြာ်ထုံတ်နိုံင ်န ်သင့််ရတာ်ရသာအ ညအ်ရသ ျိုးအာမခ မှုနငှ့်် ရမခ ာခ စနစ်မ ာျိုး( traceability systems)   ရှိထာျိုးသင့််သည။် 

ထိုံသိုံ ့် ရမခ ာခ နိုံငစ် မ်ျိုးရှိရသာစနစ်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် လုံြ်ငနျ်ိုးက ငျ်ိုးဆက်အတ ငျ်ိုး တစ်ဦျိုးလက်မတှစ်ဦျိုး လွှွဲယူကိုံငတ် ယ် 

ရဆာင ် က်မှုကိုံ မတှ်တမ်ျိုးထာျိုးရစသည့််စနစ်မ ာျိုးသည်  သတ်မှတ်ထာျိုးရသာ မူဝါဒမ ာျိုး၊ လုံြ်ထ ုံျိုးလုံြ်နညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် မကိုံက်ညီ 

ဘွဲ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး အရြေါ် အနတ ာယ်မ ာျိုးက ရ ာက်ရစသည့်် ထုံတ်ကုံနမ် ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ြစစညျ်ိုးရြျိုးသ ငျ်ိုးသူမ ာျိုးကိုံ 

ြယ်ရှာျိုးနိုံင ်န ်မြည့််စ ုံလ ုံရလာက်သည့််စနစ် မြစ်သင့််သည။် 

အြိုံဒ ်၁၃၈ (GN138)။ အဆိုံြါ စိုံျိုး ိမ်ြြူနမ်ှုမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ်ရတ ှု့ ရှိ သည့််အရမခအရနမ ာျိုးတ င ်ထိုံလုံြ်ငနျ်ိုးက ငျ်ိုးဆက်အရြေါ် 

ထနိျ်ိုးခ  ြ်၍ ကသဇာလွှမ်ျိုးမိုံျိုးရဆာင ် က်နိုံငသ်ည့်် အတိုံငျ်ိုးအတာနငှ့်် ခ ိနည် ိ၍ ထိုံအနတ ာယ်မ ာျိုးကိုံ ရလျှာ့်ခ  နန်ငှ့်် ကိုံငတ် ယ် 

ရမြရှငျ်ိုး န ်နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ် န ်မြစ်သည။် အထျူိုးသမြင့်် မိမိတိုံ ့်စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး၏ အဓိက လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ် 

မ ာျိုးအတ က် မရှိမမြစ်ရသာ သက်ရှိသဘာဝသယ ဇာတမ ာျိုး၊ ကုံနစ်ည်မ ာျိုးနငှ့်် ြစစညျ်ိုးအမ ာျိုးစုံကိုံ လက်ရှိရြျိုးသ ငျ်ိုးရနရသာ 

အဓိကြစစညျ်ိုးရြျိုးသ ငျ်ိုးသူမ ာျိုးကိုံ ရြာ်ထုံတ်သတ်မတှ်သင့််သည။်  

အြိုံဒ ်၁၃၉ (GN139)။ IFC၏ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ  ယူထာျိုးသူမ ာျိုးသည ်ယငျ်ိုးတိုံ ့်အာျိုး အဓိကြစစညျ်ိုးရြျိုးသ ငျ်ိုးသူ 

မ ာျိုး၏ လုံြ်ငနျ်ိုးက ငျ်ိုးဆက်မ ာျိုးတ င ်မညသ်ည့််ရန ာမ ာျိုး၌ အနတ ာယ်မ ာျိုး နငှ့်် စိုံျိုး ိမ်ြြူနစ် ာမ ာျိုးရှိရနရကကာငျ်ိုး ရြာ်ထုံတ် ာ 

၌ ထိုံသူတိုံ ့်နငှ့်အ်တူတ ွဲလုံြ်ရဆာငသ်င့််သည။် မြစ်နိုံငလ်ျှင ်ထိုံအဓိကြစစညျ်ိုးရြျိုးသ ငျ်ိုးသူမ ာျိုးအရနနငှ့်် သဘာဝ ရန ငျ်ိုးရဒသ 

သိုံ ့်မဟုံတ် အရ ျိုးတကကီျိုး ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး မည့််  ရန ငျ်ိုးရဒသ အရြေါ် သသိာထငရ်ှာျိုးစ ာ ရမြာငျ်ိုးလွဲမခငျ်ိုးနငှ့်် (သိုံ ့်မဟုံတ်) 

အ ညအ်ရသ ျိုးအဆင့််အတနျ်ိုး က ဆငျ်ိုးရစမခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ကာက ယ်တာျိုးဆျီိုး နန်ငှ့်် သက်ဆိုံင ်ာ လုံြ်ငနျ်ိုးအလိုံက် သတ်မတှ် 
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ထာျိုးရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအရလ့်အက င့််ရကာငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့််  နိုံငသ်မျှနညျ်ိုးြညာမ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးအာျိုးမြင့်် သက်ရှိသဘာဝအ ငျ်ိုး 

အမမစ်မ ာျိုးအရြေါ် ရ ရှညတ်ည်တ ့်စ ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲရဆာင ် က် န ်မညသ်ည့််ရန ာ၌ မညသ်ိုံ ့်မြ လုံြ်နိုံငရ်ကကာငျ်ိုး ရြာ်ထုံတ် ာ၌ 

လညျ်ိုး ကူညရီဆာင ် က်သင့််သည။် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ် (ESMS)၏ အစိတ်အြိုံငျ်ိုးတစ် ြ်အမြစ် 

အဓိကြစစညျ်ိုးရြျိုးသ ငျ်ိုးသူမ ာျိုး၏ လက်ရှိလုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုးကိုံ တိုံငျ်ိုးတာ န ် ရစာင့််ကကြ်ကကည့်ရ်ှုစစ်ရဆျိုးရ ျိုး အရထာက် 

အကူမြ  နညျ်ိုးကိ ိယာမ ာျိုး၊ တိုံငျ်ိုးတာတ က်ခ က်နိုံငရ်သာ အညွှနျ်ိုးကိနျ်ိုးမ ာျိုး၊ နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိုံ ဆရီလ ာ်သလိုံ ရ ျိုးဆ ွဲမြ စုံ 

က င့််သ ုံျိုးသင့််သည ်သိုံ ့်မဟုံတ် ရ  ျိုးခ ယ်ရဆာင ် က်သင့််သည။် 

အြိုံဒ ် ၁၄၀ (GN140)။ မ ူငျ်ိုးနိုံငင် တ င ် သဘာဝသယ ဇာတမ ာျိုး ရ ရှညတ်ညတ် ့်စ ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲရ ျိုး နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုးသည့််  

ရလ ာ်ကနမ်ှုရှိရသာ အသအိမှတ်မြ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုး စနစ်မ ာျိုးနငှ့်် စိစစ်အတညမ်ြ မခငျ်ိုးစနစ်မ ာျိုးရှိလျှင ် စီမ ကိနျ်ိုး 

ရဆာင ် က်သူသည ်လက်မတှ် ထုံတ်ကုံနမ် ာျိုးနငှ့််  သက်ရသမြထာျိုးရသာ အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်မ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် စိစစ် 

အတညမ်ြ မခငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ လူသ ုံျိုးကုံန ် သိုံ ့်မဟုံတ် ထုံတ်ကုံနန်ငှ့် ် သက်ဆိုံငသ်ည့်် ယ ုံကကညစိ်တ်ခ  ရသာ လွှွဲရမြာငျ်ိုးကိုံငတ် ယ် 

စီမ ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးမှု  အစီအစဥ်တစ်ခုံရအာက်မ ှဝယ်ယူမြည့်တ်ငျ်ိုးနိုံငရ် ျိုး စဥ်ျိုးစာျိုး န ်လိုံအြ်သည။် 
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ရနာ ဆ် တ် ွဲ( ) အပခာေးရသာ လိုြ်ရဆာငမ်ှုစ သတမှ်တခ်ျ မ်ျာေးတ ငြ်ါရှ သည့်် ရဂ္ဟစနစ၏် 

ရထာ ြ် ့်ဝန်ရဆာင ်မှုမျာေးအာေး ရည်ညွှန်ေးရြာ်ပြပခငေ်းမျာေး 

 

လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ် 

ခ က် 

အြိုံဒန် ြါတ် 
လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အရြေါ် ကိုံျိုးကာျိုးခ က်နငှ့်် သက်ဆိုံငရ်သာ 

အရကကာငျ်ိုးအ ာမ ာျိုး 

၁ 
အြိုံဒ ် ၈/ 

ြထမအခ က် 

စီမ ကိနျ်ိုး၏ လွှမ်ျိုးမိုံျိုးသက်ရ ာက်ခ ရန ာ ရြာ်မြခ က်နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ စီမ ကိနျ်ိုး 

ရကကာင့်် ထခိိုံက်နစ်နာသည့််  ြ်  ာလူထုံမ ာျိုး၏ အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုး 

လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး မှီခိုံရန သည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် ရဂဟစနစ် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် စီမ ကိနျ်ိုး၏သ ယ်ဝိုံက် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးကိုံ 

ထည့််တ က် န၊် 

၄ အြိုံဒ ်၈ 

အဓိကက ရသာ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး အရြေါ်  စီမ ကိနျ်ိုး၏ တိုံက်ရိုံက် 

ထခိိုံက်သက်ရ ာက်နိုံငရ်မခမ ာျိုးကိုံ ထည့််စဉ်ျိုးစာျိုး နမ်ာှ လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ကိုံငသ်ူ၏ 

တာဝနမ်ြစ်ရကကာငျ်ိုးရြာ်မြထာျိုးသည။် ထိုံထခိိုံက်မှု၏ အက ိ ျိုးဆက်မာှ ထခိိုံက် 

ခ စာျိုး သည့််  ြ်  ာလူထုံအရြေါ် က နျ်ိုးမာရ ျိုးနငှ့်် ရဘျိုးအနတ ာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးရ ျိုး 

ဆိုံင ်ာ  ဆိုံျိုးက ိ ျိုးသက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးက ရ ာက်နိုံငမ်ခငျ်ိုးမြစ်သည။် ရဂဟစနစ် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးသည ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုရြျိုးအြ်မခငျ်ိုးနငှ့်် ထနိျ်ိုးည ရိြျိုးမခငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုး 

မ ာျိုး တ င ်အကန် ့်အသတ်ရှိသည။် လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ကိုံငသ်ူအရြေါ် သတ်မတှ်ခ က် 

မ ာျိုးသည ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆၊ အြိုံဒ ် ၂၅ နငှ့်် အမြနအ်လှန ်

ခ ိတ်ဆက်ရနသည။် 

၅ 

အြိုံဒ ် ၁/ 

ရအာက်ရမခ 

မတှ်ခ က် ၁ 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၅ အ  သဘာဝသယ ဇာတ ငျ်ိုးမမစ်  အရမခခ  

အသက်ရမ ျိုး ဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုးမ ာျိုးအာျိုး “အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုးမ ာျိုး”ဟုံ စဉ်ျိုးစာျိုး 

ရြာ်မြရကကာငျ်ိုး ရအာက်ရမခမတှ်စုံတ င ်ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးရဆ ျိုးရန ျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။် 

အြိုံဒ ် ၅/ တတိယ 

အခ က် 

စီမ ကိနျ်ိုးနငှ့််ဆိုံငရ်သာ ရမမအသ ုံျိုးမြ မှု ကန် ့်သတ်ခ က်မ ာျိုး  နငှ့်် ( ြ်  ာလူထုံ 

အတ ငျ်ိုးက  အုံြ်စုံမ ာျိုး) ၏ သဘာဝ သယ ဇာတမ ာျိုး      ယူအသ ုံျိုးမြ နိုံငခ် င့် ်

ကန် ့်သတ်မခငျ်ိုးမ ာျိုး ရကကာင့်် သဘာဝသယ ဇာတ အသ ုံျိုးမြ နိုံငရ် ျိုး လက်လှမ်ျိုး 

မီနိုံငမ်ှု   ရလ ာ့်နညျ်ိုး ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးမြစ်လာကာ၊ စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုး ရမြာငျ်ိုးလွဲလုံြ်ကိုံင ်

 သည့််ကိစစမ ာျိုးရှိလျှင၊် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၅ ကိုံ က င့််သ ုံျိုး န ်

မတှ်ထာျိုးြါ။ 

အြိုံဒ ် ၅/ 

ရအာက်ရမခ 

မတှ်ခ က် ၉ 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ်  ညည်ွှနျ်ိုးရြာ်မြ ထာျိုးရသာ “သဘာဝ 

သယ ဇာတြိုံငဆ်ိုံငမ်ှုမ ာျိုး (natural resources assets) ” ဟူသည့်် စကာျိုး ြ် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ် 

ခ က် 

အြိုံဒန် ြါတ် 
လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အရြေါ် ကိုံျိုးကာျိုးခ က်နငှ့်် သက်ဆိုံငရ်သာ 

အရကကာငျ်ိုးအ ာမ ာျိုး 

သည ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၆ တ ငသ် ုံျိုးစ ွဲရသာ ရဂ္ဟစနစ် 

ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး ရြေးအြ်ပခငေ်း ဟူသည့်် စကာျိုး ြ်နငှ့်် ညီမျှသည။် 

အြိုံဒ ်၂၇ 

ြိုံငဆ်ိုံငမ်ှုမ ာျိုး၊ သဘာဝအ ငျ်ိုးအမမစ် ြိုံငဆ်ိုံငမ်ှုမ ာျိုးအြါ အဝငအ်ာျိုး ဆ ုံျိုးရှ ျိုးမခငျ်ိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် လက်လှမ်ျိုးမီမှု ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမခငျ်ိုးကိုံ  ငဆ်ိုံင ်သူမ ာျိုးက စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုး 

လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး ရမြာငျ်ိုးလွဲ  ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် စြ်လ ဉ်ျိုး၍ အရထ ရထ  

သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ ရြာ်မြထာျိုး သည။် 

အြိုံဒ ် ၂၈/ 

ဒုံတိယအခ က် 

သဘာဝသယ ဇာတကိုံအရမခမြ သည့်် အသက်ရမ ျိုးဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုးလုံြ်ကိုံငသ်ူ 

မ ာျိုးအတ က် ထိုံသဘာဝသယ ဇာတမ ာျိုးအရြေါ် လက်လှမ်ျိုးမီ အသ ုံျိုးခ ခ င့်က်ိုံ 

စီမ ကိနျ်ိုးက ကန် ့်သတ်မှုရှိရနမခငျ်ိုး နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး၍ ယငျ်ိုးတိုံ ့်အတ က် အသက်ရမ ျိုး 

ဝမ်ျိုးရက ာငျ်ိုး မြနလ်ည်ထရူထာငရ်ြျိုးမခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ ရနာက်ထြ် သတ်မတှ်ခ က် 

မ ာျိုးကိုံ ရြာ်မြထာျိုးသည။် ဆိုံလိုံသညမ်ာှ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၆ တ င ်

ြါရှိသည့်် ထ ခ ို န်စ်နာရရသာ ရြ်ရ ာလထူို  မှီခိုံအာျိုးထာျိုးရနရသာ အဓ   

 ျသည့််ရဂ္ဟစနစ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးရြေးအြ်ပခငေ်း (Prior Provisioning 

Services) မ ာျိုးကိုံ စဉ်ျိုးစာျိုးထာျိုးမခငျ်ိုး မြစ်မည။်  

၇ 

အြိုံဒ ် ၁၁/ 

ရအာက်ရမခ 

မတှ်ခ က် ၅  

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၇ တ င ်  ည်ညွှနျ်ိုးထာျိုးရသာ “သဘာဝ 

သယ ဇာတမ ာျိုးနငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုးရှိရနသည့်် သဘာဝရန ာမ ာျိုး” 

ဟူသည့််စကာျိုး ြ်သည ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ် သ ုံျိုးနှုနျ်ိုးထာျိုး 

ရသာ ရဂဟစနစ်၏ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးရြျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

မ ာျိုးရြျိုးမခငျ်ိုး စကာျိုး ြ်နငှ့်် ညမီျှသည။် 

အြိုံဒ ် ၁၃/ 

ရအာက်ရမခ 

မတှ်ခ က် ၆ 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၇ တ င ်  ည်ညွှနျ်ိုးထာျိုးရသာ “သဘာဝ 

သယ ဇာတြိုံငဆ်ိုံငမ်ှုမ ာျိုး( Natural resource assets)  ဟူသည့််စကာျိုး ြ် 

သည ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ်သ ုံျိုးနှုနျ်ိုးထာျိုးရသာ ရဂ္ဟစနစ်၏ 

ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေးရြေးအြ်ပခငေ်း ဟူရသာ စကာျိုး ြ်နငှ့််ညီမျှသည်။  

အြိုံဒ ်၁၄ 

လုံြ်ငနျ်ိုးလုံြ်ရဆာငသ်ူသည် စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံကိုံ ရဒသခ  တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုး 

သမာျိုးရိုံျိုးက  ြိုံငဆ်ိုံငထ်ာျိုးရသာ သိုံ ့်မဟုံတ် အစဉ်အလာအာျိုးမြင့်် အသ ုံျိုးမြ  

ရနခွဲ့်ရသာ ရမမမ ာျိုးရြေါ်တ င ် ရန ာခ  န ် အဆိုံမြ လျှင ် သိုံ ့်မဟုံတ် ထိုံရမမမ ာျိုး 

ရြေါ်မ ှ သဘာဝသယ ဇာတမ ာျိုးကိုံ စီျိုးြ ာျိုးမြစ် ထုံတ်ယူ နအ်ဆိုံမြ လျှင ်လိုံက်နာ 

 မည့််သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး ရြာ်မြထာျိုးသည။် 



လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ် 

ခ က် 

အြိုံဒန် ြါတ် 
လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အရြေါ် ကိုံျိုးကာျိုးခ က်နငှ့်် သက်ဆိုံငရ်သာ 

အရကကာငျ်ိုးအ ာမ ာျိုး 

အြိုံဒ ် ၁၄/ 

ရအာက်ရမခ မတှ်စုံ 

၉ 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ်  ည်ညွှနျ်ိုးထာျိုးရသာ “သဘာဝ 

သယ ဇာတမ ာျိုးနငှ့်် အရ ျိုးြါရသာ သဘာဝနယ်ရမမ/ရန ာမ ာျိုး” ဟူသည့်် 

စကာျိုး ြ်သည ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးရသာ 

အဓိကက သည့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ဟူသည့််စကာျိုး  ြ်နငှ့််ညမီျှသည။် 

ဤရအာက်ရမခမတှ်စုံသည ် ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၅ နငှ့်် အနညျ်ိုးငယ်က ွဲမြာျိုး 

ရနသည။် ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၅ တ င ်ရြာ်မြထာျိုးသည်မာှ သဘာဝသယ ဇာတ 

မ ာျိုးနငှ့်် အရ ျိုးြါရသာ သဘာဝနယ်ရမမမ ာျိုး အရြေါ် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု 

သည ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၇ ြါ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ စတင် 

ရဆာင ် က် မည့်် အရမခအရနမြစ်လျှင၊် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၆ အ  

ယငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ အဓ   ျရသာရဂ္ဟစနစ်၏ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး အမြစ် ယူဆမည် 

မြစ်သည။် 

အြိုံဒ ် ၁၆/ 

ရအာက်ရမခ 

မတှ်ခ က် ၁၃ 

ရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုးအတ က် အရ ျိုးကကီျိုးသည့်် ယဉ်ရက ျိုးမှု အရမ အနစ်ှ 

မ ာျိုးအရြေါ် ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုမ ာျိုးနငှ့်် စြ်လ ဉ်ျိုးသည့်် သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးကိုံ 

ရြာ်မြထာျိုးသည။် ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၁၃ တ င ် ရှငျ်ိုးမြထာျိုးသညမ်ာှ ထိုံအရမ  

အနစ်ှမ ာျိုးတ င ် “ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာ နငှ့််(သိုံ ့်မဟုံတ်) စိတ်ဓာတ်ခ နအ်ာျိုး ဆိုံင ်ာ 

တနြိ်ုံျိုးရှိရနရသာ သဘာဝရန ာမ ာျိုး” ကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၆ အ  

အဓ   ျရသာ ယဉရ ျေးမှုဆ ိုငရ်ာ ရဂ္ဟစနစ်၏ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး ဟုံ 

ယူဆ နမ်ြစ်သည။်  

၈ အြိုံဒ ်၃ 

“တမထူျူိုးမခာျိုးရသာ သဘာဝအသ ငသ်ဏ္ဍနမ် ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် လက်ဆုံြ်လက်ကိုံင ်

မြနိုံငရ်သာ မဒြ်ရှိအ ာဝတထ  မ ာျိုးသည ် ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး ြ ွဲှု့စညျ်ိုး 

ြါဝငရ်နမခငျ်ိုး” (ဥြမာ-မမင့််မမတ်ရသာသစ်ြငအ်ုံြ်မ ာျိုး၊ ရက ာက်မ ာျိုး၊ ရ ကန ်

မ ာျိုးနငှ့်် ရ တ ခ နမ် ာျိုး) သည ်လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၈ တ င ်အက   ျိုးဝင ်

သည။် (ထိုံအ ာမ ာျိုးသည ် ရဒသခ တိုံငျ်ိုး ငျ်ိုးသာျိုးမ ာျိုး၏ ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာ 

ရန ာမ ာျိုးမဟုံတ်လျှင၊် ယငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မတှ်ခ က် ၇၊ အြိုံဒ ်၆ 

တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည။်) “တမူထျူိုးမခာျိုးရသာ သဘာဝအသ ငသ်ဏ္ဍန ် မ ာျိုး 

သိုံ ့်မဟုံတ် လက်ဆုံြ်လက်ကိုံငမ်ြနိုံငရ်သာ မဒြ်ရှိအ ာ ဝတထ  မ ာျိုးသည ်

ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး ြ ွဲှု့စညျ်ိုး ြါဝငရ်နမခငျ်ိုး”ဟူသည့််စကာျိုး ြ်သည် 

လုံြ်ရဆာငမ်ှု စ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ ငသ် ုံျိုးထာျိုးရသာ ယဉရ ျေးမှုဆ ိုငရ်ာ 

ရဂ္ဟစနစ်၏ ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး စကာျိုး ြ်နငှ့််ည ီမျှသည။် 
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လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ် 

ခ က် 

အြိုံဒန် ြါတ် 
လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ အရြေါ် ကိုံျိုးကာျိုးခ က်နငှ့်် သက်ဆိုံငရ်သာ 

အရကကာငျ်ိုးအ ာမ ာျိုး 

အြိုံဒ ်၁၁ နငှ့်် ၁၂ 

“ြ ုံတူြ ာျိုးနိုံငရ်သာ” နငှ့်် “ြ ုံတူမြ ာျိုးနိုံငရ်သာ” ယဉ်ရက ျိုးမှု အရမ အနစ်ှမ ာျိုး 

နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုးသည့်် သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုး ရြာ်မြထာျိုးသည။် လုံြ်ရဆာငမ်ှု 

စ သတ်မတှ် ခ က် ၈၊ အြိုံဒ ်၃ ြါ အဓိြပါယ်ြ င့််ဆိုံခ က် ၃ (၂) နငှ့်် ကိုံက်ညသီည့်် 

ယဉ်ရက ျိုးမှုဆိုံင ်ာ ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ အြိုံဒ ်၁၁ နငှ့်် 

၁၂ တိုံ ့်တ ငလ်ညျ်ိုး ဆရီလ ာ်သလိုံ သတ်မတှ်ရြာ်မြထာျိုးသည။်“ြ ုံတူြ ာျိုး 

နိုံငရ်သာ” နငှ့်် “ြ ုံတူမြ ာျိုးနိုံငရ်သာ” ယဉ်ရက ျိုးမှု အရမ အနစ်ှ အဓိြပါယ် 

ြ င့််ဆိုံခ က်ကိုံ ရအာက်ရမခမတှ်စုံ ၃ နငှ့်် ၅ တ ငရ်ြာ်မြထာျိုးသည်။  

အြိုံဒ ် ၁၁/ 

ရအာက်ရမခ 

မတှ်ခ က် ၄ 

“ြ ုံတူြ ာျိုးနိုံငရ်သာ” ယဉ်ရက ျိုးမှုအရမ အနစ်ှနငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုး သည့်် သတ်မတှ်ခ က် 

မ ာျိုးရြာ်မြထာျိုးဖြီျိုး၊ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှု ရလျှာခ  ရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးအ ြ် ြ်ကိုံ 

လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ  သတ်မတှ်ခ က် ၈ နငှ့််အည ီ ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသည။် ဤ 

သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးက အရလျိုးရြျိုးရြာ်မြသညမ်ှာ “မည်သည့််ရဂဟရဗဒ 

ဆိုံင ်ာ လုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးကိုံမဆိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုး သိုံ ့်မဟုံတ် မြနလ်ည ်ထရူထာင ်

မခငျ်ိုးသည ် (ယဉ်ရက ျိုးမှုအရမ အနစ်ှ) ကိုံ အရထာက်အကူမြ ရစ န် 

လိုံအြ်သည။်” ဟူ၍မြစ်သည။် “ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာလုံြ်ငနျ်ိုးစဉ်မ ာျိုး” ဟူသည့်် 

စကာျိုး ြ်သည ် လုံြ်ရဆာငမ်ှုစ သတ်မတှ်ခ က် ၆ တ င ် ရြာ်မြထာျိုးရသာ 

ရဂဟစနစ်၏ အဓ   ျရသာထ န်ေးည   ရြေးသည့််ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာေး ဟူသည့်် 

စကာျိုး ြ်နငှ့်် အထျူိုးဆရီလ ာ်သည။် 
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မှတခ်ျ မ်ျာေးရရေးသ ငေ်းထာေးသည့်် စာစိုစာရငေ်း 

 

န ိုငင် တ ာသရဘာတစူာချ ြ်မျာေး 

 

CMS (Convention on Migratory Species) Secretariat and UNEP (United Nations Environment 

Programme). 1979. “Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals” CMS 

Secretariat, Bonn, Germany, and UNEP, Nairobi. https://www.cms.int/en/ legalinstrument/cms. 

Bonn Convention ဟုံ လူသမိ ာျိုးသည့်် ဤနိုံငင် တကာ သရဘာတူ စာခ  ြ်သည် ကုံနျ်ိုးရမမ၊ ြငလ်ယ်နငှ့်် 

ရလထုံအတ ငျ်ိုး ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုး ရနထိုံငက် က်စာျိုးရသာမ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး၊ ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးနငှ့်် ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုး 

သ ာျိုးလာ ာလမ်ျိုးရကကာငျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်ကကိ ျိုးြမ်ျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။် 

IMO (International Maritime Organiz ation). 2004. “International Convention for the Control and 

Management of Ships’ Ballast Water and Sediments Convention.” IMO, London. 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-

the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx.  

ဤနိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ်သည ် ရဒသတစ်ခုံမတှစ်ခုံသိုံ ့် သရဘဂာမ ာျိုးမြင့်် သယ်ယူြိုံ ့်ရဆာင ်ာ၌ 

သရဘဂာတညဖ်ငမ်ိရစ န ်ဝမ်ျိုးစာအမြစ် မြည့််သည့််ရ တ ငြ်ါလာရသာ၊ အနတ ာယ်ရှိနိုံငရ်သာ ရ ရနသက်ရှိသတတ ဝါ 

မ ာျိုး ြ  ှု့ နှ ့်ရြါက်ြ ာျိုးမှုကိုံ တာျိုးဆီျိုးကာက ယ် န ်ည ် ယ်မခငျ်ိုးမြစ်သည။်  

IUCN (International Union for Conservation of Nature). 1975. “Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora.” IUCN, Gland, Switzerland. http://www.cites.org.  

ဤနိုံငင် တကာသရဘာတူ စာခ  ြ်သည ် ရတာရိုံငျ်ိုးတိ စဆာနမ် ာျိုးနငှ့်် သဘာဝအြငမ် ာျိုး၏ရှငသ်နမ်ှုကိုံ မဖခိမ်ျိုး 

ရမခာက်ရသာ နိုံငင် တကာကုံနသ် ယ်မှုမြစ်ရစ န ် ည ် ယ်သည။်  

Ramsar Secretariat. 1971. “Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl 

Habitat.” Ramsar Secratariat, Gland, Switzerland. http://www.ramsar.org. အစိုံျိုး နိုံငင် မ ာျိုး 

အကကာျိုးခ  ြ်ဆိုံရသာ ဤသရဘာတူစာခ  ြ်သည ် နိုံငင် အလိုံက် လုံြ်ငနျ်ိုးရဆာင ် က်မှုမ ာျိုး ၊ စိမ့််ရမမမ ာျိုးနငှ့်် 

ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ သယ ဇာတမ ာျိုးကိုံ ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် ဉာဏရ်ှိရှိ အသ ုံျိုးခ ရ ျိုးအတ က် နိုံငင် တကာြူျိုး ရြါငျ်ိုးရဆာင ် က် 

 န ်မရူဘာငတ်စ် ြ်ကိုံ ရြာ်မြထာျိုးမခငျ်ိုးမြစ်သည။်  

Secretariat of the CBD (Convention on Biological Diversity). 1992. “Convention on Biological Diversity.” 

Secretariat of the CBD, Montreal. http://www.cbd.int/. ဤသရဘာတူစာခ  ြ်သည ်၁၉၉၂ ခုံနစ်ှ၊ Rio de 

Janeiro ဖမိ ှု့တ ငမ်ြ လုံြ်ရသာ ကမဘာရမမညလီာခ  (Earth Summit) တ င ်လက်ခ သရဘာတူညခီွဲ့် ရသာအခ က်မ ာျိုးမှ 

ရြေါ်ထ က်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် (CBD) သည ် နိုံငင် တကာ စာခ  ြ်တစ်ခုံမြစ်၍ ကမဘာရမမရြေါ်တ င ် သက်ရှိအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတိုံ ့် 

ရှငသ်နတ်ညရ်ှိရစ န ်ည ် ယ် သည။် ထိုံသရဘာတူစာခ  ြ်၏ အဓိက ြနျ်ိုးတိုံင ် ၃  ြ်မာှ (၁) ဇီဝရဗဒဆိုံင ်ာ 

https://www.cms.int/en/%20legalinstrument/
https://www.cms.int/en/%20legalinstrument/
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.cites.org/
http://www.cites.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
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မတူက ွဲမြာျိုးမှုမ ာျိုးကိုံ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုး (၂) ဇီဝရဗဒဆိုံင ်ာ မတူက ွဲမြာျိုးမှုရအာက်က မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့်် 

ရဂဟစနစ်မ ာျိုးကိုံ ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရအာင ် အသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးနငှ့်် (၃) မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇအ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးမှ 

 ရှိရသာ အက ိ ျိုးအမမတ်မ ာျိုးကိုံ သင့််တင့််မျှတစ ာ မျှရဝမခငျ်ိုးတိုံ ့်မြစ်သည။်  

———. 2000. “Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity.” Secretariat of 

the CBD, Montreal. http://www.cbd.int/biosafety/default.html ဤ protocol သည် 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ်၏ မြည့််စ က်စာခ  ြ်တစ်ခုံမြစ်သည။်  ည ် ယ်ခ က်မှာ 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ် ဆိုံျိုး  ာျိုးရသာထခိိုံက်မှုမ ာျိုး၊ လူ ့်က နျ်ိုးမာရ ျိုးကိုံ အနတ ာယ်မြစ်ရစနိုံငသ်ည့်် ရခတ်မီ 

ဇီဝနညျ်ိုးြညာအာျိုးမြင့််  ရှိလာရသာ မြ မြငရ်မြာငျ်ိုးလွဲထာျိုးရသာ သက်ရှိသတတ ဝါမ ာျိုးအာျိုးစီမ မခငျ်ိုး၊ သယ်ယူ 

ြိုံ ့်ရဆာငမ်ခငျ်ိုးနငှ့်် အသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးတိုံ ့် ရဘျိုးကငျ်ိုးစိတ်ခ  ရစ နမ်ြစ်သည။်  

———. 2011. “Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of 

Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity.” Secretariat of the 

CBD, Montreal. http://www.cbd.int/abs. ဤနိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ်၏  ည ် ယ်ခ က်မာှ မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇ 

အ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ မှုမှ ရှိရသာ အက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုးကိုံ သင့််တင့််မျှတ ရသာြ ုံစ တစ် ြ်မြင့်် မျှရဝရစ န၊် 

မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇအ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုးအရြေါ် သင့််ရလ ာ်စ ာ လက်လှမ်ျိုးမီရစမခငျ်ိုးနငှ့်် သက်ဆိုံင ်ာနညျ်ိုးြညာမ ာျိုး လွှွဲရမြာငျ်ိုး 

ရြျိုးမခငျ်ိုးအြါအဝင ် ရဆာင ် က် နမ်ြစ်သည။် Nagoya Protocol သည ် စာခ  ြ်အြ ွဲှု့ဝငန်ိုံငင် မ ာျိုး လက်မတှ်ရ ျိုး 

ထိုံျိုးနိုံင ်န ် ၂၀၁၁ ခုံနစ်ှ၊ ရြရြာ်ဝါ ီ ၂  က်မ ှ ၂၀၁၂ ခုံနစ်ှ၊ ရြရြာ်ဝါ ီ ၁  က်ရန ့်အထ ိလမ်ျိုးြ င့််ရြျိုးထာျိုးခွဲ့်မခငျ်ိုး 

မြစ်သည။် 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). 1972. “Convention 

Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage.” UNESCO, Paris. 

http://whc.unesco.org/en/conventiontext.  ကမဘာ့်အရမ အနစ်ှစာခ  ြ်ဟုံ လူသမိ ာျိုးသည့်် ဤနိုံငင် တကာ 

သရဘာတူစာခ  ြ်၏  ည ် ယ်ခ က်မာှ ကမဘာ့်ယဉ်ရက ျိုးမှုနငှ့်် သဘာဝအရမ အနစ်ှမ ာျိုးရြာ်ထုံတ်၍ ကာက ယ် 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး နမ်ြစ်သည။် ယဉ်ရက ျိုးမှုနငှ့်် ဘဘာဝတနြိ်ုံျိုးမ ာျိုး ထျူိုးထျူိုးကွဲကွဲရှိရနရသာ ရန ာမ ာျိုးကိုံ ယငျ်ိုး၏ 

သဘာဝအရမ အနစ်ှစာ ငျ်ိုးတ င ်ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသည။်  

 

ဇီဝမျ  ေးစ ိုမျ  ေး  ွဲဆ ိုငရ်ာ အရပခခ အချ အ်လ မ်ျာေး၊ ထ ခ ို မ်ှုဆန်ေးစစပ်ခငေ်း နငှ့်် ထ ခ ို မ်ှုရလျာ့်ချရရေး 

စမီ ရရေးဆ ွဲပခငေ်း  

 

Cross Sector Biodiversity Initiative. 2015. A Cross-Sector Guide for Implementing the Mitigation 

Hierarchy. Prepared by The Biodiversity Consultancy. 88 pps. http://www.csbi.org.uk/our-

work/mitigation-hierarchy-guide/   

http://www.cbd.int/biosafety/default.html
http://www.cbd.int/biosafety/default.html
http://www.cbd.int/abs
http://www.cbd.int/abs
http://whc.unesco.org/en/conventiontext
http://whc.unesco.org/en/conventiontext
http://www.csbi.org.uk/our-work/mitigation-hierarchy-guide/
http://www.csbi.org.uk/our-work/mitigation-hierarchy-guide/
http://www.csbi.org.uk/our-work/mitigation-hierarchy-guide/
http://www.csbi.org.uk/our-work/mitigation-hierarchy-guide/
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Cross Sector Biodiversity Initiative. 2014. Timeline Tool. http://www.csbi.org.uk/our-work/timeline-

tool/   

Cross-Sector Biodiversity Initiative & Multilateral Financing Institutions Biodiversity Working 

Group. 2015. Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data. Prepared by Gullison, 

R.E., J. Hardner, S. Anstee, & M. Meyer. 69 pps. http://www.csbi.org.uk/our-work/good-practices-

for-the-collection-of-biodiversity-baseline-data/  or https://www.hg-llc.com/publications/   

FFI (Fauna & Flora International). 2017. Biodiversity and Ecosystem Services: Good Practice 

Guidance for Oil and Gas Operations in Marine Environments. FFI: Cambridge U.K. 

https://www.fauna-flora.org/approaches/mining-energy   

IUCN (International Union for Conservation of Nature)/Species Survival Commission. 2013. 

Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. Version 1.0. Gland, 

Switzerland: IUCN Species Survival Commission, viiii + 57 pp. https://www.iucn.org/content/new-

guidelines-conservation-translocations-published-iucn   

Multilateral Financing Institutions Biodiversity Working Group. 2015. Good Practices for 

Biodiversity Inclusive Impact Assessment and Management Planning. Prepared by Hardner, J., T. 

Gullison, S. Anstee, & M. Meyer. 30 pps. https://publications.iadb.org/en/good-practices-

biodiversity-inclusive-impact-assessment-and-management-planning or https://www.hg-

llc.com/publications/   

Slootweg, Roel, Asha Rajvanshi, Vinod Mathur, and Arend Kolhoff. 2009. Biodiversity in 

Environmental Assessment: Enhancing Ecosystem Services for Human Well-Being. Cambridge, 

U.K.: Cambridge University Press.  

Treweek, Jo. 1999. Ecological Impact Assessment. Oxford, U.K.: Blackwell Science.  

WRI (World Resources Institute) Corporate Ecosystem Services Review: Guidelines for Identifying 

Business Risks and Opportunities Arising from Ecosystem Change 

(http://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review); and, Ecosystem Services 

Review for Impact Assessment (http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-review-for-

impact-assessment).   

World Bank. 2016. Biodiversity offsets: a user guide. Washington, DC: World Bank. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-

guide  

http://www.csbi.org.uk/our-work/timeline-tool/
http://www.csbi.org.uk/our-work/timeline-tool/
http://www.csbi.org.uk/our-work/timeline-tool/
http://www.csbi.org.uk/our-work/good-practices-for-the-collection-of-biodiversity-baseline-data/
http://www.csbi.org.uk/our-work/good-practices-for-the-collection-of-biodiversity-baseline-data/
http://www.csbi.org.uk/our-work/good-practices-for-the-collection-of-biodiversity-baseline-data/
http://www.csbi.org.uk/our-work/good-practices-for-the-collection-of-biodiversity-baseline-data/
https://www.hg-llc.com/publications/
https://www.hg-llc.com/publications/
https://www.fauna-flora.org/approaches/mining-energy
https://www.fauna-flora.org/approaches/mining-energy
https://www.iucn.org/content/new-guidelines-conservation-translocations-published-iucn
https://www.iucn.org/content/new-guidelines-conservation-translocations-published-iucn
https://www.iucn.org/content/new-guidelines-conservation-translocations-published-iucn
https://www.iucn.org/content/new-guidelines-conservation-translocations-published-iucn
https://publications.iadb.org/en/good-practices-biodiversity-inclusive-impact-assessment-and-management-planning
https://publications.iadb.org/en/good-practices-biodiversity-inclusive-impact-assessment-and-management-planning
https://publications.iadb.org/en/good-practices-biodiversity-inclusive-impact-assessment-and-management-planning
https://publications.iadb.org/en/good-practices-biodiversity-inclusive-impact-assessment-and-management-planning
https://www.hg-llc.com/publications/
https://www.hg-llc.com/publications/
https://www.hg-llc.com/publications/
https://www.hg-llc.com/publications/
http://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
http://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-review-for-impact-assessment
http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-review-for-impact-assessment
http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-review-for-impact-assessment
http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-review-for-impact-assessment
http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide
http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide
http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide
http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide
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 သတငေ်းရငေ်းပမစမ်ျာေးရှ သည့်် ရရ ေးချယထ်ာေးရသာ ဝဘဆ် ို မ်ျာေး 

 

AZE (Alliance for Zero Extinction) မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မှု မရှိရ ျိုး မဟာမိတ်အြ ွဲှု့ သည် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၏ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ကနဦျိုးရမခ လှမ်ျိုးတစ် ြ်မြစ်၍ ၊ထိုံအြ ွဲ ှု့သည် 

မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်လုံဆွဲဆွဲ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုး ရြ ာက်က ယ်မခငျ်ိုးကိုံ တာျိုးဆျီိုးကာက ယ် န ် အရ ျိုးတကကီျိုး 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် ရစာင့််ရရှာက်မခငျ်ိုးမြ လုံြ် န ် လိုံအြ်ရနရသာရန ာမ ာျိုးသတ်မတှ်ရြျိုးသည။် 

အရသျိုးစိတ် အခ က်အလက်မ ာျိုးအတ က် http://www.zeroextinction.org. ကိုံဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။   

BBOP (Business and Biodiversity Offsets Program) စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိိုုးမြနလ်ည် 

တညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးအစီအစဉ်သည ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံ မ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးကိုံ စီမ ရ ျိုးဆ ွဲ 

မခငျ်ိုးနငှ့်် ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးမှု၏ တိုံက်ရိုံက် သ ယ်ဝိုံက် အက ိ ျိုး လဒမ် ာျိုးကိုံ တိုံငျ်ိုးတာ န ်လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးနငှ့်် 

အရမခခ  စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမ ာျိုး ရြာ်မြရြျိုးသည။် BBOP ၏ online စာကကည့််တိုံက်နငှ့်် အရထာက်အကူမြ  

စာတမ်ျိုးမ ာျိုးမတှစ်ဆင့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစာျိုးထိုံျိုးမြနလ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရြျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ဆက်စြ်အရကကာငျ်ိုး 

အ ာမ ာျိုးနငှ့််ဆိုံငရ်သာ မ ာျိုးစ ာရသာ စာအုံြ်စာတမ်ျိုးမ ာျိုး၊ လမ်ျိုးညွှနခ် က်နငှ့်် ကိုံျိုးကာျိုးစ ာမ ာျိုး  နိုံငသ်ည။် 

https://www.forest-trends.org/bbop/  

BirdLife International - ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၏ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ြျူိုးရြါငျ်ိုးရဆာင ် က်မှုတစ်ခုံ 

မြစ်သည။် ထိုံြျူိုးရြါငျ်ိုးရဆာင ် က်မှုသည ် ငကှ်မ ာျိုး ရန ငျ်ိုးရဒသမ ာျိုးနငှ့်် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှုကိုံ အသာျိုးရြျိုးသည။် BirdLife International က ြ ုံနှြ်ိထုံတ်ရဝရသာ 

စာအုံြ်စာတမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် online အခ က်အလက်ဘဏတ်ိုံ ့်မတှစ်ဆင့်် မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မည်ကိုံ စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် 

ငကှ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့်် ငကှ်မ ာျိုးက ငလ်ညက် က်စာျိုးသည့်် အရ ျိုးြါရသာ နယ်ရမမမ ာျိုးဆိုံင ်ာ အခ က်အလက်မ ာျိုး 

 နိုံငသ်ည။် IBA ၏ စ သတ်မတှ်ခ က်မ ာျိုးအတ က် “BirdLife International Data Zone” ကိုံ ကကည့််ြါ။ BirdLife 

International, Cambridge, U.K. http://datazone.birdlife.org/site/ibacriteria  

BSR (Business for Social Responsibility) လူမှုဆိုံင ်ာတာဝနယ်ူမှုရှိရသာ စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးသည် 

အက ိ ျိုးအမမတ်မယူရသာ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးတစ်ခုံမြစ်၍ ကုံမပဏရီြါငျ်ိုး ၂၅၀ နငှ့်် အမခာျိုးမိတ်ြက် 

အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် က န ်က်တစ်ခုံ ထရူထာငလ်ုံြ်ကိုံငရ်နမခငျ်ိုးမြစ်သည။် BSR က ရြျိုးအြ်ရသာ သတငျ်ိုး 

 ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုးမာှ ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ဆနျ်ိုးစစ်မှုမ ာျိုးနငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် အစီ ငခ် စာမ ာျိုးနငှ့်် 

အရထာက်အကူမြ စာတမ်ျိုးမ ာျိုး မြစ်ကကသည။် သတငျ်ိုးအခ က်အလက်အမြည့််အစ ုံအတ က် http://www.bsr.org 

ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

CBD (Convention on Biological Diversity) ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ်သည ် ၁၉၉၃ 

ခုံနစ်ှတ င ်အသက်ဝငခ်ွဲ့်ရသာ နိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ်တစ်ခုံမြစ်သည။် ရအာက်ြါအဓိက ည ် ယ်ခ က် ၃ ခုံ 

ြါဝငသ်ည။် (၁) ဇီဝရဗဒဆိုံင ်ာ မတူက ွဲမြာျိုးမှုမ ာျိုးကိုံ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုး (၂) ဇီဝရဗဒဆိုံင ်ာ မတူက ွဲမြာျိုးမှု 

ရအာက်က မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်မ ာျိုးကိုံ ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရအာင ် အသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးနငှ့်် (၃) မ ိ ျိုးရိုံ ျိုးဗီဇ 

http://www.zeroextinction.org/
http://www.zeroextinction.org/
https://www.forest-trends.org/bbop/
https://www.forest-trends.org/bbop/
http://datazone.birdlife.org/site/ibacriteria
http://datazone.birdlife.org/site/ibacriteria
http://www.bsr.org/
http://www.bsr.org/


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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အ ငျ်ိုးအမမစ်မ ာျိုး အသ ုံျိုးမြ မခငျ်ိုးမ ှ  ရှိရသာ အက ိ ျိုးအမမတ်မ ာျိုးကိုံ သင့််တင့််မျှတစ ာ မျှရဝမခငျ်ိုးတိုံ ့်မြစ်သည။် 

ထိုံနိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ်၏ အဓိကအစိတ်အြိုံငျ်ိုးမာှ နိုံငင် အလိုံက် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဗ ျူဟာမ ာျိုးနငှ့်် 

လုံြ်ငနျ်ိုးစီမ ခ က်မ ာျိုး မြ စုံ န ် ကတိကဝတ်မြ မခငျ်ိုးမြစ်သည။် အဆိုံြါ သရဘာတူစာခ  ြ်၊ အတညမ်ြ ထာျိုးရသာ 

မတှ်တမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် အစီအစဉ်မ ာျိုးဆိုံင ်ာ အခ က်အလက်အရသျိုးစိတ်ကိုံ သရိှိနိုံင ်န ် https://www.cbd.int ကိုံ 

ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

CSBI (Cross-Sector Biodiversity Initiative) ကဏ္ဍမ ာျိုး ကူျိုးလူျိုးဆက်န ယ် ခ ိတ်ဆက်ထာျိုးသည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ 

ကနဦျိုးအစီအစဉ်သည ် IPIECA, ICMM, the Equator Principles Association, EBRD (European Bank for 

Reconstruction and Development), IFC (International Financial Corporation), and IDB (Inter-

American Development Bank) တိုံ ့်အကကာျိုးတ င ် ြျူိုးရြါငျ်ိုးရဆာင ် က်သည့််အစီအစဉ်တစ် ြ်မြစ်သည။် 

ယ ဇာတတူျိုးရြာ်ထုံတ်လုံြ်ရသာ လုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးတ င ် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနငှ့်် ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးနငှ့််ဆိုံငရ်သာ 

အရလ့်အက င့််ရကာငျ်ိုးမ ာျိုး ရ ျိုးသာျိုးမြ စုံ မျှရဝမခငျ်ိုးမြစ်သည်။ အခ က်အလက် အရသျိုးစိတ်ကိုံ သရိှိနိုံင ်န ်

http://www.csbi.org.uk. ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

FAO (Food and Agriculture Organization) ကမဘာ့်ကုံလသမဂ၏္ အစာျိုးအစာနငှ့်် စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့သည် 

စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုး၊ သစ်ရတာနငှ့်် ငါျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးတ င ် အထျူိုးကျွမ်ျိုးက ငသ်ည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုးအတ က် 

http://www.fao.org. ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

GEO (Group on Earth Observations) ကမဘာရမမစျူိုးစမ်ျိုးရလ့်လာရ ျိုးအြ ွဲှု့သည့်် Global Earth Observation System 

of Systems (GEOSS) စနစ်မ ာျိုးစ ာကိုံ လွှမ်ျိုးမခ  သည့်် ကမဘာရမမစျူိုးစမ်ျိုးရလ့်လာရ ျိုး စနစ်တစ်ခုံကိုံ ထရူထာင ်န ်

နိုံငင် တကာ ရြါငျ်ိုးစြ်ည နိှုငိျ်ိုး ကကိ ျိုးြမ်ျိုးမခငျ်ိုး မြစ်သည။် ယငျ်ိုး၏ ဝဘဆ်ိုံက်တ င ် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ြတ်ဝနျ်ိုးက င ်

ရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမ ာျိုး ရစာင့််ကကည့််ဆနျ်ိုးစစ် နန်ငှ့််ကကိ တငခ်န် ့်မနှျ်ိုး န ် အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးရသာ စနစ်မ ာျိုးကိုံ  ရှိနိုံင ်န ်

ရြျိုးအြ်ထာျိုးသည။် GEOSS နငှ့််စြ်လ ဉ်ျိုးသည့်် အရသျိုးစိတ် အခ က်အလက်မ ာျိုးအတ က် 

http://www.earthobservations.org/geoss.shtml . ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

GISP (Global Invasive Species Programme) ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ထိုံျိုးရြာက်မြန် ့်ြ ာျိုး လ ယ်ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး 

အစီအစဉ်သည ် ထိုံျိုးရြာက်မြန် ့်ြ ာျိုးလ ယ်ရသာ မြငြ်မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးရကကာင့််မြစ်ရြေါ်ရသာ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ 

ဖခိမ်ျိုးရမခာက်မှုမ ာျိုးကိုံ ကိုံငတ် ယ်ရမြရှငျ်ိုး၍၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာသရဘာတူစာခ  ြ် အြိုံဒ ် ၈ (ဇ) 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မှုကိုံ အကူအညရီြျိုးသည။် GISP ၏ ဝဘဆ်ိုံက်တ င ် အခ က်အလက်ဘဏမ် ာျိုးသိုံ ့် 

ခ ိတ်ဆက်ရြျိုးထာျိုးရသာ ဝဘ်ဆိုံက်လိြ်စာမ ာျိုး ြါရှိသည့််အမြင၊် ထိုံျိုးရြာက်ြ  ှု့ ြ ာျိုးလ ယ်ရသာ မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး 

နငှ့််ဆိုံငရ်သာ အခ က်အလက်မ ာျိုးလညျ်ိုး ြါရှိသည။် သတငျ်ိုးအခ က်အလက်အရသျိုးစိတ်  န ်

http://www.gisp.org  ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

GloBallast သည ်သရဘဂာမ ာျိုး တညဖ်ငမ်ိမှု  န ် ဝမ်ျိုးစာအမြစ် မြည့််ရသာရ တ ငြ်ါလာသည့်် အနတ ာယ်ရှိ ရ ရနသတတ ဝါ 

မ ာျိုးနငှ့်် ရသျိုးငယ်ရသာ ဘက်တီျိုး ီျိုးယာျိုးမ ာျိုး ရရွှှု့ရမြာငျ်ိုးမှုကိုံ ရလျှာ့်ခ  န ် ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးဆွဲနိုံငင် မ ာျိုးကိုံ ကူည ီနန်ငှ့်် 

အမြညမ်ြညဆ်ိုံင ်ာ ြငလ်ယ်ရ ရကကာငျ်ိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုး၏ သရဘဂာဝမ်ျိုးစာအမြစ်မြည့််ရသာ ရ မ ာျိုး 

https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
http://www.csbi.org.uk/
http://www.csbi.org.uk/
http://www.earthobservations.org/geoss.shtml
http://www.earthobservations.org/geoss.shtml
http://www.gisp.org/
http://www.gisp.org/


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဆိုံင ်ာ နိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ် လိုံက်နာက င့််သ ုံျိုး န ် ကူညရီြျိုးသည့််အစီအစဉ်မြစ်သည။် 

အရသျိုးစိတ် အခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံhttp://archive.iwlearn.net/globallast.imo.org/index.html.တ င ်

ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။  

HCV (High Conservation Value) ကာက ယ်ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးမှုတနြိ်ုံျိုးမမင့််ရသာ သယ ဇာတမ ာျိုး က န ်က်သည် 

ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမှုတနြိ်ုံျိုးမမင့််မာျိုးရသာ နယ်ရမမမ ာျိုးကိုံ ဆနျ်ိုးစစ် န ် လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုး၊ လက်စ ွဲစာအုံြ်မ ာျိုး၊ 

နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် ရလ့်လာမှုအခ က်အလက်မ ာျိုး ရြာ်မြရြျိုးသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ်

https://hcvnetwork.org . ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

IAIA (International Association for Impact Assessment) အမြညမ်ြညဆ်ိုံင ်ာထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုဆနျ်ိုးစစ်ရ ျိုး 

အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးသည ်  Practitioner မ ာျိုး၏ က န ်က်တစ်ခုံမြစ်၍ ထခိိုံက်သက်ရ ာက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးဆိုံင ်ာ 

အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုးအရလ့်အက င့််မ ာျိုးကိုံ အာျိုးရြျိုးမမ င့််တငသ်ည။် IAIA ဝဘဆ်ိုံက်သည ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲအာျိုးလ ုံျိုးအရြေါ် 

ထခိိုံက်မှုဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးနငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် မ ာျိုးစ ာရသာ သတငျ်ိုး ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုး ရြာ်မြရြျိုးသည။် http://www.iaia.org . 

ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool) ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ဘက်စ ုံ ဆနျ်ိုးစစ်မခငျ်ိုးစီမ ကိနျ်ိုးသည ်BirdLife 

International, Conservation International, International Union for Conservation of Nature, and 

United Nations Environment Programme’s World Conservation Monitoring Centre တိုံ ့် 

ြျူိုးရြါငျ်ိုးရဆာင ် က်သည့်် စီမ ကိနျ်ိုးတစ်ခုံမြစ်သည။် IBAT သည ် မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးမည့််အနတ ာယ်ဖခိမ်ျိုးရမခာက်ခ ရန သည့်် 

မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ရတ ှု့ ရှိမှုနငှ့််ဆိုံငရ်သာ ရမမြ ုံ အရမခခ  သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးနငှ့်် ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုး န ်

ဦျိုးစာျိုးရြျိုးမှုမမင့််မာျိုးရသာ ရန ာမ ာျိုး- ဥြမာ - သဘာဝကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနယ်ရမမမ ာျိုးနငှ့်် အဓိကက ရသာ 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနယ်ရမမမ ာျိုးကိုံ ရြာ်မြရြျိုးသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ် https://www.ibatfor 

business.org ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

ICMM(International Council on Mining and Metals) သတတ  တ ငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် ဓာတ်သတတ  မ ာျိုးဆိုံင ်ာ 

အမြညမ်ြညဆ်ိုံင ်ာရကာငစီ်သည ် သတတ  တ ငျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် ဆိုံငသ်ည့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုဆိုံင ်ာ 

သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးရြျိုးသည။် အရသျိုးစိတ် အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ် http://www.icmm.com/en-

gb/environment/biodiversity. ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

IFC၏ ြတ်ဝနျ်ိုးက င၊် က နျ်ိုးမာရ ျိုးနငှ့််ရဘျိုးအနတ ာယ်ကငျ်ိုးရှငျ်ိုးရ ျိုး လမ်ျိုးညွှနခ် က်မ ာျိုးကိုံ https://www.ifc.org/ 

wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-

standards/ehs-guidelines.  တ င ် ရှိနိုံငသ်ည။်  

 

 IFC ၏ “ြုံဂလ္ိကကဏ္ဍအတ က် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ လမ်ျိုးညွှနစ်ာတမ်ျိုး ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲသည ်မညသ်ည့််အတ က် 

ရကကာင့််အရ ျိုးြါသလွဲနငှ့်် စီြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး၏ တနြိ်ုံျိုးကိုံ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးက ဘယ်လိုံ ြနတ်ီျိုးရြျိုးသလွဲ” 

ကိုံလညျ်ိုးကကည့််ရှုြါ။ ဤ online လမ်ျိုးညွှနခ် က်စာတမ်ျိုးသည ် ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးဆွဲရစ ျိုးက က်မ ာျိုးတ င ်လုံြ်ကိုံငရ်နကကရသာ 

http://archive.iwlearn.net/globallast.imo.org/index.html
https://hcvnetwork.org/
https://hcvnetwork.org/
http://www.iaia.org/
http://www.iaia.org/
http://www.icmm.com/en-gb/environment/biodiversity
http://www.icmm.com/en-gb/environment/biodiversity
http://www.icmm.com/en-gb/environment/biodiversity
http://www.icmm.com/en-gb/environment/biodiversity
https://www.ifc.org/%20wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/%20wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/%20wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/%20wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/%20wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/%20wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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ကုံမပဏမီ ာျိုးအရနနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးအရြေါ် ကုံမပဏ၏ီ ထရိတ ှု့ဆက်ဆ မှုအြိုံငျ်ိုးကိုံ ရကာငျ်ိုးစ ာ နာျိုးလည် 

သရဘာရြါက် နန်ငှ့်် စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာ လုံြ်ရဆာငခ် က်မ ာျိုး တိုံျိုးတက် နန်ငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုးမ ှ အက ိ ျိုး 

ရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး ရှိ န ် ထိုံကိစစ ြ်မ ာျိုးကိုံ မညသ်ိုံ ့် ထရိ ာက်စ ာ ကိုံငတ် ယ်နိုံငရ်ကကာငျ်ိုး ရ ျိုးသာျိုးမြ စုံထာျိုးမခငျ်ိုး 

မြစ်သည။် ထိုံလမ်ျိုးညွှနစ်ာတမ်ျိုးသည် သက်ဆိုံင ်ာကဏ္ဍအလိုံက် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲစီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု ကိစစမ ာျိုးနငှ့်် စြ်လ ဉ်ျိုး 

သည့်် အသ ုံျိုးဝငရ်သာ သတငျ်ိုး ငျ်ိုးမမစ်တစ်ခုံကိုံ ရြျိုးအြ်သည။်  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabili

ty-at-ifc/publications/biodiversityguide.   

IPIECA(International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) အမြညမ်ြညဆ်ိုံင ်ာ 

ရ န ကဏ္ဍ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငထ်ိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုး အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးတ င ် ကဏ္ဍအလိုံက် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုကိုံ အဓိကအသာျိုးရြျိုးရြာ်မြထာျိုးသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ်

http://www.ipieca.org . ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) သဘာဝထိနျ်ိုးသမ်ိျိုး ရစာင့််ရရှာက်ရ ျိုး နိုံငင် တကာ 

သမဂသ္ည ်နိုံငင် အစိုံျိုး မ ာျိုးနငှ့်် အ ြ်ြက်လူမှု အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး အြ ွဲှု့ဝငအ်မြစ် ြါဝင၍် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲထိနျ်ိုးသမ်ိျိုး 

ရစာင့််ရရှာက်ရ ျိုးဆိုံင ်ာ ဗဟုံသုံတနငှ့်် နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး ရြျိုးအြ်သည။် IUCN နငှ့််ြတ်သက်သည့်် အရသျိုးစိတ် 

အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ် https://www.iucn.org ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ IUCN က ရြျိုးအြ်ရသာ အဓိက 

သတငျ်ိုး ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုးတ င ်ရအာက်ြါတိုံ ့်ြါဝငသ်ည။်  

  စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ အစီအစဉ် (Business and Biodiversity Programme) 

https://www.iucn.org/theme/ business-and-biodiversity;   

အဓိကက ရသာ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနယ်ရမမမ ာျိုး (Key Biodiversity Areas) https://www.iucn.org/resources/ 

conservation-tools/world-database-on-key-biodiversity-areas  

သဘာဝကာက ယ် ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရ ျိုးနယ်ရမမအုံြ်စုံမ ာျိုး (Protected Areas Categorization) 

https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories;  

Red List of Ecosystems, https://iucnrle.org ;  

Red List of Threatened Species, http://www.iucnredlist.org;  

မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး ရှငသ်နရ် ျိုးရကာ်မရှင ် (Species Survival Commission) https://www.iucn.org/species/ 

about/ species-survival-commission. 

Millennium Ecosystem Assessment produced Ecosystems and Human Well-Being: ရထာငစ်ုံနစ်ှ 

ရဂဟစနစ်ဆနျ်ိုးစစ်မှုက ထ က်လာရသာ ရဂဟစနစ်မ ာျိုးနငှ့်် လူသာျိုးတိုံ ့်ဘဝ သာယာဝရမြာမှုမ ာျိုး - စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုး 

လုံြ်ငနျ်ိုးနငှ့်် စက်မှုလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် ၂၀၀၆ ခုံနစ်ှတ င ် အခ င့််အလမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ့်် စိနရ်ခေါ်မှုမ ာျိုး။ ယငျ်ိုးတိုံ ့်၏ 

ဝဘဆ်ိုံက်တ င ် စုံစညျ်ိုးရြါငျ်ိုးစြ်ထာျိုးရသာ အစီ ငခ် စာအမြည့််အစ ုံမ ာျိုး၊ ဂ ြ်ြ ုံ သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး၊ 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide
http://www.ipieca.org/
http://www.ipieca.org/
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/theme/%20business-and-biodiversity
https://www.iucn.org/theme/%20business-and-biodiversity
https://www.iucn.org/resources/%20conservation-
https://www.iucn.org/resources/%20conservation-
https://www.iucn.org/resources/%20conservation-
https://www.iucn.org/resources/%20conservation-
https://www.iucn.org/theme/protected-
https://www.iucn.org/theme/protected-
https://iucnrle.org/
https://iucnrle.org/
https://www.iucn.org/species/%20about/%20species-survival-commission
https://www.iucn.org/species/%20about/%20species-survival-commission
https://www.iucn.org/species/%20about/%20species-survival-commission
https://www.iucn.org/species/%20about/%20species-survival-commission
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Powerpoint Presentation မ ာျိုးနငှ့်် ဗ ီဒယီိုံမ ာျိုး  ယူနိုံငရ်သာ လိြ်စာမ ာျိုး ခ ိတ်ဆက်ရြာ်မြရြျိုးထာျိုးသည။် 

အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ်http://www.millenniumassessment.org . ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

Natural Capital Project  သဘာဝအ ငျ်ိုးအနှျီိုးစီမ ကိနျ်ိုး - ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအရြေါ် ဘက်စ ုံရှုရထာင့်် 

စ ုံမ ှတနြိ်ုံျိုးတ က်ခ က်မခငျ်ိုးနငှ့်် အရြျိုးအယူ မြ လုံြ်မခငျ်ိုးမ ာျိုး  (InVEST) သည ်ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

မ ာျိုးကိုံ ရမမြ ုံရြေါ်တင ်နန်ငှ့်် တနြိ်ုံျိုးမြတ် နအ်မြင ် သဘာဝသယ ဇာတ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု ြ ုံစ အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးနငှ့်် 

ဆက်စြ်ရနရသာ အရြျိုးအယူမြ လုံြ်မှုမ ာျိုးကိုံ ဆနျ်ိုးစစ် န ်တစ်စုံတစ်စညျ်ိုးတညျ်ိုးစုံထာျိုးရသာ စီမ ရ ျိုးဆ ွဲမှုဆိုံင ်ာ 

Online ရဆာ့်ဝွဲမ ာျိုး၊ နညျ်ိုးစနစ်မ ာျိုး၊အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ် http://www.naturalcapital 

project.org . ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

NatureServe ဝဘဆ်ိုံက်သည ်ဆ ုံျိုးမြတ်ခ က်ခ မတှ်မခငျ်ိုးကိုံ အရထာက်အကူမြ  န ် မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုးနငှ့်် ရဂဟစနစ်မ ာျိုးဆိုံင ်ာ 

သြိပ နညျ်ိုးက အခ က်အလက်မ ာျိုးရြျိုးအြ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ် http://www.nature 

serve.org . ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

Plantlife International သည ် သစ်ြငမ် ာျိုးအတ က် အရ ျိုးြါရသာ ရန ာမ ာျိုးဆိုံင ်ာ အခ က်အလက်ဘဏတ်စ်ခုံကိုံ 

ရြျိုးအြ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ် http://www.plantlifeipa.org/home ကိုံ ဝငရ် ာက် 

ကကည့််ရှုြါ။ 

Protected Planet သည ် IUCN နငှ့်် ယငျ်ိုး၏ World Commission on Protected Areas တိုံ ့်၏ အကူအညမီြင့်် 

ကုံလသမဂ္ြတ်ဝနျ်ိုးက ငအ်စီအစဉ်၏ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် ရစာင့််ကကည့််ဆနျ်ိုးစစ်ရ ျိုး 

စငတ်ာက ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးထာျိုးရသာ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ သဘာဝကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနယ်ရမမ၏ ရမမြ ုံအရမခမြ  

အခ က်အလက်ဘဏတ်စ်ခုံမြစ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ် https://www.protectedplanet 

.net.  ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

Ramsar သည ် နိုံငင် တကာ အသိုံငျ်ိုးအဝိုံငျ်ိုးအတ က်အရ ျိုးြါရသာ စိမ့််ရမမမ ာျိုးဆိုံင ်ာ အခ က်အလက်မ ာျိုး ရြာ်မြသည။် 

အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ်https://www.ramsar.org.   ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

SER (Society for Ecological Restoration International) ရဂဟရဗဒ မြနလ်ည ် ထရူထာငရ် ျိုး နိုံငင် တကာ 

အသငျ်ိုးခ  ြ်သည ် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ မြနလ်ညထ်ရူထာငရ် ျိုးနငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် သိြပ ြညာ၊ အရလ့်အက င့််နငှ့်် 

မဝူါဒမ ာျိုးကိုံ ရခတ်မီ တိုံျိုးတက်ရစသည။် ထိုံဝကဘ််ဆိုံက်သည ် ရဂဟရဗဒဆိုံင ်ာ မြနလ်ညထ်ရူထာငရ် ျိုးနငှ့်် 

ဆိုံငသ်ည့်် သတငျ်ိုး ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုးစ ာကိုံ မျှရဝထာျိုးသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ်

http://www.ser.org. ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

SPE (Society of Petroleum Engineers) ရ န အငဂ် ငန်ယီာမ ာျိုးအသငျ်ိုးသည ် ရ န သဘာဝဓာတ်ရင ှု့ကဏ္ဍအတ က် 

နညျ်ိုးြညာဆိုံင ်ာစာတမ်ျိုးမ ာျိုး စုံစညျ်ိုးထာျိုးသည့်် OnePetro ဟုံ အမည ်ရသာ online စာကကည့််တိုံက်တစ်ခုံကိုံ  

အရထာက်အကူမြ ရြျိုးသည။် ထိုံစာကကည့််တိုံက်တ င ်ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုနငှ့််ဆိုံငရ်သာ အရကကာငျ်ိုးအ ာမ ာျိုး 

http://www.millenniumassessment.org/
http://www.plantlifeipa.org/home
http://www.plantlifeipa.org/home
https://www.ramsar.org/
https://www.ramsar.org/
http://www.ser.org/
http://www.ser.org/


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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လညျ်ိုး  ရှိနိုံငသ်ည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ် http://www.onepetro.org. ကိုံ ဝငရ် ာက် 

ကကည့််ရှုြါ။   

TEEB(The Economics of Ecosystems and Biodiversity) ရဂဟစနစ်မ ာျိုးနငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး၏ ရဘာဂရဗဒ 

ဝကဘ်ဆ်ိုံဒသ်ည် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုးအာျိုး အကွဲမြတ်မခငျ်ိုး၊ ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုအတ က် စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုး 

ဆိုံင ်ာ နစ်နာဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမ ာျိုးနငှ့်် ထိုံဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုမ ာျိုးကိုံ ရလျှာ့်ခ  န ် ကုံနက် စ ိတ်မ ာျိုးနငှ့်် အက ိ ျိုးအမမတ်မ ာျိုး စသည် 

တိုံ ့်နငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် အစီ ငခ် စာမ ာျိုးနငှ့်် သတငျ်ိုး ငျ်ိုးမမစ်မ ာျိုး ထည့််သ ငျ်ိုးထာျိုးသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက် 

မ ာျိုး  န ်http://www.teebweb.org. ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

UNEP (United Nations Environment Programme) ကုံလသမဂ္ြတ်ဝနျ်ိုးက ငအ်စီအစဉ် ရအာက်က ရင ရကကျိုးဆိုံင ်ာ 

ကနဦျိုးအစီအစဉ်သည ် UNEP နငှ့်် ရင ရ ျိုးရကကျိုးရ ျိုးကဏ္ဍတိုံ ့်အကကာျိုး ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ မိတ်ြက်အသ င ်

ြျူိုးရြါငျ်ိုးရဆာင ် က်မှုတစ်ခုံမြစ်သည။် အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးရြါငျ်ိုး ၁၉၀ ရက ာ်၊ ဘဏမ် ာျိုး၊ အာမခ အြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် 

 နြ် ုံရင ဆိုံင ်ာ မနရ်နဂ ာမ ာျိုးအြါအဝငသ်ည ် ရင ရကကျိုးဆိုံင ်ာ လုံြ်ရဆာငမ်ှုမ ာျိုးအတ က် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် 

လူမှုဆိုံင ်ာ စဉ်ျိုးစာျိုးဆငမ်ခငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ နာျိုးလညသ်ရဘာရြါက်ရစ န ် UNEP နငှ့်် လက်တ ွဲရဆာင ် က်သည။် 

လုံြ်ငနျ်ိုးသရဘာတူ ြုံဂ္ိ လ်အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအကကာျိုး ခ ိတ်ဆက်ထာျိုးရသာ က န ်က်မ ာျိုး၊ သုံရတသနနငှ့်် 

သငတ်နျ်ိုးမ ာျိုးမြင့်် ရင ရကကျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၏ လုံြ်ကိုံငရ်ဆာင ် က်မှုအဆင့််အာျိုးလ ုံျိုးတ င ်ြတ်ဝနျ်ိုးက ငဆ်ိုံင ်ာနငှ့်် 

ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရ ျိုးဆိုံင ်ာ အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုးအရလ့်အက င့််မ ာျိုးကိုံ ရြာ်ထုံတ် န၊် အာျိုးရြျိုးမမ င့််တင ်နန်ငှ့်် 

လက်ရတ ှု့အရကာငအ်ထညရ်ြာ် က င့််သ ုံျိုး န ် ရဆာင ် က်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး  န ်

http://www.unepfi.org. ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

UNEP(United Nations Environment Programme) – WCMC (World Conservation Monitoring Centre) သည် 

ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ အရ ျိုးြါရသာ A မ ှZ အထ ိနယ်ရမမမ ာျိုး (A to Z Areas of Biodiversity Importance) 

ဟုံရခေါ်ရသာ online အခ က်အလက်ဘဏတ်စ်ခုံကိုံ ထရူထာငထ်ာျိုးသည။် ထိုံအခ က်အလက်ဘဏ ် သည် 

ရအာက်ြါအဓိကအုံြ်စုံကကီျိုး ၂ ခုံ အတ ငျ်ိုး က ရ ာက်သည။် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲဆိုံင ်ာ အရ ျိုးြါရသာ နယ်ရမမမ ာျိုးကိုံ 

ဦျိုးစာျိုးရြျိုးသတ်မတှ် နန်ငှ့်် ကာက ယ် န ် အသိအမတှ်မြ ထာျိုးရသာ စနစ်မ ာျိုးကိုံ စုံစညျ်ိုးထာျိုးသည။် (က) 

နိုံငင် အဆင့်် သိုံ ့်မဟုံတ် မြည်နယ်/တိုံငျ်ိုးအဆင့်် အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် နိုံငင် တကာ သရဘာတူစာခ  ြ်မ ာျိုးနငှ့်် 

အစီအစဉ်မ ာျိုးတ င ် ရထာက်ခ အာျိုးရြျိုးထာျိုးရသာ သဘာဝကာက ယ်ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနယ်ရမမဆိုံင ်ာ မရူဘာငမ် ာျိုး 

ရအာက်က ရန ာမ ာျိုးနငှ့်် (ခ) တကက သိုံလ်ရကာလိြ်မ ာျိုးနငှ့်် ကာက ယ်ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးရ ျိုးအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးက 

ရ ျိုးဆ ွဲမြ စုံရသာ ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ဦျိုးစာျိုးရြျိုးသတ်မတှ်မခငျ်ိုးအစီအစဉ်မ ာျိုး။ အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး 

 ရှိ နh်ttp://www.biodiversitya-z.org. ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။  

UNEP (United Nations Environment Programme) – WCMC (World Conservation Monitoring Centre) သည် 

ြငလ်ယ်အခ က်အလက် ကကည့််ရှုသူ မ ာျိုးအာျိုး အရထာက်အကူမြ သည။် ရ ငနန်ငှ့်် ကမ်ျိုးရိုံ ျိုးတနျ်ိုးဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲ 

ကာက ယ် ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးမခငျ်ိုးနငှ့််ဆိုံငရ်သာ ရမမြ ုံအရမခမြ အခ က်အလက်မ ာျိုး ရြာ်မြရြျိုးသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က် 

အလက်မ ာျိုး  န ်http://data.unep-wcmc.org. ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

http://www.onepetro.org/
http://www.onepetro.org/
http://www.teebweb.org/
http://www.teebweb.org/
http://www.unepfi.org/
http://www.unepfi.org/
http://www.biodiversitya-z.org/
http://www.biodiversitya-z.org/
http://data.unep-wcmc.org/
http://data.unep-wcmc.org/


လမ်ေးညွှန်ချ မှ်တစ်ို ၆ 

 ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲမ ာျိုး ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရ ျိုးနငှ့်် သက်ရှိသဘာo သယ ဇာတ  ငျ်ိုးမမစ်မ ာ:ကိုံရ ရှညတ်ညတ် ့်ရစရသာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု 
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WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) ရ ရှညြ်  ှု့ ဖြိ ျိုး တိုံျိုးတက်ရ ျိုးဆိုံင ်ာ 

ကမဘာ့်စီျိုးြ ာျိုးရ ျိုးရကာငစီ်သည ်ကုံမပဏရီြါငျ်ိုး ၂၀၀ က CEO မ ာျိုး အြ ွဲှု့ဝငအ်မြစ် ြါဝငသ်ည့်် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ CEO 

မ ာျိုး ဦျိုးရဆာငသ်ည့်် အြ ွဲှု့အစည်ျိုးတစ်ခုံမြစ်၍ ရ ရှညြ်  ှု့ ဖြိ ျိုးတိုံျိုးတက်မှုအရလ့်အက င့််သိုံ ့် ကူျိုးရမြာငျ်ိုး ရဆာင ် က်မှု 

အရှိနအ်ဟုံနမ်မ င့််တင ်နန်ငှ့်် ဇီဝမ ိ ျိုးစ ုံမ ိ ျိုးက ွဲနငှ့်် ရဂဟစနစ်၏ ရထာက်ြ ့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး စီမ ခန် ့်ခ ွဲရ ျိုးဆိုံင ်ာ 

သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး ရြျိုးအြ် န ် အတူြျူိုးရြါငျ်ိုးရဆာင ် က်ကကမခငျ်ိုးမြစ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က် 

အလက်မ ာျိုး  န ်http://www.wbcsd.org. ကိုံ ဝငရ် ာက်ကကည့််ရှုြါ။ 

ZSL (Zoological Society of London) လနဒ်နဖ်မိ ှု့ သတတ ရဗဒအသငျ်ိုးသည ်နိုံငင် အဆင့်် ထုံတ်မြနထ်ာျိုးရသာ Red List 

၏ အခ က်အလက်ဘဏတ်စ်ခုံကိုံ ထနိျ်ိုးသိမ်ျိုးထာျိုးသည။် ထိုံအခ က်အလက်မ ာျိုးကိုံ https://www.nationalred 

list.org. ဝဘ်ဆိုံက်မ ှဝငရ် ာက် ရလ့်လာနိုံငသ်ည။်  

ZSL (Zoological Society of London) လနဒ်နဖ်မိ ှု့ သတတ ရဗဒအသငျ်ိုး၏ EDGE of Existence Program သည ်

သသိာထငရ်ှာျိုးမှုအရှိဆ ုံျိုး ဆင့််ကွဲရမြာငျ်ိုးလွဲမှုမြစ်စဉ်နငှ့်် မ ိ ျိုးသုံဉ်ျိုးရြ ာက်က ယ်မညက်ိုံ စိုံျိုး ိမ်ရန သည့်် 

ကမဘာအဝမ်ှျိုးက မ ိ ျိုးစိတ်မ ာျိုး (EDGE) ကိုံ ရြာ်ထုံတ် နန်ငှ့်် ကာက ယ် န ် သြိပ နညျ်ိုးက မူရဘာငတ်စ် ြ်ကိုံ 

အသ ုံျိုးမြ သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ် https://www.edgeofexistence.org. ကိုံ ဝငရ် ာက် 

ကကည့််ရှုြါ။ 

ရရ ေးချယထ်ာေးရသာ လသူ ိုေး ိုန်ဆ ိုငရ်ာ စ ာေးဝ ိုငေ်းရဆ ေးရန ေးြ ွဲမျာေးနငှ့်် စ သတမှ်တပ်ြ စိုသည့်် အြ ွဲ ွဲ့အစည်ေး 

မျာေးနငှ့်် သတငေ်းရငေ်းပမစမ်ျာေး 

 

ASC (Aquaculture Stewardship Council) ရ ရနသတတ ဝါရမ ျိုးမမျူရ ျိုး ကကီျိုးကကြ်က ြ်ကွဲမှု ရကာငစီ်သည ်တာဝနယ်ူမှု 

ရှိရသာ၊ ရမ ျိုးမမျူမှုအရလ့်အက င့််မ ာျိုးကိုံ ရထာက်ခ အသအိမှတ်မြ သည့်် စ နှုနျ်ိုးတစ် ြ်ကိုံ အာျိုးရြျိုးမမ င့််တငရ်ြျိုး 

သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်https://www.asc-aqua.org.  ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

AWS (Alliance for Water Stewardship) ရ သယ ဇာတ ကကီျိုးကကြ်အုံြ်ခ  ြ်မှု မဟာမိတ်အြ ွဲှု့သည ်ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ 

ရ သယ ဇာတ ကကီျိုးကကြ်အုံြ်ခ  ြ်မှုအစီအစဉ် တစ် ြ်ကိုံ ထူရထာင ်န ်  ည ် ယ်သည။် ထိုံအစီအစဉ်သည် 

တာဝနယ်ူမှုရှိရသာ ရ မနရ်နဂ ာမ ာျိုးနငှ့်် အသ ုံျိုးမြ သူမ ာျိုးအတ က် ြိုံမိုံတိုံျိုးတက်လာရသာ လူထုံ၏  ြ်တညခ် က်နငှ့်် 

ယှဉ်ဖြိ ငမ်ှုအက ိ ျိုးရက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး  ရှိ န ် အခ င့််အရ ျိုးမ ာျိုး ြနတ်ီျိုးရြျိုးမခငျ်ိုးကာ၊ လုံြ်ရဆာငမ်ှုမ ာျိုးကိုံ 

အသအိမတှ်မြ  နန်ငှ့်် ဆုံလာဘမ် ာျိုး ခ ီျိုးမမ င့်် န ် ရဆာင ် က်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်

http://www.allianceforwaterstewardship.org.  ကိုံ ဝငရ် ာက ်ကကည့််ရှုြါ။ 

BAP (Best Aquaculture Practices) အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုးရ ရနသတတ ဝါ ရမ ျိုးမမျူရ ျိုး အရလ့်အက င့််မ ာျိုးအာျိုး အသအိမတှ် 

မြ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးသည့်် စနစ်တစ်ခုံ မြစ်သည။် ထိုံစနစ်သည ် က ငျ်ိုးဆငျ်ိုးစစ်ရဆျိုးမခငျ်ိုးမ ာျိုး၊ စ န် ့်ထုံတ်သည့်် 

ရ ဆိုံျိုးရ ညစ်မ ာျိုးကိုံ နမူနာရကာက်ယူ၍ အညစ်အရကကျိုးဆိုံင ်ာ ထနိျ်ိုးခ  ြ်မှုမ ာျိုး၊ ကုံစာျိုးနိုံငရ်သာ ထနိျ်ိုးခ  ြ်မှု 

မ ာျိုးနငှ့်် ရမခ ာခ နိုံငစ် မ်ျိုးရှိမခငျ်ိုးတိုံ ့်ကိုံ ရြါငျ်ိုးစြ်ထာျိုးရသာ အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးသည့်် စနစ်တစ်ခုံ 

http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/
https://www.edgeofexistence.org/
https://www.edgeofexistence.org/
https://www.asc-aqua.org/
https://www.asc-aqua.org/
http://www.allianceforwaterstewardship.org/
http://www.allianceforwaterstewardship.org/
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မြစ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က် အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်http://www.aquaculturecertification.org.  ကိုံ ဝငရ် ာက် 

ကကည့််ရှုြါ။ 

Bonsucro (Better Sugar Cane Initiative) ြိုံမိုံရကာငျ်ိုးမ နရ်သာ ကက ထုံတ်လုံြ်မှုဆိုံင ်ာ ကနဦျိုးအစီအစဉ်သည် 

ကက ထုံတ်လုံြ်မှုရကကာင့်် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာထခိိုံက်မှု မ ာျိုး ရလျှာ့်ခ  န ် ကကိ ျိုးြမ်ျိုးအာျိုးထုံတ်သည။် 

အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်http://www.bonsucro.com . ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

CERFLOR (Brazilian National Forestry Certification Scheme) သည ် ဘ ာဇီျိုးနိုံငင်  ၏ သစ်ရတာဆိုံင ်ာ 

အသအိမတှ်မြ  လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးသည့်် စနစ်တစ်ခုံ မြစ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp . ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

CSA Group သည ် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််လူမှုဆိုံင ်ာ သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးအြါအဝင၊် ကဏ္ဍမ ာျိုးစ ာအတ က် 

အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးသည့်် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး ရြျိုးအြ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်

http://www.csa-international.org. ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

FSC (Forest Stewardship Council) သစ်ရတာကကီျိုးကကြ်အုံြ်ခ  ြ်မှုရကာငစီ်သည ် သစ်ရတာဆိုံင ်ာ 

အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်မ ာျိုး ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုးမတှစ်ဆင့်် ကမဘာ့်သစ်ရတာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှုအြိုံငျ်ိုးတ င ်တာဝနယ်ူမှုမ ာျိုးကိုံ 

အာျိုးရြျိုးမမ င့််တငသ်ည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်https://ic.fsc.org.  ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

GAA (Global Aquaculture Alliance) ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ ရ ရနသတတ ဝါရမ ျိုးမမျူရ ျိုး မဟာမိတ်အြ ွဲှု့သည ်အက ိ ျိုးအမမတ် 

မယူရသာ နိုံငင် တကာ ကုံနသ် ယ်ရ ျိုးအြ ွဲှု့တစ်ခုံမြစ်၍ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််ကိုံက်ညရီသာ လူမှုရ ျိုးဆိုံင ်ာ 

တာဝနယ်ူမှုရှိရသာ ငါျိုး၊ ြုံဇ နရ်မ ျိုးမမျူမှုမ ာျိုး တိုံျိုးတက်ရစ န ် ကကိ ျိုးြမ်ျိုးရဆာင ် က်သည။် ငါျိုး၊ ြုံဇ န် ရမ ျိုးမမျူရ ျိုး 

အရကာငျ်ိုးဆ ုံျိုးအရလ့်အက င့််မ ာျိုးဆိုံင ်ာ အသအိမတှ်မြ လက်မှတ် ထုံတ်ရြျိုးသည့်် စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး ရ ျိုးဆ ွဲမြ စုံခွဲ့်သည်။ 

အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်http://www.gaalliance.org.  ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

GlobalG.A.P. ကမဘာ ရဒသအနှ ့်အမြာျိုးမ ှ စိုံက်ြ ိ ျိုးထုံတ်လုံြ်မှုမ ာျိုးကိုံ အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်မ ာျိုး ရြျိုးအြ် န ်

ဆနဒအရလ ာက်လိုံက်နာနိုံငရ်သာ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးသတ်မတှ်ရြျိုးသည။် အရသျိုးစိတ် အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်

http://www.globalgap.org.  ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) Organic စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုးဆိုံင ်ာ 

အမြညမ်ြညဆ်ိုံင ်ာအသငျ်ိုးခ  ြ်သည် Organic စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုး အရမခခ သည့််စနစ်မ ာျိုး လက်ခ က င့််သ ုံျိုးမှုကိုံ 

အာျိုးရြျိုးသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က် အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်http://www.ifoam.org. ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

International Trade Centre သည ်မတှ်ြ ုံတငထ်ာျိုးသည့်် သ ုံျိုးစ ွဲသူမ ာျိုးက ြုံဂလ္ိကနငှ့်် ဆနဒအရလ ာက် လိုံက်နာနိုံငရ်သာ 

စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ နှုငိျ်ိုးယှဉ် သ ုံျိုးသြ်နိုံငရ်စ န ် “စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး ဆိုံင ်ာလမ်ျိုးမြရမမြ ုံ” တစ်ခုံကိုံ ထိနျ်ိုးသမ်ိျိုးရြျိုးသည။် 

အရသျိုးစိတ်အခ က် အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်http://www.standardsmap.org.  ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 
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http://www.globalgap.org/
http://www.globalgap.org/
http://www.ifoam.org/
http://www.ifoam.org/
http://www.standardsmap.org/
http://www.standardsmap.org/
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ISEAL Alliance သည ် လူမှုဆိုံင ်ာနငှ့်် ြတ်ဝနျ်ိုးက ငဆ်ိုံင ်ာစ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် ကမဘာ့်အြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးတစ်ခုံမြစ်ရသာရကကာင့်် 

“အရလ့်အက င့််ရကာငျ်ိုး မြဋ္ဌာနျ်ိုးခ က်မ ာျိုး”ကိုံ အာျိုးရြျိုးမမ င့််တင၍် ဆနဒအရလ ာက် စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး ရ ျိုးဆ ွဲလိုံက်နာ 

သည့််စနစ်မ ာျိုး သတ်မတှ်မခငျ်ိုးနငှ့်် ရြေါ်ထ က်လာရစရ ျိုးအတ က် လုံြ်ကိုံငရ်နသည။် အရသျိုးစိတ် အခ က်အလက် 

မ ာျိုး ရှိ န ်http://isealalliance.org/code.  ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

ISO (International Organization for Standardization) စ ခ ိနစ် ညွှနျ်ိုးသတ်မတှ်ရ ျိုး နိုံငင် တကာအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးသည် 

လ တ်လြ်အမှီအခိုံကငျ်ိုးရသာ အစိုံျိုး မဟုံတ်သည့်် ကမဘာ့်အြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးတစ်ခုံမြစ်သည။် ထိုံအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးသည ် ဆနဒ 

အရလ ာက် လိုံက်နာနိုံငရ်သာ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုး မြ စုံထုံတ်မြန၍်၊ နိုံငင် အဆင့်် စ ခ ိနစ် ညွှနျ်ိုးအြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုး ၁၆၄ ြ ွဲ ှု့က အြ ွဲှု့ဝင ်

အမြစ် ြါဝငထ်ာျိုးကကသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ် http://www.iso.org/iso/standards 

development.htm.    ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

Leonardo Academy သည် ရ ရှည ် ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးတိုံျိုးတက်ရ ျိုးအရလ့်အက င့််မ ာျိုး ရ ျိုးဆ ွဲမြ စုံရသာ အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ 

ကူညသီည။် ရ ရှည ် ြ  ှု့ ဖြိ ျိုးတိုံျိုးတက်ရသာ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးနငှ့်် ကိုံျိုးကာျိုး န ် စာကကည့််တိုံက်တိုံ ့်သည် ထိုံအြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုး၏ 

ကကိ ျိုးြမ်ျိုးမှုမ ာျိုးအနက် ထငရ်ှာျိုးရသာအ ာမ ာျိုးမြစ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်

http://www.leonardoacademy.org/programs/standards/agstandard/development.html and 

https://sites.google.com/a/leonardoacademy.org/sustainableag-referencelibrary/standards .ကိုံ 

ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

MSC (Marine Stewardship Council) ရ ငနင်ါျိုးလုံြ်ငနျ်ိုး ကကီျိုးကကြ်အုံြ်ခ  ြ်မှုရကာငစီ်သည ်ရ  ငနင်ါျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးဆိုံင ်ာ 

အသအိမတှ်မြ လက်မတှ်မ ာျိုး ထုံတ်ရြျိုးသည့််အစီအစဉ်တစ်ခုံနငှ့်် သဘာဝြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့််ညညီ တ်ရသာ 

ြငလ်ယ်စာဟူသည့်် အညွှနျ်ိုးစာသာျိုးတ ဆြ်ိကိုံ အာျိုးရြျိုးမမ င့််တငသ်ည။် ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ ငါျိုးြမ်ျိုးယူမှု 

အရလ့်အက င့််မ ာျိုးကိုံ အသိအမှတ်မြ သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်http://www.msc.org.  ကိုံ 

ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) သစ်ရတာဆိုံင ်ာ သက်ရသခ လက်မတှ်ကိုံ 

အသအိမတှ်မြ သည့်် အစီအစဉ်သည ်အရသျိုးစာျိုးသစ်ရတာ ြိုံငရ်ှငမ် ာျိုးအတ က် သစ်ရတာဆိုံင ်ာ အသအိမတှ်မြ  

လက်မတှ်မ ာျိုး ထုံတ်ရြျိုးသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်http://www.pefc.org/.  ကိုံ ဝငရ် ာက် 

ကကည့််ရှုြါ။  

Rainforest Alliance မိုံျိုးသစ်ရတာမဟာမိတ်အြ ွဲှု့သည် အသိအမတှ်မြ လက်မတှ်မ ာျိုး ထုံတ်ရြျိုးမခငျ်ိုးနငှ့်် အာမခ မခငျ်ိုးအမြင ်

စိုံက်ြ ိ ျိုးရ ျိုး၊ သစ်ရတာနငှ့်် ခ ီျိုးသ ာျိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုးအတ က် သတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး ကူညရီြျိုးသည။် 

အရသျိုးစိတ်အခ က် အလက်မ ာျိုး ရှိ န ် https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/ 

sourcing/#   ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။  

RSB (Roundtable on Sustainable Biofuels) ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ ဇီဝရလာငစ်ာမ ာျိုး ဆိုံင ်ာ စကာျိုးဝိုံငျ်ိုးရဆ ျိုးရန ျိုး 

ြ ွဲသည ် နိုံငင် တကာ အစီအစဉ်တစ်ခုံမြစ်ဖြီျိုး ထိုံအစီအစဉ်က လယ်သမာျိုးမ ာျိုး၊ ကုံမပဏမီ ာျိုး၊ အစိုံျိုး မဟုံတ်ရသာ 

http://isealalliance.org/code
http://isealalliance.org/code
http://www.iso.org/iso/standards%20development.htm
http://www.iso.org/iso/standards%20development.htm
http://www.iso.org/iso/standards%20development.htm
http://www.iso.org/iso/standards%20development.htm
http://www.leonardoacademy.org/programs/standards/agstandard/development.html
http://www.leonardoacademy.org/programs/standards/agstandard/development.html
https://sites.google.com/a/leonardoacademy.org/sustainableag-referencelibrary/standards
https://sites.google.com/a/leonardoacademy.org/sustainableag-referencelibrary/standards
http://www.msc.org/
http://www.msc.org/
http://www.pefc.org/
http://www.pefc.org/
https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/%20sourcing/
https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/%20sourcing/
https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/%20sourcing/
https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/%20sourcing/
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အြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ ကျွမ်ျိုးက ငသ်ူမ ာျိုး၊ အစိုံျိုး ကိုံယ်စာျိုးလှယ်မ ာျိုးကိုံ ြိတ်ရခေါ်၍ ဇီဝရလာငစ်ာ ထုံတ်လုံြ်မှုနငှ့်် 

မြ မြငစီ်မ မှုလုံြ်ငနျ်ိုးမ ာျိုး ရ ရှညတ်ိုံျိုးတက်မြစ်ရြေါ်ရစရ ျိုးကိစစမ ာျိုးကိုံ ရဆ ျိုးရန ျိုးရစသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က် 

အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်http://rsb.org. ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ ဆအီုံနျ်ိုးဆိုံင ်ာ စကာျိုးဝိုံငျ်ိုးရဆ ျိုးရန ျိုးြ ွဲသည် 

အက ိ ျိုးအမမတ်အတ က်မဟုံတ်ရသာ အစီအစဉ်တစ်ခုံမြစ်ဖြီျိုး ဆအီုံနျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုး ကဏ္ဍ (၇) ခုံမ ှ ြတ်သက် 

ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးကိုံ စုံစညျ်ိုးရြျိုးသည။် ယငျ်ိုးတိုံ ့်မာှ ဆအီုံနျ်ိုးထုံတ်လုံြ်သူမ ာျိုး၊ မြ မြငစီ်မ သူမ ာျိုး သိုံ ့်မဟုံတ် 

ကုံနသ်ညမ် ာျိုး၊ စာျိုးသ ုံျိုးကုံနထ်ုံတ်လုံြ်သူမ ာျိုး၊ လက်လီရ ာငျ်ိုးခ သူမ ာျိုး၊ ဘဏမ် ာျိုး/  ငျ်ိုးနှျီိုးမမ  ြ်နှ သူမ ာျိုး နငှ့်် 

အစိုံျိုး မဟုံတ်ရသာ ြတ်ဝနျ်ိုးက ငန်ငှ့်် လူမှုဆိုံင ်ာအြ ွဲှု့အစညျ်ိုးမ ာျိုး (NGOs) မြစ်ကကသည။် အဆိုံြါ 

ြတ်သက်ဆက်န ယ်သူမ ာျိုးသည် ရ ရှည်တညတ် ့်ရသာ ဆအီုံနျ်ိုးလုံြ်ငနျ်ိုးမြစ်ရစ န ် ကမဘာလ ုံျိုးဆိုံင ်ာ 

စ ခ ိနစ် ညွှနျ်ိုးမ ာျိုး ရ ျိုးဆ ွဲခ မတှ် က င့််သ ုံျိုးကက နမ်ြစ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်

http://www.rspo.org.  ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

RTRS(Round Table on Responsible Soy) ရ ရှညတ်ည်တ ့်ရသာ ြွဲြိစြ်ထုံတ်ကုံနဆ်ိုံင ်ာ စကာျိုးဝိုံငျ်ိုးရဆ ျိုးရန ျိုးြ ွဲသည် 

အ ြ်ြက်လူမှုအြ ွဲ ှု့အစညျ်ိုးတစ်ခုံမြစ်ဖြီျိုး ကမဘာ့်အဆင့်် ြွဲြိစြ်ထုံတ်ကုံနမ် ာျိုးကိုံ ထုံတ်လုံြ်မခငျ်ိုး၊ မြ မြငစီ်မ မခငျ်ိုးနငှ့်် 

ကုံနသ် ယ်မခငျ်ိုးတိုံ ့်တ င ် တာဝနယ်ူမှုကိုံ အာျိုးရြျိုးမမ င့််တငသ်ည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်

http://www.responsiblesoy.org. ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

SFI (Sustainable Forestry Initiative). ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ သစ်ရတာအစီအစဉ်သည ်နိုံငင် တကာအသအိမတှ်မြ ရသာ 

ရ ရှညတ်ညတ် ့်ရသာ သစ်ရတာဆိုံင ်ာ အသအိမတှ်မြ  လက်မတှ်မ ာျိုး ထုံတ်ရြျိုးသည့်် အစီအစဉ်တစ်ခုံကိုံ 

ထနိျ်ိုးသမ်ိျိုးရဆာင ် က်မခငျ်ိုးမြစ်သည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ် http://www.sfiprogram.org. ကိုံ 

ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

SFI သည ် ဆနဒအရလ ာက် ရဆာင ် က်မှုမ ာျိုးကိုံ အသိအမှတ်မြ လက်မတှ်ထုံတ်ရြျိုးသည့်် အစီအစဉ်တစ် ြ်မြစ်သည။် 

အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်  http://www.sfiprogram.org.  ကိုံ ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

2BSvs ထိုံအစီအစဉ်သည် ကုံနက်ကမ်ျိုးြစစညျ်ိုးအမြစ် အသ ုံျိုးမြ သည့်် biomass မ ာျိုး ရ ရှညတ်ညတ် ့်နိုံင ်န ်

ယူဆရတာငျ်ိုးဆိုံမှုမ ာျိုးနငှ့်် ထိုံ biomass မ ာျိုးမ ှ ဇီဝရလာငစ်ာ ထုံတ်လုံြ်မခငျ်ိုးတိုံ ့်နငှ့််ဆိုံငသ်ည့်် အစီအစဉ်မြစ်သည။် 

ဥရ ာြ လမ်ျိုးညွှနခ် က် 2009/28/EC ြါ စ နှုနျ်ိုးမ ာျိုးကိုံ လိုံက်နာသည။် ထိုံလမ်ျိုးညွှနခ် က်ကိုံ 2015/1513 

လမ်ျိုးညွှနခ် က်မြင့်် မြငဆ်ငထ်ာျိုးသည။် အရသျိုးစိတ်အခ က်အလက်မ ာျိုး ရှိ န ်  https://www.2bsvs. org.    ကိုံ 

ဝငရ် ာက် ကကည့််ရှုြါ။ 

http://rsb.org/
http://rsb.org/
http://www.rspo.org/
http://www.rspo.org/
http://www.responsiblesoy.org/
http://www.responsiblesoy.org/
http://www.sfiprogram.org/
http://www.sfiprogram.org/
http://www.sfiprogram.org/
http://www.sfiprogram.org/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifc.org/hydroadvisory
https://www.ifc.org/hydroadvisory
https://www.ifc.org/sustainability
https://www.ifc.org/sustainability

