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န  ျားဇ ျားတငလ် ာ 

 

 ဤလ ်နတွွေ့အသ  ျားခ သ မ ာျေးအတွ ်လမ်ျားည ေ်စာအ ပ် ှိ  George C. Ledec (Lead Ecologist, World Bank) န င့်် 

Sally Johnson (Consultant, World Bank) တှိ ို့  Magda Lovei (Practice Manager, World Bank) ၊ Christopher 

J. Warner (Senior Technical Specialist, World Bank) တှိ ို့၏ လမ်ျားည ေ်ခ  ်ဖြင့်် နရျားသာျားဖပြုစ ခ ့်ဖခင်ျားဖြစ်ပပ ျား၊ Guy 

Parker (Wychwood Biodiversity) မှ ေမ ောနလ့်လာစရာဖြစ်ရပ်အမ ာျားစ  ှိ  နရျားသာျား ဖပြုစ ခ ့်သည်။ 

 ဤလ ်နတွွေ့အသ  ျားခ သ အတွ ် လမ်ျားည ေ်စာအ ပ် ပိ မိ ကကာင်ျေးမ န်က ျေးအတ က် ကမ္ာ ဘဏ်အ ပ်စ ၏ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေးနှင ် 

ပပင်ပပ ေ္ိြုလ်မ ာျေးမှလည်ျေး သကဘာထာျေးအ က ဉာဏ်ကကာင်ျေးမ ာျေး၊ တည်ျားဖြတ်နပျားပခင်ျေးမ ာျားန င့်် အဖခာျားနသာအက  ဉာဏ်မ ာျား၊ 

အခ  ်အလ ်မ ာျား နပျားခ ့်က သည်။ ထှိ ပ ဂ္ှိြုလ်မ ာျားတွင် Agi Kiss, Lori A. Conzo, Conrad Savy, Leanne Farrell, 

Anupam Joshi, Kirsten Hund, Douglas J. Graham, Sean Nazerali, Peter Bechtel, Werner Kornexl, Laura 

Ivers, Catherine C. Ledec န င့်် John Fraser Stewart တှိ ို့ ပါဝင်က သည်။  

 ဤလ ်နတွွေ့အသ  ျားခ သ မ ာျေးအတွ ် လမ်ျားည ေ်စာအ ပ် နရျားသာျားဖပြုစ မှုအတွ ် လှိ အပ်နသာနငွနက ျားမ ာျား ှိ  

 မ္ာ့်ဘဏ်၏ သစ်နတာမ ာျားဆှိ င်ရာ အစ အစဉ် (Program for Forests – PROFOR) မ  ပ ့်ပှိ ျားနပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ 
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၁။ ဤလ န်တွွေ့အသ  ျားခ သ မ ောျိုးအတ ွ ်လမျ်ားည ေစ်ာအ ပ ်ှိ  မညသ်ည အ်တ ကက် ကာင ် 

နရျားသာျားဖပြုစ သလ ? 

ဇီဝမ   ျိုးစ ုံမ   ျိုးက ွဲဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုပပဿန  

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားသည်  နဂဟစေစ်မ ာျား၊ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားန င့်် မ ှိြုျားရှိ ျားဗ ဇ မ ာျေးအပါအဝင် ကမ္ာ ကပေါ် ိှ သက် ိှအမ ြိုျေးမ ြိုျေး  ှိ  

 ှိ ယ်စာျားဖပြုသည်။ သဘာဝနဂဟစေစ်မ ာျား၊ နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ်န င့်် အပင်မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားသည် လ ူ့အသှိ င်ျားအဝှိ င်ျား 

နရရ ည်တည်တ ့်နရျားအတွ ် ေည်ျားမ ှိြုျားစ  အဖပင် တစ်ခါတစ်ရ တွင် ဖပေ်လည် အစာျားမထှိ ျားနှိ င်နသာ ပ  စ မ ာျားစွာဖြင့်် 

အနထာ ်အ  ဖပြုသည်။ မည်သှိ ို့ပင်ဆှိ နစ ာမ  ယနေို့နခတ်တွင်  ျွန် ပ်တှိ ို့ မ္ာနဖမရ ှိ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားစွာသည် 

လ သာျေးတိ ို့၏ လ ပ်ရပ်မ ာျားစွာနက ာင့်် က  ျားမာျားနသာ ြှိအာျားမ ာျားပဖင ်  င်ဆိ င်နေက ရသည်။ တှိရှိစဆာေ်န င့်် အပင်မ ှိြုျားစှိတ် 

အနရအတွ ် မ ာျားစွာလည်ျေး မ ှိြုျားသ ဉ်ျား  ွယ်နပ ာ မ်ည့်် အနတရာယ်နှင ်  င်ဆိ င်ကန ပါသည်။  မ္ာတလ ာျားရ ှိ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား 

ယနေို့အခ နိ်တွင် ရင်ဆှိ င်နေက ရသည့်် တစ်ခ တည်ျားနသာ အက  ျားမာျားဆ  ျားပခှိမ်ျားနဖခာ ်မှုမ ာ- သဘာဝနေထှိ င်ကန င်ျေးကဒသမ ာျား 

လ င်ပမန်စ ာ ဆ  ျားရ ှုျားနပ ာ ် ွယ်လာဖခင်ျားန င့်် အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးလာဖခင်ျားတှိ ို့ဖြစ်သည်။ အဖခာျားက  ျားမာျားနသာ 

ပခှိမ်ျားနဖခာ ်မှုမ ာျားတွင် သဘာဝမ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားစွာ ှိ  အလွေ်အ ျွ  ထ တ်ယ ဖခင်ျားန င့်် အမ တ်တမ ့် ဖယ် ှာျေးပစ်ပခင်ျေးတှိ ို့အဖပင် 

လ သာျေးတိ ို့က ကာင ် နေသမ ှိြုျားရင်ျားမဟ တ်သည့်် က  ျေးကက ာ်မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား နပါ ်ပွာျားပ  ွေ့န  ို့ပခင်ျေးတိ ို့ ပါဝင်သည်။ လ သာျေးတှိ ို့နက ာင့်် 

အသစ်ထပ်မ ထွ ်နပေါ်လာနသာ ပခှိမ်ျားနဖခာ ်မှုမ ာျားတွင် ရာသ ဥတ  နြာ ်ဖပေ်မှုန င့်် ပင်လယ်နရတွင် အခ ဉ်ဓာတ် 

ပါဝင်မှုပှိ မှိ လေွ်  လာဖခင်ျားမ ာျားလည်ျား ပါဝင်က သည်။ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားမှု ှိ   မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ၊ ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ 

အ  ပ်အတည်ျား တစ်ရပ်အဖြစ် ယနေို့နခတ်တွင်   ယ်  ယ်ဖပေ်ို့ဖပေ်ို့ ရှုဖမင်လာက ဖခင်ျားမ ာ ဖြစ်ပာွျားမှုအတှိ င်ျားအဆန င့်် မ လပ  စ  

အတှိ င်ျားရရ ှိနအာင် ဖပေ်လည်  စာျားမရနှိ င်ဖခင်ျား - ဆှိ လှိ သည်မ ာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား မ ှိြုျားသ ဉ်ျား နပ ာ  ွ်ယ်မှုမ ာျား အမမဲတမ်ျေး 

ဖြစ်နပေါ်နစပခင်ျေးနက ာင့််ဖြစ်သည။်  

 ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ယနေို့နခတ် ာလ က ှိြုျားပမ်ျားမှုမ ာျားသည် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရနသာ 

နဂဟစေစ်မ ာျား ဆက်လက် ပ်တည်နိ င်က ျေး န င့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားစ ာတိ ို့ ှင်သန်နိ င်က ျေးအတိ ို့အတ က်မ ာျားစွာ အနထာ ်အ  ဖပြု 

နှိ င်ခ ့်သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား ထှိ က ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ ်မှုမ ာျားသည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် မလ  နလာ ်ပါ။ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားန င့်် 

နဂဟစေစ်မ ာျားစွာသည် ထှိခှိ  ်ဆ  ျားရ ှုျားမည့်် အနတရာယ်မ ာျားန င့်် ဆ ်လ ်ရင်ဆှိ င်နေက ရသည်။ သဘာဝနဂဟစေစ်မ ာျားစွာသည် 

စှိ  ်ပ ှိြုျားနရျား လ ပ်ငေ်ျားမ ာျားတှိ ျားခ  ွေ့ဖခင်ျား၊ သယ ဇာတ တ ျားနြာ်ထ တ်လ ပ်မှုလ ပ်ငေ်ျားမ ာျားန င့်် အက  ျားစာျား အနဖခခ အနဆာ ်အအ   

စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား၏ ပပင်ျေးထန်ကသာမခိမ်ျေးကပခာက်မှုမ ာျေးကိ  ခ စာျားနေက ရသည်။  မ္ာ့် လ သာျားဦျားနရသည် ဆ ်လ ် 

ဖမင့််တ ်နေဆ ဖြစ်သည့်် အာျားနလ ာ်စွာ လ အမ ာျားစ အတွ ် ပှိ မှိ န ာင်ျားမွေ်နသာ ဘဝနေထှိ င်မှု နမ ာ်မ ေ်ျားခ  ်မ ာျားတွင် 

ရ ပ်ပိ င်ျေးဆိ င် ာ ပှိ မှိ သာယာဝကပပာက ျေးလည်ျား အပါအဝင်ပင်ဖြစ်သည်။ လ ဦျားနရ ပှိ မှိ ထ ထပ် သှိပ်သည်ျားလာဖခင်ျားန င့််အတ  

ပှိ မှိ သာယာဝကပပာကသာ  မ္ာက  ျားဖြစ်လာနစနရျား က ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ ်လ  ် ိှသည ်အကလ ာက်  ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ှိ လည်ျား 

သင ်ကတာ်စ ာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးသွာျား န်အတ က်လည်ျေး က  ျားမာျားနသာ စှိေ်နခေါ်မှု တစ်ရပ ် ရ ှိနေသည်။ ထှိ စှိေ်နခေါ်မှု ှိ  

နဖြရ င်ျားန  ာ်လ ာျားရေ် ေည်ျားလမ်ျားအက  ဉာဏ်မ ှိြုျားစ   ှိ  ထှိထှိနရာ ်နရာ ်အသ  ျားဖပြုရေ် လှိ အပ်သည်။ လှိ အပ်သည့်် 

ြှိလစ်ပှိ င်နှိ င်င  တ င် Mindanao  ကဲ သိ ို့ကသာ အက ျေးကကီျေး   ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားစွာ 

တည်ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င်အဖမေ်ဖပြုေ်ျားတ ျားလာဖခင်ျားန င့်် 

အဖခာျားနသာ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဆ  ျားရ ှုျားမှုမ ာျေး ဆ ်လ ်ဖြစ်ပွာျားနေသည်။  

 

၁ 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 

2 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားက ှိြုျားပမ်ျားမှုမ ာျား ှိ  အရ ှိေ်ဖမြှင့််တင်နှိ င်နရျား နှင ်ပတ်သက်၍ အနထာ ်အ  ဖပြုနှိ င်သည့်် ကာက ယ် 

ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်မ ာ( ကလ ာ်ကန်စ ာ အသ  ျေးခ လ င်) ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆိ င် ာ မ ကပခလ ပ်ငန်ျေး 

မ ာျေး(biodiverisy offsets) ဖြစ်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်အကပခအကနတ င် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး သည် (၁) 

အက  ျားစာျား ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေးစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားမ  ရရ ှိမည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရလေ်မ ာျား ှိ  ပှိ မှိ  တှိ ျားတ ်နစနှိ င်သည့််အဖပင် (၂) 

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားန င့်် အလာျားတ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး နဆာင်ရွ ်မှုမ ာျား အတွ ် မ ာျားစွာ လှိ အပ်နေနသာ 

ရေ်ပ  နငွမ ာျား ရရ ှိကစနှိ င်သည်။  

 

ဤလကတ်  ွေ့အသ ုံျိုးခ သမူျ ုံးအ  က ်လမ်ျိုးညွှနစ်ာအုံပ်၏ ရညရ် ယခ် က ်

 ဤလ ်နတွွေ့အသ  ျားခ သ မ ာျေးအတွ ် လမ်ျားည ေ်စာအ ပ်သည် ပ ဂ္လှိ န င့်် အစှိ ျားရ ဏ္ဍ၏ အက  ျားစာျား 

ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေးစ မ  ှိေ်ျား မ ာျားတွင် မည်သည့််အခ ှိေ်၌ မညသ်ှိ ို့နရျားဆွ ဖပြုစ ၍ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  

အန ာင်အထည်ကဖာ် ကဆာင်  က် န် မှိတ်ဆ ် နဆွျားနနွျားနပျားထာျားနသာ လမ်ျားည ေ်ခ  ်ဖြစ်သည်။ ဤစာအ ပ်သည် 

အမ ြိုျေးသာျေးအဆင  ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးစနစ် တည်ကဆာက် န် တည် ိှကနသည ် အခွင့််အနရျားအခ ှိြုွေ့ ှိ  

စ ျားစမ်ျားနလ့်လာထာျားဖခင်ျားလည်ျား ဖြစ်သည်။ Biodiversity offset မ ာျေးနှင ်ပတ်သတ်ကသာ ေည်ျားပညာဆှိ င်ရာ အနသျားစှိတ် 

 ှိ ျား ာျားစရာ စာအ ပ်စာတမ်ျားမ ာျားစွာ ှိ  မက ာနသျားခင်  ဖပြုစ  ထ တ်ဖပေ်ခ ့်သည့်် အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားစွာရ ှိက သည်။ ဥပမာ - 

စ ျားပွာျားနရျားလ ပ်ငေ်ျားန င့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေး အစာျေးထိ ျေးပပန်လည် တည်ကဆကက်ပျေးဖခင်ျားအစ အစဉ် (Business and Biodiversity 

Offsets Program - BBOP) ၊ သတတြုတ ျားနြာ်ဖခင်ျားန င့်် ဓာတ်သတတြုမ ာျားဆှိ င်ရာ အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာန ာင်စ  (International 

Council on Mining and Metals - ICMM) ၊ နှိ င်င တ ာ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားသမဂ္ (International Union for the 

Conservation of Nature - IUCN) တှိ ို့ဖြစ်က သည်။ ယင်ျားတှိ ို့ဖပြုစ ထ တ်ဖပေ်ခ ့်နသာ အစ ရင်ခ စာမ ာျား ှိ  အခေ်ျား (၂) န င့်် 

အဖခာျားအခေ်ျားမ ာျား၏ အဆ  ျားတွင် သ ဆ်ှိ င်ရာအနက ာင်ျားအရာန င့်် စပ်လ ဉ်ျား၍ “နော ်ထပ်နလ့်လာစရာ  သတင်ျားရင်ျားဖမစ် 

မ ာျား” ဟ ၍ စာရင်ျားဖပြုစ  နြာ်ဖပထာျားပါသည်။ အဆှိ ပါ စာအ ပ်စာတမ်ျားမ ာျား န င့််ယ ဉ်လ င် ဤလမ်ျားည ေ်စာအ ပ်သည်  သာမေ ်

အာျားဖြင့်် အနသျားစှိတ်ပါဝင်မှု ေည်ျားပါျားနသာ်လည်ျား biodiversity offset  အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ ှိ  မှိတ်ဆ ်နဆွျားနနွျားသည့််သနဘာပဖင ် 

ဖပြုစ ထာျားသည့်် အဖပင်  ထှိနရာ ်စွာ မည်သှိ ို့ အသ  ျားဖပြုနှိ င်နက ာင်ျားလည်ျား အဓှိ ထာျား နဆွျားနနွျားတင်ဖပထာျားပါသည်။  

 ဤလမ်ျားည ေ်စာအ ပ်သည်  မ္ာ့်ဘဏ်အ ပ်စ အတွ ် မ ဝါေစာတမ်ျားတစ်နစာင်ထက် ေည်ျားပညာ ဆှိ င်ရာစာတမ်ျားတစ်ခ  

ဖြစ်လာနစရေ် ရည်ရွယ်သည်။ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားန င့်် ဆှိ င်နသာ  မ္ာ့်ဘဏ်အ ပ်စ ၏ သ ်ဆှိ င်ရာ 

မ ဝါေသတ်မ တ်ခ  ်မ ာျားအေ ် - နအာ ်ပါတှိ ို့တွင် နြာ်ဖပထာျားနသာ ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား အဖခာျားအစ အမ မ ာျားအဖပင် 

အစာျေးထိ ျေးပပန်လည်တည်ကဆာက်ကပျေးပခင်ျေးေည်ျားလမ်ျားမ ာျား အသ  ျားဖပြုဖခင်ျား ှိ လည်ျား ထည့််သွင်ျားထာျားသည် (၁)  မ္ာ့်ဘဏ် 

အတွ ် သဘာဝကန င်ျေးကဒသမ ာျား၏လ ပ်ငေ်ျားလည်ပတ်နရျားဆှိ င်ရာမ ဝါေ (Natural Habitats Operational Policy - OP 

4.04 ) န င့်် သစ်နတာမ ာျား လ ပ်ငေ်ျားလည်ပတ်နရျားဆှိ င်ရာမ ဝါေ (Forests Operational Policy - OP 4.36 ) တှိ ို့ ှိ  

မက ာနသျားခင်  ခွင့််ဖပြုပပ ျားဖြစ်နသာ ပတ်ဝေ်ျား  င်န င့််လ မှုဆှိ င်ရာစ နှုေ်ျား အမ တ် ၆ - ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး 

ဖခင်ျားန င့်် သ ရ် ှိသဘာဝ အရင်ျားအဖမစ်မ ာျား နရရ ည်တည်တ  ကစ န် စ မ ခေ်ို့ခွ မှု (Environmental and Social Standard - 

ESS6) ဖြင့်် ၂၀၁၈ ခ န စ်တွင ် အစာျားထှိ ျားရေ် ဖြစ်သည်။ (၂) အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာ ဘဏ္ဍာနရျား န ာ်ပှိ နရျားရ င်ျား (International 

Finance Corporation-IFC) န င့်် ဘ ်စ  ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှု အာမခ နပျားနရျား နအဂ င်စ  (Multilateral Investment Guarantee 

Agency- MIGA) တှိ ို့အတွ ် လ ်ရ ှိ အသ  ျားဖပြုနေနသာ လ ပ်နဆာင်မှုစ သတ်မ တ်ခ  ် ၆ (Performance Standard 6) - 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားန င့်် သ ရ် ှိသဘာဝအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား နရရ ည်တည်တ ့်ကစ န် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုတှိ ို့ 

ဖြစ်က သည်။ (IFC မှ ၂၀၁၃ ခ န စ်တွင်) ထ တ်ဖပေ်ခ ့်နသာ PS6 ပါ သတ်မ တ်ခ  ်မ ာျား လှိ  ်ောနဆာင်ရွ ်နှိ င်နရျား အနသျားစှိတ် 

လမ်ျားည ေ် ခ  ်မ ာျား ှိ  လမ်ျားည ေ်ခ  ်မ တ်စ  ၆ (Guidance Note 6) တွင ်နြာဖ်ပထာျား၍  အသစ်ထ တ်ဖပေ်နသာ ESS6 အတွ ် 

လမ်ျားည ေ်ခ  ်မ တ်စ  ှိ လည်ျား တစ်ပပှိြုင်တည်ျား နရျားဆွ ဖပြုစ လ က် ိှသည်။ နှိ င်င မ ာျားစွာတွင် ပတ်ဝေ်ျား  င်ထှိခှိ  ်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား 

န င့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားဆှိ င်ရာ ဥပနေမ ာျားရ ှိက ပပ ျား  ထှိ ဥပနေမ ာျားသည် သ ဆ်ှိ င်ရာအနဖခအနေမ ာျား (အခေ်ျား ၈ 

 ှိ က ည့််ပါ) တွင် biodiversity offset မ ာျေးကိ အသ  ျားဖပြုရေ် တှိ  ်တွေ်ျားထာျားသည်။ သှိ ို့မဟ တ် မဖြစ်မနေ နဆာင်ရွ ်ရေ်ပင် 

သတ်မ တ်ထာျားသည်။ ဤလ ်နတွွေ့အသ  ျားခ  သ အတွ ် လမ်ျားည ေ်စာအ ပ်သည် OP 4.04 ၊ OP 4.36 ၊ PS6 ၊ ESS6 သှိ ို့မဟ တ် 

အဖခာျားအသ  ျားဖပြုနှိ င်သည့်် သှိ ို့မဟ တ် အဆှိ ဖပြုထာျားသည့််  မ္ာ့်ဘဏ်အ ပ်စ ၏ စ နှုေ်ျားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် နှိ င်င အလှိ  ် 

ဥပနေသတ်မ တ်ခ  ် မ ာျားတွင် ပါရ ှိနသာ သတမ် တ်ခ  ်တစ်ရပ်ရပ် ှိ  သ ျားဖခာျားအဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိ ရေ် ရည်ရွယ်ဖခင်ျားမဟ တ်ပါ။ 

ဤလမ်ျားည ေ်စာအ ပ်သည် စ မ  ှိေ်ျားနရျားဆွ သ မ ာျားမ ှနိ င်င တစ်ခ ခ င်ျေးစီအလိ က် န င့်် ကင   ိှသည ် င်ျေးပမစ်မ ာျေး နှင ်သက်ဆိ င်ကသာ 
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သတ်မ တ်ခ  ်မ ာျား ှိ  အပမ ကဆ ျေးကန ျေးက င ်သ  ျေးသည်ဟ ကသာ ကမ ာ်မှန်ျေးခ က်မ ာျေးနှင ်အတ  biodiversity offset မ ာျေး ှိ  

မည်သည့််အခ ှိေ်တွင် မည်သှိ ို့နရျားဆွ ဖပြုစ ၍ လှိ  ်ော  င့််သ  ျားသင့််နက ာင်ျား ကယဘ ယ  လမ်ျားည ေ်ခ  ်နပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။  

 ဤလမ်ျားည ေ်စာအ ပ်သည် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားနဆာင်ရွ ်သ မ ာျားန င့်် ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေး နဆာင်ရွ ်သ  မ ာျား၊  မ္ာ့်ဘဏ် 

အ ပ်စ န င့်် အဖခာျားနသာ ဖ  ွေ့မဖိြုျေးက ျေးအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာမှ ဝေ်ထမ်ျားမ ာျားန င့်် အတှိ င်ပင်ခ မ ာျား၊ အစှိ ျားရအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ သယ ဇာတ 

တ ျားနြာ်ထ တ်လ ပ်နသာ အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားန င့်် အဖခာျားအြွ ွေ့မ ာျား၊ သဘာဝပတ်ဝေ်ျား  င်ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား နဆာင်ရွ ်ကန 

နသာ အစှိ ျားရမဟ တ်နသာအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ ပတ်ဝေ်ျား  င်ထှိခှိ  ်မှုဆေ်ျားစစ်မှု ျွမ်ျား  င်သ မ ာျားန င့်် ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေး စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား န င့်် 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ   ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားဖခင်ျားအနပေါ် စှိတ်ဝင်စာျားမှုရ ှိသည့်် အဖခာျားသ မ ာျေးအတ က် ရည်ရွယ်ကာ ဖပြုစ ဖခင်ျား ဖြစ်သည်။  

 

ဤလမ်ျားည ေစ်ာအ ပ ်ှိ  မညသ်ည ်အတ ကန်က ာင့်် နရျားသာျားဖပြုစ သလ ဆိ သညန် င့်် စပလ် ဉ်ျား၍ နော ထ်ပန်လ့်လာစရာ 
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ဓာတ်ပ   ။ Ingula Visitors Centre (Eskom Holdings SOC Ltd) 

၂။ Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေး ဆိ တာ ဘာလ ဲ? 

အဓ ပပာယဖ် င့််ဆ ုံခ က ်

Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်မှုန င့်် ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား ှိ  နရ ာင် ှာျေးဖခင်ျား၊ 

နည်ျေးပါျေးကအာင် ပပြုလ ပ်ပခင်ျေးန င့်် ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျားအစ အမ မ ာျား သင့််နတာ်သလှိ  နဆာင်ရွ ်ပပ ျားနော ်တွင် 

  ေ်ရ ှိနေနသျားသည့်် သိသာထင် ှာျေးကသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ကက င်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးအတွ ် အစာျေးထိ ျေးကပျေးကလ ာ် န် 

နရျားဆွ ထာျားနသာ လ ပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျားကိ  နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားမ ရရ ှိသည့်် တှိ င်ျားတာနှိ င်သည့််  ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား 

ရလေ်မ ာျားဖြစ်သည်။” အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာ ဘဏ္ဍာနရျား န ာ်ပှိ နရျားရ င်ျား (IFC) ၏ လ ပ်နဆာင်မှု စ သတ်မ တ်ခ  ် ၆ - 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ   ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားဖခင်ျားန င့်် သ ရ် ှိသဘာဝ အရင်ျားအဖမစ်မ ာျား စ မ ခေ်ို့ခွ ဖခင်ျား စာအ ပ်တွင်ပါရ ှိသည့်် 

ဤအဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိ ခ  ် သည် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  အဓှိ ထာျားနသာ အဖခာျား ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားန င့်် 

ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေးအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား - စ ျားပွာျားနရျားလ ပ်ငေ်ျား န င့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေး အစာျေးထိ ျေးပပန်လည် တည်ကဆာက်ကပျေးပခင်ျေး အစ အစဉ် 

(Business and Biodiversity Offsets Program - BBOP) ၊ သတတြုတ ျားနြာ်ဖခင်ျားန င့်် ဓာတ်သတတြုမ ာျားဆှိ င်ရာ 

အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာန ာင်စ  (International Council on Mining and Metals - ICMM) ၊ နှိ င်င တ ာ 

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားသမဂ္ (International Union for the Conservation of Nature - IUCN) တှိ ို့အပါအဝင်တွင် 

အသ  ျားဖပြုနေနသာ အဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိ ခ  ်န င့်် ဆင်တ သည်။ ပှိ မှိ အနသျားစှိတ်  နသာ အခ  ်အလ ်မ ာျားအတွ ် နအာ ်တွင် 

နြာ်ဖပထာျား နသာ သတင်ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျေးတ င် ကလ လာနိ င်ပါသည်။ ရှိ ျားရ င်ျားစွာဆိ  လ င် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ   

ြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျားတစ်ခ နက ာင့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် နဂဟစေစ်မ ာျားအနပေါ် နရ ာင်လ   မရနှိ င်နသာ ထှိခှိ  ်ပ  ်စ ျားမှု 

မဖြစ်နပေါ်ကစနရျားအတွ ် အစာျားထိ ျေးကလ ာ်နပျားရေ် ရည်ရွယ်၍ ထပ်တှိ ျားနဆာင်ရွ ်နပျားနသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား 

လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျား ဟ  မ တ်ယ နှိ င်သည်။  

ရညရ် ယထ်ာျိုးသည့်် က ကယွထ်နို်ံးသမိ်ုံးမှုရလဒမ် ာျိုး 

 Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး၏ရည်မ ေ်ျားခ  ်ပေ်ျားတှိ င်မ ာ မ လစ မ  ှိေ်ျား အန ာင်အထည်နြာ်မှု မတှိ င်မ  

အနဖခအနေန င့်် နှိှုင်ျားယ ဉ်၍ နဖမဖပင်နပေါ်တွင် (သှိ ို့မဟ တ် နရတငွ်) နေထှိ င်   ်စာျားနသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား 

အသာျားတငဆ်  ျားရ ှုျားမှု မဖြစန်စဘ    အသာျားတငတ်ှိ ျားတ မ်ှု ှိ  ပှိ မှိ လှိ လာျားဖခငျ်ားဖြစ်သည်။ အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှု မဖြစ်နစဘ  

သှိ ို့မဟ တ် အသာျားတင်တှိ ျားတ ်မှု ဖြစ်နစနရျား ဆှိ သည်မ ာ- ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမ န င့်် ထှိ ေယ်နဖမတွင် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား 

ြွ ွေ့စည်ျားပါဝင်မှု၊ နေ င်ျေးကဒသ အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား၊ နဂဟစေစ်၏ လ ပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျားန င့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားန င့်် ဆ ်စပ်နေသည့်် 

လ အမ ာျား၏သယ ဇာတသ  ျားစွ မှုန င့်် ယဉ်န  ျားမှုဆှိ င်ရာတေ်ြှိ ျားမ ာျား (BBOP 2009 မ  ဆ နလ ာ်သလှိ  ဆွ ထ တ်ထာျားဖခင်ျား) 

စသည် ှိ  သာမေ်အာျားဖြင့်် ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ အခ ှိြုွေ့နသာ offset မ ာျေးသည် လ ်နတွွေ့တွင် တစ်စှိတ်တစ်ပှိ င်ျားအာျေးပဖင ် 

အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှု မဖြစ်နပေါ်နစနရျားအစာျား “အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှု နလ ာ့်ေည်ျားနစနရျား” - ရည်ရွယ်ခ  ်ဖြင့်် (offset 

ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ရာ၌ ရည်မ ေ်ျားခ  ် ခပေ်ှိမ့််ေှိမ့်် ထာျားရ ှိဖခင်ျား နက ာင့်် သှိ ို့မဟ တ် offset ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် အန ာင်အထည် 

Ingula Pumped Storage Scheme စ ်ရ  တွင်  နတာင်အာြရှိ     ဓာတ်အာျားထ တ်လ ပ်နရျား  မပဏ  

Eskom န င့််  ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားဆှိ င်ရာ အစှိ ျားရမဟ တ်နသာ အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားအက ာျား မှိတ်ြ ်အသွင် 

ပ ျားနပါင်ျား၍ ဖမ ်ခင်ျားပပင်မ ာျားန င့်် က တိမ်အမ ြိုျေးအစာျေး နေ င်ျေး ကဒသ မ ာျား ှိ  ကာက ယ်ထန်ိျေးသိမ်ျေး လ က် ှိမပီျေး  

ထှိ နေရာမ ာျားသည်  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်မည့််အနတရာယ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရနသာ င  ်မ ာျား၊ 

ဥပမာ - က  ်ဆင်  ့်သှိ ို့လည်ပ ဉ်ျားမ ှိြုျားရ ှိနသာ က ှိြုျားက ာမ ာျား (the Wattled Crane Bugeranus 

carunculatus)၊ အဖြြူနရာင်နတာင်ပ န င့်် အနမ ျားြွာျားအပမ ျားရ ှိသည့်် င  ်ငယ် (White –winged Flufftail 

Sarothrura ayresi) န င့်် ဘ လ  ျားင  ်မ ှိြုျား (Rudd”s Lark Heteromirafra ruddi) တှိ ို့အတွ ် အနရျားပါသည်။ 

 

၂ 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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နြာ်ဖခင်ျားတွင် မရည်ရွယ်ထာျားနသာ ခ ှိြုွေ့ယွင်ျားအာျားေည်ျားမှုအခ ှိြုွေ့နက ာင့်် လ ်နတွွေ့ရလေ်တွင် နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားသနလာ ် အ  ှိြုျား 

န  ျားဇ ျား မမ ာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။  

  Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတ င် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးအတ က် ကပမကန ာနှင ်က ထ ကိ  

သိမ်ျေးဆည်ျေးထာျေးပခင်ျေး သိ ို့မဟ တ် အသ  ျေးမပပြုပဲ ဖယ်ခ န်ထာျေးပခင်ျေး ၊ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးနှင ် မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေး စီမ ခနိ်ု့ခ ဲမှုကိ  

တိ ျေးပမြှင ်ပခင်ျေးနှင ် အပခာျေးသတ်မှတ်ထာျေးကသာ လ ပ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေးပါဝင်သည်။ ယင်ျေးတိ ို့ကိ  (၁) လ ်ရ ှိ 

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျား ထ နထာင်ဖခင်ျား၊ တှိ ျားခ  ွေ့ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် က ာျားခ ေယ် နဖမအဖြစ် ထာျားရ ှိဖခင်ျား၊ (၂) 

နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး ပိ မိ မ ာျားဖပာျားနစဖခင်ျား၊ ခ ှိတ်ဆ ်မှိနစဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် ဖပေ်လည်ထ နထာင် ဖခင်ျားန င့်် (၃) ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် 

အနလျားထာျားသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ှိ  အ ာအ ွယ်နပျားဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် စ မ ခေ်ို့ခွ ဖခင်ျား (ယင်ျားလ ပ်နဆာင်ခ  ် ှိ  

သတ်မ တ်ထာျားသည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရာေယ်နဖမတစ်ခ အတွင်ျား သှိ ို့မဟ တ် ပှိ မှိ   ယ်ဖပေ်ို့နသာ နဖမဖပင်တနလ ာ ် သှိ ို့မဟ တ် 

ထှိ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ဖြစ်ပွာျားတည်ရ ှိရာ နရနေ    ်စာျား ရာနေရာမ ာျားအတွင်ျား နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျား) မ ာျေးတ င် အသ  ျေးပပြုနိ င်ပါသည်။  

Offset လ ပ်ကဆာင်မှု၏ အဓှိ အ ကလျေးထာျေးသည ် အနက ာင်ျားအရာမည်သှိ ို့ရ ှိနစ ာမ  တှိ င်ျားတာနှိ င်သည့်် (သှိ ို့မဟ တ် 

အေည်ျားဆ  ျား စှိစစ်အတည်ဖပြုနှိ င်သည့််)1 ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား အ  ှိြုျားရလေ်မ ာျား ရရ ှိသင့််သည်။ Biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  ယနေို့အခ နိ်တွင် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် နဖမဖပငကိ် အကပခပပြု၍ လ ပ်ကဆာင် ကကသာ်လည်ျေး   ေ်ျားနဖမ၊ နရခ ှိြု 

သှိ ို့မဟ တ် ပင်လယ်နဂဟစေစ်မ ာျားတငွ်လည်ျား အန ာင်အထည်နြာ်နှိ င်သည်။  

ဖပေလ်ည်ထ နထာငန်ပျားဖခင်ျားအာျားဖြင့်် offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေး ပပြုလ ပပ်ခငျ်ေး (Restoration offsets) တွင် နဂဟစေစ်၊ 

ကန င်ျေးကဒသ သှိ ို့မဟ တ် (မ လဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေးစ မ  ှိေ်ျားတည်ရ ှိရာနေရာ၏အဖပင်ဘ ်ရ ှိ) မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ှိ  ဖပေ်လည်ထ နထာင်ရေ် 

 ည်  ယ်လ ပ်နဆာင်မှုမ ာျား ပါဝင်ပပ ျား ထှိ မ တစ်ဆင့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုအနဖခအနေ သှိ ို့မဟ တ် တေ်ြှိ ျားမ ာျား 

တှိ ျားတ ် လာမည်ပဖစ်သည်။ ဥပမာ- နရမ ာျား ပှိ မှိ ရရ ှိလာဖခင်ျားနက ာင့်် နဂဟဆှိ င်ရာ လ ပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျား လ ပ်နဆာင်မှု 

တှိ ျားတ ်ဖခင်ျားန င့်် က တမိ်ကဒသတစ်ခ ၏ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ တေ်ြှိ ျားမ ာျား တှိ ျားတ ်လာဖခင်ျားဖြစ်နှိ င်သည်။ 

ထှိေ်ျားသှိမျ်ားနစာင့််နရ ာ ဖ်ခငျ်ား အာျားဖြင့်် offset လ ပင်န်ျေးမ ာျေးပပြုလ ပပ်ခင်ျေး(Preservation offsets)  (နခေါ်)  ာ ွယ်ဖခင်ျား 

သှိ ို့မဟ တ ် ဆ  ျားရ ှုျားမှုမ ာျား တာျားဆ ျားနရ ာင်လ  ဖခင်ျား အာျားဖြင့်် offset  လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ပပြုလ ပ်ပခင်ျေးသည် အနဖခအနေန ာင်ျားတွင် 

ရ ှိနေပပ ျားဖြစ်သည့်် သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားေည်ျားဖြင့််ဆှိ ရလ င် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  တေ်ြှိ ျားဖမင့််မာျားနသာ (မ လစ မ  ှိေ်ျားတည်ရ ှိရာနေရာ၏ 

အဖပင်ဘ ်ရ ှိ) နဂဟစေစ်တစ် ပ် ပ်၊ ကန င်ျေးကဒသ သှိ ို့မဟ တ် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ှိ   ည်  ယ်ခ က် ိှ ိှ အ ာအ ွယ်နပျားဖခင်ျား 

ပါဝင်သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား ထှိ လ ပ်နဆာင်ခ  ်သည် လ  နလာ ်နသာ ဥပနေအ  သှိ ို့မဟ တ် လ ်နတွွေ့ အ ာအ ွယ်နပျားမှု 

မရရ ှိပါ။ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရ ာ ်ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုလ ပ်နပျားဖခင်ျားသည် biodiversity offset 

၏  ည နထာ ်ပ ့်မှုဖြင့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု ှိ  အနသျားစှိတ်  ေစွာ မနဆာင်ရွ ်ခ ့်လ င် သတ်မ တ်ထာျားနသာ offset ကန ာ 

(သှိ ို့မဟ တ် အနလျားထာျားသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား) သည် တနဖြျားနဖြျားခ င်ျား နလ ာ့်ေည်ျားသွာျားမည်၊ အတန်ျေးအစာျေး က ဆင်ျေးသွာျားမည် 

သှိ ို့မဟ တ် ဆ  ျားရ ှုျားသွာျားမည်ဟ နသာ ယ ဆခ  ်အနပေါ် အနဖခခ ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ 

 

Offset လ ပ်ငနု်ံးမျ ုံး နငှ့််စပ်လ ဉျိုးသည့်် ထျူိုးခခာျိုးခ ကက် ဘာလွဲ? 

 Biodiversity offset  လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် အဖခာျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားလ ပ်နဆာင်ခ  ် အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျားန င့်် 

အဓိက  ွ ဖပာျားဖခာျားောျားမှု (၂) ခ  ရ ှိသည်။  

၁။ အဖခာျားစ မ  ှိေျ်ားနက ာင့်် ထှိခှိ  ်ပ  စ် ျားမှုန င့်် ခ ှိတ်ဆ ဖ်ခငျ်ား 

 လွတ်လပ်စွာ သီျေးပခာျေး ရပ်တည်နေနသာ” ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စီမ ကိန်ျေးမ ာျေးနှင် မတ ဘဲ biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျား တစ်ခ  သှိ ို့မဟ တ် မ ာျားစွာန င့်် တှိ  ရ င်ျားလင်ျားစွာ ခ ှိတ်ဆ ်ထာျားသည်။ ထှိ ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေး 

စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားသည် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ဆ  ျားရ ှုျားမှုအခ ှိြုွေ့ ှိ  ဖြစ်နစဖခင်ျား၊ ဥပမာ - သဘာဝနေ င်ျေးကဒသ အခ ြိုွေ့ နလ ာ့်ေည်ျား ဆ  ျားရ ှုျား 

နစဖခင်ျား  သှိ ို့မဟ တ် အတန်ျေးအစာျေး က ဆင်ျေးနစဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အနလျားထာျားသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်တစ်ခ  

သှိ ို့မဟ တ် မ ာျားစွာ၏ အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးနစဖခင်ျားတှိ ို့  ိှနိ င်သည်။ 

                                                 
1 အခ ြိုွေ့ပဖစ် ပ်မ ာျေးတ င် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု လဒ်ကိ  အက အတ က်အာျေးပဖင်  တိ င်ျေးတာ န် ပဖစ်နိ င်မည်မဟ တ်ပါ။ သိ ို့ကသာ်လည်ျေး  ှိ/မ ှိဟ သည်  စကာျေးလ  ျေး မ ာျေးနှင် သာ 

စိစစ်အတည်ပပြုနိ င်ကပမည်။ ဥပမာ - ကာက ယ်ထန်ိျေးသိမ်ျေး န်အကလျေးထာျေးကသာ အခ ြိုွေ့မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေးသည် အလ ယ်အတက မကတ ွေ့နိ င်ပခင်ျေး သိ ို့မဟ တ် ယင်ျေးတိ ို့မ ြိုျေးစိတ်ဝင် အက အတ က် 

အတိ ျေးအကလ ာ ကိ  ကထာက်လှမ်ျေး န်အတ က်ခက်ခဲလ န်ျေးပခင်ျေးက ကာင်  ယ   ကည်စိတ်ခ  သည်  တိ င်ျေးတာကဆာင်  က်မှုမ ြိုျေး ပပြုလ ပ်နိ င်မည်မဟ တ်ပါ။ သိ ို့ကသာ်လည်ျေး 

ကစာင ် ကပ် ကည်  ှွေ့စစ်ကဆျေးသည ် နည်ျေးလမ်ျေးအာျေးပဖင်  ယင်ျေးတိ ို့မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေးသည် ကန ာတစ်ခ တ င် ဆက်လက် ှိမ ှိ ဆိ သည်ကိ မ  စိစစ်အတည်ပပြုနိ င်ကပမည်။ 
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၂။ အသာျားတငဆ်  ျားရ ှုျားမှုမဖြစန်စဘ  အသာျားတငတ်ှိ ျားတ မ်ှုဖြစန်စနရျားအဓှိ ထာျားဖခငျ်ား 

 ကယဘ ယ အာျေးပဖင ် Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ    တခ ြိုွေ့ကသာ သိသာထင် ှာျေးသည ် ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေး 

သကက် ာက်မှု မ ာျေး အတ က် အဖပည့််အဝအစာျေးထိ ျေးကလ ာ်ကပျေး န် (အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှုမဖြစ်နစဘ  သှိ ို့မဟ တ် အသာျားတင် 

တှိ ျားတ ်မှု ှိ  သာ ပှိ မှိ လှိ လာျားသည့််အဆင့််အထှိ) ကမ ာ်မှန်ျေးထာျေးသည်။ ထိ သိ ို့ကဆာင်  က် ာတ င် တှိ င်ျားတာနှိ င်သည့်် 

သှိ ို့မဟ တ် စှိစစ်နှိ င် သည့််၊ နရရ ည်အတ က် ပဖစ်မပီျေး  အဖခာျားနသာ (လ ်ရ ှိနဆာင်ရွ ်ဆ  သှိ ို့မဟ တ် စ မ နရျားဆွ ထာျားသည့််) 

 ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျား နရျားအစ အမ တစ်ရပ်ရပ်အဖပင် ထပ်တှိ ျားနဆာင်ရွ ်သည်ပ  စ ပဖင ် ကဆာင်  က် မည်။ ဤနေရာတွင် 

offset ပပြုလ ပ်ပခင်ျေးမ ာျေးသည် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေးဆ  ျားရ ှုျားမှု ှိ  နလ ာ့်ခ ရာ၌ အဖခာျားနသာ ခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားမ ာျားထက် ပိ မိ ၍ 

စနစ်တက တည်ကဆာက်ထာျေးမပီျေး တသမတ်တည်ျေးပဖစ်ကသာ ခ ည်ျေးကပ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေးကိ  အသ  ျေးပပြုထာျေးသည်။ 

ဥပမာအာျေးပဖင ်  (၁) နေ င်ျေးကဒသကိ  အသ  ျားမဖပြုဘ ြယ်ခ ေ်ထာျားဖခင်ျား2 (ဆှိ လှိ သည်မ ာ စ မ  ှိေ်ျားေယ်နဖမ၏ 

အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်ရပ် ှိ  ရည်ရွယ်ခ  ်ရ ှိရ ှိဖြင့်် အန ာင်အထည်မနြာ်ဘ  ခ ေ်ထာျားခ ့်ဖခင်ျား) ဖြင့်် 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် သိသာထင် ှာျေးကသာ ထိခိ က်သက် ာက်မှု အက ွင်ျားအ  ေ်မ ာျား ှိ  နလ ာ့်ခ ပခင်ျေး သှိ ို့မဟ တ် (၂) 

မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဖြစ်နပေါ်နသာ သ ဆ်ှိ င်ရာ ဆိ ျေးက ြိုျေး သကက် ာက်မှုအတွ ် 

နလ ာ်နက ျားနပျားရေ်သ ်သ ်မဟ တဘ်  ပှိ မှိ ကကာင်ျေးမ န်ကသာ တေ်ြှိ ျားမ ာျား ရ ှိနှိ င်ရေ်  ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားမှုပမင ်မာျေးက ျေး 

လ ပ်နဆာင်ခ  ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ပဖစ်သည်။ 

Biodiversity offset  လ ပ်ငနု်ံးမျ ုံး နငှ  ်တေဟစနစ်၏ဝနတ်ဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားကိ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားသည် သာမေ်အာျားဖြင့်် နဂဟစေစ်၏ ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျား ှိ  

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး ဖခင်ျားသနဘာ ှိ  ဆှိ လှိ ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ နဂဟစေစ်၏ ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားမ ာ နဂဟစေစ်မ ာျားမ  လ အမ ာျား 

ရရ ှိနေနသာ အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျား မ ာျားဖြစ်သည်။ နဂဟစေစ်၏ ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားသည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် က  ျားမာျား  ယ်ဖပေ်ို့ 

လ နသာ်လည်ျား အသှိအမ တ်ဖပြုခ ရမှု ေည်ျားပါျားသည်။ ယင်ျားတှိ ို့မ ာ - အသ န်မွျားဝမ်ျားန  ာင်ျားလ ပ်ငေ်ျားမ ာျား နရရ ည် ဖြစ်နပေါ် 

တှိ ျားတ ်နစဖခင်ျားန င့်် လ သာျားဘဝ သာယာဝနဖပာမှု တေ်ြှိ ျားမ ာျား ဖြစ်က သည်။ နဂဟစေစ်၏ ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျား ှိ  အမ ှိြုျားအစာျား  ၄ 

မ ှိြုျား ခွ ဖခာျားနြာ်ဖပနှိ င်သည် (လ ပ်နဆာင်မှုစ သတ်မ တ်ခ  ် ၆ (PS6) မ  ဆ နလ ာ်သလှိ  ထ တ်န တ်ထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်)။  

ယင်ျားတှိ ို့မ ာ (၁) နထာ ်ပ ့်နပျားနသာ ဝေ်နဆာင်မှု (provisioning services) တွင် နဂဟစေစ်မ  လ အမ ာျား ရယ နေနသာ 

ထ က်  ေ်မ ာျား ဥပမာ - ငါျားန င့်် အဖခာျားကတာထဲမှ   ိှသည ်အစာျေးအစာမ ာျေး၊ နရခ ှိြု၊ သစ်န င့်် အဖခာျားနသာ အမ င်မ ာျား၊ 

ပရနဆျားပင်မ ာျားဖြစ်က သည်။ (၂) ထှိေ်ျားညြှှိနပျားသည့်် ဝေ်နဆာင်မှု (regulating services) တွင် နရ ှိ သေ်ို့စင်နပျားဖခင်ျား၊ 

နရက  ျားနရလ  မှုန င့်် အဖခာျားနသာ သဘာဝနဘျားအနတရာယ်မ ာျားမ  အ ာအ ွယ်နပျားဖခင်ျား၊ နဖမဆ လ ာတှိ  ်စာျားမှု ှိ  

ထှိေ်ျားခ ြုပ်ဖခင်ျားန င့်် ရာသ ဥတ ထှိေ်ျားညြှှိနပျားဖခင်ျား တှိ ို့ ပါဝင်သည်။ (၃) ယဉ်န  ျားမှုဆှိ င်ရာဝေ်နဆာင်မှုမ ာျား (cultural services) 

တွင် အထွတ်အဖမတ်ထာျားရာနေရာမ ာျား၊ အပေ်ျားနဖြအောျားယ ရေ်န င့်် ရှုခင်ျားပသာေအဖမင် ခ စာျားရေ်နေရာမ ာျား ပါဝင်သည်။ 

ထှိ ို့အဖပင် (၄) နထာ ်  နပျားသည့်် ဝေ်နဆာင်မှု (supporting services) မ ာ အဖခာျားနသာ ဝနက်ဆာင်မှုမ ာျား ှိ  

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနပျားသည့်် သဘာဝလ ပ်ငေ်ျားစဉ်မ ာျား ဖြစ်က ပပ ျား ထှိ လ ပ်ငေ်ျားစဉ်မ ာျားတွင် ဝတ်မှုေ်  ျားဖခင်ျား၊ နဖမဆ လ ာဖြစ်ထွေ်ျားဖခင်ျား၊ 

အပင်န င့်် တှိရှိစဆာေ်တှိ ို့ လှိ အပ်သည့်် အာဟာရစ ်ဝေ်ျား လည်ပတ်ဖခင်ျားန င့်် အနဖခခ   ေ်က မ်ျားမ ာျား ထ တ်လ ပ်ဖခင်ျားတှိ ို့ 

ပါဝင်က သည်။  

Biodiversity offet လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် သာမေ်အာျားဖြင့်် မ လစ မ  ှိေ်ျားေယ်နဖမန င့်် သ ျားဖခာျားဖြစ်နသာ၊ နဝျား ွာနသာ 

ေယ်နဖမတစ်ခ ၌ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားန င့်် နဂဟစေစ်မ ာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျား ှိ  အဓှိ ထာျားနဆာင်ရွ ်နလ့်ရ ှိသည်။ 

ထှိ ဖြစ်ရပ်တွင် biodiversity offset  လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် သ ်ဆှိ င်ရာကဒသ၌ ဆ  ျားရ ှုျားသွာျားသည့်် အခ ှိြုွေ့နသာနဂဟစေစ်၏ 

ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျားအတွ ် အစာထိ ျေးကလ ာ်ပခင်ျေးမ ာျေးပပြုလ ပ်ကပျေး န် ဆ နလ ာ်နသာ သှိ ို့မဟ တ် 

ထှိနရာ ်နသာေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်မဖြစ်နှိ င်ပါ။နဆာင်ရွ ်မည့်် နေရာနေသအနပေါ် အနဖခခ ၍  biodiversity offset 

                                                 
2 ဤနေရာတွင်သ  ျားထာျားသည့်် ြယ်ခ ေ်ထာျားဖခင်ျားဟ သည့်် စ ာျားရပ်သည် တမင်ရည်ရွယ်၍ အန ာင်အထည်မနြာ်ဘ  တှိတှိ     ခ ေ်လ ပ်ထာျားခ ့်နသာ မ လစ မ  ှိေ်ျားနေရာအတွင်ျား ှိ 

နေ င်ျေးကဒသ ှိ  ဆှိ လှိ သည်။ ထှိ သှိ ို့ နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားဖြင့်် စ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေးအကပေါ် ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မ ာျား ှိ  အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ 

ယင်ျားလ ပ်နဆာင်ခ  ်န င့်် နှိှုင်ျားယ ဉ်က ည့််လ င်  offset တစ်ခ တွင် မ လစ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာဖပင်ပရ ှိ နေ င်ျေးကဒသလည်ျား ပါဝင်ပပ ျား ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေးအကပေါ်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး 

အစာျေးထိ ျေးကပျေးကလ ာ် န်  ထှိ နေ င်ျေးကဒသ ှိ  စ မ  ှိေ်ျားအတွင်ျားသှိ ို့ သွတ်သွင်ျားနဆာင်ရွ ်နပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ သနဘာတရာျားမ ာ အသာျားတင် ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစဘ  အသာျားတင် 

တှိ ျားတ ်မှုသာ ရရ ှိနစရေ်အတွ ်ဖြစ်သည်။ ထိ ို့က ကာင ် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျားသည် မ လစ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်ရာနေရာမှ က ည့််လ င်  ပ  မှန်အာျေးပဖင ် စီမ ကိန်ျေးပပင်ပတ င် 

ရ ှိတတက် သည်။ 
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လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုလ ပ်ကပျေးပခင်ျေးသည် တစ်ခါတစ်ရ ၌ မ လစ မ  ှိေ်ျားေယ်နဖမတွင် နတွွေ့ရသည့်် နဂဟစေစ် န င့်် တ ည နသာ 

နဂဟစေစ်၏ ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျား ှိ  ထှိေ်ျားသှိမ်ျားရေ် နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားဖြစ်သွာျားနှိ င်သည်။ သှိ ို့နသာ် အနက ာင်ျားအခ  ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျား 

(ဥပမာ - မ လစ မ  ှိေ်ျားနေရာမ  ရ ပ်ပှိ င်ျားဆှိ င်ရာအ  နဝျား ွာဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် offset ပပြုလ ပ်မည ်နေရာအတွင်ျား အရင်ျားအဖမစ်မ ာျား 

သ  ျားစွ မှု ှိ  ပှိ မှိ တင်ျား  ပ်စွာ  ေ်ို့သတ်ထာျားဖခင်ျား)နက ာင့်် နေရာနေသအကပခပပြု နဂဟစေစ်၏ ဝန်ကဆာငမ်ှုမ ာျားစွာသည် 

နရရ ည်မတည်တ ့်နှိ င်ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် စ မ  ှိေ်ျားနေရာန င့်် လွတ် င်ျားနသာ အဖပင်ဘ ်တစ်နေရာတွင် biodiversity offset 

တစ်ရပ်န င့်် အစာျားထှိ ျား ဖြည့််ဆည်ျားနပျားနှိ င်မှုမရ ှိဖခင်ျားတှိ ို့ ဖြစ်နှိ ငသ်ည်။ ထှိ နက ာင့်် နဂဟစေစ၏် ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားမှု ှိ  

သာမေ်အာျားဖြင့််  bidoviersity offset လ ပ်ငန်ျေးတစ်ခ  အစာျေး အပခာျေးထှိနရာ ်အဓှိပပာယ်ရ ှိနသာ ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားဖြင့််သာ 

အမ ာျေးအာျေးပဖင ် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ ရေလ်ှိ အပ်သည်။ ဥပမာ - ဆည်နဖမာင်ျားစ မ  ှိေ်ျား၊ သတတြုတ ျားနြာ်နရျား စ မ  ှိေ်ျား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျား 

ြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျားတစ်ရပ်သည် ယင်နယ်ကပမတ င် နေသခ မ ာျားနရခ ှိြုရရ ှိသ  ျားစွ မှု ှိ  ဖြတ်နတာ ် လှိ  ်သည ်အကနအထာျေးတ င်    

ထှိခှိ  ်ေစ်ော နသာ ရပ်ရွာလ ထ အာျား   ည နှိ င်ရေ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးပဖင  ် တ ည နသာ နဂဟစေစ်တစ်ရပ် ှိ  

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနပျားမည့််အစာျား နရ ရ ှိနှိ င်မည့်် အဖခာျားေည်ျားလမ်ျား တစ်ခ  နြာ်ထ တ်နဆာင်ရွ ်ရေ် ပှိ မှိ လှိ အပ်နှိ င်သည်။ 
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၃။ Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေးကိ  မညသ်ည် အခ နိတ် င ်အသ  ျေးပပြု န ်

စဉျ်ေးစာျေးမညန်ညျ်ေး? 

ထ ခ ုံကမ်ှုတလ ာ့်ခ တရျိုး လုံပ်ငနျ်ိုးစဉအဆင့််ဆင့်် (Mitigation Hierarchy) အတရျိုးပါပ ုံ 

မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားစ မ  ှိေ်ျားတွင် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််အတိ င်ျေး အန ာင်အထည်နြာ် နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျား 

ဆှိ သည်မ ာ- ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နှိ င်နသာ ေည်ျားလမ်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ ှိ  စဉ်ျားစာျားသည့််အခါ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  

နော ်ဆ  ျားအာျားထာျားရာ အဖြစ် စဉ်ျားစာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။  မ္ာတလ ာျားရ ှိ ပတ်ဝေ်ျား  င်ထှိခှိ  ်မှုဆေ်ျားစစ်ရာ၌  ျွမ်ျား  င်သ မ ာျား 

  ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေ်ျားစဉ် အဆင့််ဆင့််အနပေါ် ကယဘ ယ အာျေးပဖင ် သှိဖမင်ောျားလည်ထာျားသည့်် အတှိ င်ျား နြာ်ဖပရလ င် 

ြွ ွေ့ပြှိြုျား က ျေး စ မ  ှိေ်ျားနရျားဆွ သ မ ာျားသည် (၁) ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ တစ်ရပ်ရပ်အနပေါ် ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား ှိ   နရ ာင် ှာျေးရေ် ဦျေးစ ာက ှိြုျားပမ်ျား 

သင့််သည်(၂) ထှိ ို့နော ် ထှိ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နစနရျား က ှိြုျားပမ်ျားသင့််သည် (၃) ထှိ ို့နော ် စ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် 

ထှိခှိ  ်သွာျားနသာ နေရာမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ှိ  မည်သှိ ို့ ဖပေ်လည်ထ နထာင်မည်ဆှိ သည် ှိ  စဉ်ျားစာျားသင့််သည် န င့်် (၄) 

ထှိ ို့နော ် ဇ ဝမ ှိြုျားစ   မ ှိြုျား ွ မ ာျေးအကပေါ် ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျား ဆ ်လ ်ရ ှိနေနသျားလ င် (နငွနက ျားနပျားနလ ာ်ဖခင်ျားအဖပင်) 

biodiversity offset အပါအဝင် သကဆ်ိ င် ာ အကပခအကနအလိ က် အစာျေးထိ ျေးကလ ာ်ကပျေးသည ် လ ပ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေး  

ကဆာင်  က်သင ်သည်။  

ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််သည် (ထှိခှိ  ်နှိ င်ကပခမ ာျား ှိ  နရ ာင် ှာျေးဖခင်ျားန င့်် အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နစ 

ဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား အာျားဖြင့််) ဖြစ်နှိ င်သမ  အဖမင့််ဆ  ျားအတှိ င်ျားအတာအထှိ ထိခိ က်ဆ  ျေး ှ :နိ င်ကပခအနတ ာယ်မ ာျေး(risks) ှိ  

ဖယ်ထ တ် န် ပ  စ ခ မှတ်ပခင်ျေးကိ  အဓှိ ထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိ သှိ ို့ နဆာင်ရွ ်ပပ ျားမ သာ (ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား ှိ  

ဦျားစွာနဆာင်ရွ ်ပပ ျား ဆ ်လ ်၍ အနလ ာ်နပျားဖခင်ျား၊offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုလ ပ်ပခင်ျေးအပါအဝင်ဖြင့််) လှိ အပ်သလှိ  

ပပန်လည်တည့််မတ်နရျား အစ အမ မ ာျား နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။  

ဆှိ ျားက ြိုျေးသကက် ာကမ်ှုမ ာျေးကိ  က ာှင ်ာှျေးပခငျ်ေး ။ “ ာ ွယ်ဖခင်ျားသည်   သဖခင်ျားထ ် ပှိ န ာင်ျားသည်” ဟ နသာ 

နရ ျားဆှိ ရှိ ျားစ ာျားသည်  biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတ က် မ ေ် ေ်သည်။ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားမှု ကိ  နရ ာင် ှာျေး 

ဖခင်ျားသည် အန ာင်ျားဆ  ျားနသာ၊ အထှိနရာ ်ဆ  ျားနသာ ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား အစ အမ ဖြစ်သည်။ ထှိ နရ ာင် ှာျေးမှုသည် 

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် (၁) ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား တေ်ြှိ ျားဖမင့််မာျားနသာကန ာ နှင ်  အကဝျေးတ င် စ မ  ှိေ်ျား ှိ  

ကဆာင်  က်ပခင်ျေး (၂) သတ်မ တ်စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျား အနဖခခ အနဆာ ်အအ  မ ာျား ှိ  ဂရ တစှိ  ် ပ  စ ခ ဖခင်ျား  (၃) အခ ှိြုွေ့ ကသာ 

နည်ျားပညာမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် ေည်ျားစေစ်မ ာျား အသ  ျားဖပြုမှု ှိ  နရ ာင် ှာျေးဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် (၄) တစ်န စ်တာအတ င်ျေး 

သ ဆ်ှိ င်ရာအခ ှိေ်မ ာျား၊ ဥပမာ - ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အနလျားထာျား သည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား 

နရ ွေ့နဖပာင်ျား   ်စာျားသည့််အခ ှိေ်အတွင်ျား သှိ ို့မဟ တ် သာျားနပါ ်သည့်် အခ ှိေ် ာလအတွင်ျား အနန ာင့််အယ  ်ဖြစ်နစမည့်် 

အခ ှိြုွေ့လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ှိြုျား ှိ  နရ ာင် ှာျေးဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် နလ ာ့်ခ ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် နဆာင်ရွ ် နှိ ငသည်။  

အဖခာျားနသာ ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ နရျားအစ အမ မ ာျား။ ဆိ ျေးက ြိုျေးသကက် ာက်မှုမ ာျေးကိ  အဖပည့််အဝ မနရ ာင် ှာျေးနှိ င်လ င် 

အထ ်တွင်နြာ်ဖပထာျားနသာ ေည်ျားလမ်ျားမ ာျား ှိ  ထှိခှိ  ်မှုနရ ာင် ှာျေးရာ၌ အသ  ျားဖပြုဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် စ မ  ှိေ်ျား 

နလအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားက ကာင ် င  ်မ ာျား၊ လင်ျားနှိ ို့မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် 

သဘာဝနေ င်ျေးကဒသ မ ာျေး ှိ    ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်ကစကသာအခါ biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး နဆာင်ရွ ်နပျားရေ် သင့််နလ ာ်နှိ င်သည်။  

 

၃ 
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တည်နဆာ ်နရျား ာလ သှိ ို့မဟ တ် လ ပ်ငန်ျေးလည်ပတ်နရျား ာလအတွင်ျား အဖခာျား ခ ှိေ်ညြှှိနဆာင်ရွ ်မှုမ ာျား ဖပြုလ ပ်ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် 

ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား ှိ  အေည်ျားဆ  ျား ဖြစ်နစနှိ င်ပါသည်။ အခ ှိြုွေ့နေရာမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ှိ  စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျား၌ပင် 

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ဖပေ်လည်ထ နထာင် ထာျားနှိ င်သည်။ သှိ ို့နသာ် ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျား (မ လအတိ င်ျေး ပပန်လည်သန်စ မ်ျေးကအာင် 

ပပြုလ ပ်ပခင်ျေး) သည် ထိ သိ ို့ပပြုလ ပ ်န် ပင် ှိ ယ်အာျားဖြင့်် မ ာျားစွာခ ်ခ နသာ အခ ှိြုွေ့ နဂဟစေစ်မ ာျားအတွ ် ဖြစ်နှိ င်မည်မဟ တ်ပါ။ 

အဖခာျားနေရာရ ှိ မထှိမခှိ  ်က န်ရ ှိနေနသျားနသာ နဂဟစေစ်မ ာျား ှိ  ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရ ာ ်ဖခင်ျားန င့်် နှိှုင်ျားယ ဉ်လ င် 

  ေ်  စရှိတ်လည်ျား မသ ်သာနှိ င်ပါ။  ထှိ ို့နက ာင့်် စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားစွာတွင် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ဆ  ျားရ ှုျားမှု ှိ  နရ ာင် ှာျေး ေ ် သှိ ို့မဟ တ် 

အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ရေ် သှိ ို့မဟ တ် စ မ  ှိေ်ျားနေရာရ ှိ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ှိ  ဖပေ်လည်ထ နထာင်ရေ် ဖြစ်နှိ င်သမ  

က ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ ်မှုအာျားလ  ျားသည် ထှိ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျား မ  နရာ ်နစနရျားအတ က် 

လ  နလာ ်စွာ တာျားဆ ျားနှိ င်မည်မဟ တ်ပါ။ ထိ သိ ို့ပဖစ်လာလ င် စနစ်တက  စ မ နရျားဆွ ၍  အန ာင်အထည်နြာ်နသာ 

biodiversity offset ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျားဖြင့်် သိသာထင် ှာျေးကသာ ဆိ ျေးက ြိုျေးကက င်ျေးက န် သကက် ာက်မှုမ ာျေးကိ   တစ်ခါတစ်ရ  

ထှိနရာ ်စွာ အစာျေးထိ ျေး နှိ င်နပမည်။  

 

ပ   ၃.၁ - Biodiversity offset လ ပင်န်ျေးမ ာျေး၏ ရညမ် ေျ်ားခ  ပ်ေျ်ားတှိ င ်- အသာျားတငဆ်  ျားရ ှုျားမှု မဖြစန်စနရျား 

 

 

 

 

 

ပဖစ်ကပေါ်နိ င်ကသာ သကက် ာက်မှု 

မနရ ာင်က ဉ် ပဖစ်ကပေါ်နိ င်ကသာ သကက် ာက်မှု 

နရ ာင်က ဉ် အေည်ျားဆ  ျား 

ဖြစ်နအာင် 

နလ ာ့်ခ  

ပဖစ်ကပေါ်နိ င်ကသာ သကက် ာက်မှု 

နရ ာင်က ဉ် အေည်ျားဆ  ျား 

ဖြစ်နအာင် 

နလ ာ့်ခ  

ဖပေ်လည် 

ထ နထာင ်

ပဖစ်ကပေါ်နိ င်ကသာ 

သက်က ာက်မှု 

 

 

 

 

 

ကိ ျေးကာျေးရငျ်ားဖမစ ်။ (BBOP Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး လ စ်ွ စာအ ပ)် မ  ဆ နလ ာ်သလှိ  ထ တ်န တထ်ာျားပါသည ်

 

ပ   ၃.၁ တွင် biodiversity offset ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်ဖြင့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေးအကပေါ် ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေး 

သကက် ာက်မှုမ ာျေး (လိကမ္ာ်နရာင်ဖြင့်် နြာ်ဖပထာျားသည်) အတွ ် အစာျေးထိ ျေးနှိ င်သည့်် သာမေ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခ တွင် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ  

နရျားလ ပ်ငေ်ျားစဉ် အဆင့််ဆင့််နဆာင်ရွ ်ပ   ှိ  နြာ်ထာျား၌ အသာျားတင် ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနသာ အနဖခအနေအထှိ သှိ ို့မဟ တ် 

(အန ာင်ျားဆ  ျားမ ာ) အသာျားတင် တှိ ျားတ ်ဖြစ်နပေါ်မှုဆှိ င်ရာ အဖပြုသနဘာရလေ်မ ာျား ရရ ှိသည့််အနဖခအနေအထှိ ပဖစ်သည်။  

 

ဇီဝမျိ ုံးစ  မျိ ုံးကွွဲမျ ုံးအ တပေါ်   

ဆိ ုံးကျိ ုံးသကတ်  ကမ်ှု 

ဇီဝမျိ ုံးစ  မျိ ုံးကွွဲမျ ုံးအ တပေါ်  

တက ငု်ံးကျိ ုံးသကတ်  ကမ်ှု 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား၏ လ ်ရ ှိတေ်ြှိ ျား 

 

အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိပခင်ျေး  

 

အသာျားတင် တှိ ျားတ ်မှု 

 

အစာျေးထိ ျေးကပျေးကလ ာ်ပခင်ျေး /offset 
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Biodiversity offset လ ပ်ငနု်ံးမျ ုံးအသ ုံျိုးခပ န ုံငတ်သာ စမီ က နျ်ိုးအမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး 

 ယနေို့အခ နိ်ထိ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  က အာျေးလ ပ်စစ်စီမ ကိန်ျေးမ ာျေးအပါအဝင် အစှိ ျားရ၏ အက  ျားစာျား 

အနဖခခ အနဆာ ်အအ  စ မ  ှိေ်ျားမ ာျေးတ င် အသ  ျားဖပြုလ က် ိှသည်။ ပ ဂ္လှိ လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  သယ ဇာတတ ျားနြာ်ထ တ်လ ပ်သည့်် အက  ျားစာျားလ ပ်ငေ်ျားမ ာျား - မ ာျေးကသာအာျေးပဖင်  နရေ ၊ သဘာဝဓာတ်နငွွေ့န င့်် 

သတတြုတ ျားနြာ်မှုလ ပ်ငေ်ျား မ ာျားတ င် အသ  ျားဖပြုရေ် အဆှိ ဖပြုက သည်။  

 လ ်နတွွေ့တငွ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  အစှိ ျားရန င့်် ပ ဂ္လှိ  ဏ္ဍမ ာျေး ိှ ဖ  ွေ့မဖိြု: က ျေး 

စီမ ကိန်ျေးအမ ြိုျေးမ ြိုျေးတိ ို့တ င် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် ကက င်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ နလ ာ့်ခ ရေ် ထှိနရာ ်စွာ အသ  ျားဖပြုနှိ င် 

သည်။  

 စ မ  ှိေ်ျားတည်နေရာန င့်် ေ ဇှိ င်ျားအနပေါ်မ တည်၍ (အဖခာျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားအဖပင်) နအာ ်ပါစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားတွင်လည်ျား 

ထည့််သွင်ျား နဆာင်ရွ ်နှိ င်သည်။  

၁။ လ ပစ်စဓ်ာတ်အာျားထ တလ် ပဖ်ခငျ်ား။ သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျားန င့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် ထှိခှိ  ်နှိ င်သည့်် အက  ျားစာျား 

လ ပ်စစ် ဓာတ်အာျားထ တ်လ ပ်မှုအမ ှိြုျားအစာျားအာျားလ  ျား၊ ရ ပ်က ွင်ျားနလာင်စာသ  ျေး အပ စွမ်ျားအင် ဓာတ်အာျားနပျားစ ်ရ  မ ာျား၊ 

ေယ ျား လ ျားယာျား ဓာတ်အာျားနပျားစ ်ရ  မ ာျားန င့်် ဖပေ်လည်ဖပည့််ပြှိြုျားပမ စွမ်ျားအင် ဥပမာ - နရအာျားလ ပ်စစ်၊ နလအာျားလ ပ်စစ်၊ 

နေနရာင်ဖခည်စွမ်ျားအင်န င့်် ဘ မှိအပ စွမ်ျားအင်သ  ျား လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားနပျားစ ်ရ  မ ာျား၊ ဓာတ်အာျားပှိ ို့လွတ်နရျားလှိ င်ျားမ ာျားန င့်် 

ဓာတ်အာျား ဖြေ်ို့ဖြြူျားနရျားလှိ င်ျားမ ာျားလည်ျား ပါဝင်က သည်။  

၂။ ပှိ ို့နဆာငန်ရျား။ သဘာဝကန င်ျေးကဒသမ ာျား ှိ  ဖြတ်သွာျားနသာလမ်ျားမ ာျား၊ ဆှိပ် မ်ျားက  ျားမ ာျားန င့်် နလယာဉ် ွင်ျားမ ာျား 

၃။  နရနပျားနဝနရျားဆည်မ ာျားန င့််က  ျားမာျားနသာ နရလ တ်နဖမာင်ျားမ ာျား 

၄။ သယ ဇာတတ ျားနြာထ် တ်လ ပန်ရျားလ ပင်ေျ်ားမ ာျား။ ဓာတ်သတတြုတ ျားနြာ်ဖခင်ျား၊ နရေ သဘာဝဓာတ်နငွွေ့ထ တ်ယ ဖခင်ျား 

(ပှိ  ်လှိ င်ျားလ ပ်ငန်ျေးမ ာျားအပါအဝင်) 

၅။  သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျား ှိ  နဖပာင်ျားလ နစမည ် သစက်တာစိ ကခ်ငျ်ေးမ ာျေး 

၆။ စှိ  ပ် ှိြုျားနရျား။ အက  ျားစာျားစှိ  ်ပ ှိြုျားမှုမ ာျား - ဆည်နရသွင်ျားစှိ  ်ပ ှိြုျားမှုန င့်် မှိ ျားနရအသ  ျားဖပြုစှိ  ်ပ ှိြုျားမှုမ ာျားသည် သဘာဝနေ င်ျေး 

ကဒသမ ာျား  ှိ  နဖပာင်ျားလ နစလ င် (ဥပမာ - ဆ အ ေ်ျား၊ ပ ပှိစပ်၊ က   စသည့်် စှိ  ်ခင်ျားက  ျားမ ာျား) 

၇။  ပမှိြုွေ့ဖပတှိ ျားခ  ွေ့လာဖခငျ်ား။ အှိမ် ာစီမ ကိန်ျေးမ ာျား၊ နစ ျားဝယ်  ေ်တှိ  ်က  ျားမ ာျား၊ အာျား စာျားရ  မ ာျား၊ နဂါ ် ွင်ျားမ ာျား၊ စွေ်ို့ပစ် 

အမှိှု ်ပ  မ ာျားန င့်် အဖခာျားက  ျားမာျားနသာ အနဆာ ်အအ  မ ာျားသည် သဘာဝနေထှိ င်ကန င်ျေးကဒသမ ာျား ှိ  နဖပာင်ျားလ နစ 

သည်။  

 

Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေးအသ  ျားဖပြုနှိ ငန်ရျား မညသ်ည့််အခ ှိေတ်ငွ ် စဉ်ျားစာျားနှိ ငသ်ညန် င့်် စပလ် ဉျ်ား၍ နော ်ထပ ်

နလ့်လာစရာ သတငျ်ားရငျ်ားဖမစမ် ာျား 
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https://www.gov.uk/government/publications/technical-paper-the-metric-forthe-biodiversity-offsetting-pilot-in-england
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၄။ Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေးဆိ င် ာအဓကိမ မ ာျေး 

အကလ အက င ်ကကာင်ျေးမ ာျေးဆိ င် ာ အကပခခ မ မ ာျေးသည် စင်စစ်တွင် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု အမ ှိြုျားအစာျားအာျားလ  ျား 

နီျေးပါျေးန င့်် သကဆ်ိ င် ာြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားတွင် အသ  ျားဖပြုနှိ င်သည်။ ထှိ အကပခခ မ မ ာျေးတွင် (၁) ပှိ မှိ   ယ်ဖပေ်ို့နသာ ကပမမ က်နှာ 

သ င်ပပင်အတွင်ျား သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး ေယ်နဖမတစ်ရပ်ရပ်၏ ေယ်ေှိမှိတ် ှိ န  ာ်လွေ်၍ သ ်ဆှိ င်ရာ ကန င်ျေးကဒသမ ာျားန င့်် 

စိတ်ဝင်စာျေးဖ ယ်ကကာင်ျေးသည ် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ှိ ထည့််သ င်ျေးစဉ်ျားစာျားသည့်် “ကပမမ က်နှာသ င်ပပင်ဆိ င် ာ ခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားတစ်ရပ်” 

အသ  ျားဖပြုဖခင်ျား၊ (၂)  ခိ င်မာကသာ သှိပပ ေည်ျား  အခ  ်အလ ်မ ာျားအဖပင် နေသနတရဗဟ သ တမ ာျား ှိ လည်ျား အသ  ျားဖပြုဖခင်ျား၊ (၃) 

စ မ  ှိေ်ျား ှိ  လ  ို့လထ တ်ကာ က  ျားက ပ် ွပ်  ဖခင်ျား၊ (၄) အြွ ွေ့အစည်ျားဆှိ င်ရာ စွမ်ျားနဆာင်ရည်မ ာျား ထှိနရာ ်စွာ 

တည်ကဆာက်ဖခင်ျား၊ (၅) အသ န်မွျားဝမ်ျားန  ာင်ျားဆှိ င်ရာ စှိ ျားရှိမ်ပ ပေ်မှုမ ာျား ှိ  နဖြရ င်ျားနဆာင်ရွ ်နပျားဖခင်ျား (အခေ်ျား ၆  ှိ  

က ည့််ပါ) န င့်် (၆) စ မ  ှိေ်ျားန င့်် ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ မ ာျားန င့်် ခှိ င်ခှိ င်မာမာ ခ ှိတ်ဆ ်နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျား (အခေ်ျား ၆  ှိ  က ည့််ပါ) 

တှိ ို့ ှိ  အဓှိ ထာျား နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားမ ာျေးလည်ျား ပါဝင်သည်။ သှိ ို့နသာ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးနအာင်ဖမင်နရျားအတ က် 

နအာ ်ပါ အဓှိ အကပခခ မ  ၃ ခ  ်န င့်် မ ာျားစွာ သ ဆ်ှိ င်သည်။  

 

ထပ်  ုံျိုးလ ပ်တဆ ငမ်ှုခဖစ်ခခငျ်ိုး (Additionality)  

မည်သည့်် offset မဆှိ ထပ်တှိ ျားနဆာင်ရွ ်နပျားသည့််လ ပ်ငေ်ျားဖြစ်မ သာ သဘာဝ  မညဖ်ြစ်သည်။ 

တနည်ျေးအာျေးပဖင ်ဆိ ကသာ် biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေးသည် ယင်ျေး၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ် မဟ တ်သည့်် လ ်ရ ှိ 

နဆာင်ရွ ်ဆ  သှိ ို့မဟ တ် စ မ နရျားဆွ ထာျားသည့်် လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးမှ နအာင်ဖမင်နှိ င်သည်ထ ် ပိ မိ ကက ာ်လ န်ပမင် မာျေးသည်  

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဆိ င် ာ နအာင်ဖမင်မှုရလေ်မ ာျား နဆာင်က ဉ်ျားနပျားနှိ င်ရမည်။  

လ ်ရ ှိ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျား ှိ   ာ ွယ်ဖခင်ျားန င့်် စ မ ခေ်ို့ခွ ဖခင်ျားမ ာျေး အာျားန ာင်ျားနစနရျားကိ  

ရည်ရွယ်သည့်် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတွ ်မ  ထှိ လ ပ်ငေ်ျားသည် ထပ်တှိ ျား လ ပ်နဆာင်မှု ဖြစ်၊ မဖြစ်ဟ သည့်် နများခွေ်ျားသည် 

မ ာျားစွာဆ နလ ာ်မှု ရ ှိသည်။ ဥပမာ - လ ်ရ ှိ သဘာဝထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမသည် မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ  ွ်ယ်မည့််အနတရာယ် 

ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ ရမှု နည်ျေးပါျေးပပ ျား နငွနက ျား ှိ လည်ျား လ  နလာ ်စွာ ပ ့်ပှိ ျားနပျားထာျားလ င် ထှိ ေယ်နဖမတွင် biodiversity 

offsetလ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး လ ပ်နဆာင်ရေ် မသင့််နတာ်နှိ င်ပါ။ အဘယ်နက ာင့််ဆှိ နသာ် ထပ်တှိ ျားလ ပ်နဆာင်မှုမ ာျားဖြစ်နက ာင်ျား 

သ န်သဖပရေ် ခ ်ခ နှိ င်နသာနက ာင့်် ဖြစ်သည်။ အဖခာျားတစ်ြ ်တွင် စာရွ ်နပေါ်တွင်သာ ရ ှိနေနသာ 

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားသည် ရေ်ပ  နငွမလ  နလာ ် မှု သိသာထင် ှာျေးနေပပ ျား နဖမဖပင်နပေါ်တွင် လ ်နတွွေ့ စ မ ခေ်ို့ခွ မှု 

ဖပည့််စ  လ  နလာ ်ဖခင်ျားမရ ှိဘ  သဘာဝပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ က  ျားမာျားနသာပခှိမ်ျားနဖခာ ်မှုမ ာျားန င့််လည်ျား ရင်ဆှိ င်နေရလ င် 

biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအာျားဖြင့်် ထပ်တှိ ျား   ည ပ ့်ပှိ ျားမှုမ  မ ာျားစွာနသာ အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျားရရ ှိနှိ င်နပမည်။  

ထပ်တှိ ျားလ ပ်နဆာင်မှုဖြစ်ဖခင်ျားန င့်် ဆ ်စပ်နေသည့်် အဖခာျားစှိ ျားရှိမ်ပ ပေ်စရာတစ်ခ မ ာ   ေ်  စရှိတ်မ ာျား ှိ  လ  နဖပာင်ျား 

  ခ မည့်် အနတရာယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထှိ ဖြစ်ရပ်တွင် အစှိ ျားရသည် (ပ ဂ္လှိ  သှိ ို့မဟ တ် အစှိ ျားရ ဏ္ဍ) စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည် 

နြာ်သ မ ှ ကထာက်ပ  သည ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးအတ က်ကင က ခ ပခင်ျေးမှ ဝင်နငွမ ာျား တှိ ျားတ ်ရရ ှိနေနသာနက ာင့်် 

မိ ဇမ်ဘစ်နိ င်င တ င် အဆိ ပပြုထာျေးသည်  biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် 

ပင်လယ်ကမ်ျေးစပ် သဲကသာင်ခ   မ ာျေးတ င်  အသိ က်ခ ကာ ဥအ ကလ  ှကိသာ Green Turtle ကဲ သိ ို့    

မ ြိုျေးသ ဥ်ျေး န်အနတ ာယ်က က ာက်ကနသည ်မ ြိုျေး စိတ်မ ာျေး ကိ  လက်ကတ ွေ့ 

ကာက ယ်ထန်ိျေးသိမ်ျေးမှုမ ာျေး တိ ျေးပမြှင ်နိင် န်  န်ပ  ကင မ ာျေး ပ  ပိ ျေးကပျေးနိ င်သည် 

 

၄ 
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ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ေယ်နဖမမ ာျား အတွ ်  ခ ထာျားနပျားမည့်် ဘတ်ဂ  ် ှိ  နလ ာ့်ခ လှိ  ်နိ င်သည်။ ထှိ ပဖစ် ပ်မ ာျေး ှိ  

တာျားဆ ျား ာ ွယ်ရေ် သှိ ို့မဟ တ် အေည်ျားဆ  ျား ဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ နှိ ငသ်ည့်် အမ ှိြုျားမ ှိြုျားနသာဗ ြူဟာမ ာျားရ ှိသည်။ ဥပမာ (၁) 

အစှိ ျားရမ ှ နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျားမှုမရ ှိနသာ၊ သီျေးပခာျေး င်ျေးနှီျေးပမြှြုပ်နှ ကသာ လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတ က် biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးကိ အ  အည နပျားရေ် က ှိြုတင်လ ာထာျားဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် (၂) မ နဝ  ခ ရမည့်် အနဖခခ နငွပမာဏ ှိ  အစှိ ျားရ  

ဆ ်လ ်အက န်အက ခ သည့််အခါမ သာ   ည နထာ ်ပ ့်နငွ မ ာျား ဆ ်လ ်နပျားအပ်ဖခင်ျားတှိ ို့ဖြစ်သည်။  

 

ညတီညူမီျှ ပြစ်ပခငု်ံး ( Equivalence)  

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် ပ  ်စ ျားဆ  ျားရ ှုျားမှုန င့််အည  ဟ သည့််မ အတှိ င်ျား  

မ လစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဆ  ျားရ ှုျားသွာျားနသာ ဇီဝမ ြိုျေးစ  မ ြိုျေးက ဲ တန်ဖိ ျေးမ ာျေး (မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား၊ နေ င်ျေးကဒသမ ာျား၊ နဂဟစေစ်မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် 

နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ လ ပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျား) န င့်် ည မ နသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု ဖြစ်သင့််သည်။ အခ ြိုွေ့ထ ျားဖခာျားနသာ ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် 

biodiversity offset နယ်ကပမသည် မ လစ မ  ှိေ်ျားနယ်ကပမန င့်် နဂဟနဗေဆှိ င်ရာလ ခဏာရပမ် ာျားစွာ  ွ ဖပာျားဖခာျားောျားနသာ 

နေရာဖြစ်နှိ င်သည်။ သှိ ို့နသာ ်  ထှိ နေရာရ ှိ နဂဟစေစ်အမ ှိြုျားအစာျားတစ်ရပ် သှိ ို့မဟ တ် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ြွ ွေ့စည်ျားတည်ရ ှိနေမှုအရ 

ပှိ မှိ ဦျားစာျားနပျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရမည ်ကန ာဟ  က ယ်က ယ်ပပနိ်ု့ပပနိ်ု့သိ ိှထာျေးလ င် (အလ  ျားစ  ဖခ ြုက ည့််လ င် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ပှိ မှိ လှိ အပ်နသာနေရာ ဖြစ်နှိ င်ဖခင်ျားနက ာင့််) မ လစ မ  ှိေ်ျားက ကာင ် ဆ  ျားရ ှုျားမည့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  

မ ာျားထ ်ပင် ပှိ မှိ အဓှိ ထာျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် လှိ အပ်နှိ င်သည်။ ဤခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားကိ   မ လအကပခအကနထက် 

ပိ မိ ကကာင်ျေးမ န်ကစသည ်လ ပ်ကဆာင်ခ က် (trading-up) ဟ နခေါ်ဆှိ သည်။ ဤ လ ်နတွွေ့ အသ  ျားခ သ အတွ ် လမ်ျားည ေ်စာအ ပ်ပါ 

အခေ်ျား (၆) တွင် အဆှိ ဖပြု biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေး -နအာင်ဖမင်ခ ့်လ င်- သည် နဂဟဆိ င် ာဆ  ျားရ ှုျားမှု န င့််အည  သှိ ို့မဟ တ် 

ပှိ မှိ န ာင်ျားမွေ်သည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား (like-for-like or better)  နိ င် မ နိ င် ခေ်ို့မ ေ်ျားရေ် တှိ င်ျားတာနှိ င်နသာ 

ေည်ျားစနစ်အခ ှိြုွေ့ ှိ  နဆွျားနနွျားထာျားသည်။  

 

အမမွဲတမ်ုံးပြစ်ပခငု်ံး(Permanence)  

အေှိမ့််ဆ  ျားအဆင့််အဖြစ် မ လစ မ  ှိေ်ျားမ  ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေးအကပေါ်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှု   ိှကနသမ  biodiversity 

offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေး ှိ  ဆ ်လ ်နဆာင်ရွ ်နပျားရေ်  ကယဘ ယ အာျားဖြင့်် နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားသည်။ လ ်နတွွေ့    ဆှိ ရ လ င် 

ထှိ နမ ာ်မ ေ်ျားခ  ်မ ာ ထာဝရဆက်လက် ိှကနကစက ျေး ှိ  ဆှိ လှိ ဖခင်ျားဖြစ်သည်။  အဖခာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျား 

  ့်သှိ ို့ပင် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  ကာလ ှည်တစ် ပ်အထှိ နရရ ည်နဆာင်ရွ ်ရေ် အန ာင်ျားဆ  ျား ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ  

ထာျားကလ  ိှသည်။ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား နရရ ည်တည် ိှကနနိ င်ကစ န်အတ က် အောဂတ် မ ှိြုျားဆ ်မ ာ:န င့်် လ ်ရ ှိ 

ဆ  ျားဖြတ်ခ  ်ခ မ တ်သ မ ာျား၏ လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျားအနပေါ် မ ာျားစွာမ တည်သည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် စ မ  ှိေ်ျား နဆာင်ရွ ်သ မ ာျားမှ 

biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားတစ်ရပ် ှိ  “ထာဝရ” ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနဆာင်ရွ ်မည်ဟ ၍ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် တှိတှိ     

 တှိမနပျားနှိ င်က ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား အေှိမ့််ဆ  ျား အဆင့််အဖြစ် မ လစ မ  ှိေ်ျား၏ လ ပ်ငန်ျေးလည်ပတ်နရျား ာလ 

  ေ်ဆ  ျားသည်အထှိန င့်် ပိ မိ ကကာင်ျေးမ န်သည်မှာ ထှိ ို့ထ ်ပှိ မှိ  က ာရ ည်နသာ ာလ ဖြစ်သင့််သည်။ ဦျေးတည်ထာျားနသာ 

နဂဟစေစ်မ ာျားန င့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား နရရ ည် ှင်သန်နှိ င်နရျားအတွ ် အေှိမ့််ဆ  ျားအဆင့်် အာမခ နပျားနိ င်နသာ အ တ်ဖမစ်တစ်ရပ် 

ခ နပျားရေ် biodiversity offset ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ သ မ ာျားသည် နအာ ်ပါ နရရ ည်နအာင်ဖမင်နသာ  ာ ွယ်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားဆှိ င်ရာ 

အဓိကလ ခဏာရပ်မ ာျား ရရ ှိမှု နသခ ာနစရေ် နဆာင်ရွ ်သင့််သည်။  

၁။  နအာင်ဖမင်နသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်တစ်ခ    ိှလာကစ န် နဖမပပင်၊နရဖပင်ဧရှိယာ သှိ ို့မဟ တ် ပါဝင်ပတ်သ ် 

နေနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် ဥပနေနက ာင်ျားအရ တရာျားဝင်  ာ ွယ်နပျားထာျားရေ် လှိ အပ်သည်။ ဤဥပနေနက ာင်ျားအရ 

အ ာအ ွယ်နပျားဖခင်ျားသည် (၁) နှိ င်င အဆင့််၊ ဖပည်ေယ်/တှိ င်ျားအဆင့်် သှိ ို့မဟ တ် နေသနတရအစှိ ျားရမှထ တ်ပပန်ကသာ 

ဥပနေမ ာျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား မ်ျေးမ ာျေးမှတဆင ် နဆာင်ရွ ်နှိ င်သည်၊ (၂) ြွ ွေ့စည်ျားနပျားထာျားနသာ ကဒသခ ပပည်သ အစ အြွ ွေ့ 

မ ာျား  ေည်ျားဥပနေမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် အလာျားတ  ဥပနေဆှိ င်ရာ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား မ်ျားမ ာျား ထ တ်ဖပေ်ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် 

နဆာင်ရွ ်နှိ င်သည် သှိ ို့မဟ တ် (၃) ပ ဂ္လှိ နဖမပှိ င်ရ င်မ ာျား (လ ပ ဂ္ှိြုလ်တစ်ဦျားတစ်နယာ ် သှိ ို့မဟ တ် စ ျားပွာျားနရျားလ ပ်ငေ်ျား 

က  ျားမ ာျား)သည် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ရည်ရွယ်ခ  ်ဖြင့်် ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာခွင့််၊ အသ  ျားဖပြုခွင့််နပျားသည့်် နဖြနလ ာ့်မှု 

အစ အစဉ်မ ာျား၊ နရရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့်် သနဘာတ စာခ ြုပ်မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ ဥပနေအရ စည်ျားနန ာင်မှုရ ှိနသာ 

လ ပ်ငေ်ျားစဉ်မ ာျားအာျားဖြင့်် နဆာင်ရွ ်နှိ င်သည်။  
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၂။  နဖမဖပငန်ပေါ် လ န်တွွေ့ကာက ယထ်နိ်ျေးသမိျ်ေးဖခင်ျားန င့်် စ မ ခေ်ို့ခွ ဖခငျ်ားအတ က် အသ  ျားဖပြုနှိ င်နသာ ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားတွင် - 

ကပမပပင်အမ တ်အသာျားဖပြုဖခင်ျား၊ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုမ ာျား နရျားဆွ ဖခင်ျား၊ ခွင့််ဖပြုထာျားနသာ အသ  ျားဖပြုမှုပ  စ န င့်် တာျားဖမစ်ထာျားနသာ 

အသ  ျားဖပြုမှုပ  စ မ ာျားကိ  ဇ ေ်ခွ ဖခာျားနြာ်ဖပသည့်် နဖမပ  မ ာျား၊ ပ ျားတွ စ မ ခေ်ို့ခွ နရျားသနဘာတ စာခ ြုပ်မ ာျား၊ နလ့်  င့််သင်က ာျား 

နပျားထာျားနသာ နစတော့်ဝေ်ထမ်ျားမ ာျားအပါအဝင် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဝေ်ထမ်ျားမ ာျား လ ်နတွွေ့ နေရာခ ထာျား 

နဆာင်ရွ ်နစဖခင်ျား၊ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားနသာ ေယ်နဖမရ ှိ အနဖခခ အနဆာ ်အအ   (ဗဟှိ ရ  ျားခ ြုပ်အနဆာ ်အအ  န င့်် 

ေယ်စွေ်ေယ်ြ ာျားရ ှိ အနဖခစှိ  ်စခေ်ျားမ ာျား၊ ဝေ်ထမ်ျားအှိမ်ရာမ ာျား၊ ခ ဉ်ျား ပ် ာျားလမ်ျားမ ာျား၊ ရထာျားလမ်ျားမ ာျား၊ သနဘဘာ  င်ျား 

မ ာျား စသည်) ၊ ရ  ျားန င့်် လ ပ်ငေ်ျားခွင်ဆှိ င်ရာ စ ် ှိရှိယာမ ာျား၊ ဥပနေစည်ျားက ပ်မှု  န င့််(သှိ ို့မဟ တ်) နဖမပှိ င်ဆိ င်သ မ ာျားသိ ို့ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားပပြုလ ပ် န် ဆ ဲ ကဆာင်မှုတစ် ပ်အကနပဖင ် နငွနက ျားနပျားအပ်မှုမ ာျား (ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ 

ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားအတွ ် ကင နပျားနခ မှုအမ ှိြုျားအစာျားတစ်ရပ်-payment for environmental services - PES) တှိ ို့ 

ပါဝင်သည်။ 

၃။  ကကိြုတင်ကင မ ာျေး(up-front) နှင ် ပ  မှန်လည်ပတ်မှု က န်က စ ိတ်မ ာျေး (recurrent cost) ကိ  ထည ်သ င်ျေးစဥ်ျေးစာျေး၍ 

ပဖစ်နိင်သမ  နငနွက ျားနရရ ည်ရရ ှိနှိ ငန်ရျားအတွ ် ကဆာင်  က်ပခင်ျေး (အခေ်ျား ၇  ှိ  က ည့််ပါ). 
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ဓာတ်ပ   ။ Ciro Albano/American Bird Conservancy 

၅။ မညသ်ညတ်ိ ို့ကိ   offset ပပြုလ ပန်ိ ငသ်ညဆ်ှိ သည့်် ေ်ို့သတခ်  မ် ာျား 

 

Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ ယ်တိ င်ကပင် သာမေ်အာျားဖြင့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား 

ဖြစ်နေက ၍ ယင်ျားတခ ည်ျားသ ်သ ်ဆှိ လ င် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာရှုနထာင့််မ  ကည ်လ င် အလွေ် ကကာင်ျေးမ န်ကသာလ ပ် ပ် 

မ ာျေးပဖစ်သည်။ မည်သှိ ို့ဖြစ်နစ ာမ  biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် ၄င်ျေး၏ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု လ ပ်နဆာင်ခ  ် 

မ ာျားနက ာင ်မဟ တ်ပဲ မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဖြစ်ကပေါ်နသာ ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးက ကာင ် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် 

အဖငင်ျားပွာျားစရာ  ှိစစဖြစ်သည်။ 

 

Biodiversity offset လ ပ်ငနု်ံးမျ ုံး နငှ စ်ပ်လျဉုံးသည်  က ကယွထ်နို်ံးသမိ်ုံးတရျိုးဆ ုံငရ်ာ 

စ ုံျိုးရ မ်ပူပနမ်ှုမ ာျိုး 

လ  ကလာကမ်ှုမ ှကိသာ offset  လ ပင်န်ျေးမ ာျား။ အခ ှိြုွေ့ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် အဆှိ ဖပြု offset သည် အရွယ်အစာျားအာျားဖြင့်် 

နသျားငယ်လွေ်ျားဖခင်ျား၊ ဥပနေနက ာင်ျားအရမနသခ ာဖခင်ျား၊ နငွနက ျားဆှိ င်ရာ နရရ ည်အနထာ ်အပ ့်မရနှိ င်ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် 

မ လဖ  ွေ့မဖိြုျေးက ျေးစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဖြစ် ကပေါ်နိ င်သည ် နမ ာ်မ ေျ်ားထာျားနသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျားအတွ ် 

လ  ကလာက်မှုမ ိှကသာ အစာျေးထိ ျေးကပျေးကလ ာ်ပခင်ျေးမ ာျေး ဟ ယ ဆ ကကပမည်။ အဆှိ ပါ ဖပဿောမ ှိြုျား ှိ  biodiversity offsets  

လ ပ်ငန်ျေးအတ က် ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှုအရွယ်အစာျား တိ ျေးခ ဲွေ့နပျားဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် ပှိ မှိ န ာင်ျားမွေ်နသာ အသ န်မွျားဝမ်ျားန  ာင်ျားဆှိ င်ရာ 

နအာင်ဖမင်မှုမ ာျား ရရ ှိနစနရျား လှိ အပ်နသာ အစ အမ မ ာျား နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျား - ဥပမာ - ဥပနေနက ာင်ျားအရ ပှိ မှိ တင်ျား  ပ်စွာ 

အ ာအ ွယ်နပျားပခင်ျေး၊ offset ဧရှိယာအာျား စ မ ခေ်ို့ခွ ရေ် အြွ ွေ့အစည်ျားဆှိ င်ရာ တာဝေ်ရ ှိမှု ှိ  ခှိ င်မာအာျားန ာင်ျားနစဖခင်ျား 

သှိ ို့မဟ တ် က  ှည်အတ က် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားန င့်် စ မ ခေ်ို့ခွ မှု  ေ်  စရှိတ်မ ာျား ှိ  ပှိ မှိ   ခ နပျားဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား 

မ ာျားအာျားဖြင့်် တစ်ခါတစ်ရ ၌ နဖြရ င်ျားနှိ င်သည်။  

ြ  ဆ် ျားမှုဖပြုနိ ငက်သာ စ မ  ှိေျ်ားမ ာျား နဆာငရ်ွ လ်ာနှိ ငသ်ည့််သနဘာမ ာျား။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  

တစ်ခါတစ်ရ  အဆှိ ျားဘက်မှဖမင်က သည်။ အနက ာင်ျားမ ာ ထှိ သိ ို့ပပြုလ ပ်ဖခင်ျားသည် ပတ်ဝေ်ျား  င်ထှိခှိ  ်မှုမ ာျေးစ ာရ ှိနသာ 

စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား ှိ  အလွယ်တ  ခွင့််ဖပြုခ  ်ရနစသဖြင့်် “ြ  ်ဆ ျားခွင့််လှိ င်စင်” တစ်ရပ်နပျားအပ်သလိ  ဖြစ်ကာ စှိ ျားရှိမ်ပ ပေ်မှု မ ာျား 

ရ ှိနေဖခင်ျား ဖြစ်သည်။ သှိ ို့နသာ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် နရ ာင်လ  မရနှိ င်နသာ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား အေည်ျားန င့်် 

အမ ာျားရ ှိနှိ င်သည်ဟ  ယ ဆ မပီျေး ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့်် (နရ ာင် ှာျေးဖခင်ျား၊ အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နအာင် 

နလ ာ့်ခ ဖခင်ျား၊ ဖပေ်လည် ထ နထာင်ဖခင်ျားန င့်် ထှိ ို့နော ်တွင် ကက င်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးအတ က် offset ပပြုလ ပ်ကပျေးပခင်ျေး) တှိ ို့ ှိ  

နဆာင်ရွ ်ခ ့်ပပ ျားဖြစ်နသာ ြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားတွင် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ အသာျားတင်ရလေ်မ ာျား ပှိ မှိ တှိ ျားတ ်နစရေ် 

ရည်ရွယ် နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိ ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် လ ်နတွွေ့  နသာ နများခွေ်ျားမ ာ စ မ  ှိေျ်ား ှိ  နဆာင်ရွ ်၊ မနဆာင်ရွ ် 

မဟ တ်ဘ  မည်သှိ ို့နဆာင်ရွ ်မည်၊ မည်သည့််အခ ှိေ်တွင် နဆာင်ရွ ်မည်န င့်် မည်သည့်် နငွနက ျားအရင်ျားအဖမစ်မ ာျားန င့်် 

မ ြိုျေးသ ဉ်ျေးလ နီျေးပါျေး အနတ ာယ်က က ာက်ကနကသာ အနက်က ာင် ဘ တ်ကလ  ငှက်မ ြိုျေးစိတ်( Streseman”s 

Bristlefront Merulaxis stresemanni ) ကိ  ဘ ာဇီျေးနိ င်င  Bahia  ှိ တစ်ခ တည်ျေးကသာ 

အလ န်ကသျေးငယ်ကသာ ကန ာမှတစ်ဆင်  သိ ှလိာ ကပခင်ျေးပဖစ်မပီျေး ထိ ကန ာကလျေးတ င် စ စ ကပါင်ျေး ငှက် ၁၅ ကကာင် 

 ှိကနသည်။ ထိ ပဖစ် ပ်သည်  biodiversity offset နည်ျေးလမ်ျေးအာျေးပဖင်  ဖလှယ်မှု မပပြုလ ပ်နိ င်သည် ၊ 

အစာျေးထိ ျေးမ နိ င်သည်  ကန င်ျေးကဒသတစ်ခ ၏ ဥပမာ  ပဖစ်သည်။ 

 

၅ 
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နဆာင်ရွ ်မည်ဟ ၍ ဖြစ်သည်။ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်အပဖစ် biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  အသ  ျားဖပြုရေ် မသင့််နတာ်နှိ င်နသာ နေရာမ ာ-  ယင်ျေးနက ာင့််သာ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးဆ  ျေး ှ ျေးပခင်ျေးနှင ် သ ဆ်ှိ င်ရာ 

မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား၏ အနတရာယ် ဖြစ်နစနှိ င်လ င် ဖြစ်သည်။ အဖခာျားေည်ျားလမ်ျားမ ာျားနက ာင့်် ထှိ သှိ ို့ဖြစ်ရေ်မရ ှိသည့််အနဖခအနေ၌ 

ထှိ စ မ  ှိေ်ျား ှိ  အလွယ်တ   နဆာင်ရွ ်နှိ င်နရျားအတွ ် biodiversity offset နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေး  ှိ  အသ  ျားခ ရေ် မသင့််နတာ်ပါ။  

Offset ပပြုလ ပ်၍မ နိ ငက်သာထှိခှိ  ပ်  စ် ျားမှုမ ာျား။  အဖခာျားအက ျေးပါသည ် စှိ ျားရှိမ်ပ ပေ်မှုမ ာ မ လစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ထှိခှိ  ်ပ က်စီျေးမှုသည် က  ျားမာျားလေွ်ျား၍ သာမန်offset ပဖင ် ပပြုလ ပ်မကပျေးနိ ငဖ်ခင်ျားဖြစ်သည်။ အခ ှိြုွေ့နသာ 

ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ  offset ပပြုလ ပ်ကပျေး န် မဖြစ်နှိ င်ပါ။ အထ ျားသဖြင့်် ထှိခှိ  ်ေစ်နာမှု ိှကသာကန ာသည် 

တမ ထ ျားပခာျေးမှု  ိှလ င် သှိ ို့မဟ တ် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာရှုနထာင့််မ  ကည ်လ င် အစာျားထှိ ျားမရနှိ င်နသာနေရာဖြစ်လ င် ဖြစ်သည်။ 

ထှိ ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် ဆှိ ျားရွာျားဖပင်ျားထေ်နသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆ  ျားရ ှုျားမှု ှိ  နရ ာင် ှာျေးရေ် တစ်ခ တည်ျားနသာ 

အထှိနရာ ်ဆ  ျားေည်ျားလမ်ျားမ ာ မ လစ မ  ှိေ်ျား ှိ  (ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ထာျားသည့််အတှိ င်ျား) နရ ွေ့ဆ ် မနဆာင်ရွ ်ရေ်ဖြစ်သည်။ 

အဘယ်က ကာင ်ဆိ ကသာ် biodiversity offset ဧ ိယာ၏ ပင်ကိ ယ်အကနအထာျေး ကကာင်ျေးမ န်ကနကသာ်လည်ျေး တမ ထ ျေးပခာျေးမှု ိှမပီျေး 

ပပန်လည်အစာျေးထိ ျေး မ နိ င်ကသာကန ာ  ဆ  ျေးရ ှုျေးမှုကိ  သင ်ကတာ်စ ာ အစာျေးထိ ျေး ပပန်လည်တည်ကဆာက် ကပျေးနိ င်မည်မဟ တ်ပါ။ 

စ မ  ှိေျ်ားအနပေါ် လ ခ် နှိ ငမ်ှု ။  စ မ  ှိေျ်ားအနပေါ် လ ခ် နှိ ငမ်ှု ရ ှိ၊ မရ ှိ နများဖမေျ်ားရဖခငျ်ားမ ာ-- ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် 

ယင်ျားန င့််ဆ ်စပ်နေနသာ နဂဟစေစ်၏ ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျားအနပေါ် ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး တည်ရ ှိမှု 

အတှိ င်ျားအတာသည် အစှိ ျားရမ ာျားန င့်် ဖပည်သ မ ာျားအတွ ် နဖြရ င်ျားနဆာင်ရွ ်ရမည့်် အကကီျေးမာျေးဆ  ျေး  ှိစစတစ်ရပ် ဖြစ်နှိ င်နသာ 

နက ာင့််ဖြစ်သည်။ နှိ င်င တ ာ ကခ ျေးကင ထ တ်ကပျေးသည့်် အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားမ ှ ထှိ သိ ို့ကသာ ဆ  ျားဖြတ်ခ  ်မ ာျေးခ မှတ် ာတ င် 

  ည လမ်ျားည ေ်နပျားနှိ င်သည့်် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာစ နှုေ်ျားမ ာျား ရ ှိက သည်။ အပပည်ပပည်ဆိ င် ာ ဘဏ္ဍာက ျေးကကာ်ပိ က ျေး ှင်ျေး (IFC) 

၏ လ ပ်ကဆာင်မှုစ သတ်မှတ်ခ က် ၆ သည် အက ျေးတကကီျေး ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး  မည ် ကန င်ျေးကဒသ (Critical Habitat) ဟ  

သတ်မှတ်ထာျေးကသာ ကန ာမ ာျေးအကပေါ် စီမ ကိန်ျေး၏ထိခိ က်မှုအာျေး ခ င ်ပပြုမှု အတိ င်ျေးအတာ သတ်မှတ်ထာျေးသည်။ သိ ို့ကသာ်လည်ျေး 

ထိ သိ ို့ခ င ်ပပြုထာျေး ာတ င် အပခာျေးကသာအကပခခ စ (criteria)မ ာျေးအပပင် Critical Habitat ပဖစက် ကာင်ျေးသတ်မှတ်ထာျေး ာ၌ 

အကပခခ ထာျေးသည ် ဇီဝမ ြိုျေးစ  မ ြိုျေးက ဲတန်ဖိ ျေးမ ာကိ  တိ င်ျေးတာ၍ နိ င်သည ်၊ ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မ ာျေး မပဖစ်ကစသည ် အကနအထာျေး 

ပဖစ် မည်။ သိ ို့မဟ တ်  မ ြိုျေးသ ဥ်ျေး န်အနတ ာယ်က က ာက်ကနသည ် မည်သည ်မ ြိုျေးစိတ်မဆိ  အသာျေးတင် အက အတ က် ကလ ာ နည်ျေး 

လာပခင်ျေးမ ျိေး မပဖစ်ကစ ပါ။ 

အဆှိ ဖပြုြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျားက ကာင ်ပဖစ်ကပေါ်ကသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေး ပ က်စီျေးမှုအကက င်ျေးအက န်သည် offset မ ာျေး 

လ ပ်မကပျေးနှိ င်နလာ ်နအာင် ဆိ ျေး  ာျေးကနမှု ိှမ ိှဆိ သည်ကိ  သတ်မှတ် ာတ င် ဥပနေမ ာျား၊ မ ဝါေမ ာျားန င့်် သနဘာတ စာခ ြုပ်မ ာျားမ ှ

အဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိ မှု ှိ  သတှိပပြု န်လှိ အပ်သည့််အဖပင် သှိပပ ေည်ျား   အခ  ်အလ ်မ ာျား  (သာမနအ်ာျေးပဖင်  မ ာျေးစ ာမပပည် စ  ကသာ 

အခ က်အလက်မ ာျေးပဖစ်သည်) အနပေါ် ခ ဲပခမ်ျေးစိတ်ပဖာသ  ျေးသပ်ပခင်ျေး န င့်် စ မ  ှိေ်ျားန င့်် ပတ်သ ်ဆ ်နွယ်သ မ ာျား၏ စှိ ျားရှိမ်ပ ပေ်မှု 

မ ာျား ှိ လည်ျား ထည့််စဉ်ျားစာျားထာျားသည့်် န ာင်ျားမွေ်နသာ အ  ဖြတ်ခ  ်မ ာျားလည်ျေး လှိ အပ်နပမည်။ အဆှိ ဖပြုစ မ  ှိေ်ျားမ  

ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးသည် လ ်မခ နှိ င်နလာ ်နအာင် က  ျားမာျားမပီျေး လ  နလာ ်စွာ offsets လ ပ်မကပျေးနိ င်လ င်  

သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားေည်ျားလမ်ျားဖြင့်် အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်မနပျားနှိ င်လ င် ဆ နလ ာ်နသာ ဆ  ျားဖြတ်ခ  ်မ ာ ထှိ စ မ  ှိေ်ျား၏ 

ေ ဇှိ င်ျားပှိ င်ျားဆှိ င်ရာ ှိ  ကကီျေးကကီျေးမာျေးမာျေး ဖပေ်လည်ဖပင်ဆင်နရျားဆွ ရေ် သှိ ို့မဟ တ် စ မ  ှိေ်ျား ှိ  ဆက်မလ ပ်ကိ င်ကတာ  န် ပဖစ်သည်။  

 

အနတရာယခ်မင့််မာျိုးတသာ အတခခအတနမ ာျိုးအ  က ်သ  ခပ စရာမျ ုံး  

အခ ြိုွေ့ကသာအကပခအကနမ ာျေးက ကာင ် အဆှိ ဖပြု biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးစဉ်သည် အသာျားတင် ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစနရျား 

ဦျေးတည်ခ က် သှိ ို့မဟ တ် သင ်တင ်မ တကသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ဦျေးတည်ခ က်မ ာျေးပင်လ င် မ  ိှနိ င်သည ် အနတရာယ် 

က  ျားက  ျားမာျားမာျားတစ်ရပ် ပဖစ်ကပေါ်ကစနိ င်ပါသည်။  

ထှိ အနဖခအနေမ ာျားတွင် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  စ မ နရျားဆွ ဖခင်ျားန င့်် အကကာင်အထည်ကဖာ်ပခင်ျေးမပပြုမီ 

အကသျေးစိတ် ဆေ်ျားစစ်ရေ် လှိ အပ်သည်။အခ ြိုွေ့ကသာပဖစ် ပ်မ ာျေးတ င် ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးနှင ်အတ   

biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေး၏ ကအာင်ပမင်နိ င်မှုနည်ျေးပါျေးနိ င်ကပခသည် မ လစီမ ကိန်ျေးကိ  ဆက်လက်မကဆာင်  က် န် 

အပငင်ျေးပ ာျေးမှုမ ာျေး ကပေါ်ကပါက်ကစနိ င်သည်။ အပခာျေးပဖစ် ပ်မ ာျေးတ င် (အသာျေးတင်ဆ  ျေးရ ှုျေးမှု မ ိှကစက ျေး သိ ို့မဟ တ် အသာျေးတင် 

တိ ျေးတက်ကစက ျေး ရှုကထာင ်အ ) ကအာင်ပမင်ကသာ offset လ ပ်ငန်ျေးတစ် ပ်၏ အလာျေးအလာမ ာျေးသည် အထိ က်အကလ ာက် 

ကကာင်ျေးမ န်နိ င်သည်။ သိ ို့ကသာ် စီမ ကိန်ျေးတစ်ခ လ  ျေး( ထိ  offset အပါအဝင်) အကနပဖင ် မ ာျေးစ ာအပငင်ျေးပ ာျေးဖ ယ်အပဖစ် ဆက်လက် 
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သတပိပြုစ ာအခ က ်၁ ။ မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျားသည် (၁) မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ  ွ်ယ်ရေ် အကကီျေးအက ယ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရ 

နသာ နဂဟစေစ်မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ရ ှိနေသည့်် (၂) သ ်ဆှိ င်ရာ ပထဝ နေသ၌သာ နတွွေ့ရ ှိနှိ င်သည့်် တမ ထ ျားဖခာျားနသာ 

နေသရင်ျားမ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား (endemic species) န င့်် ပ  ွေ့န  ို့တည်ရ ှိမှုေယ်နဖမ အ ေ်ို့အသတ်ရ ှိသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား (restricted range 

species) အသ ်ရ င်ရပ်တည်နရျားအတွ ် အနရျားပါသည့်် သှိ ို့မဟ တ် (၃) နှိ င်င အတှိ င်ျားအတာ သှိ ို့မဟ တ်  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ 

အတှိ င်ျားအတာအရ မ ာျားဖပာျားသည့််ပမာဏဖြင့်် နရ ွေ့နဖပာင်ျား   ်စာျားနလ့်ရ ှိနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား (migratory species) သှိ ို့မဟ တ် 

မ ာျားဖပာျားသည့််ပမာဏဖြင့်် အခ ှိေ်အလှိ  ် နေရာအလှိ  ် အ ပ်စ ြွ ွေ့နေထှိ င်နလ့်ရ ှိနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျေး၏ (congregatory species) 

ေယ်နဖမမ ာျေးဟ  သိ ိှထာျေးကသာကန ာမ ာျေးကိ  ထိခိ က်မည် သိ ို့မဟ တ် ထိခိ က်နိ င်သည်။ အစာျားထှိ ျားမရနှိ င်မှုဖမင့််မာျားဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် 

အင်အာျေးနည်ျေးထခိိ က်လွယ်မှု ဖမင့််မာျားဖခင်ျားသည် offset အတွ ်လည်ျား ဖမင့််မာျားနသာ အနတရာယ်ရ ှိသည်ဟ  ဆှိ လှိ ဖခင်ျား ဖြစ်သည်။ 

အဘယ်နက ာင့််ဆှိ နသာ် (၁) သင ်ကတာ်ကသာ offset နေရာမ ာျေးကိ  ရ ာနြွရာ၌ ထှိ နေရာ၏ အရွယ်အစာျားန င့်် အရည် 

အနသွျားပှိ င်ျားဆှိ င်ရာ လ  နလာ ်မှုမ ိှဟ  ကတ ွေ့ ပခင်ျေး (၂) မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်ရေ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် နဂဟစေစ်မ ာျား 

သှိ ို့မဟ တ် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးက ကာင ် ထိ မ ြိုျေးစိတ် တိ ို့၏အ ည်အတ က် ဆ ်လ ်  ဆင်ျားဖခင်ျား 

သှိ ို့မဟ တ် မ ြိုျေးတ န်ျေးသ ာျေးနှိ င်ပခင်ျေးန င့်် (၃) အခ ှိြုွေ့မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား၏ ပ  ွေ့န  ို့တည်ရ ှိပ   သှိ ို့မဟ တ် အပင်/အန ာင်အနရအတွ ် စသည့်် 

အခ  ်အလ ်မ ာျား မရ ှိနသာနက ာင့်် ထှိ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် စ မ  ှိေ်ျား၏ ထှိခှိ  ်မှု မည်မ  ိှသည်ကိ  ောျားလည်သနဘာနပါ ်ရေ် 

သိ ို့မဟ တ် လ  နလာ ်နသာ biodiversity offset ှိ  နရျားဆွ ရေ် ခ ်ခ နှိ င်ပခင်ျေးတိ ို့ နက ာင့်် ဖြစ်သည်။  

သတပိပြုစ ာအခ က်၂။ မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားသည် ဥပနေအရ အ ာအ ွယ်နပျားထာျားနသာ (လ ်ရ ှိ သှိ ို့မဟ တ် 

အဆှိ ဖပြုထာျားနသာ) ေယ်နဖမ သှိ ို့မဟ တ် နှိ င်င တ ာ  အသှိအမ တ်ဖပြုထာျားနသာ အနရျားပါနသာနေရာတစ်ခ  ှိ  ထှိခှိ  ် 

နှိ င်သည်။ နှိ င်င အဆင့်် သှိ ို့မဟ တ် ဖပည်ေယ်/တှိ င်ျားအဆင့််  သတ်မ တ်ထာျားနသာ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျား န င့််အတ  

- နှိ င်င တ ာမ ှအသှိအမ တ်ဖပြုထာျားနသာနေရာမ ာျား ဥပမာ - အဓှိ   နသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ေယ်နဖမမ ာျား(KBA)န င့််  မ်ဆာ 

က တမိ်ကဒသမ ာျေး (Ramsar Wetlands )  သည် အဖခာျားနေရာမ ာျား၌ ရ ာနတွွေ့ရေ် မ ာျားစွာခ ်ခ သည့်် အနရျားပါနသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ   

မ ှိြုျား ွ  အဂဘါရပ်မ ာျားကိ ကတ ွေ့ ိှ န် အနထာ ်အ  ဖပြုသည်။ အစှိ ျားရမ ာျားန င့််(သှိ ို့မဟ တ်) နှိ င်င တ ာအသှိ င်ျားအဝှိ င်ျားမ ှ ထိ သိ ို့ 

သတ်မ တ်ထာျားဖခင်ျားက ကာင ် ထှိ နေရာမ ာျားသည် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအတွ ် မ ာျားစွာအနရျားပါ နက ာင်ျား 

ထင်ဟပ်နပေါ်လွင်သည်။ အဆိ ပါကန ာမ ာျေးကိ   ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးစ ာကပျေးနိ င်သည ် ဖ  ွေ့မဖိြုျေးက ျေးစီမ ကိန်ျေးမ ာျေး ကဆာင်  က် 

နိ င် န် ခိ င်လ  ကသာ တ ာျေးဝင်ခ င် ပပြုခ က် က ျေးအတ က် offsets ပပြုလ ပ်ကပျေးမည်ဟ ကသာ ကတိစကာျေးကိ  လ ဲမှာျေးစ ာ အသ  ျေးမပပြု 

သင် ပါ။ တစ်ခ ှိေ်တည်ျားမ ာပင် သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမတစ်ခ အတွင်ျား အဆှိ ပါြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးလ ပ်ငေ်ျား (ဥပမာ - နရေ တ ျားနြာ် 

ထ တ်လ ပ်မှု) ကဆာင်  က်ပခင်ျေးကိ    နိ င်င  က ျေးအ  က ှာင်လ ဲ၍မ နိင်ဟ  ယ ဆပါက နငွနက ျားအင်အာျေးကတာင ်တင်ျေး ကသာ offset 

လ ပ်ငန်ျေးစဥ်တစ် ပ်က (ထှိ လ ပ်ငေ်ျားစဉ်သည် လ ်နတွွေ့ ကပမပပင် ာ ွယ်နပျားမှု မ ာျားစွာ တှိ ျားတ ်လာဖခင်ျားသှိ ို့ ဦျားတည်နစပါက) 

အဆိ ပါ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမကပေါ်သိ ို့ က က ာက်လာနိ င်ကသာ မခိမ်ျေးကပခာက်မှုမ ာျေး (ဥပမာ - စိ က်ပ ြိုျေးက ျေးလ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး 

ခ ဲွေ့ထ င်လာပခင်ျေး) ကိ  ကလ ာ ခ  န်ကဆာင်  က်ကပျေးနိ င်သည်။  

သတပိပြုစ ာအခ က ်၃။ အဆှိ ဖပြုထာျေးကသာ offset ပပြုလ ပ်ကပျေးမည ်ကန ာသည် နရရ ည် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အလာျား 

အလာမ ာျေး အာျားေည်ျားနှိ င်သည်။ Offset ပပြုလ ပ် န်အတ က် မ လစီမ ကိန်ျေးက ကာင ် ဆ  ျေးရ ှုျေးသ ာျေးမည ် ကန ာမ ာျေးတ ညီကသာ 

သင ်ကတာ်ကသာ သဘာဝကန င်ျေးကဒသမ ာျေး  ိှကနသည်ဆိ ကစကာမ   အကသျေးစိတ်စစ်ကဆျေးမှု ပပြုလ ပ် ကည ်ပါက သင ်ကတာ်ကသာ 

အ  ယ်အစာျေး ိှသည ်  အလာျေးအလာကကာင်ျေးကသာ အစာျေးထိ ျေးသဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမတစ်ခ သည်ပင်   ကပမပိ င်ဆိ င်မှုမ ာျေး၊ 

လ မှုစီျေးပ ာျေး၊နိ င်င က ျေး နှင ် လ  ပခ ြုက ျေးဆိ င် ာ အကနိ်ု့အသတ်မ ာျေးက ကာင ်  ပဖစန်ိ င်ကပခမ ိှနိ င်က ကာင်ျေး ကတ ွေ့ မည်ပဖစ်သည်။ (အခေ်ျား 

၆၊ အန ာင်အထည်နြာ်မှုဆှိ င်ရာ အနတရာယ်မ ာျား ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားန င့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် လ ပ်ငေ်ျားစဉ် အဆင့်် ၂  ှိ က ည့််ပါ။) 

 

မညသ်ည်တိ ို့ကိ  offset ပပြုလ ပန်ိ ငသ်ည်ဆှိ သည့််  ေ်ို့သတခ်  န် င့််စပလ် ဉျ်ား၍ နော ထ်ပ ်နလ့်လာစရာ သတငျ်ားရငျ်ားဖမစမ် ာျား 
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ဓာတ်ပ   ။ Wing Crawley 

 

၆။ Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေးက ျေးသာျေးပပြုစ ပခင်ျေးနငှ်  အန ာငအ်ထညန်ြာဖ်ခင်ျား 

Biodiversity offset မ ာျေးတွင် ကန င်ျေးကဒသမ ာျားန င့််မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ထှိေ်ျားသှိမ်ျားမှု ပမင ်မာျေးနစနရျားအတွ ် မ လစ မ  ှိေ်ျား 

ေယ်နဖမဖပင်ပတ င်ပါ လ ပ်နဆာင်နသာ လ ပ်ငေ်ျားရပ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျား  ိှနှိ င်သည်။ မည်သိ ို့ပဖစ်ကစကာမ  biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုစ အကကာင်အထည်ကဖာ် ာ၌ အစိ ျေး  သိ ို့မဟ တ် ပ ေ္လိကကဏ္ဍ နှင ်သက်ဆိ င်ကသာ 

မည်သည ်ဖ  ွေ့မဖိြုျေးက ျေးစီမ ကိန်ျေးမဆိ  ကအာင်ပမင်ကသာ offset တစ ်ပ်ထ ကထာင် န် မပဖစ်မကနလိ အပ်ကသာ လ ပ်ငန်ျေး ပ်တိ ို့သည် 

ကအာက်ပါ အဓိကအဆင ် ၄ ဆင ် အတ င်ျေး  ိှကနပါသည်။ဘ 

 

အဆင့်် ၁။ မူလစီမ က နျ်ိုးတ ကာင့်် ဇီဝမ   ျိုးစ ုံမ   ျိုးက ွဲမ ာျိုး ဆ ုံျိုးရှု  ျိုးမှုအကကငျ်ိုးအက နမ် ာျိုးက ုံ 

ခန် ့်မှနျ်ိုးခခငျ်ိုး 

ESIA ှိ  အဓှိ ေညျ်ားလမျ်ားတစ်ရပအ်ဖြစ ် အသ  ျားဖပြုဖခငျ်ား။ (ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််တွင် 

အဖခာျားရနှိ င်နသာ အစ အမ မ ာျား ှိ ပါ ထည့််စဉ်ျားစာျားလ  ်) မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျား၊ အနဖခခ အနဆာ ်အအ  စ မ  ှိေ်ျား၊ သယ ဇာတ 

တ ျားနြာ်ထ တ်လ ပ်နရျား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားစ မ  ှိေ်ျား ှိ  စ မ နရျားဆွ ထာျားသည့််အတှိ င်ျား ဆ ်လ ်နဆာင်ရွ ်လ င် မည်သည်တိ ို့ကိ  

offset လ ပ်နိ င်သည် သိ ို့မဟ တ် လ ပ်သင ်သည် ဆှိ သည် ှိ  သှိရ ှိရေ် ဦျားစွာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားနှိ င်ကပခ ှိ  ခေ်ို့မ ေ်ျားတွ ်ခ  ် 

ရေ် လှိ အပ်သည်။ 

 နှိ င်င အစှိ ျားရအမ ာျားစ န င့်် အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာ ဘဏ္ဍာက ျေးကထာက်ပ  သည ် အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားမှ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် 

သကက် ာက်မှု ှိ  ဆေ်ျားစစ်ရေ် အသ  ျားဖပြုက သည့်် အဓှိ ကိ ိယာမ ာ ပတ်ဝေ်ျား  င်န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာ ထှိခှိ  ်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား 

(ESIA) နခေါ် ပတ်ဝေ်ျား  င်ထှိခှိ  ်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား (EIA) သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားအမည်မ ာျား (သ ်ဆှိ င်ရာနှိ င်င န င့်် အြွ ွေ့အစည်ျားနပေါ် 

မ တည်သည်) ဖြစ်သည်။ Biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေးအနပေါ် ဆ  ျားဖြတ်ခ  ်နပျားရေ်အတွ ် အဓှိ ထာျားသည့််အခ  ်မ ာ 

ESIA လ ပ်ငေ်ျားစဉ်၏ အရည်အနသွျားန င့်် နဖြာင့််မတ်တည် ကည်မှု ဖြစ်သည်။  

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ သတင်ျားအခ  ်အလ မ် ာျား လှိ အပမ်ှု။ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် က  ျားမာျားစ ာထှိခှိ  ်မှု ရ ှိနှိ င် 

သည့်် စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားတွင် စ မ  ှိေ်ျားဆှိ င်ရာ ဆ  ျားဖြတ်ခ  ်မ ာျားအတွ ် အနရျားပါနသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ သတင်ျားအခ  ် 

အလ ်မ ာျား ှိ  ESIA အစ ရင်ခ စာမ ာျားမှ ပ  ပိ ျေးနပျားသင့််သည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် ESIA ဖပြုစ နရျားအတွ ် လ ပ်ငန်ျေးလမ်ျေးည န် (Terms 

of Reference) တွင် သတင်ျားအခ  ်အလ ် လှိ အပ်မှု ှိ  နအာ ်ပါအတှိ င်ျားသတ်မ တ်နြာ်ဖပထာျားသင့််သည်။ 

၁။ ထှိခှိ  ခ် ရနသာ နဂဟစေစ်အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား။   EIAအစီ င်ခ စာတ င် မ လဖ  ွေ့မဖိြုျေးက ျေးစီမ ကိန်ျေး၏ တိ က်ရိ က် (သိ ို့မဟ တ်) 

သ ယ်ဝိ က် သက်က ာက်မှုမ ာျေးက ကာင ် ကန င်ျေးကဒသတစ်ခ ခ င်ျေးစီ၏ လ  ျေးဝပ  စ ကပပာင်ျေးလဲသ ာျေးပခင်ျေး (ဆ  ျေးရ ှုျေးပခင်ျေး) နှင ် 

အကနအထာျေးတစ်ခ အထိ ကပပာင်ျေးလဲသ ာျေးနိ င်သည ် (အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးပခင်ျေး) စ စ ကပါင်ျေးဧ ိယာကိ (ဟက်တာ) 

ပ  တ င်ကဖာ်ပပထာျေးသည ်အတိ င်ျေး Liberiaနိ င်င ၊ Nimba ကတာင်တန်ျေးအက ှွေ့ပိ င်ျေး ှိ သဘာဝကကိြုျေးဝိ င်ျေးသစ်ကတာ 

(East Nimba Nature Reserve) တ င် မ ာျေးစ ာကသာအပခာျေးထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးလ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးနည်ျေးတ    

biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး မှ ကပျေးနိ င်ကသာ ပ  ပိ ျေးမှုမှာ အပခာျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေး အသ  ျေးပပြုနိ င်ကသာ 

စိ က်ပ ြိုျေးက ျေးနည်ျေးစနစ်မ ာျေးဆိ င် ာ သင်တန်ျေးမ ာျေးကပျေးပခင်ျေးပဖင ် သစ်ကတာပပြုန်ျေးတီျေးမှုကိ  ကလ ာ ပါျေးကအာင် 

ပပြုလ ပ်ကပျေးနိ င်ပခင်ျေးပဖစ်သည်။ အစာျေးထိ ျေးမ နိ င်သည်  ကန င်ျေးကဒသတစ်ခ ၏ ဥပမာ  ပဖစ်သည်။ 

 

၆ 
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 ာခိ င်နှုန်ျေးအာျေးတိ ို့ပဖင ် ခနိ်ု့မှန်ျေးကဖာ်ပပသင ်သည်။ ထှိခှိ  ်ခ ရရေ် အလာျားအလာရ ှိသည့်် နေ င်ျေးကဒသ အမ ှိြုျားအစာျားတစ်ခ စ  ှိ  

  ေ်ျားနဖမနဂဟစေစ်ဖြစ်သည်၊ နရနေနဂဟစေစ်ဖြစ်သည် စသည်န င့်် အကနအထာျေးတစ်ခ အထိ ကပပာင်ျေးလဲသ ာျေးမပီျေးဖြစ်သည်၊ 

သဘာဝကန င်ျေးကဒသဖြစ်သည် စသည်တှိ ို့ကိ  အနသျားစှိတ်နြာ်ဖပ၍ သင့််နတာ်သလှိ  နဖမပ  နရျားဆွ သင့််သည်။ ကန င်ျေးကဒသ၏ 

လ ်ရ ှိအရည်အနသွျား (ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အနလျားထာျားသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအတွ ် သင့််နတာ်မှု အနဖခအနေ 

န င့််(သှိ ို့မဟ တ်) ယင်ျား၏ မ လ “မထှိမခှိ  ်ရ ှိနေနသာ” အနဖခအနေန င့်် နှိှုင်ျားယ ဉ်နသာအာျားဖြင့််) ကိ လည်ျား နြာ်ဖပသင့််သည်။ 

၂။ ကာက ယထ်နိျ်ေးသမိျ်ေးရေ ် အနလျားထာျားသည့်် မ ှိြုျားစှိတမ် ာျား။ ESIA အစ ရင်ခ စာတွင်  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ သှိ ို့မဟ တ် နှိ င်င  

အလှိ  ် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အကလျေးထာျေးသင ်ကသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား-မ ြိုျေးသ ဉ်ျေးလ နီျေးပါျေး အနတ ာယ်က က ာက်ကနကသာ 

မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေး(Critically Endangered)၊ မ ြိုျေးသ ဥ်ျေးမည ်အနတ ာယ်နှင ် င်ဆိ င်ကန သည ်မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေး (Endangered) ၊ 

မ ြိုျေးသ ဥ်ျေး န် အနတ ာယ်က က ာက်နိ င်ကသာ မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေး (Vulnerable) သှိ ို့မဟ တ် မ ှိြုျားသ ဉ်ျား န်ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ ရလ ေ ျားပါျား 

မ  ိျေးစိတ် (Near Threatened) စသည်ဖြင့်် အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာ Red List စ နှုေ်ျားအတှိ င်ျား ခွ ဖခာျားနြာ်ဖပ န ်

ပဖစ်သည်။ထိ ို့အပပင်  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ အတှိ င်ျားအတာအရ နသျားငယ်နိ င်သည ်  အဖခာျားမည်သည့်် ဆိ ျေးက ြိုျေးထခိှိ  ်မှုမဆှိ  - 

မည်သည့််အတှိ င်ျားအတာအထှိ (ယင်ျားတှိ ို့၏ လ ်ရ ှိ အန ာင်/အပင်အနရအတွ ်န င့်် နှိှုင်ျားယ ဉ်၍)  ိှက ကာင်ျေးနြာ်ဖပရေ် 

ဖြစ်သည်။ ESIA အစ ရင်ခ စာသည် မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်ရေ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအဖပင်  အထ ျေးစ မ  

ခေ်ို့ခွ မှုဖပြုလ ပ်နပျားရန်လိ အပ်သည် အပခာျေးမ ြိုျေးစိတ်မ ာျေးအကပေါ်သကက် ာက်မှုကိ လည်ျေး ကဖာ်ပပသင ်သည်။ ထှိ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားတွင် 

စ ျားပွာျားနရျား(commercial) ၊ လ သာျေးတိ ို့ သ  ျေးစ ဲမှု( human consumption) သှိ ို့မဟ တ် ယဉ်န  ျားမှု/စှိတ်ဓာတ်ခွေ်အာျား 

နပျားသည့််ရှုနထာင့််မ  အနရျားပါနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအဖပင်  လိ အပ်သည ် ကေဟစနစ်အကပခအကနတစ်ခ   ိှကစ န် ထိန်ျေးသိမ်ျေး 

နိ င်မည ်  “ထိန်ျေးက ပ်နပါင်ျား  ျားနပျားနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား “(keystone species) လည်ျား ပါဝင်သည်။  

၃။ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ အထ ျားတေြ်ှိ ျားမ ာျား။ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အနလျားထာျားသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအဖပင်  ESIA 

အစ ရင်ခ စာသည် စ မ  ှိေ်ျားေယ်နဖမ၌ရ ှိနှိ င်နသာ စှိတ်ဝင်စာျားစရာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ှိ လည်ျား နြာ်ဖပသင့််သည်။ ဥပမာ - 

စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာသည် (၁) မ ာျားဖပာျားလ နသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ခှိ နအာင်ျားရာ သှိ ို့မဟ တ် နေ င်ျေးကဒသနေရာအမ ှိြုျားမ ှိြုျားရ ှိသည ်ကန ာ 

ဖြစ်နှိ င်သည် (၂) မ ာျားဖပာျားသည့််ပမာဏဖြင့်် နရ ွေ့နဖပာင်ျား   ်စာျားနလ့်ရ ှိနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား (migratory species) န င့်် 

မ ာျားဖပာျားသည့််ပမာဏဖြင့်် နေရာအလှိ  ် အခ ှိေ်အလှိ  ် အ ပ်စ ြွ ွေ့နေထှိ င်နလ့်ရ ှိနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား (congregatory 

species) တစ်မ ှိြုျား သှိ ို့မဟ တ် အမ ှိြုျားအစာျေးမ ာျားစွာ အဓှိ ထာျား စ စည်ျားနေထှိ င်ဖခင်ျား ှိ  အနထာ ်အ  ဖပြုနှိ င်သည် (၃) 

သှိ ို့မဟ တ်ပါ  အနရျားပါနသာ င  ်မ ာျား    ်စာျားရာနေရာတစ်ခ ၊ အဓှိ   နသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားေယ်နဖမ (key 

biodiversity area) ၊ အက ျေးတကကီျေး ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည ် ကန င်ျေးကဒသ (Critical Habitat) စသည်ဖြင့်် 

အရည်အနသွျားသတ်မ တ်မှု ှိ  (IFC ၏ လ ပ်နဆာင်မှုစ သတ်မ တ်ခ  ် ၆  ပါအတှိ င်ျား) သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ အထ ျားသတ်မ တ်ခ  ်အတှိ င်ျား သတ်မ တ်နြာ်ဖပနှိ င်သည ် (၄) အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာ 

အသှိ င်ျားအဝှိ င်ျားမှ  လ ်ရ ှိ အသှိအမ တ်ဖပြုထာျားသည့်် သှိ ို့မဟ တ် အသှိအမ တ်ဖပြုရေ် အဆှိ ဖပြုထာျားသည့််  မ်ဆာက တိမ်ကဒသ 

(Ramsar Wetland) ရ ှိနေနှိ င်သည်၊ UNESCO ၏ ဇ ဝ ပ်ဝေ်ျားနဘျားမ ့်ေယ်နဖမ၊  မ္ာ့်သဘာဝယဉ်န  ျားမှု 

အနမွအန စ်နေရာ သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာ သှိ ို့မဟ တ် နှိ င်င အလှိ  ် အထ ျားအဆင့််အတေ်ျား ရရ ှိထာျားနသာ 

နေရာ ဖြစ်နှိ င်သည်။ သှိ ို့မဟ တ် (၅) ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အကလျေးထာျေးသင ်သည ် အေ ျားတဝိ က် ိှ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  

တေ်ြှိ ျားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် စ မ  ှိေ်ျား၏ နအာ ်ြ ်ပှိ င်ျားရ ှိ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားတေ်ြှိ ျား နရရ ည်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားထာျားနှိ င်သည့်် 

သှိ ို့မဟ တ် တှိ ျားတ ်ဖြစ်နပေါ်နှိ င်သည့်် ဥပမာ - ဇ ဝဆှိ င်ရာ ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဆက်စပ်ဧ ိယာ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ် သှိ ို့မဟ တ် 

နရအရင်ျားအဖမစ်တစ်ခ အဖြစ် နြာ်ဖပနှိ င်သည်။  

၄။ ကာက ယထ်နိျ်ေးသမိျ်ေးမှုအဆင့််အတေ်ျား။ ESIA အစ ရင်ခ စာတွင် စ မ  ှိေ်ျားေယ်နဖမ၌  မည်သည ်ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုအဆင ် 

 ိှ၊ မ ိှ ကဖာ်ပပသင် သည် - ဥပမာ  (၁) တရာျားဝင် အ ာအ ွယ်နပျားထာျားနသာ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမအ ပ်စ ဝင် 

(အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်၊ နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ် နဘျားမ ့်ဥယ ာဉ် စသည်) (၂) နှိ င်င  သှိ ို့မဟ တ် နေသနတရဥပနေ သှိ ို့မဟ တ် စည်ျားမ ဉ်ျား 

စည်ျား မ်ျားမ ာျားအရ အဖခာျား ာ ွယ်နပျားထာျားနသာအရာမ ာျား (ဥပမာ - သစ်နတာခ တ်ထွင်ရ င်ျားလင်ျားဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် 

က တမိ်ကဒသမ ာျားအာျား နဖပာင်ျားလ ဖပင်ဆင်ဖခင်ျားဆှိ င်ရာ ပခ ြုင  နြာ်ဖပထာျားနသာ  ေ်ို့သတ်ခ  ်မ ာျား) သှိ ို့မဟ တ် (၃) 

နေသခ ရပ်ရွာလ ထ  သှိ ို့မဟ တ် ရှိ ျားရာအစဉ်အလာအရ လ ပ်ပှိ င်ခွင့််အာဏာရ ှိသည့်် အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားမ ှတရာျားဝင် သှိ ို့မဟ တ် 

အလွတ်သနဘာ  ာ ွယ်ထာျားနသာအရာမ ာျား (ဥပမာ -ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာ သှိ ို့မဟ တ် စာျေးက က်ကပမမ ာျေး 

သှိ ို့မဟ တ် အထွတ်အဖမတ်ထာျားရာ သဘာဝနေရာမ ာျား) ။ 

၅။ နေရာပှိ ငဆ်ှိ ငမ်ှုန င့်် ထှိေျ်ားခ ြုပမ်ှု။ အဆှိ ဖပြုစ မ  ှိေ်ျားေယ်နဖမတစ်ခ လ  ျားအတွ ် ESIA အစ ရင်ခ စာတွင် နြာ်ဖပသင့််သည်မ ာ 

(၁) မည်သည့်် လ ပ ဂ္ှိြုလ်၊ န ာ်ပှိ နရျားရ င်ျား၊ ရပ်ရွာ၊ အစှိ ျားရ သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျား အြွ ွေ့အစည်ျား  နဖမ န င့််(သှိ ို့မဟ တ်) နရသ  ျေးစ ဲမှု 
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ဆှိ င်ရာ အခွင့််အနရျားမ ာျား ှိ  တရာျားဝင်ပှိ င်ဆှိ င်သည် န င့်် (၂) မည်သည့်် အြွ ွေ့အစည်ျားမ ှ ထှိ ေယ်နဖမန င့်် ထှိ ေယ်နဖမရ ှိ 

သဘာဝသယ ဇာတမ ာျား ှိ  တရာျားဝင် သှိ ို့မဟ တ် လ ် ိှ စ မ ထှိေ်ျားခ ြုပ်နေသည် စသည်ပဖင ် ကဖာ်ပပသင ်သည်။ 

၆။  အနတရာယပ်ခှိမ်ျားနဖခာ ခ် ရမှုဆှိ ငရ်ာ အနဖခခ အခ  ်အလ  ် န ာ ယ် စ နဆာငျ်ားဖခင်ျား။ ESIA အစ ရင်ခ စာသည် 

စ မ  ှိေ်ျားေယ်နဖမအတွင်ျား ိှ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဆ  ျားရ ှုျားဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးပခင်ျေး ( ိှခဲ လ င်)နှင ်ပတ်သတ်၍ 

မ လအကပခအကန(baseline) နှင ်လက် ိှ (ongoing) က ဆင်ျေးဆ  ျေးရ ှုျေးမှု နှုေ်ျားမ ာျား ှိ  အနရအတွ ် အာျားဖြင့်် နြာ်ဖပရေ် 

က ှိြုျားပမ်ျားသင့််သည်။ ထှိ ေယ်နဖမ၏ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် (စီမ ကိန်ျေးက ကာင ်မဟ တ်ကသာ) လက် ိှမခိမ်ျေးကပခာက်မှုမ ာျေးနှင ် 

နှင ်အနာေါတ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်နိ င်မှုမ ာျေး  ှိ လည်ျား နြာ်ဖပသင့််သည်။  

၇။ ကက ငျ်ေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေးသကက် ာကမ်ှု အတိ ငျ်ေးအတာ။ ESIAအစီ င်ခ စာသည် အဆှိ ဖပြု စ မ  ှိေ်ျားက ကာင ် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား 

အနပေါ် တှိ  ်ရှိ  ်န င့်် သွယ်ဝှိ  ် (သှိ ို့မဟ တ် အာျားနပျား  ည မှုဖြစ်နစသည့်် တစ်ဆင ်) သကက် ာက်မှုမ ာျားအပါအဝင် 

က ွင်ျား  ေ်သက်က ာက်မှုမ ာျား ှိ  ဆေ်ျားစစ်၍ ထှိ သက်က ာက်မှုမ ာျေး၏ အတှိ င်ျားအတာ ှိ  ရ င်ျားလင်ျေးစ ာကဖာ်ပပသင ်သည်။  

အစ ရင်ခ စာသည် စ မ  ှိန်ျေးပတ်ဝန်ျေးက င်၊ စ မ  ှိေ်ျား၏ အထ ်ပှိ င်ျား သှိ ို့မဟ တ် နအာ ်ပှိ င်ျား၊ စ မ  ှိေ်ျားန င့်် 

ဆ ်စပ်လ  ်ကသာ စ မ  ှိေ်ျား၏ နော ်ဆ ်တွ  သှိ ို့မဟ တ် တစ်န  ာ့်ဖပေ် စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားနက ာင့်် ကပါင်ျေးစပ်သက်က ာက်မှု 

(cumulative impact) ပဖစ်နိ ငက်ပခကိ လည်ျေး ထည့််သ င်ျေးစဉ်ျားစာျားသင့််သည်။ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားသည ် 

ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှု၏အတှိ င်ျားအတာ ှိ  နြာ်ဖပဖခင်ျားသည် biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားတစ်ရပ် လှိ ၊ မလှိ  

ဆ  ျားဖြတ်နှိ င်နရျား အဓှိ  အနဖခခ ရမည ်အခ က်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးသည် အမှန်တကယ် သိသာ 

ထင် ှာျေးမှုမ ိှလ င် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျားအစ အမ မ ာျား (offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအပါအဝင်) မလှိ အပ်နှိ င်ပါ။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ဆှိ င်ရာ ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မ  ကည ်လ င် စီမ ကိန်ျေးအကနပဖင ်အသာျားတင် တှိ ျားတ ်မှု ရရ ှိနစနရျားအတ က် 

ကကိြုျေးပမ်ျေးကနပါက အဆှိ ပါ အစ အမ မ ာျား ှိ  နဆာင်ရွ ်နှိ င်နသျားနက ာင်ျား အက  ဖပြုအပ်ပါသည်။  

၈။ က ှိြုတင်ကာက ယမ်ှုဆိ င် ာ အကပခခ မ ။ (ESIA အစ ရင်ခ စာသည် စ မ  ှိေ်ျားမတှိ င်မ  အကပခခ  အခ  ်အလ ်မ ာျားရရ ှိရေ် 

အန ာင်ျားဆ  ျား က ှိြုျားပမ်ျားခ ့်နသာ်လည်ျား) သှိပပ ေည်ျား   အခ  ်အလ ်မ ာျား မဖပည့််စ  နှိ င်သည့််အခါ က ှိြုတင် ာ ွယ်သည့်် 

အကပခခ မ တစ်ရပ် ှိ  စဉ်ျားစာျားရေ် အက  ဖပြုနှိ င်ပါသည်။ယင်ျားမ ာ သ သယရ ှိသည့််အခါ စ မ  ှိေ်ျားနရျားဆွ သ မ ာျားသည် 

ပဖစ်နိင်ကပခ ိှသည ် မ လအတိ င်ျေး ပပန်လည်မပဖစ်နိ င်ကတာ ကသာ၊ အနတ ာယ် ိှကသာ သက်က ာက်ကပပာင်ျေးလဲမှုပဖစ်ပခင်ျေး( 

မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေး မ ြိုျေးသ ဥ်ျေးနိ င်ကပခအပါအဝင်)မှ ဇီဝမ ြိုျေးစ  မ ြိုျေးက ဲမ ာျေးကိ  ကာက ယ် ာတ င် အထ ျေးေရ စိ က်ကာ ပိ ပိ သာသာ 

တ က်ခ က်၍  ပပြုလ ပ်သင ်သည်။ လ ်နတွွေ့တငွ် မည်သည့််နေရာမ မဆှိ  ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ သတင်ျားအခ  ်အလ ် 

ရရ ှိနှိ င်မှုသည်  (အထ ျေးသပဖင်  အင်ျေးဆက်မ ာျေးနှင်  အပခာျေး ကက ာရိ ျေးမဲ သတတဝါမ ာျေးကိ  ထည် စဉ်ျေးစာျေးသည် အခါ) အပမ တမ်ျား 

မဖပည့််စ  နသာနက ာင့်် က ှိြုတင် ာ ွယ်နရျားေည်ျားလမ်ျား  င့််သ  ျားဖခင်ျား ှိ  ခ င့််ခ ှိေ်နဆာင်ရွ ်ရေ် လှိ အပ်သည်။ 

ဥပနေအ ှိ ျားအ ာျား ှိ  အဓှိ ထာျား၍ က ှိြုတင် ာ ွယ်နရျားအကပခခ မ အနပေါ် တင်ျားက ပ်စွာ အဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိ ဖခင်ျားသည် 

အလ ပ်မဖြစ်နှိ င်ပါ။ အနက ာင်ျားမ ာ သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျေးအနပေါ် ထှိခှိ  ်နေသည့်် အက  ျားစာျားြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေး စ မ  ှိေ်ျားအာျားလ  ျား 

ေ ျားပါျား ှိ ြယ်ခ ေ်ထာျားနှိ င်နသာနက ာင့််ဖြစ်သည်။ အဖခာျားတစ်ြ ်တွင်လည်ျေး ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ သတင်ျား 

အခ  ်အလ ်မ ာျား အလ  အနလာ ် ရ ိှထာျေးသင့််သည်။ ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားနရျားဆွ သ မ ာျားအာျား ထှိ သတင်ျားအခ  ်အလ ် 

မ ာျား နပျားထာျေးဖခင်ျားဖြင့်် အဆှိ ဖပြုစ မ  ှိေ်ျားသည် (offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအပါအဝင်ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျားဆှိ င်ရာ ရနှိ င်သမ  

အစ အမ  အာျားလ  ျားန င့််) ဖပေ်လည်  စာျားမရနှိ င်နသာ သိသာထင် ှာျေးသည ် အနတရာယ်မ ာျားကိ   နရ ာင် ှာျေးနှိ င်မည်ဟ နသာ 

ယ  က ည်ခ  ် ဖပည့််ဖပည့််ဝဝ ရရ ှိနစသည်။ ဥပမာ - စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်သည့််နေရာန င့်် offset ပပြုလ ပ်မည  ်

နေရာမ ာျားအတွင်ျား တည်ရ ှိသည်ဟ  သှိရ ှိထာျားသည့်် သှိ ို့မဟ တ် တည်ရ ှိနှိ ငက်ပခရ ှိသည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် 

အကလျေးထာျေး မည ် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျေး နှင ်ပတ်သတ်သည ်  သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျားတွင် ရာသ အလှိ  ် 

အနဖပာင်ျားအလ မ ာျားန င့်် န စ်အလှိ  ် အနဖပာင်ျား အလ မ ာျား ှိ  ထည့််သ င်ျေးစဉ်ျားစာျားရေ် လှိ အပ်သည်။ အနက ာင်ျားမ ာ-

အခ ှိြုွေ့မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ှိ  န စ်တစ်န စ်၏ သ ဆ်ှိ င်ရာ အခ ှိေ် ာလအတွင်ျားန င့်် အခ ှိြုွေ့နဂဟစေစ်မ ာျား (အထ ျားသဖြင့်် 

နဖခာ ်နသွွေ့နသာနေသမ ာျား) တွင်သာ နတွွေ့ရ ှိရ၍  အခ ှိြုွေ့နသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျေးကိ မ  အခ ြိုွေ့ကသာန စ်မ ာျား (ဥပမာ -

ပ  မ ေ်မဟ တ်သည့်် စှိ စွတ်နသာန စ်မ ာျား) တွင်သာ နတွွေ့ရ ှိရ နသာနက ာင့်် ဖြစ်သည်။  

 

ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ နရျားလ ပင်ေ်ျားစဉအ်ဆင့််ဆင့််(migitation hierarchy) အသ  ျားဖပြုပါ။ (အခေ်ျား ၃) ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား 

လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််အရ အဖခာျားနသာ ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျားေည်ျားလမ်ျားမ ာျား (နရ ာင် ှာျေးပခင်ျား၊ အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်ကအာင် 

ကလ ာ ခ ပခင်ျေး န င့်် ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျား)အာျားလ  ျား ှိ  အတတ်နိ င်ဆ  ျေး အသ  ျားပပြုပပ ျားနော ် နော ်ဆ  ျားအာျားထာျားရာ 

ေည်ျားလမ်ျားအဖြစ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  စဉ်ျားစာျားက သည်။ Biodiversity offset ပပြုလ ပ် န်လှိ အပ်မှုသည် 
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အဖခာျားနသာထှိခှိ  ်မှု နလ ာ့်ခ နရျား ေည်ျားလမ်ျားမ ာျား အသ  ျားဖပြုပပ ျားနော ်   ေ်ရ ှိနေနသျားသည့််  ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေး သကက် ာက်မှု 

မ ာျေး၏ အမ ှိြုျားအစာျားန င့်် ဖပင်ျားထေ်မှု အတှိ င်ျားအတာအနပေါ် မ တည်သည်။ Offset လ ပ်ငန်ျေးမတိ င်မီ သိသာထင် ှာျေးကသာ 

ကက င်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ  အမ ေ်တ ယ် နလ ာ့်ခ နှိ င်နရျားအတ က် အကထာက်အက ပပြု န် EIA အစ ရင်ခ စာ၏ “အဖခာျား 

နရျွားခ ယ်စရာမ ာျားကိ  ဆေ်ျားစစ်မှု” အပှိ င်ျားတွင် (ဆှိ ျားက ြိုျေးသက်က ာက်မှု ပှိ မှိ ေည်ျားပါျားနှိ င်ကပခရ ှိသည့််) အဖခာျား စ မ  ှိေ်ျားတည်နေရာ 

သှိ ို့မဟ တ် ေ ဇှိ င်ျားပ  စ   ှိ  မည်သိ ို့နှင ် မည်သည ်အတ က်က ကာင် ် နြာ်ထ တ်ခ ့်နက ာင်ျား၊ စဉ်ျေးစာျေးခဲ က ကာင်ျေးနှင်  လ  ျားဝပယ်ခ ခ ့်နက ာင်ျား 

အနသျားစှိတ်ရ င်ျားဖပရေ် လှိ အပ်သည်။  

 

Offset ကဆာင ် က် နငိမ်နိ င ် ဆေျ်ားစစပ်ါ။ Offset မတိ င်မီ ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့်် 

(နရ ာင် ှာျေးဖခင်ျား၊ အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နစဖခင်ျားန င့်် ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျား) တှိ ို့ ှိ  အဖပည့််အဝ အသ  ျားခ နသာ်လည်ျား 

ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး ဆ ်လ ်   ေ်ရ ှိနေနသျားလ င် biodiversity offset  လ ပ်ငန်ျေးသည်( ထှိ offset 

လ ပ်သည့်် ေည်ျားလမ်ျား ှိ ယ်၌  ဖြစ်နှိ င်ကပခရ ှိနက ာင်ျား ယ ဆလ  ်) အန ာင်ျားဆ  ျားနဖြရ င်ျားသည ် ေည်ျားလမ်ျေး  ဖြစ်နှိ င်ပါသည်။ 

Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးကဆာင်  က်နိ င်မှု ိှမ ိှ ဆန်ျေးစစ် ာတ င် ကအာ ်ပါနများခွေ်ျား( ၂ )ခ  ှိ  

နဖြဆှိ က ည့််ရေ်လှိ အပ်သည်။  

၁။  မ လစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ထှိခှိ  မ်ှု ှိ  offset ပပြုလ ပန်ိ ငပ်ါသလာျေး? ။ အခ ှိြုွေ့နသာ ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှု 

မ ာျားသည်  (၁) အ ယ်၍ ဇီဝမ ြိုျေးစ  မ ြိုျေးက ဲ ရှုကထာင် တစ် ပ်မှ ထှိခှိ  ်ခ ရနသာ ေယ်နဖမသည် တမ ထ ျားဖခာျားသည်  သှိ ို့မဟ တ် 

အစာျားထှိ ျားမရနှိ င်သည့်် နေရာဟ  ထင်ဖမင်လ င် (အခေ်ျား ၅) သှိ ို့မဟ တ် (၂) လ  နလာ ်သည့်် ထပ်တှိ ျားနဆာင်ရွ ်နပျားမှု၊ 

ည တ ညီမ ပဖစ်မှု န င့််( သှိ ို့မဟ တ်) အပမ တမ်ျားဖြစ်မှု (အခေ်ျား ၄) တှိ ို့ရ ှိသည့်် သင့််နတာ်နသာ အစာျားထှိ ျား 

နဆာင်ရွ ်နပျားမည့််နေရာမ ာျား ှိ  သာမေ်အာျားဖြင့်် မရနှိ င်လ င် offset ပပြုလ ပ် န် မဖြစ်နှိ င်ပါ။  

၂။ အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် ကာက ယ်ထနိျ်ေးသမိျ်ေးမှု offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေး အန ာင်အထညန်ြာ်ရေ ် ပဖစက်ပမာကန်ိ ငပ်ါသလာျေး? 

။သာဓကပပရေ် လိ အပ်မှု မည်သှိ ို့ရ ှိနစ ာမ  နဖမပှိ င်ဆှိ င်မှု၊ နှိ င်င နရျားဆှိ င်ရာ၊ လ မှုစ ျားပွာျားဆှိ င်ရာ၊ လ  ဖခ ြုနရျား သှိ ို့မဟ တ် 

အဖခာျားအခ ်အခ မ ာျားနက ာင့်် သင် ကတာ်သည်  biodiversity offset အန ာင်အထည်နြာ်ရေ်အတွ ် ပဖစ်နိ င်ကပခ 

သှိ ို့မဟ တ် နအာင်ဖမင်နှိ င်ကပခ နည်ျေးပါျေးနိ င်သည်။ 

 

အဆင့်် ၂။ Offset လုံပ်တဆာငခ် ကမ် ာျိုးနငှ့်် က ကယွထ်နို်ံးသမို်ံးမည့််တနရာ(မ ာျိုး) တရ ျိုးခ ယခ်ခငျ်ိုး 

Biodiversity Offset လ ပ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေး။ နေသအနဖခအနေ၊ နမ ာ်လင ထ်ာျားသည့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေးအကပေါ် 

သကက် ာက်မှုမ ာျားန င့်် လိ အပ်ကသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား (ဥပမာ - သာမေအ်ာျားဖြင့်် အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှု 

မဖြစ်နပေါ်နစနရျား သှိ ို့မဟ တ် စ ေမ ောအဖြစ် အသာျားတင်တှိ ျားတ ်မှုဖြစ်နစနရျား) စသည်တှိ ို့အနပေါ် မ တည်၍ သင့််နတာ်နသာ 

offset လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျား ှိ  နရျွားခ ယ်နှိ င်သည်။ ထိ သိ ို့ပပြုလ ပ် ာတ င် နအာ ်ပါ က  ျေးခ ယ်စ ာမ ာျေးကိ  ကပါင်ျေးစပ်ပခင်ျေးလည်ျေး 

ပါဝင်သည်။ 

၁။  သဘာဝထနိျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနယက်ပမအသစမ် ာျေး သိ ို့မဟ တ် တှိ ျားခ  ွေ့ေယန်ဖမမ ာျား။ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေး - 

ဤနေရာတွင် မ လစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ ဆ  ျားရ ှုျားမှုမ ာျား ှိ  offset ပပြုလ ပ် န် ဖန်တီျေးနိ င်သည ် သှိ ို့မဟ တ် 

တှိ ျားခ  ွေ့နှိ င်သည့်် နယ်ကပမမ ာျေး - အစှိ ျားရ၊ ကဒသခ ပပည်သ လ ထ န င့်် ပ ဂ္လှိ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ေယ်နဖမမ ာျား ှိ  

စ မ ခေ်ို့ခွ မှုဆှိ င်ရာန င့်် လ သာျေးမ ာျား အသ  ျားပပြုနိ င်နရျားအတ က် ခ င် ပပြုထာျေးသည် ကခါင်ျေးစဉ်အမ ြိုျေးမ ြိုျေးကအာက်မှ ကယဘ ယ  

အာျေးပဖင ် သတ်မ တ်ရေ်ဖြစ်သည်။  

၂။ စ မ ခေ်ို့ခွ မှု တှိ ျားတ န်စဖခငျ်ား သှိ ို့မဟ တ ် နေ ငျ်ေးကဒသမ ာျေး ပိ မိ အာျေးကကာငျ်ေးနစဖခငျ်ား။ ထပ်တှိ ျားလ ပ်နဆာင်မှုမ ာျေး 

အလ ပ်ပဖစ်က ကာင်ျေး သာဓကပပနိ င်လ င်(အခေ်ျား၅)  လ ်ရ ှိ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားက ျေး ေယ်နဖမမ ာျားအနပေါ် နဖမဖပင် လ ်နတွွေ့စ မ ခေ်ို့ခွ မှု 

ခှိ င်မာအာျားန ာင်ျားနှိ င်သည်။  

၃။  နေ ငျ်ေးကဒသမ ာျေး ဖပေလ်ညထ် နထာငန်ပျားဖခငျ်ား သှိ ို့မဟ တ် ပိ မိ အာျေးကကာငျ်ေးနစဖခင်ျား။ သီျေးသနိ်ု့နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး ကိ  

တည်ကဆာက်နိ င်သည်၊ ဖပေ်လည်ထ နထာင်နှိ င်သည်၊ သှိ ို့မဟ တ် ပိ မိ အာျေးကကာင်ျေးတန်ဖိ ျေးပမင ်နစနှိ င်သည်။ အထ ျားသဖြင့်် 

နရရ ည်အ ာအ ွယ်နပျားမှု အတှိ င်ျားအတာအခ ှိြုွေ့ရ ှိနေသည့်် ေယ်နဖမ ဧရှိယာမ ာျားတွင် ဖြစ်သည်။  



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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၄။  အသ န်မျွားဝမ်ျားန  ာငျ်ားလ ပင်ေျ်ား သှိ ို့မဟ တ ် နေသခ လ ထ အာျား အနထာ ်အက ပပြုလ ပင်န်ျေး။ Biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် သာမေ်အာျားဖြင့်် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျား အေ ျားတဝှိ  ်ရ ှိ နေသခ လ ထ ၏ ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေး သှိ ို့မဟ တ် 

အသ ်နမွျားဝမ်ျားန  ာင်ျားမှုမ ာျား တှိ ျားတ ်နစနရျားဆိ င် ာ အ  အည နပျားမှုမ ာျေး ပါဝင်သင့််သည်။ ဤသှိ ို့အာျေးဖြင့်် 

နေသခ မ ာျား၏ အ  အည ရရ ှိနိ င် သည ်အဖပင် သဘာဝသယ ဇာတမ ာျေး  ယ သ  ျေးစ ဲနိ င်ခ င ် ှိ  

 ေ်ို့သတ်မှုအသစ်မ ာျားနက ာင့််ပဖစ်ကပေါ်လာကသာ လ မှုစ ျားပွာျားဆှိ င်ရာ ဆှိ ျား  ှိြုျားသ ်နရာ ်မှုမ ာျား ှိ  

နလ ာ့်ခ နှိ င်မည်ဖြစ်သည်။ စ မ  ှိန်ျေးမ ှ ကထာက်ပ  ထာျေးကသာ  သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး ေယ်နဖမမ ာျားအတွင်ျားရ ှိ 

သဘာဝသယ ဇာတမ ာျားကိ   ယ သ  ျေးစ ဲနိ င်ခ င ်အ ကပေါ်  ေ်ို့သတ်ထာျေးကသာ စည်မ ဥ်ျေးအသစ်မ ာျား နက ာင့််ပဖစ်ကပေါ်လာကသာ 

ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား ှိ  နလ ာ့်ခ သည ်ကန ာတ င် အသ  ျေးပပြုနိ င် န်  မ္ာ့်ဘဏ်၏ ဆနဒမပါသည့်် နရ ွေ့နဖပာင်ျားနေရာခ ထာျားမှု ဆှိ င်ရာ 

လက် ိှမ ဝါေ( OP 4.12) န င့်် မက ာနသျားမ ီ ထ တ် ကဝ န် ခွင့််ဖပြုခ ့်သည့်် ပတ်ဝေ်ျား  င် န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာ စ နှုန်ျေး ၅ 

“နဖမနေရာရယ ဖခင်ျား၊ နဖမအသ  ျားခ မှု ှိ   ေ်ို့သတ်တာျားဖမစ်ဖခင်ျားန င့်် ဆနဒမပါနသာ နရ ွေ့နဖပာင်ျားနေရာ ခ မှုမ ာျား” န င့််အတ  

အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာ ဘဏ္ဍာနရျားန ာ်ပှိ နရျားရ င်ျား (IFC) ၏ နဖမနေရာရယ ဖခငျ်ားန င့်် ဆနဒမပါသည့်် 

နရ ွေ့နဖပာင်ျားနေရာခ ထာျားမှုဆှိ င်ရာ လ ပ်နဆာင်မှု စ သတ်မ တ်ခ  ် ၅ တှိ ို့တ င် အသ ်နမွျားဝမ်ျားန  ာင်ျားမ ာျား ဖပေ်လည် 

ထ နထာင်နရျား အစ အမ မ ာျား ှိ  နြာ်ဖပထာျားသည်။  

၅။ သ ဆ်ှိ င်ရာ မ ှိြုျားစှိတ်အလှိ   ် က ာျားဝငစ် မ နဆာငရ်ွ ဖ်ခငျ်ားမ ာျား။ စ မ  ှိေ်ျားလ ပ်ငေ်ျားမ ာျားနက ာင့်် ကလ ာ နည်ျေးလာကသာ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အကလျေးထာျေးသင ်သည့်် မ ှိြုျားစှိတ်အခ ှိြုွေ့၏ အပင်/အန ာင်အနရအတွ ်မ ာျားကိ  ပပန်လည်အစာျေးထိ ျေး 

 န်  နဆာင်ရွ ်သည့်် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် ထှိ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် အဖခာျားနသာ (စ မ  ှိေ်ျားန င့်် 

မဆှိ င်သည့််) ပခှိမ်ျားနဖခာ ်မှုမ ာျား နလ ာ့်ေည်ျားနစရေ် အနထာ ်အ  ဖပြုအစ အမ မ ာျား နဆာင်ရွ ်နပျားနှိ င်သည်။ ဥပမာ- 

နလအာျားလ ပ်စစ်တာဘှိ င်မ ာျားန င့််တှိ  ်မှိ၍ (Hawaiian Petrels Pterodroma sandwichensis) ငှက်မ ာျေး မနတာ်တဆ 

ထှိခှိ  ်နသဆ  ျားမှုမ ာျား ှိ  offset ပပြုလ ပ် န် နလအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျားတစ်ခ သည် အဆှိ ပါပင်လယ်နပ ာ်င  ်မ ာျား အသှိ  ်ြွ ွေ့ 

ောျားခှိ ရာေယ်နဖမမ ာျားတွင်ရ ှိနသာ နေသမ ှိြုျားရင်ျားမဟ တ်သည့်် သာျားရ တှိရှိစဆာေ် နှိ ို့တှိ  ်သတတဝါမ ာျားအာျား ြယ်ရ ာျားသည ် 

ကန ာတ င်   ည ကပျေး မည်ပဖစ်သည်။ (USFWS 2016). 

၆။  နငနွက ျားအ  အည ။ Biodiversity offsets လ ပ်ငေ်ျား အာျားလ  ျားသည် နငွနက ျားအတှိ င်ျားအတာတစ်ခ အထိ လှိ အပ်က သည်။ 

သှိ ို့နသာ်လည်ျား အခ ှိြုွေ့ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် မ လစ မ  ှိေ်ျားအတွ ် နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျားသ သည် အပခာျေး offset တစ်ရပ် ှိ  နရျားဆွ မည့်် 

အစာျား (အခေ်ျား ၈  ှိ က ည့််ပါ) စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားစွာနက ာင့်် ကပါင်ျေးစပ်သက်က ာက်မှုမ ာျား ှိ  အစာျေးထိ ျေးကလ ာ်နပျားရေ် ေ ဇှိ င်ျား 

နရျားဆွ ထာျားသည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ ယ  က ည်အပ်န  ရေ်ပ  နငွတစ်ရပ် ှိ  သှိ ို့မဟ တ် အာျားလ  ျားနပါင်ျားဖခ ြုထာျား 

နသာ အက  ျားစာျားအဆင့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ offset လ ပ်ငေ်ျားတစ်ရပ်အတွ ် နော ်ထပ်နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျားမှု ှိ  

ကယဘ ယ အာျေးပဖင ် ပပြုလ ပ်နှိ င်က သည်။ ထှိ ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် အဓိကစဥ်ျေးစာျေး မည်မှာ offset လ ပ်ငေ်ျားအတွ ်  

နငွကထာက်ပ  မှုမ ာျားက ကာင ် လ ်နတွွေ့နဖမဖပင်နပေါ် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ တှိ ျားတ ်ဖြစ်နပေါ်မှုရလေ်မ ာျား ရမရ 

(နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးေည်ျားလမ်ျားအာျားဖြင့််) နသခ ာနအာင် စှိစစ်အတည်ဖပြုပခင်ျေးပဖစ်သည်။  

 

Offset ကန ာက  ျေးခ ယဖ်ခငျ်ား။ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျားအတွ ် နရျွားခ ယ်ထာျားသည့််နေရာ 

(မ ာျား) သည် ညီတ ညီမှုပဖစ်သည် ဟ သည့်် အဓှိကအကပခခ မ  ှိ  စဥ်ျေးစာျေး၍ မ လနှင ်ထပ်တ တ ညီ န် သှိ ို့မဟ တ် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ဆှိ င်ရာရလေ်မ ာျား ပှိ မှိ ရရ ှိနစရေ် က ှိြုျားပမ်ျားသင့််သည် (အခေ်ျား ၅) ။ နရျွားခ ယ်ထာျားသည့််နေရာ (မ ာျား) 

သည် နဖမဖပင်အနဖခအနေ- ဥပမာ - သဘာဝနပါ ်ပင်မ ာျား နပါ ်နရာ ်   ေ်ရ ှိနေနသျားသည့်် နဖမ ွ ်အရွယ်အစာျားန င့်် 

နဂဟစေစ်ဆင်တ သည့်် အေ ျားအောျား ိှကန င်ျေးကဒသမ ာျေးသှိ ို့ ခ ှိတ်ဆ ်နှိ င်မှု - တှိ ို့အဖပင် ထှိ ကန ာတွင် နအာင်ဖမင်နသာ 

၊နရရ ည်တည်တ ့်နသာ  ာ ွယ်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားဆှိ င်ရာ offset တစ်ရပ် ထ နထာင်ရေ် ဖြစ်နှိ င်ကပခတှိ ို့ ှိ လည်ျား 

ထည့််စဉ်ျားစာျားသင့််သည်။  

အန ာငအ်ထညန်ြာမ်ှုဆှိ င်ရာ ဆ  ျေးရ ှုျေးနိ ငက်ပခမ ာျေး ဆေျ်ားစစမ်ှု။ (၁) Biodiversity offset အပမ တနစ 

ဖြစ်နဖမာ ်နှိ င်ဖခင်ျား ရ ှိ၊ မရ ှိ စဉ်ျားစာျားသည့််အခါန င့်် (၂) နအာင်ဖမင်မှု အလာျားအလာ ပမင ်မာျေးကစရေ် offset လ ပ်ငေ်ျား ှိ  

စ မ နရျားဆွ သည့််အခါ စသည့်် အနဖခအနေန စ်ရပ်စလ  ျား၌ အန ာင်အထည်နြာ်မှုဆှိ င်ရာ ဆ  ျေးရ ှုျေးနိ င်ကပခ အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ ှိ  

ဆေ်ျားစစ်ရေ် အနရျားပါသည်။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး  (န င့်် အဖခာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစ မ  ှိေ်ျား 

အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား)တွင် အန ာင်အထည်နြာ်နရျားဆှိ င်ရာ ဆ  ျေး ှ ျေးနိ င်ကပခမ ာျေး ရ ှိနေနှိ င်သည်။ ဥပမာ (၁) နဖမယာလ ပပ်ိ ငခ် င ။် 

ပိ င် ှင် တစ်ဦျေးခ င်ျေး သှိ ို့မဟ တ် စ ကပါင်ျေးပိ င်ဆိ င်သ မ ာျေးသည် ထှိ နဖမ ှိ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်ရည်ရွယ်ခ  ်ဖြင့်် 

စ မ ခေ်ို့ခွ လှိ စှိတ်မရ ှိက သလိ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ရည်ရွယ်ခ  ်ဖြင့်် ဝယ်ယ သည့်် (အစှိ ျားရ သှိ ို့မဟ တ် အစှိ ျားရမဟ တ်နသာ 
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အြွ ွေ့အစည်ျား ှိ ) လ ်ခ နှိ င်သည့်် နစ ျားနှုေ်ျားတစ်ရပ်ဖြင့်် ထှိ နဖမအာျား နရာင်ျားခ လှိ စှိတ်မရ ှိဖခင်ျား ဖြစ်နှိ င်သည်  (၂) လ မှုစ ျားပာွျားဆှိ င်ရာ 

လ န်တွွေ့ အခ ်အခ မ ာျား။ ဥပမာ - ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားလ ပ်ငေ်ျားန င့်် မကိ က်ညီသည့်် သဘာဝ 

သယ ဇာတသ  ျားစွ မှု အကလ အက င ်မ ာျား ှိ  နေသခ လ ထ   က င ်သ  ျေးနေဖခင်ျားန င့်် ထှိ အနလ့်အက င ်မ ာျား အခ ှိေ် ာလအလှိ  ် 

နဖပာင်ျားလ မည်ဟ  ယ ဆ၍ မရနှိ င်ဖခင်ျား (၃) နှိ ငင် နရျားဘကမ် ှ စှိတ်အာျားထ သ်ေမ်ှု။ အစှိ ျားရသည် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား 

ေယ်နဖမတစ်ရပ် ထ နထာင်ရေ် သှိ ို့မဟ တ် offset တစ်ရပ် အန ာင်အထည်နြာ်ရေ် လှိ အပ်နသာ ဥပနေဖပဌာေ်ျားခ  ် သှိ ို့မဟ တ် 

စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား မ်ျားမ ာျား ဖပဌာေ်ျားရေ် မဖြစ်နှိ င်ဟ  ထင်ဖမင်နေဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် ဆေ်ို့  င်ဘ ်အာျားဖြင် ထှိ အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် 

offset နေရာအတွင်ျား (သှိ ို့မဟ တ် ထှိ နေရာန င့်် အလွေ် ပ်နေသည့််နေရာတွင်) offset န င့်် မအပစ်ပ်သည့််ပ  စ ဖြင့်် နဖမ သှိ ို့မဟ တ် 

နရအသ  ျားဖပြုမှု - ဥပမာ - ဆည်စ မ  ှိေ်ျား အသစ် တစ်ခ ၊ စှိ  ်ခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် ဆှိပ် မ်ျားကဆာက်အအ  မ ာျား အန ာင်အထည်နြာ်ရေ် 

အစှိ ျားရမ ှတှိ ဝတ် ဖပြုလှိ  ်ဖခင်ျား ဖြစ်နှိ င်သည် (၄) အြွ ွေ့အစညျ်ားဆှိ င်ရာ ပ  ် ွ ်မှု။ Offsetလ ပ်ငန်ျေး 

အကကာင်အထည်ကဖာ် န် တာဝန်ကပျေးခ  သည်  အစှိ ျားရမဟ တ်နသာ အြွ ွေ့အစည်ျား သှိ ို့မဟ တ်  အဖခာျား အြွ ွေ့အစည်ျားသည် 

ယင်ျား၏ တှိ ဝတ်မ ာျား ှိ  နဆာင်ရွ ်နိ င်စ မ်ျေးမ ိှပခင်ျေး သှိ ို့မဟ တ် ဆနဒမရ ှိသည် ှိ လည်ျား နတွွေ့ရနှိ င်သည် သှိ ို့မဟ တ် (၅) 

biodiversity offsets လ ပ်ငေ်ျားမ ာျား ထှိနရာ ်စွာ အန ာင်အထည်နြာ်မှု ှိ  တာျားဆ ျားဟေ်ို့တာျားမည့်် လ  ဖခ ြုနရျားဆှိ င်ရာ 

က  ျားမာျားနသာ စှိ ျားရှိမပ် ပေစ်ရာမ ာျား။ ဥပမာ - လ ်ေ ် ှိ င် အ ပ်စ မ ာျား၊ သ ပ ေ်မ ာျား၊ စစ်ဘ ရင်မ ာျား၊ အက မ်ျားြ ်သမာျားမ ာျား၊ 

ဓာျားဖပမ ာျား၊ မ ျားယစ်နဆျားဝါျားနရာင်ျားဝယ်နြာ ် ာျားသည့်် ဂှိ ဏ်ျားမ ာျား စသည့်် အနတရာယ်က  ျားမာျားသည့်် လ ်ေ ် ှိ င်အ ပ်စ မ ာျား 

ရ ှိနေနှိ င်သည်။ 

 

စ မ  ှိေျ်ားန င့်် ပတသ် ်ဆ န်ယွသ် မ ာျားန င့်် ခ ှိတဆ် န်ဆာငရ်ွ ်ဖခငျ်ား။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး အပါအဝင် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားန င့်် ြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျား အမ ှိြုျားအစာျားအာျားလ  ျား နအာင်ဖမင်ကစရေ်အတ က် စီမ ကိန်ျေးနှင်  

ပတ်သကဆ်က်န ယ်သ မ ာျေးနှင်  ထိက ာက်စ ာ ခ တိ်ဆက်ကဆာင်  က် န် လှိ အပ်သည်။ စ မ  ှိေ်ျားလ ပ်ငေ်ျား မ ာျားန င့်် 

ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ မ ာျားန င့်် ခှိ င်ခှိ င်မာမာ ခ ှိတ်ဆ ်နဆာင်ရွ ်မှု ှိ  အနစာပှိ င်ျား ာလ ပင် လ  လ  နလာ ်နလာ ် 

စတင်ပပ ျား နအာ ်ပါတှိ ို့အပါအဝင် offset လ ပ်ငေ်ျား စ မ နရျားဆွ ဖခင်ျားန င့်် အန ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားဆှိ င်ရာ အဓှိ အဆင့််အာျားလ  ျား 

ပဖစ်သည ် (၁) ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားန င့်် စ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဖြစန်ပေါ်မည့်် အဖခာျားသကက် ာက်မှုမ ာျား (န င့်် စ မ  ှိေ်ျားလ ပ်ငေ်ျား 

န င့််ပတ်သ ်ဆ ်နွယ်သ မ ာျားအနပေါ် ထှိ သကက် ာက်မှု၏အတှိ င်ျားအတာ)  ှိ  ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား၊ (၂) အပခာျေးကဆာင်  က်နိ င်သည ် 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေးအပါအဝင် offset ပပြုလ ပ်နပျားမည့််နေရာန င့်် ေ ဇှိ င်ျားမ ာျား ှိ  စ မ ဖခင်ျား (၃) စ မ  ှိေ်ျားအာျား နစာင့််က ပ် ကည ်ရှု 

စစ်ကဆျေးပခင်ျေး န င့်် (ဖြစန်ှိ င်လ င်) အ  ှိြုျားအဖမတ်မ ာျား မ နဝဖခင်ျားတွင် ပါဝင်နဆာင်ရွ ်နစဖခင်ျား န င့်် (၄) က  ျားမာျားနသာ နဖပာင်ျားလ မှု 

မ ာျား ပပြုလ ပ်ကသာအခါနှင ် လှိ အပ်သည့််အခါ သှိ ို့မဟ တ် အန ာင်အထည်နြာ်စဉ်အတွင်ျား အဓှိ   နသာနတွွေ့ရ ှိမှုအသစ်မ ာျား 

နပေါ်ထွ ်လာလ င်န င့််နပေါ်ထွ ်လာသည့််အခါ မ ာျေးတွင် ထှိ ပတ်သ ်ဆ ်နွယ် သ မ ာျားထ မ  သနဘာထာျားအက  ဉာဏ်မ ာျား 

ဆ ်လ ်ရယ နေရေ်လည်ျား လှိ အပ်သည်။  စ မ  ှိေ်ျားန င့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် အနသျားစှိတ်အခ  ်အလ ်မ ာျား၊ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျားန င့်် 

တာဝေ်ရ ှိမှုမ ာျား ှိ  ရ င်ျားလင်ျားစွာ ောျားလည်သနဘာနပါ ်နစရေ်န င့်် သ ဆ်ှိ င်သည့်် ပ ဂ္ှိြုလ်၊ အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားန င့်် ယ  က ည် မှု 

တည်နဆာ ်ရာ၌ အနထာ ်အ  ဖပြုရေ် စ မ  ှိေ်ျားနှင ် ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ ကပါင်ျေးစ  နှင ်  စ မ  ှိေ်ျား သှိ ို့မဟ တ် offset 

အဆှိ ဖပြုခ  ်မ ာျေး ှိ  (အေှိမ့််ဆ  ျားအဆင့်် အနစာပှိ င်ျား ာလတွင်  အာျားနပျားနထာ ်ခ ဖခင်ျားမဖပြုခ ့်သ မ ာျားအပါအဝင်) ဖပည့််ဖပည့််စ  စ   

တှိ င်ပင်နဆွျားနနွျားရေ် လှိ အပ်သည်။  မ္ာ့်ဘဏ်မ ှ လ ်ရ ှိ  င့််သ  ျားနေနသာ ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ ဆေ်ျားစစ်မှုမ ဝါေ (OP 4.01) 

တွင်  မ္ာ့်ဘဏ်၏ အ  အည အနထာ ်အပ ့်ရယ ထာျားနသာ စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားသည် အမ ာျားဖပည်သ န င့်် တှိ င်ပင်နဆွျားနနွျားရာ၌ 

အေှိမ့််ဆ  ျားဖပည့််မ ရမည့််စ နှုေ်ျားမ ာျား ှိ  သတ်မ တ်နြာ်ဖပထာျားသည်။ မက ာနသျားခင်  ထ တ်ပပန်ခဲ ကသာ  မ္ာ့်ဘဏ်၏ 

ပတ်ဝေ်ျား  င်န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာ စ သတ်မ တ်ခ  ် ၁၀ “စ မ  ှိေ်ျားလ ပ်ငေ်ျားန င့်် ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ မ ာျားန င့်် ခ ှိတ်ဆ ်နဆာင်ရွ ် 

ဖခင်ျားန င့်် သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျေးထ တ်ဖပေ်အသိကပျေးဖခင်ျား” တွင် စ မ  ှိေ်ျားန င့်် ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ မ ာျားန င့်် 

ခ ှိတ်ဆ ်နဆာင်ရွ ်မှုနှင ်ပတ်သက်၍ ပှိ မှိ အနသျားစှိတ်  နသာ လမ်ျားည ေ်ခ  ်မ ာျား နြာ်ဖပထာျား ာ  စ မ  ှိေ်ျား 

အန ာင်အထည်နြာ်စဉ် အတွင်ျား တှိ င်က ာျားမှုမ ာျား ှိ  နဖြရ င်ျားနဆာင်ရွ ်နပျားရသည့်် ထိခိ က်နစ်နာမှုမ ာျေး 

တိ င် ကာျေးကပဖ ှင်ျေးက ျေးလ ပ်ငေ်ျားစဉ် အသ  ျားဖပြုပခင်ျေးလည်ျား ပါဝင်သည်။  

 

သတငျ်ားအခ  ်အလ မ် နဝဖခငျ်ား။ စ မ  ှိေ်ျားလ ပ်ငေ်ျားမ ာျားန င့်် ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ မ ာျားန င့်် နအာင်ဖမင်စွာ ခ ှိတ်ဆ ် 

နဆာင်ရွ ်မှု၏ အဓှိ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်မ ာ သတင်ျားအခ  ်အလ ် ထ တ်ဖပေ်အသိကပျေးမှုအပှိ င်ျားတွင် မ ာျားစ ာပွင့််လင်ျေး 

ပမင်သာမှု  ိှပခင်ျေးဖြစ်သည်။ သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  အခ ှိေ်န င့််တစ်နဖပျားည  အနသျားစှိတ်မ နဝဖခင်ျားသည် offset လ ပ်ငန်ျေး 

နှင ် မ လစ မ  ှိေ်ျားအနပေါ် အနတရာယ်ရ ှိနသာ ထင်ပမင်ခနိ်ု့မှန်ျေးခ က်မ ာျား ှိ  တာျေးဆီျေးနှိ င်ပါသည်။ စ မ  ှိေ်ျားန င့်် ပတ်သ ်ဆ ်နွယ် 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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သ မ ာျားအနေန င့်် ယင်ျားတှိ ို့သှိရ ှိထာျားသည်မ ာျား ှိ  ဖပေ်လည်မ နဝနပျားနှိ င်ပပ ျား တစ်ခါတစ်ရ ၌ ထှိ ို့ထ ်ပှိ ၍ပင် ပ ျားနပါင်ျားနဆာင်ရွ ် 

က ရေ်လည်ျား အာျားနပျားတှိ  ်တွေ်ျားနှိ င်သည်။ သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  အလွယ်တ   ြတ်ရှုောျားလည်နှိ င်နသာပ  စ ဖြင့်် 

ထ တ်ဖပေ်သည့််အခါ ပှိ မှိ အသ  ျားတည ်ပါသည်။ ဥပမာ - စ မ  ှိေ်ျားရလေ်မ ာျား နစာင့််က ည့််နလ့်လာရာမ ရရ ှိနသာ “အက မ်ျားြ ဉ်ျား” 

အခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  အမ ာျားဖပည်သ သှိ ို့ ထ တ်ဖပေ်အသိကပျေးသင့််သည်။ ထိ သိ ို့ပပြုလ ပ် ာတ င် သိသာထင် ှာျေးသည ် 

အနက ာင်ျားအရာမ ာျား ှိ    စ်လ စ်စွာ ရ င်ျားလင်ျားမှုအခ ှိြုွေ့ပါ ပ ျားတွ နြာ်ဖပနပျားလ င် အန ာင်ျားဆ  ျားဖြစ်သည်။ သာမေ်အာျားဖြင့်် 

အပပည ်အစ   ထ တ်ဖပေ်အသိကပျေးသင့််သည့်် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးနှင  ် ဆှိ င်ရာ သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျားတွင် (၁) 

နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားနသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေးအကပေါ်သကက် ာက်မှုန င့်် အဖခာျားသက်က ာက်မှုအာျားလ  ျား၊ (၂) biodviersity ပပြုလ ပ်မည့်် 

နေရာ၏ တည်နေရာ၊ ေ ဇှိ င်ျားန င့်် အဖခာျားကဆာင်  က်နိ င်မည ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျား စဉ်ျားစာျားထာျားရ ှိမှု (၃) အန ာင်အထည်နြာ်မှုန င့်် 

ရလေ်မ ာျား နစာင့််က ည့်် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးဖခင်ျားဆှိ င်ရာ စ မ နဆာင်ရွ ်မှုမ ာျား (၄) ဘတ်ဂ  ်န င့်် နငွနက ျားအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား န င့်် (၅) 

offset နဆာင်ရွ ်ရေ် တာဝေ်ရ ှိအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားန င့်် ယင်ျားတှိ ို့၏မှိတ်ြ မ် ာျား စသည်တှိ ို့ပါဝင်က သည်။ သတင်ျားအခ  ်အလ ် 

မ ာျား လက်လှမ်ျေးမှီမှုဆိ င်ရာ  မ္ာ့်ဘဏ်၏ မ ဝါေတွင်လည်ျား အခ ှိြုွေ့နသာ အထ ျားသတင်ျားအခ  ်အလ ်အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား၊ 

သတှိက  ျားစွာ စဉ်ျားစာျားခ င့််ခ ှိေ်ရမည့်် သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျား (ဥပမာ - ဌာေတွင်ျား/အြွ ွေ့အစည်ျားအတွင်ျားသ  ျား အစ ရင်ခ စာ 

မ က မ်ျားမ ာျား) ၊ ပ ဂ္ှိြုလ်နရျားအခ  ်အလ ် သှိ ို့မဟ တ် လ  ဖခ ြုနရျားန င့််ဆှိ င်နသာ အခ  ်အလ ်မ ာျားမ တစ်ပါျား စ မ  ှိေ်ျားန င့််ဆှိ င်နသာ 

အခ  ်အလ ်အာျားလ  ျား ှိ  အမ ာျားဖပည်သ သှိ ို့ ထ တ်ဖပေ်အသိကပျေးရေ် နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားသည်။ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် biodiversity 

offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး န င့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားတွင ် သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  ပွင့််လင်ျားဖမင်သာမှု 

ဖပည့််ဝစွာ ထ တ်ပပန်အသိကပျေးမှုနှင ် ပတ်သက၍်  ကယဘ ယ အကပခခ မ တ င် အထ ျေးခခွင်ျားခ က်အကနပဖင ် 

ကအာက်ပါအခ  ်အလ ်အေည်ျားငယ် တိ ို့ပါဝင်က သည် - 

၁။  ပ ဂလ္ှိ  နဖမနေရာရယ မှု။ Biodiversity offset  လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေးတွင် (အစှိ ျားရ  နဖမသှိမ်ျားယ ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် 

အတင်ျားအ  ပ် ြှိအာျားနပျား နရာင်ျားခ နစဖခင်ျားrတှိ ို့ ဖပြုလ ပ်မည့််အစာျား) မိမိတိ ို့ဆနဒအနလ ာ ်နရာင်ျားခ နစရာ၌ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရည်ရွယ်ခ  ်အတွ ် အသ  ျားဖပြုမည့်် နဖမ ှိ  ဝယ်ယ နှိ င်ရေ် နစ ျားနှုေ်ျားညြှှိနှိှုင်ျားမှုမ ာျားတွင် ေယ်နဖမခ  

အစှိ ျားရမဟ တ်နသာ အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားန င့််  နေသခ ပ ဂ္ှိြုလ်မ ာျား ပါဝင်ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ပှိ မှိ သ ်သာနသာ နစ ျားနှုေ်ျားဖြင့်် 

ရရ ှိနှိ င်နပမည်။ သှိ ို့နသာ် ဖပင်ပပ ဂ္ှိြုလ်မ ာျား (အထ ျားသဖြင့််   မပဏ က  ျားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် နှိ င်င ဖခာျားသာျားမ ာျား) ပါဝင်နေနက ာင်ျား 

နတွွေ့ဖမင်ရလ င် အနရာင်ျားနစ ျားနှုေ်ျားမ ာျား ဖမင့််တ ်သွာျားနှိ င်သည်။ 

၂။  အာျေးနည်ျေးထိခိ က်လွယန်သာ အရငျ်ားအဖမစမ် ာျား တညရ် ှိရာ နေရာအတိအက ။ ရ ာျားပါျားအပင်မ ာျား၊ င  ်သှိ  ်မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် 

ကတာရိ င်ျေးတှိရှိစဆာေ်မ ာျား ခှိ နအာင်ျားရာဂ တ င်ျေးမ ာျား ၊ ဖပည့််ဖပည့််ဝဝ  ာ ွယ်မနပျားထာျားနသာ နရ ျားနဟာင်ျားနေရာမ ာျား 

သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ အာျေးနည်ျေးထိခိ က်လ ယ်ကသာ သဘာဝ သှိ ို့မဟ တ် ယဉန်  ျားမှုဆှိ င်ရာ အရင်ျားအဖမစ်မ ာျား၏ 

တည်ကန ာအတိအက ကိ  အမ ာျားဖပည်သ အာျား ထ တ်ဖပေ်အသိကပျေးရေ် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် အက  မဖပြုနှိ င်ပါ။ 

ထိ သိ ို့ပပြုလ ပ်လ င်အလ ယ်တက  ဖ က်ဆီျေးခ  နိ င်ပခင်ျေး သိ ို့မဟ တ် ဖယ် ှာျေးခ  နိ င်ပခင်ျေးက ကာင် ပဖစ်သည်။ 

 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေးအတ က ် တ ွခ်  မ်ှုမ ာျား။ မည်မ   ယ်ဝေ်ျားသည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား 

ဧရှိယာသည် လ  နလာ ် ပါသေည်ျား။ ကမ ာ်မှန်ျေးထာျေးကသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်သည် အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှု 

မဖြစ်နပေါ်နစနရျား  သှိ ို့မဟ တ် အသာျားတင် တှိ ျားတ ်မှုဖြစ်နစနရျားဖြစ်လ င် မ လစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့််ပဖစ်ကပေါ်ကသာထှိခှိ  ်မှု ှိ  

လ  နလာ ်စွာ အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်နပျားနှိ င်မည့််  biodiversity offset အေည်ျားဆ  ျားဧရှိယာအရွယ်အစာျား ှိ  

တွ ်ခ  ်ရေ်လှိ အပ်သည်။ ထှိ ရည်ရွယ်ခ  ်အတွ ် အလွေ်ရှိ ျားရ င်ျားနသာ စာရင်ျားဖပြုစ မှုေည်ျားလမ်ျားမ သည် ရှုပ်နထွျားနသာ 

 ှိေ်ျားရ င်မ ာျားစွာ ပါဝင်နသာ စာရင်ျားဖပြုစ မှုေည်ျားလမ်ျားအထှိ အဆှိ ဖပြုထာျားသည်မ ာျားရ ှိသည်။ ခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားတစ်ခ စ တွင် 

န ာင်ျား  ှိြုျားမ ာျားန င့်် အာျားေည်ျားခ  ်မ ာျား  ှိ ယ်စ ရ ှိက သည်။ ဤလမ်ျားည ေ်စာအ ပ်သည် သ ်ဆှိ င်ရာ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ခ  ှိ သာ 

သီျေးသနိ်ု့မကဖာ်ပပပဲ  အလ ပ်ဖြစ်နှိ င်နသာ ေည်ျားလမ်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျား၏ ရှိ ျားရ င်ျားနသာသ  ျားစွ မှုပ  စ မ ာျား ှိ  အ  ဉ်ျားခ ြုပ်နြာ်ဖပထာျားသည်။ 

Offset ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ သ မ ာျားသည် အဆှိ ပါ အနဖခခ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ခ  သှိ ို့မဟ တ် ေည်ျားလမ်ျားအမ ာျား ှိ  မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် 

နပါင်ျားစပ်အသ  ျားဖပြုသည် သှိ ို့မဟ တ် သင့််နတာ်သလှိ  တ ထွင် ဆေ်ျားသစ်အသ  ျားပပြု က သည်။  

၁။ မ  န် ာဖပငဧ်ရှိယာ။ ထှိခှိ  ်ဆ  ျားရ ှုျားနသာ နေ င်ျေးကဒသ၏ အရည်အနသွျား စသည့်် အနသျားစှိတ်အခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  

မက ည့််ဘ  ထှိခှိ  ်ဆ  ျားရ ှုျားမည့်် နေ င်ျေးကဒသ၏ မ  ်န ာဖပင်ဧရှိယာ (hectaresမ ာျား) ှိ သာ နှိှုင်ျားယ ဉ်သည့်် အရှိ ျားရ င်ျားဆ  ျား 

တွ ်ခ  ်ေည်ျားပဖစ်သည်။ (နအာ ်တွင်နြာ်ဖပထာျားသည့််) ကန င်ျေးကဒသ၏ အ ည်အကသ ျေး က ာပခာျေးမှုမ ာျေးနှင်  

အမ ှိြုျားမ ှိြုျားနသာ မနသခ ာမှုမ ာျား ှိ  ထည့််မစဉ်ျားစာျားနသာနက ာင့်် ရှိ ျားရ င်ျားလ နသာ ေည်ျားလမ်ျားဖြစ်သည်။ တစ်ခ ဆ  ျားရ ှုျားလ င် 

တစ်ခ ဖပေ်နပျားသည ် ပ  ကသနည်ျေး (မ လစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဆ  ျားရ ှုျားသွာျားနသာ နဖမတစ်ဟတ်တာအတွ ်  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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နပျားမည့်် နဖမတစ်ဟတ်တာန င့်် ြလ ယ်ဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား) သည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် အသာျားတင် ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစနရျားဟ နသာ 

ရည်မ ေ်ျားခ  ်ပေ်ျားတှိ င်သှိ ို့နရာ ်ရ ှိရေ် မလ  နလာ ်ပါ။ (မည်သှိ ို့ပင်ဖြစ်နစ မ လစ မ  ှိေ်ျား ှိ  နရ ွေ့ဆ ် နဆာင်ရွ ်ဖြစ် 

လ င်) မည်သည့််  offset မှ မလ ပ်မည့််အစာျား မလ  ကလာက်ကသာoffset  အရွယ်အစာျားတစ်ကန ာ ပပြုလ ပ်နပျားဖခင်ျားကိ   

(ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ ရလေ်အခ ှိြုွေ့ ရရ ှိနစနသာနက ာင့််) ပှိ ၍လိ လာျေး ကပါသည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား 

ဤအနဖခအနေမ ာျားတွင် အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစနရျားဟ နသာအခ  ် ှိ  မနတာင်ျားဆှိ သင့််ပါ။ Argentina-Paraguay 

Yacyreta နရအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျားတ င် နဖမမ  ်န ာဖပင်ဧရှိယာ စ စ နပါင်ျားအတွ ် တစ်ခ ဆ  ျားရ ှုျားလ င် တစ်ခ ဖပေ် 

နပျားသည့််ပ  နသေည်ျား ှိ  biodiversity offset ၌ လှိ  ်ောနဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား နေ င်ျေးကဒသ၏ 

 ှိ ယ်စာျားဖပြုမှု ှိ  ပါထည့််စဉ်ျားစာျားခ ့်သည်။ (Quintero 2007). 

၂။ နေ ငျ်ေးကဒသ၏အရည်အနသွျား။ ဤေည်ျားလမ်ျားသည် စ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဆ  ျားရ ှုျားသွာျားနသာ နေ င်ျေးကဒသ ှိ  

ယင်ျေး၏အရည်အနသွျားဆ  ျားရ ှုျားမှုန င့်် နဖမြှာ ်ယ မှု ှိ  အနဖခခ ရရ ှိသည့်် ကန င်ျေးကဒသအ  ယ်အဝေ်ျား ဟတ်တာမ ာျား 

(habitat hectares- HH)  ှိ  အသ  ျားဖပြုသည်။ HH မှတ်သည် ထှိပါျားနန ာင့််ယ  ်မှုမရ ှိသည့်် အနဖခအနေတစ်ရပ်တွင် 

ရ ှိနေသည့်် နဂဟစေစ်အမ ှိြုျားအစာျားအတွ ် စ ည န်ျေးမှတ်မ ာျားန င့်် နှိှုင်ျားယ ဉ်ထာျားသည့်် ကန င်ျေးကဒသ အရည်အနသွျား ှိ  

ထင်ဟပ်သည်။ နဖမကိ အနဖခခ သည့်် offset  လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် အသ  ျားဖပြုသည့်် “အရည်အနသွျား”အကပခခ စ မ ာ 

သဘာဝနပါ ်ပင်မ ာျား နပေါ်မ တည်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိ အကပခခ စ  ှိ  ပပြုစ ရာတွင်ဗဟ သ တန  ို့စပ်နသာ 

ရ  ခနဗေပညာရ င်မ ာျားန င့်် တှိ င်ပင် သင့််သည်။ ထှိ ေည်ျားလမ်ျား ှိ  အလွယ်တ  အသ  ျားခ ရာ၌ 

မ လသဘာဝအတိ င်ျေး ိှကနကသာ သစ်နတာအမ ှိြုျားအစာျား တစ်ခ ၏ ၁၀၀ ဟတ်တာ  ယ်ဝေ်ျားနသာ နဖမနေရာ ှိ  ၁၀၀ 

(HH) ဟ  နရတ ်ွသည်။ (100 ha × 100% quality = 100 HH)။ ဤနေရာတွင် အရည်အနသွျားအဆင့််အတေ်ျား 

တစ်စှိတ်တစ်ပှိ င်ျား ယ တ်နလ ာ့်နေနသာ ၁၀၀ ဟတ်တာ အ  ယ်အဝေ်ျားရ ှိ သစ်နတာ ှိ  ၅၀ 

ရာခှိ င်နှုေ်ျားအရည်အနသွျားရ ှိသည်ဟ  ခေ်ို့မ ေ်ျားရေ်ဖြစ်လ င် 50 Habitat Hectares ဟ  နြာ်ဖပမည်ဖြစသ်ည်။  

၃။ ကာက ယထ်နိျ်ေးသမိျ်ေးရေအ်နရျားပါမှု။ စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျားရ ှိ အခ ှိြုွေ့နဂဟစေစ် အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျားသည် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မ  က ည့််လ င် ဥပမာ - မ ှိြုျားစှိတ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျား နပါက ွယ်ဝမှု၊ နဂဟစေစ်၏ 

ရ ာျားပါျားမှု သှိ ို့မဟ တ် (အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာအတှိ င်ျားအတာ၊ နှိ င်င အတှိ င်ျားအတာ သှိ ို့မဟ တ် နေသနတရအတှိ င်ျားအတာအရ) 

ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ  မှုအဆင့်် စသည့်် အခ  ်မ ာျားအနပေါ်မ တည်၍ အဖခာျားနသာ နဂဟစေစ်မ ာျားထ ် ပှိ မှိ အနရျားပါသည်ဟ  

မ တ်ယ နှိ င်သည်။ သာမေ ် နဂဟစေစ်မ ာျားန င့်် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်မှုမခ ရနသာ နဂဟစေစ်မ ာျားထ ် မ ြိုျေးသ ဥ်ျေး န် အနတ ာယ် 

က က ာက်နိ င်ကသာ (vulnerable) ၊ မ ှိြုျားသ ဉ်ျားမည ်အနတ ာယ်နှင ် င်ဆိ င်ကန သာ (endangered) သှိ ို့မဟ တ် မ ြိုျေးသ ဉ်ျေးလ  

နီျေးပါျေး အနတ ာယ် က က ာက်ကနကသာ  (critically endangered) နဂဟစေစ်မ ာျားသည် အနရျားပါမှု အပှိ င်ျားတွင် အမ တ်ပှိ  

ဖမင့််မာျားနှိ င်သည်။  

၄။ မ ှိြုျားစှိတမ် ာျား၏ အတန်ျေးအစာျေးန င့််ဆှိ ငန်သာ သတငျ်ားအခ  ်အလ မ် ာျား။ နေ င်ျေးကဒသမ ာျေးန င့်် အရည်အနသွျားဆှိ င်ရာ 

အစ အမ မ ာျားသည် ဆ  ျားရ ှုျားသွာျားနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအတွ ် န ာင်ျားမွေ်သည့်် အစာျားထှိ ျားနဆာင်ရွ ်မှုတစ်ခ မဖြစ်သည့်် 

အနဖခအနေမ ာျားလည်ျားရ ှိသည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် သ ဆ်ှိ င်ရာမ ှိြုျားစှိတ်အလှိ  ် အထ ျားသဖြင့်် မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်ရေ် 

အကကီျေးအက ယ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် သှိ ို့မဟ တ် တေ်ြှိ ျားထာျားခ ရသည့်် အဓှိ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် ဆေ်ျားစစ်မှုမ ာျား 

ဖပြုလ ပ်ရေ် လှိ အပ်သည်။ ထှိ သှိ ို့နဆာင်ရွ ်ရာ၌ ဆ  ျားရ ှုျားသွာျားနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားသည် offset ပပလ ပမ်ည့််နေရာတွင်လည်ျား 

ရ ှိနေနက ာင်ျား နသခ ာနစနရျား အရည်အနသွျားပှိ င်ျားဆှိ င်ရာ ဆေ်ျားစစ်မှုဖပြုလ ပ်နှိ င်သလှိ  အဖခာျားတစ်ေည်ျားမ ာ 

အနရအတွ ်ပှိ င်ျားဆှိ င်ရာ ဆေ်ျားစစ်မှု ဖပြုလ ပ်နှိ င်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ အခ ှိြုွေ့မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားတွင် ထှိခှိ  ်သကက် ာက်ခ နေရာန င့်် 

offsetနေရာ န စ်ခ စလ  ျား ှိ  နှိှုင်ျားယ ဉ်နှိ င်နစမည့်် အန ာင်/အပင်နရသှိပ်သည်ျားမှု ခေ်ို့မ ေ်ျားခ  ်ဆှိ င်ရာ သတင်ျား 

အခ  ်အလ ်မ ာျားလည်ျား ရရ ှိနှိ င်သည်။ Rio Tinto - QMM သတတြုတ ျားနြာ်နရျား  မပဏ သည် နယ်ကပမပ  ွေ့န  ို့နိ င်မှု 

န င့််စပ်လ ဉ်ျား၍ မ ာျားစွာအ ေ်ို့အသတ်ရ ှိသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် Endangered သှိ ို့မဟ တ် Critically 

Endangered ဟ  နှိ င်င တ ာ  သတ်မ တ်ထာျားသည့်် ဦျားစာျားနပျားအဆင့််ဖမင့််မာျားနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအတွ ် 

 မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ ပ  ွေ့န  ို့တည်ရ ှိမှု တှိ င်ျားတာနရျားယ ေစ် (Unit of Global Distribution Matrix) 

နရျားသာျားဖပြုစ ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အနရျားပါနသာ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားဆှိ င်ရာ နများခွေ်ျားတစ်ရပ် ှိ  ကပဖ ှင်ျေး န် 

ကကိြုျေးပမ်ျေးခ ့်သည်။ (Temple et al. 2012)။  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ ပ  ွေ့န  ို့တည်ရ ှိမှုယ ေစ်သည် မ ှိြုျားစှိတ်တစ်ခ ၏ 

 မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ အတှိ င်ျားအတာအလှိ  ်ရ ှိနသာ အပင်/အန ာင်နရ၏ ၁ ရာခှိ င်နှုေ်ျားန င့်် ည မ သည် (သှိ ို့မဟ တ် ထှိ အပင်/ 

အန ာင်နရဆှိ င်ရာအခ  ်အလ ်မရနှိ င်လ င် လ ်ရ ှိ  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ အပင်/အန ာင်နရ၏ ၁ ရာခှိ င်နှုေ်ျားန င့်် 

ည မ သည်။) Mongolia နှိ င်င ရ ှိ Oyu Tolgoi သတတြုတ ျားနြာ်နရျားစ မ  ှိေ်ျားသည် ယင်ျား၏ biodiversity offsets န င့်် 

ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား အစ အမ မ ာျားအနပေါ် အနဖခခ ၍ အသာျားတင် ကကာင်ျေးက ြိုျေးသ ်နရာ ်မှုမ ာျား ှိ  



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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ခေ်ို့မ ေ်ျားထ တ်ဖပေ်ခ ့်ရာ၌ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အက ျေးကကီျေးသည ်မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားန င့်် နဂဟစေစ်မ ာျားအနပေါ် စ မ  ှိေ်ျား၏ 

(န ာင်ျား  ှိြုျားန င့်် ဆှိ ျား  ှိြုျား) သ ်နရာ ်မှု နမ ာ်မ ေ်ျားခ  ်စ စ နပါင်ျား ှိ  ခေ်ို့မ ေ်ျားထ တ်ဖပေ်ဖခင်ျားဖြစ်သည် (Oyu Tolgoi 

2016)။ 

၅။ ကပမြှာက်ကနိျ်ေးမ ာျားကိ အကပခခ ပခငျ်ေး(Multipliers) ။ မနသခ ာမှုမ ာျားနှင ်ပတ်သတ်၍ ှင်ျေးပပ မည်ဆိ လ င် အခ ှိြုွေ့ 

biodiversity offset အစီအစဥ်မ ာျေးသည် ရှိ ျားရ င်ျားနသာ နဖမြှာ ် ှိေ်ျားမ ာျား ှိ အသ  ျားဖပြုသည်။ နအာ ်ပါတှိ ို့အပါအဝင် 

မနသခ ာမှု ိှကနကသာ ပ  စ  အမ ှိြုျားမ ှိြုျား ှိ   ှိ င်တွယ်နဖြရ င်ျားရေ် နဖမြှာ ် ှိေ်ျားမ ာျား ှိ  အသ  ျားဖပြုနှိ င်သည်။ (၁) 

တှိ  ်ရှိ  ်တှိ င်ျားတာရေ် ခ ်ခ နှိ င်သည့်် တစ်ဆင ်ခ သကက် ာက်မှုမ ာျား(induced impacts)၊ (၂)offset လ ပ်ငန်ျေး 

က ရ ှုျေးနိ င်သည့်် သှိ ို့မဟ တ် တစ်စှိတ်တစ်ပှိ င်ျားသာ နအာင်ဖမင်နှိ င်သည့်် အန ာင်အထည်နြာ်နရျားဆှိ င်ရာအနတရာယ်၊ (၃) 

မ လစ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ထှိခှိ က်နသာနေရာထ ် ပှိ မှိ အရည်အနသွျားေှိမ့််သည့်် သှိ ို့မဟ တ် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အနရျားပါမှု 

ပှိ မှိ ေှိမ့််ပါျားနှိ င်သည့််နေရာတွင် offset လ ပ်မည ် နေရာနေသဆှိ င်ရာ အခ ်အခ န င့်် (၄) offset လ ပ်မည ်နေရာ၌ 

နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး ဖပေ်လည်ထ နထာင်နပျားရာတွင် အခ ှိေ် ာလအာျားဖြင့််  ကာရ ည်ပခင်ျေးက ကာင ် အခ နိ်ကနာက်က မှု 

ပဖစ်ပ ာျေးနိ င်ဖခင်ျားတှိ ို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - biodiversity offset  စ မ ခ  ်တစ်ရပ်တွင် အဖမင့််ဆ  ျားထ ် တစ်ဆင့််ေှိမ့််သည့်် 

နအာင်ဖမင်မှုနှုေ်ျား ှိ  ဆ နလ ာ်သလှိ  ခေ်ို့မ ေ်ျားယ ဆ၍ ထှိ ို့အတွ ်ပိ မိ က ယ်ပပနိ်ု့နသာ နေ င်ျေးကဒသတစ်ခ  ှိ  

 ာ ွယ်နပျားဖခင်ျားဖြင့်် အစာျားထှိ ျားနပျားနှိ င်သည်။ အက  ျားမာျားဆ  ျားတာဝေ်ယ ရသည ် multiplier ေည်ျားမ ာျားအေ ် တစ်ခ မ ာ 

နတာင်အာြရှိ နှိ င်င ၏ Western Cape offset မ ဝါေဖြစ်သည်။ ထှိ မ ဝါေအရ မ ှိြုျားသ ဉ်ျားအနတ ာယ်နှင ် 

 င်ဆိ င်ကန ကသာ နေ င်ျေးကဒသမ ာျား ှိ  တရာျားဝင် ခ တ်ထွင်ရ င်ျားလင်ျားလ င် ရ င်ျားလင်ျားမှု တစ်ဟတ်တာတှိ င်ျားအတွ ် နဖမ 

၃၀ ဟတ်တာအထှိ offset လ ပ်ကပျေး န် သတ်မ တ်ဖခင်ျားဖြစ်သည် (DEADP, 2007)။ ထှိ ဖြစ်ရပ်တွင် အသ  ျားဖပြုနသာ 

multiplier မ ာျားသည် နေသဆှိ င်ရာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စ မ ခ  ်တစ်ရပ် ှိ  အနဖခခ ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိ စ မ ခ  ်တွင် 

ဦျေးတည်ထာျားနသာ ကန င်ျေးကဒသမ ာျားအလှိ  ် ရည်ရွယ်ခ  ်မ ာျား ှိ လည်ျား နြာ်ဖပထာျားသည်။ အပခာျေးဖြစ်ရပ်မ ာျားစွာတွင် 

နဖမြှာ ် ှိေ်ျားဖြင့််နဖမြှာ ်ယ  အဆပွာျားသည့်် အဆှိ ပါ ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားသည် သှိပပ ေည်ျား   အခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  

န  ာနထာ ်နော ်ခ ဖပြု သှိ ို့မဟ တ် ဖပြုလ ပမ်ထာျားသည့်် တှိ  မှုေည်ျားနသာ “မှန်ျေးဆခ  ်မ ာျား” သှိ ို့မဟ တ် 

“အနတွွေ့အက  ြု ှိ  အနဖခခ ထာျားသည့််” စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျေးသာဖြစ်သည်။  

၆။ မဖြစန်သျားသည့်် ှိစစမ ာျားန င့်် ဆ ်စပက် ည့််သည့်် အနတွျားအနခေါ် သနဘာတရာျားမ ာျား။ မဖြစ်နသျားသည့််  ှိစစမ ာျားန င့်် 

ဆ ်စပ်နတွျားနခေါ်သည့်် သနဘာတရာျား  (ဤအနဖခအနေတွင် “စ မ  ှိေ်ျားမရ ှိသည ်အကနအထာျေးတ င် 

ဘာနတွဖြစ်လာမလ ” ဆှိ သည်)  ှိ  offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် တစ်ခါတစ်ရ ၌ အသ  ျားခ ၍ ထှိ ေယ်နဖမဧရှိယာအတွင်ျား 

မ လအတိ င်ျေးပဖစ်ပ က်ကနသည ် ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဆ  ျားရ ှုျားမှုနှုေ်ျားထာျား မည်သှိ ို့ရ ှိသည် ှိ  ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားန င့်် ထှိ ို့နော ် အဆှိ ပါ 

စ မ  ှိေ်ျားမရ ှိလ င် က ြုကတ ွေ့မမဲ က  ြုနတွွေ့နှိ င်သည့်် ဆ  ျားရ ှုျားမှုမ ာျား ှိ  ထှိ ေယ်နဖမဧရှိယာမ  န တ်ပယ်၍   ေ်ပမာဏအတှိ င်ျား 

offset လ ပ်ကပျေး န်ဖြစ်သည်။ (အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာ ဘဏ္ဍာနရျားန ာ်ပှိ နရျားရ င်ျား IFC အပါအဝင)် အဆိ ပါေည်ျားလမ်ျား ှိ  

  ယ်  ယ်ဖပေ်ို့ဖပေ်ို့ အသ  ျားဖပြု ကနသာ်လည်ျား ထှိ ေည်ျားလမ်ျားသည် အဖငင်ျားပွာျားစရာ ှိစစအဖြစ် ရ ှိနေဆ ဖြစ်သည်။ 

အဘယ်နက ာင့််ဆှိ နသာ် စ မ  ှိေ်ျားမတှိ င်မ အနဖခအနေတွင် ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးဆ  ျားရ ှုျားမှုန င့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့််   ာလရ ည် 

မ ေ်ျားဆဖခင်ျားမ ာျားသည် ဝှိနသသလ ခဏာပှိ င်ျားဆှိ င်ရာ မနသခ ာမှုမ ာျား ရ ှိနေပပ ျား အလွေ်အ ျွ  အဆှိ ျားဖမင်ဖခင်ျား 

ဖြစ်နှိ င်နသာနက ာင့််ဖြစ်သည်။ ဥပမာ -  စ မ  ှိေ်ျားမရ ှိကသာ်လည်ျေး မက ာမ ပင် နပ ာ  ွ်ယ်သွာျားမည်ဟ ၍ အခ က်ကိ  

စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည် နြာ်သ  အလ ယ်တက   ှာကဖ ပငင်ျေးခ န်နှိ င်သည်။ အဖခာျားတစ်ြ ်တွင် ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး 

ဆ  ျားရ ှုျားမှုနှုေ်ျားထာျား ခေ်ို့မ ေ်ျားခ  ်မ ာျား ဖမင့််မာျားနေဖခင်ျား ှိ လည်ျား အမှန်တကယ်လ ်နတွွေ့  ကစ န်ဖြစ်သည်။ 

အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရ ာ ်မှုဆှိ င်ရာ offset လ ပ်ငေ်ျားရပ်သည် အမ ေ်စင်စစ် 

ထပ်တှိ ျားလ ပ်နဆာင်နပျားသည့်် လ ပ်ငေ်ျားရပ်ဖြစ်လ င်  ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဆ  ျားရ ှုျားမှုနှုေ်ျားထာျား ခေ်ို့မ ေ်ျားခ  ်မ ာျားလည်ျား 

ပှိ မှိ ခှိ င်မာ အာျားန ာင်ျားလာမည်ဖြစ်သည်။ မဖြစ်နသျားသည့််အနဖခအနေ ှိ  ဆ ်စပ်စဉ်ျားစာျားသည့်် အနတွျားအနခေါ် 

သနဘာတရာျားမ ာျား အသ  ျားဖပြုလ င် စ မ  ှိေ်ျားမတှိ င်မ   ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးဆ  ျားရ ှုျားမှု ဆှိ င်ရာ အမ ေ်နှုေ်ျားထာျားမ ာျားန င့်် 

ခေ်ို့မ ေ်ျားနှုေ်ျားထာျားမ ာျားန င့််စပ်လ ဉ်ျား၍ ပှိ မှိ ပွင့််လင်ျားဖမင်သာမှုရ ှိပပ ျား အဆှိ ပါခေ်ို့မ ေ်ျားခ  ်မ ာျား  ှိ  

န  ာနထာ ်နော ်ခ ဖပြုခ ့်သည့်် အခ  ်အလ ်မ ာျားန င့်် ယ ဆခ  ်မ ာျား ှိ ပါ ပ ျားတွ  ထ တ်ဖပေ်အသိကပျေးလ င် အဆှိ ပါ 

offset အဆှိ ဖပြုခ  ်သည် ပှိ မှိ မ ေ် ေ်နှိ င်သည်ဟ  ထင်ရနပမည်။  

ပ   ၆.၁ တ င် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတ က် တွ ်ခ  ်မှုမ ာျား ဖပြုလ ပ်ရေ် အထ ်နြာ်ဖပပါ  ှိေ်ျားရ င်မ ာျား ှိ  

မည်သှိ ို့နပါင်ျားစပ်နှိ င်နက ာင်ျား နြာ်ဖပထာျားရာ၌ အဖခာျားနဖပာင်ျားလ ဖပင်ဆင်မှုမ ာျားလည်ျား ဖြစ်နှိ င်ကပခရ ှိသည် ှိ  

အသှိအမ တ်ဖပြုထာျားသည်။ သင့််နတာ်နသာ biodiversity offset တ က်ခ က်နည်ျေးက  ျေးခ ယ် ာတ င် န ာင်ျားမွေ်နသာ 
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ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ သှိပပ ေည်ျား   အခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  ထည့််စဉ်ျားစာျားသင့််သည်။ နရွျားခ ယ်ခ ့်သည့််ေည်ျားလမ်ျားသည် 

လ ်နတွွေ့ဆေ်နသာ၊ အလ ပဖ်ြစ်နှိ င်နသာ ေည်ျားလမ်ျားဖြစ်ရေ် လှိ အပ်သည်။ 

ပ   ၆.၁။ အစာျားအနလ ာန်ပျားဖခငျ်ားမ ာျား တှိ င်ျားတာမည့််ေညျ်ားလမျ်ား ေ ဇှိ ငျ်ားနရျားဆွ နြာထ် တရ်ာ၌ နပါငျ်ားစပ ်သ  ျားနှိ ငသ်ည့််  ှိေျ်ားရ ငမ် ာျား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဆင့်် ၃။ Biodiversity offset ကိ  စီမ က နျ်ိုး၏ အစ  အ်ပ ုံငျ်ိုး စရ်ပ်အခဖစ် 

တရျိုးသာျိုးခပ စုံခခငျ်ိုး  

Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးသည် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် အတှိ င်ျားအတာတစ်ခ အထှိ ထှိခှိ  ်ပ  ်စ ျားနစနသာ 

မ လစ မ  ှိေ်ျားတစ်ခ  သှိ ို့မဟ တ် အမ ာျားန င့်် ဆ ်စပ်နေကသာ်လည်ျေး  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ စ မ  ှိေ်ျားတစ်ရပ် 

(ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားလ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျားစွာ စ စည်ျားနပါင်ျားစပ် ထည့််သွင်ျားထာျားသည့်် အတွ အစပ်တစ်ခ ) အဖြစ် 

အန စ်သာရအာျားဖြင့်် ရ ှိနစရမည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် သ ်ဆှိ င်ရာစ မ  ှိေ်ျားနှင ်ဆိ င် ာ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  

မ လစ မ  ှိေ်ျားန င့်် ဆ ်စပ်နေနသာ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ခ အဖြစ် မ ာျားနသာအာျားဖြင့််နရျားဆွ ဖပြုစ သင့််သည်။ 

(အာျားလ  ျားစ စည်ျားနပါင်ျားဖခ ြုထာျားသည့်် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတ င် မ လစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားစွာအတွ ် အနလ ာ်နပျားရေ် 

က  ျားမာျားနသာ offset အစ အစဉ်တစ်ရပ် ှိ  အသ  ျားဖပြုနှိ င်သည်။ အခေ်ျား ၈၊ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆှိ င်ရာ 

နှိ င်င အဆင့်် မ နဘာင်မ ာျား ှိ  က ည့််ပါ။)  

Biodiversity offset  လ ပင်နျ်ေးမ ာျေး အပါအဝင ် ကာက ယထ်နိ်ျေးသမိျ်ေးက ျေး စမီ ကနိျ်ေးမ ာျေးအတ က ်

အကပခခ သတမ်ှတခ် ကမ် ာျေး ။  အကကာင်အထည်ကပေါ်မလာကသာ  တှိစ ာျားမ ာျားထ ် ပှိ သာသည့်် သတ်မ တ်ခ  ်မ ာျား ဖြစ်ရေ ်

ရည်ရွယ်လ င် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအာျား အဖခာျားနသာ  ာ ွယ်နစာင့််နရ ာ ်နရျား သှိ ို့မဟ တ် ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျား 

မ ာျားတွင် စဉ်ျားစာျားသည့််ေည်ျားတ   ှိ င်တွယ် နဖြရ င်ျားရေ်လှိ အပ်သည်။ မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျား၏ ESIA အစ ရင်ခ စာတွင် 

နဝနဝဝါျားဝါျားနြာ်ဖပသည့်် အက  ဖပြုခ  ်သာ သာဖြစ်မည့််အစာျား biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးကိ  အမှန်တကယ် 

ပဖစ်ကပေါ်လာကစရေ် အခ ှိြုွေ့နသာအဓှိ   သည့်် “လက်ကတ ွေ့အကပခခ  အကသျေးစိတ်အခ က်မ ာျေး” လှိ အပ်သည်။ အဆှိ ပါ အဓှိ  

သတ်မ တ်ခ  ်မ ာျား ှိ  စ မ  ှိေ်ျား၏ ေည်ျားပညာဆှိ င်ရာန င့်် ဥပနေအရ စည်ျားနန ာင်မှုရ ှိနသာ စာရွ ်စာတမ်ျားမ ာျား တွင် 

လ  နလာ ်စွာ ထည့််သွင်ျားမ တ်တမ်ျားတင်ရေ် လှိ အပ်သည် - ထိ အ ာမ ာျေးမှာ- 

၁။   သ ဆ်ှိ င်ရာ လ ပန်ဆာငခ်  မ် ာျားန င့်် သ ငျ်ေးအာျေးစ မ ာျား။ biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားတွင် (ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ 

ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မ  အသာျားတင်တှိ ျားတ ်မှုဖြစ်နစနရျား ရည်မ ေ်ျားခ  ် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ပါရ ှိနေသည့််) ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး 

နရျားရလေ် တစ်ခ  သှိ ို့မဟ တ်  လဒ်အမ ာျား ှိ  တှိ င်ျားတာ မည်ဆိ လ င် အဆှိ ပါရလေ်မ ာျား  ိှက ျေးအတ က် စ မ  ှိေ်ျားမှ 

မည်သည်တိ ို့ကိ  က ှိြုျားပမ်ျား ဖြည့််ဆည်ျားနပျား မည်လဲ။ ထှိ ဖြည့််ဆည်ျားနထာ ်ပ ့်မှုမ ာျားသည် မည်သည့််အတှိ င်ျားအတာအထှိ 

လ မ်ျားဖခ ြုနှိ င်သလ ။ ဥပမာ - သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမအသစ်တစ်ခ  သှိ ို့မဟ တ် မ လကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနေသည့်် 

ေယ်နဖမ ှိ  အဆင့််ဖမြှင့််တင်ရာ၌ လ ်နတွွေ့ ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  နပျားဖခင်ျားမ ာျား (ဥပမာ - ရ ပ်ပှိ င်ျားဆှိ င်ရာ ေယ်ေှိမှိတ်မ ာျား 

 

 

မ   ျိုးစ  ်မ ာျိုးအဆင့််အ နျ်ိုးနငှ့််ဆ ုံငတ်သာ 

သ ငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး 
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အမ တ်အသာျားဖပြု သတ်မ တ်ဖခင်ျား၊ ဥယ ာဉ်ဆှိ င်ရာ အနဖခခ အနဆာ ်အအ  ၊ ယာဉ်မ ာျားန င့်် စ ်ပစစည်ျားမ ာျား၊ နတာနခါင်ျား 

မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ ဝေ်ထမ်ျားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုစ မ ခ  ်)၊ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျား 

သှိ ို့မဟ တ် တှိ ျားတ ်နစနရျား အစ အမ မ ာျား (ဥပမာ -  ျွမ်ျား  င်ပ ဂ္ှိြုလ်မ ာျား၊ စှိ  ်ပ ှိြုျားနရျားပစစည်ျားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် 

နရထှိေ်ျားခ ြုပ်စ မ သည့်် အနဆာ ်အအ  မ ာျား)၊ ရပ်ရွာလ ထ အနပေါ် နထာ ်ပ ့်  ည မှုမ ာျား (ဥပမာ - အဖခာျားနရွျားခ ယ်စရာ 

အသ ်နမွျားဝမ်ျားန  ာင်ျားလ ပ်ငေ်ျားမ ာျား ရရ ှိနစနရျား သင်တေ်ျားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ်   ည နထာ ်ပ ့်မှုမ ာျား၊ နရနပျားနဝမှု သှိ ို့မဟ တ် 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားဖြေ်ို့ဖြြူျားမှု အစ အစဉ်အသစ်မ ာျေး ၊ကဒသအတ င်ျေး အနဖခခ အနဆာ ်အအ   သှိ ို့မဟ တ် နထာ ်ပ ့်နငွ 

အေည်ျားငယ်)၊ ကပမပိ င်ဆိ င်သ မ ာျား ှိ  ယင်ျားတှိ ို့၏ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုရလေ်မ ာျားအလှိ  ် နငွနက ျားမ ာျား ှိ  ဆ ဲကဆာင်မှု 

အဖြစ် နပျားဖခင်ျားမ ာျား (သှိ ို့မဟ တ် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားအတွ ် နငွနပျားအပ်မှုမ ာျား(PES)၊ သှိ ို့မဟ တ် 

မ ှိြုျားစှိတ်အလှိ  ် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုဆှိ င်ရာ က ာျားဝင်စ မ နဆာင်ရွ ်မှုမ ာျား)။ 

၂။  အြွ ွေ့အစညျ်ားဆှိ ငရ်ာ တာဝေရ် ှိမှုမ ာျား။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးဆိ င် ာစာရွ ်စာတမ်ျားမ ာျားတငွ် အြွ ွေ့အစည်ျား 

အမ ှိြုျားမ ှိြုျား - အစှိ ျားရအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ ပ ဂ္လှိ အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ ရပ်ရွာအစ အြွ ွေ့မ ာျား၊ အစှိ ျားရမဟ တ်နသာ မှိတ်ြ ် 

အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် အန ာင်အထည်နြာ်ရေ် တာဝေ်ရ ှိသည့်် အဖခာျားအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျေးအလှိ  ် တာဝေ်ရ ှိမှုမ ာျား ှိ  

ရ င်ျားလင်ျားစွာ သတ်မ တ်နြာ်ဖပထာျားသင့််သည်။ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးအန ာင်အထည်နြာ်ရေ် ဦျားနဆာင်သည့်် 

အြွ ွေ့အစည်ျားသည် မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျား စ မ  ှိေ်ျားအတွ ် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် နငွနက ျားစှိ  ်ထ တ်ပ ့်ပှိ ျားသ  မဟ တ်နသာနက ာင့်် 

(အထ ျားသဖြင့်် အစှိ ျားရ ဏ္ဍစ မ  ှိေ်ျားတွင်) အြွ ွေ့အစည်ျားတစ်ခ န င့််တစ်ခ အက ာျား နပါင်ျားစပ်ညြှှိနှိှုင်ျားမည့်် လ ပ်ငေ်ျားစဉ်မ ာျား ှိ  

ရ င်ျားရ င်ျား လင်ျားလင်ျား သတ်မ တ်ထာျားရေ် လှိ အပ်သည်။ မ လစ မ  ှိေ်ျားပှိ င်ရ င် အြွ ွေ့အစည်ျား (ဥပမာ - လမ်ျားမ ာျားဌာေ) န င့်် 

biodiversity offset ဆိ င် ာအြွ ွေ့အစည်ျား (ဥပမာ - သဘာဝ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမမ ာျားဌာေ) တှိ ို့အက ာျား 

နငွနက ျားမ ာျား အဆင်နဖပနခ ာနမွွေ့စွာ စ ျားဆင်ျားနရျားအတ က်  လ ပထ်  ျားလ ပ်ေည်ျားမ ာျား သတ်မ တ်ထာျားရေ်လည်ျား အထ ျားလှိ အပ် 

သည်။  

၃။ အန ာငအ်ထညန်ြာမ်ှုအခ ှိေဇ်ယာျား။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးဆိ င် ာရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှု သှိ ို့မဟ တ် လ ပ်ငေ်ျားရပ် 

တစ်ခ စ အလှိ  ် အန ာင်အထည်နြာ်မှု အခ ှိေ် ာလ ှိ  ရ င်ျားရ င်ျားလင်ျားလင်ျား သတ်မ တ်ထာျားသင့််သည်။ အဆိ ပါ 

စီမ က ျေးဆ ဲထာျေးသည်  လ ပ်ငန်ျေးတစ်ခ စီအလိ က် စတင်နဆာင်ရွ ်ရေ် နမ ာ်မ ေ်ျားထာျေးသည ်နေို့ရ ်န င့်် (ပ  မ ေ်ထပ်ဖပေ်တလ  

နဆာင်ရွ ်ရသည့်် လ ပ်ငေ်ျားမဟ တ်လ င်) ပပ ျားစ ျားရေ်  ည်  ယ်ထာျားသည့််နေို့ရ ်ပါ ထည့််သွင်ျားထာျားရေ်ဖြစ်သည်။ 

Biodiversity offset  လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျားန င့််ဆှိ င်နသာ အခ ှိေ် ာလသတ်မ တ်ခ  ်မ ာျားတွင် မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားမှ 

နဆာင်ရွ ်မည့်် တည်နဆာ ်နရျားလ ပ်ငေ်ျားမ ာျား နဆာင်ရွ ်မှုအခ ှိေ်ဇယာျား ှိ လည်ျား  ထည့််စဉ်ျားစာျားထာျားရေ် လှိ အပ်နှိ င် 

သည်။  

၄။ ဘတဂ်  ။် Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေး ှိ  ထှိနရာ ်စွာ အန ာင်အထည်နြာ်ရာတွင် ကကိြုတင် င်ျေးနှီပမြှြုပ်နှ ကင မ ာျေး 

န င့်် ပ  မှန်လည်ပတ်စ ိတ် န စ်မ ှိြုျားစလ  ျားအတွ ် ဘတ်ဂ  ်အလ  အနလာ ် ိှ န် လှိ အပ်သည်။  

၅။ နငနွက ျားအရငျ်ားအဖမစမ် ာျား။ မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားသည် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေး ှိ  ဦျားစာျားနပျားနဆာင်ရွ ်ရေ် 

အတွ ် အနဖခခ အ တ်ဖမစ်မ ာျား ှိ  ထ နထာင်နပျားရနသာနက ာင့်် အဆှိ ပါ offset ဆိ င် ာ ကကိတင် င်ျေးနှီျေးပမြှြုပ်နှ ကင မ ာျား ှိ  

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် မ လစ မ  ှိေ်ျားဆှိ င်ရာ ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှု  ေ်  စရှိတ်၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မ တ် 

နြာ်ဖပသင့််သည်။ ပ  မှန်လည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေးအတ က် နငွနက ျားရရ ှိမှုမ ာ မက ာခဏ စှိေ်နခေါ်မှုတစ်ရပ်ရ ှိသည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် 

ေည်ျားလမ်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျား ှိ  ထည့််စဉ်ျားစာျားသင့််သည် (အခေ်ျား ၇  ှိ  က ည့််ပါ။)  

 

သဘာဝထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျားေယန်ဖမ သတမ် တဖ်ခငျ်ား သှိ ို့မဟ တ ် အဆင့််ဖမြှင့််တငဖ်ခင်ျားဆှိ ငရ်ာ လ ပထ်  ျား လ ပေ်ညျ်ားမ ာျား။ 

Biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျားတွင် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျား သတ်မ တ်ဖခင်ျား၊ တှိ ျားခ  ွေ့ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် 

တရာျားဝင်အဆင့််အတေ်ျား သှိ ို့မဟ တ် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအ ပ်စ  ှိ  အဆင့််ဖမြှင့််တင်ဖခင်ျားမ ာျေး (ဥပမာ - က ှိြုျားဝှိ င်ျားသစ်နတာအဆင့််မ  

အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်အဆင့််သှိ ို့) ပါဝင်က သည်။ ထှိ ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင်  အသ  ျေးပပြုမည ်လ ပ်ငေ်ျားစဉ်တ င် နအာ ်ပါအဆင့်် မ ာျားထ မ   

အခ ြိုွေ့ကသာ အနည်ျေးငယ် ွ လွ ခ  ်အခ ြိုွေ့ပါဝင်နိ င်သည်။ သ ်ဆှိ င်ရာဖြစ်ရပ်အလှိ  ် နော ်ထပ် နဆာင်ရွ ်ရမည့်် 

အဆင့််မ ာျားလည်ျား လှိ အပ်သည်။ ဥပမာ - နဖမယာမ ာျားသိမ်ျေးဆည်ျေးဖခင်ျား ှိစစ ပါဝင်လာလ င် (ဝယ်ယ ဖခင်ျား၊ င ာျားရမ်ျားဖခင်ျား၊ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ န စ်ရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့််၊ အဖခာျားတစ်ဦျားဦျား၏နဖမ ှိ  ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာခွင့်် သှိ ို့မဟ တ် အသ  ျားဖပြုခွင့်် 

ရယ ဖခင်ျား) စသည့်် ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျားဖြင့်် ရယ ဖခင်ျားဖြစ်သည်။) 
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၁။ ကာက ယထ်နိျ်ေးသမိျ်ေးနရျားတေြ်ှိ ျား ှိ  စှိစစ်အတညဖ်ပြုပါ။  Biodiversity offset အဆှိ ဖပြုခ  ်တွင် အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမ (သှိ ို့မဟ တ် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား အစာျားအနလ ာ်နပျားသည့်် နေရာတစ်ခ ) သည် 

အမ ေ်စင်စစ် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားတေ်ြှိ ျား ဖမင့််မာျားသည့််နေရာဖြစ်နက ာင်ျား နြာ်ဖပထာျားသင့််သည် - အသာျားတင် ဆ  ျားရ ှုျားမှု 

မရ ှိနစနရျား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ offset ဆှိ င်ရာ စ နှုေ်ျားမ ာျား ှိ  အဖပည့််အဝ  ှိ  ်ည မည်ဖြစ်နက ာင်ျား- ထှိ စ မ  ှိေ်ျား 

အထ ်ပှိ င်ျားရ ှိ နရအရင်ျားအဖမစ် သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ အနရျားပါနသာ စ မ  ှိေ်ျားဖပင်ပ အဂဘါရပ်မ ာျားအနပေါ် မ  ခှိ အာျားထာျား 

နှိ င်ကပခတစ်ရပ်ရပ် ှိ လည်ျား ထည့််စဉ်ျားစာျား၍ နြာ်ဖပသင့််သည်။ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားတေ်ြှိ ျား ှိ  စှိစစ်အတည်ဖပြုရာ၌ 

ယ  က ည်စှိတ်ခ ရသည့််၊ မက ာခင်  ထ တ်ဖပေ်ထာျားသည့််  ှိ ျား ာျားစရာမ ာျား (အစ ရင်ခ စာမ ာျား၊ အခ  ်အလ ်ဘဏ်မ ာျား 

သှိ ို့မဟ တ်  ျွမ်ျား  င်သ ၏ သနဘာထာျားအဖမင်မ ာျား) အဖပင် နော ်ထပ်  ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာမှုမ ာျားန င့်် လှိ အပ်သလှိ  

ဖြည့််စွ ်ထာျားမှုမ ာျား ှိ  အနဖခခ ၍ စှိစစ်အတည်ဖပြုသင့််သည်။  

၂။ နဖမပှိ ငဆ်ှိ ငမ်ှုအနထာ ်အထာျားမ ာျား၊ လ မှုစ ျားပာွျားဆှိ င်ရာန င့်် နှိ ငင် နရျားဆှိ ငရ်ာ ဖြစန်ှိ ငက်ပခ ှိ  စှိစစအ်တညဖ်ပြုပါ။ Offset 

အဆှိ ဖပြုလ ာသည် နဖမပှိ င်ဆှိ င်မှုအနဖခအနေန င့်် လ မှုစ ျားပွာျားဆှိ င်ရာ သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  နြာ်ဖပသင့််ပပ ျား (၁) 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမ သိ ို့မဟ တ် တိ ျေးခ ဲွေ့ န် အလာျေးအလာ ိှသည်  ကန ာကိ ပါထည် သ င်ျေးလ က် နဖမမ ာျားအာျားလ  ျား  

(ဆ ်စပ် နရဖပင်ဧရှိယာ) ကိ  မည်သ  ပှိ င်ဆှိ င်နက ာင်ျား န င့််(သှိ ို့မဟ တ်) ပှိ င်ဆှိ င်သည်ဟ ကတာင်ျေးဆိ ပခင်ျေး (၂) 

န စ်ရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့််မ ာျား၊ င ာျားရမ်ျားမှုစာခ ြုပ်မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားဥပနေနက ာင်ျားအရ အသှိအမ တ်ဖပြုထာျားသည့်် 

နဖမအသ  ျားခ မှုဆှိ င်ရာ ရပှိ င်ခွင့််မ ာျား မည်သ ူ့ထ တွင်ရ ှိနက ာင်ျားန င့်် (၃) မည်သ  ထှိ နဖမ သှိ ို့မဟ တ် သဘာဝသယ ဇာတ ှိ  

မည်သည့််ေည်ျားန င့်် လ ်ရ ှိအခ ှိေ်တွင် ဝင်နရာ ်နေထှိ င်နေသည် သှိ ို့မဟ တ် အသ  ျားဖပြုနေသည် (ယင်ျားတှိ ို့ထ တွင် 

ထှိ သှိ ို့ဖပြုလ ပ်ရေ် တရာျားဝင်ရပှိ င်ခွင့််မ ာျား ရ ှိ/မရ ှိ) တှိ ို့ ှိ  ရ င်ျားလင်ျားစွာ နြာ်ဖပသင့််သည်။ Offset အဆှိ ဖပြုလ ာသည် 

အဆိ ပပြုထာျေးကသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမနှင်  ကိ က်ညီမှုမ ိှနိ င်သည်  တရာျားဝင်မ ဝါေမ ာျေးန င့်် နဖမအသ  ျားခ မှု 

စ မ ခ  ် (ဥပမာ - ဆည်တမ စ မ  ှိေ်ျားအသစ်၊ စှိ  ်ပ ှိြုျားနရျားအန ာင်အထည်နြာ်မည့်် ရပ်ဝေ်ျား သှိ ို့မဟ တ် က  ျားမာျားနသာ 

ဆှိပ် မ်ျားအနဆာ ်အအ  မ ာျေး) တှိ ို့ ှိ လည်ျားနြာ်ဖပသင့််သည်။ တရာျားဝင်နဖမပှိ င်ဆှိ င်မှု အနထာ ်အထာျားမ ာျား၊ 

လ ်နတွွေ့နဖမအသ  ျားခ မှုအနဖခအနေမ ာျားန င့်် အစှိ ျားရမ ဝါေမ ာျား၊ စ မ ခ  ်မ ာျား ှိ  ောျားလည်သနဘာနပါ ်ဖခင်ျားသည် 

အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား နေရာတစ်ခ  ှိ  ထ နထာင်ရေ် သှိ ို့မဟ တ် ခ  ွေ့ထွင်ရေ် ဖြစ်နှိ င်ကပခရ ှိ၊ မရ ှိ ှိ  

ဆ  ျားဖြတ်ရေ် အနထာ ်အ  ရမည်ပဖစ်သည်။  

၃။ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုဆှိ င်ရာအ ပစ်  ှိ  နရျွားခ ယပ်ါ။ Offset အဆှိ ဖပြုလ ာသည် အဆှိ ဖပြုထာျားနသာ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမ 

အတွ ် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအမ ှိြုျားအစာျား ှိ  နြာ်ဖပသင့််သည်။ ထှိ သှိ ို့ နြာဖ်ပရာတွင် ထှိ ေယ်နဖမ၏ အရွယ်အစာျား၊ အဓှိ   နသာ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရည်ရွယ်ခ  ်မ ာျားန င့်် လ ်ရ ှိနဖမအသ  ျားခ မှုန င့်် အောဂတ် နဖမအသ  ျားခ မှုမ ာျား စသည်တှိ ို့ ှိ ပါ 

ထည့််စဉ်ျားစာျားသင့််သည်။ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအမ ှိြုျားအစာျားသည် ယင်ျားတှိ ို့၏ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး 

နရျားန င့်် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုဆှိ င်ရာ ရည်မ ေ်ျားခ  ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျားအဖပင် လ သာျားတှိ ို့၏ နဖမအသ  ျားခ မှု ှိ  မည်သည့််အတှိ င်ျားအတာအထှိ 

မည်သည့််အမ ှိြုျားအစာျား ှိ  ခွင့််ဖပြုထာျားနက ာင်ျားအနပေါ် မ တည်၍  ွ ဖပာျားမှုရ ှိသည်။3   

 

 

 

 

 

                                                 
3 နိ င်င တကာ သဘာဝထန်ိျေးသိမ်ျေးက ျေးသမေ္ (IUCN) ၏ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမအမ ြိုျေးအစာျေးခ ဲပခာျေးမှုသည် တ ညီကသာ သဘာဝ ကာက ယ်ထန်ိျေးသိမ်ျေးက ျေး နယ်ကပမမ ာျေးအတ က် 

စ ပပြုထာျေးကသာအတန်ျေးအစာျေးခ ဲပခာျေးသတ်မှတ်ကပျေးထာျေးသည်  စနစ်တစ် ပ်ပဖစ်သည်။ အဆိ ပါ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေးသည် နိ င်င အလိ က် အမည်နာမအမ ြိုျေးမ ြိုျေး 

က ဲပပာျေးကကာင်ျေး က ဲပပာျေးနိ င်သည်။ (ဥပမာ - နိ င်င တစ်နိ င်င တ င် “သစ်ကတာကကိြုျေးဝိ င်ျေး” ဟ ကသာ အကခေါ်အကဝေါ်သည် ထန်ိျေးသိမ်ျေးကစာင် က ှာက် န် တင်ျေး ကပ်စ ာ သတ်မှတ်ထာျေးသည်  

နယ်ကပမဟ  ဆိ လိ ကသာ်လည်ျေး၊ အပခာျေးနိ င်င တစ်နိ င်င တ င်မ  စီပ ာျေးပဖစ် သစ်ထ တ်လ ပ် န် သင် ကတာ်သည်  ထ တ်လ ပ်က ျေးဆိ င် ာ သစ်ကတာတစ်ခ ဟ သည်  အဓိပပာယ်ပဖစ်နိ င်သည်။) IUCN 

က စ သတ်မှတ်ကပျေးထာျေးကသာ အမ ြိုျေးအစာျေးအ ပ်စ မ ာျေးတ င် - အ ပ်စ  ၁။  တင်ျေးက ပ်စ ာ ထန်ိျေးသိမ်ျေးကစာင် က ှာက် မည်  သဘာဝ ကကိြုျေးဝိ င်ျေးကတာမ ာျေး / ကတာရိ င်ျေးနယ်ကပမ (သိပပ နည်ျေးက  

စ ျေးစမ်ျေးကလ လာ န် သိ ို့မဟ တ် ကတာရိ င်ျေးသဘာဝကိ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး န် စီမ ခန်ို့ခ ဲကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည်  နယ်ကပမ၊ အ ပ်စ  ၂။ အမ ြိုျေးသာျေးဥယ ာဉ် 

(ကေဟစနစ်ကာက ယ်ကပျေးပခင်ျေးနှင်  အနာျေးယ အပန်ျေးကပဖပခင်ျေးအတ က် အဓိကထာျေးစီမ ခန်ို့ခ ဲ၊ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည်  နယ်ကပမ)၊ အ ပ်စ  ၃။ သဘာဝအထမ်ိျေးအမှတ်ကန ာမ ာျေး ( 

အခ ြိုွေ့ကသာ သဘာဝအေဂါ ပ်မ ာျေး ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး န် အဓိကထာျေး စီမ ခန်ို့ခ ဲသည်  ကာက ယ်ထန်ိျေးသိမ်ျေးထာျေးကသာ ကန ာ)၊ အ ပ်စ  ၄။ ကန င်ျေးကဒသ/ မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေး စီမ ခန်ို့ခ ဲသည် ကန ာ 

( ကာျေးဝင်စီမ ခန်ို့ခ ဲသည် နည်ျေးလမ်ျေးအာျေးပဖင်  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး န် အဓိကထာျေး စီမ ခန်ို့ခ ဲသည်  နယ်ကပမ)၊ အ ပ်စ  ၅။ ကာက ယ်ထန်ိျေးသိမ်ျေးထာျေးသည်  

ကပမမ က်နှာသ င်ပပင်/ပင်လယ်မ က်နှာသ င်ပပင် (ကပမမ က်နှာသ င်ပပင်/ ပင်လယ်မ က်နှာသ င်ပပင် ထန်ိျေးသိမ်ျေးပခင်ျေးနှင်  အနာျေးယ အပန်ျေးကပဖပခင်ျေးအတ က် အဓိကထာျေး စီမ ခန်ို့ခ ဲသည်  ကန ာ) 

နှင်  အ ပ်စ  ၆။ သယ ဇာတမ ာျေး စီမ ခန်ို့ခ ဲနိ င်က ျေး ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည်  နယ်ကပမ (သဘာဝကေဟစနစ်မ ာျေးကိ  က  ှည် တည်တ  စ ာ အသ  ျေးပပြုနိ င်က ျေးကိ  အဓိကထာျေး စီမ ခန်ို့ခ ဲ 

ကာက ယ်ထန်ိျေးသိမ်ျေးထာျေးသည်  နယ်ကပမဧ ိယာ)။ 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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ဇယာျား ၆.၁။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးစ မ နရျားဆွ ရာ၌ စဉ်ျားစာျားရမည့်် ှိစစရပ်မ ာျားအာျား စှိစစ်ရေ် စာရင်ျား 

ေညျ်ားပညာဆှိ င်ရာန င့််နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ 

ရှုနထာင့််မ ာျား  
• Offset ပပြုလ ပ်မည  ်ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားန င့်် နဂဟစေစ်တေ်ြှိ ျားမ ာျား ှိ  စာရင်ျားဖပြုစ ထာျားပပ ျား အနက ာင်ျားအရာ 

အခ  ်အလ ်မ ာျား နြာ်ဖပပပ ျား ဖြစပ်ါသလာျား။  

• ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေျ်ားစဉ်အဆင့််ဆင့်် (ပထမဦျားစွာ နရ ာင် ှာျေးဖခငျ်ား၊ ထှိ ို့နော ် ထှိခှိ  ်မှု အေညျ်ားဆ  ျား 

ဖြစ်နစဖခငျ်ား၊ ထှိ ို့နော  ်ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခငျ်ားန င့်် ထှိ ို့နော ်မ  offset ပပြုလ ပ်ပခငျ်ေး)  ှိ  မ တတ်မျ်ားမ တ်ရာ 

အဖပည့််အစ   န င့််အတ  အစ အစဉတ်   ထည့််သငွ်ျားစဉ်ျားစာျားထာျားပါသလာျား။ 

• နရွျားခ ယ်ထာျားသည့်် စ နှုေျ်ားမ ာျား (နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ၊ လ မှုဆှိ င်ရာ၊ အန ာင်အထည်နြာ်မှုဆှိ င်ရာ 

ဖြစ်နဖမာ န်ှိ င်ကပခန င့်် ခ ှိေ်ထှိ ျား၍ အလာျေးအလာ ိှသည်  offset နေရာမ ာျားန င့်် လ ပ်နဆာင်ခ  မ် ာျား ှိ  

နလ့်လာစစ်ထ တ်ပပ ျားဖြစ်ပါသလာျား။ 

• လိ အပ်ကသာ စ နှုနျ်ေးမ ာျားန င့်် ှိ  ည် သည့်် offset ပပြုလ ပ် န ် အလာျားအလာရ ှိ နေရာမ ာျား အေ ျားအောျားတငွ ်

ရ ှိပါသလာျား။ သှိ ို့မဟ တ် ပှိ မှိ   ယ်ဖပေ်ို့နသာ နဖမဖပင်မ က်နှာသ င်ပပင ်ှိ  စဉျ်ားစာျားရေ် လှိ အပ်ပါသလာျား။ 

နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ ဝှိနသသလ ခဏာရပမ် ာျား တ ညီမှု မရ ှိလ င် offset ပပြုလ ပ်ပခင်ျေးမ  အ  ှိြုျားရလေ်မ ာျား 

တှိ ျားတ ်ရရ ှိနအာင် လ ပ်နဆာင်နှိ ငပ်ါသလာျား။ 

• အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် offset နေရာမ ာျားကိ  နှိ င်င အလှိ  ်န င့်် နေသအလှိ   ် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမျ်ေးနရျား 

ဦျားစာျားကပျေးထာျေးမှုမ ာျားန င့််  ှိ  ်ည နအာင် ဘယ်လှိ ဖပြုလ ပမ်လ ။ 

• အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် offset နေရာမ ာျားသည် ထပ်တှိ ျားလ ပ်နဆာငမ်ှု ဖြစ်နအာင ်မညသ်ှိ ို့ ဖပြုလ ပ်နပျားမညေ်ညျ်ား။ 

• အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှုမဖြစ်နစရေ ် သှိ ို့မဟ တ ် offset နအာငဖ်မင်နစရေ ် မညသ်ည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမျ်ေးနရျား 

ဆှိ င်ရာ က ာျားဝင်နဆာင်ရွ မ်ှုမ ာျား လှိ အပ်မညေ်ည်ျား။ 

• အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် ဖပေ်လည်ထ နထာငန်ရျားဆှိ င်ရာ offset လ ပင်န်ျေးမ ာျေးတငွ ် အဆှိ ပါ နေ င်ျေးကဒသ 

အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား အတ ွ ်သာဓကဖပနှိ ငသ်ည့်် နအာင်ဖမင်မှု ရ ှိပါသလာျား။ 

• ရလေ် ှိ  မညသ်ည့်် ည ေ ်ှိေျ်ားမ ာျားဖြင့်် နစာင့််က ည့််တှိ င်ျားတာမညေ်ည်ျား။ 

နဖမယာပှိ ငဆ်ှိ ငမ်ှု အနထာ ်အထာျား၊ 

လ မှုဆှိ င်ရာန င့်် နှိ င်င နရျားဆှိ င်ရာ 

ရှုနထာင့််မ ာျား 

• အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် biodiversity offset လ ပင်နျ်ေး ဧရှိယာတ င ် ပါဝင်သည့်် နဖမမ ာျားန င့်် ယင်ျားန င့်် 

ဆ စ်ပ်နေသည့်် နရအသ  ျားခ ခွင့််မ ာျား ှိ  မည်သ   တရာျားဝင် ပှိ ငဆ်ှိ င်နက ာငျ်ားနတာင်ျားဆှိ  သှိ ို့မဟ တ ်

ရပှိ င်ခွင့််မ ာျား ှိ  အသ  ျားဖပြု နေ၍ မညသ်   ထှိနရာ ်စွာ ထှိေ်ျားခ ြုပ်ထာျားပါသေညျ်ား။  

• အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် offset နေရာမ ာျား ှိ  (တစဦ်ျားတစ်နယာ ် သှိ ို့မဟ တ် ကဒသခ လ ထ ) နေသခ မ ာျား  

ပှိ င်ဆှိ င်ထာျားဖခင်ျား၊ ဝင်နရာ ်နေထှိ င်ဖခငျ်ား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားအသ  ျားဖပြုဖခငျ်ားမ ာျား ဖပြုလ ပ်နေပါသလာျား။  

• နေသခ မ ာျားသည် biodiversity offset ဆိ င် ာ စ မ နရျားဆွ မှု လ ပ်ငေျ်ားစဉတ်ငွ် လ  နလာ ်စွာ ပါဝင် 

နဆာင်ရွ ်က ပါသလာျား။  

• Biodiversity offset လ ပ်ငနျ်ေးကအာင်ပမင် န်အတ က ် နဖမသှိ ို့မဟ တ် သဘာဝ 

သယ ဇာတအသ  ျားဖပြုမှု(ရ ှိလ င)် နငှ ်ပတသ်တ၍် ယင်ျားတှိ ို့အနပေါ် မညသ်ည့်် ကပပာင်ျေးလဲမှုမ ာျေးကိ  မညသ်ိ ို့ 

နဆာင်ရွ ်ရေ ်လှိ အပ်မညေ်ညျ်ား။    

• သဘာဝသယ ဇာတမ ာျားအနပေါ် လ လ် မ်ျားမ  ယ နိ င်မှု ှိ  ယခ ထ ်ပှိ မှိ  တာျားဖမစ ်ေ်ို့သတထ်ာျားဖခငျ်ား 

ခ ရလ င ် နေသခ မ ာျားအတ ွ် သှိ ို့မဟ တ် နေသခ မ ာျား  အဆှိ ဖပြုသည့်် အသ ်နမျွားဝမျ်ားန  ာင်ျား ဖပေ်လည် 

ထ နထာင်နရျား အစ အမ မ ာျား (အဖခာျားနရွျားခ ယစ်ရာ အသ ်နမွျားဝမ်ျားန  ာင်ျားမ ာျားအပါအဝင)် သည ်

လ ်နတွွေ့  နိ င်ပါသလာျား။  

• စ မ နရျားဆွ ထာျားသည့်် offset လ ပ်ငေျ်ားရပမ် ာျား အတ ွ ် နှိ ငင် နရျားဆှိ င်ရာ အာျားနပျား  ည မှု အလ  အနလာ ် 

ရရ ှိပါသလာျား။ ဥပနေဖပြုမဏ္ဍှိြုင် ( ေွ် ရ ် သှိ ို့မဟ တ် ပါလ မေ်) ၏ ခွင့််ဖပြုခ  ် လှိ အပ်လ င ် (ဥပမာ - 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမျ်ေးမည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာအသစ်တစခ်  ထ နထာင်ရေ် ှိစစ) ထှိ  ှိစစ ှိ  နဆာင်ရွ ်ရေ ်

လှိ အပ်သည့်် အခ ှိေ်တငွ် လ ်နတွွေ့     နဆာင်ရွ န်ှိ င်ပါသလာျား။ ထှိနရာ ်စွာ အန ာင်အထည်နြာ်မှု 

 ှိ  ဟေ်ို့တာျားနှိ င်သည့်် အဖခာျားနသာ လ မှုနရျားဆှိ င်ရာ သှိ ို့မဟ တ် နှိ င်င နရျားဆှိ င်ရာ အနတ ာယ်အတာျေးအဆျီေး 

မ ာျေး (ဥပမာ - လ  ဖခ ြုနရျားန င့်် ပဋှိပ ခ ှိစစမ ာျား) ရ ှိပါသလာျား။  

နရရ ည်အ ာအ ယွ်နပျားဖခငျ်ားန င့်် 

ဥပနေဆှိ င်ရာရှုနထာင့်် 
• Offset ှိ  ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ရာတငွ် သှိ ို့မဟ တ် အန ာင်အထည်နြာ်ရာတငွ ်သ ဆ်ှိ င်ရာေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ် ှိ  

လှိ  ်ောရမည်ဟ  ည ေ်က ာျားထာျားနသာ ဥပနေ သတမ် တခ်  ်မ ာျား ရ ှိပါသလာျား။  

• အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် offset ပပြုလ ပမ်ည န်ေရာသည ် တရာျားဝင ် အ ာအ ွယ်နပျားဖခင်ျားခ ရရေ ် သှိ ို့မဟ တ် 

နဘျား ငျ်ားစှိတ်ခ ရရေ် မညမ် က ာမညဟ်  နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားပါသေည်ျား။  

• အဆှိ ပါ offset လ ပ်ငန်ျေးသည် အ ာအ ွယ်နပျား ထာျားသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာဆှိ င်ရာစေစ်တစ်ရပ်၏ 

အစှိတ်အပှိ ငျ်ား ဖြစ်လာမည်လာျား သှိ ို့မဟ တ ်လွတ်လပ်စွာ စ မ ခေ်ို့ခွ နှိ င်မည်လာျား။  

• Offset ပပလ ပမ်ည ဧ်ရှိယာ ှိ  ပ ဂ္လှိ  (လ ပ ဂ္ှိြုလ် တစဦ်ျားတစ်နယာ  ်သှိ ို့မဟ တ် ကဒသခ လ ထ )  ပှိ ငဆ်ှိ င ်

သည့်် အကနအထာျေးတ င် မညသ်ည့်် ကာက ယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးနရျား ေည်ျားလမ်ျား အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား ှိ  အသ  ျားဖပြုဖခင်ျား 

သည ် နရရ ည်  ာ ယွ် ထှိေ်ျားသှိမျ်ားမှု ှိ  နသခ ာနစမည် သှိ ို့မဟ တ် အာျားနပျားဖမြှင့််တင်မည်ေည်ျား။ (ဥပမာ - 

 ာ ယွ် ထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျားအတ ွ် အဖခာျားသ ၏ နဖမမ ာျား ှိ  အသ  ျားဖပြုခငွ့်် သှိ ို့မဟ တ် ဖြတသ်ေျ်ားသွာျားလာခွင့်် 

နပျားဖခငျ်ား၊ ဥပနေနက ာင်ျားအရ တရာျားဝငသ်နဘာတ စာခ ြုပမ် ာျား၊ ရပ်ရွာလ ထ  စ မ ခေ်ို့ခွ နရျား သနဘာတ ည  

ခ  မ် ာျား၊ ပတဝ်ေ်ျား  ငဆ်ှိ င်ရာ ဝေ်နဆာင်မှုအတွ ် နငွနက ျားကထာကပ်  မှုမ ာျား စသည့်် ) 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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ဘဏ္ဍာက ျေးဆှိ င်ရာ ရှုနထာင့််မ ာျား 
• ကကိြုတင်ကင မ ာျေး ထ တ်နပျားရေ ် သနဘာတ ထာျားသည့်် နငွနက ျားအရငျ်ားအဖမစတ်စရ်ပ် ထ နထာင်ထာျားရ ှိပပ ျား 

လ  နလာ ်စွာ ဘက်ေ က်ထဲ ထည  ် နပျားထာျားပါသလာျား။ (ထှိ   ေ ် စရှိတ်မ ာျားတငွ် နဖမနေရာရယ ဖခငျ်ား၊ 

ရ ပ်ပှိ ငျ်ားဆှိ င်ရာ ေယေ်ှိမှိတမ် ာျား အမ တ်အသာျားဖပြုဖခငျ်ား၊ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး ထာျားသည့်် 

ေယ်နဖမဧရှိယာဆှိ င်ရာ အနဖခခ အနဆာ ်အအ  မ ာျား န င့်် အဖခာျားနသာ အကသျေးစာျေးတည်နဆာ ်နရျားလ ပ်ငနျ်ေး 

မ ာျေး၊ယာဉ်မ ာျား၊ရ  ျားအနဆာ အ်အ  န င့်် လ ်နတွွေ့ ွငျ်ားဆင်ျေး  ာတ င် အသ  ျားဖပြုနှိ င်သည့်် စ ် ှိရှိယာမ ာျား၊ 

ဝေ်ထမ်ျားမ ာျားအာျား သင်တေျ်ားနပျားဖခငျ်ား၊ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုစ မ ခ  ် နရျားသာျားဖပြုစ နပျားဖခငျ်ားအပါအဝင် အတှိ င်ပငခ်  

ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျား စသညတ်ှိ ို့ ပါဝငသ်ည်။) 

• ပ  မ ေ်လည်ပတက်ာက ယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးမှု စရှိတ်မ ာျား၊ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုစရှိတ်မ ာျားန င့်် နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးမှု 

စရှိတ်မ ာျား (လ ပခ်လစာမ ာျား၊ နလာင်စာဆ မ ာျား၊ အနထာ ်အ  ပစစညျ်ားမ ာျားန င့်် အပှိ ပစစည်ျားအစှိတ်အပှိ ငျ်ား 

မ ာျား အပါအဝင်) အတ ွ် နရရ ည်ရေ်ပ  နငမွ ာျား အလ  အနလာ ် ရ ှိနှိ င်ပါသလာျား။ မည်သည့်် ယနတယာျေးပ  စ ဖြင့်် 

ထှိ သှိ ို့ ထ နထာင်ထာျားရ ှိပါသေညျ်ား။ 

လ သာျားအရငျ်ားအဖမစမ် ာျား 
• နရရ ည်စ မ ခေ်ို့ခွ ဖခငျ်ားန င့်် နစာင့််က ပ် ကည ရ်ှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးမ ာျေး အပါအဝင ်biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးကိ  

စ မ နရျားဆွ ရေ်န င့်် အကကာင်အထည်ကဖာ် န် အတ က်မည်သည်  လ သာျားအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား လှိ အပသ်ေညျ်ား။  

• မညသ်ည့််သင်တေျ်ားအမ ှိြုျားအစာျား ှိ  မညမ်  လှိ အပ်ပါသေည်ျား။ 

မှိတြ် အ်သွင ်

ပ ျားနပါငျ်ားနဆာင်ရွ ်မှုမ ာျား 
• Offset လ ပ်ငနျ်ေးစီမ က ျေးဆွ ဖခငျ်ား သှိ ို့မဟ တ ်အန ာင်အထည်နြာ်ဖခငျ်ား ှိ  အနထာ ်အ  ဖပြုရေ ်မညသ်ည့်် 

အြွ ွေ့အစညျ်ားမ ာျားန င့်် မှိတြ် ဆ် ်ဆ နရျားမ ာျား ထ နထာင်ထာျားသင့််သေည်ျား။ သှိ ို့မဟ တ် ခ ှိတဆ် ် 

နဆာင်ရွ ်နေခ ့်သေညျ်ား။  

• Offset ေယ်နဖမန င့်် ယင်ျားေယ်နဖမရ ှိ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ်  ာ ွယ်နပျားဖခင်ျား၊ စ မ ခေ်ို့ခွ ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် 

ကစာင်  ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးတ င ် ကဒသခ ပပည်သ လ ထ  (အရွယန်ရာ ်သ မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် 

န  ာငျ်ားသာျားမ ာျား)မ ှပါဝင်နဆာင်ရွ ်ရေ် ဆနဒရ ှိ၍ ပါဝင်နဆာင်ရွ ်နှိ ငပ်ါသလာျား။  

လ ပ်ငေ်ျားန င့်် 

ပတ်သ ဆ် ်နယွသ် မ ာျားန င့်် 

ခ ှိတဆ် ်နဆာင်ရွ ်ဖခငျ်ား 

 

• စှိတ်ဝင်စာျားသည့်် ထှိခှိ  ်မှုခ ရနှိ င်ကပခရ ှိသည့်် လ ပ်ငေျ်ားန င့်် ပတသ် ဆ် န်ွယသ် မ ာျား ှိ  လ  နလာ ်စွာ 

နြာ်ထ တ်သတမ် တခ် ့်ပါသလာျား။  

• နေသခ လ ထ  သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားအနရျားပါသည့်် လ ပင်ေ်ျားန င့််ပတသ် ဆ် န်ွယသ် မ ာျားအာျား အခ ှိေ်န င့်် 

တစန်ဖပျားည  ဆ ်သယွ်ဖခင်ျားန င့်် ပငွ့််လင်ျေးစ ာ နဆျွားနနွျားပခင်ျေးမ ာျား ှိ  ပ  မနှ်ဆ လ် ် နဆာင်ရွ ်နေပါ 

သလာျား။ 

• Biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားစဉ် တနလ ာ ် နေရာနရွျားခ ယဖ်ခငျ်ား၊ offset ေ ဇှိ ငျ်ားနရျားဆွ ဖခငျ်ား၊ 

အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစနရျား တ ွခ်  ်ဖခငျ်ားမ ာျား၊ အန ာင်အထည်နြာဖ်ခငျ်ားန င့်် ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ကဆျေးပခငျ်ေးတှိ ို့ အပါအဝင ် လ ပင်န်ျေးနငှ် ပတသ်ကဆ်ကန် ယသ်ည်  စှိတ်ဝင်စာျားသ မ ာျား ပါဝင်နဆာင် 

ရွ ်နှိ င်ရေ ်အခွင့််အနရျားမ ာျား နပျားထာျားပါသလာျား။  

• ပတ်သ ဆ် ်နယွသ် ၏ တှိ ငက် ာျားမှုမ ာျားန င့်် အက  ဉာဏ်မ ာျား လ ်ခ နဖြရ င်ျားနဆာင်ရွ သ်ည့်် 

လ ပ်ငေ်ျားစဉ်တစ်ရပ် ှိ  ခ မ တ်ထာျားပါသလာျား (ကတ ိှိထာျေးလ င်)။  

• အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် offset လ ပင်န်ျေး စ မ ခ  မ် ာျား၏ အနရျားပါသည့်် အခ က်မ ာျားအနပေါ် နေသခ မ ာျားစွာ 

သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ လ ပ်ငေ်ျားန င့်် ပတ်သ ဆ် န်ွယသ် မ ာျားစွာ   ေ်ို့ ွ ်က ပါသလာျား။ 

ထှိ သှိ ို့ ေ်ို့  ွ် လ င် ထှိ  ေ်ို့ ွ ခ်  ်မ ာျား ှိ  မညသ်ှိ ို့ထှိနရာ ်စွာ နဖြရ င်ျားနဆာင်ရွ ်နပျားမညေ်ည်ျား။  

 

၄။ ေယေ်ှိမှိတမ် ာျား အမ တအ်သာျားဖပြု သတမ် တဖ်ခငျ်ား။ Offset လ ပ်ငန်ျေးအဆှိ ဖပြုလ ာတွင် စ မ နရျားဆွ ထာျားသည့်် 

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားက ျေးေယ်နဖမ၏ေယ်ေှိမှိတ်မ ာျား ှိ  နြာ်ဖပသည့်် အနသျားစှိတ် နဖမပ  တစ်ခ ပါရ ှိသင့််သည်။ ထှိ ေယ်ေှိမှိတ် 

မ ာျား ှိ  နရျွားခ ယ်ရာတွင် လ ပ်ငေ်ျားန င့်် ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ မ ာျား၊ အေ ျားပတ်ဝန်ျေးက င်မ ှ (အစှိ ျားရ သှိ ို့မဟ တ် ပ ဂ္လှိ ) 

နဖမပိ င်ဆိ င်သ မ ာျားန င့်် နေသခ လ ထ  တှိ ို့န င့်် ကသခ ာတှိ င်ပင်နဆွျားနနွျားသင့််သည်။  

၅။ လ ပင်ေ်ျားန င့်် ပတသ် ်ဆ န်ယွသ် မ ာျားန င့်် တှိ ငပ်ငန်ဆျွားနနွျားဖခငျ်ား။ အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမ 

အသစ ် သှိ ို့မဟ တ် တှိ ျားခ  ွေ့ေယ်နဖမန င့်် စ မ နရျားဆွ ထာျားသည့်် ေယ်ေှိမှိတ်မ ာျား၊ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအ ပ်စ အမ ှိြုျားအစာျား တှိ ို့န င့််စပ်လ ဉ်ျား၍ 

လ ပ်ငေ်ျားအနပေါ် စှိတ်ဝင်စာျားသ အာျားလ  ျား ၊ နေသခ ဖပညသ် မ ာျားန င့်် သယ ဇာတသ  ျားစွ သ မ ာျားနှင ် (ယင်ျားတှိ ို့န င့််သာ 

 ေ်ို့သတ်မထာျားဘ ) တှိ င်ပင်နဆွျားနနွျားမှုမ ာျား ှိ  ဖပည့််ဖပည့််စ  စ   အာျားသွေ်ခွေ်စှိ  ် နဆာင်ရွ ်သင့််သည်။အခ ှိြုွေ့နှိ င်င မ ာျားတွင် 

ထှိ တှိ င်ပင်နဆွျားနနွျားမှု လ ပ်ငေ်ျားစဉ် ှိ  မည်သှိ ို့နဆာင်ရွ ်ရေ်  ဟ ၍  ဥပနေနက ာင်ျားအရ အထ ျားသတ်မ တ်ခ  ်မ ာျားရ ှိသည်။  

၆။  ဥပနေနက ာငျ်ားအရ ခှိ ငမ်ာနသာ စာရ ွစ်ာတမျ်ားမ ာျားန င့်် အနထာ ်အ  ဖပြု စာရ ွ်စာတမျ်ားမ ာျား ဖပြုစ ဖခငျ်ား။ 

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမအသစ် သှိ ို့မဟ တ် တှိ ျားခ  ွေ့နယ်ကပမ ှိ  တရာျားဝင် (ဖပေ်တမ်ျားထ တ်) ထ တ်ဖပေ်သတ်မ တ်နှိ င်ရေ် 

(၁) ဖပည်သ ပိ င် (အစှိ ျားရပှိ င်) ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမမ ာျားအတွ ် ဥပနေ၊ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား မ်ျား သှိ ို့မဟ တ် 

အ ပ်ခ ြုပ်မှုဆှိ င်ရာ သှိ ို့မဟ တ် ဝေ်က  ျားရ  ျားမ  အမှိေ်ို့ေ ဂရ အသစ်တစ်ရပ် နရျားဆွ ရေ် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် လှိ အပ်မည် သှိ ို့မဟ တ် 
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(၂) ပ ဂ္လှိ  (ကဒသခ ပပည်သ အစ အြွ ွေ့ပှိ င်၊ စ ျားပွာျားနရျားလ ပ်ငေ်ျားပှိ င်၊ သှိ ို့မဟ တ် မှိသာျားစ ပှိ င်/ပ ဂ္ှိြုလ်တစ်ဦျားတစ်နယာ ်ပှိ င်) 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမမ ာျားအတွ ် ေည်ျားဥပနေမ ာျား၊  ေ်ထရှိ  ်စာခ ြုပ်မ ာျား၊ ယ  မ တ်အပ်န  ဖခင်ျားဆှိ င်ရာ 

သနဘာတ စာခ ြုပ်မ ာျား၊ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရည်ရွယ်ခ  ်အတွ ် အဖခာျားသ ပှိ င်နဖမ ှိ  ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာခွင့််/ 

အသ  ျားဖပြုခွင့််နပျားဖခင်ျားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျား ဥပနေနက ာင်ျားအရ စည်ျားနန ာင်မှုရ ှိနသာ စာရွ ်စာတမ်ျားမ ာျား နရျားသာျားဖပြုစ ရေ် 

လှိ အပ်မည်။ အဆှိ ပါ အဓှိ   နသာ ဥပနေနက ာင်ျားအရ စည်ျားနန ာင်မှုရ ှိသည့်် စာရွ ်စာတမ်ျားမ ာျားအဖပင် 

အနထာ ်အ  ဖပြုသည့်် ေည်ျားပညာဆှိ င်ရာ စာရွ ်စာတမ်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျား (နဖမပ  မ ာျားအပါအဝင်)  ှိ  နရျားသာျားဖပြုစ ရေ် 

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် လှိ အပ်နပမည်။ နှိ င်င အဆင့်် သှိ ို့မဟ တ် နေသအဆင့်် နှိ င်င နရျားအနဖခအနေမ ာျားနပေါ်မ တည်၍ 

ဥပနေအသစ် သှိ ို့မဟ တ် အမှိေ်ို့ေ ဂရ အသစ်တစ်ခ အနပေါ် နော ်ဆ  ျားခွင့််ဖပြုခ  ်ရရေ် လနပါင်ျားမ ာျားစွာ သှိ ို့မဟ တ် 

န စ်နပါင်ျားမ ာျားစွာပင် က ာဖမင့််နှိ ငသ်ည်။ အဆှိ ပါ နန ာင့််နန ျားက ေ်ို့က ာမှုမ ာျား ှိ  မ လစ မ  ှိေ်ျားအဖပင် biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးကဆာင်  က်မည်  အခ ှိေ် ာလမ ာျား သတ်မ တ်ရာတွင် သှိ ို့မဟ တ်  ာလအပှိ င်ျားအဖခာျားသတ်မ တ်၍ 

တစ်ဆင့််ပပ ျားတစ်ဆင့််နဆာင်ရွ ်ရာတွင် ထည့််စဉ်ျားစာျားရေ် လှိ အပ်သည်။  

 

Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးပပြုစ  ာ၌ စှိစစရ်မည့်် အခ  အ်လ မ် ာျားစာရင်ျား 

ဇယာျား ၆.၁ တွင် biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားတစ်ရပ် နရျားသာျားဖပြုစ သည့််အခါ စဉ်ျားစာျားရမည့်် ှိစစမ ာျား ှိ  စှိစစ်ရေ် 

စာရင်ျားတစ်နစာင်အဖြစ် နြာ်ဖပထာျားသည်။ ထှိ စှိစစ်ရေ်စာရင်ျားသည် offset (သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား 

စ မ  ှိေ်ျားအမ ှိြုျားအစာျားမ ာျေး) ၏ အနစာပှိ င်ျား စ မ နရျားဆွ မှု ာလမ ာျားန င့်် က ှိြုတင်ခွင့််ဖပြုခ  ် နပျားထာျားသည့််အဆင့်် 

(ဖြစ်နဖမာ ်နှိ င်စွမ်ျား စှိစစ်မှုအဆင့််) တငွ ် အဓှိ   နသာ အနသျားစှိတ်အခ  ်အလ ်မ ာျား ထည့််စဉ်ျားစာျားထာျားဖခင်ျား ရ ှိ၊ မရ ှိ 

စှိစစ်အတည်ဖပြုရာ၌ ရည်ည ေ်ျား ှိ ျား ာျား ာတ င် အနထာ ်အ  ဖပြုနှိ င်သည်။  

 

အဆင  ်၄။ Biodiversity offset  အတကာငအ်ထညတ်ဖာ်မှု လ ပ်တဆ ငခ်ျကမ်ျ ုံးနငှ  ်

ရလဒမ် ာျိုးက ုံ တစ င က်ကပ်ကကည ရ်ှုစစ်တဆုံးပါ 

အဖခာျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစ မ  ှိေ်ျားအမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား  ့်သှိ ို့ပင် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး 

လ ပ်ကဆာင် ာ၌ အန ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားန င့််အန ာင်အထည်နြာ်မှုမှရလေ်မ ာျေး ှိ  ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှု စစ်ကဆျေးပခင်ျေးတ င် 

မ ာျားစွာရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န   ပခင်ျေးသည်  ထှိ  ်တေ်မှု ိှပါသည်။  

အန ာငအ်ထညန်ြာမ်ှုကိ  နစာင့််က ပ ်ကည ရ်ှုစစက်ဆျေးပခငျ်ေး (က  ျားက ပ် ပွ်  ဖခငျ်ား)။ “နမ ာလ်င့််ထာျားသည့််အတှိ င်ျား 

ပဖစ်မည ် မဟ တ်ဘ  စစ်နဆျားထာျားသည့််အတှိ င်ျား သင်ရရ ှိမည်” ဟ နသာ ဆှိ ရှိ ျားစ ာျားအတှိ င်ျား တာဝေ်ရ ှိအြွ ွေ့အစည်ျား  

အန ာင်အထည် နြာ်မှု ှိ  ဝှိရှိယထာျား နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးသည် လက်ကတ ွေ့နဖမဖပင်တွင် လိ အပ်ကသာ ရလေ်မ ာျား 

ရရ ှိနရျားအတွ ် အနရျားပါသည်။ တည်ကဆာက်က ျေးလ ပ်ငေ်ျားမ ာျား (ဥပမာ- ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမဧရှိယာဆှိ င်ရာ 

အနဖခခ အနဆာ ် အအ  မ ာျား)သည် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေး ၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်လ င် 

တင်ေါစာရွ ်စာတမ်ျားမ ာျားန င့််  ေ်ထရှိ  ်စာခ ြုပ် မ ာျားတွင် ေည်ျားပညာဆှိ င်ရာ စ ခ ှိေ်စ ည ေ်ျားမ ာျား ှိ  တှိတှိ     ဖပည့််ဖပည့််စ  စ   

ထည့််သွင်ျားထာျားရေ် လှိ အပ်သည်။  

 ေထ်ရှိ  တ်ာမ ာျားအတွ  ် ပတဝ်ေျ်ား  င်ဆှိ ငရ်ာ စညျ်ားမ ဉ်ျားမ ာျားလည်ျား လှိ အပ်သည်။ သှိ ို့မ သာ 

 ေ်ထရှိ  ်တာမ ာျားန င့်် တည်နဆာ ်နရျားလ ပ်သာျားမ ာျားသည် ထှိရ လွယ်နသာ သဘာဝေယ်နဖမမ ာျားတွင် လ ပ် ှိ င်နဆာင်ရွ ် 

နေစဉ်အတွင်ျား  လိ အပ်သည်ထက်ပိ ကသာ ထှိခှိ  ်ပ  ်စ ျားမှုမ ာျားကိ တာျေးဆီျေးနိ င်မည်ဖြစ်သည်။ ထှိ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားတွင် သာမေ် 

အာျားဖြင့်် -  (၁) သဘာဝနပါ ်ပင်မ ာျား ှိ  ခ တ်ထွင်ရ င်ျားလင်ျားမှု အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နစဖခင်ျား (၂) တည်နဆာ ်နရျား လ ပ်ငေ်ျားခွင်နေရာ 

မ ာျား ှိ  လ  နလာ ်စွာ သနိ်ု့ ှင်ျေးထာျေးပခင်ျေးန င့်် ဖပေ်လည်ထ နထာင်နပျားဖခင်ျား (၃) စ နို့ပ်စ်အမိှုက်နှင ် စ နို့်ပစ်အ ည်မ ာျေးကိ  

ကသခ ာစ နို့်ပစ်ပခင်ျား (၄) စ ်ယနတရာျားမ ာျားအာျား နရနဆျားဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် နခ ာဆ မ ာျား လ လ ယ်ဖခင်ျားတှိ ို့ ှိ  ပမစ်ကခ ာင်ျေးမ ာျေးအတ င်ျေး 

မဖပြုလ ပ်ဖခင်ျားန င့်် (၅) အမ လှိ  ်ဖခင်ျား၊ ငါျားြမ်ျားဖခင်ျား၊ နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျား ြမ်ျားဆ ျားဖခင်ျား၊ ကတာရိ င်ျေးတိ ိစဆာန်အသာျေးမ ာျား 

ဝယ်ယ ဖခင်ျားတှိ ို့ ှိ  တာျားဖမစ်ဖခင်ျား၊ အပင်မ ာျားအာျား သယ်သ စ နဆာင်ျားဖခင်ျား၊ ခွင့််ဖပြုခ  ်မရဘ  သဘာဝအပင်မ ာျား ှိ  မ ျားရှိှုွေ့ဖခင်ျား၊ 

အရ ှိေ်ဖပင်ျားဖပင်ျား နမာင်ျားန င်ဖခင်ျား၊ လ ်ေ ်မ ာျား လ ်ဝယ်ထာျားဖခင်ျား (လ  ဖခ ြုနရျားအနစာင့််မ ာျား တာဝေ်အရ လ ်ေ ် ှိ င်နဆာင် 

ဖခင်ျားမ အပ) မ ာျေး ှိ  တာျားဖမစ်ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် နေသခ မ ာျားန င့်် မသင့််နလ ာ်သည့်် ဆက်ဆ မှုမ ာျေးကိ  တာျားဖမစ်ဖခင်ျား တှိ ို့အပါအဝင် 

ကကာင်ျေးမ န်ကသာအပပြုအမ မ ာျေးကိ  တည်ကဆာက်က ျေးလ ပ်သာျေးမ ာျေးက လိ က်နာကစက ျေးအတ က်  ကပ်မတ်ကပျေးပခင်ျေးတိ ို့ပဖစ်သည်။ 
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ထှိ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားန င့််အတ  မလှိ  ်ောမှုအတွ ် ပွင့််လင်ျားဖမင်သာစွာ ဖပစ်ေဏ်နပျားမှုမ ာျား ှိ  သ ်ဆှိ င်ရာ တင်ေါစာရွ ်စာတမ်ျား 

မ ာျားန င့်် biodiversity offset  ေ်ထရှိ  ်စာခ ြုပ်မ ာျားတွင် ထည့််သွင်ျားထာျားသင့််သည်။ ပှိ မှိ အဓှိ   သည်မ ာ-  ေ်ထရှိ  ်တာ 

မ ာျားအတွ ် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားသည် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ် 

ဖြစ်နေရေ်လှိ အပ်သည်။ သှိ ို့မ သာ မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျား၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်သည့်် ပှိ မှိ က  ျားမာျားသည့်် 

တည်ကဆာက် က ျေးလ ပ်ငေ်ျားမ ာျားနက ာင့်် အပခာျေးဆိ ျေးက ြိုျေးထခိိ က်မှုမ ာျေးန င့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ န င့််ဆှိ င်နသာ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား ှိ  အေှိမ့််ဆ  ျား 

သှိ ို့ နလ ာ့်ခ နှိ င်မည်ဖြစ်သည်။  

ရလေမ် ာျားကိ  ကစာင  ်ကပ ်ကည ရ်ှုစစက်ဆျေးပခငျ်ေး။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးသည ်အသာျေးတင် ဆ  ျားရ ှုျားမှု မရ ှိနစနရျား 

ရည်ရွယ်ခ  ် သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရည်ရွယ်ခ  ်မ ာျား အမ ေ်တ ယ် ဖပည့််မ ဖခင်ျား ရ ှိ၊ မရ ှိ 

စှိစစ်အတည်ဖပြုရေ်အတွ ် လ ်နတွွေ့နဖမဖပင်ရလေ်မ ာျား ှိ  နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးမှု အခ ှိြုွေ့လှိ အပ်သည်။ ရလေ်နစာင ် ကပ် 

 ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးသည် လှိ  ်နလ ာည နထွစ မ ခေ်ို့ခွ မှု၏ အနရျားပါနသာ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်လည်ျား ဖြစ်သည်။ 

Biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားသည် ယင်ျား၏ရည်မ ေ်ျားခ  ်မ ာျား  ိှ န် ပ က်က က်ခဲ လ င် နစာင့််က ပ် ကည ်ရှု စစ်ကဆျေးပခင်ျေး 

အာျေးပဖင ် စ မ  ှိေ်ျား အန ာင်အထည်နြာ်မှုမ ာျား ှိ  ထှိနရာ ်စွာ ဖပေ်လည်ခ ှိေ်ညြှှိနှိ ငန်ရျားအတ က် လှိ အပ်သည့်် 

သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  ပ  ပိ ျေးကပျေးနိ င်သည်။ ဤသှိ ို့ဖြင့်် လက်ကတ ွေ့နဖမဖပင်ရလေ်မ ာျားလည်ျား ပမင ်မာျေး လာနစနိ င်သည်။ 

ရလေ်နစာင့်် ကပ် ကည ်ရှု စစ်ကဆျေးမှုမ ာျား (လ ်နတွွေ့ ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာဖခင်ျား၊ အခ  ်အလ ်မ ာျား ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားန င့်် အစ ရင်ခ စာ 

တင်ဖပဖခင်ျားအပါအဝင်) အတွ ် နယ်ပယ်အတှိ င်ျားအတာ၊ အခ ှိေ် ာလ၊ အက ှိမ်နရန င့်် ဘတ်ဂ  ်သတ်မ တ်ဖခင်ျားတှိ ို့ ှိ  

biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးနရျားဆွ ဖပြုစ ဖခင်ျား၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မ တ်ကာ နဆာင်ရွ ်သင့််သည်။ ရလေ်မ ာျား 

နစာင့်် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးမ ာျေးကိ  (၁) လ ်နတွွေ့ ွင်ျားဆင်ျားနဆာင်ရွ ် နှိ င်နစရေ် (၂) လှိ အပ်နသာ 

အခ  ်အလ ်မ ာျားမ ာျား ရရ ှိနှိ င်နစရေ်န င့်် (၃) အလွေ်ရှုပ်နထွျားမှုမ ာျား ှိ  နရ ာင် ှာျေးနှိ င်နစရန ် (ဥပမာ - ည ေ် ှိေ်ျားသတ်မှတ်မှု 

အလွေ်မ ာျားဖပာျားဖခင်ျား) အတ က် ဒီဇိ င်ျေးနရျားဆွ ထာျားသင့််သည်။ ရလေ်နစာင့်် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး အစ ရင်ခ စာမ ာျားန င့်် 

အခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  စှိတ်ဝင်စာျားသည ် ပတ်သတ်ဆက်န ယ်သ မ ာျေး ထ သိ ို့ အမမဲတကစ မ နဝနပျားသင့််သည်။ အထ ျားဖြစ်ရပ်မ ာျား 

ဥပမာ - မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ  ွ်ယ်ရေ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် အပင်မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် ကတာရိ င်ျေးတှိရှိစဆာေ်မ ာျား၏ နေရာအတှိအ   ှိ  

ြွင့််ဟနြာ်ဖပဖခင်ျားသည် ယင်ျားတှိ ို့အနပေါ် အနတရာယ်မ ာျား ဖြစ်နစနှိ င်သည့်် အခါ ထှိ သတင်ျားအခ  ်အလ ် မ နဝသည့်် ှိစစ ှိ  

ခခွင်ျားခ  ်အဖြစ်   ေ်ို့သတ်ထာျားသင့််သည်။ စှိတ်ဝင်စာျားသည့်် ဖပည်သ မ ာျား န င့်် နစတော့်ဝေထ်မ်ျားမ ာျားသည် အဖခာျားနသာ 

အ ာအ ွယ်နပျားနရျားန င့်် စ မ ခေ်ို့ခွ နရျား လ ပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျားန င့််အတ  အ ာအ ွယ် နပျားထာျားသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာရ ှိ 

biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားတစ်ရပ်၏ ရလေ်မ ာျား နစာင့်် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး မ ာျေးတ င် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် 

ပါဝင်  ည က သည်။  

စ မ ခေ်ို့ခွ မှု၏ ထှိနရာ မ်ှု ှိ  နဖခရာခ သည့်် ေညျ်ားလမ်ျားမ ာျား။  Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် 

အခ ှိြုွေ့နသာ အ ာအ ွယ်နပျားထာျားသည့်် နယ်ကပမအမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား (အစှိ ျားရ သှိ ို့မဟ တ် ပ ဂ္လှိ ပှိ င် ေယ်နဖမမ ာျား) 

ပါဝင်ပတ်သ န်ေသည့််အခါ အ ာအ ွယ်နပျားထာျားသည့်် ဧရှိယာ၏ စ မ ခေ်ို့ခွ မှု အရည်အနသွျားတှိ ျားတ ်မှု အနဖခအနေ ှိ  

ည ေ် ှိေ်ျားမ ာျားစွာန င့််အတ  နစာင့််က ည့််နဖခရာခ ရေ်အတ က်  စ မ ခေ်ို့ခွ မှု၏ ထှိနရာ ်မှု ှိ  နဖခရာခ ေည်ျားလမ်ျား (Management 

Effectiveness Tracking Tool- METT) သည် အသ  ျားဝင်နသာ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ METT  ှိ  World Widelife 

Fund- WWF မှ  မ္ာ့်ဘဏ်န င့်် ပ ျားနပါင်ျားဖပြုစ ထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိ ေည်ျားလမ်ျား ှိ  ယခ အခါတွင် အ ာအ ွယ်နပျား 

ထာျားသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာ မ ာျားစွာရ ှိ စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား ( မ္ာ့်ဘဏ်န င့်် Global Environmental Facility- GEF တှိ ို့၏ 

နငွနက ျားနထာ ်ပ ့်မှုဖြင့်် နဆာင်ရွ ်သည့်် စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားအပါအဝင်) တွင် အသ  ျားဖပြုနေက သည်။ ထှိ ေည်ျားလမ်ျား၏အဓှိ  

အခ က်မ ာ - ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားသည့်် ေယ်နဖမ၏ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအနဖခအနေ ှိ  ရှုနထာင့််မ ှိြုျားစ  မ  နများဖမေ်ျားထာျားသည့်် 

စ နများခွေ်ျားလ ာတစ်ခ ဖြစ်သည်။ သ အှိ ရ အရ “အဖပည့််စ  ဆ  ျား” စ မ  ှိေ်ျား၏ အဖမင့််ဆ  ျားရမ တ်မ ာ အမ တ် ၁၀၀ ေ ျားပါျားဖြစ်သည်။ 

 မ္ာတလ ာျားရ ှိ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး ေယ်နဖမအမ ာျားစ သည် အ ာအ ွယ်နပျားနရျားန င့်် စ မ ခေ်ို့ခွ နရျားဆှိ င်ရာ 

စှိေ်နခေါ်မှုအမ ှိြုျားမ ှိြုျား ှိ  ရင်ဆှိ င်နေက ရသည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် ယင်ျားတှိ ို့၏ ရမ တ်သည် သ အှိ ရ အရ အဖမင့််ဆ  ျားရနှိ င်သည့်် ရမ တ် ၁၀၀ 

ထ ် မ ာျားစွာနလ ာ့်ေည်ျားသည်။ METT သည် သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး ေယ်နဖမစ မ ခေ်ို့ခွ မှု၏ ထှိနရာ ်မှု ှိ  နဖခရာခ ရေ်န င့်် 

အောဂတ်ရည်မ ေ်ျားခ  ်ပေ်ျားတှိ င်မ ာျားသတ်မ တ်နရျား- ဆှိ လှိ သည်မ ာ - ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာသည် 

biodiversity offset  လ ပ်ငေ်ျား၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ် ဟ တ်၊ မဟ တ် ဟ သည့်် နများခွေ်ျား ှိ  အနဖြရ ာဖခင်ျားအတွ ် 

အသ  ျားဝင်နသာ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။  
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၇။ Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေး အတ ွ ်နရရ ည ်ကင က ကျေးရရ ှိနှိ ငမ်ှု  

 အပခာျေးလ ်နတွွေ့ကပမပပင်ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးလ ပ်နဆာင်မှုမ ာျေးကဲ သိ ို့ပင ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး သည ်

နဂဟစေစ်မ ာျား န င့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအာျား အ ာအ ွယ်နပျားဖခင်ျား၊ စ မ ခေ်ို့ခွ ဖခင်ျားန င့်် နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးဆှိ င်ရာ ပ  မ ေ် 

လည်ပတ်စ ိတ် မ ာျေးပါစပမ ဖြစသ်ည်။ ထိ လည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေးတွင် အဖခာျားအရာမ ာျားအဖပင် လ ပ်ခလစာမ ာျား၊ နလာင်စာဆ  ၊ 

အနထာ ်အ   ပစစည်ျားမ ာျား၊ အပှိ ပစစည်ျားအစှိတ်အပှိ င်ျားမ ာျား၊ နဖမပိ င်ဆိ င်သ မ ာျားအာျား ဆ ဲ ကဆာင်မှုအဖြစ် နငွနပျားမှုမ ာျားန င့်် 

နစတော့်ဝေ်ထမ်ျားမ ာျား အာျား လ ်နတွွေ့အနထာ ်အပ ့်မ ာျားနပျားဖခင်ျားတှိ ို့ပါဝင်နှိ င်သည်။ အဖခာျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ 

 ေဦျားလ ပ်နဆာင်ခ  ် မ ာျား  ့်သှိ ို့ပင် အန ာင်ျားဆ  ျားမ ာ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး  အာျား က  ှည်ခ လ ပ်ငေ်ျားဖြစ်နအာင် 

နဆာင်ရွ ်မညဖ်ြစ်နသာနက ာင့်် ယင်ျား ှိ  ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ရာတွင် အေည်ျားဆ  ျား ပ  မှန်လည်ပတ်စ ိတ်အခ ှိြုွေ့ ှိ  

က  ှည်က န်  ခ မည ်နငွနက ျား မည်သှိ ို့ ရရ ှိနှိ င်မည် ဆှိ သည့်် ရှုနထာင့််မ  နရျားဆွ သင့််သည်။  

ပ  မ ေလ်ညပ်တစ် ိတမ် ာျေးအတ က် နငနွက ျားရရ ှိနှိ ငသ်ည့်် နရျွားခ ယစ်ရာ အစ အစဉမ် ာျား။ Biodiversity offset  

လ ပ်ငေ်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျားသည် ပ  မှန်လည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေး မ တည်၍ အခွင့််အလမ်ျားမ ာျားန င့်် စှိေ်နခေါ်မှုအမ ှိြုျားမ ှိြုျား နတွွေ့ရနပမည်။ 

အန ာင်ျားဆ  ျားမ ာ မ လစ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်သ   အဆှိ ပါ ပ  မ ေ်  ခ ရသည့်် သာမေ်အသ  ျားစရှိတ်မ ာျားအတွ ် 

နငွနက ျားအ  အည နပျားရေ်ဖြစ်သည်။ သှိ ို့နသာ် စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်သ မ ာျား (အစှိ ျားရန င့်် ပ ဂ္လှိ  ဏ္ဍမ  

အန ာင်အထည်နြာ်သ မ ာျား) သည် offset ကန ာအတ က် ကကိြုတင် င်ျေးနှီျေးပမြှြုပ်နှ ကင မ ာျား ှိ သာ ပ ့်ပှိ ျား  ည လှိ စှိတ် ရ ှိက သည် 

(ပထမနှစ်အနည်ျေးငယ်တ င် ပ  မှန်လည်ပတ်စ ိတ်အတ က် က ခ ပခင်ျေးလည်ျေး ပါဝင်နိ င်ပါသည်)။ ပ  မနှ်လည်ပတ်စ ိတ် အာျားလ  ျား ှိ  

အပမ တမ်ျေး ထှိ သှိ ို့   ခ နေမည်မဟ တ်ပါ။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး န င့်် အဖခာျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား 

စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားအတွ ် လှိ အပ်နသာ ပ  မ ေ်လည်ပတ်ကင  အလ  အကလာက်  ိှက ျေးအတ က် ကယဘ ယ အာျေးပဖင ် ဖြစ်နှိ င်ကပခရ ှိသည့်် 

ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားရာတွင် နအာ ်ပါတှိ ို့လည်ျား ပါဝင်က သည်။  

၁။ လ ပင်ေ်ျားလညပ်တမ်ှု ဘတဂ်   ်ပ  မ ေထ်ာျားရ ှိဖခငျ်ား။ လ ပ်ငေ်ျားလည်ပတ်နေနသာ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမ အမ ာျားစ န င့်် 

ပ  မှန်လည်ပတ်ကင   ိှကနသည ်အဖခာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစ အစဉ်မ ာျားသည် န စ်စဉ် နငွနက ျားအ  အည တစ်မ ှိြုျားမ ှိြုျား 

 ှိ  ရရ ှိက သည်။ ထှိ နငွနက ျားမ ာျားကိ  သာမေ်အာျားဖြင့်် အစှိ ျားရပှိ င် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျားအတွ ် ဗဟှိ အစှိ ျားရ 

သှိ ို့မဟ တ် နေသနတရအစှိ ျားရရေ်ပ  နငွမ    ိှပခင်ျေးဖြစ်သည်။ သှိ ို့မဟ တ် ပ ဂ္လှိ  (တစ်ဦျေးခ င်ျေး သှိ ို့မဟ တ် အစ အြွ ွေ့ပှိ င်) 

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျားဖြစ်လ င် သ ဆ်ှိ င်ရာ နဖမပှိ င်ဆိ င်သ အသ ျားသ ျားထ မ    ိှပခင်ျေးဖြစ်သည်။ အစှိ ျားရပှိ င် 

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျားတွင် အစှိ ျားရဘတ်ဂ  ်မ ှ နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျားနှိ င်သည့်် အတှိ င်ျားအတာမ ာ သာမေ်အာျားဖြင့်် 

ဖပည့််စ  သည့််စ မ ခေ်ို့ခွ မှုမ ာျား နဆာင်ရွ ်ရေ် လှိ အပ်သည့််နငွပမာဏထ ် အလွေ်ေည်ျားပါျားက သည်။ ကနိ်ု့သတ်မထာျေး 

ကသာ်လည်ျေး ထှိ ဖပဿောသည် ြွ ွေ့ပြှိြုျားဆ နှိ င်င မ ာျားတွင် အဓှိ အဖြစ်မ ာျားသည်။ ပှိ မှိ ဆှိ ျားရွာျားနသာအပဖစ်အပ က်မ ာျေးတ င် 

ထှိ သှိ ို့ နငွနက ျားဆှိ င်ရာလ စ်လ ြူရှုမှုသည် လ ်ကတ ွေ့ကပမပပင်တ င် အေည်ျားငယ် သှိ ို့မဟ တ် လ  ျားဝကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု 

သှိ ို့မဟ တ် စ မ ခေ်ို့ခွ မှု မရ ှိဖခင်ျားပ ဲစာ  က်စာတမ်ျေးမ ာျေးနပေါ်တွင်သာ တည် ိှကစပခင်ျေးကိ  ပဖစ်ကစသည်။ အစိ ျေး  အသ  ျေးပပြုကသာ 

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားက ျေးေယ်နဖမမ ာျားအတ က် ပ  မ ေ်လည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေးသည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် အစှိ ျားရ၏ အနထွနထွ 

က အာျေးလ ပ်စစ်စီမ ကိန်ျေးမ ာျေး - ဥပမာ- (Brazil နှင်  Paraguay) နှစ်နိ င်င ပိ င် Itaipu 

တမ စီမ ကိန်ျေးသည် biodiversity offset ကဆာင်  က် န် မ ာျေးကသာအာျေးပဖင်  

သင် ကတာ်သည်။ အဘယ်က ကာင် ဆိ ကသာ် ကာက ယ်ထန်ိျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမအတ က် 

လည်ပတ်သ  ျေးစ ဲကင  က ခ ကပျေးနိ င်သည်  ကာလ ှည်ဝင်ကင    ှိကသာက ကာင် ပဖစ်သည်။ 

 

၇ 
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ဝင်နငွမ ာျားမ    ိှပခင်ျေးဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရ တွင် ယင်ျား ှိစစအတွ ် သတ်မ တ်နပျားထာျားသည့်် အခွေ်အန ာ ် မ ာျား၊ 

ဥပမာ  - ခရ ျားသွာျားလာနရျားလ ပ်ငေ်ျားန င့််ဆှိ င်သည့်် အခွေ်ရနငွမ ာျားမ    ိှပခင်ျေးလည်ျေးဖြစ်သည်။  

၂။ အလ ြူရ ငမ် ာျား၏ နငနွက ျားပ ့်ပှိ ျားမှုဖြင့်် နဆာင်ရွ သ်ည့်် စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား။ နှိ င်င တ ာ အလ ြူရ င်မ ာျား၊ နှိ င်င စ  န င့်် န စ်နှိ ငင်  

ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျား အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားန င့်် ကာက ယထ်နိျ်ေးသမိျ်ေးနရျား ရည်ရွယ်ခ  ်အတွ ် နဆာင်ရွ ်သည့်် အစှိ ျားရမဟ တ်နသာ 

အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားမ ှ ဝှိ င်ျားဝေ်ျားကာ နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျား  ည သည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားသည် 

ကနဦျေးရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှုစရှိတ်မ ာျား ှိ   ာမှိသည်။ အလ ြူရ င်အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားသည် က ရ ည်က န် ကမည ် ပ  မှန်လည်ပတ်ကင  

အခ ှိြုွေ့ ှိ လည်ျား ကထာက်ပ  က သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် က ရ ည်အတွ ် မဟ တ်ပါ။ ထှိ ို့နက ာင့်် (အထ ျားသဖြင့်် 

ဆင်ျားရ နသာ နှိ င်င မ ာျားတွင်) သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမဆှိ င်ရာစေစ်မ ာျားသည် ယင်ျားတှိ ို့လှိ အပ်သည့်် ပ  မ ေ် 

လည်ပတ်စရှိတ်မ ာျား ာမှိနစနရျားအတွ ် အလ ြူရ င်မ ာျား၏ နငွနက ျားအ  အည ဖြင့်် နဆာင်ရွ ်သည့််  စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားစွာထ မ  

နငွနက ျားအ  အည မ ာျားစွာ ှိ  ဆ ဲဆနိ်ု့ကာထည ်သ င်ျေး နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ဤ  ့်သှိ ို့ “အတက်အက ရ ှိသည့််” (boom 

and bust) နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျားမှုမ ြိုျေးသည် အန ာင်ျားဆ  ျားအနဖခအနေန င့််မ ာျားစွာ အလ မ်ျား ွာနဝျားသည်ဖြစ်ရာ ရလေ်မ ာ- 

ထှိနရာ ်စွာ လ ပ်ငေ်ျားလည်ပတ်နှိ င်နရျားအတွ ် အဆက်မပပတ်လှိ အပ်သည့်် နငွနက ျားမ ာျား ှိ  မရရ ှိကသာ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး အစီအစဥ်ပဖစ်သ ာျေးတတ်သည်။ 

၃။  ှိ ယပ်ှိ ငဝ်ငန်ငမွ ာျား ရရ ှိနအာင ် ဖပြုလ ပဖ်ခင်ျား။ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားက ျေးေယ်နဖမ  အကပမာက်အပမာျေးသည် ယင်ျားတှိ ို့ 

ေယ်ေှိမှိတ်အတွင်ျား လာနရာ ်နလ့်လာသ မ ာျားထ မ  အခနက ျားနငွမ ာျား၊ အနပ ာ်ခရ ျားစဉ်အတွ ် နခတတတည်ျားခှိ ရေ် 

အှိမ်ငယ်မ ာျား၊ ခရ ျားသ ာျေးလမ်ျားည ေ် သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျား ခရ ျားသွာျားဝေ်နဆာင်မှုမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် ထှိ ေယ်နဖမမ  ထ က်  ေ်မ ာျား ှိ  

တရာျားဝင် ထ တ်ယ ဖခင်ျားတှိ ို့အတွ ် အခနက ျားနငွမ ာျား န ာ ်ခ ဖခင်ျား မ ာျေးအာျေးဖြင့်် ဝင်နငွအခ ှိြုွေ့ ရရ ှိနအာင် ဖပြုလ ပ်က သည်။ 

 မ္ာတလ ာျားရ ှိ  သဘာဝထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမအမ ာျားစ တွင် ထှိ သှိ ို့ကသာ  ှိ ယ်ပှိ င်ဝင်နငွမ ာျားသည်  ပ  မှန်လ ပ်ငေ်ျား 

လည်ပတ်မှုစရှိတ် အဖပည့််အဝ ာမှိရေ် မလ  နလာ ်ပါ။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား ခခွင်ျားခ  ်အဖြစ် အသှိအမ တ်ဖပြုသင့်် သည့်် 

နေရာတခ ှိြုွေ့ရ ှိသည်။ ဥပမာအာျေးပဖင ်အ န ွကဒါနှိ င်င ၏ Galapagos အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ် (GNP 2013) ဖြစ်သည်။ 

  ေ်  စရှိတ် ာမှိနရျားဆိ င် ာ စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျား ှိ  ပှိ ဆှိ ျားနစသည့််အရာမ ာ နှိ င်င အမ ာျားစ တွင် အစှိ ျားရပှိ င် သဘာဝ 

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျားမ  ရရ ှိနသာဝင်နငွအခ ှိြုွေ့ သှိ ို့မဟ တ် အာျားလ  ျား ှိ  သ ်ဆှိ င်ရာ အစှိ ျားရထ သှိ ို့ ဖပေ်လည်အပ်န  ရသည့်် 

သတ်မ တ်ခ  ် ရ ှိနေဖခင်ျားပင်ဖြစ်သည်။  

၄။ ပ ဂလ္ှိ ၏ ပရဟှိတ နဆာငရ် ွ်မှု။ အခ ှိြုွေ့ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမဧရှိယာမ ာျား (Biodiversity offset နေရာမ ာျား 

ပါဝင်နှိ င်ကပခရ ှိသည့်် ေယ်နဖမမ ာျား)တွင် စ ျားပွာျားနရျားလ ပ်ငေ်ျား သှိ ို့မဟ တ် ပ ေ္လိကတစ်ဦျေးခ င်ျေးစီမှ ကင က ကျေးစိ က်ထ တ် 

ပ  ပိ ျေးကပျေးပခင်ျေးနက ာင့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားန င့်် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုဆှိ င်ရာ  ပ  မှန်လည်ပတ်စရှိတ်မ ာျား ှိ  အဖပည့််အဝ သှိ ို့မဟ တ် 

တစ်စှိတ်တစ်ပှိ င်ျား  ာမှိမှုရ ှိသည်။ အခ ှိြုွေ့ကသာ သဘာဝထှိေ်ျားသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျား (အထ ျားသဖြင့်် ပမှိြုွေ့ဖပအခ က်အပခာမ ာျား 

န င့်် ေ ျားသည့််နေရာမ ာျား) တ င် ဗဟှိ အစှိ ျားရ သှိ ို့မဟ တ် နေသဆိ င် ာအစှိ ျားရထ မ   ိှသည ် နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျားမှုအဖပင် 

အပိ ထပ်ကဆာင်ျေး နငွနက ျားအ  အည မ ာျား ှိ  ကဒသအတ င်ျေး ိှ အစှိ ျားရမဟ တ်သည့််အြွ ွေ့အစည်ျား “မှိတ်နဆွအြွ ွေ့မ ာျား”  

သ ဆ်ှိ င်ရာ ဥယ ာဉ်ခ င်ျေးစီအလိ က်  အဓှိ ထာျားမပီျေး   ည နထာ ်ပ ့်လ က် ိှ ကသည်။ အနည်ျေးငယ်ကသာ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားနဆာင်ရွ ်သည့်် အစှိ ျားရမဟ တ်သည့်် အြွ ွေ့အစည်ျားအခ ှိြုွေ့သည် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားထာျားသည့်် 

ေယ်နဖမ၏ ပ  မနှ်လည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေး  ာမှိသည့််   ပ  ကင အမ ာျေးအပပာျေးကိ  ကထာက်ပ   ကသည်။ ည ေ်ဖပလှိ သည့်် 

ေမ ောဖြစ်ရပ်မ ာ အာြရှိ ဥယ ာဉ်မ ာျား (Africa Parks) အက ကာင်ျေး ဖြစ်သည်။ ထှိ ဖြစ်ရပ်တွင် Africa Parks သည် 

အာြရှိ နှိ င်င မ ာျားစွာတွင် ရ ှိသည့်် သီျေးပခာျေးသဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားအတွ ် ရေ်ပ  နငွမ ာျား စ မ ခေ်ို့ခွ ရေ်န င့်် 

စ နဆာင်ျားနပျားရေ် နရရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့်် သနဘာတ ည ခ  ်မ ာျား ရရ ှိထာျားသည်။  

၅။  ာဗေွမ် ကပခလ ပင်နျ်ေးအတ ကက်င ကပျေးကခ ပခငျ်ေး(Carbon Offset Payment)။ Biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေးသည် 

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျားကိ  ထ နထာင်ကပျေးသည် သှိ ို့မဟ တ် ယင်ျေးတိ ို့ကိ  ခှိ င်မာအာျားန ာင်ျား 

နစသည်။ အဆှိ ပါလ ပ်ငေ်ျားမ ာျားစွာတွင် သစ်နတာမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနဂဟစေစ်မ ာျားပါရ ှိပပ ျား ယင်ျားနယ်ကပမမ ာျားရ ှိ 

သ ်ရ ှိအပင်မ ာျား န င့််(သှိ ို့မဟ တ်)  နဖမထ မ ာျေးထဲတွင်  ာဗွေ်ပမာဏ မ ာျားစွာသှိ နလ ာင်နပျားထာျားသည့််။  ာဗွေ်မ ကပခ 

လ ပ်ငန်ျေးသည် အဖခာျား တစ်နေရာ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် အဖခာျားနှိ င်င တွင် ရ ပ်က ွင်ျားနလာင်စာမ ာျား နလာင် ျွမ်ျားဖခင်ျားမ  

 ာဗွေ်ထ တ်လ ပ်မှုအတွ ် နလ ာ်နက ျားနပျားရေ် ရည်ရွယ်၍ ကန ာကဒသတစ်ခ ကိ အကပခပပြုကာ အ င်ျေးအနှီျေး ဖမြှြုပ်န  နပျားဖခင်ျား 

ဖြစ်သည်။  ာဗွေ်မ ကပခလ ပ်ငနျ်ေးအတ က်ကင ကပျေးကခ ပခင်ျေးဆှိ င်ရာ ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န   နဆာင်ရွ ်မှု သည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် 

 ာဗွေ်ထ တ်လ တ်မှု ေည်ျားပါျားနသာ စွမ်ျားအင်ထ တ်လ ပ်မှုမ ာျား (သာမေ်အာျားဖြင့်် ဖပေ်လည ် ဖပည့််ပြှိြုျားပမ စွမ်ျားအင်မ ာျား) 

သှိ ို့မဟ တ်  ည်  ယ်ထာျေးသည် စွမ်ျားအင်ထှိနရာ ်စွာအသ  ျားဖပြုမှု တိ ျေးတက်ကစက ျေးမ ာျေး အတ က် နထာ ်ပ ့်  ည ဖခင်ျား 
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ဖြစ်သည်။ သှိ ို့နသာ်   ေ်  စရှိတ်အသ ်သာဆ  ျား  ာဗွေ်မ ကပခလ ပ်ငန်ျေး ေည်ျားလမ်ျားအခ ှိြုွေ့တငွ် သစ်နတာမ ာျား 

ဖပေ်လည်ထ နထာင်နပျားဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် ဆ  ျားရ ှုျားမည့်် သှိ ို့မဟ တ် အ ည်အကသ ျေး က ဆင်ျေးမည ် အနတရာယ်ရ ှိနေသည့်် 

လ ်ရ ှိသစ်နတာမ ာျား ှိ  ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနပျားဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျားတှိ ို့ ပါဝင်က သည်။ ထှိ ို့နက ာင့််  ာဗွေ်မ ကပခလ ပ်ငန်ျေးအတ က် 

ကင ကပျေးကခ မှုမ ာျားသည် သစ်နတာမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ  ာဗွေ်စ ပ်ယ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားမှု ဖမင့််မာျားသည့်် နဂဟစေစ်မ ာျား ှိ  

biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားနအာ ်မ  ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနေဖခင်ျား န င့််(သှိ ို့မဟ တ်) ဖပေ်လည်ထ နထာင်နေဖခင်ျား (ဥပမာ-

သစ်နတာမ ာျား ဖပေ်လည်စှိ  ်ပ ှိြုျားဖခင်ျား) ေည်ျားလမ်ျားအာျားဖြင့်် အ ာအ ွယ်နပျားမှုန င့်် စ မ ခေ်ို့ခွ မှု   ေ်  စရှိတ်အခ ှိြုွေ့ 

 ာမှိနစရေ် ရေ်ပ  နငွ နပျားအပ်မှုအစ အစဉ်တစ်မ ှိြုျား၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်နှိ င်သည်။ ထှိ သှိ ို့ကသာ နငွနက ျား 

နထာ ်ပ ့်နပျားမှုမ ာျားသည် သ ်ဆှိ င်ရာ စ မ  ှိေ်ျားအနပေါ်မ တည်၍ နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားလည်ျေးဖြစ်နှိ င်သည်။ ဥပမာ - အက  ျားစာျား 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားထ တ်လ ပ်နရျားစ ်ရ  တစ်ခ မ   ာဗွေ်ထ တ်လ ပ်မှု ှိ မ ကပခပပြုလ ပ်နိ င် န် သီျေးသနိ်ု့သစ်နတာ ထိန်ျေးသိမ်ျေး 

က ျေး ေယ်နဖမတစ်ခ  ှိ  နငွနက ျား  ည ပ ့်ပှိ ျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ပှိ မှိ နပါင်ျားစပ်ကာ လ မ်ျားဖခ ြုက ည့််လ င် သစ်နတာ ဖပြုေ်ျားတ ျားမှုန င့်် 

သစ်နတာအတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးပခင်ျေးတှိ ို့မ   ာဗွေ်ထ တ်လ တ်မှုမ ာျား ှိ  နလ ာ့်ခ ရေ်  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ အစ အစဉ် 

(REDD+) သည် လက် ိှသစ်ကတာဧ ိယာမ ာျေး ထိန်ျေးသိမ်ျေး န်အတ က်  ရာသ ဥတ ကပပာင်ျေးလဲမှု နလ ာ့်ခ နရျား 

ရေ်ပ  နငွမ ာျားစွာ ှိ  အစှိ ျားရမ ာျားသှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား (ကဒသခ ပပည်သ အစ အြွ ွေ့မ ာျားအပါအဝင်) ထ သှိ ို့ 

က ာက် ိှကစ န် အခွင့််အနရျားမ ာျားစွာ ှိ  နပျားအပ်ထာျားသည်။ ယင်ျားတှိ ို့အေ ် အခ ှိြုွေ့မ ာ- biodiversity offset လ ပင်န်ျေး 

နှင ်ဆိ င်ကသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမမ ာျား ဖြစ်နှိ င်သည်။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးန င့်် carbon offset 

လ ပ်ငန်ျေး ၂ မ ှိြုျားစလ  ျားမ  နငွနက ျားအ  အည မ ာျား ရရ ှိနှိ င်သည့်် မည်သည့်် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမဆှိ အတွ ် အဆှိ ပါ offset 

လ ပ်ငန်ျေးတစ်ခ စ အလှိ  ် နပျားအပ်ထာျားသည့်် ထပ်တှိ ျားနဆာင်ရွ ်မှု (အခေ်ျား ၄)  ှိ  ဖပြုစ ထာျားရေ် လှိ အပ်နပမည်။  

၆။ သ ဆ်ှိ င်ရာစ မ  ှိေျ်ားအလှိ  ဝ်ငန်ငလွ  နဖပာင်ျားနပျားအပမ်ှုမ ာျား။ အထ ျားသဖြင့်် biodiversity offsets လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး 

ပပြုလ ပ်နပျားသည့််အနေန င့်် ထ နထာင်ထာျားသည့်် သှိ ို့မဟ တ် အာျားန ာင်ျားနစသည့်် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျားသည် 

သ ဆ်ှိ င်ရာအနဖခခ အနဆာ ်အအ  စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားမ တဆင ် ယင်ျားတှိ ို့အတွ ် ရည်  ယ်ထာျေးကသာ ဝင်နငွမ ာျား လ  နဖပာင်ျားနပျား 

သည့််ေည်ျားလမ်ျားအာျားဖြင့်် နရရ ည်ရပ်တည်နှိ င်က သည်။ ဥပမာ - Argentina-Paraguay န စ်နှိ င်င ၏ Yacyreta 

နရအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျားလည်ပတ်မှု  ေ်  စရှိတ်၏တစ်စှိတ်တစ်ပှိ င်ျားမှာ ထှိ စ မ  ှိေ်ျားနအာ ်တွင် ထ နထာင်ထာျားသည့်် 

သှိ ို့မဟ တ် ပိ မိ အာျားန ာင်ျားနစသည့််  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားသည့််ေယ်နဖမဧရှိယာမ ာျား ှိ  ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရ ာ ်ရေ် 

ကပျေးထာျေးပခင်ျေးပဖစ်သည် (Quintero, 2007)။ နရအာျားလ ပ်စစ်န င့်် နရနပျားနဝနရျားဆည်မ ာျား၊ ဖြတ်သေ်ျားခန ာ ်ခ သည့်် 

လမ်ျားမ ာျား၊ ပှိ  ်လှိ င်ျားမ ာျားန င့်် အဖခာျားဝင်နငွရရ ှိသည့်် အနဖခခ အနဆာ ်အအ  စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားသည် ယင်ျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားန င့်် 

ဆ ်စပ်နေသည့်် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး၏ ပ  မှန်လည်ပတ်စရှိတ်မ ာျားအတွ ် နငွနက ျားမ ာျား 

နထာ ်ပ ့်  ည ရေ် မ ာျားစွာသင့််နတာ်ကသာ အကပခအကနတ င် ိှသည်။ နရအရည်အနသွျား နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး၊ 

ငါျားလ ပ်ငေ်ျားစ မ ခေ်ို့ခွ မှု သှိ ို့မဟ တ် အဖခာျားနသာ ပတ်ဝေ်ျား  င်စ မ ခေ်ို့ခွ မှုဆှိ င်ရာ ပ  မ ေ်က န်က စရှိတ်မ ာျား  ့်သှိ ို့ပင် offset 

လ ပ်ငေ်ျား ှိ  ဆ ်လ ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားသည် အကပခခ အကဆာက်အဦစ မ  ှိေ်ျား၏ ပ  မ ေ်လ ပ်ငေ်ျား 

လည်ပတ်မှုစရှိတ်မ ာျား၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ် ဖြစ်နှိ င်သည။် ထ ျားဖခာျားနသာဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် အနဖခခ အနဆာ ်အအ   

စ မ  ှိေ်ျားသည် biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားမ  နထာ ်ပ ့်နပျားထာျားနသာ ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားမ  

လ ်နတွွေ့အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျားမ ာျား ရရ ှိနှိ င်သည် (ဥပမာ -  သဘာဝစ ျားဆင်ျားနရမ ာျား ှိ  သေ်ို့စင်စစ်ထ တ်နပျားရေ် သှိ ို့မဟ တ် 

နှုေ်ျားေယ်အန စ်မ ာျား နလ ာ့်ခ ရေ် နဆာင်ရွ ်ရသည့်် ဖမစ်ညြှာအရပ်ရ ှိ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ေယ်နဖမတစ်ခ  )။ 

၇။  ကာက ယထ်နိျ်ေးသမိျ်ေးနရျားအတွ  ် ယ   ကညမ်ှုပဖင အ်ပန်  ထာျားသည့်် ရေပ်  နငမွ ာျား။  ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားအတွ ် 

ယ   ကည်အပ်နှ မှု န်ပ  ကင မ ာျေး(Conservation Trust Funds - CTFs)မ ာျားသည် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေး ှိ  

ဆ ်လ ်ထှိေ်ျားသှိမ်ျား နဆာင်ရွ ်ရေ်  ပ  မ ေ်လည်ပတ်စရှိတ်မ ာျား ှိ  ပ ့်ပှိ ျားနပျားရေ် ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားလ ပ်ကိ င်သ မ ာျေးက 

လ ာထာျေးကာ က ှိြုတင်အပ်န  နပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ လ  နလာ ်သည့််နငွနက ျား ှိ  လ ာထာျေးအပ်န  ထာျားနှိ င်လ င် CTF သည် 

ကာက ယထ်နိျ်ေးသမိျ်ေးနရျား အသ  ျားစရှိတ်မ ာျားအတွ ် အသ  ျားဖပြုနှိ င်သည့်် နရရ ည်အာျားထာျားနှိ င်နသာ န စ်စဉ်ဝင်နငွစ ျားနက ာင်ျား 

( ှိေ်ျားရ င်ဖြစ်နှိ င်သည်)  ှိ  ပဖစ်ကစသည ် နငွပနေသာပင်စှိ  ်ထ မှုတစ်ရပ်  ့်သှိ ို့ နဆာင်ရွ ်နပျားနှိ င်သည်။ သှိ ို့နသာ် 

လ  နလာ ်နသာ နငွပမာဏ ှိ  လ ာထာျေးအပ်န  မထာျားနှိ င်လ င် CTF သည် (တမင်ရည်ရွယ်သည်ပဖစ်ကစ မ ည်  ယ်သည် 

ဖြစ်နစ) သ ဆ်ှိ င်ရာထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားလ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျား ှိ  အခ ှိေ် ာလ အတှိ င်ျားအတာတစ်ခ သာ နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျား  ည ပပ ျား 

ထှိ အခ ှိေ် ာလ ှိ လည်ျား တှိတှိ     သတ်မ တ်ထာျားနှိ င်ဖခင်ျားမရ ှိသည့်် ဆ တ်ယ တ်  ဆင်ျားနေနသာ ရေ်ပ  နငွ(sinking 

fund) တစ်ရပ်သာ ဖြစ်လာနပမည်။ ဆ တ်ယ တ်  ဆင်ျားနေသည့်် ရေ်ပ  နငွမ ာျားသည် ယင်ျားတှိ ို့ရ ှိ ရင်ျားန  ျားနငွအာျားလ  ျားန င့်် 

ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှုမ  ဝင်နငွမ ာျား ှိ  အခ ှိေ် ာလ အတှိ င်ျားအတာတစ်ရပ်အထှိ (ထှိ ရေ်ပ  နငွ၏ တေ်ြှိ ျားသည် သ ညအဖြစ်သှိ ို့ 

  ဆင်ျားသွာျားသည် အထှိ)သာ   ခ နပျားနခ သည်။ CTF  ှိ  biodiversity offset လ ပ်ငနျ်ေးတစ်ခ  အတ က်လည်ျေး 
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ထ နထာင်နှိ င်သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား CTF ၏ နငွနက ျားဆှိ င်ရာစ မ ခေ်ို့ခွ မှု  ေ်  စရှိတ်မ ာျားသည် နငွပမာဏမ ာျားလ င် 

ပှိ မှိ စရှိတ်သ ်သာသည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် က  ျားမာျားသည့်် CTF (ဖြစ်နှိ င်လ င် တစ်နှိ င်င လ  ျားအတှိ င်ျားအတာရ ှိသည့်် CTF) တစ်ခ  ှိ  

ထ နထာင်ဖခင်ျား  ပှိ မှိ အဓှိပပာယ်ရ ှိနှိ င်သည်။ ထှိ  CTF သည် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးအမ ှိြုျားမ ှိြုျား (သှိ ို့မဟ တ် 

အဖခာျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စ မ ခ  ်မ ာျား) ၏   ေ ် စရှိတ်မ ာျား ှိ   ာမှိနအာင်   ခ နပျားနှိ င်နပမည်။ 

ပှိ မှိ နသျားငယ်နသာ CTF အကပမာက်အပမာျေးထ နထာင်ဖခင်ျားသည် အ င်ျေးအနှီျေးအပိ င်ျေးတ င် ကနိ်ု့သတ်ခ က် အဓှိ  ိှထာျား 

နသာနက ာင့်် လ ်နတွွေ့နဖမဖပင်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားအတွ ် သ  ျားစွ ရေ် နငွအလ  အနလာ ် မရနှိ င်နပ။ CTF တစ်ခ  ှိ  

ထ နထာင်သည့််အခါ ထည့််စဉ်ျားစာျားနှိ င်သည့်် အနလ့်အ  င့််န ာင်ျားအကပခခ မ မ ာျားစွာန င့်် သင်ခေ်ျားစာယ နှိ င်သည့်် 

 ှိစစမ ာျားစွာရ ှိသည်။ ဥပမာ (၁) အရင်ျားအန  ျားတည်နဆာ ်မှု လ  နလာ ်နက ာင်ျားနသခ ာနစဖခင်ျား (၂)   ေ်  စရှိတ်သ သ်ာ 

နစသည့်် ရေ်ပ  နငွ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုေည်ျားလမ်ျား၊ (၃) လွတ်လပ်အမ  အခှိ  င်ျားစွာ စ မ အ ပ်ခ ြုပ်နှိ င်မှုအလ  အနလာ ်ရ ှိဖခင်ျား၊ (၄) 

ပွင့််လင်ျားဖမင်သာနသာ လ ပ်ထ  ျားလ ပ်ေည်ျားမ ာျားန င့်် နစာင့််က ည့််ထှိေ်ျားန  ာင်ျားမှုမ ာျား န င့်် (၅) ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားအတွ ် 

သ  ျားစွ သည့်် နငွနက ျားမ ာျားဖြင့်် ထပ်တှိ ျားလ ပ်နဆာင်မှုမ ာျား ရရ ှိနဆာင်ရွ ်နှိ င်ဖခင်ျားတှိ ို့ဖြစ်က သည်။ အနသျားစှိတ် ှိ  

“နော ်ထပ်နလ့်လာစရာ သတင်ျား ရင်ျားဖမစ်မ ာျား”အပှိ င်ျားတွင်က ည့််ပါ။ 

 

Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေး အတွ  ် နငနွက ျားဆှိ င်ရာ နရရ ည ် ရရ ှိနှိ ငမ်ှုန င့််စပလ် ဉျ်ား၍ နော ်ထပန်လ့်လာစရာ 
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၈။ Biodiversity offset လ ပင်ေျ်ားမ ာျား ှိ  တစစ် တစစ်ညျ်ားတညျ်ား 

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ားအာျားဖြင့်် အရ ှိေအ်ဟ ေဖ်မြှင့််တငဖ်ခငျ်ား 

 

Biodiversity offset လ ပ်ငနု်ံးမျ ုံး က ုံ  စ်စုံ စ်စညျ်ိုး ညျ်ိုး တဆာငရ် ကခ်ခငျ်ိုး။ ထ ုံသ ုံ ့် 

စုံစညျ်ိုး တဆာငရ် ကရ်နအ်ခ  န ်တရာကပ်ပီလာျိုး။  

Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေး ှိ  စ စညျ်ားနဆာင်ရွ ဖ်ခငျ်ား။ ဤနေရာတွင် “biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  စ စည်ျားနဆာင်ရွ ်ဖခင်ျား” ဟ သည် စေစ်တစ်ခ အတွင်ျား biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျား ှိ  စ မ နရျားဆွ ၍ 

စေစ်တ   သှိ ို့မဟ တ် အစ အဖပ ြုလှိ  ် အန ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ယင်ျေးသည် မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျား 

တစ်ခ တည်ျားအတွ ် offset ပပြုလ ပ်မည ် နေရာတစ်ခ  ှိ  တစ်က ှိမ်သာ အစာျေးထိ ျေးကလ ာ်ပခင်ျေးထက် သာလ န်သည်။ 

ထှိ လ ပ်နဆာင်ခ က်မှာ ဥပမာ  (၁) မ လစ မ  ှိေ်ျားမ ြိုျေးစ  အတွ ် အစာျေးထိ ျေးကပျေးမည ် offset လ ပ်မည ် က  ျားက  ျားမာျားမာျားကန ာတစ်ခ  

သှိ ို့မဟ တ် ကန ာအမ ာျေးအပပာျေးကိ  စ မ နရျားဆွ ဖခင်ျား (၂) ြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျားအကကာင်အထည်ကဖာ်သ ထ မ  အ  အည မ ာျား ှိ  

လွယ်  နခ ာနမွွေ့စွာ ရယ နဆာင်ရွ ်နှိ င်ရေ် offset ဧရှိယာမ ာျားကိ  က ှိြုတင်နရွျားခ ယ်ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် (၃) နှိ င်င အဆင့်် သှိ ို့မဟ တ် 

ဖပည်ေယ်/တှိ င်ျားအဆင့််အစှိ ျားရမှ စ မ နရျားဆွ သည့်် မ နဘာင်တစ်မ ှိြုျားမ ှိြုျားနအာ ်တွင် biodiversity offsets လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေး ှိ  

အသ  ျားခ ရေ် အာျားနပျားဖမြှင့််တင်ဖခင်ျားတှိ ို့ဖြစ်နှိ င်သည်။  

စ စည်ျားနဆာင်ရ ွဖ်ခင်ျား၏ အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျားမ ာျား။ စ မ  ှိေ်ျားအလှိ  ်သီျေးသနိ်ု့လ ပ်ကဆာင်သည ် biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် မ လြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားတစ်ခ အတွ ် အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်နပျားရေ်  သတ်မှတ်ထာျေးကသာေယ်နဖမ 

ဧရှိယာတစ်ခ ၏ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားလ ပ်ငေ်ျားစ ကိ  နြာ်ထ တ်သတ်မ တ်၊  သနဘာတ ၍ နငွနက ျားနထာ ်ပ ့်နပျားဖခင်ျား 

ဖြစ်သည် ။ ထိ လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး နအာင်ဖမင်စွာ နဆာင်ရွ ်နှိ င်ရေ် ကယဘ ယ အာျားဖြင့်် မ ာျားစွာက ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ ်ရေ်လှိ အပ်သည်။ 

ထှိ ို့နက ာင့်် ဆ နလ ာ်သည့်် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  အာျားနပျား  ည သည့်် နှိ င်င အဆင့်် သှိ ို့မဟ တ် 

ဖပည်ေယ်/တှိ င်ျားအဆင့်် စေစ်တစ်ခ သည် offsets လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအသ  ျားဖပြုမှု အရ ှိေ်အဟ ေ် ှိ  မ ာျားစွာ ဖမြှင့််တင်နှိ င်၍ ရရ ှိမည့်် 

အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျားမ ာျားတငွ် နအာ ်ပါတှိ ို့ ပါဝငန်ှိ င်သည်။  

၁။ လ ပင်ေ်ျားနဆာင်ရ ွမ်ှု  ေ်  စရှိတမ် ာျား နလ ာ့်ေည်ျားဖခငျ်ား။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကအာင်ပမင် န် 

သာမေ်အာျားဖြင့်် ဖမင့််မာျားနသာ လ ပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ ်မှု  ေ်  စရှိတ်မ ာျားန င့်် လ ပ်ငေ်ျားန င့်် ပတ်သ ်ဆ ်နွယ်သ အမ ှိြုျားမ ှိြုျား 

အဖပင်၊ ဥပနေဆှိ င်ရာ၊ နှိ င်င နရျားဆှိ င်ရာ သှိ ို့မဟ တ် လ မှုဆှိ င်ရာ အခ ်အခ အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ ှိ လည်ျား န  ာ်လ ာျားရေ်လှိ အပ် 

သည်။ Offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  စ စည်ျားနဆာင်ရွ ်သည့််စေစ်တစ်ခ နအာ ်တွင ် လ ပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ ်မှုစရှိတ် မ ာျားစွာ 

နလ ာ့်ေည်ျားသွာျားနှိ င်သည်။ အနက ာင်ျားမ ာ အသစ်ပပြုလ ပ်မည  ်biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားအတ က် “ ေဦျားအဆင့််မ ” 

စတင်၍ ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ရေ် မလှိ အပ်နသာနက ာင့််ဖြစ်သည်။  

Liberia နိ င်င ၊ Nimba ကတာင်တန်ျေးအက ှွေ့ပိ င်ျေး ှိ သဘာဝကကိြုျေးဝိ င်ျေးသစ်ကတာ 

(East Nimba Nature Reserve) သည် နိ င်င အဆင်  biodiversity offset 

လမ်ျေးပပကပမပ  တစ် ပ် က သာျေးပပြုစ  န် လ ှုွေ့ကဆာ်ကပျေးခဲ သည် 

 

၈ 
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၂။ စ မ  ှိေျ်ားအန ာင်အထညန်ြာသ် မ ာျား၏ ပါဝငန်ဆာငရ်ွ မ်ှု ပမင မ်ာျေးနစဖခင်ျား။ လ ပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ ်မှု   ေ်  စရှိတ် 

ဖမင့််မာျားဖခင်ျားန င့်် အဖခာျား လ ်နတွွေ့အန ာင်အထည်နြာ်မှုဆှိ င်ရာ စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျားအရ  biodiversity offsetလ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး 

 ှိ  နိ င်င တကာက မပဏမီ ာျေးသည် အန ာင်အထည်နြာ်က သည်။ ထိ သ မ ာျေးကိ  ယင်ျားတှိ ို့ ဏ္ဍအတွင်ျား 

“ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ နခါင်ျားနဆာင်မ ာျား” ဟ  မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ထင်ဖမင်ဖခင်ျားခ ရနှိ င်သည်။  လက် ိှအခ နိ်တ င် ရ င်ျားလင်ျား 

သည့်် လ ပ်ထ  ျားလ ပ်ေည်ျားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် တှိ  သည့်် ဥပနေသတ်မ တ်ခ  ်မ ာျား မရ ှိဖခင်ျားနက ာင့်် တ ည နသာ 

 ဏ္ဍအတ င်ျေးတွင် ယ ဉ်ပပှိြုင်လ ပ်ကဆာင်နေက သည့်် အဖခာျားအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားသည် ထိ ကဲ သိ ို့ ထိခိ က်သက် က ာက်မှု 

ကကီျေးမာျေးကသာ စ မ  ှိေ်ျားအမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား ှိ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး မပါပ ဲ နဆာင်ရွ ်ရေ် 

က ှိြုျားပမ်ျားက သည်။ အစှိ ျားရ၏တသတ်မတ်တည်ျားရ ှိနသာ မ နဘာင်သည် သတ်မ တ် အနဖခအနေမ ာျားနအာ ်တွင် 

biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျားကိ  အာျားနပျားသည် သှိ ို့မဟ တ် မဖြစ်မနေနဆာင်ရွ ်ရေ် သတ်မ တ်ထာျားသည်ဖြစ်ရာ 

  မပဏ အမ ာျေးစ  သှိ ို့မဟ တ် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် ထှိခှိ  ်သည့်် စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားရ ှိနေသည့်် အစှိ ျားရဌာေ 

အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားလည်ျေး ပါဝင်နဆာင်ရွ ်လာနှိ င်ကစသည်။ ထှိ ေည်ျားလမ်ျေးမ  ရရ ှိမည့်် အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျားမ ာျားတငွ် (၁) 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အတွ ် ပ ဂ္လှိ  ဏ္ဍ သှိ ို့မဟ တ် အစှိ ျားရ ဏ္ဍ အနဖခခ အနဆာ ်အအ   

စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားမ  နငွနက ျားနထာ ်ပ ့်မှုတှိ ျားတ ်လာဖခင်ျား (၂) အနဖခခ အနဆာ ်အအ  စ မ  ှိေ်ျား၊ သယ ဇာတတ ျားနြာ် 

ထ တ်လ ပ်နရျားစ မ  ှိေ်ျားန င့်် အဖခာျားအက  ျားစာျားြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျား (Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးပါရ ှိသည်ဖြစ်နစ၊ 

မပါရ ှိသည်ဖြစ်နစ) မည်သည့်် အနဖခအနေတွင်မဆှိ  ခွင့််ဖပြုမှုရရ ှိမည့်် စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားတွင် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ 

လ ်နတွွေ့ရလေ်မ ာျား တှိ ျားတ ်နစဖခင်ျား တှိ ို့ ပါဝင်က သည်။  

၃။ ကပါငျ်ေးစပသ်ကက် ာကမ်ှုမ ာျေးကိ   ှိ ငတ်ယွန်ဖြရ ငျ်ားဖခင်ျား။ ပ ဂ္လှိ  သှိ ို့မဟ တ် အစှိ ျားရ ဏ္ဍ စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည် 

နြာ်သ မ ာျား  biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် ပါဝင်ပ ့်ပှိ ျား  ည မှု ပမင ်မာျေးလာဖခင်ျားသည် ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျား 

မ ှိြုျားစ  နက ာင့််ပဖစ်ကပေါ်ကသာ ကပါင်ျေးစပ်သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ အပပည ်အဝ  ှိ င်တွယ်နဖြရ င်ျားနှိ င်မည်။ အစှိ ျားရ၏ offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးမ နဘာင်သည် တစ်စ  တစ်ခ ကသာနဂဟစေစ်အမ ှိြုျားအစာျားအနပေါ်ထှိခှိ  ်သည့်် စ မ  ှိေ်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျားက ကာင ် 

ပဖစ်ကသာ ကပါင်ျေးစပ ် သကက် ာက်မှုမ ာျေးကိ  အစာျေးထိ ျေးကလ ာ်နပျားနှိ င်ရေ် နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ တေ်ြှိ ျားကကီျေးမာျေးကသာ  offset 

ေယ်နဖမမ ာျား နြာ်ထ တ်သတ်မ တ်နပျားနှိ င်သည်။  

၄။ နေရာနရွျားခ ယ်ရာ၌ အသင့််နတာဆ်  ျားဖြစန်စဖခငျ်ား။ Biodiversity offset ပပြုလ ပ်မည ်ကန ာမ ာျေးကိ  နရျွားခ ယ်နှိ င်မည့်် 

အစှိ ျားရ၏မ နဘာင်တစ်ရပ်သည် စ မ  ှိေ်ျားအလှိ  ် အလ ဉ်ျားသင့််သလှိ  နဆာင်ရွ ်မည့််အစာျား နှိ င်င အဆင့်် (သှိ ို့မဟ တ် 

ဖပည်ေယ်/တှိ င်ျားအဆင့််) ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ဦျားစာျားနပျားအခ က်မ ာျားန င့််အည  နရွျားခ ယ်နစသည်။ သင့််နတာ်နသာ 

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျား က ှိြုတင်နြာ်ထ တ်သတ်မ တ်ထာျားဖခင်ျားသည် သ ်ဆှိ င်ရာ စ မ  ှိေ်ျားအလှိ  ် 

  ေ်  စရှိတ်မ ာျား နလ ာ့်ေည်ျားသ သ်ာနစသည့််အဖပင် အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် offset ပပြုလ ပ်မည  ် ကန ာမ ာျေး၏ 

ဖြစ်နဖမာ ်နှိ င်မှုကိ  စှိစစ်အတည်ဖပြုဖခင်ျားန င့််ဆ ်စပ်နေသည့်် နန ာင့််နန ျားက ေ်ို့က ာမှုမ ာျား ှိ လည်ျား နလ ာ့်ေည်ျားနစနှိ င် 

သည်။  

၅။  နဖမအသ  ျားခ နရျားဆိ င် ာ စ မ နရျားဆွ မှုမ ာျား တှိ ျားတ လ်ာဖခငျ်ား။ Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆှိ င်ရာ အစှိ ျားရ မ နဘာင် 

တစ်ရပ်သည် offset ပပြုလ ပ် န် အလာျားအလာရ ှိနေရာမ ာျား က ှိြုတင်နရွျားခ ယ်နပျားနသာနက ာင့်် (သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး 

ေယ်နဖမမ ာျားအဖြစ် တရာျားဝင် ဖပေ်တမ်ျားတွင် ထ တ်ဖပေ်ထာျားဖခင်ျားမရ ှိနသျားသည့််) ကာက ယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ 

တေ်ြှိ ျားဖမင့််မာျားသည့်် ေယ်နဖမမ ာျား ှိ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားန င့််မအပ်စပ်သည့်် ြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးပ  စ မ ာျား နဆာင်ရွ ်နှိ င် န် 

အတ က် မ ာျားယွင်ျားစွာ ခွင့််ဖပြုနပျားမှုမရ ှိနစရေ် အနထာ ်အ  ဖပြုနှိ င်သည်။  

 

န ုံငင် အဆင့်် biodiversity offset လ ပ်ငနု်ံးမျ ုံးဆိ င ်  စနစ်မ ာျိုး တရျိုးဆ ွဲခပ စုံခခငျ်ိုး 

နှိ ငင် အဆင့်် သှိ ို့မဟ တ ် ဖပညေ်ယ/်တှိ င်ျားအဆင့်် offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေးဆိ င် ာ စေစ ် အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား။ ြွ ွေ့ပြှိြုျားပပ ျားန င့်် 

ြွ ွေ့ပြှိြုျားဆ နှိ င်င မ ာျားစွာတွင် တစ်စ တစ်စည်ျားတည်ျားနဆာင်ရွ ်သည့်် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိ င်၇ာ စေစ်တစ်ရပ်၏ 

အဂဘါရပ်အခ ှိြုွေ့ ရ ှိနေမပီျေးပဖစ်သည်။ဇယာျား ၈.၁ တွင် ထှိ စေစ်မ ာျား ှိ  အမ ှိြုျားအစာျား (၅) မ ှိြုျား ခွ ဖခာျားနြာ်ဖပထာျားသည်။ ယင်ျေးတိ ို့မှာ (၁) 

အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်နပျားရေ် ရေ်ပ  နငွမ ာျား (ယင်ျားအမ ှိြုျားအစာျားသည် စစ်မ ေ်နသာ offset နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေး မဟ တ်ပါ။ 

မည်သှိ ို့ဖြစ်နစ ာမ  အက  ျားစာျားြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားမ  နငွနက ျားမ ာျား ှိ  ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆ သှိ ို့ 

ဝင်က ာက်လာကစက ျေးအတ က် အနထာ ်အ  ဖပြုနှိ င်သည်။) (၂) ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ ဖခင်ျား ရမ တ်မ ာျားစ နဆာင်ျားဖခင်ျား( mitigation 

banking)  (ထှိ လ ပ်ငေ်ျားတွင် အဓှိ အာျားဖြင့််  ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားရေ် ရည်ရွယ်ခ  ်ဖြင့်် offset ပပြုလ ပ်သည  ် ပ ဂ္လှိ ပှိ င် 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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နေရာမ ာျား ပါဝင်က ၍ အစှိ ျားရ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား မ်ျားမ ာျေး နအာ ်မ  တတှိယပ ဂ္ှိြုလ် အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား  အက ြိုျေးကဆာင်အဖြစ် 

ဝင်နရာ ်နဆာင်ရွ ်နပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ (၃) စ မ  ှိေ်ျား အန ာင်အထည်နြာ်သ သည် အစှိ ျားရ၏ မ ကဘာင်ကအာက်မှ 

အန ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားန င့်် (၄) အစှိ ျားရမ ှစ မ  ှိေ်ျားကဆာင်  က်သ  ၏ နငွနက ျားအနထာ ်အပ ့်ဖြင့်် အန ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျား 

(ထှိ လ ပ်ငေ်ျားသည် နှိ င်င ပှိ င ် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျား ထ နထာင်ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် ယင်ျေးတိ ို့ကိ  ပိ မိ အာျေးန ာင်ျား 

နစဖခင်ျားအနပေါ် မ ာျေးစ ာအဓှိ ထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။) ဇယာျား ၈.၁ တွင် အဆှိ ပါ စေစ်တစ်ခ စ ၏ အဓှိ  လ ခဏာရပ်မ ာျား၊ ထှိ စေစ် 

လ ်နတွွေ့အသ  ျား  နှိ င်သည့်် အနဖခအနေမ ာျားန င့်် န ာင်ျား  ှိြုျား ဆှိ ျား  ှိြုျား အခ ှိြုွေ့ ှိ  အန စ်ခ ြုပ်နြာ်ဖပထာျားသည်။ ထှိ စေစ် 

အမ ှိြုျားအစာျားတစ်ခ စ  ှိ  အသ  ျားဖပြုနေသည့်် သှိ ို့မဟ တ် နရျားဆွ နေသည့်် နှိ င်င အခ ှိြုွေ့ ှိ လည်ျား ဥပမာ အဖြစ် နြာ်ဖပထာျားသည်။  

 နှိ င်င တစ်နှိ င်င ၏ ပှိ င်ေ ်ေယ်နဖမအတွင်ျားရ ှိ နဂဟစေစ်အမ ှိြုျားအစာျားအာျားလ  ျား ပါဝင်သည့်် biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆှိ င်ရာ စ စည်ျားနဆာင်ရွ ်မှုစေစ်တစ်ရပ် ှိ  ခ မ တ်ပပ ျား ဖပည့််ဖပည့််ဝဝ လ ပ်ငေ်ျားလည်ပတ် နဆာင်ရွ ်နေသည့်် 

ြွ ွေ့ပြှိြုျားပပ ျား သှိ ို့မဟ တ် ြွ ွေ့ပြှိြုျားဆ နှိ င်င ဟ ၍ ယနေို့အထှိမရ ှိနသျားပါ။ သှိ ို့နသာ် အခ ှိြုွေ့နှိ င်င မ ာျားသည် ယင်ျားတှိ ို့၏ဦျားတည်ခ  ်မ ာျား 

အတှိ င်ျား က ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ ်နေက ပပ ျား အမ ှိြုျားမ ှိြုျားနသာ ခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားလမ်ျေးမ ာျား   င့််သ  ျား၍ အနတွွေ့အက  ြုမ ာျား ရရ ှိနေက သည်။ 

 မ္ာ့်ဘဏ်၏ သစ်နတာမ ာျားဆှိ င်ရာ အစ အစဉ် (Program for Forests  - PROFOR) နအာ ်တွင်   ေဦျားစ မ နရျားဆွ  

ထာျားသည့်် စာတမ်ျားမ ာျားဟ  လ သှိမ ာျားသည့်် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆှိ င်ရာ လမ်ျားဖပနဖမပ  မ ာျား ှိ  Mozambique 

နှိ င်င  (နလျားနထာင့်် ွ ် ၈.၁) န င့်် Liberia နှိ င်င  (နလျားနထာင့်် ွ ် ၈.၂) မ ာျေးအတွ ် နရျားသာျားဖပြုစ နပျားခ ့်သည်။  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နလျားနထာင့်် ွ  ်၈.၁ ။Mozambique နှိ ငင် ၏ biodiversity offsets  လမ်ျားဖပနဖမပ    

Mozambique နိ င်င တ င ်လက် ိှ သဘာဝထိန်ျေးသိမျ်ေးက ျေး နယ်ကပမမ ာျေး (Conservation Areas  - CAs)သည ် နိ ငင် ၏ က န်ျေးကပမဧ ိယာ၏ ၂၆ % 

နီျေးပါျေး ိှ၍ က န်ျေးကနနှင်  က ကနကေဟစနစ ် အမ ြိုျေးအစာျေးအမ ာျေးစ  ပါဝင် ကသည်။ သိ ို့ကသာ် အဆိ ပါ သဘာဝထိန်ျေးသိမျ်ေးက ျေးနယ်ကပမဧ ိယာအမ ာျေးစ သည် 

ကင က ကျေးအကထာကအ်ပ     ိှမှု မ ာျေးစ ာ နည်ျေးပါျေးကန ာ ကပမပပင်လက်ကတ ွေ့ကာက ယက်ပျေးပခငျ်ေးနငှ်  စီမ ခန်ို့ခ ဲမှုပခငျ်ေးမ ာျေး နညျ်ေးပါျေးလ က် ိှသည်။ ၂၀၁၅ ခ နှစတ် င် 

Mozambique သည ်ထိန်ျေးသိမျ်ေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေး (CAs) ကိ  က  ှည်ကင က ကျေးကထာက်ပ  မှု အဓကိထာျေးပပြုလ ပန်ိ င် န ်နိ ငင် အဆင်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးဆိ င် ာ 

ယ   ကည်အပန်ှ မှု  န်ပ  ကင ပဖစ်သည  ်ဇီဝဆိ င် ာ  န်ပ  ကင  (BioFund) ကိ  စတငထ် ကထာင်ခဲ သည်။ အပခာျေးနိ ငင် မ ာျေးစ ာတ င် ိှသည်  ထိနျ်ေးသိမျ်ေးက ျေးဆိ င် ာ 

ယ   ကည်အပန်ှ မှု န်ပ  ကင နည်ျေးတ  BioFund သည်လညျ်ေး အကကာင်ျေးဆ  အကနအထာျေးတစ် ပ် အထိ လ ပ်ငနျ်ေးလညပ်တ်ကဆာင်  က် န ်

ကနာက်ထပ်ကင က ကျေးပ  ပိ ျေးမှုမ ာျေး လိ အပသ်ည်။ Mozambique နိ င်င ၏ biodiversity offset လ ပ်ငနျ်ေးမ ာျေးဆိ င် ာ လမ်ျေးပပကပမပ   (Contrabalanços da 

Biodiversidade: Um Roteiro para Moçambique) သည ် စီမ ကိနျ်ေးက ကာင်  ထိခိ က်မှုခ  ကသာ နယ်ကပမမ ာျေးနငှ်  ကေဟကေဒဆိ င် ာ ဆင်တ သည် ၊ 

က  ျေးခ ယ်ထာျေးသည်  သဘာဝထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေးသိ ို့ အကပခခ အကဆာက်အအ  နှင်  သယ ဇာတတ ျေးကဖာ်ထ တ်လ ပ်က ျေး လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးမ ှကင က ကျေးမ ာျေးကိ  

biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျေးအတ က် လ ဲကပပာင်ျေးကပျေးနိ င်က ျေး Biofund ကိ  အသ  ျေးပပြု န ် အဆိ ပပြုထာျေးသည။် ဤခ ဉ်ျေးကပန်ညျ်ေး သည် (၁) 

ကပမပပင်ကပေါ် လက်ကတ ွေ့ကာက ယ်ထိန်ျေးသမိ်ျေးမှု သိ ို့မဟ တ ်စီမ ခန်ို့ခ ဲမှု အလ န်နညျ်ေးပါျေးကနသည်  CAs မ ာျေးကိ  ပ  ပိ ျေးကပျေးပခင်ျေး (ဤသိ ို့ပဖင်  “စာ  က်ကပေါ်တ င်သာ 

ထ ကထာင်ထာျေးသည်  ဥယာဥ်မ ာျေး” သည ် တကယ်ပဖစ်လာနိ င်ပခငျ်ေး) နှင်  (၂) လက် ိှအစိ ျေး ၏ ကင က ကျေးပ  ပိ ျေးမှုမ ာျေး (ဥပမာ - ကတာကခါငျ်ေးမ ာျေး၏ 

လ ပ်ခလစာ)ကိ  မကလ ာ ခ ကစ န ်အစိ ျေး မှ ကင က ကျေးပ  ပိ ျေးသည် အတိ င်ျေးအတာနှင် အည ီအဆိ ပါ Biofund မ ှကထာကပ်  ကင မ ာျေးကပျေး န ်သတမ်ှတခ် က်မ ာျေး 

ခ မှတက် င် သ  ျေးပခင်ျေး စသည်တိ ို့အာျေးပဖင်  offset ဆိ င် ာ ထပတ်ိ ျေး ငျ်ေးနှျီေးပမြှြုပ်နှ မှု ပဖစ်ကစ န ်  ည်  ယသ်ည်။ လက်ကတ ွေ့တ င် ပပငသ်စ်ဖ  ွေ့မဖြိုျေးက ျေးကအေ ငစ်ီ 

(French Development Agency - AFD) နှင်  မိတဖ်က်အဖ ဲွေ့အစည်ျေးမ ာျေးစ ာ၏ နှစ် ှည်ကခ ျေးကင ပဖင်  ကဆာင်  ကသ်ည်  ထိန်ျေးသိမျ်ေးက ျေး၊ 

သက်က ာကမ်ှုကလ ာ ခ က ျေးနှင်  biodiversity offset လ ပ်ငနျ်ေးမ ာျေး စမီ ကနိ်ျေး (the Conservation, Impact Mitigation, and Biodiversity offsets - 

COMBO)အာျေးပဖင်  အဆိ ပါလမျ်ေးပပကပမပ  ပါ အ က ပပြုခ ကမ် ာျေးကိ  စတင်ကဆာင်  က်ကနခဲ သည်။ 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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ဇယာျား ၈.၁။ နှိ င်င အဆင့်် သှိ ို့မဟ တ် ဖပည်ေယ်/တှိ င်ျားအဆင့်် biodiversity offsets မ ကဘာင်အမ ြိုျေးမ ြိုျေး  

 
၁။ အစာျေးထိ ျေးအနလ ာန်ပျားမည  ်ရေပ်  နငမွ ာျား 

 

၂။ ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ မှု ရမ တ ်မ ာျား ှိ  

စ နဆာငျ်ားဖခငျ်ား (Mitigation Banking) 

 

၃။ စ မ  ှိေျ်ား အန ာင ်အထညန်ြာသ်   

အစှိ ျားရမ နဘာင ်နအာ မ်  အန ာငအ်ထညန်ြာ ်

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

 

၄။ အစှိ ျားရ  စ မ  ှိေျ်ား 

အန ာငအ်ထညန်ြာသ် ၏ 

နငနွက ျားအ  အည ဖြင့်် 

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

( ) Offset 

လ ပင်နျ်ေးမ ာျေးဆိ င ်ာစေ

စ ်အမ ှိြုျားအစာျား မ ာျား 

• အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်နပျားသည့်် ရေ်ပ  နငွမ ာျားသည ်

လ ပ်ငေ်ျားစဉ်တစ်ခ  ှိ  

နြာ်နဆာင်ဖခင်ျားဖြစသ်ည။် ထှိ လ ပ်ငေျ်ားစဉ်အရ 

စ မ  ှိေ်ျားဆှိ င်ရာ ထှိခှိ  ်မှု နလ ာ့်ခ ဖခင်ျား 

သှိ ို့မဟ တ် ထှိေ်ျားသှိမျ်ားနရျားဆှိ င်ရာ ရမ တမ် ာျား 

ဝယ်ယ ဖခင်ျား ဖပြုလ ပ်မည့််အစာျား စ မ  ှိေျ်ား 

အန ာင်အထည် နြာ်သ မ ာျားသည ် ပ  နသ 

အခနက ျားနငွတစ်ရပ် သှိ ို့မဟ တ် စ စ နပါင်ျား 

စ မ  ှိေ်ျား   ေ ် စရှိတ်၏ ရာခှိ ငန်ှုေျ်ား တစ်ခ  ှိ  

နပျားရေ် လှိ အပ်သည်။ ယငျ်ား ှိ  အစာျားထိ ျေး 

အခနက ျားနငွ နပျားသည့်် စေစ်မ ာျား (in-lieu 

payment systems) ဟ  တစ်ခါတစ်ရ  

ရည်ည ေ်ျားက သည။်  

• စ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ဆ  ျားရ ှုျားမှုမ ာျား 

အတ ွ ်နငွနက ျားမ ာျား တှိ  ်ရှိ  ် နပျားနလ ာ်ဖခငျ်ား 

သှိ ို့မဟ တ် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ဆှိ င်ရာ 

စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား ှိ  ပှိ မှိ  သွယဝ်ှိ  ်စွာ 

  ည နထာ ်ပ ့်ဖခင်ျား ၊ ဥပမာ - 

သဘာဝထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနယ်ကပမ မ ာျားအာျား 

စ မ ခေ်ို့ခွ  ဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် သ နတသေအတ ွ် 

နငွနက ျား နထာ ်ပ ့်ဖခငျ်ားမ ာျား ဖြစသ်ည။်  

 

 

• ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ မှုရမ တမ် ာျား စ  နဆာငျ်ား 

ဖခင်ျား(Mitigation banking)(နခေါ်  ာ 

 ွယ်ထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျားရမ တမ် ာျား 

စ ကဆာငျ်ေးပခငျ်ေး conser-vation 

banking)သည် စ မ  ှိေ်ျားတစ်ခ ၏ 

ထှိခှိ  သ်က်က ာက ် မှုမ ာျား  ှိ  offset 

ပပြုလ ပ် န ် တ ည နသာ နေသအတငွ်ျား 

အစာျားအနလ ာ်နပျား သည့််  နေရာမ ာျား 

ထ နထာင်ထာျားပပ ျား ဖြစသ်ည့်် သှိ ို့မဟ တ ်

ပှိ င်ဆှိ င်သည့်် တတှိယ ပ ဂ္ှိြုလ် 

အြွ ွေ့အစညျ်ားမ ာျားထ မ  ရမ တ်မ ာျား ဝယယ်  

ဖခင်ျား ပါဝင်သည်။  

• ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမရ ှိ ကန ငျ်ေးကဒသ 

မ ာျေး “တစ တစညျ်ေး” သည ်ပ ေ္လိက ပိ င ်

(တစ်ဥျီေးခ င်ျေး သှိ ို့မဟ တ ် အစ အဖ ဲွေ့ ပှိ င)် 

နဖမမ ာျားနပေါ်တွငသ်ာမေ်အာျားဖြင့်် တည်ရ ှိ 

သည။် ကန င်ျေးကဒသဆှိ င်ရာ ရမ တ်မ ာျား 

၏တေ်ြှိ ျားသည် စ ျားပွာျားနရျား ဆှိ င်ရာ 

အခ  မ် ာျား၊ နဖမတေြ်ှိ ျားမ ာျား၊ ယ ဉ်ပပှိြုင ်

မှုန င့်် နစ ျား  ွ်ဝယ်လှိ အာျား တှိ ို့အနပေါ် 

မ တည၍် နဖပာင်ျားလ မှုရ ှိ သည။်  

• ရမ တ်မ ာျား နရာင်ျားခ နေသ မ ာျား အက ာျား 

ဆ သ်ွယ်နပျားသည့််“အက ြိုျေးကဆာင်

မ ာျား” လညျ်ား ရ ှိက  သည။်  

• စ မ  ှိေ်ျား အန ာင် အထည်နြာသ်  (ပ ဂ္လှိ  

အြွ ွေ့အစညျ်ား ဖြစ်နစ ၊အစှိ ျားရဌာေ/ အြွ ွေ့အစညျ်ား 

ဖြစ်နစ) သည် offset လ ပ်ငန်ျေးကိ  

အကကာင်အထည်ကဖာ် န် တာဝေ်ရ ှိသည်။ 

သှိ ို့နသာ်လည်ျား offset နေရာန င့်် နဆာင်ရွ ်သည့်် 

ေညျ်ားလမ်ျား ှိ  ပတဝ်ေျ်ား  ငဆ်ှိ င်ရာ 

အစှိ ျားရဌာေ/အြွ ွေ့အစည်ျား တစ်ရပ် ပက် 

ဆ  ျားဖြတ်နပျားသည့််အဖပင် ေ ဇှိ င်ျားပှိ င်ျားဆှိ င်ရာ 

လမ်ျားည ေ်ခ  မ် ာျားလညျ်ား နပျားသည်။  

 

• အစှိ ျားရသည်offset လ ပင်နျ်ေး ှိ  

သာမေ်အာျားဖြင့်် သဘာဝ ထှိေ်ျား 

သှိမျ်ားနရျားေယ်နဖမဆှိ င်ရာဗ ြူဟာ ၏ 

အစှိတ်အပှိ ငျ်ားတစ်ရပ် အဖြစ ်

နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားဖြစသ်ည်။ သှိ ို့နသာ် 

  ေ ် စရှိတ်မ ာျား ှိ  စ မ  ှိေ်ျား 

အန ာင် အထည်နြာ် သ  (ပ ဂ္လှိ  

သှိ ို့မဟ တ်အစှိ ျားရ) နပျားအပ ် သည်။ 

စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်သ   

နပျားမည့််နငွပမာဏသည ် အဆှိ ဖပြု 

စ မ ကနိ်ျေးက ကာင ် ထှိခှိ  ် မည့််ကန င်ျေး 

ကဒသနေရာအ  ယ် အဝေျ်ားန င့်် 

အရည်အနသျွားနပေါ် မ တည်သည်။ 

Offsetပပြုလ ပ်နပျား မည့််နေရာမ ာျား 

သညစ် မ  ှိေ်ျား နက ာင့််ထှိခှိ  ်ခ စာျား 

ရမည့််နေရာ မ ာျားန င့်် ဆင်တ သည့်် 

သှိ ို့မဟ တ် (အန ာငျ်ားဆ  ျားမ ာ)ပှိ မှိ  

န ာင်ျားမွေသ်ည့်် နေရာမ ာျား ဖြစ ်

ရေ်ကယဘ ယ အာျားဖြင့်် နမ ာ်လင့််ရ 

ပါသည်။  

(ခ) ခ ဉျ်ား ပမ်ှု 

ေညျ်ားလမျ်ား အသ  ျားဝင ်

နှိ ငမ်ည့်် အနဖခ အနေ 

မ ာျား 

 

• ရေ်ပ  နငွမ ာျားကိ  သဘာဝ ထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမ 

အတ ကသ်ာ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် 

အသ  ျေးပပြု ကကသာ က ကာင ် နဖမပှိ င်ဆှိ ငမ်ှု 

အနထာ ်အထာျား မနသခ ာ နသာ 

အနဖခအနေမ ာျားတငွ ်အသ  ျားဖပြုနှိ င်မှု။ 

• က  ျားက ပ ်ွပ ် ၊ ဥပနေ စညျ်ားက ပ်သည့်် ဌာေ/ 

အြွ ွေ့ အစည်ျားမ ာျားအတငွ်ျား စမွ်ျားနဆာင်ရည ်

• နဖမမ ာျားစွာသည ် ပ ဂ္လှိ ပှိ င်ဖြစ်ပပ ျား 

နဖမပှိ ငဆ်ှိ င်နက ာင်ျားအနထာ ်အထာျား

မ ာျား န ာင်ျားစွာဖပြုစ ထာျားရ ှိသည့်် 

အနဖခအနေ မ ာျား တငွ ် န ာင်ျားန ာင်ျား 

အလ ပ်နိ င်မှု။ 

• စနစ်တက  ြွ ွေ့ပြှိြုျားနေနသာ နစ ျား  ွ ်

အနဖခခ  အနဆာ ်အအ  တစ်ရပ ်လှိ အပ ်

• အလာျားအလာရ ှိသည့်် offset နေရာမ ာျား အပါအဝင ်

ကန င်ျေးကဒသ အမ ှိြုျားမ ှိြုျား၏ တည်နေရာ န င့်် 

အရည်အနသျွားဆှိ င်ရာ အခ  ်အလ ် ကကာင်ျေးမ ာျေး 

လှိ အပ်သည်။  

• က  ျားက ပ ်ွပ ်  ၊ ဥပနေ စညျ်ားက ပသ်ည့်် 

ဌာေ/အြွ ွေ့အစညျ်ား မ ာျားအတငွျ်ား စမွ်ျားနဆာင်ရည ်

အဆင့််အတေ်ျား အထှိ  အ်နလ ာ ်ရ ှိရေ ်

• ရေ်ပ  နငွမ ာျားသည ် မ ာျေးကသာ 

အာျေးပဖင်  သဘာဝထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျား 

ေယ်နဖမမ ာျားတ င် အသ  ျေးပပြု န ်

ပဖစ်နသာနက ာင့်် နဖမပှိ ငဆ်ှိ င်မှု 

အနထာ ်အထာျား မနသခ ာ နသာ 

အနဖခအနေမ ာျားတငွ ်အသ  ျားဖပြုနှိ င်မှု။ 
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၁။ အစာျေးထိ ျေးအနလ ာန်ပျားမည  ်ရေပ်  နငမွ ာျား 

 

၂။ ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ မှု ရမ တ ်မ ာျား ှိ  

စ နဆာငျ်ားဖခငျ်ား (Mitigation Banking) 

 

၃။ စ မ  ှိေျ်ား အန ာင ်အထညန်ြာသ်   

အစှိ ျားရမ နဘာင ်နအာ မ်  အန ာငအ်ထညန်ြာ ်

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

 

၄။ အစှိ ျားရ  စ မ  ှိေျ်ား 

အန ာငအ်ထညန်ြာသ် ၏ 

နငနွက ျားအ  အည ဖြင့်် 

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

အထှိ  ်အနလ ာ ် ရ ှိရေ် လှိ အပသ်ည။် 

သှိ ို့နသာ်လည်ျား ထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျား ရမ တမ် ာျား 

စ နဆာငျ်ားဖခငျ်ား သှိ ို့မဟ တ် ထှိခှိ  ်မှု 

နလ ာ့်ခ ထာျားသည့်် ရမ တမ် ာျား စ နဆာင်ျားဖခင်ျား 

တငွ်မ   စွမျ်ားနဆာင်ရည ်နလ ာ့်ေညျ်ားနှိ ငသ်ည်။  

သည။် ထှိ ို့အဖပင ် က  ျားက ပ် ပွ်  ၊ 

ဥပနေစည်ျားက ပသ်ည့််ဌာေ/အြွ ွေ့အစည်ျား 

မ ာျားအတငွ်ျား စမွ်ျားနဆာင်ရည် အဆင့်် 

ဖမင့််မာျားမှုအနပေါ် မ တညသ်ည်။  

လှိ အပ်သည်။ အထ ျားသဖြင့်် စ မ  ှိေျ်ားဆှိ ငရ်ာ offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျားသည ်နပါငျ်ားစပ ်နဆာင်ရွ မ်ှုတစ်ခ ၏ 

အစှိတ်အပှိ ငျ်ားတစ်ရပ ်ဖြစ်နေလ င်ပဖစသ်ည် ။ 

• သဘာဝထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမ  ှိ  

အကပမာက်အပမာျေး တှိ ျားခ  ွေ့ရေ် က ှိြုျား 

ပမ်ျားနေသည့်် နှိ င်င မ ာျား န င့်် 

(သှိ ို့မဟ တ်) ယင်ျားတှိ ို့၏ သဘာဝ 

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမ ဆှိ င်ရာ 

 ွေ်ရ ်အတ ွ် နငွနက ျားနထာ ် 

ပ ့်မှု တှိ ျားတ ်ရေ် က ှိြုျားပမျ်ားနေသည့်် 

နှိ င်င မ ာျားန င့်် သင့််နတာ်သည်။  

(ဂ) ဥပမာ ဖြစရ်ပ ်

အခ ှိြုွေ့ 

• ဘရာဇ ျားနှိ ငင် တငွပ်တ်ဝေျ်ား  ငဆ်ှိ င်ရာ အနလ ာ် 

နပျားရေ်အတွ ် ရေပ်  နင ွှိ  နှိ င်င အဆင့်် 

အ ာအ ယွ်နပျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျားစေစ ်ဥပနေ 

(Federal အဆင့်် ဥပနေအမ တ် 9985/2000) 

နအာ ်တွင ် ထ နထာင်ခ ့်သည်။ ထှိ ဥပနေအရ 

အက  ျားစာျား အနဖခခ အနဆာ ်အအ   

စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားမ  နငွနက ျားမ ာျား ှိ  

သဘာဝထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမ မ ာျားန င့်် 

အဖခာျား ာ ထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျား ဆှိ င်ရာ  ေဦျား 

နဆာင်ရွ မ်ှုမ ာျားသှိ ို့ စ ျားဝင်နစခ ့်သည။် ဥပမာ - 

Bolivia-Brazil န စ်နှိ င်င  သဘာဝဓာတန်ငွွေ့ 

ပှိ  ်လှိ ငျ်ား (GASBOL) စ မ  ှိေျ်ား သည ်

စ မ  ှိေ်ျား ရငျ်ားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှု   ေ ် စရှိတ်၏ 

သတမ် တ ် ရာခှိ ငန်ှုေျ်ား ၀.၅% ှိ  ပှိ  ်လှိ င်ျား 

အေ ျားတဝှိ  ၊် ဘရာဇ ျားဘ ်ဖခမ်ျားရ ှိ သဘာဝ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမျ်ေး 

နရျား ေယ်နဖမ ၁၂ ခ တငွ် လ ်နတွွေ့နဖမဖပင် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမျ်ေး နရျားလ ပ်နဆာင်ခ  ် မ ာျား 

ခှိ င်မာ အာျားန ာင်ျားနရျား အတ ွ် 

နပျားအပ်ခ ့်သည်။ (Quintero, 2007) 

• အနမရှိ ေ်ဖပည်နထာင်စ  တငွ ် mitig-

ation banking  ှိ  Clean Water 

အ ်ဥပနေ နအာ ်တွင်  ာ ွယ်နပျား 

ထာျားသည့််က တမိ်ကဒသမ ာျေး 

“အသာျားတင် ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစနရျား” 

ရည်မ ေျ်ားခ   ် ပေျ်ားတှိ င ်ှိ  အာျားနပျားဖမြှင့်် 

တင်ရေ် နှိ င်င  အဝ မ်ျား   ယ ် ယ်ဖပေ်ို့ 

ဖပေ်ို့ အသ  ျားဖပြုက  သည်။ ကသစနကတျားလ  

နှိ င်င တငွ် နေသမ ှိြုျား ရငျ်ား အပငမ် ာျား 

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရ ာ ်ရေ ် န င့်် 

စ မ ခေ်ို့ခွ ရေ ် ဆနဒရ ှိသည့်် နဖမပှိ င်ရ င်မ ာျား 

 ာကဖ နြာ်ထ တ် ဖခငျ်ားအာျားဖြင့်် the 

State of Victoria”s BushBroker 

program  ှိ  နဆာင်ရွ ်သည်။ 

BushBroker အစ အစဉ်၏ 

အရာရ ှိသည ် ကန ငျ်ေးကဒသ၏ 

ဟက်တာအ  ယ်အဝေ်ျား (Habitat 

Hectares) ဆှိ င်ရာ ေညျ်ားလမျ်ားတစ်ရပ ်

အသ  ျားဖပြု၍ အလာျားအလာ ရ ှိသည့်် 

offset နေရာ ှိ  ဆေ်ျားစစ်၍ စ မ  ှိေ်ျား 

အန ာင်အထည်နြာ်သ မ ာျားထ သှိ ို့ 

နရာင်ျားခ နှိ င်မည့်် ရမ တ ်

အနရအတ ွ်န င့်် ရမ တ ်

အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား ှိ  ဆ  ျားဖြတ ်နပျားသည်။  

 

•  ှိ လ ဘ ယာနှိ ငင် တငွ ် သတတြုတ ျားနြာ်ဖခငျ်ား စ မ  ှိေ်ျား၊ 

နရေ  သဘာဝဓာတန်ငွွေ့န င့်် အဖခာျား စမွ်ျားအင်စ မ   ှိေ်ျား 

မ ာျား၊ ဆှိပ ်မ်ျားအသစမ် ာျား၊ အနဖခခ အနဆာ ်အအ   

န င့်် အဖပညဖ်ပည်ဆှိ င်ရာ နလဆှိပအ်သစ်မ ာျား 

နဆာ ်လ ပမ်ည့်် စ မ  ှိေျ်ားမ ာျားတငွ ် offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး နဆာင်ရွ ်ရေ် လှိ အပ်သည ်

(ဆ  ျားဖြတခ်  ်အမ တ် ၁၅၁၇/၂၀၁၂ ၊ အပှိ ေ်၂)။  

ယင်ျား offset ပပြုလ ပ်ဖခငျ်ား ှိ  ပ ဂ္လှိ မ ှ

နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားဖြစသ်ည်။ သှိ ို့နသာ် ပတဝ်ေ်ျား  င ်

ဆှိ င်ရာ လှိ င်စင်ထ တ်ကပျေးသည ်  အစှိ ျားရအြွ ွေ့အစညျ်ား 

(ANLA) မှ စည်ျားမ ဉျ်ား စညျ်ား မ်ျားမ ာျားန င့််အည  

offset နေရာ ှိ  သတမ် တ်နပျားသည။်  

 

 

• Liberia နှိ င်င ၏ biodiversity 

offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိ င် ာလမ်ျေးပပကပမပ  သ

ည ် အက  ျား စာျား သတတြုတ ျားနြာ်နရျား 

  မပဏ က  ျားမ ာျားအာျား 

အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် သဘာဝ 

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမ မ ာျားအတငွ်ျား 

offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေး ှိ  နငွနက ျား 

ပ  ပိ ျေးက ျေးအတ က ် တိ က ် တ နျ်ေးကပျေး 

သည ် သှိ ို့မဟ တ် ပပြုလ ပ်ကစသည။် 

ထိ သိ ို့အာျေးပဖင  ်  မပဏ မ ာျားအနေဖြင့်် 

တရာျားဝင ် ထှိေျ်ားသှိမ်ျားက ျေးေယ်နဖမ 

မ ာျား  ွေ်ရ ်၏အစှိတ်အပှိ င်ျား 

တစ်ရပ် ဖြစ်လာနစသည်။  

• Mozambique နှိ င်င ၏ bio-

diversity offset လ ပ်ငနျ်ေးမ ာျေး  

ဆှိ င်ရာလမျ်ားဖပနဖမပ  သည် စေစ ်

တစ်ခ  ှိ အဆှိ ဖပြုထာျားသည်။ 

ထှိ စေစ်တငွ ် စ မ  ှိေျ်ားအန ာင ်

အထည်နြာသ် မ ာျားသည် ဧရှိယာ 

အာျားဖြင့််   ယ်ဖပေ်ို့နသာ်လညျ်ား 

ရေ်ပ  နငွ  ိှမှုလွေ်စွာနညျ်ေးပါျေးနေ 

သည့်် သဘာဝထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျား 

ေယ်နဖမမ ာျား ွေ်ရ ်၏အစှိတ် 

အပှိ င်ျားမ ာျား ခှိ ငမ်ာအာျား န ာင်ျားနစ 
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၁။ အစာျေးထိ ျေးအနလ ာန်ပျားမည  ်ရေပ်  နငမွ ာျား 

 

၂။ ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ မှု ရမ တ ်မ ာျား ှိ  

စ နဆာငျ်ားဖခငျ်ား (Mitigation Banking) 

 

၃။ စ မ  ှိေျ်ား အန ာင ်အထညန်ြာသ်   

အစှိ ျားရမ နဘာင ်နအာ မ်  အန ာငအ်ထညန်ြာ ်

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

 

၄။ အစှိ ျားရ  စ မ  ှိေျ်ား 

အန ာငအ်ထညန်ြာသ် ၏ 

နငနွက ျားအ  အည ဖြင့်် 

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

 သည့်် offset မ ာျေးကိ  နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျား 

ရေ်ဖြစ်သည်။  

 

(ဃ) အ  ှိြုျား 

န  ျားဇ ျားမ ာျား 

• အစာျေးထိ ျေးအကလ ာ်ကပျေးမည  ်  န်ပ  ကင မ ာျေးသည ်

ကာက ယ် ထှိေ်ျားသှိမျ်ားနရျား သှိ ို့မဟ တ် 

နှိ င်င အဆင့်် အသာျားတင ် ဆ  ျားရ ှုျားမှု 

မရ ှိနစနရျားမ ကဘာင ်မ ာျားန င့််အည  န ာငျ်ားမွေ်စွာ 

တိ က်ရိ က ် အန ာင်အထည်နြာ ်

နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျား ဖြစ်သည်။  

• စ မ  ှိေ်ျားအရွယ်အစာျား အလှိ  ် အခ ှိြုျား   

သတမ် တ်ထာျားသည့်် ရှိ ျားရ ငျ်ားနသာ နပျားနခ မှုမ ာျား 

ဖြစ်နသာနက ာင့်် စ မ  ှိေ်ျား အန ာငအ်ထည ်

နြာ်သ မ ာျားအတ ွ် ဝေ်ထ ပ်ဝေ်ပှိ ျား 

ေညျ်ားပါျေးကစသည်။  

• စ မ  ှိေ်ျား အန ာင်အထည ် နြာသ် မ ာျား 

(ပ ဂ္လှိ  အြွ ွေ့ အစညျ်ားမ ာျား သှိ ို့မဟ တ် 

အစှိ ျားရ လ ပ်ငေ်ျားဌာေ/အြွ ွေ့အစညျ်ား မ ာျား) 

သည ် offset ကန ာမ ာျေး  ှာကဖ  န ် 

အခ ှိေ်နပျားက ှိြုျားပမျ်ားစရာမလှိ ပါ။ 

အနက ာင်ျားမ ာ ထှိ တာဝေ် ှိ  

တတှိယအြွ ွေ့အစည်ျားတစ်ရပ် 

(BushBroker) ထ သိ ို့  အပ်နှငျ်ေး 

ထာျားနသာနက ာင့်် ဖြစ်သည်။  

• ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျား စ မ  ှိေျ်ားနက ာင့်် 

ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး မပဖစပ် ာျေးမ ီ

Offset ကန ာမ ာျေး 

နြာ်ထ တ်သတမ် တ၍် အ ာအ ယွ ်

နပျားဖခငျ်ားန င့်် တစ်ခါတစ်ရ တွင ်ဖပေ်လည ်

ထ နထာင်နပျားဖခငျ်ား တှိ ို့နက ာင့်် 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားမှုန င့်် 

အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျား ရရ ှိမှုတှိ ို့အက ာျား 

အခ ှိေ ်ာလ ကနာက်က ပခင်ျေးမ ာျေး 

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် မရ ှိပါ။  

• စ မ  ှိေ်ျား (၂) ခ  သှိ ို့မဟ တ ်

ထိ ထက်ပိ ကသာ စီမ ကနိ်ျေးမ ာျေးက ကာင  ်

ပဖစ်ကပေါ်ကသာ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျားအတ ွ ်

အကလ ာ်ကပျေးအကနပဖင်  ထှိခှိ  ်မှု 

နလ ာ့်ခ ဖခင်ျားမ ာျား ှိ  က  ျားမာျားနသာ 

နေရာတစ်ခ တည်ျားတငွ် 

နဆာင်ရွ ်နပျားနှိ င်သည်။  

• ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားအတ ွ် 

ပတ်ဝေျ်ား  ငဆ်ှိ င်ရာ ပါမစ်မ ာျား 

ရရ ှိရေ်လှိ အပ်သည့််အခ ှိေ် နလ ာ့်ေည်ျား 

သွာျားနှိ င်သည်။  

• Offset စညျ်ားမ ဉျ်ားမ ာျား ဖြစ်က သည့်် အသာျားတင ်

ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစနရျား သှိ ို့မဟ တ် အသာျားတင ်

တှိ ျားတ ်မှု ဖြစ်နစနရျားန င့်် ထှိခှိ  ဆ်  ျားရ ှုျားမှုန င့်် 

ည မ သည့်် အတှိ ငျ်ားအတာ သှိ ို့မဟ တ ် ပှိ မှိ  

ဖမင့််မာျားနသာ အ  ှိြုျားရလေ်မ ာျား ဆှိ င်ရာ 

စညျ်ားမ ဉ်ျားမ ာျား ထည့််သငွ်ျားရေ ်

ခ ဉျ်ား ပ်ေည်ျားလမ်ျေးမ ာျား ှိ  ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ နှိ င်သည်။  

• ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျား စ မ  ှိေ်ျား နက ာင့်် ဆှိ ျားရွာျားဖပငျ်ားထေ်နသာ 

ထှိခှိ  ်မှု မဖြစ်နပေါ်မ  offset နေရာမ ာျား 

နြာ်ထ တ်သတမ် တ၍် အ ာအ ယွ် နပျားဖခင်ျားန င့်် 

တစ်ခါတစ်ရ တွင် ဖပေ်လည် ထ နထာငန်ပျားဖခငျ်ားတှိ ို့ 

နက ာင့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားမှုန င့်် 

အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျား ရရ ှိမှုတှိ ို့အက ာျား အခ ှိေ ်ာလ 

နော ်  နေဖခင်ျားမ ှိြုျား မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် မရ ှိပါ။  

• စ မ  ှိေ်ျား (၂) ခ  သှိ ို့မဟ တ ် ထိ ထက်ပိ ကသာ 

စီမ ကနိ်ျေးမ ာျေးက ကာင ်ပဖစ်ကပေါ်ကသာထှိခှိ  မ်ှုမ ာျားအ

တ ွ် အကလ ာ်နပျားသည့်် အနေဖြင့်် 

ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ ဖခင်ျားမ ာျား ှိ  က  ျားမာျားနသာ 

နေရာတစ်ခ တည်ျားတငွ် နဆာင်ရွ ်နပျားနှိ င်သည်။  

• ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေး စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားအတ ွ ်

ပတ်ဝေျ်ား  ငဆ်ှိ င်ရာ ပါမစ်မ ာျား ရရ ှိရေ ်

လှိ အပ်သည့််အခ ှိေ် နလ ာ့်ေည်ျားသွာျားနှိ ငသ်ည။် 

• Offset ကန ာမ ာျေးကိ  ကကြိုတင်က  ျေးခ ယ်ထာျေး 

ကသာက ကာင်  ကကျီေးမာျေး က ယ်ပပနိ်ု့ကသာ 

ကပမမ က်နှာသ င်ပပင် အတ င်ျေး ဇဝီမ ြိုျေးစ  မ ြိုျေးက မဲ ာျေး 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမျ်ေး န် မဟာေ  ဟာက ကသာ 

ခ ဉျ်ေးကပ်နည်ျေးတစ် ပ်ကိ က ညီပ  ပိ ျေးကပျေးနိ င်သည်။ 

• စီမ ကနိ်ျေး အကကာင်အထည ်

ကဖာ်သ မ ာျေး (ပ ေ္လိက အဖ ဲွေ့ 

အစညျ်ေးမ ာျေး သိ ို့မဟ တ် အစိ ျေး  

လ ပ်ငန်ျေးဌာန/အဖ ဲွေ့အစည်ျေး မ ာျေး) 

သည် offset  ကန ာမ ာျေး  ှာကဖ  န ် 

အခ နိ်ကပျေး ကကိြုျေးပမျ်ေးစ ာမလိ ပါ။ 

အက ကာင်ျေးမှာ ထိ တာဝနက်ိ  

တတိယအဖ ဲွေ့အစည်ျေးတစ် ပ် 

(BushBroker) ထ သိ ို့  အပ်နှငျ်ေး 

ထာျေးကသာက ကာင်  ပဖစ်သည်။ 

• ဖ  ွေ့မဖိြုျေးက ျေး စမီ ကိနျ်ေးက ကာင်  

ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး 

မပဖစ်ပ ာျေးမ ီ Offset ကန ာမ ာျေး 

ကဖာ်ထ တ်သတမ်တှ၍် 

အကာအက ယ် ကပျေးပခင်ျေးနငှ်  

တစ်ခါတစ်  တ င် ပပန်လည ်

ထ ကထာင်ကပျေးပခငျ်ေး တိ ို့က ကာင်  

ဇီဝမ ြိုျေးစ  မ ြိုျေးက ဲမ ာျေး ဆ  ျေးရ ှုျေးမှုနှင်  

အက ြိုျေးကက ျေးဇ ျေး   ိှမှုတိ ို့အ ကာျေး 

အခ နိက်ာလ ကနာကက် ပခင်ျေးမ ာျေး 

မ ာျေးကသာအာျေးပဖင်  မ ိှပါ။  

• စီမ ကနိ်ျေး (၂) ခ  သိ ို့မဟ တ် 

ထိ ထက်ပိ ကသာ စီမ ကိနျ်ေးမ ာျေးက ကာင  ်

ပဖစ်ကပေါ်ကသာ ထိခိ ကမ်ှုမ ာျေးအတ က ်

အကလ ာ်ကပျေးအကနပဖင်  ထိခိ ကမ်ှု 

ကလ ာ ခ ပခင်ျေးမ ာျေးကိ  ကကီျေးမာျေးကသာ 

ကန ာတစခ် တည်ျေးတ င် 

ကဆာင်  က်ကပျေးနိ င်သည်။  

• Offset ကန ာမ ာျေးကိ  ကကြိုတင်က  ျေး 

ခ ယ်ထာျေး ကသာက ကာင်  ကကီျေးမာျေး 
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၁။ အစာျေးထိ ျေးအနလ ာန်ပျားမည  ်ရေပ်  နငမွ ာျား 

 

၂။ ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ မှု ရမ တ ်မ ာျား ှိ  

စ နဆာငျ်ားဖခငျ်ား (Mitigation Banking) 

 

၃။ စ မ  ှိေျ်ား အန ာင ်အထညန်ြာသ်   

အစှိ ျားရမ နဘာင ်နအာ မ်  အန ာငအ်ထညန်ြာ ်

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

 

၄။ အစှိ ျားရ  စ မ  ှိေျ်ား 

အန ာငအ်ထညန်ြာသ် ၏ 

နငနွက ျားအ  အည ဖြင့်် 

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

• စွမ်ျားနဆာင်ရည်အာျားေညျ်ား သည့်် 

စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်သ မ ာျား 

(ဥပမာ-ပှိ မှိ နသျားငယ်နသာ 

အြွ ွေ့အစညျ်ားမ ာျား) သည် အလွယ ် တ   

ပါဝင ်နဆာင်ရွ ်နှိ ငသ်ည်။  

က ယ်ပပနိ်ု့ကသာ ကပမမ က်နှာသ င်ပပင် 

အတ င်ျေး ဇဝီမ ြိုျေးစ  မ ြိုျေးက မဲ ာျေး 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမျ်ေး န် မဟာ 

ေ  ဟာက ကသာ ခ ဉျ်ေးကပ်နည်ျေး 

တစ် ပ်ကိ  က ညီပ  ပိ ျေးကပျေးနိ င်သည်။ 

(င) ဆှိ ျား  ှိြုျား မ ာျား • တှိတှိ     ဆှိ ရလ င် 

အစာျေးထိ ျေးအကလ ာ်ကပျေးမည  ်  န်ပ  ကင မ ာျေးသည ်

စစ်မှန်ကသာ biodiversity offset 

ပပလ ပ်ပခငျ်ေးမ ာျေး မဟ တပ်ါ။ အဘယန်က ာင့်် 

ဆှိ နသာ် ထှိေ်ျားသှိမျ်ားနရျားလ ပ်နဆာင်ခ  ် 

မ ာျားသည် (၁) မ လစ မ  ှိေျ်ားနက ာင့်် အနတရာယ် 

  နရာ ်ခ ့်နသာ တ ည သည့်် နဂဟစေစ်မ ာျား 

သှိ ို့မဟ တ် မ ှိြုျားစှိတမ် ာျား သှိ ို့မဟ တ် (၂)  ာ ွယ် 

ကပျေးနရျား ဆှိ င်ရာ ဦျားစာျားနပျားအဆင့်် ဖမင့််မာျားသည့်် 

နဂဟစေစ်တစ်ရပ ်ှိ    

ပိ မိ ကကာငျ်ေးမ န်ကစ န်အလဲအထပ်ကဆာင ် က်မှု

မ ာျေး မလိ အပ ် နသာနက ာင့််ဖြစသ်ည်။ 

• စ မ  ှိေ်ျား ပါမစ်ခ နပျားရာ၌ လ  နလာ ်သည့်် 

နဘျား ငျ်ား စှိတ်ခ နရျား အစ အမ မ ာျား 

မရ ှိနသာနက ာင့််  သဘာဝ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး 

နဖပာင်ျားလ နစသည့်် စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား ှိ  

ဟေ်ို့တာျားမည့််အစာျား နလ ာ်နက ျားနပျားကခ  

နစသည့်် ရှိ ျားရ င်ျားနသာ လ ပ်ထ  ျားလ ပ်ေညျ်ား 

တစ်ရပ်ဖြင့်် နဆာင်ရွ ်နှိ င်သည်။  

• ရည်ရွယ်ထာျားသည့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ    ာ ွယ် 

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားဖခငျ်ား အတ ွ ် ရရ ှိလာသည့်် 

နငွနက ျားမ ာျား မညသ်ှိ ို့ သ  ျားစွ ရေ ် ဖြစ်နက ာင်ျား 

ရ င်ျားလင်ျားသည့်် စ နှုေျ်ားမ ာျားန င့်် 

လ ပ်ထ  ျားလ ပ်ေညျ်ားမ ာျား မရ ှိနသာနက ာင့်် 

ထှိ နငွနက ျားမ ာျား ှိ  အသ  ျား မဖပြုဘ  အထ ျား 

နငွစာရင်ျားတစခ် ထ သှိ ို့ 

စ ကဆာငျ်ေးထာျေးနိ င်သညန် င့််(သှိ ို့မဟ တ်) 

• ထှိနရာ ်သည့်် mitigation banking 

စေစ်တစခ်  သည ် သာမေ်အာျားဖြင့်် 

စှိတ်ခ ရနသာ နဖမရာ ပှိ ငဆ်ှိ င်မှု 

အနထာ ်အထာျားမ ာျား၊ န ာင်ျားစွာ 

အလ ပ်ဖြစ်နေနသာ ဥပနေစေစ ်

တစ်ရပ်န င့်် အစှိ ျားရ၏ က  ျားက ပ ်

 ွပ ် မှုန င့်် နစာင့််က ည့််ထှိေျ်ားန  ာငျ်ား 

မှု လ  လ  နလာ ်နလာ ် လှိ အပ်သည်။ 

ထှိ ို့နက ာင့်် ပှိ မှိ  ြွ ွေ့ပြှိြုျားတှိ ျားတ ်နသာ 

နှိ င်င မ ာျားသာ ထှိ စေစ်န င့်် သင့််နတာ်နှိ င ်

သည။်  

• အခ နိ် ကာလာသညန်ှင် အမ  ပ  မှန ်

  ခ ရနသာသာမေ ် အသ  ျားစရှိတ်မ ာျား 

ဖမင့််တ ်လာမှု၊ ထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျား 

 တှိ ဝတ်မ ာျား မဖပည့််စ  မှု စသည့်် 

အနက ာင်ျားမ ာျားနက ာင့်် နဖမပှိ င်ဆိ င်သ  

မ ာျားသည် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ 

ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မ  ယငျ်ားတှိ ို့ သတမ် တ ်

ထာျားသည့်် offset နဖမ ှိ  လ  နလာ စ်ွာ 

စ မ ခေ်ို့ခွ နှိ င်နတာ့်မည ်မဟ တ်ပါ။  

• အထ ျားသဖြင့်် နဖမပှိ ငဆ်ိ ငသ် အမ ာျေး 

အပပာျေးသည ် နဖမ သှိ ို့မဟ တ် နရအသ  ျား 

ဖပြုမှုဆှိ င်ရာ အပမ တမ်ျား  ေ်ို့သတခ်   ်

မ ာျား ကိ   တှိ ဝတဖ်ပြုရေ် တေွ်ို့ဆ တ် 

က နသာနက ာင့်် ၊ ထှိေျ်ားသှိမ်ျားနရျား 

တေ်ြှိ ျား ဖမင့််မာျားသည့်် offset 

နေရာမ ာျားအနပေါ် နထာ ်ပ ့် 

• စ မ  ှိေ်ျား အန ာင ် အထည်နြာသ် သည် offset 

လ ပ်ငေ်ျား ှိ အန ာင်အထည်နြာ်ရေ် 

လှိ အပ်နေနသာ်လည်ျားထှိ လ ပင်ေျ်ားနဆာငရွ် ်ရေ် 

လှိ အပ်သည့််စမွျ်ားနဆာင်ရညမ်ရ ှိဖခငျ်ား သှိ ို့မဟ တ် 

 တှိ ဝတ်မနပျားနှိ င်ဖခငျ်ား ဖြစ်နှိ င်သည်။  

• Offset ပပြုလ ပ် နသ်င့််နတာ်သည့််နေရာမ ာျား 

ရ ာနြွရ ခ ်ခ နှိ င်သည။် အထ ျားသဖြင့်် ပ  ်စ ျား 

ဆ  ျားရ ှုျားသွာျားသည့်် နဂဟစေစ်န င့််  ှိ  ်ည သည့်် 

နဂဟစေစ်တစ်ခ  ှိ  ရရ ှိရေ် ခကခ်ဲပခင်ျေးဖြစ်သည်။  

• Offset မ ာျေးပပလ ပမ်ည ် ကန ာမ ာျား 

သည ် မ လ ြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေး စ မ  ှိေျ်ားန င့်် 

မ ာျားစွာ နဝျား ွာသည့်် နေရာမ ာျား 

တငွ် ပပြုလ ပ်ပခငျ်ေးလည်ျေး  ဖြစ်နှိ င ်

သည။် ထှိ ဖြစ်ရပ်မ ာျားတငွ် မ လ 

စ မ  ှိေ်ျား၏ ထှိခှိ  ်မှုန င့်် သ ဆ်ှိ င ်

ရာ offset  လ ပ်ငနျ်ေး တှိ ို့အက ာျား 

လ ်နတွွေ့ ဆ ်စပမ်ှုမရ ှိဟ  

စ မ  ှိေ်ျားန င့်် ပတ်သ  ်ဆ ်နယွ်သ  

မ ာျား  ထင်ဖမငသ်ွာျားနှိ ငသ်ည်။  

• သယ ဇာတ တ ျားနြာ ် ထ တ်လ ပ်နရျား 

လ ပ်ငေ်ျား န င့်် အဖခာျား ပ ဂ္လှိ  

အြွ ွေ့အစညျ်ားမ ာျားသည ် ယင်ျားတှိ ို့၏ 

နငွနက ျားမ ာျား ှိ  အဖခာျား ရည်ရွယ် 

ခ  မ် ာျား အတ ွ ် အသ  ျားဖပြုနှိ င် န ်

လမ်ျေးက ကာင်ျေးလ ဲမည ်  ှိ  စိ ျေး ိမ ်

ကသာနက ာင့်် အစှိ ျားရမ ှ အန ာင ်

အထည် နြာသ်ည့်် offset လ ပ်ငေ်ျား 

မ ာျေး ှိ  နငွနက ျားပ ့်ပှိ ျားနပျားရေ ်

တေွ်ို့ဆ တန်ေနှိ ငသ်ည်။  
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၁။ အစာျေးထိ ျေးအနလ ာန်ပျားမည  ်ရေပ်  နငမွ ာျား 

 

၂။ ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ မှု ရမ တ ်မ ာျား ှိ  

စ နဆာငျ်ားဖခငျ်ား (Mitigation Banking) 

 

၃။ စ မ  ှိေျ်ား အန ာင ်အထညန်ြာသ်   

အစှိ ျားရမ နဘာင ်နအာ မ်  အန ာငအ်ထညန်ြာ ်

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

 

၄။ အစှိ ျားရ  စ မ  ှိေျ်ား 

အန ာငအ်ထညန်ြာသ် ၏ 

နငနွက ျားအ  အည ဖြင့်် 

နဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

မသ ်ဆှိ င်သည့်် ှိစစ မ ာျားတငွ် အသ  ျားဖပြုရေ် 

လ  ကပပာင်ျေးခ ရနှိ င်သည်။  

• (ပ ဂ္လှိ  သှိ ို့မဟ တ် အစှိ ျားရ ဏ္ဍ) 

စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်သ  မ ှ နပျားရမည့်် 

နငွပမာဏသည ် သ ဆ်ှိ င်ရာ စ မ  ှိေျ်ားအနပေါ် 

ထှိခှိ  ်မှုန င့်် အခ ှိြုျားည သည့်် နငပွမာဏအစာျား 

ပ  နသ နငွနက ျားတစ်ရပ် သှိ ို့မဟ တ် စ စ နပါင်ျား 

စ မ  ှိေ်ျား   ေ ် စရှိတ် ှိ  အနဖခခ သည့်် 

ရာခှိ င်နှုေျ်ား တစ်ရပ်ဖြစ်လ င ် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  

ထှိခှိ  ်ပ  စ် ျားမှုမ ာျား ှိ  ထှိခှိ  ်မှု နလ ာ့်ခ နရျား 

လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််အာျားဖြင့်် နလ ာ့်ေညျ်ား 

နအာင် နဆာင်ရွ ်ရေ ် စ မ  ှိေျ်ား အန ာင် 

အထည်နြာသ် အာျား မဆ ဲကဆာင်နိ ငပ်ါ။ 

• အစာျေးထိ ျေးအကလ ာ်ကပျေးမည  ်  န်ပ  ကင မ ာျေးသည ်

အဖခာျားနသာ အခွေ်အမ ှိြုျားအစာျား တစ်ရပ်ဟ   

ထင်ပမင်ခ  ၍ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား နလ ာ့်ခ ရေ ်

သှိ ို့မဟ တ် ဖယ် ှာျေး န ် နိ ငင် နရျားအရ 

လ မ်ျားမှိ ျားနဆာင်ရွ ်နှိ င်စွမျ်ား 

အာျားေည်ျားနစမည်ဖြစ ်သည်။  

 

ဖြည့််ဆည်ျားမှုမ ာျား အ ေ်ို့အသတသ်ာ 

ရ ှိမည့်် အလာျားအလာရ ှိသည်။  

• အခ ှိြုွေ့နသာ mitigation bank 

မ ာျားသည် (ဆ  ျားရ ှုျားသွာျားနသာ 

နေရာမ ာျားကိ  offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး 

ပပြုလ ပ်ပခငျ်ေး ှိ  နရ ာင်လ  ရေ ်

ဆေ်ို့  င်ဘ ် ဖြစ်သည့််) 

ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခငျ်ားoffset 

ေညျ်ားလမ်ျားမ ာျေး ှိ  အာျား ှိ ျားအာျားထာျား 

ဖပြုက သည်။ ထှိ လ ပ်ငေျ်ားသည ်

အနတရာယ် ပှိ က  ျားမာျားပပ ျား   ေ ် စရှိတ် 

မသ ်သာနှိ င်ပါ။ သှိ ို့မဟ တ် အခ ှိြုွေ့ 

ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး အတ က ် မဖြစ်နှိ င်ပါ။  
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 မည်သည့််နှိ င်င တွင်မဆှိ  biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ဆှိ င်ရာ စ စည်ျားနဆာင်ရွ ်သည့်် စေစ်တစ်ရပ် 

ထ နထာင်ရေ် ဖြစ်နှိ င်ကပခ န င့်် ထှိ စေစ်၏ စ ပပပဖစ်မှု သနဘာသဘာဝ တှိ ို့သည ် အနက ာင်ျားအခ  ် အမ ှိြုျားမ ှိြုျားအနပေါ် မ တည်၍ 

 ွ ဖပာျားနပမည်။ ထှိ အနက ာင်ျားအခ  ်မ ာျားတငွ် နအာ ်ပါတှိ ို့ပါဝင်မည်။ (၁) offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  အနထာ ်အ  ဖပြုသည့်် 

မ ဝါေ၊ ဥပနေန င့်် က  ျားက ပ် ွပ်  မှု မ နဘာင်၊ (၂) လ ်နတွွေ့နဖမဖပင်နပေါ်တွင် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားဆှိ င်ရာ က ပ်မတ်နဆာင်ရွ ်မှု 

မ ာျားအပါအဝင် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  ကဆာင်  က်မည ်အဖ ဲွေ့အစည်ျေးမ ာျေး၏ စ မ်ျေးကဆာင် ည် (၃) လ ်ရ ှိနဖမ အသ  ျားခ မှု 

စ မ ခ  ်မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် လက် ိှစ မ နရျားဆွ မှု လ ပ်ထ  ျားလ ပ်ေည်ျားမ ာျား၊ (၄) လက် ိှလ မ်ျေးမိ ျေးကနကသာ နဖမယာပှိ င်ဆှိ င်မှု 

အနထာ ်အထာျားဆှိ င်ရာ စေစ်မ ာျားန င့်် လ  ဖခ ြုစှိတ်ခ ရမှု၊ (၅) ရနှိ င်သည့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  အခ  ်အလ ်၏ အရည်အနသွျား (၆) 

သဘာဝ ကန င်ျေးကဒသမ ာျား   ေ်ရ ှိမှုအတှိ င်ျားအတာ (၇) သစ်နတာဖပြုေ်ျားတ ျားမှုန င့်် အဖခာျားနသာ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးဆ  ျားရ ှုျားမှု 

နှုေ်ျားထာျားမ ာျား (၈) သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမစေစ်၏ လ မ်ျားဖခ ြုမှုအတှိ င်ျားအတာန င့်် အောဂတ်တ င် တှိ ျားခ  ွေ့နှိ င်ကပခမ ာျား (၉) 

အစှိ ျားရမဟ တ်သည့်် မှိတ်ြ ်အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား တည် ိှမှုန င့်် ယင်ျားတှိ ို့၏ စွမ်ျားနဆာင်ရည် န င့်် (၁၀) အစှိ ျားရထ မ  မဟ တ်သည့်် 

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနှိ င်နရျားဆှိ င်ရာ နငွနက ျား ရရ ှိနှိ င်မည့််ေည်ျားလမ်ျားမ ာျား။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversity offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျား စ စည်ျားနဆာင်ရ ွန်ရျားဆှိ င်ရာ အဓှိ မဏ္ဍှိြုင် (၄) ရပ။် Offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးမဟ တ်သည့်် နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်နပျားသည့််စေစ်မ ာျား အပါအဝင် biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  စ စည်ျားနဆာင်ရွ ်သည့်် စေစ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ မည်သှိ ို့  ိှကနကစကာမ  ယကနို့အထိ အနတွွေ့အက  ြုမ ာျားအနပေါ် မ တည်၍ 

အက  ဖပြုသည်မ ာ အဓှိ မဏ္ဍှိြုင်က  ျား (၄) ရပ် သှိ ို့မဟ တ် ပပြုလ ပ်နိ င်မည  ် အနဖခအနေန ာင်ျားမ ာျားသည် အပပည ်အဝ 

လည်ပတ်နဆာင်ရွ ်နှိ င်သည့်် စေစ်တစ်ရပ် ထ နထာင် နရျားအတွ ် အထ ျားအနရျားပါသည်။  

၁။ အဆင့််ဖမင့််အစှိ ျားရအြွ ွေ့အစညျ်ားမ ာျား၏  တှိ ဝတ။် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ကအာင်ပမင်နိ င်ကသာဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးအစ အစဉ် (သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားပါ ပါဝင်ပပ ျား ယင်ျားတှိ ို့န င့််သာ  ေ်ို့သတ်မထာျားပါ) န င့်် 

ကလျေးကထာင် က က ်၈.၂။ Liberia နိ ငင် ၏ biodiversity offset လ ပင်န်ျေးမ ာျေး ဆိ င် ာ လမျ်ေးပပကပမပ    

Liberia နိ ငင် ၏ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ဆိ င် ာ လမျ်ေးပပကပမပ  ၊ နိ င်င အဆင်  biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေး အစီအစဉ် - Liberia 

သတတြုတ ျေး ကဖာ်က ျေးကဏ္ဍအတ က် လမ်ျေးပပကပမပ  သည ် စီျေးပ ာျေးပဖစ်အကကျီေးစာျေးသတတြုတ ျေးကဖာမ်ှုကိ  အဓိကထာျေးသည။် အဘယ်က ကာင် ဆိ ကသာ် 

ထိ လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  နိ င်င အတ င်ျေး က ယက် ယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ လ ပ်ကဆာင်ကနသည် အပပင ် ကအာင်ပမင်ကသာ offset ဆိ င် ာ နမ နာကကာင်ျေးအပဖစ ်ယကနို့အထိ 

 ိှကနသညမ်ှာ Mt. Nimba  ိှ ArcelorMittal (AML)က မပဏီ၏ ကဆာင်  က်မှုပဖစ်သည ် (ကနာကဆ်က်တ  ဲ ၁ ကိ   ကည် ပါ။)အဆိ ပပြုထာျေးသည်  

သဘာဝထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေး (Proposed Protected Areas  - PPAs) က န် က်သည် အနာေတ် သတတြုတ ျေးကဖာ်က ျေးစီမ ကိနျ်ေးမ ာျေးကိ  

အပခာျေးအဖ ဲွေ့အစည်ျေးမ ာျေးက ကဆာင်  က်နိ င်က ျေးအတ က် အလာျေးအလာ ိှသည်  offset လ ပ်ငနျ်ေးပပြုလ ပ် န် အကကာင်ျေးဆ  ျေးကန ာမ ာျေးကိ  

ကဖာ်ပပကပျေးထာျေးသည်။ Liberia နိ င်င ၏ သဘာဝ ထိန်ျေးသိမျ်ေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေးအတ က်  နပ်  ကင အလ  အကလာက်  ိှ န်ကစိစမှာ စနိ်ကခေါ်မှုတစ် ပ်အပဖစ ်

 ိှကနကသျေးကသာက ကာင်  (AML-Nimba  ကမာ်ဒ်ယ်ပ  စ မှတစဆ်င်  အ ိှန်ပမြှင် တငသ်ည် ) biodiversity offsets လ ပင်နျ်ေးမ ာျေးသည ် ကင က ကျေးဆိ င် ာ 

က  ှည်အကထာက်အပ  မ ာျေး တိ ျေးတက်  ိှနိ င်မည်  အလာျေးအလာကိ  ပဖစ်ကစသည်။ လမ်ျေးပပကပမပ  သည် Liberia နိ င်င တ င ် biodiversity offset  

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး အ ိှန်ပမြှင် တင် န ် ကဆာင ် က်မည်  လ ပ်ငနျ်ေးအဆင် ဆင် ကိ  က ျေးဆ ဲထာျေး ာ အဓကိအက ဆ  ျေးမှာ နိ င်င အဆင်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးဆိ င် ာ 

ယ   ကည်အပန်ှ မှု န်ပ  ကင  (Conservation Trust Fund - CTF)တစ် ပ ် ထ ကထာင် န်ပဖစ်သည်။ ဤသိ ို့ပဖင်  သယ ဇာတထ တ်လ ပသ်ည်  

အဖ ဲွေ့အစညျ်ေးမ ာျေးထ မှ ကင က ကျေးမ ာျေးကိ  (CTF ၏ ကင က ကျေးပ  ပိ ျေးမှု မ ာျေးစ ာ အနက် တစ်ခ အပဖစ)် ဦျေးစာျေးကပျေးသတ်မှတထ်ာျေးသည်  သဘာဝထိန်ျေးသိမျ်ေးက ျေး 

နယ်ကပမမ ာျေးသိ ို့ ပ င် လငျ်ေးပမငသ်ာစ ာနငှ်  ယ   ကည်စိတ်ခ နိ င်ကသာပ  စ ပဖင်  လ ဲကပပာင်ျေးကပျေး န် ပဖစသ်ည်။ Liberia သစ်ကတာကဏ္ဍ စီမ ကိနျ်ေးအသစ် 

(REDD+) ကိ  ကမ္ာ ဘဏန်ှင်  ကနာ်ကဝအစိ ျေး တိ ို့၏ ကင က ကျေးအက အညီပဖင်  ၂၀၁၆ ခ နှစ၊် ဧမပီလတ င် သကဘာတ ခ င် ပပြုခဲ သည။် ယင်ျေးစီမ ကိန်ျေးသည် 

လမ်ျေးပပကပမပ  ပါအဓကိအ က ပပြုခ က်အခ ြိုွေ့ က ှွေ့ဆက်ကဆာင်  က်နိ ငမ်ည်  အကထာက်အက ပပြုလမျ်ေးက ကာင်ျေးကိ  ကဖာ်ကဆာင်ကပျေးသည။် စီမ ကိနျ်ေး၏ 

သဘာဝထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး နယ်ကပမဆိ င် ာ ကခါင်ျေးစဉ်ခ  ဲ ၂.၂ တ င ် နိ င်င အဆင်  ကာက ယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးဆိ င် ာ ယ   ကည် အပ်နှ မှု  န်ပ  ကင တစ် ပ်နငှ်  

biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး အဆင်ကပပကခ ာကမ ွေ့က ျေး လ ပ်ကဆာငခ် ကမ် ာျေးအတ က်  ဒဇီိ ငျ်ေးက ျေးဆ ဲ န ် နညျ်ေးပညာအက အညမီ ာျေး 

ကပျေးပခငျ်ေးတိ ို့ပါဝငသ်ည်။ဥပမာ (၁) တိ ငျ်ေးတာတ က်ခ ကပ်  မ ာျေး ပပြုစ ပခငျ်ေး (၂) လ ပင်န်ျေးနှင်  ပတ်သကဆ်ကန် ယသ် မ ာျေးပါဝငသ်ည်  အ က ကပျေးကကာ်မတ ီ

တစ် ပ်ဖ ဲွေ့စည်ျေးပခင်ျေး၊ (၃) (AML-Nimba အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုပ  စ ထက ် ကက ာ်လ နသ်ည် ) ကနာက်ထပဆ်နဒအကလ ာက ် စမျ်ေးသပ်ကဆာင်  က်မှု 

မ ာျေးကိ  အာျေးကပျေးပခငျ်ေး(၄) အနာေတတ် င ်အကကီျေးစာျေး သတတြုတ ျေးကဖာ်က ျေးက မပဏီမ ာျေး မပဖစ်မကန ပါဝင်ကဆာင်  ကန်ိ င်မည်  အကပခခ  သတမ်တှခ် က်မ ာျေး 

ခ မှတပ်ခငျ်ေး(၅) Liberia နိ ငင် ၏ ပတဝ်န်ျေးက င်နှင်  လ မှုဆိ င် ာ ထိခိ ကမ်ှုဆနျ်ေးစစ်ပခင်ျေး စည်ျေးမ ဉ်ျေးစညျ်ေးကမ်ျေးမ ာျေးနှင်  offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး နငှ်  

ဆိ ငသ်ည်  အပခာျေးဥပကဒဆိ င် ာ သတမ်တှခ် က်မ ာျေးကိ  ခ နိည်ြှိပပင်ဆင် န် အဆိ ပပြုပခင်ျေး တိ ို့ ပဖစသ်ည။် 
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အပပည ်အဝလည်ပတ်နိ င်မည ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိ င် ာ စေစ်တစ်ရပ် ထ နထာင်ရေ်န င့်် 

နရရ ည် တည်တ ့်ရေ် နှိ င်င နရျားအ  ကထာက်ခ မှု အလ  အနလာ ် လှိ အပ်သည်။  

၂။ ဥပနေန င့်် က  ျားက ပ် ပွ်  မှု မ နဘာင။် သင ်ကတာ်သည  ် offset လ ပ်ငန်ျေးအသ  ျားဖပြုနရျားကိ  အာျားနပျားသည့်် 

အနထာ ်အ  ဖပြု ဥပနေမ ာျားန င့်် စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား မ်ျားမ ာျားအနပေါ် မ တည်၍ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် 

အရ ှိေ်အဟ ေ် ဖမင့််တ ်နလ့်ရ ှိသည်။ ဥပမာ - ပတ်ဝေ်ျား  င်ထှိခှိ  ်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားဥပနေန င့်် စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား မ်ျားမ ာျား 

သည် အခ ှိြုွေ့နသာ ဝှိနသသလ ခဏာရပ်မ ာျား ရ ှိနေသည့်် အစှိ ျားရ သှိ ို့မဟ တ် ပ ဂ္လှိ ပှိ င် အက  ျားစာျားစ မ  ှိေ်ျားက  ျား 

မ ာျားအာျားလ  ျားတွင် offset လ ပ်ငန်ျေးဆိ င် ာ သတ်မှတ်ခ  ်မ ာျား မဖြစ်မနေလှိ  ်ောနစဖခင်ျားဖြင့်် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  

အာျားနပျားဖမြှင့််တင်နပျားနှိ င်မည်။ ထှိ ို့အဖပင် ြွ ွေ့ပြှိြုျားက ျေးစ မ  ှိေ်ျားအသစ်မ ာျားအတွ ် offset လ ပ်ငန်ျေးဆှိ င်ရာ 

သတ်မှတ်ခ  ်မ ာျား ှိ  လှိ  ်ောနဆာင်ရွ ်ရေ် လှိ အပ်သည့််အခါ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမစေစ်မ ာျားဆှိ င်ရာ 

ဥပနေဖပဌာေ်ျားခ  ်မ ာျားသည် (စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအ ပ်စ အမ ှိြုျားမ ှိြုျားနအာ ်တွင်) သဘာဝ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမအသစ်မ ာျား ှိ  

အခ ှိေ်န င့််တနဖပျားည  တရာျားဝင်ထ နထာင်နှိ င် န်အတ က်  အာျားနပျား  ည နှိ င်သည်။  

၃။ Offset လ ပင်န်ျေးနေရာ နရွျားခ ယဖ်ခငျ်ား လ ပင်ေျ်ားစဉ။် သှိပပ နညျ်ေးမ ာျေးအ  ယ   ကည်စိတ်ခ  ကသာ လ ပ်ငန်ျေးစဥ်အခ ြိုွေ့ ( 

အစှိ ျားရဖြစ်နစ ၊ စွမ်ျားနဆာင်ရည်ရ ှိသည့်် တတှိယ အြွ ွေ့အစည်ျား ဖြစ်နစ နဆာင်ရွ ်သည့်် လ ပ်ငေ်ျားစဉ်) သည ် offset 

လ ပ်ငန်ျေးအတ က် ကေဟကေဒဆိ င် ာသင ်ကတာ်သည ်ကန ာမ ာျေးကိ  နြာ်ထ တ်သတ်မ တ်နပျားရေ်န င့်် ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျား 

တစ်ခ စ နက ာင့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေးထှိခှိ  ်ပ  ်စ ျားမှုမ ာျားအတွ ် အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်နပျားရေ် လှိ အပ်သည့်် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား လ ပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျား ှိ ပါ နြာ်ထ တ်သတ်မ တ်နပျားရေ် လှိ အပ်သည်။  

၄။ ရေပ်  နငလွ  နဖပာငျ်ားနပျားအပမ်ည့်် လ ပင်ေ်ျားစဉ။် အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်နပျားရေ် ရေ်ပ  နငွမ ာျား၊ mitigation bank မ ာျေးနှင်   

အစှိ ျားရမ ှ အန ာင်အထည်နြာ်သည့်် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတ င်   စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်သ မ ာျား 

(ပ ဂ္လှိ အြွ ွေ့အစည်ျား သှိ ို့မဟ တ် အစှိ ျားရဌာေ/အြွ ွေ့အစည်ျား)ထ မ  နငွနက ျားမ ာျား ှိ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ရည်ရွယ်၍ 

offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးထ သိ ို့ လ  နဖပာင်ျားနပျားနှိ င် န်အတ က်  စိတ်ခ  မပီျေး ပ င် လင်ျေးပမင်သာသည်  လ ပ်ထ  ျေးလ ပ်နည်ျေး (ဥပမာ - 

CTF) မ ာျေး  လှိ အပ်သည်။  
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ဓာတ်ပ   ။ Catherine C. Ledec 

၉။ အမပျီေးသတစ်ဉျ်ားစာျားစရာမ ာျား 

 

Biodiversity offset လ ပ်ငနု်ံးမျ ုံး၏ အလာျိုးအလာမ ာျိုးနငှ့်် အာျိုးနညျ်ိုးခ ကမ် ာျိုး။  

သ ဆ်ှိ င်ရာ စ မ  ှိေျ်ားအလှိ   ် offset လ ပင်နျ်ေးမ ာျား။Biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျားသည ် အဖခာျား ာ ွယ် 

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားစ မ  ှိေ်ျား အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား  ့်သှိ ို့ပင် လ ပ်ငေ်ျားန င့်် ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ မ ာျားန င့်် ခ ှိတ်ဆ ်နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျား 

မ သည် ဂရ တစှိ  ် ကန ာနရျွားခ ယ်ဖခင်ျားအဖပင် နငွနက ျားဆှိ င်ရာ နရရ ည်အနထာ ်အပ ့်ရရ ှိနရျားအထှိ တ ည နသာ ပပဿနာမ ာျားန င့်် 

စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျားရ ှိသည်။ ထှိ ို့အဖပင် ယင်ျေးတိ ို့တွင် ပှိ မှိ ရှုပ်နထွျားသည့်် အဖငင်ျားပွာျားြွယ်ရာ  ှိစစမ ာျားလည်ျား ရ ှိနေသည်။ 

အဘယ်နက ာင့််ဆှိ နသာ် (အဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိ ခ  ်အရ) ယင်ျားတှိ ို့သည် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် တစ်ေည်ျားေည်ျားဖြင့်် ထှိခှိ  ် 

နစသည့်် (ဥပမာ - သဘာဝကန ငျ်ေးကဒသမ ာျေးကိ  ြယ်ရ ာျားဖခင်ျား သှိ ို့မဟ တ် အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးနစဖခင်ျား) ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျား 

န င့်် ခ ှိတ်ဆ ်ထာျားနသာနက ာင့််ဖြစ်သည်။ အမ ာျေးလ ်ခ   င့််သ  ျားနေသည့်် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့်် 

နအာ ်တွင် biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေးကိ  ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားမှု က  ျားက  ျားမာျားမာျား ှိ   ာ ွယ်ရေ် 

အတွ ်လိ အပ်ကသာ အဖခာျားထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျားဆိ င် ာ နရျွားခ ယ်စရာေည်ျားလမ်ျားမ ာျား မဖပည့််စ  သည့််အခါ နော ်ဆ  ျား 

အာျားထာျားရာေည်ျားလမ်ျားအဖြစ် တရာျားဝင် ရှုပမင် ကသည်။ ယင်ျေးအကပခအကနမ ာျေး ကာျေးမှပင် ကသခ ာစ ာ နဆာင်ရွ ်သည့်် offset 

လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေးသည် ပ ဂ္လှိ  သှိ ို့မဟ တ် အစှိ ျားရ ဏ္ဍ အကကီျေးစာျေးြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျား စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားမ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား ှိ  

(အန ာင်ျားဆ  ျားမ ာ အသာျားတင် တှိ ျားတ ်မှုဖြစ်နစသည့််အဆင့််အထှိ) ပမင ်မာျေးနစနှိ င်သည်။ ထှိ လ ပ်ငေ်ျားစဉ်တွင် သဘာဝ 

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားနယ်ကပမမ ာျေးနှင ် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်က ျေး က ှိြုျားပမ်ျားမှုမ ာျားအတွ ် မ ာျားစွာလှိ အပ်သည့်် နငွနက ျားအ  အည မ ာျား ှိ  

အဆှိ ပါ စ မ  ှိေ်ျားက  ျားမ ာျား  ကထာက်ပ  နှိ င်သည်။ သှိ ို့နသာ် အဖပြုသနဘာကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား ရရ ှိနရျားအနပေါ် 

အာမခ ခ  ်မရ ှိပါ။  ထှိ ို့နက ာင့်် အဖပြုသနဘာရလေ်မ ာျား ရရ ှိနရျားအတွ ် biodiversity offset  လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေးအကနပဖင ် (၁) 

လ ပ် ှိ င်နဆာင်ရွ ်မည့်် အရွယ်အစာျား၊ အတှိ င်ျားအတာ၊ ေ ဇှိ င်ျား အန ာင်အထည်နြာ်မှုန င့်် နစာင့်် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးမှုမ ာျေး 

ဖပည့််စ  ရေ် (၂) အဖခာျားေည်ျားလမ်ျားဖြင့်် နဆာင်ရွ ်ရေ် မဖြစ်နှိ င်သည့်် ပတ်ဝေ်ျား  င် ှိ  ထှိခှိ  ်နစမည့်် စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား အလွယ်တ   

ခွင့််ဖပြုခ  ် ခ နပျားဖခင်ျား ှိ  နရ ာင် ှာျေးရေ်န င့်် (၃) တမ ထ ျားဖခာျားနသာ၊ အစာျားထှိ ျားမရနှိ င်နသာနေရာမ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားဖခင်ျား ှိ  offset 

ေည်ျားလမ်ျားဖြင့််   စာျားမရနှိ င်သည့််အနဖခအနေတွင် နရ ာင်ရ ာျားရေ် လှိ အပ်သည်။ ဤလ ်နတွွေ့အသ  ျားခ သ အတွ ် 

လမ်ျားည ေ်စာအ ပ်ပါ biodiversity offset မ ာျေး လ ပ်ကဆာင်ပခင်ျေးကိ  မည်သှိ ို့ စ မ နရျားဆွ  အန ာင်အထည်နြာ်နှိ င်နက ာင်ျား 

ပှိ မှိ ရှိ ျားရ င်ျားလွယ်  စွာ တစ်ဆင့််ပပ ျားတစ်ဆင့်် လမ်ျားည ေ်ဖပသမှုမ ာျားသည် မက ာနသျားခင်  အစှိ ျားရမဟ တ်သည့်် အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားမှ 

ထ တ်နဝခ ့်သည့်် ေည်ျားပညာဆှိ င်ရာ ပှိ မှိ  အနသျားစှိတ်  သည့်် လမ်ျားည ေ်ခ  ်မ ာျားကိ   ပှိ မှိ ဖပည့််စ  နစရေ် က ှိြုျားပမ်ျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ 

Offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ပပြုလ ပ် နစ်ဉ်ျားစာျားသည ်အခါ သှိ ို့မဟ တ် စ မ နရျားဆွ သည့််အခါ သ ဆ်ှိ င်ရာနှိ င်င ၏ သတ်မ တ်ခ  ်မ ာျားန င့်် 

နငွနက ျားအရင်ျားအဖမစ်၊ (အသ  ျားဖပြုနှိ င်လ င်)  မ္ာ့်ဘဏ်အ ပ်စ ၏ လ ်ရ ှိန င့််အောဂတ်တွင် ဖပဌာေ်ျားမည့်် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ 

စ နှုေ်ျားမ ာျားကိ   ှိ ျား ာျားရေ် အပမ လှိ အပ်သည်။  

 

Brazil နိ င်င  အက ှွေ့ကတာင်ပိ င်ျေး ှိ ၊ Bolivia- BrazilGas Pipeline (GASBOL) 

စီမ ကိန်ျေးမှ ကင က ကျေး ကထာက်ပ  ထာျေးသည်  သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေးသည် 

Saffron Toucanet Pteroglossus bailloni  ကဲ သိ ို့ကသာ  သက်ဆိ င် ာ 

ပထဝီကဒသတ င်သာ ကတ ွေ့ ှိနိ င်သည်  ကဒသ င်ျေးငှက်မ ြိုျေးစိတ် (endemic species) 

အမ ာျေးအပပာျေးကိ  အကထာက်အက ပပြုကပျေးသည်။ 

 

၉ 
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အမ ြိုျေးသာျေးအဆင  ် offset လ ပင်နျ်ေးဆိ င ်ာ စေစမ် ာျား။ အခေ်ျား ၈ တွင် နဆွျားနနွျားခ ့်သည့််အတှိ င်ျား နိ င်င အဆင ်အလှိ  ် 

သှိ ို့မဟ တ် ဖပည်ေယ်/တှိ င်ျားအလှိ  ် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးဆိ င် ာ စေစ်မ ာျားသည် စ မ  ှိေ်ျားအလှိ  ် နဆာင်ရွ ်သည့်် 

ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားန င့်် နှိှုင်ျားယ ဉ်လ င် အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျားပှိ မ ာျားနှိ င်သည်။ ထှိ အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျားမ ာျားတွင် ပါဝင်နှိ င်သည်မ ာ (၁) မ ာျားစွာ 

နလ ာ့်ေည်ျားသည့်် လ ပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ ်မှု  ေ်  စရှိတ်မ ာျား  (၂) ( ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှု သိသာစ ာရ ှိနေသည့်် 

စ မ  ှိေ်ျားအမ ာျားအဖပာျား သည် offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေးမပါဘ  နဆာင်ရွ ်မည့််အစာျား offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျေးန င့််အတ  

အန ာင်အထည်နြာ်နှိ င်နသာနက ာင့််) စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်သ မ ာျား၏ ပ ျားနပါင်ျားနဆာင်ရွ ်မှု ပမင ်မာျေးလာဖခင်ျား၊ (၃) 

စ မ  ှိေ်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့နက ာင့်် ပဖစ်ကပေါ် ကသာ ကပါင်ျေးစပ်သက်က ာက်မှုမ ာျား ှိ   ှိ င်တွယ်နဖြရ င်ျားနိ င်ဖခင်ျား (၄) အသင့််နတာ်ဆ  ျား 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ေယ်နဖမ နရျွားခ ယ်နိ င်ဖခင်ျား န င့်် (၅) နှိ င်င အဆင့်် (သှိ ို့မဟ တ် ဖပည်ေယ်/တှိ င်ျားအဆင့််) နဖမန င့်် 

နရအသ  ျားခ မှုဆိ င် ာ စ မ နရျားဆွ မှုမ ာျေး  တှိ ျားတ ်နစဖခင်ျားတှိ ို့ဖြစ်က သည်။ နှိ င်င တစ်နှိ င်င ၏ ပှိ င်ေ ်ေယ်နဖမအတွင်ျား 

နဂဟစေစ်အမ ှိြုျားအစာျားအာျားလ  ျား ပါဝင်သည့်် စ စည်ျားနဆာငရွ် ်သည့်် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိ င် ာ 

စေစ်၏လ ပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျား ဖပည့််ဖပည့််ဝဝလည်ပတ်နေသည့်် စေစ်တစ်ရပ် ှိ  ခ မ တ်နဆာင်ရွ ်နေသည့်် နှိ င်င ဟ ၍ ယနေို့အထှိ 

မရ ှိနသျားနသာ်လည်ျား ဤလမ်ျားည ေ်စာအ ပ်သည် (ြွ ွေ့ပြှိြုျားပပ ျားန င့်် ြွ ွေ့ပြှိြုျားဆ ) နှိ င်င အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ လ ်နတွွေ့အနတွွေ့အက  ြုယ နေသည့်် 

ခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားအမ ှိြုျားအစာျား (၄) မ ှိြုျား ှိ  အန စ်ခ ြုပ်နြာ်ဖပဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိ ခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားအခ ှိြုွေ့ကိ  နှိ င်င မ ာျားစွာတွင် 

  ယ်  ယ်ဖပေ်ို့ဖပေ်ို့ အသ  ျားဖပြုရေ်  တှိ ဝတ်မ ာျေး ရရ ှိထာျားပါသည်။ ထှိ ခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားမ ာျားသည် ကသခ ာစ ာ က ှိြုတင်ဖပင်ဆင် 

နဆာင်ရွ ်လ င် အောဂတ် ာလ အက  ျားစာျားြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားန င့်် တွ ြ ၍်  ာ ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားရလေ်န ာင်ျားမ ာျား 

တှိ ျားတ ်လာနစရေ် အနထာ ်အ  ဖပြုနှိ င်သည်။  

 

ကလ လာစ ာပဖစ ်ပမ် ာျားအနပေါ်  သ  ျေးသပန်ဆျွားနနျွားဖခငျ်ား  

 ဤလ ်နတွွေ့အသ  ျားခ သ အတွ ် လမ်ျားည ေ်စာအ ပ်တွင် လက်ကတ ွေ့အာျေးပဖင ် ကပမပပင် လဒ်ကကီျေးကကီျေးမာျေးမာျေး 

ရရ ှိခ ့်နက ာင်ျား မက ာနသျားခင်  သာဓက ဖပခ ့်သည့်် biodiversity offset လ ပ်ငေ်ျားမ ာျားနှင ်ပတ်သတ်၍ က  ျေးခ ယ်ထာျေးသည်  

ကလ လာစ ာပဖစ် ပ်(၃) ခ ကိ  (ကနာက်ဆက်တ ဲ ၁ မှ ၃ အထိတ င်) ကဖာ်ပပထာျေးသည်။ သိ ို့ကသာ်လည်ျေး ယင်ျေးတိ ို့သည ် 

ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုဆိ င် ာ  င်ျေးနှီျေးပမြှပ်နှ မ ာျေးမ ာျေး ဆက်လက်ပပြုလ ပ်စ ာလိ ကနကသျေးသည်။ယင်ျေးတိ ို့အနက်နှစ်ခ မှာ  Liberia Nimba 

န င့်် Madagascar Ambatovy တိ ို့ပဖစ်မပီျေး ထိ စီမ ကိန်ျေးတိ ို့သည် အက  ျားစာျားအဆင့်် ပ ဂ္လှိ  ဏ္ဍ သတတြုတ ျားနြာ်နရျား 

စ မ  ှိေ်ျားမ ာျားဖြစ်က သည်။ တတှိယစ မ  ှိေ်ျား  Cameroon Lom Pangar သည် အစှိ ျားရ ဏ္ဍ နရအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျားက  ျား 

တစ်ခ ဖြစ်သည်။ ထှိ နလ့်လာစရာ စ မ  ှိေ်ျား (၃) ခ သည်  (၁) offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး လှိ အပ်နှိ င်သည့်် စ ျားပွာျားနရျား ဏ္ဍမ ာျား 

သှိ ို့မဟ တ် စ မ  ှိေ်ျားအမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား (၂) (ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျားန င့်် မ ှိြုျားစှိတ် ှိ  အနဖခခ သည့်် အစာျားအနလ ာ်နပျားဖခင်ျား 

မ ာျားပါဝင်သည ်) offset လ ပင်န်ျေးအမ ြိုျေးအစာျေးမ ာျေး သှိ ို့မဟ တ် (၃) သီျေးပခာျေးအနဖခအနေမ ာျားတွင် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး 

နဆာင်ရွ ်နှိ င်သည့်် နှိ င်င မ ာျား သှိ ို့မဟ တ် နေသမ ာျား ှိ  အဖပည့််အဝ  ှိ ယ်စာျားမဖပြုသည်မှာ ကသခ ာပါသည်။ အဆှိ ပါ 

နလ့်လာစရာ ဖြစ်ရပ် (၃) ခ အေ ် မည်သည့်် စ မ  ှိေ်ျား မှ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ  ဖပည့််စ  စွာေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ  

အန ာင်အထည်နြာ်ခ ့်ဖခင်ျားမရ ှိပါ။ ထှိ နလ့်လာစရာဖြစ်ရပ်မ ာျား သည် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  

အကလျေးအနက်ထာျေး စ မ နရျားဆွ နဆာင်ရွ ်လ င် ရရ ှိနှိ င်သည့်် လ ်နတွွေ့နဖမဖပင်ရလေ် အစစ်အမ ေ်န င့်် အဖပြုသနဘာ 

တှိ ျားတ ်မှုမ ာျားန င့််ဆှိ င်သည့်် ဥပမာအခ ှိြုွေ့ ှိ  နပျားဖခင်ျားသာဖြစ်သည်။  
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ကနာကဆ်ကတ်  ဲ- ၁။ နလ့်လာစရာဖြစရ်ပ။် Liberia Nimba Western Range Iron 

Ore  

စ မ  ှိေျ်ားအနက ာငျ်ား ပခ ြုင  တငပ်ပဖခင်ျား။ 

Guinea ေယ်စပ်န င့်် ပ်နေသည့်် Liberia နှိ င်င နဖမာ ်ပှိ င်ျား Nimba နတာင်တေ်ျားနေသရ ှိ သ သတတြုရှိ င်ျား (Iron Ore) 

တ ျားနြာ်နရျား  မပဏ ဖြစ်သည့်် ArcelorMittal (AML) သည် သတတြုတ ျားနြာ်ထ တ်လ ပ်မှု ှိ  ၂၀၁၁ ခ န စ်တွင် စတင်ခ ့်သည်။ 

သတတြုတ ျားနြာ်မှုလ ပ်ငေ်ျားမ ာျား ှိ  Nimba နတာင်တေ်ျားမ ာျား၏ အနော ်ဘ ်ရ ှိ ဖပေ်ို့   စ ာတည် ိှကနကသာ နတာင်တေ်ျားမ ာျားတွင် 

ပါဝင်သည့်် နတာင ် (၃) လ  ျား(Tokadeh, Gangra န င့်် Yuelliton) တှိ ို့တွင် အဓှိ ထာျား နဆာင်ရွ ်သည်။ တ ျားနြာ်ရရ ှိနသာ 

သ သတတြုရှိ င်ျား ှိ  ၂၄၃   လှိ မ တာ  ွာနဝျားသည့််  မ်ျားရှိ ျားတေ်ျားသှိ ို့ ရထာျားဖြင့်် ပိ ို့ကဆာင်၍ ထှိ  မ်ျားရှိ ျားတေ်ျားမ တစ်ဆင့်် သနဘဘာဖြင့်် 

Buchanan ဆှိပ် မ်ျားသှိ ို့ ပိ ို့ကဆာင်သည်။ ArcelorMittal   မပဏ သည် ပ  ်စ ျားယှိ ယွင်ျားနေသည့်် လ ်ရ ှိရထာျားသ လမ်ျားန င့်် 

Buchanan ဆှိပ် မ်ျားအဖပင် ပစစည်ျားမ ာျား ထာျေးသိ သည ်ကန ာမ ာျေးကိ  ယင်ျားတှိ ို့မ လအရွယ်အစာျားထ ် အေည်ျားငယ်ခ  ွေ့ထွင်၍ 

ဖပေ်လည်မွမ်ျားမ ဖပင်ဆင်ခ ့်သည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် ပထမအဆင့်် စ မ  ှိေ်ျား ာလ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) တွင် နဖမဖပင် ခ တ်ထွင်ရ င်ျားလင်ျားမှု ှိ  

သတတြုတွင်ျားတဝှိ  ် အဓှိ ထာျား နဆာင်ရွ ်ရာ၌ စှိ  ်ပ ှိြုျားနဖမန င့်် သစ်နတာ ၅၀၀ ဟတ်တာအထှိ ဆ  ျားရ ှုျားခ ့်သည်။ 

ထှိ သစ်နတာမ ာျားတွင် အပမ စှိမ်ျားစှိ စွတ်သစ်နတာမ ာျားလည်ျား ပါဝင်သည်။ စ မ  ှိေ်ျားေ တှိယအဆင့်် ( ၂၀၁၅-၂၀၂၆   ာလအထှိ 

စ မ နရျားဆွ ထာျားနသာ်လည်ျားပ  သ သတတြုရှိ င်ျားနစ ျားနှုေ်ျားမ ာျား ထှိ ျား  သွာျားနသာနက ာင့်် အန ာင်အထည်နြာ်မှု နန ာင့််နန ျားသွာျား 

ခ ့်သည်။) သည်  နဖမေှိမ့််ပှိ င်ျားရ ှိ အပမ စှိမ်ျားသစ်နတာ ၂၂၅ ဟတ်တာအပါအဝင် သစ်နတာစ စ နပါင်ျား ၇၀၀ ဟတ်တာ ထပ်မ  ဆ  ျားရ ှုျားနိ င် 

မည်ဟ  နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားသည်။  ArcelorMittal   မပဏ သည် Liberian သတတြုတ ျားနြာ်နရျားလ ပ်ငေ်ျားတွင် ၈၅ % ပှိ င်ဆှိ င်၍ 

အဖပည့််အဝ နငွနက ျားစှိ  ်ထ တ် ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  ထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။  

 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား၏ အနရျားပါမှု 

Nimba နတာင်တေ်ျားမ ာျားရ ှိရာနေသသည် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ တေ်ြှိ ျား ဖမင့််မာျားနသာနက ာင့််  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ အသှိအမ တ်ဖပြု 

ခ ထာျားရသည့််အဖပင်   မပဏ ၏ ESIA နလ့်လာမှုအစ ရင်ခ စာတွင်လည်ျား ထှိ အခ  ် ှိ အတည်ဖပြုထာျားသည်။ 

န စ်ရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့််ရသည့်် စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာသည ်စှိ စွတ်နေသည့်် အပမ စှိမ်ျားသစ်နတာမ ာျား၊ ပပန်လည် ကပါက်က ာက်ကကီျေးထ ာျေးလာ 

ကသာ သစ်နတာမ ာျား၊ အပ ပှိ င်ျားဖမ ်ခင်ျားဖပင် (ဆဗာျားောျား)မ ာျား၊  ရ  ွေ့ည ေ်နတာမ ာျားန င့်် အခ ြိုွေ့ကသာ edaphic ဆဗာျားောျားဖမ ်ခင်ျားဖပင် 

အခ ှိြုွေ့န င့််အတ  ပှိ မှိ အ ည်အကသ ျေးက ဆင်ျေးကနသည ်ကန င်ျေးကဒသမ ာျားန င့်် နရ ွေ့နဖပာင်ျားနတာင်ယာစှိ  ်ပ ှိြုျားမှုမ ာျား က ာကနှာစ ြွ ွေ့ထာျား 

သည့်် ဧရှိယာတစ်ခ ဖြစ်သည်။ စ မ  ှိေ်ျားမတှိ င်မ  ရ  ခနဗေ နလ့်လာမှုအနဖခအနေနြာ်ဖပခ က်အ  ထှိ နေရာတွင် 

(မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ရ ည်လ ာျားပပ ျား သစ်ပင်မ ာျား ထ ပှိတ်ြ  ျားလ မ်ျားနေသည့််) တေ်ြှိ ျားဖမင့််သစ်နတာအ ွ ်မ ာျားစွာ ရ ှိနေခ ့်ပပ ျား 

ထှိ သစ်နတာမ ာျားတွင်ဖမင့််မာျားသည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားတေ်ြှိ ျားရ ှိသည့်် (restricted range species)၊ ပ  ွေ့န  ို့တည်ရ ှိမှုေယ်နဖမ 

အ ေ်ို့အသတ်ရ ှိသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ရ ှိက သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား အဆှိ ပါသစ်နတာ ွ ်မ ာျား ှိ  သတတြုတ ျားနြာ်နရျားလ ပ် ှိ င်ခွင့််ရ 

ဧရှိယာအတွင်ျားန င့််အဖပင် န စ်ခ စလ  ျားတွင် နတွွေ့ရ ှိခ ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။  
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Liberia နှိ င်င ၏  Nimba နတာင်တေ်ျား အနရ ွေ့ဘ ် သဘာဝက ှိြုျားဝှိ င်ျားနတာ (East Nimba Nature Reserve)သည် biodiversity offset ၏ တစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် 

သတတြုတ ျားနြာ်နရျား  မပဏ  ArcelorMittal ထ မ  နငွနက ျားအ  အည မ ာျား ရရ ှိနေသည်။ ထှိ က ှိြုျားဝှိ င်ျားသစ်နတာသည် အာြရှိ မ ှိြုျားရင်ျား ဖြစ်သည့်် အပမ ျားပွလှိပ်ဖပာက  ျားမ ှိြုျား (Giant 

African Swallowtail Papilio antimachus) (အနပေါ်ပ  ) န င့်် သ ်ဆှိ င်ရာနေသတွင်သာ နတွွေ့နှိ င်သည့်် တမ ထ ျားဖခာျားသည့်် နေသရင်ျားမ ှိြုျားစှိတ်ဖြစ်သည့်် Nimba ြ  မ ာျား (endemic 

Nimba Otter Shrew Micropotamogale lamottei)  (နအာ ်ပ  ) တှိ ို့အပါအဝင် အဓှိ ထာျား ကာက ယ်ထန်ိျေးသိမ်ျေးရမည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားစွာ ရ ှိနေသည့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ 

အထင် ရနေရာဖြစ်သည်။ 

ဓာတ်ပ   ။ Wing Crawley (အနပေါ်ပ  ), Ara Monadjem (နအာ ်ပ  )  

၂၀၀၃ ခ နှစ်၊ နိ င်င ပပန်တမ်ျေးတ င် ကဖာ်ပပထာျေးသည်  East Nimba  သဘာဝသစ်နတာက ှိြုျားဝှိ င်ျား  (ENNR, 13,569 

ဟတ်တာ)  သည် န စ်ရ ည်လ ပ ်ှိ င်ခွင့််ရသည့်် သတတြုတ ျားနြာ်နရျားေယ်နဖမ၏ အနရ ွေ့ဘ ်တွင်ရ ှိ၍  Liberia နှိ င်င တွင ်တရာျားဝင် 

ထ နထာင် ထာျားသည့်် သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမ (၄) ခ သာ ရ ှိသည့််အေ ် တစ်ခ ဖြစ်သည်။  

West Nimba  အဆှိ ဖပြုသဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမဟ  ယခင် နခေါ်ဆှိ သည့်် Gba ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ 

ပိ င်သစ်ကတာ (10,823 ဟတ်တာ ေ ျားပါျား)၊ Zor ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာ (1,140 ဟတ်တာ) န င့်် Blei 

ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ ပိ င်သစ်ကတာ (629 ဟတ်တာ)4 အပါအဝင် ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာမ ာျားစွာလည်ျား 

ရ ှိသည်။ ENNR အပါအဝင် နြာ်ဖပပါသစ်နတာနဖမအာျားလ  ျားသည် နေသခ လ ထ ၏ လ ပ် ပ်မ ာျေးနှင ် သစ်နတာ သယ ဇာတနပေါ် 

မ  ခှိ နေရသည့်် အသ ်နမွျား ဝမ်ျားန  ာင်ျားမ ာျား - နတာင်ယာစှိ  ်ပ ှိြုျားဖခင်ျား၊ အမ လှိ  ်ဖခင်ျားန င့်် သစ်ထ တ်လ ပ်ဖခင်ျေးနက ာင့်် 

မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်ရေ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည်။ ထှိ ို့အဖပင် ArcelorMittal   မပဏ  လည်ျား Gba 

ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာ အတွင်ျား ရ ှိသည့်် Gangraနတာင်တွင် သတတြုတ ျားနြာ်ရေ် စ မ ခ  ် ှိ  

အန ာင်အထည်နြာ်နေသည်။  

ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ နရျား အစ အမ မ ာျား  

လ ်ရ ှိန င့်် အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် သတတြုတ ျားနြာ်ရေ်နေရာမ ာျားမ  စ နဆာင်ျားရရ ှိသည့်် နလ့်လာမှုမ တ်တမ်ျားမ ာျားအရ  

ထှိ နေရာမ ာျားတွင် ကမ္ာလ  ျေးဆိ င် ာ မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်မည့််အနတရာယ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားစွာ ရ ှိနေက ၍ 

ယင်ျားတှိ ို့သည် စ မ  ှိေ်ျား၏ ထှိခှိ  ်မှုခ ရမည်ဖြစ်သည်။ထိ ို့က ကာင ် AML   မပဏ သည် သင ်ကတာ်သည့်် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား 

အစ အမ မ ာျား   င့််သ  ျားပပ ျားနော ်တွင် offset လ ပ်ငန်ျေး ှိ  ဆ ်လ ်နဆာင်ရွ ်ရေ် ဆ  ျားဖြတ်ခ ့်သည်။   မပဏ သည် 

ယင်ျား၏ပတ်ဝေ်ျား  င်န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာထှိခှိ  ်မှု ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားလ ပ်ငေ်ျားစဉ်တွင်ပါရ ှိသည့်် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လ ပ်ငေ်ျားစဉ် 

အဆင့််ဆင့်် ှိ  နဆာင်ရွ ်ရာတွင် စ ပပြု သည ် ခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားတစ်ရပ် ှိ  အသ  ျားဖပြုခ ့်သည်။  

နရ ာင ်ာှျေးဖခငျ်ား။ နရ ာင် ှာျေးသင့််သည့်် သှိ ို့မဟ တ် တတ်နှိ င်သမ  ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရ ာ ်သင့််သည့်် အနရျားပါသည့်် 

ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး အနသျားစှိတ်ပါရ ှိသည့်် လ ပ်ငေ်ျားအဟေ်ို့အတာျားရ ှိမည့်် နေရာမ ာျားဖပနဖမပ  မ ာျား နရျားဆွ ဖခင်ျားန င့်် 

အနဖခခ အနဆာ ်အအ  ကန ာအတွ ် စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားခ မ တ်ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် နရ ာင် ှာျေးမှုမ ာျေးကိ  နအာင်ဖမင်စွာ နဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ 

ဥပမာ - သတတြုတွင်ျားမ ထွ ်နသာ က မ ာျေးကိ    Tokadeh နတာင်ရ ှိ နရဆင်ျားဧရှိယာတစ်ခ ထ သှိ ို့ စ ျားဆင်ျားနစခ ့်၍ ထှိ နတာင်၏ 

                                                 
4 နေသခ မ ာျား ဦျားနဆာင်သည့်် စ မ အ ပ်ခ ြုပ်မှုေည်ျားလမ်ျားအာျားဖြင့်် သစ်နတာသယ ဇာတမ ာျားအနပေါ် နရရ ည်အသ  ျားဖပြုနှိ င်မှုတှိ ျားတ ်နရျားအာျားနပျားဖမြှင့််တင်ရေ်အတ က် ကဒသခ ပပည်သ  

အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာစ မ ခေ်ို့ခွ မှုတွင် နေသခ မ ာျားနှင ် ခ ှိတ်ဆ ်နဆာင်ရွ ်သည်။ ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာ၏ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုရည်ရွယ်ခ  ်မ ာျား ှိ  အမမဲတကစ နေသခ မ ာျားက 

ဆ  ျေးပဖတ်သည်။ ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာမ ာျားအာျေး ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ာ ွယ်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ှိ  အဓှိ ရည်ရွယ်ခ  ်တစ်ခ အဖြစ် အမ ာျေးအာျေးပဖင ်  တည်ကထာင်ပခင်ျေး 

မပပြုပါ။ 
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နတာင်ဘ ်န င့်် အနော ်ဘ ် နတာင်ခါျားပမ်ျားနေရာရ ှိ  မ်ျားပါျားနစာ ်မ ာျား ှိ  မထှိဘ  ခ ေ်ထာျားခ ့်ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ထှိ ဧရှိယာမ ာျားရ ှိ 

ပှိ မှိ အရည်အနသွျားဖမင့်် သစ်နတာမ ာျား ှိ  ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရ ာ ်ခ ့်သည်။ နတာင်နပေါ်ရ ှိ (၂၀ ဟတ်တာ အ  ယ်အဝေ်ျားရ ှိ) 

အလွေ်နသျားငယ်ကသာ်လည်ျေး တမ ထ ျားဖခာျားသည့်် တန်ဖိ ျေးဖမင့်် နရဆင်ျားဧရှိယာ ှိ  ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအတွ ် ြယ်ခ ေ်ထာျားရေ် 

သတ်မ တ်ခ ့်သည်။ ထှိ နေရာ ှိ  မထှိမခှိ  ်ခ ေ်ထာျားနှိ င်ရေ် ထှိ နေရာမှ ထ တ်ယ ရနှိ င်သည့်် သ သတတြုရှိ င်ျား ၃ %  ှိ  မထ တ်ယ ခ ့်ပါ။ 

ထှိ ဧရှိယာသည် ပ စဉ်ျားမ ာျား၊  ဏေ်ျားမ ာျားန င့်် င  ်မ ှိြုျားစှိတ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ အမ ာျားအဖပာျား နတွွေ့ရ ှိရသည့််အဖပင် Tokadeh 

နတာင်နပေါ်တွင်   ေ်ရ ှိသည့််  တစ်ခ တည်ျားနသာ အပ နလ ာ့်ပှိ င်ျား မှိ ျားသစ်နတာမ ာျားရ ှိဖခင်ျားနက ာင့်် အနရျားပါသည့်် ကန င်ျေးကဒသဟ  

မ တ်ယ က သည်။ က ာှင် ှာျေးမှုနှင ်ပတ်သက်ကသာ နော ်ထပ် ဥပမာမ ာျားတွင်  အနရျားပါသည့်် နေ င်ျေးကဒသမ ာျေးကိ  

အထ ျားနရ ာင် ှာျေးရေ် ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ထာျားသည့်် ပစစည်ျားထာျေးသိ  ာနေရာမ ာျား၊ စွေ်ို့ပစ်အမှိှု ်မ ာျား၊ စွေ်ို့ပစ်ရာနေရာမ ာျားန င့်် 

သတတြုတွင်ျားအတွင်ျားရ ှိ သယ်ယ ပှိ ို့နဆာင်နရျားလမ်ျားမ ာျား ပါဝင်က သည်။  

ထှိခှိ  မ်ှုအေညျ်ားဆ  ျားဖြစန်အာင် နလ ာ့်ခ ဖခင်ျား။ လှိ အပ်သည့်် အနဖခခ အနဆာ ်အအ  တည်ကဆာက် ာတ င်  

ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား ှိ  မနရ ာင် ှာျေးနှိ င်နသာနက ာင့်် AML   မပဏ သည် အဆှိ ပါ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နစနရျား ေည်ျား(၂) 

ေည်ျားဖြင့်် နဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ တစ်ေည်ျားသည် ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ မှု လ ပ်ငေ်ျားစဉ်၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားဖြစ်၍ 

“အင်ေ င်နီယာပိ င်ျေးဆိ င် ာ တေ်ြှိ ျားတွ ်ခ  ်ဖခင်ျား” န င့်် ခ ှိတ်ဆ ်ထာျားသည်။ ဤနေရာတွင် အနဖခခ အနဆာ ်အအ  ကန ာမ ာျေး 

အမ ေ်တ ယ် လှိ ၊ မလှိ  ဆေ်ျားစစ်ပပ ျား အကဆာက်အအ  အရွယ်အစာျား ှိ   ေ်ို့သတ်၍ အရွယ်အစာျား၊ တည်နဆာ ်နရျား 

  ေ်  စရှိတ်န င့်် စွမ်ျားအင်သ  ျားစွ မှုမ ာျား ှိ  နလ ာ့်ခ ခ ့်သည်။ အဖခာျားေည်ျားလမ်ျားမ ာ မဖြစ်မနေ လှိ  ်ောရမည့်် စ နှုေ်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျား 

ခ မ တ်နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားပဖစ်သည်။ ဥပမာ - နှုန်ျေးနယ်အနှစ်မ ာျေး ှိ  ထှိေ်ျားခ ြုပ်စ မ ဖခင်ျား၊ ဖမစ်နခ ာင်ျား မ်ျားပါျားဇ ေ်မ ာျားအတ က် 

 ကာျေးခ ဇ န်သတ်မ တ်ဖခင်ျား၊ နခ ာင်ျား ှိ ဖြတ်သေ်ျားမှုမ ာျေးကိ  တင်ျားက ပ်နသာ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျား ကဆာင်  က်ပခင်ျေးန င့်် ညမ ျားအလင်ျားနရာင် 

မ ာျားနက ာင့်် တှိရှိစဆာေ်မ ာျားအာျား အနန ာင့််အယ  ်ဖြစ်မှု အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ဖခင်ျားတှိ ို့ နဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။  

ဖပေလ်ည်ထ နထာငဖ်ခငျ်ား။ တည်နဆာ ်နရျားန င့်် အနစာပှိ င်ျား သတတြုတ ျားနြာ်မှုမ ာျားနက ာင့်် ထှိခှိ  ်ခ ့်နသာ 

ဧရှိယာမ ာျားတွင် နဖမဆ လ ာတှိ  ်စာျားမှု ှိ  အဖမေ်ဆ  ျားတာျားဆ ျား ာ ွယ်ရေ်ရည်ရွယ်ကာ  ဖပေ်လည်ထ နထာင်နရျားဆှိ င်ရာ 

 ေဦျားလ ပ်နဆာင်မှုမ ာျား ှိ   ာလရ ည်ရည်ရွယ်ခ  ်မ ာျားန င့်် နဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ အပင် ဖပေ်လည်စှိ  ်ပ ှိြုျားဖခင်ျားသည် 

နေသမ ှိြုျားရင်ျား ဖမ ်မ ာျား၏ ပင်စည်န င့်် အဖမစ်မ ာျား ှိ  ဖြတ်နတာ ်ပပ ျား လ အာျားဖြင့်် ဖပေ်လည်စှိ  ်ပ ှိြုျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိ သှိ ို့ 

နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားသည် က  ျားမာျားနသာ နဖမဖပင်ဧရှိယာနပေါ်တွင် သဘာဝနပါ ်ပင်မ ာျား နအာင်ဖမင်စွာ ဖပေ်လည်ြ  ျားလ မ်ျားနစသည့်် 

အနဖခအနေသှိ ို့ ဦျားတည်နစသည်။ ပပငပ်အာျေးပဖင ်ကန င်ျေးကဒသ(Induced Habitat)  ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျားသည် Liberia 

နှိ င်င တွင် ယခ တှိ င ်မသှိရ ှိက နသျားသည့်် ဖပေ်လည်ထ နထာင်မှုမ ှိြုျားဖြစ်သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား ထှိ အပှိ င်ျားတွင် စွမ်ျားနဆာင်ရည်မ ာျား 

ထ နထာင်ရေ်အတွ ် AML   မပဏ သည် လ ်ရ ှိ သတတြုတ ျားနြာ်နရျား လ ပ်ငေ်ျားခွင်အေ ျားတငွ် စွေ်ို့ပစ်ထာျားသည့်် 

စစ်ပွ မတှိ င်မ အခ ှိေ်  လ ပ် ှိ င်ခ ့်သည့်် သတတြုတွင်ျားမ ာျားတွင် စမ်ျားသပ်စှိ  ်ပ ှိြုျားမှုမ ာျားစွာ ှိ   ေဦျားနဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ 

သစ်နတာမ ာျားမ  က  ့်က  ့်ခ နှိ င်စွမ်ျားရ ှိသည့်် အပင်မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား၏ အနစ့်မ ာျား ှိ  န ာ ်ယ ၍ စှိ  ်ပ ှိြုျားနရျားဖခ မ ာျားတွင် 

ပ ှိြုျားနထာင်ခ ့်သည်။ ဤသှိ ို့မ ှိြုျားစှိတ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျားန င့်် စှိ  ်ပ ှိြုျားမှုေည်ျားလမ်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ ှိ  စမ်ျားသပ်ဖခင်ျားသည် ဖပေ်လည်ထ နထာင်နရျား 

 ှိ  မည်သှိ ို့ နအာင်ဖမင်နအာင် နဆာင်ရွ ်နှိ င်နက ာင်ျား စတင် ဖပသနေဖခင်ျားဖြစ်သည်။  

Biodiversity offset လ ပင်န်ျေး   

ArcelorMittal ၏ Liberia နှိ င်င  ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစ အစဉ် (BCP) သည်   မပဏ ၏ 

လ ပ်ငေ်ျားလ ပ်နဆာင်မှုမ ာျားနက ာင့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ်က က ာက်သည ် ကက င်ျေးက န်ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ  

အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်နပျားရေ် ရည်ရွယ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိ အစ အစဉ်သည် အစာျားအစာြ လ  မှု တှိ ျားတ ်နစရေ်န င့်် 

သစ်နတာသယ ဇာတမ ာျားအနပေါ် လ အမ ာျား၏မ  ခှိ အာျားထာျားမှု နလ ာ့်ေည်ျားကစရေ် လ ်ရ ှိ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားေယ်နဖမမ ာျားအာျား 

ပိ မိ အ ာအ ွယ်နပျားဖခင်ျားန င့်် စှိ  ်ပ ှိြုျားနရျားအရ ှိေ်အဟ ေ်မ ာျား ဖမြှင့််တင်ဖခင်ျား ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျားဖြင့်် နအာင်ဖမင်နအာင် 

နဆာင်ရွ ်နေသည်။ ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာမ ာျားသည် ယင်ျားတှိ ို့အာျား စ မ ခေ်ို့ခွ သည့်် ရည်ရွယ်ခ  ်မ ာျားအနပေါ် 

မ တည်သည်။ ထှိ  ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာမ ာျား ှိ  ဥပမာ - သစ်ထ တ်လ ပ်ဖခင်ျား စသည့်် အဖခာျားရည်ရွယ်ခ  ်မ ာျား 

အတွ ် အသ  ျားဖပြုရေ် သတ်မ တ်ထာျားဖခင်ျားဖြစ်နှိ င်ရာ ယင်ျေးတိ ို့သည် သစ်နတာမ ာျား ှိ  ထှိေ်ျားသှိမ်ျားဖခင်ျားလ ပ်ငန်ျေး ကဆာင်  က်စ ာ 

မလိ သည်ကိ  သတိခ ပ်ထာျေးသင ်သည်။   BCP ၏ သ ဆ်ှိ င်ရာ လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျားမ ာ နအာ ်ပါအတှိ င်ျားဖြစ်သည်။  

• ပ ျားနပါင်ျားစ မ ခေ်ို့ခွ ရေ် ြွ ွေ့စည်ျားနဆာင်ရွ ်မှုန င့်် တာဝေ်ဝတတရာျားမ ာျားန င့်် အခေ်ျား ဏ္ဍမ ာျား ှိ  ရ င်ျားလင်ျားစွာ 

သတ်မ တ်ထာျားသည့်် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုဆှိ င်ရာ စ မ ခ  ်တစ်ရပ် နရျားသာျားဖပြုစ  အန ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျား (ယခင်  

စ မ ခေ်ို့ခွ မှုစ မ ခ  ်မရ ှိခ ့်ပါ။) ေညျ်ားလမ်ျားအာျားဖြင့်် ENNR  ှိ  စ မ ခေ်ို့ခွ ဖခင်ျားန င့်် အ ာအ ွယ်နပျားမှု တှိ ျားတ ်နစဖခင်ျား၊ 
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• နရရ ည်တည်တ ့်နသာ စ မ ခေ်ို့ခွ ဖခင်ျား၊ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျား၊  င်ျားလ ည့််နစာင့််က ည့််ဖခင်ျားန င့်် အဖခာျား လ ပ်ငေ်ျား 

လည်ပတ်မှုလ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျားအတွ ် ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာစ မ ခေ်ို့ခွ နရျား အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားန င့်် 

ောျားလည်မှုစာချွေ်လ ာမ ာျား ခ ြုပ်ဆှိ ထာျားဖခင်ျား၊ 

• က  ွေ့ကပပာင်ျေးကတာင်ယာလ ပ်ငန်ျေး ကလ ာ နည်ျေးကစက ျေးအတ က် စိ က်ပ ြိုျေးက ျေးဆိ င် ာ အကလ အထမ ာျေး 

ပိ မိ တိ ျေးတက်ကစပခင်ျေးအပါအဝင်  အမ လှိ  ်ဖခင်ျားန င့်် သစ်နတာထွ ်  ေ်မ ာျားအနပေါ် မ  ခှိ အာျားထာျားမှု နည်ျေးပါျေးနစရေ် 

နရရ ည်တည်တ ့်သည့်် အသ ်နမွျားဝမ်ျားန  ာင်ျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျား မှိတ်ဆ ်ကပျေးဖခင်ျား၊ 

• အဓှိ ထာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရမည့််ဧရှိယာမ ာျားန င့််မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ှိ  ထှိနရာ ်စွာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနပျားဖခင်ျား 

အတွ ် အဖပေ်အလ ေ်အာျားဖြင့်် နေသခ မ ာျားအာျား အ  ှိြုျားခ စာျားခွင့််မ ာျားနပျားဖခင်ျား။ ထိ သိ ို့ပပြုလ ပ် ာတ င် 

သဘာဝအရင်ျားအဖမစ် သ  ျားစွ သ  နေသခ မ ာျား  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား ှိ  ပိ မိ က  ျေးခ ယ် ကကစက ျေးအတ က် 

က ျေးဆ ဲထာျေးသည်  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစာခ ြုပ်မ ာျား ှိ  အစှိ ျားရမဟ တ်သည့်် အြွ ွေ့အစည်ျားဖြစ်သည့်် NGO 

Conservation International န င့်် မှိတ်ြ အ်သွင် ညြှှိနှိှုင်ျားစ မ ခေ်ို့ခွ ဖခင်ျား၊ 

• မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်ရေ် စှိ ျားရှိမ်နေရသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်ဖြစ်သည့်် Nimba ြ  မ ာျားန င့်် Western Chimpanzee Pan 

troglodytes verus တှိ ို့အတွ ် မ ှိြုျားစှိတ်အနပေါ်မ တည်နဆာင်ရွ ်သည့်် အစ အစဉ်မ ာျား ထ နထာင်ဖခင်ျား၊ ထှိ သှိ ို့ 

ထ နထာင်ရာတွင် ထှိ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအတွ ် နဂဟစေစ်ဆှိ င်ရာ လှိ အပ်ခ  ်မ ာျား ှိ  ပှိ မှိ ောျားလည်နစနရျားအတ က် 

သ နတသေမ ာျား ဖပြုလ ပ်ရေ် အဓှိ ထာျားသည်။ ထှိ သ နတသေမ  ရရ ှိနသာ အခ  ်အလ ်မ ာျား ှိ  ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ရာသှိ ို့ 

နပျားပှိ ို့၍ ထှိနရာ ်သည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစ အမ မ ာျား ဖြစ်နစဖခင်ျား။ 

 

ယခ စ မ  ှိေ်ျားမ ှတှိ ျားတ ်နအာင် က ှိြုျားပမ်ျားမည့်် ENNRကန ာအတ င်ျေး န င့်် ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာမ ာျား၏ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားတေ်ြှိ ျားမ ာျေး ှိ  စှိစစ်အတည်ဖပြုရေ် စ မ  ှိေ်ျားမတှိ င်က အကပခခ အနသျားစှိတ်အခ  ်အလက်မ ာျေး 

န ာ ်ယ မှုမ ာျား နဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ သှိ ို့နသာ် ဆ  ျားရ ှုျားမှုန င့်် တှိ ျားတ ်မှုအနဖခအနေ ဆေ်ျားစစ်မှု သ ျားဖခာျား မဖပြုလ ပ်ခ ့်ပါ။ ထှိ ို့အဖပင် 

ယခ စ မ  ှိေ်ျားတွင် အဆှိ ဖပြုထာျားသည့်် offset အစ အမ မ ာျားတငွ် တွ ်ခ  ်မှုမ ာျားသည် သတတြုတ ျားနြာ်နရျားနက ာင့်် 

သကက် ာက်မှုမ ာျားန င့်် ခ ှိတ်ဆ ်ထာျားဖခင်ျားမရ ှိပါ။ ထှိ ို့နက ာင့်် ဤစ မ  ှိေ်ျားသည် BBOP   နထာ ်ခ အာျားနပျားထာျားသည် 

offset  ေ ဇှိ င်ျားစည်ျားမ ဉ်ျားအာျားလ  ျားန င့်် မ ှိ  ်ည နက ာင်ျား သတှိဖပြုမှိသည်မ ာ ဖငင်ျားစရာမရ ှိပါ။  

 မည်သှိ ို့ဖြစ်နစ ာမ  အဖပြုသနဘာစ မ ခေ်ို့ခွ နဆာင်ရွ ်မှုမ ာျား ှိ  က ယ်ပပနိ်ု့သည ် နဖမမ က်နှာသ င်ပပင် အတှိ င်ျားအတာ 

အလှိ  ် နဆာင်ရွ ်နေခ ့်ဖခင်ျားနက ာင့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ အမှန်တကယ် တှိ ျားတ ်မှုမ ာျား ရရ ှိမည်ဟ  နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားသည်။ 

BCP အစ အစဉ်သည် သတတြုတ ျားနြာ်နရျားနက ာင့်် ထှိခှိ  ်နေသည့််ေယ်နဖမမ ာျားထက် ပှိ မှိ   ယ်ဝေ်ျားသည့်် ေယ်နဖမတ င် 

တှိ ျားခ  ွေ့နဆာင်ရွ ်နသာနက ာင့်် အသာျားတင် တှိ ျားတ ်ဖြစ်နပေါ်မှု ရရ ှိရေ် ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်ဟ  ဆှိ ရမည်ဖြစ်သည်။ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား သနဘာတ စာခ ြုပ်မ ာျား ှိ  ၂၀၁၅ ခ န စ်တွင် ပထမဆ  ျားနေရာ (၆) နေရာ၌ စတင်အန ာင်အထည် 

နြာ်ခ ့်သည်။ ၂၀၁၆ ခ န စ်န င့်် နောင်လာမည့်် န စ်မ ာျားတွင်လည်ျား နော ်ထပ်နေရာမ ာျားတ င် ဆ ်လ ်တှိ ျားခ  ွေ့သွာျားမည်ဖြစ်သည်။ 

AML   မပဏ ၏ offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိ င် ာ အစ အစဉ်၏ ေ တှိယပှိ င်ျားသည် (Northern Nimba Planning Area) ဟ  

ယာယ နခေါ်ဆှိ ထာျားသည့်် တရာျားဝင် ဘက်စ  သ  ျေး သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမတစ်ရပ် ှိ  နြာ်ထ တ်နဆာင်ရွ ်ရေ် 

ရည်မ ေ်ျားထာျားသည်။ အဆှိ ပါ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမည့်် ေယ်နဖမအသစ် ှိ  နဖမအသ  ျားခ မှုအမ ှိြုျားမ ှိြုျားနှင ် နပါင်ျားစပ်ညြှှိနှိှုင်ျား၍ 

ဓမမဓှိဌာေ်     စ မ နရျားဆွ ဖခင်ျား၊ လ ်ရ ှိကဒသခ လ ထ ပါဝင်ကစပခင်ျေးန င့်် စှိ  ်ပ ှိြုျားနရျားနဖမမ ာျား၊ သတတြုမှိ င်ျားမ ာျားန င့်် 

က ှိြုျားဝှိ င်ျားနတာမ ာျား ှိ  ထည့််သွင်ျားနရျားဆွ  ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် စ မ ခေ်ို့ခွ သွာျားမည်ဖြစ်သည်။  

 

ဥပနေမ နဘာင ်

Liberia နှိ င်င ၏တည်ဆ ဥပနေဖပဌာေ်ျားခ  ်မ ာျားတွင် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  သတ်သတ်မ တ်မ တ် 

နြာ်ဖပထာျားဖခင်ျားမရ ှိပါ။ သှိ ို့နသာလ်ည်ျား Liberia နှိ င်င ၏ သတတြုတ ျားနြာ်နရျား စာခ ြုပ်အသစ်မ ာျားတွင် IFC ၏ လ ပ်နဆာင်မှု 

စ သတ်မ တ်ခ  ် ၆  ှိ  လှိ  ်ောနဆာင်ရွ ် နရျား စည်ျား မ်ျားခ  ်တစ်ရပ် ှိ  ပှိ မှိ ထည့််သွင်ျားနဆာင်ရွ ်နေက သည်။ 

ယခ စ မ  ှိေ်ျားတွင်လည်ျား offset ပပြုလ ပ် န် သတ်မှတ်ခ  ်မရ ှိခ ့်ပါ။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား ArcelorMittal   မပဏ သည် 

တာဝေ်သှိ  မပဏ ဖြစ်ရေ်အတ က် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျားအတွ ် ထှိ သှိ ို့အစာျေးထိ ျေးအနလ ာ်နပျားရေ် 

စဉ်ျားစာျားခ ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။  
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 စမီ ကနိ်ျေးနငှ  ်ပတသ် ်ဆ န်ွယသ် မ ာျားန င့်် ခ ှိတဆ် န်ဆာငရ် ွမ်ှု 

နေသဆှိ င်ရာ စီမ ကိန်ျေးနှင ် ပတသ်ကဆ်က်န ယ်သ မ ာျေးအ ပ်စ တစ်ခ  ှိ  ၂၀၀၈ ခ န စ်တွင် ြွ ွေ့စည်ျားခ ့်သည်။ ထှိ အ ပ်စ တွင် 

အဓှိ အာျားဖြင့််  Liberia နှိ င်င အစှိ ျားရ၏ သစ်နတာဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေး အာဏာပှိ င်အြွ ွေ့အစည်ျား (Forestry Development Authority 

- FDA)၊ Conservation International ၊  Fauna and Flora International ၊ USAID န င့်် ယင်ျား၏ ကဒသခ ပပည်သ  

အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာအစ အစဉ်မ ာျားန င့်် ArcelorMittal   မပဏ တှိ ို့ ပါဝင်က သည်။ နေသအဆင့်် ပါဝင်နဆာင်ရွ ်မှုမ ာျားကိ  

AML   မပဏ ၏ အဆ ်အသွယ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျား၊ အစှိ ျားရမဟ တ်သည့်် အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားန င့်် Liberia နှိ င်င အစှိ ျားရတှိ ို့မ တစ်ဆင့်် 

စတင်နဆာင်ရွ ်ခ ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခ န စ် နှိ ဝင်ဘာလတွင် ရပ်ရွာလ ထ န င့်် တှိ င်ပင်နဆွျားနနွျားသည့်် အလ ပ်ရ  နဆွျားနနွျားပွ  

တစ်ရပ်   င်ျားပ၍  ကဒသအဆင ်ပါဝင်မှုမ ာျေးကိ  ထည ်သ င်ျေးခဲ သည်။ ထှိ အခ ှိေ်မ စ၍ ပ  မ ေ်အစည်ျားအနဝျားမ ာျား ှိ  BCP အစ အစဉ် 

  နပါင်ျားစပ်ညြှှိနှိှုင်ျား  င်ျားပရာတွင် ENNR ၏ စ မ ခေ်ို့ခွ မှု ှိ  သတ်မ တ်သည့်် အလ ပ်ရ  နဆွျားနနွျားပွ မ ာျားစွာပါ အပါအဝင် 

ဖြစ်ခ ့်သည်။ နေသခ န  ျားရွာ ှိ ယ်စာျားလ ယ်မ ာျားအပါအဝင် လ ပ်ငေ်ျားန င့်် ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ထ သှိ ို့ (၃) 

လတစ်က ှိမ် အစ ရင်ခ စာမ ာျား တင်ဖပဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ထှိ အစ အစဉ် ှိ  လမ်ျားည ေ်ဖပခ ့်သည်။ Nimba Biodiversity Stakeholders 

Forum မ ာျား ှိ  ၂၀၁၁ ခ န စ် တည်ျား    င်ျားပခ ့်သည်။  

 BCP နရျားဆွ ရာတွင် ရပ်ရွာလ ထ န င့်် ခ ှိတ်ဆ ်မှုန င့်် ပါဝင်နဆာငရွ် ်ဖခင်ျားသည် အဓှိ   ခ ့်သည်။ Liberia နှိ င်င ၏ 

 ာလက ာရ ည်ဖပည်တွင်ျားစစ်ပွ မ ာျားနက ာင့်် ပညာနရျားအာျားေည်ျားမှုမ ာျားဖြစ်နပေါ်ခ ့်ရာ စွမ်ျားနဆာငရ်ည်တည်နဆာ ်ဖခင်ျားသည် 

အထ ျားလှိ အပ်ခ က်တစ်ရပ်ဖြစ်ခ ့်သည်။ BCP အစ အစဉ်န င့်် အစှိ ျားရမဟ တ်သည့်် နှိ င်င တ ာအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားသည် 

နေသခ မ ာျားလှိ အပ်သည့်် ျွမ်ျား  င်မှုမ ာျား တှိ ျားတ ်လာနစနရျားအတ က် နေသ ိှ NGO ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေးအာျေး အက အညီမ ာျေး 

အပပည ်အဝ နပျားက သည်။  

 

နစာင့်် ကပ ်ကည ်ရှုစစက်ဆျေးပခင်ျေး 

BCP အစ အစဉ်မစတင်မ  ဇ ဝဆှိ င်ရာတ ာျေးဝင်ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးကိ  ေည်ျားလမ်ျားတ   လ ပ် ှိ င်နဆာင်ရွ ် 

ပခင်ျေးသည် တသတ်မတ်တည်ျားရ ှိသည့်် သှိပပ ေည်ျား  စ နှုေ်ျားမ ာျားအတှိ င်ျား စ မ ခေ်ို့ခွ ရေ် ခ ်ခ နက ာင်ျား သ န်သဖပခ ့်သည်။ 

ထှိ သှိ ို့ဖြစ်ရဖခင်ျားမ ာ နဝျားလ သည့်် နေရာနေသတွင် တည်ရ ှိဖခင်ျား၊ နထာ ်ပ ့်ပှိ ို့နဆာင်မှုဆှိ င်ရာ စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျားရ ှိနေဖခင်ျားန င့်် 

နေသအတ င်ျေး စွမ်ျားနဆာင်ရည်အာျားေည်ျားဖခင်ျားတှိ ို့နက ာင့်် ဖြစသ်ည်။ ထှိ အစ အစဉ်၏ ဘတ်ဂ  ်နတာ်နတာ်မ ာျားမ ာျား ှိ  

အ  ေ်အ  မ ာျားသည့်် အဖပည်ဖပည်ဆှိ င်ရာ ဇ ဝ ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးမှု (န င့်် ယင်ျား၏ အက ြိုျေးဆက်အာျေးပဖင ် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားန င့််ဆှိ င်သည့်် အလ ပ်မ ာျား ှိ  အေည်ျားငယ်သာ နဆာင်ရွ ်နှိ င်ဖခင်ျား) ဖပြုလ ပ်မည့််အစာျား အဆှိ ပါ 

ဇီဝအ ည်အတ က်ဆိ င် ာ ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး ှိ  ပှိ မှိ   ေ်  စရှိတ်သ ်သာမည့်် ပ  စ ဖြင့်် နဆာင်ရွ ်နှိ င်သည့်် 

အခ ှိေ်အထှိ နခတတနော ်ဆ တ် ထာျားရေ် ဆ  ျားဖြတ်ခ  ်တစ်ရပ် ှိ  ခ င့််ခ င့််ခ ှိေ်ခ ှိေ် ခ မ တ်ခ ့်ရသည်။ သှိ ို့နသာ် နရရ ည်အတွ ် 

ေည်ျားပညာမ ာျား ြွ ွေ့ပြှိြုျားတှိ ျားတ ်ရေ် န င့်် စွမ်ျားနဆာင်ရည် ထ နထာင်ရေ်ဟ သည့်် အဖမင်တစ်ရပ်ဖြင့်် ESIA လ ပ်ငေ်ျားစဉ်၏ 

အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် အခ ှိြုွေ့နသာ ဇ ဝဆှိ င်ရာ ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးမှုမ ာျေးကိ  နဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ Wild 

Chimpanzee Foundation (WCF) န င့်် Actions pour la Conservation de la Biodiversité in Ivory Coast (ACB-

CI) တှိ ို့သည် Conservation International (CI) န င့်် ပ ျားနပါင်ျားနဆာင်ရွ ်၍ နှိ ို့တှိ  ်သတတဝါမ ာျားအတွ ် ဇ ဝဆှိ င်ရာ 

နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး နရရ ည်အစ အစဉ်တစ်ရပ် နဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ ထှိ အစ အစဉ် ာလအတွင်ျား  ွင်ျားဆင်ျား 

နလ့်လာမှုေည်ျားစေစ်မ ာျားနှင ်ပတ်သက်၍ (၄၂) ဦျားအာျား သင်တေ်ျားနပျားနှိ င်ခ ့်သည်။ အလာျားတ ပင် BCP အစ အစဉ်၏ 

လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျားတွင် (၁) ENNR တွင် နအာင်ဖမင်စွာ စမ်ျားသပ် နဆာင်ရွ ်နှိ င်ခ ့်သည့်် လှိပ်ဖပာမ ာျားအတွ ် ဇ ဝဆှိ င်ရာ 

နစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး နရရ ည်အစ အစဉ်တစ်ရပ်၏ ေ ဇှိ င်ျားန င့်် (၂) ြ  မ ာျား၏ နဂဟနဗေ လ ်ရ ှိအနဖခအနေ 

အဆင့််အတေ်ျားန င့်် ပ  ွေ့န  ို့နပါ ်ပွာျားပ   ှိ  စ ျားစမ်ျားနလ့်လာရေ် Nimba ြ   ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစ မ  ှိေ်ျား (Nimba Otter Shrew 

Conservation Project) တှိ ို့ ှိ  ထည့််သွင်ျားခ ့်သည်။  

 ရပ်ရွာလ ထ မ ာျားန င့်် အစှိ ျားရဌာေ သစ်နတာဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေးအာဏာပှိ င်အြွ ွေ့အစည်ျား (FDA) ၏ သစ်နတာအနစာင့််တပ်မ ာျား 

(ENRR အတွ ် ပါဝင်နဆာင်ရွ ်ခ ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်) တှိ ို့ ှိ  ဤနလ့်လာမှု ာလ အတွင်ျား သင်တေ်ျားမ ာျား နပျားခ ့်သည်။ BCP 

အစ အစဉ်သည် USAID ၏ PROSPER အစ အစဉ်န င့်် မှိတ်ြ အ်သွင်ပ ျားနပါင်ျား၍ ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င် 

သစ်ကတာအနစာင့််မ ာျားအာျား သင်တေ်ျားနပျားရေ်န င့်် အ  အည  အနထာ ်အပ ့်မ ာျားနပျားရေ် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားန င့်် ထှိ  ကဒသခ  

ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်ကတာမ ာျားအတွင်ျား လ သာျားတှိ ို့၏ လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျားန င့််ဆှိ င်သည့်် သတင်ျားအခ  ်အလ ်မ ာျား 

န ာ ်ယ ဖခင်ျား ှိ  ရှိ ျားရ င်ျားပပ ျား အဓှိပပာယ်ရ ှိသည့််ပ  စ ဖြင့်် နဆာင်ရွ ်ရေ် မှိတ်ြ ်အသွင် ပ ျားနပါင်ျားနဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ ထှိ ို့အဖပင် 
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AML န င့်် NGO Fauna and Flora International တှိ ို့ မှိတ်ြ ်အသွင် ပ ျားနပါင်ျား၍ ENNR နတာနခါင်ျားမ ာျားအာျား ပ  မ ေ် 

ဇ ဝဆှိ င်ရာ နစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး၊  င်ျားလ ည့််ဖခင်ျားန င့်် သစ်နတာက ှိြုျားဝှိ င်ျားအတွင်ျား စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား မ်ျား က  ျားက ပ်မှု 

မ ာျား နဆာင်ရွ ်နှိ င်ရေ်   ည နထာ ်ပ ့်ခ ့်သည်။ ထှိ လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျားသည် တရာျားဝင် offset ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ကဆျေးပခင်ျေးအဖြစ် အရည်အနသွျားမ တ်န  ာ ်တင်ခ နှိ င်သည့််အခ ှိေ်အထှိ လှိ အပ်သည့်် စွမ်ျားနဆာင်ရည်မ ာျား တည်နဆာ ်ကာ  

တနဖြျားနဖြျားခ င်ျားဖမြှင့််တင်သွာျားရေ်ဖြစ်သည်။ ထှိ အခ ှိေ် ာလမတှိ င်မ အထှိ ယခ အစ အစဉ် ှိ  အပင်/အန ာင် အနရအတွ ် 

ဆှိ င်ရာ အစာျားအနလ ာ်နပျားသည့်် အစ အစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် အခှိ င်အမာ သတ်မ တ်မည်မဟ တ်ဘ  biodiversity offset ကိ  

နဖမပပင်အကနအထာျေးအ  ခ ဉ်ျား ပ်မှုပ  စ ဖြင့်် လ ်နတွွေ့     နဆာင်ရွ ်သွာျားမည်ဖြစ်သည်။  

နငနွက ျား အနထာ အ်ပ ့် နရရ ညရ်ရ ှိနှိ ငမ်ှု 

CI မ ှ ပဖည ်စ က်ကာ ကင က ကျေးကထာက်ပ  မှု အခ ြိုွေ့ ပပြုလ ပ်ကနကသာ်လည်ျေး သတတြုတ ျားနြာ်နရျား၏ ပထမအဆင့််  (၂၀၁၁ 

ခ န စ် တည်ျား ) မှာပင ် ArcelorMittal   မပဏ သည် BCP အစ အစဉ် ှိ  နငွနက ျားမ ာျား ပ ့်ပှိ ျားနထာ ်ပ ့်နေခ ့်သည်။ ၂၀၁၆ 

ခ န စ်တွင် AML သည် IDH Sustainable Trade Initiative န င့်် သနဘာတ စာခ ြုပ ် ခ ြုပ်ဆှိ ခ ့်ပပ ျား ယခ အစ အစဉ် 

ဆက်လက်တှိ ျားခ  ွေ့နှိ င်နရျားအတ က် ရေ်ပ  နငွမ ာျားဖြည့််တင်ျားခ ့်သည်။ နရရ ည်တွင်မ  အစ အစဉ် က  ှည်တည်တ  နှိ င်နရျားအတွ ် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာယ  က ည်အပ်န  မှုရေ်ပ  နငွတစ်ရပ် ထ နထာင်ရေ် ဖြစ်နှိ င်၊ မဖြစ်နှိ င် စ ျားစမ်ျားနလ့်လာနေသည်။  

နအာငဖ်မင်မှုမ ာျေးန င့်် ရရ ှိခ ့်သည့်် သငခ်ေ်ျားစာမ ာျား  

လ ပ်ငေ်ျားလ ပ် ှိ င်ခ ့်သည့်် (၃) န စ်အနတွွေ့အက  ြုအရ BCP န င့်် ေယ်နဖမ ိှ ကဒသခ လ ထ ၊ နေသခ အစှိ ျားရန င့်် ဗဟှိ အစှိ ျားရ၊ 

အစှိ ျားရမဟ တ်သည့််အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားသည် အထ ်ပါအစ အစဉ်တွင် အင်တိ က်အာျေးတိ က် ပါဝငန်ဆာင်ရွ ်၍ အစပ ြိုျေးလ ပ်ငန်ျေး 

အမ ာျားအဖပာျား ှိ  နဆာင်ရွ ်ခ ့်ပပ ျားဖြစ်သည်။ သိ ို့ကသာ်လည်ျေး စစ်မ ေ်သည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား ထွ ်နပေါ်နရျား 

အတွ ်  ာလရ ည်လ ပ် ှိ င်နဆာင်ရွ ်ရေ် လှိ အပ်နေဆ  ဖြစ်သည်။ ထှိ ို့အဖပင် အခ ှိေ် ာလအာျားဖြင့််ပှိ မှိ က ာရ ည်မည့်် 

စ မ  ှိေ်ျားေ တှိယအဆင့််သည် ယခ အစ အစဉ်  နဆာင်က ဉ်ျားနပျားနှိ င်သည့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားဆှိ င်ရာ အသာျားတင် 

တှိ ျားတ ်မှုအတှိ င်ျားအတာ အစစ်အမ ေ် ှိ  ဆ ်လ ် သ န်သဖပနပလှိမ့််မည်။  

   မက မ ာပဖစ်ခဲ ကသာ လ ပ်ငနျ်ေးနှင ်ပတ်သက်ဆက်န ယ်မှုမ ာျေးနှင ် ပိ မိ က ယ်ပပနိ်ု့ကသာ အပပန်အလှန်ကဆ ျေးမှုမ ာျေး 

လိ အပ်က ကာင်ျေး  ပိ တကိ ကသာ သင်ခန်ျေးစာ   ိှခဲ သည်။ ထှိ ညြှှိနှိှုင်ျားနဆွျားနနွျားမှု အနတွွေ့အက  ြုအရ ရှုပ်ကထ ျေးမှု ိှသည ် အမ ြိုျေးမ ြိုျေးကသာ 

ပတ်သကဆ်က်န ယ်သ တိ ို့အ ကာျေး အာျားလ  ျား၏သကဘာတ ညီမှုအပပည် အဝ  ိှ န် မည်သည ်အခါမှ မလ ယ်ကသာက ကာင ်  ထှိ သှိ ို့ 

ဖပြုလ ပ်မည့််အစာျား သကဘာရိ ျေးမ ာျားဖြင့်် ကစ စပ်ညြှိြုနိှုင်ျေးမှုဖပြုလ ပ်က ရေ်န င့်် နဖမဖပင်လ ်နတွွေ့ရလေ်မ ာျားဖြင့်် သ န်သဖပက ရေ် 

လိ အပ်ပါသည်။ 

 အခ ှိေ်က ာလာသည်န င့််အမ  အနတွွေ့အက  ြုမ ာျားလည်ျား ရရ ှိလာနသာနက ာင့်် သစ်နတာမ ာျားန င့််ဆှိ င်သည့်် ရှုနထာင့်် 

အာျားလ  ျားန င့်် လ ူ့အသှိ င်ျားအဝှိ င်ျားတှိ ို့အက ာျား အဖပေ်အလ ေ်ခ ှိတ်ဆ ်မှုမ ာျားသည် ပှိ ၍ပှိ ၍ ထင်ရ ာျားနပေါ်လွင်လာနပမည်။ 

ဤအနဖခအနေတွင် နဖမပပင်အကနအထာျေးအတိ င်ျေးအတာန င့်် အခ ှိေ် ာလအာျားဖြင့််  ာလက ာရ ည်က ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ ်မှုတှိ ို့မ ာ 

အဓှိ   သည်။  နေသခ မ ာျား၏ နဖမနေရာန င့်် အသ န်မွျားဝမ်ျားန  ာင်ျား လှိ အပ်မှုမ ာျား ှိ  နဖြရ င်ျားမနပျားလ င် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား 

 ာ ွယ်ဖခင်ျားတွင် တှိ ျားတ ်မှုအေည်ျားငယ်သာ ဖပြုလ ပ်နှိ င်နပမည်။ နဖမနေ ာအနည်ျေးငယ်နပေါ်တွင် မ ာျားမ ာျားစှိ  ်ပ ှိြုျားထ တ်လ ပ် 

နှိ င်ရေ် ပှိ မှိ န ာင်ျားမွေ်သည့်် စှိ  ်ပ ှိြုျားနရျားေည်ျားစေစ်မ ာျား လှိ အပ်သည်။ သှိ ို့နသာ်ထှိ ေည်ျားစေစ်မ ာျား လ ်နတွွေ့အသ  ျားဖပြုနှိ င်နရျား 

အတွ ် အ  ျားအနဖပာင်ျား ာလသည် စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျား ရ ှိနေသည်။ ယင်ျား ှိ  ရှုနထာင့််စ  မ    ယ်  ယ်ဖပေ်ို့ဖပေ်ို့ နဆာင်ရွ ်ရေ် 

လှိ အပ်သည်။ 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 
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ကနာကဆ်ကတ်  ဲ- ၂။ နလ့်လာစရာဖြစရ်ပ။် Madagascar Ambatovy 

သတတြုတ ျားနြာန်ရျားစ မ  ှိေျ်ား 

စ မ  ှိေျ်ား အနက ာငျ်ားပခ ြုင  တငပ်ပဖခင်ျား 

 Ambatovy ြ ်စပ်စ မ  ှိေ်ျားသည် အက  ျားစာျားအဆင့်် nickel နှင်  cobalt သတတြုတ ျားနြာ်ဖခင်ျားန င့်် သေ်ို့စင်ဖခင်ျားလ ပ်ငေ်ျား ှိ  

Madagascar နှိ င်င ၏ အက ွှေ့အလယ်ပိ င်ျေးတ င်  နဆာင်ရွ ်လ က် ိှသည်။ ထှိ သတတြုတွင်ျားသည် ပမှိြုွေ့နတာ် Antananarivo ၏ 

အနရ ွေ့ဘ ် ၈၀   လှိ မ တာ အ ွာတွင် ရ ှိ၍ Moramanga ပမှိြုွေ့န င့်် ေ ျား ပ်သည်။ ထှိ သတတြုတွင်ျားသည် အနရ ွေ့ဘ ် မ်ျားရှိ ျားတေ်ျား 

Toamasina ရ ှိ ဓာတ်သတတြုသေ်ို့စင်စ ရ်  သှိ ို့ ၂၂၀   လှိ မ တာအရ ည်ရ ှိ ပှိ  ်လှိ င်ျားန င့်် ခ ှိတ်ဆ ်ထာျားသည်။ သတတြုတွင်ျား (၂) ခ မ  

သတတြုရှိ င်ျားမ ာျားပါဝင်သည့််နဖမစာမ ာျား ထ တ်ယ ပပ ျား နရန င့််နရာ၍ အရည်ဖပစ်အဖြစ် ြေ်တ ျားပပ ျား  မ်ျားရှိ ျားတေ်ျားနေသရ ှိ 

သေ်ို့စင်စ ရ်  သှိ ို့ ဆင်နဖခနလ ာအေှိမ့််အဖမင့််အတှိ င်ျား နရွွေ့လ ာျားစ ျားဆင်ျားနစဖခင်ျားဖြင့်် လ  နဖပာင်ျားနပျားပှိ ို့သည်။ သတတြုတွင်ျားနေရာ၏ 

အ  ယ်အဝေ်ျားမ ာ ၂၀၀၀ ဟတ်တာေ ျားပါျားရ ှိပပ ျား မ လအတိ င်ျေး ိှကနကသျေးသည ် ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးနှင ်  

အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးနေသည့်် ကန င်ျေးကဒသ ဟတ်တာ ၁၈၀၀ လည်ျား အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သတတြုသေ်ို့စင်စ ရ်  ၏ 

အ  ယ်အဝေ်ျားမ ာ ၃၂၀ ဟတ်တာ ရ ှိသည်။ သှိ ို့နသာ် စ ်ရ  တည်နေရာသည် ယခင် တည်ျား  အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေး 

နေခ ့်ဖခင်ျားဖြစ်၍ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် က  ျားမာျားသည့်် ထှိခှိ  ်မှုမ ာျားမရ ှိပါ။ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် က  ျားမာျားသည့်် 

ထှိခှိ  ်မှုအမ ာျားစ သည် သတတြုတွင်ျားနေရာန င့်် အထ ်ဘ ် ပှိ င်ျားလှိ င်ျားဆွ ထာျားသည့်် နေရာမ ာျားတွင် ရ ှိသည်။ သတတြုတွင်ျားအာျား 

စ ျားပွာျားဖြစ် ထ တ်ယ အသ  ျားဖပြုနှိ င်သည့်် သ တ်မ်ျားမ ာ ၂၉ န စ်ဟ  နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားသည်။  

 Ambatovy သည် လ ပ်ငေ်ျား မှိတြ် ်ဖြစ်သည့်် Sherritt International Incorporated (ရ ယ်ယာ ၄၀ % ပှိ င်ဆှိ င်ပပ ျား 

အဓိက မိက်ဖက်ကအာ်ပက တာပဖစ်သည် )၊ Sumitomo (ရ ယ်ယာ ၂၇.၅ %)၊  KORES ( ှယ်ယာ၂၇.၅ %) န င့်် 

တည်နဆာ ်နရျားလ ပ်ငေ်ျားမှိတ်ြ ် SNC-Lavalin (ရ ယ်ယာ ၅ %) အသ ျားသ ျား ပါဝင်က သည့်် ြ ်စပ်လ ပ်ငေ်ျားဖြစ်သည်။ 

Ambatovy သည် ကခ ျေးကင ခ ထာျေးသည့််အြွ ွေ့အစည်ျား (၁၄) ခ မ  နခ ျားနငွ အနမရှိ ေ် နေေါ်လာ ၂.၁ ဘ လ ယ  ရရ ှိထာျားပပ ျား 

စ မ  ှိေ်ျားအတ အန ာင်အထည်နြာ်သည့်် မှိတ်ြ မ် ာျားထ မ  ထည့််ဝင်နငွ နော ်ထပ် အနမရှိ ေ် နေေါ်လာ ၅ ဘ လ ယ  

ရရ ှိထာျားသည်။ ထှိ စ မ  ှိေ်ျားသည် Madagascar  ျွေ်ျားနှိ င်င တွင် အက  ျားဆ  ျား နှိ င်င ဖခာျား တှိ  ်ရှိ  ်ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှု 

စ မ  ှိေ်ျားဖြစ်သည်။ ထှိ စ မ  ှိေ်ျားသည် ၂၀၁၃ ခ န စ်၊ န စ်လယ်ပှိ င်ျားမ စတင် လ ပ်ငေ်ျားလည်ပတ်ခဲ ပပ ျား စ ျားပွာျားဖြစ်ထ တ်လ ပ်မှု ှိ  ၂၀၁၄ 

ခ န စ် ဇေ်ေဝါရ တွင် စတင်ခ ့်သည။်  

 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား၏ အနရျားပါမှု  

Madagascar သည် သ ်ဆှိ င်ရာ ပထဝ နေသ၌သာ နတွွေ့ရ ှိနှိ င်သည့်် တမ ထ ျားဖခာျားသည့်် နေသရင်ျားမ ှိြုျားစှိတ် (endemism 

species) အမ ာျားအဖပာျား ထ ျားဖခာျားစွာ တည်ရ ှိနေသည့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ  မ္ာအဆင့်် အထင် ရနေရာတစ်ခ ဖြစ်သည်။ 

နှိ င်င ၏ မ လသစ်နတာြ  ျားလ မ်ျားမှုမ ာ ၁၀ % သာ   ေ်ရ ှိနတာ့်သည်။ Ambatovy သတတြုတွင်ျားသည် အနရ ွေ့ဘ ်မှိ ျားသစ်ကတာ 

ထိန်ျေးသိမ်ျေးဆက်စပ်ဧ ိယာ၏အက ွင်ျားအ  ေ်ဖြစ်သည့််၊ က  ျားမာျားသည့်် နေသအပှိ င်ျားအဖခာျားတစ်ခ ၏ နတာင်ဘ ်အစွေ်ျားတွင်ရ ှိ 

သည့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  နပါမ ာျားနသာ နေသတွင် တည်ရ ှိသည်။  ယင်ျေး၏အက ှွေ့ကပမာက်ဘက်တ င် (Ankeniheny-Zahamena 

Forest Corridor - CAZ)  ိှသည်။ -အနရ ွေ့ဘ ်တွင် Torotorofotsy  မ်ဆာကဒသ (Ramsar site) န င့်် Mantadia 

အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်တှိ ို့ ရ ှိက သည်။ သတတြုတွင်ျားကန ာ ိှသစ်ကတာမ ာျား ှိ  CAZ) န င့်် Mantadia)တှိ ို့န င့်် ဆ ်သွယ်နပျား 

ထာျားသည်မ ာ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် မ လအတိ င်ျေး ရ ှိနေသည့်် Analamay-Mantadia Forest Corridor (CFAM)  ဖြစ်သည်။  
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Ambatovy သည် Madagascar  ျွေ်ျားနှိ င်င  အလယ်ဘ ် အနရ ွေ့ပှိ င်ျားရ ှိ အက  ျားစာျား nickel န င့်် cobalt သတတြုတ ျားနြာ်ဖခင်ျားန င့်် သေ်ို့စင်ဖခင်ျားလ ပ်နဆာင်သည့်် စ မ  ှိေ်ျားဖြစ်သည်။ 

Ambatovy သည် offset နဆာင်ရွ ်ရေ်နေရာမ ာျား နြာ်ထ တ်သတ်မ တ်ခ ့်သည်။ စ စ နပါင်ျားမ ာ ၁၈,၂၂၅ ဟတ်တာ ရ ှိသည်။ ထှိ  offset နေရာမ ာျားသည် မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်ရေ် 

ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားစွာ-  မ္ာ့်အက  ျားဆ  ျား lemur (Indri Indri indri အပါအဝင်) ကိ  အနထာ ်အ  ဖပြုသည်။  

ဓာတ်ပ   ။ Ambatovy စ မ  ှိေ်ျား 

 

 ထှိ သစ်နတာမ ာျားတွင် နေသရင်ျား လ မာ (၁၄) မ ှိြုျား၊ အဖခာျား နှိ ို့တှိ  ်သတတဝါ (၃၂) မ ှိြုျား၊ င  ်မ ှိြုျားစှိတ် (၁၂၂) မ ှိြုျား၊ 

တွာျားသွာျားသတတဝါန င့်် နရနေ  ေ်ျားနေသတတဝါ (၂၀၀) မ ှိြုျား၊   (  endemic species ၂၅ မ ြိုျေး အပါအဝင်) ငါျားအမ ှိြုျားအစာျား (၅၀) န င့်် 

အပင်မ ှိြုျားစှိတ် ၁၅၈၀ န  ာ် (သစ်ခွအမ ှိြုျားနပါင်ျား ၂၅၀ အပါအဝင်) တစ်စ တစ်စည်ျားတည်ျား ရ ှိနေသည်ဟ  သှိရ ှိထာျားမပီျေး   

Madagascar  ျွေ်ျားနှိ င်င တွင် လ သှိမ ာျားနသာ အပင်မ ှိြုျားစှိတ် ၁၀ %  ှိ   ှိ ယ်စာျားဖပြုဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ယနေို့အခ နိ်ထ ိ

သတတြုတွင်ျားရ ှိရာနေရာတွင် အဓှိ ထာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရမည့်် မ ှိြုျားစှိတ် ၁၅၀ ေ ျားပါျား၊ အပင်မ ှိြုျားစှိတ် (၁၀၉) မ ှိြုျား န င့်် 

နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ် (၄၈) မ ှိြုျား ရ ှိနေသည်ဟ  အသှိအမ တ်ဖပြုခ ထာျားရသည်။  

 

ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ နရျား အစ အမ မ ာျား  

Ambatovy စ မ  ှိေ်ျားသည် IFC ၏ ပတ်ဝန်ျေးက င်နှင်  လ မှုဆိ င် ာ  က  ှည်တည်တ  က ျေးနှင ် ပတ်သတ်သည ် 

လ ပ်နဆာင်မှုစ သတ်မ တ်ခ  ်မ ာျေးကိ  လှိ  ်ောသည် (IFC, 2012)။ ယင်ျား၏ နငွနခ ျားင ာျားမှုစာခ ြုပ်မ ာျားတွင်လည်ျား 

ထှိ သှိ ို့လှိ  ်ောရေ် သတ်မ တ်ထာျားသည့််အဖပင် biodiversity offset စ နှုေ်ျား (BBOP, 2012)  ှိ လိ က်နာ န်လည်ျေး  

ဆနဒအနလ ာ ်  တှိ ဝတ်ဖပြုထာျားသည်။ Ambatovy စ မ  ှိေ်ျား  ထှိ စ နှုေ်ျားမ ာျား လှိ  ်ောရေ်  တှိ ဝတ်ဖပြုမှုသည် 

သိသာထင် ှာျေးသည ် ကက င်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ   offset ပပြုလ ပ်ကပျေးပခင်ျေး အပါအဝင် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား 

လ ပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််ကိ     င့််သ  ျားရေ်လည်ျား လှိ အပ်သည်။  

 

ထှိခှိ  မ်ှုမဖြစရ်ေ ်နရ ာင ်ာှျေးဖခငျ်ား အစ အမ မ ာျားတငွ ် 

▪ ေ ဇှိ င်ျားအဆင့််တွင် စ မ  ှိေ်ျားေယ်နဖမ ှိ ကလ ာ ခ ၍ မလှိ အပ်ဘ သစ်နတာမ ာျားခ တ်ထွင်ရ င်ျားလင်ျားမှု ှိ  စေစ်တ   

နရ ာင် ှာျေးဖခင်ျားမ ာျား ယနေို့အထှိ က င ်သ  ျေးပခင်ျေး၊ 

▪ န စ်ရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့််ရရ ှိထာျားသည့်် ေယ်နဖမအတွင်ျား ိှ ပှိ မှိ က  ျားမာျားပပ ျား အပင်မ ှိြုျားစ  နပါ ်နရာ ် ပါဝင်နေနသာ 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား သစ်နတာတစ်ခ အတွင်ျား တည်ရ ှိသည့်် သတတြုရှိ င်ျား အစ အနဝျားအနပေါ်တွင် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဇ န်ဟ  ကခေါ်ဆိ ကသာ (စ စ နပါင်ျား ၃၀၆ ဟတ်တာ  ိှသည် ) azonal5 သစ်နတာငယ် ၂ ခ အတွ ် 

နေရာမ ာျား ထ နထာင်နပျားဖခင်ျား၊ 

                                                 
5 Azonal” forest သည် သတတြုရှိ င်ျားသှိ  ်နပေါ်တွင် ရ ှိနေသည့်် ferruginous မ  ်န ာဖပင်အလ ာန င့််အတ  တွ နေသည့်် တမ ထ ျားဖခာျားနသာ သစ်နတာအမ ှိြုျားအစာျားတစ်ခ ဖြစ်ပပ ျား 

ထှိ နေသတွင်ျား သမာျားရှိ ျား  နတွွေ့နေ  ဖြစ်သည့််၊ အေ ျားပတ်ဝေ်ျား  င်ရ ှိ zonal သစ်နတာမ ာျား၊ သစ်နတာအမ ှိြုျားအစာျားန င့်် ြွ ွေ့စည်ျားတည်နဆာ ်ပ    ွ ဖပာျားနသာ်လည်ျား ြွ ွေ့စည်ျားပါဝင်သည့်် 

မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ဆင်တ သည်။ 
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▪ သစ်နတာဧရှိယာမ ာျား အစိတ်စိတ်အမ ာမ ာပဖစ်ပခင်ျေးမ ာျေး၊ ယဉ်န  ျားမှုဆှိ င်ရာ နေရာမ ာျားန င့်် ကဒသအတ င်ျေး နေထှိ င် 

   ်စာျားရာနေရာမ ာျား ှိ  နရ ာင် ှာျေးရေ် သတတြုအ ည်ပပစ်ပှိ  ်လှိ င်ျားလမ်ျားနက ာင်ျား ှိ  နေရာ နရျွားခ ယ်ခဲ ပခင်ျေး။ 

ထှိ ို့နက ာင့်် ထှိ ပှိ  ်လှိ င်ျားသည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးကနသည့်် ဖပေ်လည်နပါ ်နရာ ်ရာ 

သစ်ပင်မ ာျားရ ှိသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာ ှိ သာ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ဖြတ်သွာျားသည်။ ပှိ  ်လှိ င်ျားသည် Torotorofotsy 

Ramsar ှိ  ဖြတ်သွာျားသည့််အခါ ထှိလယွ်ရ လွယ်သည့်် က တမိ်ကဒသန င့်် မ ြိုျေးသ ဉ်ျေးလ နီျေးပါျေးအနတ ာယ် 

က က ာက်ကနကသာ Golden Mantella Frog Mantella aurantiaca ၏ သာျားနပါ ်ရာနေရာတှိ ို့ ှိ  

နရ ာင် ှာျေးခ ့်သည်။ 

▪ သဘာဝ သှိ ို့မဟ တ် အနရျားပါသည့်် ကန င်ျေးကဒသမ ာျားန င့်် နဝျား ွာကာ အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးကနသည ်  မ်ျားရှိ ျားတေ်ျား 

နဖမနပေါ်တွင် သတတြုသေ်ို့စင်စ ရ်   ှိ  နေရာခ ဖခင်ျား တှိ ို့ ပါဝင်သည်။  

 

ထှိခှိ  မ်ှုအေညျ်ားဆ  ျားဖြစန်အာင် နလ ာ့်ခ ဖခငျ်ားအစ အမ မ ာျားတွင် နအာ ်ပါတှိ ို့ ပါဝင်သည် - 

▪ စ ်အင်အာျေးမသ  ျားဘ  လ အင်အာျား ှိ  မ ာျေးမ ာျေး အသ  ျားဖပြုသည့်် ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားဖြစ်က သည့်် 

ခ ှိေ် ှိ  ်တွ ်ဆထာျားသည့်် ဦျားတည်ခ  ် လမ်ျားနက ာင်ျားအတှိ င်ျား သစ်နတာမ ာျားရ င်ျားလင်ျားဖခင်ျား၊ နဖမ ွ ်၏ 

အလယ်ဗဟှိ မ  စတင် ှင်ျေးလင်ျေးကသာက ကာင ် လှုပ် ှာျေးသ ာျေးလာနိ င်သည်  နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျားအာျား အကဝျေးသိ ို့ 

ထ က်သ ာျေးနိ င်ပခင်ျေး၊ တေ်ြှိ ျားဖမင့််မာျားသည့််အပင်မ ာျားန င့်် မ ာျားစွာမနရွွေ့လ ာျားနှိ င်သည့်် တှိရှိစဆာေ်မ ာျား ှိ  န စ်ရ ည် 

သတတြုတ ျားနြာ်ခွင့််ရသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာအတွင်ျားရ ှိ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇ ေ်သှိ ို့  ယ်ဆယ်၍ ဖပေ်လည်နေရာခ  

ထာျားနှိ င်သည်။ အသိ က်ကဆာက်လ ပ်ကနထိ င်သည ် မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေးကိ  အကာအက ယ်ကပျေးပခင်ျေးနှင ် 

က န်ျေးကန က ကနသတတဝါမ ာျေးကိ လည်ျေး ထိန်ျေးသိမ်ျေးကမ ျေးပမ ထာျေးပခင်ျေးမ ာျေးလည်ျေး ပပြုလ ပ်ခဲ သည်။ မ ြိုျေးသ ဉ်ျေးလ နီျေးပါျေး 

အနတ ာယ် က က ာက်ကနကသာ ြာျားမ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအာျား ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနမွျားဖမြူဖခင်ျားန င့်် လ ပဖင ် ယ်ဆယ်ဖခင်ျားမ ာျားသည် 

သ ဆ်ှိ င်ရာနေ င်ျေးကဒသ လှိ အပ်ခ  ်မ ာျားနှင ်ပတ်သတ်၍ ဗဟ သ တမ ာျား ပှိ မှိ တှိ ျားတ ်ရရ ှိနစခ ့်၍ ထှိ ဗဟ သ တမ ာျား ှိ  

နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ်န င့်် အပင်အနရအတွ ် ပှိ မှိ တှိ ျားတ ်မ ာျားဖပာျားနရျားအတွ ် သဘာဝနရ ေ်မ ာျား ထ ကထာင်က ျေးနင ် 

မ ာျေးပပာျေးလာက ျေး လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတ င် ဖပေ်လည်အသ  ျားခ နှိ င်မည်ဖြစ်သည်။  

▪ သစ်မာမ ာျားန င့်် ခ  ြုပ တ်အမ ှိြုျားအစာျားသစ်မ ာျားန င့်် အနပေါ်ယ နဖမဆ လ ာမ ာျား ှိ  ဖပေ်လည်ရယ ၍ သစ်မာမ ာျား ှိ  

အစှိ ျားရန င့််နေသခ န  ျားရွာမ ာျားသှိ ို့ ဖြေ်ို့ဖြြူျားနပျားနေပပ ျား ခ  ြုပ တ်အမ ှိြုျားအစာျားသစ်မ ာျား ှိ  နဖမနငွွေ့ထှိေ်ျားရေ် အ ပ်ဆှိ င်ျားသည့်် 

နေရာ၌ အသ  ျားဖပြု၍ အနပေါ်ယ နဖမဆ လ ာ ှိ  ဖပေ်လည် စှိ  ်ပ ှိြုျားထ နထာင်ရာ၌ အသ  ျားဖပြုရေ် သှိမ်ျားဆည်ျားထာျားသည်။  

▪ သတတြုကဖ ာ်ရည်ပပစ်ပှိ  ်လှိ င်ျေးအမ ာျေးအပပာျေးကိ  တဆကတ်ည်ျေးနဖမဖမြှြုပ်၍ ပှိ  ်လှိ င်ျားတနလ ာ ်တွင် က တှိ  ်စာျား 

ဖခင်ျားမ ာျား ှိ  မပပတ်ထှိေ်ျားခ ြုပ်ထာျားသည်။  

 

ဖပေလ်ည်ထ နထာငဖ်ခငျ်ား အစ အမ မ ာျားတွင် နအာ ်ပါတှိ ို့ ပါဝင်သည် - 

▪ သတတြုတ ျားနြာ်မှုစ မ  ှိေ်ျားမ ာျား ပပ ျားစ ျားသည့််အခါ ထှိ စ မ  ှိေ်ျားနေရာအတွင်ျား ဖပေ်လည်ထ နထာင်နရျား အစ အစဉ်တစ်ရပ် 

အကကာင်အထည်ကဖာ်ပခင်ျေး (ပထမဆ  ျေး သတတြုတ ျားနြာ်ခ ့်သည့်် ဧရှိယာမ ာျားသည် ၂၀၁၅ ခ န စ်တွင် 

ဖပေ်လည်ထ နထာင်က ျေးလ ပ်နိ င် င် အဆင်သင ် ပဖစ်လာသည်)။ 

▪ ပပန်လည်ပ ြိုျေးကထာင်က ျေး  ည်မှန်ျေးခ က်မ ာျေးခ မှတ်၍ စီမ ကိန်ျေးမတိ င်မီက  ိှခဲ ကသာ သစ်ကတာအကနအထာျေးကိ  

ပပန်လည်ထင်ဟပက်စ န်လ ပ်ကဆာင်ပခင်ျေး။ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည်  မ ြိုျေးစိတ်မ ာျေး ကန ာခ ထာျေးသည်  ဇီဝကေဒ 

ဆိ င် ာ က ဲပပာျေးမှုအမ ြိုျေးမ ြိုျေး ဖ ဲွေ့စည်ျေးတည် ိှကနသည်  သစ်ကတာနယ်ကပမကိ  ကပမာက်ဘက်ပိ င်ျေးတ င် ထ ကထာင်၍  

ကေဟစနစ်ဆိ င် ာဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေးကပျေးကနသည်  ကဒသ င်ျေးမ ြိုျေးစိတ်မ ာျေး ိှသည်  ကေဟကေဒဆိ င် ာ လ ပ်ငန်ျေး ပ်မ ာျေး 

လ ပ်ကဆာင်ကနသည်  သစ်ကတာကိ  ကတာင်ဘက်ပိ င်ျေးတ င် ကန ာခ ထာျေးပခင်ျေး။ 

▪ ဖပေ်လည်ပ ြိုျေးကထာင်အတ က် ဦျားစာျားနပျားအပင်မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ပ  ွေ့န  ို့နပါ ်ပွာျားနစရေ် ဓာတ်ခွ ခေ်ျားန င့်် 

စမ်ျားသပ်ပ ှိြုျားခင်ျားမ ာျား ှိ  စ မ  ှိေ်ျားနဖမနပေါ်တွင် တည်ကဆာက်ဖခင်ျား။ 

▪ သတတြုကဖ ာ်ရည်ပပစ်ပှိ  ်လှိ င်ျားတနလ ာ ်တွင် ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျား။ 
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ဖပေ်လည်ထ နထာင်နရျားက ှိြုျားပမ်ျားရာ၌ မနသခ ာမှုအနဖခအနေမ ာျား ရ ှိသည်ဖြစ်ရာ ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျားမ  

ခေ်ို့မ ေ်ျားထာျားသည့်် တှိ ျားတ ်ဖြစ်နပေါ်မှုမ ာျားအာျား အသာျားတင် ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစနရျား  ည်မှန်ျေးခ က်အတွ ် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား 

နရတွ ် စာရင်ျားဖပြုစ ရာ၌ ထည့််သွင်ျားထာျားမည်မဟ တ်ပါ။  

 

Biodiversity offset လ ပင်န်ျေး 

Ambatovy စ မ  ှိေ်ျားသည် Madagascar၏ ကေဟစနစ်မ ာျေး ိှသည်  ဇီဝမ ြိုျေးစ  မ ြိုျေးက ဲမ ာျေးအကပေါ် အသာျေးတင်ထိခိ က်မှု 

အနတ ာယ်မ ာျေးမ ိှကစပခင်ျေးနှင ်အတ  အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစဘ  အသာျားတင်တှိ ျားတ ်မှုသာ ပှိ မှိ လှိ လာျားသည ် ရည်ရွယ်ခ က် 

 ိှသည်။ Ambatovy စ မ  ှိေ်ျားသည် နရ ွေ့နဖပျားစမ်ျားသပ်စ မ  ှိေ်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် စ ျားပွာျားနရျားလ ပ်ငေ်ျားမ ာျားန င့်် biodiversity offset 

လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး အစ အစဉ် (Business and Biodiversity offsets Program - BBOP) နှင ်  ၂၀၀၆ ခ န စ်တွင် ပ ျေးကပါင်ျေးခ ့်သည်။ 

ရည်ရွယ်ခ  ်မ ာ ယင်ျား၏စ မ  ှိေ်ျားဆှိ င်ရာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ  ပေ်ျားတှိ င်မ ာျား နအာင်ဖမင်နရျား အန ာင်ျားဆ  ျားအနလ့်အ  င့််မ ာျား 

  င့််သ  ျား၍ အ  ှိြုျား ကက ျေးဇ ျေး ရ ှိရေ်ဖြစ်သည်။ Malagasy ဥပနေသည် ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှု စ မ  ှိေ်ျားက  ျားအာျားလ  ျားတွင် 

ပတ်ဝေ်ျား  င်ထှိခှိ  ်မှု ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားကိ  အကသျေးစိတ် နဆာင်ရွ ်ရေ် သတ်မ တ်ထာျားသည်။ သှိ ို့နသာ် biodiversity offseting 

 ှိ မ  ဥပနေနက ာင်ျားအရ သတ်မ တ်ထာျေးပခင်ျေး မ ိှနသျားပါ။  

Ambatovy စ မ  ှိေ်ျားသည် ယင်ျား၏ biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးအစ အစဉ် ှိ  အန ာင်အထည်နြာ်နေဆ  

ဖြစ်သည်။ ထှိ  offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေး ှိ  ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ရာတွင ် Ambatovy သတတြုတ ျားနြာ်ဖခင်ျားန င့်် 

ဆ ်စပ်လ ပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ ်မှုမ ာျားနက ာင့်် ပဖစ်ပ ာျေးကသာ ကက င်ျေးက န် သကက် ာက်မှု ှိ   အက ွင်ျားမ ့်ထည့််စဉ်ျားစာျား၍  ထှိ စ မ  ှိေ်ျား 

မ ိှသည ်အကနအထာျေးတ င် ဖြစ်ပွာျားမည့်် စီမ ကိန်ျေးကန ာ ိှ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားန င့်် နဂဟစေစ်မ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားမှုန င့်် 

အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးမှုနှင ်ပတ်သကက်သာ နော ်ခ အနဖခအနေ ှိ လည်ျေး ထည့််စဉ်ျားစာျားသည်။ “ထှိခှိ  ်မှု ဆ  ျားရ ှုျားမှုမ ာျား 

တာျားဆ ျားနရ ာင်လ  ဖခင်ျား”  ှိ  offseting ပပြုလ ပ် န်အတွ ် အဆ နလ ာ်ဆ  ျား ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ် အဖြစ် နရျွားခ ယ်ရဖခင်ျားမ ာ 

စနစ်တက   ာ ွယ်ထာျားသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာမ ာျား၏ ဖပင်ပတွင် သစ်နတာဆ  ျားရ ှုျားမှုနှုေ်ျားထာျားမ ာျား ယခင် တည်ျား  

ဖမင့််မာျားနေသည့်် အနဖခအနေအရ က ကာင ် ဖြစ်သည်။ Ambatovy စ မ  ှိေ်ျားသည် azonal သစ်နတာဧရှိယာ (၂)ခ  န င့်် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇ ေ် အတွင်ျားရ ှိ က  ျားမာျားသည့်် zonal သစ်နတာ အ ွ ်က  ျားတစ် ွ ်အပါအဝင် စ စ နပါင်ျား ၃၆၃၄ 

ဟတ်တာ အ  ယ်အဝေ်ျားရ ှိသည့်် offset ပပြုလ ပ် န် နေရာမ ာျားစွာ ှိ  နြာ်ထ တ်သတ်မ တ်ထာျားသည်။ ထှိ ို့အဖပင် နော ်ထပ် 

စ မ  ှိေ်ျားဖပင်ပ ိှ သစ်နတာ( ၃) ခ  ှိ လည်ျား offset လ ပ်ငနျ်ေးမ ာျေးပပြုလ ပ် န် သတ်မ တ်ထာျားသည်။ စ စ နပါင်ျား ၁၈၂၂၅ 

ဟတ်တာရ ှိသည်။ ယင်ျားတှိ ို့မ ာ  (၁) Ankerana Forest - နဖမာ ်ဘ ်သှိ ို့ ၇၀   လှိ မ တာ ရ ည်၍ CAZ ၏ 

အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်သည် (၅၇၁၅ ဟတ်တာရ ှိသည်) (၂) ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇ ေ် ှိ  Mantadia အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ် 

အထှိ ခ ှိတ်ဆ ်နပျားထာျားသည့်် CFAM သစ်နတာ၏ အစှိတ်အပှိ င်ျားတစ်ရပ် (၇၂၆၉ ဟတ်တာ) န င့်် (၃) Torotorofotsy 

က တမိ်ကဒသ၏ နဖမာ ်ပှိ င်ျားန င့််  အနော ်ပှိ င်ျားရ ှိ သစ်နတာ ှိ  အနရ ွေ့ဘ ်အထှိ တှိ ျားခ  ွေ့ဖခင်ျား (၁၅၉၇ ဟတ်တာ) ဖြစ်သည်၊ (ပ   

A2-1)။ ထှိ ို့အဖပင် Ambatovy စ မ  ှိေ်ျားသည် သတတြုတွင်ျားအေ ျားတဝှိ  ်ရ ှိ ကဒသခ ပပည်သ မ ာျေးက စ မ ခေ်ို့ခွ နေသည့်် 

ေယ်နဖမမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်   ည နပျားလ က် ိှသည် (၂၉၃၇ ဟတ်တာ) ။ 

 Ambatovy ြ ်စပ်စ မ  ှိေ်ျားသည် သစ်နတာဆ  ျားရ ှုျားမှု ှိ  တာျားဆ ျားနရ ာင်ြယ်ရာ၌ Madagascar 

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားအ ပ်ခ ြုပ်က ျေးမှ ယခင်စီမ ကိန်ျေးမ ာျေးတ င် ကအာင်ပမင်မှု  ိှထာျေးသည ်နည်ျေးတ  တ ည နသာ 

နအာင်ဖမင်မှု  ိှမည်ဟ  ယ ဆထာျေးမပီျေး ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား တှိ ျားတ ်နရျား ှိ  လ ်နတွွေ့နဖမဖပင်နပေါ် စ မ ခေ်ို့ခွ မှု တှိ ျားတ ်နစ န် 

နဆာင်ရွ ်မည်ဖြစ်သည်။ Ambatovy စ မ  ှိေ်ျားသည် သစ်နတာအမ ှိြုျားအစာျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ အာျားလ  ျား ှိ  စ နပါင်ျား၍ န စ် ၄၀ 

အတွင်ျား အသာျားတင် တှိ ျားတ ်မှုတစ်ရပ် ရရ ှိရေ် ခေ်ို့မ ေ်ျားထာျားသည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား azonal သစ်နတာ နေ င်ျေးကဒသအတ က် 

အသာျားတင် တှိ ျားတ ်မှုရရ ှိနှိ င်ကပခ ှိ မ  ထည့််မစဉ်ျားစာျားထာျားပါ။ အနက ာင်ျားမ ာ offset ပပြုလ ပ်မည ် ေယ်နဖမမ ာျေးတွင် 

ထှိ သစ်နတာအမ ှိြုျားအစာျား၏  ှိ ယ်စာျားဖပြုပါဝင်မှု ေည်ျေးပါျေးနသာနက ာင့်် ဖြစ်သည်။  

 အလ မ်ျား ွာနဝျားသည့်် offset နေရာမ ာျားအတ င်ျေးတ င် စီမ  ှိေ်ျား၏ ထှိခှိ  ်မှုခ ရသည့်် ေယ်နဖမမ ာျားတွင်ရ ှိသည့်် 

လှုပ်ရ ာျားသွာျားလာနှိ င်နသာ မ ှိြုျားစှိတ်အမ ာျားစ  (lemurs အာျားလ  ျားန င့်် နသျားငယ်နသာ နှိ ို့တှိ  ်သတတဝါအမ ာျားစ အပါအဝင်) န င့်် 

အပင်မ ှိြုျားစှိတ်အေည်ျားဆ  ျား ၅၀ % ပါဝင်က သည်။ (န စ်ရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့််ရေယ်နဖမအတွင်ျားရ ှိ) သတတြုတွင်ျား 

အေ ျားတဝှိ  ် ိှသစ်နတာမ ာျား ှိ  နလ့်လာရာ၌ - အပင်မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား၏ ဆင်တ မှု ပှိ မှိ ဖမင့််မာျားသညကိ် ကတ ွေ့ သည်။  သှိ ို့နသာ်လည်ျား 

ထှိ မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား မည်သည့််အတှိ င်ျားအတာအထှိ ထပ်တ  ိှကနသည်ကိ မ  အပပည ်အဝနြာ်ထ တ်နှိ င်ဖခင်ျား မရ ှိနသျားပါ။ 

နေ င်ျေးကဒသကိ အနဖခခ သည့်် offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအဖပင် အထ ျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစ အစဉ်မ ာျား ှိ လည်ျား 



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 

65 

မ ှိြုျားသ ဉ်ျားလ နီျေးပါျေးအနတ ာယ်က က ာက်ကနသည ် နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ် မ ှိြုျားစှိတ် (၃) မ ှိြုျားအတွ ်  ပပြုလ ပ်ခဲ သည်။ ယင်ျားတှိ ို့မ ာ 

lemurs အမ ြိုျေးစာျေး (၂) မ ှိြုျား -Diademed Sifaka Propithecus diadema န င့်် Indri Indri indri - န င့်် Golden Mantella 

Frog Mantella aurantiaca အဖပင် ထှိ နေသတွင်သာ နတွွေ့ရသည့်် တမ ထ ျားဖခာျားသည့်် နေသရင်ျား ငါျားမ ှိြုျားစှိတ် (၅) မ ှိြုျားန င့်် 

အပင်မ ှိြုျားစှိတ် ၁၀ မ ှိြုျားတှိ ို့ ဖြစ်သည်။  

 

နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး  

(Habitat Hectares) နေ င်ျေးကဒသအ  ယ်အဝေ်ျား (နဖမဧရှိယာ ဟတ်တာ အနရအတွ ် ှိ ရရ ှိရေ် သ ်ဆှိ င်ရာ 

ကန င်ျေးကဒသ၏ အနဖခအနေ ှိ  ထင်ဟပ်သည့််  ှိေ်ျားတစ်ခ န င့်် နဖမြှာ ်ပပ ျား တွ ်ယ သည့််ေည်ျားလမ်ျား)  ှိ  ဆ  ျားရ ှုျားမှုန င့််   ိှမှု 

အနဖခအနေဆ  ျားဖြတ်ရေ် အနဖခခ အခ  ်အဖြစ် နရျွားခ ယ်သတ်မ တ်ထာျားသည်။ Ambatovy ြ ်စပ်စ မ  ှိေ်ျားသည် lemurs မ ာျား၊ 

င  ်မ ာျား၊   ေ်ျားနေက ကနသတတဝါမ ာျားန င့်် အဖခာျား မ ှိြုျားစှိတ်အပင်/အန ာင်နရမ ာျား နဖပာင်ျားလ မှု ှိ  မပပတ်နစာင့််က ည့််ရေ် 

ရည်ရွယ်သည့်် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား နစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေး က ျေး အစ အစဉ်တစ်ရပ် နဆာင်ရွ ်နေသည်။  

 ထိခိ က်မှုဇ န်ကိ  အမှန်တကယ် လ ပ်ကိ င်ကဆာင်  က်သည် ကန ာမ ှ ၅၀ မီတာမှ ၁၀၀ အထိ ကက ာ်လ န်တိ ျေးခ ဲွေ့ 

သတ်မှတ်ခဲ ၍ သစ်နတာခ တ်ထွင်ရ င်ျားလင်ျားဖခင်ျားန င့်် သတတြုတွင်ျားလ ပ်ငေ်ျားမ ာျားနက ာင့်် ထိစပ်မှုဆိ ျေးက ြိုျေး (edge effects) 

မ ာျား ိှပခင်ျေး ၊ဥပမာ - ြ ေ်မှုေ်ို့မ ာျား ဝင်နရာ ်ဖခင်ျားန င့်် ဆ ည သ မ ာျား ဖြစ်နပေါ်ဖခင်ျားတှိ ို့ ှိ  ထှိခှိ  ်ဆ  ျားရ ှုျားမှု တွ ်ခ  ်ရာ၌ 

ထည့််စဉ်ျားစာျားနိ င်သည်။ ထှိ သှိ ို့က ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ ်သည့််က ာျားမ  သတိပပြုမိနိ င်ကသာ လ တ်ထ က်ကနကသာ ကိစစမ ာျေး”  ိှ၊ မ ိှ  

(ဥပမာ - သစ်နတာဖပြုေ်ျားတ ျားမှုသည် စ မ  ှိေ်ျားမှ ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည် offset ေယ်နဖမမ သည် ယင်ျား၏ အေ ျားတဝှိ  ်ရ ှိ အဖခာျား 

သစ်နတာထ ထပ်သည့်် ဧရှိယာမ ာျားသှိ ို့ နဖပာင်ျားနရ ွေ့သွာျားဖခင်ျားမ ှိြုျား ရ ှိ၊ မရ ှိ ) ဆ  ျားဖြတ်နှိ င်နစက ျေးအတ က်  သတတြုတွင်ျား၊ ပှိ  ်လှိ င်ျားန င့်် 

offset ပပြုလ ပ်နပျားသည့်် ေယ်နဖမဖပင်ပတွင ် သစ်နတာဖပြုေ်ျားတ ျားမှုမ ာျား ှိ  စစ်နဆျားနှိ င်နစရေ် ပဂှိြုလ်တ မ တစ်ဆင့်် 

နစာင့််က ည့််နထာ ်လ မ်ျားဖခင်ျား ှိ လည်ျား ထ နထာင်ခ ့်သည်။  Ankerana offset နေရာမ ာျေးန င့်် န စ်ရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့််ရထာျားသည့်် 

သစ်နတာမ ာျားတွင် ပဂှိြုလ်တ အသ  ျားဖပြု နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေး ာတ င် သစ်နတာဖပြုေ်ျားတ ျားမှုနှုေ်ျား ၉၀ %   ဆင်ျားသွာျားနက ာင်ျား 

သ န်သဖပခ ့်သည်။ ထှိ တှိ ျားတ ်မှု  ထှိနရာ ်နသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစ အမ မ ာျားဟ  မ တ်ယ ခ ရသည်။ 

ယကနို့အခ နိ်အထိ အေ ျားအောျား ိှ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမထာျားသည့်် သစ်နတာဧရှိယာတွင် သစ်နတာဖပြုေ်ျားတ ျားမှု ှိ  နစာင့််က ပ် 

 ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးမပပြုနိင်ကသျေးပါ။ အတိ င်ျေးအတာ မသိ ိှနိ င်ကသျေးကသာ လွတ်ထ ်ွကနသည ်  သစ်နတာဆ  ျားရ ှုျားမှုမ ာျား 

ထှိ နေရာတွင် ပဖစ်ပ ာျေးကနနိ င်သည်။ 

 Ambatovy   မပဏ ၏ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ  တှိ ဝတ်လှိ  ်ောမှု ှိ  နအာ ်ပါ လ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျား အာျားဖြင့်် 

အ  ဖြတ်ခ ့်သည်။ (၁) ဗဟှိ အစှိ ျားရပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာရ  ျား (Malagasy က  ျားက ပ် ွပ်  သ ) သည်  ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာဖခင်ျားန င့်် 

  မပဏ ၏ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ န စ်စဉ ်အစ ရင်ခ စာမ ာျား သ  ျားသပ်ဖခင်ျား ှိ  နဆာင်ရွ ်သည်။ (၂) လွတ်လပ်အမ  အခှိ  င်ျားနသာ 

သှိပပ ေည်ျား   တှိ င်ပင်နဆွျားနနွျားမှုန ာ်မတ  (Scientific Consultative Committee  - SCC) သည် န စ်စဉ် 

နတွွေ့ဆ  နဆွျားနနွျားမှုမ ာျား ဖပြုလ ပ်သည်။ (၃) ကခ ျေးကင ထ တ်ကပျေးသ မ ာျေး  ှိ ယ်စာျား လွတ်လပ်အမ  အခှိ  င်ျားသည့်် အင်ဂ င်ေ ယာမ ာျားမှ 

Ambatovy ထ သှိ ို့ (၃) လတစ်က ှိမ်  ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာဖခင်ျားမ ာျားန င့်် (၄) (၂၀၁၂-၂၀၁၃) တွင် Golder Associates န င့်် Forest 

Trends တှိ ို့ပ ျားနပါင်ျား၍ သ ျားသေ်ို့ စာရင်ျားစစ်နဆျားမှုတစ်ခ ဖပြုလ ပ်ခ ့်သည်။  

 

နရရ ညစ် မ ခ  မ် ာျား  

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားအတွ ် ခ ေ်လ ပ်ထာျားနသာ ေယ်နဖမမ ာျားန င့်် offset ေယ်နဖမမ ာျား ှိ  Ambatovy 

စ မ  ှိေ်ျားသ ်တမ်ျားတနလ ာ န် င့်် ထိ စီမ ကိန်ျေးကနာက်ပိ င်ျေး စ မ ခေ်ို့ခွ ရေ်ဖြစ်သည်။ န စ်ရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့်် ရထာျားသည့်် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇ ေ်အတွင်ျား ိှ offset နေရာမ ာျားန င့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ခ ေ်လ ပ်ထာျားနသာ နေရာမ ာျား ှိ  

Ambatovy   Malagasy အစှိ ျားရထ မ  နဖမင ာျားရမ်ျားမှုတွင်ပါရ ှိသည့်် သတ်မ တ်စည်ျား မ်ျားခ  ်မ ာျားန င့််အည  

တှိ  ်ရှိ  ်ထှိေ်ျားခ ြုပ်စ မ မည်ဖြစ်သည်။ န စ်ရ ည်လ ပ် ှိ င်ခွင့််ရထာျားသည့်် ေယ်နဖမေယ်ေှိမှိတအ်ေ ျားတဝှိ  ် ိှ သစ်နတာမ ာျား 

အတန်အစာျေးက ဆင်ျေးပခင်ျေးမှ  ာ ွယ်ရေ် (ထှိ ေယ်နဖမေယေ်ှိမှိတ်၏ ၉၀ %  ာမှိသည်)  ကဒသခ လ ထ  စ မ ခေ်ို့ခွ မှု 

အသင်ျားအြွ ွေ့မ ာျား ှိ  ထ နထာင်ထာျားရ ှိသည်။ အလာျားတ  ခ ဉ်ျား ပ်ေည်ျားဖြင့်် အလ မ်ျား ွာနဝျားနေသည့်် offset နေရာရ ှိ 

သစ်နတာေယ်နဖမမ ာျား ှိ  အောဂတ်တွင် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနိ င်ရေ် စ မ နရျားဆွ နေသည်။ Ankerana သစ်နတာ၊ Analamay-

Mantadia Forest Corridor (CFAM) န င့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇ ေ် ( azonal သစ်နတာဧရှိယာမ ာျားအပါအဝင်)  ှိ  
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ယာယ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားရေ် Malagasy အစှိ ျားရမှာ သနဘာတ ထာျားပပ ျား အမမဲတမ်ျေးတရာျားဝင်  ာ ွယ်နပျားနှိ င်နရျား ှိစစ 

 ှိ  ဆ ်လ ်နဆာင်ရွ ်နေသည်။   

 

လ ပင်ေျ်ားန င့်် ပတသ် ဆ် န်ွယသ် မ ာျားန င့်် ခ ှိတဆ် န်ဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

Ambatovy စ မ  ှိေ်ျားသည် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရည်ရွယ်ခ  ်ဖြင့်် (၁) offset ပပြုလ ပ်သည့်် သစ်နတာမ ာျားန င့်် 

 ပ်နေသည့််ကန ာတ င် ကဒသခ ပပည်သ အစ အဖ ဲွေ့ပိ င်သစ်နတာစ မ ခေ်ို့ခွ မှုဇ ေ်မ ာျား နြာ်ထ တ်နေသည် (၂) န  ျားရွာလ ထ  

အသှိအဖမင် ပမြှင ်တင်ပခငျ်ေးနှင ် ပညာနပျားဖခင်ျားမ ာျား နဆာင်ရွ ်နေသည်  န င့်် (၃) 

ပိ မိ ထကိ ာက်ကသာဆန်စပါျေးစိ က်ပ ြိုျေးထ တ်လ ပ်ပခင်ျေး၊ က  ှည်  ိှနိ င်သည်  ကင  လ ယ်ကသာ သီျေးနှ အမ ြိုျေးအစာျေးမ ာျေးနှင်  

ထင်ျေးစိ က်ခင်ျေးမ ာျေးအပါအဝင် အဖခာျား နရျွားခ ယ်စရာ အသ ်နမွျားဝမ်ျားန  ာင်ျား အစ အစဉ်မ ာျား ကိ ကဖာ်ကဆာင်ကပျေးကနသည်။ 

ကဒသခ ပပည်သ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအသင်ျားအြွ ွေ့မ ာျားမ ှလည်ျေးAmbatovy   မပဏ ၏ နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး 

အစ အစဉ် ှိ  ဝိ င်ျေးဝန်ျေး  ည ပ ့်ပှိ ျားက သည်။  

 ေည်ျားပညာဆှိ င်ရာ မှိတ်ြ အ်ြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားတွင်  Missouri Botanical Garden (နတာရှိ င်ျား အပင်မ ာျား 

နလ့်လာဖခင်ျား၊ အနလျားထာျားရမည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ဦျားစာျားနပျားသတ်မ တ်ဖခင်ျားန င့်် သစ်ခွပင်မ ာျားအတွ ် အရှိပ်နပျားသည့်် အှိမ်တစ်ခ  

ထ နထာင်ဖခင်ျားတှိ ို့အတွ ် တာဝေ်ရ ှိသည်)၊  Conservation International (သစ်နတာ ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဆက်စပ်ဧ ိယာမ ာျေး 

 ာ ွယ်ဖခင်ျား)၊ Wildlife Conservation Society and Forest Trends (biodiversity offsets )၊ Duke Lemur Center 

(Lemur မ ာျား၏ ကန င်ျေးကဒသ အ  ယ်အဝေ်ျားန င့်် ဇ ဝရ ပ်မ ာျား၏ နဆျားဘ ်ဝင်မှု ှိ  နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး)၊ IRD 

(France) (နဂဟစေစ်ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျားန င့်် ဖပေ်လည်ထ နထာင်ဖခင်ျား)၊ Antananarivo တ ကသှိ လ်(သတတဝါ ဇ ဝနဗေဌာေ၊ 

အပင်ဇ ဝနဗေဌာေန င့််  မ္ာနဖမသှိပပ ဇ ဝနဗေဌာေ)မ ာျားပဖစ်သည။်  သ ဆ်ှိ င်ရာ ဘာသာရပ်အလှိ  ်  ျွမ်ျား  င်က သည့်် 

အစှိ ျားရမဟ တ်သည့်် အြွ ွေ့အစည်ျားအမ ှိြုျားမ ှိြုျားအေ ် - ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား နလ့်လာဖခင်ျားအတွ ် Vahatra ၊ 

င  ်မ ာျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားအတွ ် Asity ၊ lemur  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားအတွ ် GERP ၊ 

  ေ်ျားနေက ကနသတတဝါမ ာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားအတွ ် Madagasikara Voakajy ၊ က န်ျေးကနက ကန သတတဝါမ ာျားအာျား 

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားကမ ျေးပမ ဖခင်ျား ကိ  Mitsinjo၊ သစ်နတာမ ာျား၏ နဖပာင်ျားလ မှုအနဖခအနေဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား ှိ  နဖမသာျား 

နလ့်လာမှုစေစ်မ ာျားမ တစ်ဆင့်် နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားကိ  GAF & IOGA တှိ ို့မှ တာဝေ်ယ ထာျားသည်။  

 

ယနေို့အထှိ နအာငဖ်မငမ်ှုမ ာျား 

▪ Ambatovy ြ ်စပ်  မပဏ သည် ယခင်  ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုမရ ှိခ ့်သည့်် သစ်နတာ ဟတ်တာ ၂၀,၀၀၀ န  ာ် ှိ  

 ာ ွယ်နပျားနှိ င်ခ ့်သည်။ 

▪  မ ှိြုျားသ ဉ်ျားလ နီျေးပါျေးအနတ ာယ်က က ာက်ကနသည ် lemur (Diademed Sifaka န င့်် Indri) မ ာျေး၏ သ ဆ်ှိ င်ရာ 

နေသအတငွ်ျားရ ှိ အသာျားတင်န ာင်နရမ ာျားသည် Ambatovy စ မ  ှိေ်ျား တည်နထာင်စဉ် စ၍ တှိ ျားတ ်လာခ ့် 

သည် ှိ  တှိ င်ျားတာနတွွေ့ရ ှိရသည်။  

▪ နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျားအနပေါ် စ မ  ှိေ်ျား၏ ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား နလ ာ့်ခ ရေ် ေည်ျားလမ်ျားအသစ်မ ာျား ှိ လည်ျား ကဆာင်  က် 

လာခ ့်သည်။ ယင်ျားတှိ ို့မ ာ lemur မ ာျား ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာရေ် တ တာျားမ ာျား - lemur မ ာျားသည ်သတတြုတ င်ျေးလ ပ်ငန်ျေးသ  ျေး 

လမ်ျေးက ကာင်ျေးမ ာျား ှိ  ထှိ တ တာျားမ ာျားနပေါ်မ  ဖြတ်န  ာ်သွာျားလာနှိ င်နသာနက ာင့်် နေ င်ျေးကဒသ အ ွ  ွ ဖပာျားဖပာျား 

ဖြစ်မှု ှိ  နလ ာ့်ခ နှိ င်ခ ့်သည်။  

▪ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ  ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာသည့်် လ ပ်ငေ်ျားမှ  ိှကသာ အပင်မ ာျေးဆှိ င်ရာ သတင်ျားအခ  ်အလ ် 

ကပမာက်ပမာျေးစ ာ ှိ  နတာရှိ င်ျားအပင်မ ှိြုျားစှိတ်ဆှိ င်ရာ online dadabase ပဖစ်ကသာ  Tropikos နပေါ်တွင် တင်နပျားခ ့်သည်။ 

မ ြိုျေးသ ဉ်ျေးလ နီျေးပါျေးအနတ ာယ်က က ာက်ကနကသာ Golden Mantella Frog မ ာျား၏ ပ  ွေ့န  ို့တည်ရ ှိမှုန င့်် နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ 

ဗဟ သ တမ ာျားလည်ျား တှိ ျားတ ်ရရ ှိနစခ ့်သည်။ စ မ  ှိေ်ျားသည် Madagascar  ျွေ်ျားနှိ င်င နဖမာ ်ဘ ်တွင်သာရ ှိ 

သည်ဟ  ယခင်  သှိရ ှိထာျားသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်တစ်မ ှိြုျားဖြစ်သည့်် Northern Shrew Tenrec Microgale jobihely 

မ ာျား၏ နယ်ကပမပ  ွေ့ ပွာျားနေထှိ င်မှု ှိ  အတည်ဖပြုနှိ င်ခ ့်သည်။  
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▪ ထှိ နအာင်ဖမင်မှုမ ာျား ှိ  အသှိအမ တ်ဖပြုနသာအာျားဖြင့်် Ambatovy ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ အစ အစဉ်သည် ၂၀၁၄ ခ န စ် 

စ ်တင်ဘာလတွင် သယ ဇာတန င့်် ဖပေ်လည်ဖပည့််ပြှိြုျားပမ မဟ တ်သည့်် စွမ်ျားအင်ဆှိ င်ရာနခါင်ျားစဉ်နအာ ်မ  (the 

Nedbank Capital Sustainable Businesses award) Nedbank ၏ အရင်ျားအန  ျားမ ာျား နရရ ည်တည်တ ့်နစနှိ င်သည့်် 

စ ျားပွာျားနရျားလ ပ်ငေ်ျားဆ  ှိ  လ ်ခ ရရ ှိခ ့်သည်။  

 

ရရ ှိခ ့်သည့်် သငခ်ေ်ျားစာမ ာျား  

▪  အသာျားတင်ဆ  ျားရ ှုျားမှုမရ ှိနစနရျား ရည်ရွယ်၍ န ာင်ျားမွေ်နသာ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ ဆှိ င်ရာ စ မ ခေ်ို့ခွ မှု န င့်် 

ဆ  ျားဖြတ်ခ  ်မ ာျားအတွ ် အရည်အနသွျားဖမင့်် အခ  ်အလ ်မ ာျားန င့််ခ ခ  ာ ွယ်နှိ င်သည့်် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျား 

ေ ဇှိ င်ျားမ ာျားသည် အနရျားပါနသာ အနဖခခ အ တ်ပမစ်မ ာျားဖြစ်သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား offseting လ ပ်ငေ်ျားအပါအဝင် အဆှိ ပါ 

အစ အမ မ ာျား အန ာင်အထည်နြာ်မှုတွင် အက  ျားမာျားဆ  ျား စှိေ်နခေါ်မှုအခ ှိြုွေ့ ရ ှိနေသည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် 

အန ာင်အထည်နြာ်မှုအတွ ် ဦျားစာျားနပျားစ မ နရျားဆွ ဖခင်ျား ှိ  သတိရ ှိရ ှိန င့်် ကစာစီျေးစ ာ ကဆာင်  က် န်ပဖစ်သည်။  

▪ လ ပ်ငေ်ျားန င့်် ပတ်သ ဆ် ်နွယ်သ မ ာျားန င့်် ခ ှိတ်ဆ ်နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားန င့်် မှိတ်ြ ဆ် ်ဆ နရျား 

ထ နထာင်ဖခင်ျားတှိ ို့သည် ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ ဖခင်ျားန င့်် offseting အစ အစဉ် နအာင်ဖမင်ရေ်အတွ ် အနရျားပါက သည်။ 

အထ ျားသဖြင့််  Madagascar အကနအထာျေး၌ စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျား ရ ှိနေသည့်် အနဖခအနေတွင် ထှိ အခ  ် ှိ    င့််သ  ျား၍ 

အစှိ ျားရအာဏာပှိ င်အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ ဖပည်တွင်ျားန င့်် နှိ ငင် တ ာ အစှိ ျားရမဟ တ်သည့််အြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ 

သ နတသေအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ ရပ်ရွာအနဖခဖပြုအြွ ွေ့အစည်ျားမ ာျားန င့်် လွတ်လပ်အမ  အခှိ  င်ျားသည့််  ျွမ်ျား  င်သ မ ာျားန င့်် 

မှိတ်ြ  ်ဆ ်ဆ နရျားမ ှိြုျားစ   ထ နထာင်ရေ် လှိ အပ်သည်။  
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ကနာကဆ်ကတ်  ဲ- ၃။ နလ့်လာစရာဖြစရ်ပ။် Cameroon Lom Pangar 

နရအာျားလ ပစ်စစ် မ  ှိေ်ျား  

စ မ  ှိေျ်ားအနက ာငျ်ား ပခ ြုင  တငပ်ပပခင်ျေး  

Cameroon Lom Pangar နရအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျား၏ ရည်ရွယ်ခ  ်မှာ  Pangar ဖမစ်နှင ် ပမစ်ဆ  ပဖစ်သည ်ကန ာ၏ 

နအာ ်ဘ ် ၄   လှိ မ တာအ ွာ ိှ Lom ဖမစ်နပေါ်တွင် ထိန်ျေးညြှိက ျေး ဆည်တစ်ခ  တည်နဆာ ်၍ မှိ ျားရာသ တွင် နရသှိ နလ ာင်ပပ ျား 

နနွရာသ တွင် ထှိ နရမ ာျား ှိ  လ တ်ကပျေး န်ဖြစ်သည်။ နြာ်ဖပပါ ဖမစ်န စ်ခ သည် Cameroon နှိ င်င တွင် အက  ျားဆ  ျားဖြစ်နသာ Sanaga 

ဖမစ်၏ ဖမစ်လ ်တ ်မ ာျား ဖြစ်က သည်။ ဆည်သည် မှိ ျားရာသ တွင် ထှိ ဖမစ်မ ာျားထ သှိ ို့ စ ျားဝင်နရ၏ ၂၀ %  ှိ  

နလ ာ့်ေည်ျားနစမည်ဖြစ်ပပ ျား နနွရာသ  အနဖခာ ်နသွွေ့ဆ  ျား လမ ာျားတွင် ထှိ ဖမစ်မ ာျားထ သှိ ို့ စ ျားဝင်နရ ှိ  ၂၁၀ m3/sec မ  900m3/sec 

အထှိ ပိ မိ  စ ျားဆင်ျားနှိ င်မည်ဖြစ်သည်။ Lom Pangar ဆည်သည် နနွရာသ စ ျားဆင်ျားနရ ှိ လည်ျား သ ်ဆှိ င်ရာဖမစ်ထ  

နတာ ်နလ ာ ်လ တ်နပျားဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ဖမစ်နအာ ်ပှိ င်ျား တွင်  ာလလတ်မ   ာလရ ည်အထှိ လ ပ် ှိ င်နဆာင်ရွ ်မည့်် 

နရအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျားမ ာျား တွင် စ စ နပါင်ျားတပ်ဆင်စ အ်င်အာျား ၆၀၀၀ မဂ္ါဝပ်အထှိ  အန ာင်အထည်နြာ်နှိ င်မည့််အဖပင် 

အလ မ ေ ယ သတတြုရည်  ှိြုသည့်် စ ်ရ  မ ာျား ှိ ပါ တှိ ျားခ  ွေ့နဆာင်ရွ ်နှိ င်နစမည်ဖြစ်သည်။ ဖမစ်နအာ ်ပှိ င်ျား ိှ လ ်ရ ှိ 

နရအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျား (၂ )ခ ၏ ဓာတ်အာျားထ တ်လ ပ်မှု ှိ လည်ျား ၁၂၀ မဂ္ါဝပ်အထှိ တှိ ျားတ ်ရရ ှိနစမည်ဖြစ်သည်။ 

ထှိ စ မ  ှိေ်ျားတွင် ၃၀ မဂ္ါဝပ် နရအာျားလ ပ်စစ်စ ရ်  န င့်် ဓာတ်အာျားပှိ ို့လ တ်နရျားလှိ င်ျားမ ာျား ပါဝင်၍  ဖပည်ေယ်အနရ ွေ့ပှိ င်ျားရ ှိ 

အှိမ်နထာင်စ  ၂၄၀၀  ှိ  ဓာတ်အာျားဖြေ်ို့ဖြြူျားနပျားရေ်ဖြစ်သည်။ လ ်ရ ှိ Chad-Cameroon pipeline ၁၂   လှိ မ တာအရ ည်သည် 

Lom Pangar ဆည်ထ သှိ ို့ နရမသွင်ျားမ  ခှိ င်မာနတာင့််တင်ျားနအာင် ဖပြုလ ပ်ရေ် လှိ အပ်ခ ့်သည်။  

 ယခ စာအ ပ်ပပြုစ နေခ ှိေ်တွင် ဆည်တည်နဆာ ်မှု ၄၅% ပပ ျားစ ျားပပ ဖြစ်သည်။ တည်နဆာ ်မှုအာျားလ  ျား အဖပည့််အဝ 

ပပ စ ျားသည့််အခါ ထှိ ဆည်သည် ၅၄၀၀၀ ဟတ်တာ ှိ  နရလ မ်ျားမှိ ျားမည်ဖြစ်သည်။ ထှိ ဧရှိယာတွင် ၃၀၀၀၀ ha km2 ရ ှိ သဘာဝ 

သစ်နတာလည်ျား ပါဝင်သည်။ ဆည်န င့််ဆ ်စပ်နရအာျားအနဆာ ်အအ  မ ာျား၊ ခ ဉ်ျား ပ်လမ်ျားန င့်် ဓာတ်အာျားပှိ ို့လ တ်နရျားလှိ င်ျားမ ာျား 

အပါအဝင်အတွ ် နော ်ထပ်ခ တ်ထွင်ရ င်ျားလင်ျားရမည့်် သစ်နတာအခ ှိြုွေ့လည်ျား ရ ှိသည်။ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုမဖပြုဘ  ထာျားလ င် ထှိ စ မ  ှိေ်ျား 

နက ာင့်် တဆင ်ခ သက်က ာက်မှုမ ာျား ဥပမာ  - တရာျားမဝင် သစ်ခ တ်ဖခင်ျားန င့်် နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ ်ြမ်ျားဆ ျားသတ်ဖြတ်ဖခင်ျားမ ာျားသည် 

ဆည်စ မ  ှိေ်ျား၏ နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ ထှိခှိ  ်မှုေယ်ပယ်အဝေ်ျားအဝှိ င်ျား ှိ  ပှိ မှိ ပမင ်မာျေးလာနစမည်ဖြစ်သည်။ ဆည်န င့်် ဓာတ်အာျား 

ပှိ ို့လ တ်နရျားလှိ င်ျားမ ာျား တည်နဆာ ်ဖခင်ျားနက ာင့်် အှိမ်နထာင်စ  ၁၂၀၀ ေည်ျားပါျား ှိ  တစ်ေည်ျားေည်ျားဖြင့်် ဖပေ်လည်နေရာခ ထာျားရေ် 

သှိ ို့မဟ တ် ယင်ျားတှိ ို့၏ နေအှိမ်မ ာျား၊ ပစစည်ျားမ ာျားန င့်် ရရေ်ပှိ င်ခွင့််မ ာျား ဆ  ျားရ ှုျားဖခင်ျားအတွ ် နလ ာ်နက ျားမ ာျား နပျားရေ် လှိ အပ်သည်။  

 

 

 

 

 

 

 

ယခ ပ  တွင် နြာ်ဖပထာျားသည့်် အနော ်ဘ ်နဖမေှိမ့််ပှိ င်ျားတွင် နတွွေ့ရနသာ နဂေါ်ရ လာနမ ာ ်ဝ  သည် တည်နဆာ ်ဆ  Lom Pangar နရအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျားအတ က်  biodiversity 

offset လ ပ်ငန်ျေးနေရာအဖြစ် ထ နထာင်ထာျားသည့်် Cameroon နှိ င်င ၏ Deng Deng အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်အတွင်ျား  ာ ွယ်ထာျားသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအေ ် တစ်ခ ဖြစ်သည်။ 

ဓာတ်ပ   ။  မ္ာ့်ဘဏ်အ ပ်စ  

 
 

ကနာကဆ်ကတ်  ဲ- ၃ 
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  မ္ာ့်ဘဏ်မ ှ ထှိ စ မ  ှိေ်ျားအာျား န စ်ရ ည်နခ ျားနငွနပျားအပ်ရာတွင် biodiversity offset နေရာတစ်ခ ဖြစ်သည့်် Deng 

Deng အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်န င့််အတ  အဖခာျားနသာ ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ ထှိခှိ  ်မှုနလ ာ့်ခ နရျားအစ အမ မ ာျေး တည်ကဆာက်က ျေး နှင ် 

ခှိ င်မာအာျားန ာင်ျားနစနရျား စ မ ခေ်ို့ခွ ရေ်အတွ ် လှိ အပ်သည့်် နငွနက ျားမ ာျားလည်ျား ပါဝင်သည်။ ထှိ စ မ  ှိေ်ျားပှိ င်ရ င်မ ာ နှိ င်င ပှိ င် 

လ ပ်စစ်ထ တ်လ ပ်နရျား န ာ်ပှိ နရျားရ င်ျား (Electricity Development Corporation - EDC) ဖြစ်သည်။ စ မ  ှိေ်ျားသည ်

စ စ နပါင်ျား အနမရှိ ေ်နေေါ်လာ ၄၉၄ သေ်ျား   ေ်  ရေ် နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားသည်။ ထှိ နငွနက ျားမ ာျား ှိ   မ္ာ့်ဘဏ်အပါအဝင် 

ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေးဘဏ ် (၄) ခ   နပျားအပ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ အနမရှိ ေ်နေေါ်လာ ၇၃ သေ်ျား ှိ  biodiversity offset နှင  ်

အပခာျေးထခိိ က်မှုကလ ာ ခ က ျေးအစီအမ မ ာျေးပါဝင်ကသာ ပတ်ဝေျ်ား  င်န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအစ အစဉ် ကိ  

နဆာင်ရွ ်ရေ်အတွ ် ခွ နဝ ခ နပျားခ ့်သည်။  

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား၏ အနရျားပါမှု  

 စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာ၏ အဓှိ   သည့်် သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျားတွင် သဘာဝသစ်နတာအမ ှိြုျားမ ှိြုျားန င့််  

အပ ပှိ င်ျားဖမ ်ခင်ျားဖပင် နဂဟစေစ် (savanna ecosystems) တှိ ို့ ပါဝင်က သည်။ နှိ ို့တှိ  ်သတတဝါ မ ှိြုျားစှိတ် အမ ှိြုျားအစာျား မ ြိုျေးက ဲပ  မှု 

ဖမင့််မာျားပပ ျား ယခ အခ ှိေ်အထှိ မ ှိြုျားစှိတ်  ၆၈ မ ှိြုျားန  ာ် နတွွေ့ရ ှိထာျားသည်။ စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာတ င် Cameroon နှိ င်င တွင် နတွွေ့ရသည့်် 

အက  ျားစာျား နှိ ို့တှိ  ်သတတဝါမ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား၏ ၅၄ % နေထှိ င်   ်စာျားက သည်။ င  ်မ ှိြုျား ွ  အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့လည်ျား မ ာျားစွာ ရ ှိသည်။ 

တစ်လနလ့်လာစ ျားစမ်ျားရ  ဖြင့််ပင် င  ်မ ှိြုျားစှိတ် ၂၂၁ မ ှိြုျား နတွွေ့ရ ှိခ ့်ရသည်။ စ မ  ှိေ်ျားနရသှိ နလ ာင်မည့််နေရာတွင်  မ္ာ့်ဘဏ်၏ 

နေ င်ျေးကဒသမ ာျားဆှိ င်ရာ မ ဝါေ OP 4.04 တွင် သတ်မ တ်နြာ်ဖပထာျားသည့်် အက ျေးတကကီျေး ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည ် 

သဘာဝ ကန င်ျေးကဒသ ပါဝင်နေဖခင်ျားမရ ှိပါ။ ဆည်န င့််  ပ်နေသည့်် ပထဝ နေသအာျားဖြင့်် တသ ျားတသေ်ို့ ခွ ထ တ်ထာျားသလှိ  

ဖြစ်နေသည့််နေရာတွင် အက ျေးတကကျီေး ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည ် ကန င်ျေးကဒသရ ှိနေသည်။ ထှိ နေရာတွင် အနော ်ဘ ် 

နဖမေှိမ့််ပှိ င်ျားနေ နဂေါ်ရ လာနမ ာ ်ဝ  (Western Lowland Gorillas Gorilla gorilla gorilla) အန ာင်နရ ၃၀၀ ေည်ျားပါျား 

န င့််အတ  Chimpanzees မ ှိြုျား (Pan troglodytes) ၊ နရ ျား  သည့်် အမည်ျားနရာင် Colobus နမ ာ မ် ှိြုျား (Black Colobus 

Monkeys Colobus satanas) န င့်် အဖခာျား  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ အတှိ င်ျားအတာအရ မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်ရေ် 

ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် နှိ ို့တှိ  ်သတတဝါမ ာျား ရ ှိက သည်။ ဖမစ်ထ တွင် ငါျားမ ှိြုျားစှိတ်အမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ ရ ှိက ရာ၌ မ ှိြုျားစှိတ်နပါင်ျား ၁၃၀ 

ေ ျားပါျား ရ ှိသည်ဟ သှိရသည်။ ယင်ျားတှိ ို့အေ ် (၂၆) မ ှိြုျားမ ာ အစာျားအစာအတွ ် ပ  မ ေ်ြမ်ျားဆ ျားခ ရသည်။ စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာ၏ 

နအာ ်ဘ ်ပှိ င်ျားတွင် ထှိ ဖမစ်သည် ရ ည်လ ာျားသည့်် Douala-Edea ဖမစ်ဝထ သှိ ို့ စ ျားဝင်သွာျားသည်။ ထှိ ဖမစ်ဝသည် ငါျားမ ာျားန င့်် 

ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအတွ ် အနရျားပါသည့်် နဂဟစေစ်တစ်ခ  ဖြစ်သည်။  

ထှိခှိ  မ်ှုနလ ာ့်ခ နရျားအစ အမ မ ာျား  

ထှိခှိ  မ်ှုနရ ာင ်ာှျေးဖခငျ်ား။ ေည်ျားပညာဆှိ င်ရာ၊ နငွနက ျားဆှိ င်ရာ၊ ဆည်၏နဘျား င်ျားစှိတ်ခ နရျား(dam safety) ၊ 

လ မှုနရျားန င့်် ပတ်ဝေ်ျား  င်က ျေး ာမ ာျား ှိ  ထည့််စဉ်ျားစာျား၍ ဆည်နေရာအတွ ် နရွျားခ ယ်စရာအမ ှိြုျားမ ှိြုျားတှိ ို့ ှိ  နြာ်ထ တ် 

သ  ျားသပ်ခ ့်သည်။ စ မ  ှိေ်ျားသည်  မ္ာ့်ဘဏ်၏ နဘျားအနတ ာယ်ကာက ယ်က ျေး မ ဝါေမ ာျားဖြစ်က သည့်် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ 

ထှိခှိ  ်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား၊ သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျေး၊ သစ်နတာမ ာျား၊ ပှိ ျားမ ာျားမ ာျားစ မ ခေ်ို့ခွ မှု၊ ယဉ်န  ျားမှုဆှိ င်ရာ 

ရ ပ်ဝတထြုအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား၊ ဆနဒမပါသည့်် နရ ွေ့နဖပာင်ျားနေရာခ ထာျားမှုန င့်် ဆည်၏ နဘျား င်ျားစှိတ်ခ ရမှုမ ာျားန င့််အည  

ေ ဇှိ င်ျားနရျားဆွ ခ ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ဆည်တည်ကဆာက်မည ် ကန ာနရျွားခ ယ်ရာ၌ အပခာျေးကဆာင်  က်နိ င်မည ် နည်ျေးလမ်ျေးဆိ င် ာ 

အနသျားစှိတ် ဆေ်ျားစစ်မှုတစ်ရပ် ှိ  အနဖခခ ခ ့်သည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် ရလေ်အနေန င့်် ဆည်နေရာ၊ နရသှိ နလ ာင်မည့်် ဧရှိယာန င့်် 

ဆ ်စပ်နေနသာ အနဖခခ အနဆာ ်အအ  နေရာမ ာျား နရျွားခ ယ်ရာတွင် အက ျေးတကကီျေး ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည ် သဘာဝ 

ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးကိ   နရ ာင် ှာျေး နှိ င်ခ ့်သည်။ ခ ဉ်ျား ပ်လမ်ျားအ နက ာင်ျား နရွျားခ ယ်မှုန င့်် န  ာ ်ထ တ်မည့်် နေရာမ ာျား  

နရျွားခ ယ်မှုမ ာျားတွင် နဂေါ်ရ လာနမ ာ ဝ် မ ာျား၏ နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး  ှိ  နရ ာင်ထာျားဖခင်ျား ရ ှိ၊ မရ ှိ ဖပေ်လည်သ  ျားသပ်၍ 

နဖပာင်ျားလ နရွျားခ ယ်ခ ့်သည်။  

ထှိခှိ  မ်ှုအေညျ်ားဆ  ျားဖြစန်အာင ်နလ ာ့်ခ ဖခငျ်ား 

ထှိ စ မ  ှိေ်ျားတွင် ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျေးအကပေါ် ဆိ ျေးက ြိုျေးသကက် ာက်မှု အေည်ျားဆ  ျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ရေ် အစ အမ မ ာျားစွာ 

ပါဝင်ခ ့်သည်။ ယင်ျားတှိ ို့မ ာ - 
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▪ စီျေးဆင်ျေးက ပ  စ ထ တ်ကာ  စနစ်တက  modelling ပပလ ပ်ပခင်ျေး (careful flow modelling)  သည် ဆည်၏ 

အ  ှိြုျားဖပြုနရနလ ာင်ပမာဏ ှိ  နလ ာ့်  သွာျားနစသည် (7 billion m3 ရ ှိသည့်် နရပမာဏ ှိ  သှိ နလ ာင်မည့််အစာျား 6 

billion m3 န င့်် ည မ သည့််ပမာဏသာ သှိ နလ ာင်ရေ် ဖြစ်လာသည်)။ ထှိ ို့နက ာင့်် နရနလ ာင် ေ်၏ 

နရဖပင်  ယ်ဧရှိယာသည် ၅၀၀၀ ဟတ်တာနလ ာ့်ေည်ျားသွာျားသည်။  

▪  တည်ကဆာက်က ျေးလ ပ်ငေ်ျား  ေ်ထရှိ  ်တာမ ာျားန င့်် လ ပ်သာျားမ ာျား Deng Deng အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်အတွင်ျားသှိ ို့ 

ဝင်နရာ ်ဖခင်ျား ှိ  တာျားဖမစ်ထာျားသည်။  

▪ ပင်မ ေ်ထရှိ  ်တာ၏ အနဖခစှိ  ်စခေ်ျားကိ  တည်နဆာ ်နရျားဧရှိယာန င့်် အလွေ် ွာနဝျားသည့််  Deng Deng 

အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်၏ အဖပင်ဘ ်တွင် နေရာခ ထာျေးသည်။ ထှိ သှိ ို့နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားသည် စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျားသှိ ို့ 

လ အမ ာျားအဖပာျား ဝငက် ာက်လာဖခင်ျား ှိ  တာျားဖမစ်ရေ် အနထာ ်အ  ရသည်။ ထှိ သှိ ို့လ အမ ာျားအဖပာျား 

ဝင်က ာက်လာရာမ  အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်အတွင်ျား အမ လှိ  ်သတ်ဖြတ်စာျားနသာ ်ဖခင်ျားန င့်် သ ျားန  မ ာျား 

ဝငန်ရာ ်စှိ  ်ပ ှိြုျားမှုမ ာျေး မ ာျားဖပာျားလာနှိ င်နသာနက ာင့်် ဖြစသ်ည်။ စ မ  ှိေ်ျားတည်နဆာ ်နရျား လ ပ်သာျားမ ာျား ှိ  

ယင်ျားတှိ ို့နေထှိ င်ရာ လ ပ်သာျားစခေ်ျားမ  လ ပ်ငေ်ျားခွင်သှိ ို့ နေို့စဉ် အသွာျားအဖပေ် ပှိ ို့နဆာင်နပျားသည်။ စ မ  ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျား 

လမ်ျားနဘျားတနလ ာ ်ဆှိ င်မ ာျားန င့်် စာျားနသာ ်ဆှိ င်မ ာျားမ  အစာျားအစာမ ာျားဝယ်မစာျားနှိ င်ရေ်အတ က် (ထှိ ဆှိ င်မ ာျားန င့်် 

စာျားနသာ ်ဆှိ င်မ ာျားသည်  တရာျားမဝင်ကတာရိ င်ျေးတိ ိစဆာန်အသာျားမ ာျား နရာင်ျားနှိ င်နသာနက ာင့်် ဖြစ်သည်) 

အစာျားအနသာ ်မ ာျား ှိ  စ စဉ်နပျားထာျားသည်။ ပင်မတည်ကဆာက်က ျေး လ ပ်ငေ်ျား ေ်ထရှိ  ်တာသည် 

အလ ပ်သမာျားမ ာျားအတွ ် လှိ အပ်သည့်် အစာျားအစာအာျားလ  ျား ှိ  တည်ကဆာက်က ျေးလ ပ်ငန်ျေးခ င်နှင်  ခပ်လှမ်ျေးလှမ်ျေး ိှ 

ပမှိြုွေ့မ ာျားမ  ဝယ်ယ ပခင်ျေးသည် အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်အတွင်ျား သ ျားန  မ ာျား တရာျားမဝင်စှိ  ်ပ ှိြုျား၍ လ ပ်သာျားမ ာျားအာျား 

ဖပေ်လည်နရာင်ျားခ ရေ် ကကိျေးပမ်ျေးမှုကိ   ပ်တနိ်ု့ကစခဲ သည်။    

▪ စ မ  ှိေ်ျား၏ ကဆာက်လ ပ်က ျေးလ ပ်ငေ်ျား  ေ်ထရှိ  ်စာခ ြုပ်အာျားလ  ျားတွင် ပတ်ဝေ်ျား  င်န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာ 

စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအစ အစဉ်တွင် သတ်မ တ်နြာ်ဖပထာျားသည့်် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ သတ်မ တ်ခ  ်မ ာျား မလှိ  ်ောမှုအတွ ် 

ဖပစ်ေဏ်မ ာျား၊ ေဏ်နက ျားမ ာျားအပါအဝင် ှိ  နြာ်ဖပသည့်် ထာျားသည်။  

▪ ဆည်အတွင်ျားနရသွင်ျားဖခင်ျား ှိ  (၁၈) လန  ာ် နဆာင်ရွ ်ရေ် သတ်မ တ်ထာျားသည်။ ဤသှိ ို့ဖြင့်် ကတာရိ င်ျေးတှိရှိစဆာေ်မ ာျား 

အနေဖြင့်် တနဖြျားနဖြျားဖမင့််တ ်လာသည့်် နရအဖမင့််အနလ ာ ် နဖပျားလ ာျားလ တ်ကပမာက်နှိ င်မည်ဖြစ်သည်။ 

တနဖြနဖြျားခ င်ျား နရသွင်ျားသည့်် အခ ှိေ်ဇယာျားသည် ဖမစ်အတွင်ျား နရစ ျားဆင်ျားမှု အလ  အနလာ ် 

ဆ ်လ ်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနပျားနှိ င်ရေ် အနထာ ်အ  ဖပြုပပ ျား  ဖမစ်နက ာင်ျားနအာ ်ဘ ် နဂဟစေစ်မ ာျားအနပေါ် 

ဆိ ျေးက ြိုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး နလ ာ့်  နစ သည်။ 

▪ ဆည်နရသွင်ျားသည့််အခ ှိေ်တွင် နရဝပ်ဧရှိယာမ  ထ က်နဖပျားက သည့်် သတတဝါမ ာျားအာျား ြမ်ျားဆ ျားသတ်ဖြတ်မှု နလ ာ့်ေည်ျား 

နစနရျား ဥပနေစည်ျားက ပ်မှုမ ာျား ှိ  တင်ျားတင်ျားက ပ်က ပ် နဆာင်ရွ ်ရေ်ဖြစ်သည်။  

 

စ မ  ှိေ်ျားသည် တည်နဆာ ်နရျားလ ပ်ငေ်ျားမ ာျားပပ ျားနော ် ဖြစ်နှိ င်လ င် ခ တ်ထွင်ရ င်ျားလင်ျားခ ့်သည့်် ဧရှိယာမ ာျား ှိ  

ဖပေ်လည်စှိ  ်ပ ှိြုျားထ နထာင်နပျားရေ် တည်ကဆာက်က ျေးလ ပ်ငေ်ျား  ေ်ထရှိ  ်တာမ ာျားအာျား သတ်မ တ်ထာျားသည်။ 

က ှိြုတင်မမ ေ်ျားဆနှိ င်သည့်် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ ဖပဿောမ ာျားဖြစ်နပေါ်လာလ င် ှိ င်တွယ်နဖြရ င်ျားရေ်လည်ျား စ မ  ှိေ်ျားဆှိ င်ရာ 

ဘတ်ဂ  ် ှိ  သီျေးသနိ်ု့ခ န်ထာျားရ သည်။  

Biodiversity offset လ ပင်န်ျေး   

Conservation Society ပါဝင်ကသာ စ မ  ှိေ်ျားဆှိ င်ရာ က ှိြုတင်ဖပင်ဆင်ဖခင်ျား ာလတွင် ပပြုလ ပ်သည ် 

နလ့်လာမှုမ ာျားတွင် Wildlife Deng Deng သစ်နတာမ ာျားသည် အနော ်ဘ ်နဖမေှိမ့််ပှိ င်ျား ိှသေ်မာသည့်် နဂေါ်ရ လာနမ ာ ဝ်  

အန ာင်နရ ၃၀၀  ှိ  ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရ ာ ်ရေ် ဖြစ်နှိ င်ကပခရ ှိနက ာင်ျား သ န်သဖပနပျားခ ့်သည်။ Lom Pangar ဆည်အတွ ် 

biodiversity offset ပပြုလ ပ်ကပျေး န် Deng Deng သစ်နတာမ ာျား (အ  ယ်အဝေ်ျားအာျားဖြင့်် ၅၈,၀၀၀ ဟတ်တာရ ှိသည့်် 

ေယ်နဖမဧရှိယာ) ှိ  အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်တစ်ခ အဖြစ် ၂၀၁၀ ခ န စ် မတ်လတွင် နှိ င်င နတာ်ဖပေတ်မ်ျားတွင် ထ တ်ဖပေ်ခ ့်သည်။ 

ဧရှိယာအ  ယ်အဝေ်ျား အာျားဖြင့််က ည့််လ င် ဆည်နရဝပ်နဖမ ၅၄၀၀၀ ဟတ်တာန င့်် စ မ  ှိေ်ျားန င့်် ဆ ်စပ်နေသည့်် 
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အနဖခခ အနဆာ ်အအ  မ ာျား တည်ကဆာက်မည ်  ၄၀၀၀ ဟတ်တာတှိ ို့အတွ ် တစ်ဟတ်တာဆ  ျားရ ှုျားလ င် တစ်ဟတ်တာ 

အစာျားအနလ ာ်နပျားသည့်် ေည်ျားလမ်ျားပဖင ် offset  နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ သှိ ို့နသာ် နရနလ ာင်တမ ဧရှိယာန င့်် စ မ  ှိေ်ျားအတွ ် 

ခ တ်ထွင် ရ င်ျားလင်ျားထာျားသည့်် အဖခာျားဧရှိယာမ ာျားတွင် ရ ှိသည့်် ကန င်ျေးကဒသအ ည်အကသ ျေးထ ် offset ပပြုလ ပ်နပျားမည့်် 

ေယ်နဖမအတွင်ျားရ ှိသည့်် ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး၏ အရည်အနသွျား  သှိသာထင်ရ ာျားစွာ ပိ မိ ဖမင့််မာျားနေခ ့်သည်။  

ဥပမာ Offset ပပြုလ ပ်မည  ် ေယ်နဖမတွင် နဂေါ်ရ လာနမ ာ ဝ် မ ာျားန င့်် အဖခာျား  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ အတှိ င်ျားအတာဖြင့်် 

မ ှိြုျားသ ဉ်ျားနပ ာ ် ွယ်ရေ် ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် ပရှိ င်ျားမှိတ်မ ာျားအတွ ် အဓှိ   သည့်် နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး ရ ှိနေသည်။ ၂၀၁၃ 

ခ န စ်တွင် Cameroon အစှိ ျားရသည် အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ် ှိ  ၇၄၇၅၃ ဟတ်တာအထှိ တှိ ျားခ  ွေ့၍ နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျား၏ နရရ ည် 

နပါ ်ပွာျားနှိ င်မှု ှိ  အနထာ ်အ  ဖပြုခ ့်သည်။ အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်၏ ပထမဆ  ျား စ မ ခေ်ို့ခွ မှုစ မ ခ  ် ှိ  ၂၀၁၅ ခ န စ် 

ေ ဇင်ဘာလတွင ် စတင်က င ်သ  ျေးခ ့်သည်။ ထှိ စ မ ခ  ်သည် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုဆှိ င်ရာ လှိ အပ်ခ  ်မ ာျားန င့်် ဥယ ာဉ်အတွ ် 

ဦျားစာျားနပျား ှိစစမ ာျား၊ ဘတ်ဂ  ်သတ်မ တ်ခ  ်မ ာျား ှိ  သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး ေယ်နဖမဧရှိယာ စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအတွ ် 

နှိ င်င တ ာစ နှုေ်ျားမ ာျားန င့််အည  ဖပေ်လည်ဖပင်ဆင်ရေ် ှိစစအပါအဝင် ှိ  ရ င်ျားလင်ျားစွာ နြာ်ဖပထာျားခ ့်သည်။ Cameroon 

ဘဏ္ဍာနရျားဝေ်က  ျားဌာေ၊ သစ်နတာန င့်် နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ်ဝေ်က  ျားဌာေန င့်် နှိ င်င ပှိ င ်

လ ပ်စစ်ထ တ်လ ပ်နရျားန ာ်ပှိ နရျားရ င်ျားတှိ ို့သည် မက ာနသျားခင် ပင် ောျားလည်မှုစာချွေ်လ ာ တစရ်ပ် လ ်မ တ်နရျားထှိ ျားခ ့်သည်။ 

ထှိ စာချွေ်လ ာသည် အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုဆှိ င်ရာ တာဝေ်ရ ှိမှုမ ာျားန င့်် ရေ်ပ  နငွ နထာ ်ပ ့်မှုမ ာျားန င့်် သ ဆ်ှိ င်သည်။ 

ထှိ စာချွေ်လ ာအရ သစ်နတာန င့်် နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ်ဆှိ င်ရာ ဝေ်က  ျားဌာေသည် ဥယ ာဉ်အတွင်ျား နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျား 

ြမ်ျားဆ ျားသတ်ဖြတ်ဖခင်ျား၊ တရာျားမဝင် သစ်ခ တ်ဖခင်ျားန င့်် စှိ  ်ပ ှိြုျားက ျေးလ ပ်ကိ င်ပခင်ျေး သှိ ို့မဟ တ် အှိမ်ရာမ ာျား   ြူျားန  ာ် 

တည်နဆာ ်ဖခင်ျားမ ာျားကိ  တာျားဆ ျား ာ ွယ်ရေ် အဓှိ ထာျား၍ အနစာင့်် ၆၀ဦျား ထာျားရ ှိနပျားရေ်  တှိဖပြုခ ့်သည်။ 

အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်သည် ယခ အခါတွင် နတာရှိ င်ျားတှိရှိစဆာေ် သှိ ို့မဟ တ် သစ်မာမ ာျား နမ ာင်ခှိ ထ တ်လ ပ် န် ဖြစ်နှိ င်ကပခ ိှသည ် 

အဓိကနေရာမ ာျားသှိ ို့ ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာသည့်် ယာဉ်မ ာျား ှိ  နစာင့််က ည့််ရေ်န င့်် စစ်နဆျားရေ် ၂၄ ောရ  စစ်နဆျားနရျားစခေ်ျားမ ာျား 

တစ်န စ်ပတ်လ  ျား ြွင့််လ စ်နဆာင်ရွ ်နေသည်။  

ဥပနေမ နဘာင ်

 Cameroon နှိ င်င တွင် biodiversity offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတွ ် ဥပနေ သတ်မ တ်ခ  ် သတ်သတ်မ တ်မ တ် ယနေို့အထှိ 

မရ ှိနသျားပါ။ သှိ ို့နသာ် ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ ထှိခှိ  ်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားန င့်် အတှိ င်ပင်ခ မ ာျား င ာျားရမ်ျားနဆာင်ရွ ်ရသည့်် 

အနသျားစှိတ်  သည့်် ပတ်ဝေ်ျား  င်န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာ ထှိခှိ  ်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား (ESIA) န င့်် ပတ်ဝေ်ျား  င်န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာ 

စ မ ခေ်ို့ခွ မှုအစ အစဉ် (ESMP) တှိ ို့ ှိ   မ္ာ့်ဘဏ်၏ သတ်မ တ်ခ  ်အတှိ င်ျား ဖပည့််ဖပည့််ဝဝ လှိ  ်ောနဆာင်ရွ ်ရေ် 

ဥပနေနက ာင်ျားအရ သတ်မ တ်ထာျားသည်။  

စ မ  ှိေျ်ားန င့်် ပတသ် ်ဆ န်ွယသ် မ ာျားန င့်် ခ ှိတဆ် န်ဆာငရ် ွဖ်ခငျ်ား 

စ မ  ှိေ်ျားလ ပ်ငေ်ျားန င့်် ပတ်သ ်ဆ ်နွယ်သည့်် အနရျားပါသ မ ာျားန င့်် ခ ှိတ်ဆ ်နဆာင်ရွ ်မှု ှိ  စ မ  ှိေ်ျားက ှိြုတင်ဖပင်ဆင်သည့်် 

 ာလအတွင်ျား နဆာင်ရွ ်ခ ့်ရာတွင် စ မ  ှိေ်ျားနက ာင့်် ထှိခှိ  ်ေစ်ောမည့်် မှိသာျားစ မ ာျား၊ ဖပည်တွင်ျားန င့်် နှိ င်င တ ာ NGOs 

မ ာျားလည်ျား ပါဝင်ခ ့်သည်။ နေသခ လ ထ သည် စ မ  ှိေ်ျားအန ာင်အထည်နြာ်မှုဆှိ င်ရာ တှိ ျားတ ်မှုအနဖခအနေ 

နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေး န်န င့်် ထ နထာင်ထာျားသည့်် ထိခိ က်နစ်နာမှုမ ာျေးတိ င် ကာျေးကပဖ ှင်ျေးက ျေး ယနတယာျေးမ ာျား ှိ  အသ  ျားခ ကာ 

သတင်ျားနပျားပှိ ို့ရေ်မ ာ ယင်ျားတှိ ို့၏ အခွင့််အနရျားဖြစ်နက ာင်ျား သှိောျားလည်ခ ့်က သည်။ အဓှိ ပပဿနာမ ာျေး၊ နရအာျားလ ပ်စစ်စ ်ရ   

နမာင်ျားန င်လည်ပတ်စဉ်အတွင်ျား နရထ တ်လ တ်မှုအစ အစဉ်အနပေါ် ခ ှိေ်ညြှှိမှုမ ာျားအပါအဝင ် တှိ ို့အတွ ် ဆ ်လ ်တှိ င်ပင် 

နဆွျားနနွျားမှုမ ာျားလည်ျား နဆာင်ရွ ်နေသည်။  

ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး 

 Deng Deng အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ် စ မ ခေ်ို့ခွ မှုစ မ ခ  ်တွင် စ ကဆာင်ျေးထာျေး ိှမည်  မ ြိုျေးစိတ်ဆိ င် ာ အခ က်အလက်မ ာျေးနှင်  

ကတာရိ င်ျေးတိ ိစဆာန်ကစာင်  ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးမှုည န်ကိန်ျေးမ ာျေးအတ က် လိ က်နာကစာင် ထနိ်ျေး မည်  လ ပ်ထ  ျေးလ ပ်နည်ျေးမ ာျေး 

အပါအဝင် ဥယ ာဉ်အတွ ်ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးက ျေး မ နဘာင် သတ်မ တ်ဖပဌာေ်ျားထာျေးသည်။ 

အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်သည် METT ေည်ျားလမ်ျား (အခေ်ျား ၆ တွင် နြာ်ဖပထာျားသည်)  ှိ  အသ  ျားဖပြု၍ စ မ ခေ်ို့ခွ မှု၏ 

ထှိနရာ ်မှု ှိ လည်ျား ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးသည်။ အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်အတ င်ျေး ိှ နဂေါ်ရ လာနမ ာ ဝ် အန ာင်နရစာရင်ျား  

န စ်စဉ် ထ တ်ဖပေ်ရာ၌ အန ာင်အနရအတွ ် တည်ပငှိမ်၍ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားမှုနအာင်ဖမင်က ကာင်ျေး ကတ ွေ့ ိှ သည်။ ထှိ ို့နက ာင့်် လ ်ရ ှိ 
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အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားန င့်် စ မ ခေ်ို့ခွ နရျားလ ပ်နဆာင်ခ  ်မ ာျားအနပေါ် အနသျားအြွ  အစ အမ မ ာျားပင် 

ထပ်မ ပဖည ်တင်ျေးစ ာမလိ ဟ  မ တ်ယ နှိ င်သည်။ မက ာနသျားခင် ပင် ဥယ ာဉ်၏ နတာနခါင်ျားမ ာျားအာျား GPS အသ  ျားဖပြုမှုန င့်် 

အဖခာျားနသာ နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးမှု ေည်ျားစေစ်မ ာျား ှိ  နလ့်  င့််သင်က ာျားနပျားခ ့်သည်။  

ဥယ ာဉ်အဖပင်ဘ ် ိှ စ မ  ှိေ်ျားအဆင့်် ကစာင ် ကပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးမှုအတ က် အဓှိ   သည့်် အရာမ ာျားတွင် နရစ ျားဆင်ျားမှု၊ 

နရအရည်အနသွျား၊ Doula ပမစဝ်အပါအဝင် ဆည်အထက်ပိ င်ျေးနှင်  ကအာက်ပိ င်ျေး (၂) ခ စလ  ျေးတ င ် ငါျားမ ှိြုျားစှိတ်အန ာင်နရမ ာျား 

နစာင့််က ပ် ကည ်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး တှိ ို့ ပါဝင်သည်။ ထှိ စ မ  ှိေ်ျားတွင် ေ နရနတာမ ာျား၊ ဆာျားင နရဝင်နရာ ်မှု၊ ဘ မှိရ ပ်သွင်ဆှိ င်ရာ 

အနဖခအနေအဆင့််အတေ်ျားမ ာျား၊ West African Manatees န င့်် အဖခာျား ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား၏ အနဖခအနေ ှိ  

နဖခရာခ ရေ် ဖမစ်ဝနစာင့််က ည့််နလ့်လာမှုစေစ်တစ်ရပ်လည်ျား ထည့််သွင်ျားထာျားသည်။ ဆည်န င့်် အဖခာျားစ မ  ှိေ်ျားဆှိ င်ရာ 

ပမှိြုွေ့ဖပလ ပ်ငေ်ျားမ ာျားန င့််စပ်လ ဉ်ျား၍ စ မ  ှိေ်ျားတည်နဆာ ်နရျားတငွ် ပတ်ဝေ်ျား  င်န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာ လှိ  ်ောနဆာင်ရွ ်မှု (၃) 

လပတ်အစ ရင်ခ စာမ ာျား ထ တ်နပျားရေ် လွတ်လပ်နသာ စာရင်ျားစစ်မ ာျား ှိ လည်ျား လ ပ်ငေ်ျားအပ်န  ခ ့်သည်။ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားထ တ်လ ပ်နရျား န ာ်ပှိ နရျားရ င်ျားသည် (၁) ဆည်နဘျား င်ျားစှိတ်ခ နရျား ှိစစရပ်မ ာျားန င့်် (၂) စ မ  ှိေ်ျား၏ 

ပတ်ဝေ်ျား  င်န င့်် လ မှုဆှိ င်ရာရှုနထာင့််မ ာျားမ  အသ ျားသ ျား အက  နပျားရေ် လွတ်လပ်အမ  အခှိ  င်ျားသည့််  ျွမ်ျား  င်ပ ဂ္ှိြုလ်မ ာျားအြွ ွေ့ 

(၂ )ြွ ွေ့ ှိ လည်ျား ခေ်ို့ထာျားသည်။ 

နငနွက ျားဆှိ ငရ်ာ နရရ ညရ်ရ ှိနှိ ငမ်ှု 

စ မ  ှိေ်ျားဆှိ င်ရာ က ှိြုတင်ဖပင်ဆင်သည့်် ာလအတွင်ျား လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားထ တ်လ ပ်နရျား န ာ်ပှိ နရျားရ င်ျားသည် စ မ  ှိေ်ျား၏ 

နအာ ်ဘ ်တွင် လ ်ရ ှိလည်ပတ်နေသည့်် နရအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျား (၂) ခ ထ မ  နရအသ  ျားဖပြုမှုဆှိ င်ရာ န စ်စဉ် အခွေ်အခ 

အနမရှိ ေ်နေေါ်လာ ၂၉ သေ်ျား ရရ ှိမည်ဟ  နမ ာ်မ ေ်ျားထာျားခ ့်သည်။ ထှိ နငွပမာဏသည် Lom Pangar ဆည်၏ န စ်စဉ် လည်ပတ်မှု၊ 

ဖပြုဖပင်မှု   ေ်  စရှိတ်မ ာျားန င့်် ဆ ်လ ်ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးစ မ ခေ်ို့ခွ နပျားမည့်် Deng Deng အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်န င့်် 

စ မ  ှိေ်ျား၏ ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ ထှိခှိ  ်မှု နလ ာ့်ခ နရျားဆှိ င်ရာ ပ  မှန်က န်က စ ိတ်မ ာျေး   ခ နပျားရေ် လ  နလာ ်သည်ထ ်ပင် 

ပှိ သည်ဟ  ခေ်ို့မ ေ်ျားထာျားသည်။  မ္ာ့်ဘဏ်န င့််ခ ြုပ်ဆှိ ထာျားသည့်် နငွနခ ျားစာခ ြုပ်အရ အစှိ ျားရသည် (၁) Deng Deng 

အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်၏ ပ  မ ေ်  ေ်  သည့်် စရှိတ်မ ာျား   ခ နပျားမည့်် နရခွေ်န ာ ်ယ မှုအစ အစဉ်တစ်ရပ်   င့််သ  ျားရေ် သှိ ို့မဟ တ် 

(၂)  မ္ာ့်ဘဏ်မှ န  ေပ်အာျားရသည့်် အဖခာျားနငွနက ျားအနထာ ်အပ ့်ရရ ှိနစမည့်် လ ပ်ငေ်ျားစဉ်တစ်ရပ် နဆာင်ရွက်မည်ဟ  

နမ ာ်လင ် ပါသည်။ အဆှိ ပါ နငနွက ျားအနထာ ်အပ ့်နပျားသည့်် လ ပ်ငေ်ျားစဉ်တစ်ရပ် ခ မ တ်နဆာင်ရွ ်သည့််အခ ှိေ်အထှိ Lom 

Pangar စ မ  ှိေ်ျားအတွ ် ဖပင်သစ်ဖ  ွေ့မဖိျေးက ျေးအြွ ွေ့အစည်ျား French Development Agency (AFD) ထ မ  နခ ျားနငွမ ာျားဖြင့်် 

ဥယ ာဉ်၏ လ ပ်ငေ်ျားလည်ပတ်မှုစရှိတ်မ ာျား  ာမှိနစနရျား   ခ သ  ျားစွ နေဖခင်ျားဖြစ်သည်။  

နအာငဖ်မင်မှုမ ာျား 

စ မ  ှိေ်ျားသည် သိသာထင် ှာျေးကသာ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျား အမ ာျားအဖပာျား ရရ ှိနေခ ့်သည်။ 

သိသာအထင် ှာျေးဆ  ျေး အ  ှိြုျားန  ျားဇ ျားမ ာ Deng Deng အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ် ှိ  ထ နထာင်ပခင်ျေး ၊လက်ကတ ွေ့အန ာင်အထည် 

နြာ်ဖခင်ျားန င့်် ဆ ်လ ်တှိ ျားခ  ွေ့နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျား ဖြစ်သည်။ Lom Pangar နရအာျားလ ပ်စစ်စ မ  ှိေ်ျားန င့်် ပ ျားနပါင်ျားဖြည့််ဆည်ျား 

နပျားသည့်် ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစ မ ခ  ်မ ာျားနက ာင့်် ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န   နဆာင်ရွ ်နပျားနှိ င်မှု၏ ရလေ်မ ာ- ထှိ ဥယ ာဉ်သည် 

ယခ အခါတွင် အနော ်ဘ ် နဖမေှိမ့််ပှိ င်ျားနေ နဂေါ်ရ လာနမ ာ မ် ှိြုျား (မ ြိုျေးသ ဉ်ျေးလ နီျေးပါျေး အနတ ာယ် က က ာက်ကနကသာ 

မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားဟ  IUCN အြွ ွေ့  သတ်မ တ်ထာျားသည်) န င့်် အဖခာျားနသာ  မ္ာလ  ျားဆှိ င်ရာ အတှိ င်ျားအတာအရ 

ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား  ခှိ င်မာစွာနဖခ  တ်ယ နေထှိ င်နှိ င်သည့်် အဓှိ နေရာတစ်ခ  ဖြစ်လာသည်။ စ မ  ှိေ်ျား 

မတှိ င်မ   Cameroon နိ င်င အတ င်ျေး ိှ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေး ပပင်ပတ င ် ပဖစ်ပ ာျေးခဲ ကသာ သစ်နတာဖပြုေ်ျားတ ျားမှု 

နှုေ်ျားထာျားမ ာျားန င့်် လ န်ကဲလှကသာ  သာျားန ာင်ြမ်ျားဆ ျားသတ်ဖြတ်မှုမ ာျေး၏ အနဖခအနေ ှိ  ထည့််စဉ်ျားစာျား၍ ယခ  offset 

လ ပ်ငေ်ျားအာျား   ေ်ျားနေ ဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျား ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မ က ည့််လ င် န ာင်ျားစွာ လ ်ဆ ပ် 

လ ် ှိ င်ဖပနှိ င်သည့်် အသာျားတင် တှိ ျားတ ်မှုတစ်ရပ် ရရ ှိခ ့်ဟေ်တ သည်။  

ရရ ှိသည့်် သငခ်ေ်ျားစာမ ာျား  

စ မ  ှိေ်ျားသည် ယကနို့အခ နိ်ထိ နဆာင်ရွ ်ဆ အဆင့််ဖြစ်နသာ်လည်ျား Deng Deng အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ် ထ နထာင်ဖခင်ျားန င့်် 

နဖမဖပင်နပေါ်လ ်နတွွေ့ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး စ မ ခေ်ို့ခွ နှိ င်နရျား အနထာ ်အ  ဖပြုဖခင်ျားမ ာျားပဖင ်  Lom Pangar စီမ ကိန်ျေးသည် 

သိသာထင် ှာျေးမပီျေး ကအာင်ပမင်မှုမ ာျေး  ိှကနကသာ biodiversity offse လ ပ်ငန်ျေးတစ် ပ်ကိ  အကကာင်အထည် ကဖာ်ခဲ မပီျေး 
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ပဖစ်ပါသည်။ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် က  ျားမာျားနသာ ြွ ွေ့ပြှိြုျားနရျားစ မ  ှိေ်ျားမ ာျားန င့်် ယင်ျားတှိ ို့န င့်် ခ ှိတ်ဆ ်ထာျားသည့်် biodiversity 

offset လ ပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် နတွွေ့ရနလ့်ရ ှိသည့််အတှိ င်ျား သင်ခေ်ျားစာအခ ှိြုွေ့ ှိ လည်ျား နတွွေ့ရ ှိရသည်။ ယင်ျားတှိ ို့ ှိ  အလာျားတ  အောဂတ် 

ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား  ေဦျား က ှိြုျားပမ်ျားမှုမ ာျားတွင် ထည့််သွင်ျားစ မ နရျားဆွ လ င် အသ  ျားဝင်နှိ င်သည်။ ရရ ှိခ ့်သည့်် 

သင်ခေ်ျားစာမ ာျားတွင် နအာ ်ပါတှိ ို့ ပါဝင်က သည်။ 

▪ ဖမစ်နအာ ်ဘ ်ပှိ င်ျားတွင် က အာျေးလ ပ်စစ်စီမ ကိန်ျေးမ ာျေးကိ  တည်ကဆာက်ကနပခင်ျေး မရ ှိနသျားနသာနက ာင့်် Deng Deng 

အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်၏ ပ  မှန်လည်ပတ် သည် စ ိတ်မ ာျေး  ာမှိရေ် အဖခာျား နငွနက ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျား ှိ  ရ ာနြွထာျားခ ့်သည်။  

▪ အခ ှိြုွေ့ပတ်ဝေ်ျား  င်ဆှိ င်ရာ စ မ ခေ်ို့ခွ မှု ှိစစမ ာျား ှိ  စ မ  ှိေ်ျား အန ာင်အထည် နြာ်နရျား ာလတွင် လ  နလာ ်စွာ 

နဖြရ င်ျားနဆာင်ရွ ်ခ ့်သည်။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား အန ာင်ျားဆ  ျားမ ာ ယင်ျားတှိ ို့ ှိ  နစာနစာစ ျားစ ျား  ှိ င်တွယ်နဆာင်ရွ ်ဖခင်ျား 

ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- စ မ  ှိေ်ျားမတှိ င်မ   နဂဟနဗေဆှိ င်ရာ အခ  ်အလ ်မ ာျား (သ ်ဆှိ င်ရာ နေရာနေသအလှိ  ် 

နတွွေ့ရသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားန င့််ဆှိ င်သည့််အခ  ်အလ ်မ ာျားအပါအဝင်)  ှိ  ပှိ မှိ နဆာလ င်စွာ စ နဆာင်ျားထာျားလ င် 

အန ာင်ျားဆ  ျားဖြစ်သည်။ အထ ျားသဖြင့်် Douala ပမစ်ဝအပါအဝင် ဖမစ်နအာ ်ဘ ်ပှိ င်ျား ဖမစ်နက ာင်ျားစေစ်၏ 

ပတ်ဝေ်ျား  င်အနဖခအနေ အတွ ်ဖြစ်သည်။ 

▪ စ မ  ှိေ်ျားတည်နဆာ ်နရျား ာလအနစာပှိ င်ျားတွင် နတာရိ င်ျေးတိ ိစတာန်မ ာျား ဖမ်ျေးဆီျေးသတ်ပဖတ်မှုကိ  တာျေးပမစ်သည်  

ဥပနေ  င့််သ  ျားမှုသည် မလ  နလာ ်ခ ့်ပါ။ သှိ ို့နသာ်လည်ျား (၁) တည်နဆာ ်နရျား ာလအတွင်ျား နဂေါ်ရ လာနမ ာ ဝ် န င့်် 

အဖခာျားနသာ မ ာျားစွာ ပခှိမ်ျားနဖခာ ်ခ နေရသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် ဆှိ ျားရွာျားဖပင်ျားထေ်သည့်် ထှိခှိ  ်မှုမ ာျား မဖြစ်ခ ့်ပါ။ (၂) 

နဖမဖပင်နပေါ် လ ်နတွွေ့အ ာအ ွယ်နပျားဖခင်ျားသည် မက ာနသျားခင်န စ်မ ာျားအတွင်ျား သှိသှိသာသာ တှိ ျားတ ်လာခ ့် 

သည်။ ထှိ သှိ ို့ဖြစ်ရဖခင်ျားမ ာ စ မ  ှိေ်ျား၏ ကာက ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိ င်ရာ ရင်ျားန  ျားဖမြှြုပ်န  မှုမ ာျားနက ာင့်် ဖြစ်သည်။  

▪  မ္ာတလ ာျားရ ှိ ဆည်န င့်် နရနလ ာင်တမ စ မ  ှိေ်ျားအမ ာျားစ တွင် က  ြုနတွွေ့နေရဆ ဖြစ်သည့်် အာျေးကလ ာ်စ ာ 

ယခ စီမ ကိန်ျေးသည်လည်ျေး လွတ်လပ်စွာစ ျားဆင်ျားနေသည့်် ဖမစ်နက ာင်ျား ိှ နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး  ှိ  စီမ ကိန်ျေးမှ 

နရဝပ်ဧရှိယာအဖြစ် နဖပာင်ျားလ လိ က်ဖခင်ျားအတွ ် သ ်ဆှိ င်ရာ နရနေဇ ဝမ ှိြုျားစ  မ ှိြုျား ွ မ ာျားအနပေါ် offset တစ်ရပ် 

ထည့််သွင်ျားထာျားဖခင်ျားမရ ှိပါ။  

 

  



ရ ှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င 

  

 


