ဇီဝမ ျိုးစမ
ို ျိုးကဆ
ွဲ င
ို ရ
် ော မျှအ ြေလိုပ်ငန်ျိုး
လက်တတွွေ့အသုံးချသူမျ ုံးအတွက် လမ်ုံးညွှနစ
် အပ်

၂၀၁၆ အ ောက်တဘ
ို ော
Please find English version online at:
http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

မာတိကာ
ကက ျေးဇျေးတင်လာ ................................................................................................................. iii
၁။ ဤလက်ကတွေ့အသျေးခ သမ ာျေးအတက် လမ်ျေးညန်စာအပ်ကိ မည်သည်အတက်က ကာင်
က ျေးသာျေးပပြုစသလဲ? ............................................................................................................. 1
ဇီဝမ ိြုျေးစမ ြုိ ျေးကဲဆျေးရှုျေးမှုပပဿနာ .......................................................................................... 1
ဤလက်ကတွေ့အသျေးခ သမ ာျေးအတက် လမ်ျေးညန်စာအပ်၏ ည် ယ်ခ က် ...................................... 2
၂။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ဆိတာ ဘာလဲ ? .............................................................. 5
အဓိပာပ ယ်ဖင်ဆိခ က် ......................................................................................................... 5
ည် ယ်ထာျေးသည် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု လဒ်မ ာျေး ............................................................... 5
Offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး နှငစပ်
် လ ဉ်ျေးသည် ထျေးပခာျေးခ က်က ဘာလဲ?............................................... 6
Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး နှင် ကေဟစနစ်၏ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး ...................................... 7
၃။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ မည်သည်အခ န
ိ ်တင် အသျေးပပြု န် စဉ်ျေးစာျေးမည်နည်ျေး? ......... 9
ထိခက်
ိ မှုကလ ာခ က ျေး လပ်ငန်ျေးစဉ်အဆင်ဆင် (Mitigation Hierarchy) အက ျေးပါပ ..................... 9
Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအသျေးပပြုနိင်ကသာ စီမကိန်ျေးအမ ြုိ ျေးအစာျေးမ ာျေး ..........................11
၄။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာအဓိကမမ ာျေး ........................................................13
ထပ်တိျေးလပ်ကဆာင်မှုပဖစ်ပခင်ျေး (Additionality) ...................................................................13
ညီတညီမ ပဖစ်ပခင်ျေး ( Equivalence) ..................................................................................14
အမမဲတမ်ျေးပဖစ်ပခင်ျေး(Permanence) .....................................................................................14
၅။ မည်သည်တက
ိို့ ိ offset ပပြုလပ်နင်
ိ သည်ဆိသည်ကန်သ
ို့ တ်ခ က်မ ာျေး ........................................ 17
Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး နှငစ
် ပ်လ ဉ်ျေးသည် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဆိင် ာ
စိျေး ိမပ
် ပန်မှုမ ာျေး ............................................................................................................ 17
အနတ ာယ်ပမင်မာျေးကသာ အကပခအကနမ ာျေးအတက် သတိပပြုစ ာမ ာျေး ............................................ 18
၆။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးက ျေးသာျေးပပြုစပခင်ျေးနှင် အကကာင်အထည်ကဖာ်ပခင်ျေး .................. 21
အဆင် ၁။ မလစီမကိန်ျေးက ကာင် ဇီဝမ ြုိ ျေးစမ ြုိ ျေးကမ
ဲ ာျေး ဆျေးရှုျေးမှုအကကင်ျေးအက န်မ ာျေးကိ ခန်မ
ို့ ှန်ျေးပခင်ျေး .... 21
အဆင် ၂။ Offset လပ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေးနှင် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမည်ကန ာ(မ ာျေး) က ျေးခ ယ်ပခင်ျေး ...... 24
i

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

အဆင် ၃။ Biodiversity offset ကိ စီမကိန်ျေး၏ အစိတ်အပိင်ျေးတစ် ပ်အပဖစ် က ျေးသာျေးပပြုစပခင်ျေး ... 30
အဆင် ၄။ Biodiversity offset အကကာင်အထည်ကဖာ်မှု လပ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေးနှင် လဒ်မ ာျေးကိ
ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပါ ............................................................................................ 35
၇။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး အတက် က

ည
ှ ် ကငက ကျေး

ှိ ိင်မှု .................................... 39
န

၈။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ တစ်စတစ်စည်ျေးတည်ျေး ကဆာင် က်ပခင်ျေးအာျေးပဖင်
အ ှိနအ
် ဟန်ပမြှငတင်
်
ပခင်ျေး .....................................................................................................43
Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ကိ တစ်စတစ်စည်ျေးတည်ျေး ကဆာင် က်ပခင်ျေး။ ထိသိို့ စစည်ျေး
ကဆာင် က် န်အခ န
ိ ် က ာက်မပီလာျေး။ ..................................................................................43
နိင်ငအဆင် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာ စနစ်မ ာျေး က ျေးဆဲပပြုစပခင်ျေး .......................44
၉။ အမပီျေးသတ်စဉ်ျေးစာျေးစ ာမ ာျေး ............................................................................................ 53
Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး၏ အလာျေးအလာမ ာျေးနှင် အာျေးနည်ျေးခ က်မ ာျေး။ ...................... 53
ကနာက်ဆက်တဲ - ၁။ ကလလာစ ာပဖစ် ပ်။ Liberia Nimba Western Range Iron Ore............... 55
ကနာက်ဆက်တဲ - ၂။ ကလလာစ ာပဖစ် ပ်။ Madagascar Ambatovy သတတြုတျေးကဖာ်က ျေးစီမကိန်ျေး .... 61
ကနာက်ဆက်တဲ - ၃။ ကလလာစ ာပဖစ် ပ်။ Cameroon Lom Pangar က အာျေးလ ပ်စစ်စမ
ီ ကိန်ျေး ....... 69

ii

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

န

ျားဇျားတင်လာ

ဤလ

်နတွွေ့အသျားခ သမ ာျေးအတွ

်လမ်ျားညေ်စာအပ်

Sally Johnson (Consultant, World Bank) တှိို့

ှိ George C. Ledec (Lead Ecologist, World Bank) နင့််

Magda Lovei (Practice Manager, World Bank) ၊ Christopher

J. Warner (Senior Technical Specialist, World Bank) တှိ၏
ို့
လမ်ျားညေ်ခ
Parker (Wychwood Biodiversity) မှ ေမောနလ့်လာစရာဖြစ်ရပ်အမ ာျားစ
ဤလ

်နတွွေ့အသျားခ သအတွ

်ဖြင့်် နရျားသာျားဖပြုစခ့်ဖခင်ျားဖြစ်ပပျား၊ Guy

ှိ နရျားသာျား ဖပြုစခ့်သည်။

် လမ်ျားညေ်စာအပ် ပိမိကကာင်ျေးမန်က ျေးအတက် ကမ္ာဘဏ်အပ်စ၏ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေးနှင်

ပပင်ပပေ္ိြုလ်မ ာျေးမှလည်ျေး သကဘာထာျေးအ ကဉာဏ်ကကာင်ျေးမ ာျေး၊ တည်ျားဖြတ်နပျားပခင်ျေးမ ာျားနင့်် အဖခာျားနသာအက
အခ

်အလ

်မ ာျား နပျားခ့်က

ဉာဏ်မ ာျား၊

သည်။ ထှိပဂ္ှိြုလ်မ ာျား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 နင့်် John Fraser Stewart တှိို့ ပါဝင်က
ဤလ

်နတွွေ့အသျားခ သမ ာျေးအတွ

်

လမ်ျားညေ်စာအပ်

သည်။
နရျားသာျားဖပြုစမှုအတွ

်

လှိအပ်နသာနငွနက

မ္ာ့်ဘဏ်၏ သစ်နတာမ ာျားဆှိင်ရာ အစအစဉ် (Program for Forests – PROFOR) မ ပပ
့် ှိျားနပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။

iii

ျားမ ာျား

ှိ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၁
ြှိလစ်ပှိင်နှိင်င တင် Mindanao ကဲသိက
ို့ သာ အက ျေးကကီျေး ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား

ွမ ာျားစွာ

တည်ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င်အဖမေ်ဖပြုေ်ျားတျားလာဖခင်ျားနင့််

အဖခာျားနသာ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဆျားရှုျားမှုမ ာျေး ဆ

န
် တွွေ့အသျားခ သမ ောျိုးအတွ

၁။ ဤလ

် လမ်ျားညေ်စာအပ်

်လ

်ဖြစ်ပွာျားနေသည်။

ှိ မည်သညအ
် တက်က ကာင်

နရျားသာျားဖပြုစသလ?
ဇီဝမ ျိုးစုံမ ျိုးကဆ
ွဲ ျိုးုံ ရှုျိုးမှုပပဿန
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
ှိယ်စာျားဖပြုသည်။

ွမ ာျားသည် နဂဟစေစ်မ ာျား၊ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားနင့်် မ ြုှိ ျားရှိျားဗဇ မ ာျေးအပါအဝင် ကမ္ာကပေါ် ှိ သက် ှိအမ ြုိ ျေးမ ြုိ ျေး
သဘာဝနဂဟစေစ်မ ာျား၊

နရရည်တည်တ့်နရျားအတွ
အနထာ

်အ

်

ဖပြုသည်။

ေည်ျားမ ြုှိ ျားစအဖပင်
မည်သှိပ
ို့ င်ဆှိနစ

လသာျေးတိ၏
ို့
လပ်ရပ်မ ာျားစွာနက
အနရအတွ

ယနေို့အခ န
ိ ်တွင် ရင်ဆှိင်နေက
ပခှိမ်ျားနဖခာ

ာင့်် က

် မ ာျားစွာလည်ျေး မ ြုှိ ျားသဉ်ျား

လ င်ပမန်စာ

နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ်နင့််

ဆျားရှုျားနပ ာ

တစ်ခါတစ်ရတွင်

ာမ

ဖပေ်လည်

ယနေို့နခတ်တွင်

ျွန်ပ်တှိို့
င်ဆိင်နေက

ွယ်နပ ာ

်မှုမ ာျားတွင် သဘာဝမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားစွာ

ပါဝင်မှုပှိမှိလွေ်
အ

်နပေါ်လာနသာ

ပခှိမ်ျားနဖခာ

လာဖခင်ျားမ ာျားလည်ျား ပါဝင်က

်မှုမ ာျားတွင်

ဖြစ်နပေါ်နစပခင်ျေးနက

ယ်

ွမ ာျားစွာသည်

မ္ာတလာျားရှိ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်မှုမာ- သဘာဝနေထှိင်ကန င်ျေးကဒသမ ာျား
အဖခာျားက

ျားမာျားနသာ

ရာသဥတ

်ပွာျားပ ွေ့နို့ပခင်ျေးတိို့ ပါဝင်သည်။ လသာျေးတှိန
ို့ က

နြာ

်ဖပေ်မှုနင့််

ွမ ာျား ဆျားရှုျားမှု

ယ်ဖပေ်ဖို့ ပေ်ို့ ရှုဖမင်လာက

ှိ

ပင်လယ်နရတွင်

အခ ဉ်ဓာတ်

မ္ာလျားဆှိင်ရာ၊ ပတ်ဝေ်ျား

င်ဆှိင်ရာ

ဖခင်ျားမာ ဖြစ်ပာွ ျားမှုအတှိင်ျားအဆနင့်် မလပစ

စာျားမရနှိင်ဖခင်ျား - ဆှိလှိသည်မာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား မ ြုှိ ျားသဉ်ျား နပ ာ

်

ွယ်မှုမ ာျား အမမဲတမ်ျေး

ွမ ာျားအာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ယနေို့နခတ်

ာလ က

ှိြုျားပမ်ျားမှုမ ာျားသည် ပခှိမ်ျားနဖခာ

်ခနေရနသာ

နဂဟစေစ်မ ာျား ဆက်လက် ပ်တည်နိင်က ျေး နင့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားစာတိို့ ှင်သန်နိင်က ျေးအတိို့အတက်မ ာျားစွာ အနထာ
သှိန
ို့ သာ်လည်ျား

နဂဟစေစ်မ ာျားစွာသည် ထှိခှိ
စှိ
စမ

ထှိက

ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ

်မှုမ ာျားသည်

်ဆျားရှုျားမည့်် အနတရာယ်မ ာျားနင့်် ဆ

မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

်လ

်ရင်ဆှိင်နေက

မလနလာ

ဖမင့််တ

ပပင်ျေးထန်ကသာမခိမ်ျေးကပခာက်မှုမ ာျေးကိ

ခစာျားနေက

်နေဆဖြစ်သည့်် အာျားနလ ာ်စွာ လအမ ာျားစအတွ

် ပှိမှိန

ရသည်။

်ပါ။

်အ

ဖပြု

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားနင့််

ရသည်။ သဘာဝနဂဟစေစ်မ ာျားစွာသည်

်ပ ြုှိ ျားနရျား လပ်ငေ်ျားမ ာျားတှိျားခ ွေ့ဖခင်ျား၊ သယဇာတ တျားနြာ်ထတ်လပ်မှုလပ်ငေ်ျားမ ာျားနင့်် အက
ှိေ်ျားမ ာျား၏

ာင့််

ာင့််ဖြစ်သည်။

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
နှိင်ခ့်သည်။

ွမ ာျား

ျွ ထတ်ယဖခင်ျားနင့်် အမတ်တမ့် ဖယ် ှာျေးပစ်ပခင်ျေးတှိအ
ို့ ဖပင်

သည်။ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ပ်အတည်ျား တစ်ရပ်အဖြစ် ယနေို့နခတ်တွင်

အတှိင်ျားရရှိနအာင် ဖပေ်လည်

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးလာဖခင်ျားတှိဖို့ ြစ်သည်။
ှိ အလွေ်အ

ပစမ ာျားစွာဖြင့််

ရသည်။ တှိရှိစဆာေ်နင့်် အပင်မ ြုှိ ျားစှိတ်

ျားမာျားဆျားပခှိမ်ျားနဖခာ

လသာျေးတိက
ို့ ကာင် နေသမ ြုှိ ျားရင်ျားမဟတ်သည့်် က ျေးကက ာ်မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား နပါ
အသစ်ထပ်မထွ

မ္ာနဖမရှိ

မ
် ည့်် အနတရာယ်နှင် င်ဆိင်ကန ပါသည်။

ွယ်လာဖခင်ျားနင့််

လအ
ူ့ သှိင်ျားအဝှိင်ျား

အစာျားမထှိျားနှိင်နသာ

ျားမာျားနသာ ြှိအာျားမ ာျားပဖင်

ရသည့်် တစ်ခတည်ျားနသာ အက
်

အပင်မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားသည်

ှိ

မ္ာ့်

ျားစာျား အနဖခခအနဆာ

လသာျားဦျားနရသည်

ဆ

ာင်ျားမွေ်နသာ ဘဝနေထှိင်မှု နမ ာ်မေ်ျားခ

်အအ
်လ

်

်မ ာျားတွင်

ရပ်ပိင်ျေးဆိင် ာ ပှိမှိသာယာဝကပပာက ျေးလည်ျား အပါအဝင်ပင်ဖြစ်သည်။ လဦျားနရ ပှိမှိထထပ် သှိပ်သည်ျားလာဖခင်ျားနင့််အတ
ပှိမှိသာယာဝကပပာကသာ

မ္ာက

ျားဖြစ်လာနစနရျား က

ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ

သင်ကတာ်စာ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးသွာျား န်အတက်လည်ျေး က
နဖြရင်ျားန

ာ်လာျားရေ်

ေည်ျားလမ်ျားအက

ဉာဏ်မ ြုှိ ျားစ

ှိ

်လ

် ှိသည်အကလ ာက် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျား

ှိလည်ျား

ျားမာျားနသာ စှိေ်နခေါ်မှု တစ်ရပ် ရှိနေသည်။ ထှိစှိေ်နခေါ်မှု

ထှိထှိနရာ
1

်နရာ

်အသျားဖပြုရေ်

လှိအပ်သည်။

ှိ

လှိအပ်သည့််

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားက
ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ

ှိြုျားပမ်ျားမှုမ ာျား

ှိ အရှိေ်ဖမြှင့််တင်နှိင်နရျား နှင်ပတ်သက်၍ အနထာ

ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်မာ(

ကလ ာ်ကန်စာ

အသျေးခ လ င်)

်အ

ဖပြုနှိင်သည့်် ကာကယ်

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွဆိင် ာ

မ ကပခလပ်ငန်ျေး

မ ာျေး(biodiverisy offsets) ဖြစ်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်အကပခအကနတင် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး သည် (၁)
အက

ျားစာျား ဖွေ့မဖိျေးက ျေးစမ

ှိေ်ျားမ ာျားမ ရရှိမည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရလေ်မ ာျား

ှိ ပှိမှိ တှိျားတ

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားနင့်် အလာျားတ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး နဆာင်ရွ

်မှုမ ာျား အတွ

်နစနှိင်သည့််အဖပင် (၂)
် မ ာျားစွာ လှိအပ်နေနသာ

ရေ်ပနငွမ ာျား ရရက
ှိ စနှိင်သည်။

ဤလက်တ

ွေ့အသျိုးုံ ခ သူမျ ုံးအ

ဤလ

်နတွွေ့အသျားခ သမ ာျေးအတွ

ဖွေ့မဖိျေးက ျေးစမ
အန

ှိေ်ျား

မ ာျားတွင်

ာင်အထည်ကဖာ်

က် လမ်ျိုးညွှနစ
် ာအုံပ်၏ ရည်ရယ်ခ က်
်

လမ်ျားညေ်စာအပ်သည်

မည်သည့််အခ ေ
ှိ ်၌

ကဆာင် က် န်

မှိတ်ဆ

အမ ြုိ ျေးသာျေးအဆင် biodiversity offset

ပဂ္လှိ

မည်သှိို့နရျားဆွဖပြုစ၍
်

နင့််

အစှိျားရ

ဏ္ဍ၏

အက

ျားစာျား

biodiversity

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ

လမ်ျားညေ်ခ

်ဖြစ်သည်။

ဤစာအပ်သည်

နဆွျားနနွျားနပျားထာျားနသာ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးစနစ် တည်ကဆာက် န် တည် ှိကနသည်

အခွင့််အနရျားအခ ြုှိ ွေ့

ှိ

စျားစမ်ျားနလ့်လာထာျားဖခင်ျားလည်ျား ဖြစ်သည်။ Biodiversity offset မ ာျေးနှင်ပတ်သတ်ကသာ ေည်ျားပညာဆှိင်ရာ အနသျားစှိတ်
ှိျား

ာျားစရာ စာအပ်စာတမ်ျားမ ာျားစွာ

စျားပွာျားနရျားလပ်ငေ်ျားနင့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ှိ မက

ာနသျားခင်

ဖပြုစ ထတ်ဖပေ်ခ့်သည့်် အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားစွာရှိက

သည်။ ဥပမာ -

ွမ ာျေး အစာျေးထိျေးပပန်လည် တည်ကဆက်ကပျေးဖခင်ျားအစအစဉ် (Business and Biodiversity

Offsets Program - BBOP) ၊ သတတြုတျားနြာ်ဖခင်ျားနင့်် ဓာတ်သတတြုမ ာျားဆှိင်ရာ အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာန
Council on Mining and Metals - ICMM) ၊ နှိင်ငတ
Conservation of Nature - IUCN) တှိဖို့ ြစ်က
အဖခာျားအခေ်ျားမ ာျား၏ အဆျားတွင် သ

ာင်စ (International

ာ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားသမဂ္ (International Union for the

သည်။ ယင်ျားတှိဖို့ ပြုစထတ်ဖပေ်ခ့်နသာ အစရင်ခစာမ ာျား

ဆ
် ှိင်ရာအနက

ာင်ျားအရာနင့်် စပ်လ ဉ်ျား၍ “နော

ှိ အခေ်ျား (၂) နင့််

်ထပ်နလ့်လာစရာ

သတင်ျားရင်ျားဖမစ်

မ ာျား” ဟ၍ စာရင်ျားဖပြုစ နြာ်ဖပထာျားပါသည်။ အဆှိပါ စာအပ်စာတမ်ျားမ ာျား နင့််ယဉ်လ င် ဤလမ်ျားညေ်စာအပ်သည် သာမေ်
အာျားဖြင့်် အနသျားစှိတ်ပါဝင်မှု ေည်ျားပါျားနသာ်လည်ျား biodiversity offset အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့
ဖပြုစထာျားသည့်် အဖပင် ထှိနရာ

်စွာ မည်သှိို့ အသျားဖပြုနှိင်နက

ဤလမ်ျားညေ်စာအပ်သည်

မ္ာ့်ဘဏ်အပ်စအတွ

ဖြစ်လာနစရေ် ရည်ရွယ်သည်။ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
မဝါေသတ်မတ်ခ

်မ ာျားအေ

် - နအာ

ာင်ျားလည်ျား အဓှိ

်နဆွျားနနွျားသည့််သနဘာပဖင်

် မဝါေစာတမ်ျားတစ်နစာင်ထက် ေည်ျားပညာ ဆှိင်ရာစာတမ်ျားတစ်ခ

ွ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားနင့်် ဆှိင်နသာ
်ပါတှိတ
ို့ ွင် နြာ်ဖပထာျားနသာ ထှိခှိ

အစာျေးထိျေးပပန်လည်တည်ကဆာက်ကပျေးပခင်ျေးေည်ျားလမ်ျားမ ာျား အသျားဖပြုဖခင်ျား
အတွ

ှိ မှိတ်ဆ

ထာျား နဆွျားနနွျားတင်ဖပထာျားပါသည်။
မ္ာ့်ဘဏ်အပ်စ၏ သ

်ဆှိင်ရာ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား အဖခာျားအစအမမ ာျားအဖပင်

ှိလည်ျား ထည့််သွင်ျားထာျားသည် (၁)

မ္ာ့်ဘဏ်

် သဘာဝကန င်ျေးကဒသမ ာျား၏လပ်ငေ်ျားလည်ပတ်နရျားဆှိင်ရာမဝါေ (Natural Habitats Operational Policy - OP

4.04 ) နင့်် သစ်နတာမ ာျား လပ်ငေ်ျားလည်ပတ်နရျားဆှိင်ရာမဝါေ (Forests Operational Policy - OP 4.36 ) တှိို့
မက

ာနသျားခင်

ဖခင်ျားနင့်် သ

ခွင့််ဖပြုပပျားဖြစ်နသာ ပတ်ဝေ်ျား

င်နင့််လမှုဆှိင်ရာစနှုေ်ျား အမတ် ၆ - ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

Finance Corporation-IFC) နင့်် ဘ
Agency- MIGA) တှိို့အတွ
ဖြစ်က

ွ

်လ

သ

လမ်ျားညေ်ခ

်မတ်စ

ှိ လမ်ျားညေ်ခ

နရရည်တည်တ့်ကစ န်

်မ ာျား လှိ

်ောနဆာင်ရွ

ှိလည်ျား တစ်ပပှိြုင်တည်ျား နရျားဆွဖပြုစလ က် ှိသည်။ နှိင်ငမ ာျားစွာတွင် ပတ်ဝေ်ျား
ပပျား

ထှိဥပနေမ ာျားသည် သ

ည့််ပါ) တွင် biodiversity offset မ ာျေးကိအသျားဖပြုရေ် တှိ

သတ်မတ်ထာျားသည်။ ဤလ
အဖခာျားအသျားဖပြုနှိင်သည့််

်နတွွေ့အသျားခ သအတွ

သှိမ
ို့ ဟတ်

်နှိင်နရျား အနသျားစှိတ်

င်ထှိခှိ

်

်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား

ဆ
် ှိင်ရာအနဖခအနေမ ာျား (အခေ်ျား ၈

်တွေ်ျားထာျားသည်။ သှိမ
ို့ ဟတ် မဖြစ်မနေ နဆာင်ရွ

်ရေ်ပင်

် လမ်ျားညေ်စာအပ်သည် OP 4.04 ၊ OP 4.36 ၊ PS6 ၊ ESS6 သှိမ
ို့ ဟတ်

အဆှိဖပြုထာျားသည့််

် မ ာျားတွင် ပါရှိနသာ သတ်မတ်ခ

ဤလမ်ျားညေ်စာအပ်သည် စမ

စမခေ်ခ
ို့ ွမှုတှိို့

်မတ်စ ၆ (Guidance Note 6) တွင် နြာ်ဖပထာျား၍ အသစ်ထတ်ဖပေ်နသာ ESS6 အတွ

နင့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားဆှိင်ရာ ဥပနေမ ာျားရှိက

ဥပနေသတ်မတ်ခ

် ၆ (Performance Standard 6) -

ရ
် ှိသဘာဝအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား

သည်။ (IFC မှ ၂၀၁၃ ခနစ်တွင်) ထတ်ဖပေ်ခ့်နသာ PS6 ပါ သတ်မတ်ခ
်မ ာျား

ာ်ပှိနရျားရင်ျား (International

်စရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှု အာမခနပျားနရျား နအဂ င်စ (Multilateral Investment Guarantee
်ရှိ အသျားဖပြုနေနသာ လပ်နဆာင်မှုစသတ်မတ်ခ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားနင့််

လမ်ျားညေ် ခ

ှိက

ွ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး

ရ
် ှိသဘာဝ အရင်ျားအဖမစ်မ ာျား နရရည်တည်တကစ န် စမခေ်ခ
ို့ မှု
ွ (Environmental and Social Standard -

ESS6) ဖြင့်် ၂၀၁၈ ခနစ်တွင် အစာျားထှိျားရေ် ဖြစ်သည်။ (၂) အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာ ဘဏ္ဍာနရျား န

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ှိ

မ္ာ့်ဘဏ်အပ်စ၏

်တစ်ရပ်ရပ်

သှိမ
ို့ ဟတ်

နှိင်ငအလှိ

ှိ သျားဖခာျားအဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိရေ် ရည်ရွယ်ဖခင်ျားမဟတ်ပါ။

ှိေ်ျားနရျားဆွသမ ာျားမှ နိင်ငတစ်ခခ င်ျေးစီအလိက် နင့်် ကင
2

စနှုေ်ျားမ ာျား

ှိသည် င်ျေးပမစ်မ ာျေး နှင်သက်ဆိင်ကသာ

်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

သတ်မတ်ခ

်မ ာျား

ှိ

အပမကဆျေးကနျေးက င်သျေးသည်ဟကသာ

မည်သည့််အခ ေ
ှိ ်တွင် မည်သှိန
ို့ ရျားဆွဖပြုစ၍ လှိ

်ော

ကမ ာ်မှန်ျေးခ က်မ ာျေးနှင်အတ

င့််သျားသင့််နက

biodiversity

ာင်ျား ကယဘယ လမ်ျားညေ်ခ

ဤလမ်ျားညေ်စာအပ်သည် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားနဆာင်ရွ

offset

မ ာျေး

ှိ

်နပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။

်သမ ာျားနင့်် ဖွေ့မဖိျေးက ျေး နဆာင်ရွ

်သ မ ာျား၊

မ္ာ့်ဘဏ်

အပ်စနင့်် အဖခာျားနသာ ဖွေ့မဖိြုျေးက ျေးအြွွေ့အစည်ျားမ ာမှ ဝေ်ထမ်ျားမ ာျားနင့်် အတှိင်ပင်ခမ ာျား၊ အစှိျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ သယဇာတ
တျားနြာ်ထတ်လပ်နသာ အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့်် အဖခာျားအြွွေ့မ ာျား၊ သဘာဝပတ်ဝေ်ျား
နသာ အစှိျားရမဟတ်နသာအြွွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ ပတ်ဝေ်ျား
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွ

ာ

ဤလမ်ျားညေ်စာအပ်

င်ထှိခှိ

်မှုဆေ်ျားစစ်မှု

င်ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား နဆာင်ရွ

ျွမ်ျား

င်သမ ာျားနင့်် ဖွေ့မဖိျေးက ျေး စမ

် ကန

ှိေ်ျားမ ာျား နင့််

ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားဖခင်ျားအနပေါ် စှိတ်ဝင်စာျားမှုရှိသည့်် အဖခာျားသမ ာျေးအတက် ရည်ရွယ်ကာ ဖပြုစဖခင်ျား ဖြစ်သည်။

ှိ

မည်သည်အတက်နက

ာင့််

နရျားသာျားဖပြုစသလဆိသည်နင့််

စပ်လ ဉ်ျား၍

နော

ထ
် ပ်နလ့်လာစရာ

သတင်ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျား
IFC. 2012. IFC Sustainability Framework: Policy and Performance Standards on Environmental and Social

Sustainability (includes Performance Standard 6, “Biodiversity Conservation and Sustainable
Management of Living Natural Resources”). Washington: International Finance Corporation.
IFC. 2013. Guidance Notes to IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability
(includes “Guidance Note 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living
Natural Resources”). Washington: International Finance Corporation.
World Bank. 2001. Operational Policy 4.04: Natural Habitats. Washington: The World Bank.
World Bank. 2002. Operational Policy 4.36: Forests. Washington: The World Bank.
World Bank. 2016. Environmental and Social Framework (includes Environmental and Social Standard 6,
“Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources”). Washington:
The World Bank.
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၂
Ingula Pumped Storage Scheme စ

်ရတွင် နတာင်အာြရှိ

ဓာတ်အာျားထတ်လပ်နရျား

Eskom နင့််

ာ

ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားဆှိင်ရာ အစှိျားရမဟတ်နသာ အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားအက

ပျားနပါင်ျား၍ ဖမ

်ခင်ျားပပင်မ ာျားနင့်် က တိမ်အမ ိြုျေးအစာျေး နေ င်ျေးကဒသ မ ာျား

ထှိနေရာမ ာျားသည်

မ္ာလျားဆှိင်ရာ မ ှိြုျားသဉ်ျားနပ ာ

ဥပမာ - က

့်သှိို့လည်ပ ဉ်ျားမ ှိြုျားရှိနသာ က

်ဆင်

ှိြုျားက

်

်အသွင်

ှိ ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေး လ က် ှိမပီျေး

ွယ်မည့််အနတရာယ် ပခှိမ်ျားနဖခာ

်ခနေရနသာ င

်မ ာျား၊

ာမ ာျား (the Wattled Crane Bugeranus

carunculatus)၊ အဖြြူနရာင်နတာင်ပနင့်် အနများြွာျားအပများရသ
ှိ ည့်် င
Sarothrura ayresi) နင့်် ဘလျားင

မပဏ

ာျား မှိတ်ြ

်ငယ် (White –winged Flufftail

်မ ှိြုျား (Rudd”s Lark Heteromirafra ruddi) တှိအ
ို့ တွ ် အနရျားပါသည်။
ဓာတ်ပ ။ Ingula Visitors Centre (Eskom Holdings SOC Ltd)

၂။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ဆိတာ ဘာလဲ ?
အဓပပာယ်ဖင်ဆ
ုံ က်
့် ခ
Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် စမ
နည်ျေးပါျေးကအာင်

ပပြုလပ်ပခင်ျေးနင့််

ှိေ်ျားအန

ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျားအစအမမ ာျား

ေ်ရှိနေနသျားသည့်် သိသာထင် ှာျေးကသာ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
နရျားဆွထာျားနသာ

လပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျားကိ

နဆာင်ရွ

ွ

ာ

ဤအဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိခ

ွယ်

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားဖခင်ျားနင့််

သ

် သည် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

သင့််နတာ်သလှိ

ွ ကကင်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးအတွ

်ဖခင်ျားမရရှိသည့််

ရလေ်မ ာျားဖြစ်သည်။” အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာ ဘဏ္ဍာနရျား န
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ာင်အထည်နြာ်မှုနင့်် ထှိခှိ

ှိ နရာင် ှာျေးဖခင်ျား၊

နဆာင်ရွ

်ပပျားနော

အရင်ျားအဖမစ်မ ာျား

ထာျားနသာ အဖခာျား

ဖွေ့မဖိျေးက ျေးအြွွေ့အစည်ျားမ ာျား - စျားပွာျားနရျားလပ်ငေ်ျား နင့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ာ

်တွင်

် အစာျေးထိျေးကပျေးကလ ာ် န်
ာ

ွယ်

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား

ာ်ပှိနရျားရင်ျား (IFC) ၏ လပ်နဆာင်မှု စသတ်မတ်ခ

ရ
် ှိသဘာဝ
ှိ အဓှိ

တှိင်ျားတာနှိင်သည့််

်မှုမ ာျား

စမခေ်ခ
ို့ ွဖခင်ျား

် ၆ -

စာအပ်တွင်ပါရှိသည့််

ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့််

ွမ ာျေး အစာျေးထိျေးပပန်လည် တည်ကဆာက်ကပျေးပခင်ျေး အစအစဉ်

(Business and Biodiversity Offsets Program - BBOP) ၊ သတတြုတျားနြာ်ဖခင်ျားနင့်် ဓာတ်သတတြုမ ာျားဆှိင်ရာ
အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာန

ာင်စ (International Council on Mining and Metals - ICMM) ၊ နှိင်ငတ

ာ

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားသမဂ္ (International Union for the Conservation of Nature - IUCN) တှိအ
ို့ ပါအဝင်တွင်
အသျားဖပြုနေနသာ အဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိခ

်နင့်် ဆင်တသည်။ ပှိမှိအနသျားစှိတ်

နသာ အခ

် အလ

်မ ာျားအတွ

် နအာ

်တွင်

နြာ်ဖပထာျား နသာ သတင်ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျေးတင် ကလလာနိင်ပါသည်။ ရှိျားရင်ျားစွာဆိ လ င် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ
ြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ

ှိေ်ျားတစ်ခနက

မဖြစ်နပေါ်ကစနရျားအတွ
လပ်နဆာင်ခ

်

ာင့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် နဂဟစေစ်မ ာျားအနပေါ် နရာင်လ မရနှိင်နသာ ထှိခှိ
အစာျားထိျေးကလ ာ်နပျားရေ်

ရည်ရွယ်၍

ထပ်တှိျားနဆာင်ရွ

်နပျားနသာ

်ပ

်စျားမှု

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား

်မ ာျား ဟ မတ်ယနှိင်သည်။

ရည်ရယ်ထာျိုးသည့်် က ကွယထ
် န
ိ ုံး် သမ
ိ ်ုံးမှုရလဒ်မ ာျိုး
Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး၏ရည်မေ်ျားခ
အနဖခအနေနင့််

နှိှုင်ျားယဉ်၍

နဖမဖပင်နပေါ်တွင်

အသာျားတင်ဆျားရျားှု မှု မဖြစ်နစဘ
သှိမ
ို့ ဟတ် အသာျားတင်တှိျားတ

်ပေ်ျားတှိင်မာ မလစမ

(သှိမ
ို့ ဟတ်

အသာျားတင်တှိျားတ

မ
် ှု

နရတွင်)

နေထှိင်

ှိေ်ျား အန

်စာျားနသာ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်မှု ဖြစ်နစနရျား ဆှိသည်မာ- ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမ နင့်် ထှိေယ်နဖမတွင် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

လအမ ာျား၏သယဇာတသျားစွမှုနင့်် ယဉ်န

ွမ ာျားနင့်် ဆ

်စပ်နေသည့််

ျားမှုဆှိင်ရာတေ်ြှိျားမ ာျား (BBOP 2009 မ ဆနလ ာ်သလှိ ဆွထတ်ထာျားဖခင်ျား)

ှိ သာမေ်အာျားဖြင့်် ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ အခ ြုှိ ွေ့နသာ offset မ ာျေးသည် လ

်နတွွေ့တွင် တစ်စှိတ်တစ်ပှိင်ျားအာျေးပဖင်

အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှု မဖြစ်နပေါ်နစနရျားအစာျား “အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှု နလ ာ့်ေည်ျားနစနရျား” - ရည်ရွယ်ခ
ေဇှိင်ျားနရျားဆွရာ၌ ရည်မေ်ျားခ

ွမ ာျား

ှိ ပှိမှိလှိလာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှု မဖြစ်နစဘ

ြွွေ့စည်ျားပါဝင်မှု၊ နေ င်ျေးကဒသ အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား၊ နဂဟစေစ်၏ လပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျားနင့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
စသည်

ာင်အထည်နြာ်မှု မတှိင်မ

် ခပ်ေှိမ့််ေှိမ့်် ထာျားရှိဖခင်ျား နက

်ဖြင့်် (offset

ာင့်် သှိမ
ို့ ဟတ် offset ေဇှိင်ျားနရျားဆွဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အန
5

ာင်အထည်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

နြာ်ဖခင်ျားတွင် မရည်ရွယ်ထာျားနသာ ခ ြုှိ ွေ့ယွင်ျားအာျားေည်ျားမှုအခ ြုှိ ွေ့နက
န

ာင့်် လ

်နတွွေ့ရလေ်တွင် နမ ာ်မေ်ျားထာျားသနလာ

် အ

ြုှိ ျား

ျားဇျား မမ ာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။
Biodiversity

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတင်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးအတက်

ကပမကန ာနှင်က ထကိ

သိမ်ျေးဆည်ျေးထာျေးပခင်ျေး သိမ
ို့ ဟတ် အသျေးမပပြုပဲ ဖယ်ခ န်ထာျေးပခင်ျေး ၊ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးနှင် မ ြုိ ျေးစိတ်မ ာျေး စီမခနို့်ခဲမှုကိ
တိျေးပမြှင်ပခင်ျေးနှင်

အပခာျေးသတ်မှတ်ထာျေးကသာ

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျား

လပ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေးပါဝင်သည်။

ထနထာင်ဖခင်ျား၊

နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး ပိမိမ ာျားဖပာျားနစဖခင်ျား၊ ခ တ
ှိ ်ဆ
အနလျားထာျားသည့််

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

ှိ

အ

တှိျားခ ွေ့ဖခင်ျား

သှိမ
ို့ ဟတ်

က

ွယ်နပျားဖခင်ျား

သှိမ
ို့ ဟတ်

လပ်ကဆာင်မှု၏

အဓှိ

အေည်ျားဆျား

လ

ထာျားရှိဖခင်ျား၊

်ရှိ
(၂)

အနက

ာင်ျားအရာမည်သှိို့ရှိနစ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား အ

(ယင်ျားလပ်နဆာင်ခ

ယ်ဖပေ်န
ို့ သာ နဖမဖပင်တနလ ာ

်စာျား ရာနေရာမ ာျားအတွင်ျား နဆာင်ရွ

အကလျေးထာျေးသည်

စှိစစ်အတည်ဖပြုနှိင်သည့််)1

ာျားခေယ်နဖမအဖြစ်
စမခေ်ခ
ို့ ွဖခင်ျား

သတ်မတ်ထာျားသည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရာေယ်နဖမတစ်ခအတွင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် ပှိမှိ
Offset

(၁)

်မှိနစဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် ဖပေ်လည်ထနထာင် ဖခင်ျားနင့်် (၃) ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်
ာအ

ထှိမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား ဖြစ်ပွာျားတည်ရှိရာ နရနေ

ယင်ျေးတိက
ို့ ိ

ှိ

် သှိမ
ို့ ဟတ်

်ဖခင်ျား) မ ာျေးတင် အသျေးပပြုနိင်ပါသည်။
ာမ

တှိင်ျားတာနှိင်သည့််

(သှိမ
ို့ ဟတ်

ြုှိ ျားရလေ်မ ာျား ရရှိသင့််သည်။ Biodiversity offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ ယနေို့အခ န
ိ ်တွင် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် နဖမဖပင်ကိအကပခပပြု၍ လပ်ကဆာင် ကကသာ်လည်ျေး
သှိမ
ို့ ဟတ် ပင်လယ်နဂဟစေစ်မ ာျားတွင်လည်ျား အန

်

ေ်ျားနဖမ၊ နရခ ြုှိ

ာင်အထည်နြာ်နှိင်သည်။

ဖပေ်လည်ထနထာင်နပျားဖခင်ျားအာျားဖြင့်် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ပပြုလပ်ပခင်ျေး (Restoration offsets) တွင် နဂဟစေစ်၊
ကန င်ျေးကဒသ သှိမ
ို့ ဟတ် (မလဖွေ့မဖိျေးက ျေးစမ

ှိေ်ျားတည်ရှိရာနေရာ၏အဖပင်ဘ

ည် ယ်လပ်နဆာင်မှုမ ာျား ပါဝင်ပပျား ထှိမတစ်ဆင့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

် လာမည်ပဖစ်သည်။ ဥပမာ- နရမ ာျား ပှိမှိရရှိလာဖခင်ျားနက

တှိျားတ

်ဖခင်ျားနင့််

ထှိေ်ျားသှိများ် နစာင်န
့် ရာ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရာ

ညနထာ

တှိျားတ

်လာဖခင်ျားဖြစ်နှိင်သည်။

်သည် လနလာ

်ဖခင်ျားအာျားဖြင့််

်ပ့်မှုဖြင့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု

offset

ွ တေ်ြှိျားဖမင့််မာျားနသာ (မလစမ

်နသာ ဥပနေအ

ှိ

ာ

သှိမ
ို့ ဟတ် လ

ေစွာ မနဆာင်ရွ

ွယ်ဖခင်ျား
ာင်ျားတွင်

ှိေ်ျားတည်ရှိရာနေရာ၏

ည် ယ်ခ က် ှိ ှိ အ

ာအ

်နတွွေ့ အ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုလပ်နပျားဖခင်ျားသည်

ှိ အနသျားစှိတ်

(နခေါ်)

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ပပြုလပ်ပခင်ျေးသည် အနဖခအနေန

်ရှိ) နဂဟစေစ်တစ် ပ် ပ်၊ ကန င်ျေးကဒသ သှိမ
ို့ ဟတ် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

ပါဝင်သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား ထှိလပ်နဆာင်ခ
၏

တေ်ြှိျားမ ာျား

ဖ် ခင်ျား အာျားဖြင့်် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုလပ်ပခင်ျေး(Preservation offsets)

ရှိနေပပျားဖြစ်သည့်် သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားေည်ျားဖြင့််ဆရလ
ှိ
င် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

မရရှိပါ။

ာင့်် နဂဟဆှိင်ရာ လပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျား လပ်နဆာင်မှု

ွဆှိင်ရာ

သှိမ
ို့ ဟတ် ဆျားရှုျားမှုမ ာျား တာျားဆျားနရာင်လဖခင်ျား အာျားဖြင့်် offset
အဖပင်ဘ

ှိ ဖပေ်လည်ထနထာင်ရေ်

ွ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုအနဖခအနေ သှိမ
ို့ ဟတ် တေ်ြှိျားမ ာျား

တှိျားတ

က တိမ်ကဒသတစ်ခ၏

်ရှိ) မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

ွယ်နပျားဖခင်ျား

ာအ

ွယ်နပျားမှု

biodiversity

offset

်ခ့်လ င် သတ်မတ်ထာျားနသာ offset ကန ာ

(သှိမ
ို့ ဟတ် အနလျားထာျားသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား) သည် တနဖြျားနဖြျားခ င်ျား နလ ာ့်ေည်ျားသွာျားမည်၊ အတန်ျေးအစာျေး က ဆင်ျေးသွာျားမည်
သှိမ
ို့ ဟတ် ဆျားရှုျားသွာျားမည်ဟနသာ ယဆခ

်အနပေါ် အနဖခခဖခင်ျားဖြစ်သည်။

Offset လပ်ငန်ုံးမျ ုံး နှငစ
့်် ပ်လ ဉျိုးသည့်် ထူျိုးခခာျိုးခ က်က ဘာလွဲ?
Biodiversity offset
အဓိက

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် အဖခာျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားလပ်နဆာင်ခ

် အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျားနင့််

ွဖပာျားဖခာျားောျားမှု (၂) ခ ရှိသည်။

၁။ အဖခာျားစမ

ေ
ှိ ျား် နက

ာင့်် ထှိခှိ

်ပ

စ
် ျားမှုနင့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

ဖ် ခင်ျား

လွတ်လပ်စွာ သီျေးပခာျေး ရပ်တည်နေနသာ” ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စီမကိန်ျေးမ ာျေးနှင်မတဘဲ biodiversity offset
လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် ြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ှိေ်ျား တစ်ခ သှိမ
ို့ ဟတ် မ ာျားစွာနင့်် တှိ

စမ

ွ ဆျားရှုျားမှုအခ ြုှိ ွေ့

ှိေ်ျားမ ာျားသည် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ရင်ျားလင်ျားစွာ ခ တ
ှိ ်ဆ

်ထာျားသည်။ ထှိဖွေ့မဖိျေးက ျေး

ှိ ဖြစ်နစဖခင်ျား၊ ဥပမာ - သဘာဝနေ င်ျေးကဒသ အခ ြုိ ွေ့ နလ ာ့်ေည်ျား ဆျားရှုျား

နစဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အတန်ျေးအစာျေး က ဆင်ျေးနစဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အနလျားထာျားသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်တစ်ခ
သှိမ
ို့ ဟတ် မ ာျားစွာ၏ အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးနစဖခင်ျားတှိို့ ှိနိင်သည်။

1

အခ ိြုွေ့ပဖစ် ပ်မ ာျေးတင် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု လဒ်ကိ အက အတက်အာျေးပဖင် တိင်ျေးတာ န် ပဖစ်နိင်မည်မဟတ်ပါ။ သိက
ို့ သာ်လည်ျေး

ှိ/မ ှိဟသည် စကာျေးလျေး မ ာျေးနှင်သာ

စိစစ်အတည်ပပြုနိင်ကပမည်။ ဥပမာ - ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေး န်အကလျေးထာျေးကသာ အခ ိြုွေ့မ ိြုျေးစိတ်မ ာျေးသည် အလယ်အတကမကတွေ့နိင်ပခင်ျေး သိို့မဟတ် ယင်ျေးတိမ
ို့ ိြုျေးစိတ်ဝင် အက အတက်
အတိျေးအကလ ာကိ

ကထာက်လှမ်ျေး န်အတက်ခက်ခဲလန်ျေးပခင်ျေးက ကာင်

ယ ကည်စိတ်ခ သည်

တိင်ျေးတာကဆာင် က်မှုမ ိြုျေး

ပပြုလပ်နိင်မည်မဟတ်ပါ။

ကစာင် ကပ် ကည် ှွေ့စစ်ကဆျေးသည် နည်ျေးလမ်ျေးအာျေးပဖင် ယင်ျေးတိမ
ို့ ိြုျေးစိတ်မ ာျေးသည် ကန ာတစ်ခတင် ဆက်လက် ှိမ ှိ ဆိသည်ကိမ စိစစ်အတည်ပပြုနိ င်ကပမည်။

6

သိက
ို့ သာ်လည်ျေး

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၂။ အသာျားတင်ဆျားရျားှု မှုမဖြစ်နစဘ အသာျားတင်တျားတ
ှိ

မ
် ဖှု ြစ်နစနရျားအဓှိ

ကယဘယ အာျေးပဖင် Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ

ထာျားဖခင်ျား

တခ ြုိ ွေ့ကသာ သိသာထင် ှာျေးသည် ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေး

သက်က ာက်မှု မ ာျေး အတက် အဖပည့််အဝအစာျေးထိျေးကလ ာ်ကပျေး န် (အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှုမဖြစ်နစဘ သှိမ
ို့ ဟတ် အသာျားတင်
တှိျားတ

်မှု

ှိ သာ ပှိမှိလှိလာျားသည့််အဆင့််အထှိ) ကမ ာ်မှန်ျေးထာျေးသည်။ ထိသိို့ကဆာင် က် ာတင် တှိင်ျားတာနှိင်သည့််

သှိမ
ို့ ဟတ် စှိစစ်နှိင် သည့််၊ နရရည်အတက် ပဖစ်မပီျေး အဖခာျားနသာ (လ
ာ

်ရှိနဆာင်ရွ

ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျား နရျားအစအမတစ်ရပ်ရပ်အဖပင် ထပ်တှိျားနဆာင်ရွ

offset ပပြုလပ်ပခင်ျေးမ ာျေးသည် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
စနစ်တက တည်ကဆာက်ထာျေးမပီျေး
ဥပမာအာျေးပဖင်

(၁)

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်ရပ်
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ှိ နလ ာ့်ခ ရာ၌ အဖခာျားနသာ ခ ဉ်ျား

တသမတ်တည်ျေးပဖစ်ကသာ
ရည်ရွယ်ခ

်ရှိရှိဖြင့််

ှိေ်ျားနက

ျားနပျားရေ်သ

လပ်နဆာင်ခ

ာင့််

အန

်သ

ဖြစ်နပေါ်နသာ

ပ်ေည်ျားမ ာျားထက် ပိမိ၍

ခ ည်ျေးကပ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေးကိ

အသျားမဖပြုဘြယ်ခ ေ်ထာျားဖခင်ျား2

နေ င်ျေးကဒသကိ
ှိ

်သည်ပစပဖင် ကဆာင် က် မည်။ ဤနေရာတွင်

သ

အသျေးပပြုထာျေးသည်။

(ဆှိလှိသည်မာ

ာင်အထည်မနြာ်ဘ

ွမ ာျားအနပေါ် သိသာထင် ှာျေးကသာ ထိခိက်သက် ာက်မှု အက

မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ
နလ ာ်နက

ွမ ာျေးဆျားရှုျားမှု

်ဆ သှိမ
ို့ ဟတ် စမနရျားဆွထာျားသည့််)

ွင်ျားအ

ဖြင့််

ှိ နလ ာ့်ခ ပခင်ျေး သှိမ
ို့ ဟတ် (၂)

ဆိျေးက ြုိ ျေး

်မဟတ်ဘ ပှိမှိကကာင်ျေးမန်ကသာ တေ်ြှိျားမ ာျား ရှိနှိင်ရေ်

ှိေ်ျားေယ်နဖမ၏

ခ ေ်ထာျားခ့်ဖခင်ျား)

ေ်မ ာျား

ဆ
် ှိင်ရာ

စမ

သက်က ာက်မှုအတွ

ာ

်

ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားမှုပမင်မာျေးက ျေး

်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့ပဖစ်သည်။

Biodiversity offset လပ်ငန်ုံးမျ ုံး နှင ် တေဟစနစ်၏ဝန်တဆာင်မှုမ ာျိုး
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျားကိ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားသည်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး ဖခင်ျားသနဘာ
ရရှိနေနသာ အ

ြုှိ ျားန

သာမေ်အာျားဖြင့််

်နစဖခင်ျားနင့်် လသာျားဘဝ သာယာဝနဖပာမှု တေ်ြှိျားမ ာျား ဖြစ်က

မ ြုှိ ျား ခွဖခာျားနြာ်ဖပနှိင်သည် (လပ်နဆာင်မှုစသတ်မတ်ခ
ယင်ျားတှိမ
ို့ ာ (၁) နထာ
ထက်

ှိ

န
် မွျားဝမ်ျားန

ျားမာျား

ယ်ဖပေ်ို့

ာင်ျားလပ်ငေ်ျားမ ာျား နရရည် ဖြစ်နပေါ်

သည်။ နဂဟစေစ်၏ ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျား

ှိ အမ ြုှိ ျားအစာျား ၄

် ၆ (PS6) မ ဆနလ ာ်သလှိ ထတ်နတ်ထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်)။

်ပ့်နပျားနသာ ဝေ်နဆာင်မှု (provisioning services) တွင် နဂဟစေစ်မ လအမ ာျား ရယနေနသာ

ေ်မ ာျား ဥပမာ - ငါျားနင့်် အဖခာျားကတာထဲမှ

ှိသည်အစာျေးအစာမ ာျေး၊ နရခ ြုှိ ၊ သစ်နင့်် အဖခာျားနသာ အမ င်မ ာျား၊

ပရနဆျားပင်မ ာျားဖြစ်က

သည်။ (၂) ထှိေ်ျားညြှှိနပျားသည့်် ဝေ်နဆာင်မှု (regulating services) တွင် နရ

နရက

အဖခာျားနသာ

ျားနရလ မှုနင့််

ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျား

ျားဇျား မ ာျားဖြစ်သည်။ နဂဟစေစ်၏ ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားသည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် က

လနသာ်လည်ျား အသှိအမတ်ဖပြုခရမှု ေည်ျားပါျားသည်။ ယင်ျားတှိမ
ို့ ာ - အသ
တှိျားတ

နဂဟစေစ်၏

ှိ ဆှိလှိဖခင်ျားဖြစ်သည်။ နဂဟစေစ်၏ ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားမာ နဂဟစေစ်မ ာျားမ လအမ ာျား

သဘာဝနဘျားအနတရာယ်မ ာျားမ

အ

ထှိေ်ျားခ ြုပ်ဖခင်ျားနင့်် ရာသဥတထှိေ်ျားညြှှိနပျားဖခင်ျား တှိို့ ပါဝင်သည်။ (၃) ယဉ်န

ာအ

ွယ်နပျားဖခင်ျား၊

ှိသေ်စ
ို့ င်နပျားဖခင်ျား၊

နဖမဆလာတှိ

်စာျားမှု

ှိ

ျားမှုဆှိင်ရာဝေ်နဆာင်မှုမ ာျား (cultural services)

တွင် အထွတ်အဖမတ်ထာျားရာနေရာမ ာျား၊ အပေ်ျားနဖြအောျားယရေ်နင့်် ရှုခင်ျားပသာေအဖမင် ခစာျားရေ်နေရာမ ာျား ပါဝင်သည်။
ထှိအ
ို့ ဖပင်

(၄)

နထာ

်

နပျားသည့််

ဝေ်နဆာင်မှု

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနပျားသည့်် သဘာဝလပ်ငေ်ျားစဉ်မ ာျား ဖြစ်က
အပင်နင့််
ပါဝင်က

တှိရှိစဆာေ်တှိို့

လှိအပ်သည့််

(supporting

services)

အာဟာရစ

်ဝေ်ျား

လည်ပတ်ဖခင်ျားနင့််

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားနင့််

နဂဟစေစ်မ ာျား

ထှိဖြစ်ရပ်တွင် biodiversity offset
ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျားအတွ
ထှိနရာ

်

ှိ

ျားဖခင်ျား၊ နဖမဆလာဖြစ်ထွေ်ျားဖခင်ျား၊

အနဖခခ

ေ်က

မ်ျားမ ာျား

ထတ်လပ်ဖခင်ျားတှိို့

ှိ ဆှိလှိသည်။ ထှိသှိို့ နဆာင်ရွ
်နင့်် နှိှုင်ျားယဉ်က

အစာျေးထိျေးကပျေးကလ ာ် န်

ှိ

ှိ စမ

်မည့််

ှိေ်ျားနက

နေရာနေသအနပေါ်

ာင့်် ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား

အဓှိ

ထာျားနဆာင်ရွ

ဆနလ ာ်နသာ
အနဖခခ၍

ာင်အထည်မနြာ်ဘ တှိတှိ

ွမ ာျေးအကပေါ် ဆိျေးက ိြုျေးသက်က ာက်မ ာျား

7

သှိမ
ို့ ဟတ်
offset

ှိေ်ျားနေရာအတွင်ျား ှိ

ှိ အေည်ျားဆျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ဖခင်ျားဖြစ်သည်။
ွမ ာျေးအကပေါ်ဆိျေးက ိြုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး

်နပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ သနဘာတရာျားမာ အသာျားတင် ဆျားရှုျားမှုမရှိနစဘ အသာျားတင်

်ဖြစ်သည်။ ထိက
ို့ ကာင် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျားသည် မလစမ

သည်။

်နလ့်ရှိသည်။

biodiversity

ခ ေ်လပ်ထာျားခ့်နသာ မလစမ

ှိေ်ျားဧရှိယာဖပင်ပရှိ နေ င်ျေးကဒသလည်ျား ပါဝင်ပပျား ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား

ှိေ်ျားအတွင်ျားသှိို့ သွတ်သွင်ျားနဆာင်ရွ

ွာနသာ

်ဆှိင်ရာကဒသ၌ ဆျားရှုျားသွာျားသည့်် အခ ြုှိ ွေ့နသာနဂဟစေစ်၏

ာျားရပ်သည် တမင်ရည်ရွယ်၍ အန

်ဖခင်ျားဖြင့်် စမ

ည့််လ င် offset တစ်ခတွင် မလစမ

ထှိနေ င်ျေးကဒသ

်မှုသာ ရရှိနစရေ်အတွ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျား

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် သ

ဤနေရာတွင်သျားထာျားသည့်် ြယ်ခ ေ်ထာျားဖခင်ျားဟသည့်် စ

ယင်ျားလပ်နဆာင်ခ

ှိေ်ျားေယ်နဖမနင့်် သျားဖခာျားဖြစ်နသာ၊ နဝျား

အစာထိျေးကလ ာ်ပခင်ျေးမ ာျေးပပြုလပ်ကပျေး န်

်နသာေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်မဖြစ်နှိင်ပါ။နဆာင်ရွ

နေ င်ျေးကဒသ

ရှိတတ်က

ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျား

သည်။

ေယ်နဖမတစ်ခ၌

တှိျားတ

အဖခာျားနသာ

ပပျား ထှိလပ်ငေ်ျားစဉ်မ ာျားတွင် ဝတ်မှုေ်

Biodiversity offet လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် သာမေ်အာျားဖြင့်် မလစမ

2

မာ

ှိေ်ျားအန

ာင်အထည်နြာ်ရာနေရာမှ က

ည့််လ င်

ပမှန်အာျေးပဖင် စီမကိန်ျေးပပင်ပတင်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုလပ်ကပျေးပခင်ျေးသည် တစ်ခါတစ်ရ၌ မလစမ
နဂဟစေစ်၏ ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျား
(ဥပမာ - မလစမ
သျားစွမှု

ှိ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားရေ် နဆာင်ရွ

ှိေ်ျားနေရာမ ရပ်ပှိင်ျားဆှိင်ရာအ နဝျား

ှိ ပှိမှိတင်ျား

ပ်စွာ

ှိေ်ျားေယ်နဖမတွင် နတွွေ့ရသည့်် နဂဟစေစ် နင့်် တညနသာ

ေ်သ
ို့ တ်ထာျားဖခင်ျား)နက

နရရည်မတည်တ့်နှိင်ဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် စမ

်ဖခင်ျားဖြစ်သွာျားနှိင်သည်။ သှိန
ို့ သာ် အနက

ှိေ်ျားနေရာနင့်် လွတ်

င်ျားနသာ အဖပင်ဘ

ြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ
ထှိခှိ

်မှုနလ ာ့်ခ ရေ်လှိအပ်သည်။ ဥပမာ - ဆည်နဖမာင်ျားစမ

ှိ ဖြတ်နတာ

် လှိ

ှိေ်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျား
်သည်အကနအထာျေးတင်

ညနှိင်ရေ် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးပဖင် တညနသာ နဂဟစေစ်တစ်ရပ်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနပျားမည့််အစာျား နရ ရှိနှိင်မည့်် အဖခာျားေည်ျားလမ်ျား တစ်ခ နြာ်ထတ်နဆာင်ရွ

Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ဆိတာဘာလဲဆသည်
ိ
နင့်် စပ်လ ဉ်ျား၍ နော

ှိ

်အဓှိပပာယ်ရှိနသာ ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားဖြင့််သာ

ှိေ်ျား၊ သတတြုတျားနြာ်နရျား စမ

ှိေ်ျားတစ်ရပ်သည် ယင်နယ်ကပမတင် နေသခမ ာျားနရခ ြုှိ ရရှိသျားစွမှု

်ေစ်ော နသာ ရပ်ရွာလထအာျား

်တစ်နေရာတွင် biodiversity offset

ာင့်် နဂဟစေစ်၏ ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျား ဆျားရှုျားမှု

bidoviersity offset လပ်ငန်ျေးတစ်ခ အစာျေး အပခာျေးထှိနရာ

အမ ာျေးအာျေးပဖင် ထှိခှိ

်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား

ာင့်် နေရာနေသအကပခပပြု နဂဟစေစ်၏ ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျားစွာသည်

တစ်ရပ်နင့်် အစာျားထှိျား ဖြည့််ဆည်ျားနပျားနှိင်မှုမရှိဖခင်ျားတှိို့ ဖြစ်နှိင်သည်။ ထှိနက
သာမေ်အာျားဖြင့််

ာင်ျားအခ

ွာဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် offset ပပြုလပ်မည်နေရာအတွင်ျား အရင်ျားအဖမစ်မ ာျား

ှိ

်ရေ် ပှိမှိလှိအပ်နှိင်သည်။

ထ
် ပ် နလ့်လာစရာ သတင်ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျား

BBOP. 2009. Biodiversity offset Cost-Benefit Handbook. Washington: Forest Trends, Business and
Biodiversity offsets Program.
www.forest-trends.org/documents/files/doc_3094.pdf
BBOP. 2012a. Biodiversity offset Design Handbook and Appendices. Washington: Forest Trends, Business
and Biodiversity offsets Program.
www.forest-trends.org/documents/files/doc_3078.pdf
BBOP. 2012b. Standard on Biodiversity offsets. Washington: Business and Biodiversity offsets Program.
www.forest-trends.org/documents/files/doc_3078.pdf
Gardner et al. 2013. “Biodiversity offsets and the Challenge of Achieving No-Net-Loss.” Conservation
Biology 27(6): 1254–1264.
IUCN.2014. Biodiversity offsets Technical Study Paper. Gland, Switzerland: International Union for
Conservation of Nature, 65p.
Link: http://cmsdata.iucn.org/downloads/final_biodiversity_offsets_paper__9nov2014_1.pdf
ICMM and IUCN. 2013. Independent Report on Biodiversity offsets. International Council on Mining and
Metals.
http://www.icmm.com/document/4934
Pilgrim, J.D. and Ekstrom, J.M. 2014. Technical Conditions for Positive Outcomes from Biodiversity
offsets: An Input Paper for the IUCN Technical Study Group on Biodiversity offsets. Gland, Switzerland:
International Union for Conservation of Nature, 46p.
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-027.pdf
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၃
နလအာျားလ ပ်စစ်စမ

ှိေ်ျားမ ာျားက ကာင် င

သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျေး
လပ်ငန်ျေးမ ာျေး နဆာင်ရွ

်မ ာျား၊ လင်ျားနှိို့မ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိ ဆိျေးက ိြုျေးသက်က ာက်ကစကသာအခါ biodiversity offset

်နပျားရေ် သင့််နလ ာ်နှိင်သည်။

၃။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ မည်သည်အခ ိန်တင် အသျေးပပြု န်
စဉ်ျေးစာျေးမည်နည်ျေး?
ထခက
ုံ မ
် ှုတလ ာခ
့် တရျိုး လုံပ်ငန်ျိုးစဉအဆင်ဆ
့် င့်် (Mitigation Hierarchy) အတရျိုးပါပုံ
မလြွွေ့ပြှိြုျားစမ
ဆှိသည်မာ- ထှိခှိ
နော

ှိေ်ျားတွင် ထှိခှိ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််အတိင်ျေး အန

်မှုနလ ာ့်ခ နှိင်နသာ ေည်ျားလမ်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့

်ဆျားအာျားထာျားရာ အဖြစ် စဉ်ျားစာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။

ထှိခှိ

ှိ စဉ်ျားစာျားသည့််အခါ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ

မ္ာတလာျားရှိ ပတ်ဝေ်ျား

ှိေ်ျားနရျားဆွသမ ာျားသည် (၁) ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

သင့််သည်(၂) ထှိန
ို့ ော

် ထှိထှိခှိ

င်ထှိခှိ

် ဇဝမ ြုှိ ျားစ မ ြုှိ ျား

biodiversity offset

ွတစ်ရပ်ရပ်အနပေါ် ထှိခှိ

်မှုမ ာျား အေည်ျားဆျားဖြစ်နစနရျား က

်သွာျားနသာ နေရာမ ာျား သှိို့မဟတ် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

ထှိန
ို့ ော

်ဖခင်ျား

်မှုဆေ်ျားစစ်ရာ၌

ျွမ်ျား

င်သမ ာျား

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လပ်ငေ်ျားစဉ် အဆင့််ဆင့််အနပေါ် ကယဘယ အာျေးပဖင် သှိဖမင်ောျားလည်ထာျားသည့်် အတှိင်ျား နြာ်ဖပရလ င်

ြွွေ့ပြှိြုျားက ျေး စမ
ထှိခှိ

ာင်အထည်နြာ် နဆာင်ရွ

်မှုမ ာျား

ှိ နရာင် ှာျေးရေ် ဦျေးစာက

ှိြုျားပမ်ျားသင့််သည် (၃) ထှိန
ို့ ော

ှိ မည်သှိို့ ဖပေ်လည်ထနထာင်မည်ဆှိသည်

ွမ ာျေးအကပေါ် ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျား ဆ

်လ

အပါအဝင် သက်ဆိင် ာ အကပခအကနအလိက်

် စမ

ှိြုျားပမ်ျား

ှိေ်ျားနက

ာင့််

ှိ စဉ်ျားစာျားသင့််သည် နင့်် (၄)

်ရှိနေနသျားလ င် (နငွနက

ျားနပျားနလ ာ်ဖခင်ျားအဖပင်)

အစာျေးထိျေးကလ ာ်ကပျေးသည် လပ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေး

ကဆာင် က်သင်သည်။
ထှိခှိ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််သည် (ထှိခှိ

ဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား

အာျားဖြင့််)

ဖြစ်နှိင်သမ

ဖယ်ထတ် န် ပစခ မှတ်ပခင်ျေးကိ အဓှိ
ဦျားစွာနဆာင်ရွ

်ပပျား

ဆ

်လ

ထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိသှိို့ နဆာင်ရွ

်၍

အနလ ာ်နပျားဖခင်ျား၊offset

ပပန်လည်တည့််မတ်နရျား အစအမမ ာျား နဆာင်ရွ
ဆှိျားက ြုိ ျေးသက်က ာက်မမ
ှု ာျေးကိ

်နှိင်ကပခမ ာျား

အဖမင့််ဆျားအတှိင်ျားအတာအထှိ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုလပ်ပခင်ျေးအပါအဝင်ဖြင့််)

။

“

ာ

ွယ်ဖခင်ျားသည်

နရျားဆှိရှိျားစ

ာျားသည် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတက် မေ်

ဖခင်ျားသည်

အန

အထှိနရာ

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် (၁) ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
ကဆာင် က်ပခင်ျေး (၂) သတ်မတ်စမ
နည်ျားပညာမ ာျား
သ

သှိမ
ို့ ဟတ်

ဆ
် ှိင်ရာအခ ေ
ှိ ်မ ာျား၊

နရွေ့နဖပာင်ျား
အဖခာျားနသာ
အထ

်ဆျားနသာ

ထှိခှိ

ထှိခှိ

သဖခင်ျားထ

ပှိန

ာင်ျားသည်”

ဟနသာ

ွမ ာျား ဆျားရှုျားမှု ကိ နရာင် ှာျေး

အစအမဖြစ်သည်။

ေည်ျားစေစ်မ ာျား

အသျားဖပြုမှု
-

ှိ

်အအမ ာျား

ှိ ဂရတစှိ

နရာင် ှာျေးဖခင်ျား

ထှိနရာင် ှာျေးမှုသည်

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ နရျားအစအမမ ာျား။
ေည်ျားလမ်ျားမ ာျား

(၄)

ထှိခှိ

်မှုနရာင် ှာျေးရာ၌
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မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

ာလအတွင်ျား အနနာင့််အယ

ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ
ှိ

ှိ

တစ်နစ်တာအတင်ျေး

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အနလျားထာျား သည့််
်သည့်် အခ ေ
ှိ ်

ှိေ်ျား

် ပစခ ဖခင်ျား (၃) အခ ြုှိ ွေ့ ကသာ

သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိ နရာင် ှာျေးဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် နလ ာ့်ခ ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် နဆာင်ရွ

်တွင်နြာ်ဖပထာျားနသာ

်

ေ်သည်။ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား

ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျား အနဖခခအနဆာ

ဥပမာ

်မ ြုှိ ျား

ှိ

လှိအပ်သလှိ

ွမ ာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား တေ်ြှိျားဖမင့််မာျားနသာကန ာ နှင် အကဝျေးတင် စမ

်စာျားသည့််အခ ေ
ှိ ်အတွင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် သာျားနပါ

အခ ြုှိ ွေ့လပ်နဆာင်ခ

်ပပျားမသာ (ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား

ှိ

်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။

က ာှ င် ာှ ျေးပခင်ျေး

ာင်ျားဆျားနသာ၊

ှိ နရာင် ှာျေးဖခင်ျားနင့်် အေည်ျားဆျားဖြစ်နစ

ထိခိက်ဆျေး ှ:နိင်ကပခအနတ ာယ်မ ာျေး(risks)

်ဖြစ်နစမည့််

် နှိငသည်။
အဖပည့််အဝ

အသျားဖပြုဖခင်ျား

မနရာင် ှာျေးနှိင်လ င်
သှိမ
ို့ ဟတ်

စမ

ှိေ်ျား

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

တည်နဆာ
ထှိခှိ

်နရျား

်မှုမ ာျား

ာလ သှိမ
ို့ ဟတ် လပ်ငန်ျေးလည်ပတ်နရျား

ာလအတွင်ျား အဖခာျား ခ ေ
ှိ ်ညြှှိနဆာင်ရွ

ှိ အေည်ျားဆျား ဖြစ်နစနှိင်ပါသည်။ အခ ြုှိ ွေ့နေရာမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

်မှုမ ာျား ဖပြုလပ်ဖခင်ျားအာျားဖြင့််

ှိ စမ

ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျား၌ပင်

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ဖပေ်လည်ထနထာင် ထာျားနှိင်သည်။ သှိန
ို့ သာ် ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျား (မလအတိင်ျေး ပပန်လည်သန်စမ်ျေးကအာင်
ပပြုလပ်ပခင်ျေး) သည် ထိသိို့ပပြုလပ် န် ပင်
အဖခာျားနေရာရှိ
ေ်

မထှိမခှိ

စရှိတ်လည်ျား မသ

ှိယ်အာျားဖြင့်် မ ာျားစွာခ

်က န်ရှိနေနသျားနသာ
်သာနှိင်ပါ။ ထှိန
ို့ က

နဂဟစေစ်မ ာျား

ာင့်် စမ

အေည်ျားဆျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ရေ် သှိမ
ို့ ဟတ် စမ
က

ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ

လနလာ

်စွာ

ှိ

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရာ

ှိေ်ျားမ ာျားစွာတွင် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ှိေ်ျားနေရာရှိ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်မှုအာျားလျားသည် ထှိဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

တာျားဆျားနှိင်မည်မဟတ်ပါ။

်ခနသာ အခ ြုှိ ွေ့ နဂဟစေစ်မ ာျားအတွ

်ဖခင်ျားနင့််

ွ ဆျားရှုျားမှု

ွမ ာျား

် ဖြစ်နှိင်မည်မဟတ်ပါ။
ှိ နရာင် ှာျေး ေ် သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိ ဖပေ်လည်ထနထာင်ရေ် ဖြစ်နှိင်သမ

ွမ ာျားအနပေါ် ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျား မ

ထိသိို့ပဖစ်လာလ င်

စနစ်တက

နှိှုင်ျားယဉ်လ င်

စမနရျားဆွ၍

အန

နရာ

်နစနရျားအတက်

ာင်အထည်နြာ်နသာ

biodiversity offset ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျားဖြင့်် သိသာထင် ှာျေးကသာ ဆိျေးက ြုိ ျေးကကင်ျေးက န် သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ တစ်ခါတစ်ရ
ထှိနရာ

်စွာ အစာျေးထိျေး နှိင်နပမည်။

ပ ၃.၁ - Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး၏ ရည်မေ်ျားခ

ပ
် ေ်ျားတှိင် - အသာျားတင်ဆျားရျားှု မှု မဖြစ်နစနရျား

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျား၏ လ

်ရှိတေ်ြှိျား
ဇီဝမျိ ုံးစမျိ ုံးကမ
ွွဲ ျ ုံးအတပေါ်

ဇီဝမျိ ုံးစမျိ ုံးကမ
ွွဲ ျ ုံးအတပေါ်
ဆိုံးကျိ ုံးသက်တ

တက င်ုံးကျိ ုံးသက်တ

က်မှု

က်မှု

ပဖစ်ကပေါ်နိင်ကသာ သက်က ာက်မှု
မနရာင်က
နရာင်က

ဉ်
ဉ်

ပဖစ်ကပေါ်နိင်ကသာ သက်က ာက်မှု
အေည်ျားဆျား

ပဖစ်ကပေါ်နိင်ကသာ သက်က ာက်မှု

ဖြစ်နအာင်
နလ ာ့်ခ
နရာင်က

ဉ်

အေည်ျားဆျား

ဖပေ်လည်

ပဖစ်ကပေါ်နိင်ကသာ

ဖြစ်နအာင်

ထနထာင်

သက်က ာက်မှု

နလ ာ့်ခ

အစာျေးထိျေးကပျေးကလ ာ်ပခင်ျေး /offset

အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှုမရှိပခင်ျေး
ကိျေးကာျေးရင်ျားဖမစ် ။ (BBOP Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး လ

အသာျားတင် တှိျားတ

စ
် ွစာအပ်) မ ဆနလ ာ်သလှိ ထတ်နတ်ထာျားပါသည်

ပ ၃.၁ တွင် biodiversity offset ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်ဖြင့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
သက်က ာက်မှုမ ာျေး (လိကမ္ာ်နရာင်ဖြင့်် နြာ်ဖပထာျားသည်) အတွ
နရျားလပ်ငေ်ျားစဉ်
(အန

အဆင့််ဆင့််နဆာင်ရွ

ာင်ျားဆျားမာ) အသာျားတင် တှိျားတ

်ပ

ှိ

်မှု

နြာ်ထာျား၌

ွမ ာျေးအကပေါ် ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေး

် အစာျေးထိျေးနှိင်သည့်် သာမေ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခတွင် ထှိခှိ
အသာျားတင်

ဆျားရှုျားမှုမရှိနသာ

အနဖခအနေအထှိ

်မှုနလ ာ့်ခ
သှိမ
ို့ ဟတ်

်ဖြစ်နပေါ်မှုဆှိင်ရာ အဖပြုသနဘာရလေ်မ ာျား ရရှိသည့််အနဖခအနေအထှိ ပဖစ်သည်။
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Biodiversity offset လပ်ငန်ုံးမျ ုံးအသျိုးုံ ခပ နင
ုံ တ
် သာ စီမကန်ျိုးအမ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး
ယနေို့အခ န
ိ ်ထိ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး
အနဖခခအနဆာ

်အအစမ

ှိေ်ျားမ ာျေးတင်

ှိ က အာျေးလ ပ်စစ်စီမကိန်ျေးမ ာျေးအပါအဝင် အစှိျားရ၏ အက

အသျားဖပြုလ က် ှိသည်။

ပဂ္လှိ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင်

biodiversity

ျားစာျား
offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ သယဇာတတျားနြာ်ထတ်လပ်သည့်် အက

ျားစာျားလပ်ငေ်ျားမ ာျား - မ ာျေးကသာအာျေးပဖင် နရေ၊ သဘာဝဓာတ်နငွွေ့နင့််

သတတြုတျားနြာ်မှုလပ်ငေ်ျား မ ာျားတင် အသျားဖပြုရေ် အဆှိဖပြုက

သည်။

လ

်နတွွေ့တင
ွ ်

biodiversity

စီမကိန်ျေးအမ ြုိ ျေးမ ြုိ ျေးတိို့တင် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ

အစှိျားရနင့််

ပဂ္လှိ

ဏ္ဍမ ာျေး ှိ

ွမ ာျားအနပေါ် ကကင်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိနလ ာ့်ခ ရေ် ထှိနရာ

ဖွေ့မဖိြု:

က ျေး

်စွာ အသျားဖပြုနှိင်

သည်။
စမ

ှိေ်ျားတည်နေရာနင့််

ထည့််သွင်ျား နဆာင်ရွ
၁။

ေဇှိင်ျားအနပေါ်မတည်၍

(အဖခာျားစမ

ှိေ်ျားမ ာျားအဖပင်)

နအာ

်ပါစမ

ှိေ်ျားမ ာျားတွင်လည်ျား

်နှိင်သည်။

လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားထတ်လပ်ဖခင်ျား။ သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျားနင့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား ွမ ာျားအနပေါ် ထှိခှိ ်နှိင်သည့်် အက ျားစာျား
လ ပ်စစ် ဓာတ်အာျားထတ်လပ်မှုအမ ြုှိ ျားအစာျားအာျားလျား၊ ရပ်က
ေယျား

လျားယာျား ဓာတ်အာျားနပျားစ

ွင်ျားနလာင်စာသျေး အပစွမ်ျားအင် ဓာတ်အာျားနပျားစ

်ရမ ာျားနင့်် ဖပေ်လည်ဖပည့််ပြှိြုျားပမစွမ်ျားအင် ဥပမာ - နရအာျားလ ပ်စစ်၊ နလအာျားလ ပ်စစ်၊

နေနရာင်ဖခည်စွမ်ျားအင်နင့်် ဘမှိအပစွမ်ျားအင်သျား လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားနပျားစ
ဓာတ်အာျား ဖြေ်ဖို့ ြြူျားနရျားလှိင်ျားမ ာျားလည်ျား ပါဝင်က

်ရမ ာျား၊ ဓာတ်အာျားပှိလ
ို့ ွတ်နရျားလှိင်ျားမ ာျားနင့််

သည်။

၂။

ပှိနို့ ဆာင်နရျား။ သဘာဝကန င်ျေးကဒသမ ာျား ှိ ဖြတ်သွာျားနသာလမ်ျားမ ာျား၊ ဆှိပ် မ်ျားက ျားမ ာျားနင့်် နလယာဉ် ွင်ျားမ ာျား

၃။

နရနပျားနဝနရျားဆည်မ ာျားနင့််က ျားမာျားနသာ နရလတ်နဖမာင်ျားမ ာျား

၄။

သယဇာတတျားနြာ်ထတ်လပ်နရျားလပ်ငေ်ျားမ ာျား။
(ပှိ

်ရမ ာျား၊

ဓာတ်သတတြုတျားနြာ်ဖခင်ျား၊

နရေသဘာဝဓာတ်နငွွေ့ထတ်ယဖခင်ျား

်လင်
ှိ ျားလပ်ငန်ျေးမ ာျားအပါအဝင်)

၅။

သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျား

၆။

စှိ ပ
် ြုှိ ျားနရျား။ အက ျားစာျားစှိ ်ပ ြုှိ ျားမှုမ ာျား - ဆည်နရသွင်ျားစှိ ်ပ ြုှိ ျားမှုနင့်် မှိျားနရအသျားဖပြုစှိ ်ပ ြုှိ ျားမှုမ ာျားသည် သဘာဝနေ င်ျေး
ကဒသမ ာျား

၇။

ှိ နဖပာင်ျားလနစမည် သစ်ကတာစိက်ခင်ျေးမ ာျေး

ှိ နဖပာင်ျားလနစလ င် (ဥပမာ - ဆအေ်ျား၊ ပပှိစပ်၊ က

စသည့်် စှိ

်ခင်ျားက

ျားမ ာျား)

ပမှိြုွေ့ဖပတှိျားခ ွေ့လာဖခင်ျား။ အှိမ် ာစီမကိန်ျေးမ ာျား၊ နစ ျားဝယ် ေ်တှိ ်က ျားမ ာျား၊ အာျား စာျားရမ ာျား၊ နဂါ ် ွင်ျားမ ာျား၊ စွေ်ို့ပစ်
အမှိှု

်ပမ ာျားနင့်် အဖခာျားက

ျားမာျားနသာ အနဆာ

်အအမ ာျားသည် သဘာဝနေထှိင်ကန င်ျေးကဒသမ ာျား

ှိ နဖပာင်ျားလနစ

သည်။

Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအသျားဖပြုနှိင်နရျား မည်သည့််အခ ေ
ှိ တ
် င
ွ ် စဉ်ျားစာျားနှိင်သည်နင့်် စပ်လ ဉ်ျား၍ နော

်ထပ်

နလ့်လာစရာ သတင်ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျား
CSBI.2014. Biodiversity Data Collection Guidance.Cross-Sector Biodiversity Initiative.
www.csbi.org.uk/workstreams/biodiversity-data-collection.
CSBI. 2015. A Cross-sector Guide for Implementing the Mitigation Hierarchy. Cross-Sector Biodiversity
Initiative.
http://www.csbi.org.uk/tools-and-guidance/mitigation-hierarchy/
DEFRA. 2012. Technical Paper: The Metric for the Biodiversity offsetting Pilot in England. London, U.K.:
Department for Food, Environment, and Rural Affairs.
https://www.gov.uk/government/publications/technical-paper-the-metric-forthe-biodiversityoffsetting-pilot-in-england
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၄
မိဇမ်ဘစ်နိင်ငတင် အဆိပပြုထာျေးသည် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည်
ပင်လယ်ကမ်ျေးစပ် သဲကသာင်ခ မ ာျေးတင် အသိက်ခ ကာ ဥအကလ က
ှိ သာ Green Turtle ကဲသိို့

မ ိြုျေးသဥ်ျေး န်အနတ ာယ်က က ာက်ကနသည်မ ိြုျေး စိတ်မ ာျေး ကိ လက်ကတွေ့
ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေးမှုမ ာျေး တိျေးပမြှင်နိင် န် န်ပကငမ ာျေး ပပိျေးကပျေးနိင်သည်

၄။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာအဓိကမမ ာျေး
အကလအက င်ကကာင်ျေးမ ာျေးဆိင် ာ အကပခခမမ ာျေးသည် စင်စစ်တွင် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု အမ ြုှိ ျားအစာျားအာျားလျား
နီျေးပါျေးနင့်် သက်ဆိင် ာြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ

ှိေ်ျားမ ာျားတွင် အသျားဖပြုနှိင်သည်။ ထှိအကပခခမမ ာျေးတွင် (၁) ပှိမှိ

သင်ပပင်အတွင်ျား သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး ေယ်နဖမတစ်ရပ်ရပ်၏ ေယ်ေှိမှိတ်

ှိန

ာ်လွေ်၍ သ

ယ်ဖပေ်န
ို့ သာ ကပမမ က်နှာ

်ဆှိင်ရာကန င်ျေးကဒသမ ာျားနင့််

စိတ်ဝင်စာျေးဖယ်ကကာင်ျေးသည် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

ှိထည့််သင်ျေးစဉ်ျားစာျားသည့်် “ကပမမ က်နှာသင်ပပင်ဆိင် ာ ခ ဉ်ျား

အသျားဖပြုဖခင်ျား၊ (၂) ခိင်မာကသာ သှိပပေည်ျား

အခ

စမ

ွပ်

ှိေ်ျား

ှိ

လို့လထတ်ကာ

က

တည်ကဆာက်ဖခင်ျား၊ (၅) အသ
က

ည့််ပါ) နင့်် (၆) စမ

တှိို့

ှိ အဓှိ

နအာ

ထပ်

ှိေ်ျားနင့်် ပတ်သ

ထာျား နဆာင်ရွ

်ပါ အဓှိ

ျားက

ပ်

န
် မွျားဝမ်ျားန

်အလ

ဖခင်ျား၊

်မ ာျားအဖပင် နေသနတရဗဟသတမ ာျား
(၄)

အြွွေ့အစည်ျားဆှိင်ရာ

ာင်ျားဆှိင်ရာ စှိျားရှိမ်ပပေ်မှုမ ာျား

ဆ
်

ှိလည်ျား အသျားဖပြုဖခင်ျား၊ (၃)

စွမ်ျားနဆာင်ရည်မ ာျား

ှိ နဖြရင်ျားနဆာင်ရွ

်နွယ်သမ ာျားနင့်် ခှိင်ခှိင်မာမာ ခ တ
ှိ ်ဆ

ပ်ေည်ျားတစ်ရပ်”

်နဆာင်ရွ

ထှိနရာ

်ဖခင်ျား (အခေ်ျား ၆

ှိ က

ည့််ပါ)

်နင့်် မ ာျားစွာ သ

ဆ
် ှိင်သည်။

ျိုးုံ လပ်တဆ င်မှုခဖစ်ခခင်ျိုး (Additionality)
offset

မဆှိထပ်တှိျားနဆာင်ရွ

်နပျားသည့််လပ်ငေ်ျားဖြစ်မသာ

သဘာဝ

မည်ဖြစ်သည်။

တနည်ျေးအာျေးပဖင်ဆကသာ်
ိ
biodiversity offset လပ်ငေ်ျားမ ာျေးသည် ယင်ျေး၏ အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ် မဟတ်သည့်် လ
်ဆ

သှိမ
ို့ ဟတ်

စမနရျားဆွထာျားသည့််

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးမှ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဆိင် ာ နအာင်ဖမင်မှုရလေ်မ ာျား နဆာင်က
လ

်ရှိ

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျား

ရည်ရွယ်သည့်် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတွ
်ခရမှု

နည်ျေးပါျေးပပျား

offsetလပ်ငန်ျေးမ ာျေး
သ

န
် သဖပရေ်

နငွနက

လပ်နဆာင်ရေ်
ခ

်ခနှိင်နသာနက

ှိ

်ဖခင်ျားမရှိဘ

်

ပိမိကက ာ်လန်ပမင်မာျေးသည်

ဉ်ျားနပျားနှိင်ရမည်။
ာ

ွယ်ဖခင်ျားနင့််

စမခေ်ခ
ို့ ွဖခင်ျားမ ာျေး

အာျားန

ျား

်ရှိ သဘာဝထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမသည် မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ
ှိလည်ျား

လနလာ

မသင့််နတာ်နှိင်ပါ။
ာင့််

သဘာဝပတ်ဝေ်ျား

င်ဆှိင်ရာ

biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအာျားဖြင့်် ထပ်တှိျား
ထပ်တှိျားလပ်နဆာင်မှုဖြစ်ဖခင်ျားနင့်် ဆ

်စွာ

အဘယ်နက

ဖြစ်သည်။

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားသည် ရေ်ပနငွမလနလာ
ဖပည့််စလနလာ

နအာင်ဖမင်နှိင်သည်ထ

်ရှိ

ာင်ျားနစနရျားကိ

်မ ထှိလပ်ငေ်ျားသည် ထပ်တှိျား လပ်နဆာင်မှု ဖြစ်၊ မဖြစ်ဟသည့်် နများခွေ်ျားသည်

မ ာျားစွာဆနလ ာ်မှု ရှိသည်။ ဥပမာ - လ
ပခှိမ်ျားနဖခာ

ှိ

်ဖခင်ျားမ ာျေးလည်ျား ပါဝင်သည်။ သှိန
ို့ သာ် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးနအာင်ဖမင်နရျားအတက်

အကပခခမ ၃ ခ

မည်သည့််
နဆာင်ရွ

်စွာ

်နပျားဖခင်ျား (အခေ်ျား ၆

ပ့်ပှိျားနပျားထာျားလ င်
ာင့််ဆနသာ်
ှိ

အဖခာျားတစ်ြ

်

ွယ်မည့််အနတရာယ်

ထှိေယ်နဖမတွင်

biodiversity

ထပ်တှိျားလပ်နဆာင်မှုမ ာျားဖြစ်နက

်တွင်

စာရွ

်နပေါ်တွင်သာ

် မှု သိသာထင် ှာျေးနေပပျား နဖမဖပင်နပေါ်တွင် လ
က

ျားမာျားနသာပခှိမ်ျားနဖခာ

ညပ့်ပှိျားမှုမ မ ာျားစွာနသာ အ

်မှုမ ာျားနင့််လည်ျား

ြုှိ ျားန

သှိမ
ို့ ဟတ် အစှိျားရ

ေ်

ရင်ဆှိင်နေရလ င်

စရှိတ်မ ာျား

ဏ္ဍ) စမ

နြာ်သမှ ကထာက်ပသည် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးအတက်ကငက ခပခင်ျေးမှ ဝင်နငွမ ာျား တှိျားတ
13

်နတွွေ့ စမခေ်ခ
ို့ ွမှု

ျားဇျားရရှိနှိင်နပမည်။

်စပ်နေသည့်် အဖခာျားစှိျားရှိမ်ပပေ်စရာတစ်ခမာ

ခမည့်် အနတရာယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထှိဖြစ်ရပ်တွင် အစှိျားရသည် (ပဂ္လှိ

ာင်ျား

ရှိနေနသာ

ှိေ်ျားအန

ှိ လနဖပာင်ျား
ာင်အထည်

်ရရှိနေနသာနက

ာင့််

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ေယ်နဖမမ ာျား အတွ
တာျားဆျား

ာ

အစှိျားရမှ
်လ

ခ ထာျားနပျားမည့်် ဘတ်ဂ

်

ှိ နလ ာ့်ခ လှိ

်နိင်သည်။ ထှိပဖစ် ပ်မ ာျေး

ှိ

ွယ်ရေ် သှိမ
ို့ ဟတ် အေည်ျားဆျား ဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ နှိင်သည့်် အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားနသာဗ ြူဟာမ ာျားရှိသည်။ ဥပမာ (၁)
နငွနက

လပ်ငန်ျေးကိအ
ဆ

်

ျားပ့်ပှိျားမှုမရှိနသာ၊

အညနပျားရေ် က

သီျေးပခာျေး င်ျေးနှီျေးပမြှြုပ်နှကသာ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတက်

ှိြုတင်လ ာထာျားဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် (၂) မ နဝ

်အကန်အက ခသည့််အခါမသာ

ညနထာ

်ပ့်နငွ မ ာျား ဆ

်လ

biodiversity

ခရမည့်် အနဖခခနငွပမာဏ

offset

ှိ အစှိျားရ

်နပျားအပ်ဖခင်ျားတှိဖို့ ြစ်သည်။

ညီတည
ူ မ
ီ ျှ ပြစ်ပခင်ုံး ( Equivalence)
မ ာျားနသာအာျားဖြင့််
မလစမ

ှိေ်ျားနက

biodiversity

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည်

ပ

်စျားဆျားရှုျားမှုနင့််အည

ဟသည့််မအတှိင်ျား

ာင့်် ဆျားရှုျားသွာျားနသာ ဇီဝမ ြုိ ျေးစမ ြုိ ျေးကဲ တန်ဖိျေးမ ာျေး (မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား၊ နေ င်ျေးကဒသမ ာျား၊ နဂဟစေစ်မ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ်

နဂဟနဗေဆှိင်ရာ လပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျား) နင့်် ညမ နသာ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု ဖြစ်သင့််သည်။ အခ ြုိ ွေ့ထျားဖခာျားနသာ ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင်
biodiversity offset နယ်ကပမသည် မလစမ
နေရာဖြစ်နှိင်သည်။ သှိန
ို့ သာ်
ပှိမှိဦျားစာျားနပျား

ှိေ်ျားနယ်ကပမနင့်် နဂဟနဗေဆှိင်ရာလ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်

ပှိမှိလှိအပ်နသာနေရာ

မ ာျားထ

ထာျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်

ပှိမှိအဓှိ

ွဖပာျားဖခာျားောျားနသာ

ထှိနေရာရှိ နဂဟစေစ်အမ ြုှိ ျားအစာျားတစ်ရပ် သှိမ
ို့ ဟတ် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား ြွွေ့စည်ျားတည်ရှိနေမှုအရ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရမည်ကန ာဟ

်ပင်

ခဏာရပ်မ ာျားစွာ

က ယ်က ယ်ပပနို့်ပပနို့်သိ ှိထာျေးလ င်

ဖြစ်နှိင်ဖခင်ျားနက

ာင့််)

မလစမ

လှိအပ်နှိင်သည်။

ှိေ်ျားက ကာင်

ဤခ ဉ်ျား

ပိမိကကာင်ျေးမန်ကစသည်လပ်ကဆာင်ခ က် (trading-up) ဟနခေါ်ဆှိသည်။ ဤ လ

(အလျားစဖခြုက
ဆျားရှုျားမည့််

ပ်ေည်ျားကိ

ည့််လ င်

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွ

မလအကပခအကနထက်

်နတွွေ့ အသျားခ သအတွ

် လမ်ျားညေ်စာအပ်ပါ

အခေ်ျား (၆) တွင် အဆှိဖပြု biodiversity offset လပ်ငန်ျေး -နအာင်ဖမင်ခ့်လ င်- သည် နဂဟဆိင် ာဆျားရှုျားမှု နင့််အည သှိမ
ို့ ဟတ်
ပှိမှိန

ာင်ျားမွေ်သည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား (like-for-like or better) နိင် မ နိင် ခေ်မ
ို့ ေ်ျားရေ် တှိင်ျားတာနှိင်နသာ

ေည်ျားစနစ်အခ ြုှိ ွေ့

ှိ နဆွျားနနွျားထာျားသည်။

အမမွဲတမ်ုံးပြစ်ပခင်ုံး(Permanence)
အေှိမ့််ဆျားအဆင့််အဖြစ် မလစမ
offset လပ်ငေ်ျားမ ာျေး
ထှိနမ ာ်မေ်ျားခ

ှိ ဆ

်လ

ှိေ်ျားမ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်နဆာင်ရွ

ွမ ာျေးအကပေါ်ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှု

ှိကနသမ biodiversity

်နပျားရေ် ကယဘယ အာျားဖြင့်် နမ ာ်မေ်ျားထာျားသည်။ လ

်မာ ထာဝရဆက်လက် ှိကနကစက ျေး

ှိ ဆှိလှိဖခင်ျားဖြစ်သည်။

်နတွွေ့

့်သပ
ှိို့ င် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ ကာလ ှည်တစ် ပ်အထှိ နရရည်နဆာင်ရွ

်ရေ် အန

်ခ မတ်သမ ာျား၏ လပ်နဆာင်ခ

biodiversity offset လပ်ငေ်ျားတစ်ရပ်
တှိမနပျားနှိင်က

်မ ာျားအနပေါ် မ ာျားစွာမတည်သည်။ ထှိန
ို့ က

ှိ “ထာဝရ” ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနဆာင်ရွ

ေ်ဆျားသည်အထှိနင့််

ပိမိကကာင်ျေးမန်သည်မှာ

ထှိထ
ို့

်ပှိမှိ

က

၁။

ခဏာရပ်မ ာျား ရရှိမှု နသခ ာနစရေ် နဆာင်ရွ

အ

ာအ

နဆာင်ရွ
က

ာလ

ှိေ်ျား၏ လပ်ငန်ျေးလည်ပတ်နရျား
ဖြစ်သင့််သည်။

ာလ

ဦျေးတည်ထာျားနသာ

်ပါ နရရည်နအာင်ဖမင်နသာ

ာ

ွယ်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားဆှိင်ရာ

ှိလာကစ န်

ာင်ျားအရ တရာျားဝင်

ာ

နဖမပပင်၊နရဖပင်ဧရှိယာ သှိမ
ို့ ဟတ် ပါဝင်ပတ်သ

ွယ်နပျားထာျားရေ် လှိအပ်သည်။ ဤဥပနေနက

်

ာင်ျားအရ

ွယ်နပျားဖခင်ျားသည် (၁) နှိင်ငအဆင့််၊ ဖပည်ေယ်/တှိင်ျားအဆင့်် သှိမ
ို့ ဟတ် နေသနတရအစှိျားရမှထတ်ပပန်ကသာ

ဥပနေမ ာျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား
မ ာျား

်သမ ာျားမှ

်သင့််သည်။

နအာင်ဖမင်နသာ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်တစ်ခ
နေနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် ဥပနေနက

ှိေ်ျား နဆာင်ရွ

်ရှိ

် အေှိမ့််ဆျားအဆင့်် အာမခနပျားနိင်နသာ အတ်ဖမစ်တစ်ရပ်

ခ နပျားရေ် biodiversity offset ေဇှိင်ျားနရျားဆွသမ ာျားသည် နအာ
အဓိကလ

ာရည်နသာ

်မ ာ:နင့်် လ

်မည်ဟ၍ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် တှိတှိ

ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား အေှိမ့််ဆျား အဆင့််အဖြစ် မလစမ

နဂဟစေစ်မ ာျားနင့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား နရရည် ှင်သန်နှိင်နရျားအတွ

ာင့်် စမ

ှိေ်ျားမ ာျား

ာင်ျားဆျား ေဇှိင်ျားနရျားဆွ

ထာျားကလ သ
ှိ ည်။ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား နရရည်တည် ှိကနနိင်ကစ န်အတက် အောဂတ် မ ြုှိ ျားဆ
ဆျားဖြတ်ခ

ဆှိရ လ င်

အဖခာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစမ

ေည်ျားဥပနေမ ာျား

မ်ျေးမ ာျေးမှတဆင် နဆာင်ရွ
သှိမ
ို့ ဟတ်

အလာျားတ

်နှိင်သည် သှိမ
ို့ ဟတ် (၃) ပဂ္လှိ

ဥပနေဆှိင်ရာ

စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား

နဖမပှိင်ရင်မ ာျား (လပဂ္ှိြုလ်တစ်ဦျားတစ်နယာ

ျားမ ာျား)သည် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ရည်ရွယ်ခ

အစအစဉ်မ ာျား၊ နရရည်လပ်

်နှိင်သည်၊ (၂) ြွွေ့စည်ျားနပျားထာျားနသာ ကဒသခပပည်သအစအြွွေ့
မ်ျားမ ာျား

ထတ်ဖပေ်ဖခင်ျားအာျားဖြင့််

် သှိမ
ို့ ဟတ် စျားပွာျားနရျားလပ်ငေ်ျား

်ဖြင့်် ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာခွင့််၊ အသျားဖပြုခွင့််နပျားသည့်် နဖြနလ ာ့်မှု

ှိင်ခွင့်် သနဘာတစာခ ြုပ်မ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာ ဥပနေအရ စည်ျားနနာင်မှုရှိနသာ

လပ်ငေ်ျားစဉ်မ ာျားအာျားဖြင့်် နဆာင်ရွ

်နှိင်သည်။
14

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၂။

နဖမဖပင်နပေါ် လ

န
် တွွေ့ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမျေး် ဖခင်ျားနင့်် စမခေ်ခ
ို့ ဖခင်
ွ ျားအတက် အသျားဖပြုနှိင်နသာ ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားတွင် -

ကပမပပင်အမတ်အသာျားဖပြုဖခင်ျား၊ စမခေ်ခ
ို့ ွမှုမ ာျား နရျားဆွဖခင်ျား၊ ခွင့််ဖပြုထာျားနသာ အသျားဖပြုမှုပစနင့်် တာျားဖမစ်ထာျားနသာ
အသျားဖပြုမှုပစမ ာျားကိ ဇေ်ခွဖခာျားနြာ်ဖပသည့်် နဖမပမ ာျား၊ ပျားတွစမခေ်ခ
ို့ ွနရျားသနဘာတစာခ ြုပ်မ ာျား၊ နလ့်
နပျားထာျားနသာ
နဆာင်ရွ

နစတော့်ဝေ်ထမ်ျားမ ာျားအပါအဝင်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဝေ်ထမ်ျားမ ာျား

်နစဖခင်ျား၊ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားနသာ ေယ်နဖမရှိ အနဖခခအနဆာ

ေယ်စွေ်ေယ်ြ ာျားရှိ အနဖခစှိ

်စခေ်ျားမ ာျား၊ ဝေ်ထမ်ျားအှိမ်ရာမ ာျား၊ ခ ဉ်ျား

မ ာျား စသည်) ၊ ရျားနင့်် လပ်ငေ်ျားခွင်ဆှိင်ရာ စ
ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားပပြုလပ် န်
ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားအတွ

်

ပ်

်နတွွေ့

ာျား

နေရာခ ထာျား

်အအ (ဗဟှိရျားခ ြုပ်အနဆာ

်အအနင့််

ာျားလမ်ျားမ ာျား၊ ရထာျားလမ်ျားမ ာျား၊ သနဘဘာ

ှိရှိယာမ ာျား၊ ဥပနေစည်ျားက

ဆဲကဆာင်မှုတစ် ပ်အကနပဖင်

လ

င့််သင်က

င်ျား

ပ်မှု နင့််(သှိမ
ို့ ဟတ်) နဖမပှိင်ဆိင်သမ ာျားသိို့

နငွနက

ျားနပျားအပ်မှုမ ာျား

(ပတ်ဝေ်ျား

င်ဆှိင်ရာ

် ကငနပျားနခ မှုအမ ြုှိ ျားအစာျားတစ်ရပ်-payment for environmental services - PES) တှိို့

ပါဝင်သည်။
၃။

ကကိြုတင်ကငမ ာျေး(up-front) နှင် ပမှန်လည်ပတ်မှု ကန်က စ ိတ်မ ာျေး (recurrent cost) ကိ ထည်သင်ျေးစဥ်ျေးစာျေး၍
ပဖစ်နိင်သမ နငွနက

ျားနရရည်ရရန
ှိ င်
ှိ နရျားအတွ

် ကဆာင် က်ပခင်ျေး (အခေ်ျား ၇

15

ှိ က

ည့််ပါ).

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၅
မ ိြုျေးသဉ်ျေးလနီျေးပါျေး အနတ ာယ်က က ာက်ကနကသာ အနက်က ာင် ဘတ်ကလငှက်မ ိြုျေးစိတ်( Streseman”s
Bristlefront Merulaxis stresemanni ) ကိ ဘ ာဇီျေးနိင်င Bahia ှိ တစ်ခတည်ျေးကသာ
အလန်ကသျေးငယ်ကသာ ကန ာမှတစ်ဆင် သိ လ
ှိ ာ ကပခင်ျေးပဖစ်မပီျေး ထိကန ာကလျေးတင် စစကပါင်ျေး ငှက် ၁၅ ကကာင်
ှိကနသည်။ ထိပဖစ် ပ်သည် biodiversity offset နည်ျေးလမ်ျေးအာျေးပဖင် ဖလှယ်မှု မပပြုလပ်နိင်သည်၊

အစာျေးထိျေးမ နိင်သည် ကန င်ျေးကဒသတစ်ခ၏ ဥပမာ ပဖစ်သည်။
ဓာတ်ပ ။ Ciro Albano/American Bird Conservancy

၅။ မည်သည်တို့က
ိ ိ offset ပပြုလပ်နင်
ိ သည်ဆသည်
ှိ
့်

ေ်ို့သတ်ခ

မ
် ာျား

Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိယ်တိင်ကပင် သာမေ်အာျားဖြင့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စမ
ဖြစ်နေက

၍ ယင်ျားတခ ည်ျားသ

်သ

မ ာျေးပဖစ်သည်။ မည်သှိို့ဖြစ်နစ
မ ာျားနက

်ဆှိလ င် ပတ်ဝေ်ျား

င်ဆှိင်ရာရှုနထာင့််မ ကည်လ င် အလွေ် ကကာင်ျေးမန်ကသာလပ် ပ်

ာမ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် ၄င်ျေး၏ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု လပ်နဆာင်ခ

ာင်မဟတ်ပဲ မလြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ

အဖငင်ျားပွာျားစရာ

ှိေ်ျားမ ာျား

ှိေ်ျားနက

်

ာင့်် ဖြစ်ကပေါ်နသာ ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးက ကာင် မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

ှိစစဖြစ်သည်။

Biodiversity offset လပ်ငန်ုံးမျ ုံး နှငစ
် ပ်လျဉုံးသည် က ကွယထ
် န
ိ ုံး် သမ
ိ ်ုံးတရျိုးဆင
ုံ ရ
် ာ
စုံျိုးရမ်ပူပန်မှုမ ာျိုး
လကလာက်မမ
ှု က
ှိ သာ offset
နသျားငယ်လွေ်ျားဖခင်ျား၊
မလဖွေ့မဖိြုျေးက ျေးစမ

ဥပနေနက

ှိေ်ျားနက

လပ်ငန်ျေးမ ာျား။ အခ ြုှိ ွေ့ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် အဆှိဖပြု offset သည် အရွယ်အစာျားအာျားဖြင့််

ာင်ျားအရမနသခ ာဖခင်ျား၊

ာင့််

ဖြစ်ကပေါ်နိင်သည်

နငွနက

ျားဆှိင်ရာ

နရရည်အနထာ

နမ ာ်မေ်ျားထာျားနသာ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်အပ့်မရနှိင်ဖခင်ျား

ွဆှိင်ရာ

လကလာက်မှုမ ှိကသာ အစာျေးထိျေးကပျေးကလ ာ်ပခင်ျေးမ ာျေး ဟယဆ ကကပမည်။ အဆှိပါ ဖပဿောမ ြုှိ ျား
လပ်ငန်ျေးအတက် ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှုအရွယ်အစာျား တိျေးခ ဲွေ့နပျားဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် ပှိမှိန
နအာင်ဖမင်မှုမ ာျား ရရှိနစနရျား လှိအပ်နသာ အစအမမ ာျား နဆာင်ရွ
အ

ာအ

်ဖခင်ျား - ဥပမာ - ဥပနေနက

က

ှည်အတက်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားနင့််

စမခေ်ခ
ို့ ွမှု

ေ်

စရှိတ်မ ာျား

်မှုမ ာျားအတွ

န
် မွျားဝမ်ျားန

ာင်ျားဆှိင်ရာ

ာင်ျားအရ ပှိမှိတင်ျား
ှိ ခှိင်မာအာျားန

ှိ

်

ှိ biodiversity offsets

ာင်ျားမွေ်နသာ အသ

ွယ်နပျားပခင်ျေး၊ offset ဧရှိယာအာျား စမခေ်ခ
ို့ ွရေ် အြွွေ့အစည်ျားဆှိင်ရာ တာဝေ်ရှိမှု

သှိမ
ို့ ဟတ်

ထှိခှိ

သှိမ
ို့ ဟတ်

ပှိမှိ

ပ်စွာ

ာင်ျားနစဖခင်ျား

ခနပျားဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား

မ ာျားအာျားဖြင့်် တစ်ခါတစ်ရ၌ နဖြရင်ျားနှိင်သည်။
ြ

ဆ
် ျားမှုဖပြုနိင်ကသာ စမ

တစ်ခါတစ်ရ

အဆှိျားဘက်မှဖမင်က

စမ

ှိ အလွယ်တ

ှိေ်ျားမ ာျား

ေ
ှိ ျား် မ ာျား နဆာင်ရွ
သည်။

ခွင့််ဖပြုခ

အနက

လ
် ာနှိင်သည်သ
့် နဘာမ ာျား။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ

ာင်ျားမာ

်ရနစသဖြင့်် “ြ

ထှိသိပို့ ပြုလပ်ဖခင်ျားသည်

ပတ်ဝေ်ျား

င်ထှိခှိ

်ဆျားခွင့််လှိင်စင်” တစ်ရပ်နပျားအပ်သလိ ဖြစ်ကာ စှိျားရှိမ်ပပေ်မှု မ ာျား

ရှိနေဖခင်ျား ဖြစ်သည်။ သှိန
ို့ သာ် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် နရာင်လမရနှိင်နသာ ထှိခှိ
အမ ာျားရှိနှိင်သည်ဟ

ယဆ မပီျေး

ထှိခှိ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား

နလ ာ့်ခ ဖခင်ျား၊ ဖပေ်လည် ထနထာင်ဖခင်ျားနင့်် ထှိန
ို့ ော
နဆာင်ရွ

်ခ့်ပပျားဖြစ်နသာ ြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ

ရည်ရွယ် နဆာင်ရွ
မဟတ်ဘ

လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််

်မည်၊

(နရာင် ှာျေးဖခင်ျား၊

်မှုမ ာျား အေည်ျားနင့််

အေည်ျားဆျားဖြစ်နအာင်

်တွင် ကကင်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးအတက် offset ပပြုလပ်ကပျေးပခင်ျေး) တှိို့

ှိေ်ျားမ ာျားတွင် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် လ

မည်သှိန
ို့ ဆာင်ရွ

်မှုမ ာျေးစာရှိနသာ

မည်သည့််အခ ေ
ှိ ်တွင်

်နတွွေ့

ွဆှိင်ရာ အသာျားတင်ရလေ်မ ာျား ပှိမှိတှိျားတ
နသာ နများခွေ်ျားမာ စမ

နဆာင်ရွ
17

်မည်နင့််

ှိေျား်

မည်သည့််

ှိ နဆာင်ရွ
နငွနက

ှိ

်နစရေ်

်၊ မနဆာင်ရွ

ျားအရင်ျားအဖမစ်မ ာျားနင့််

်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

နဆာင်ရွ

်မည်ဟ၍

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

ဖြစ်သည်။

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ

ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်အပဖစ်

ှိ အသျားဖပြုရေ် မသင့််နတာ်နှိင်နသာ နေရာမာ- ယင်ျေးနက

biodiversity

offset

ာင့််သာ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးဆျေး ှျေးပခင်ျေးနှင် သ

ဆ
် ှိင်ရာ

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား၏ အနတရာယ် ဖြစ်နစနှိင်လ င် ဖြစ်သည်။ အဖခာျားေည်ျားလမ်ျားမ ာျားနက
ထှိစမ

ှိေ်ျား

ှိ အလွယ်တ

နဆာင်ရွ

်နှိင်နရျားအတွ

Offset ပပြုလပ်၍မ နိင်ကသာထှိခှိ
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွ ထှိခှိ

ပ
် က်စီျေးမှုသည် က

ပ
်

ာင့်် ထှိသှိို့ဖြစ်ရေ်မရှိသည့််အနဖခအနေ၌

် biodiversity offset နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေး

စ
် ျားမှုမ ာျား။

ှိ အသျားခ ရေ် မသင့််နတာ်ပါ။

အဖခာျားအက ျေးပါသည် စှိျားရှိမ်ပပေ်မှုမာ မလစမ

ှိလ င် သှိမ
ို့ ဟတ် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ထှိဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင်
အထှိနရာ

မလစမ

်ေစ်နာမှု ှိကသာကန ာသည်

ွဆှိင်ရာရှုနထာင့််မ ကည်လ င် အစာျားထှိျားမရနှိင်နသာနေရာဖြစ်လ င် ဖြစ်သည်။

ဆှိျားရွာျားဖပင်ျားထေ်နသာ

်ဆျားေည်ျားလမ်ျားမာ

ာင့််

ျားမာျားလွေ်ျား၍ သာမန်offset ပဖင် ပပြုလပ်မကပျေးနိင်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ အခ ြုှိ ွေ့နသာ

ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ offset ပပြုလပ်ကပျေး န် မဖြစ်နှိင်ပါ။ အထျားသဖြင့်် ထှိခှိ
တမထျားပခာျေးမှု

ှိေ်ျားနက

ှိေ်ျား

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
ှိ

ွဆျားရှုျားမှု

ှိ

နရာင် ှာျေးရေ်

(ေဇှိင်ျားနရျားဆွထာျားသည့််အတှိင်ျား)

နရွေ့ဆ

်

တစ်ခတည်ျားနသာ

မနဆာင်ရွ

်ရေ်ဖြစ်သည်။

အဘယ်က ကာင်ဆကသာ်
ိ
biodiversity offset ဧ ိယာ၏ ပင်ကယ်
ိ အကနအထာျေး ကကာင်ျေးမန်ကနကသာ်လည်ျေး တမထျေးပခာျေးမှု ှိမပီျေး
ပပန်လည်အစာျေးထိျေး မ နိင်ကသာကန ာ ဆျေးရှုျေးမှုကိ သင်ကတာ်စာ အစာျေးထိျေး ပပန်လည်တည်ကဆာက် ကပျေးနိင်မည်မဟတ်ပါ။
စမ
ယင်ျားနင့််ဆ

ေ
ှိ ျား် အနပေါ် လ
်စပ်နေနသာ

ခ
် နှိင်မှု ။ စမ

ေ
ှိ ျား် အနပေါ် လ

နဂဟစေစ်၏

ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျားအနပေါ်

အတှိင်ျားအတာသည် အစှိျားရမ ာျားနင့်် ဖပည်သမ ာျားအတွ
နက

ာင့််ဖြစ်သည်။ နှိင်ငတ

ခ
် နှိင်မှု ရှိ၊ မရှိ နများဖမေ်ျားရဖခင်ျားမာ-- ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး

် နဖြရင်ျားနဆာင်ရွ

်ရမည့်် အကကီျေးမာျေးဆျေး

င်ဆှိင်ရာစနှုေ်ျားမ ာျား ရှိက

တည်ရှိမှု

ှိစစတစ်ရပ် ဖြစ်နှိင်နသာ

ာ ကခ ျေးကငထတ်ကပျေးသည့်် အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားမှ ထှိသိက
ို့ သာ ဆျားဖြတ်ခ

ညလမ်ျားညေ်နပျားနှိင်သည့်် ပတ်ဝေ်ျား

ွမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ်

်မ ာျေးခ မှတ် ာတင်

သည်။ အပပည်ပပည်ဆိင် ာ ဘဏ္ဍာက ျေးကကာ်ပိက ျေး ှင်ျေး (IFC)

၏ လပ်ကဆာင်မှုစသတ်မှတ်ခ က် ၆ သည် အက ျေးတကကီျေး ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး

မည်ကန င်ျေးကဒသ (Critical Habitat) ဟ

သတ်မှတ်ထာျေးကသာ ကန ာမ ာျေးအကပေါ် စီမကိန်ျေး၏ထိခိက်မှုအာျေး ခင်ပပြုမှု အတိင်ျေးအတာ သတ်မှတ်ထာျေးသည်။ သိက
ို့ သာ်လည်ျေး
ထိသိို့ခင်ပပြုထာျေး ာတင် အပခာျေးကသာအကပခခစ(criteria)မ ာျေးအပပင် Critical Habitat ပဖစ်က ကာင်ျေးသတ်မှတ်ထာျေး ာ၌
အကပခခထာျေးသည် ဇီဝမ ြုိ ျေးစမ ြုိ ျေးကဲတန်ဖိျေးမ ာကိ တိင်ျေးတာ၍ နိင်သည်၊ ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မ ာျေး မပဖစ်ကစသည် အကနအထာျေး
ပဖစ် မည်။ သိမ
ို့ ဟတ် မ ြုိ ျေးသဥ်ျေး န်အနတ ာယ်က က ာက်ကနသည် မည်သည်မ ြုိ ျေးစိတ်မဆိ အသာျေးတင် အက အတက် ကလ ာနည်ျေး
လာပခင်ျေးမ ျေးိ မပဖစ်ကစ ပါ။
အဆှိဖပြုြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ
လပ်မကပျေးနှိင်နလာ
အဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိမှု

ှိေ်ျားက ကာင်ပဖစ်ကပေါ်ကသာ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျေး ပ က်စီျေးမှုအကကင်ျေးအက န်သည် offset မ ာျေး

်နအာင် ဆိျေး ာျေးကနမှု ှိမ ှိဆိသည်ကိ သတ်မှတ် ာတင် ဥပနေမ ာျား၊ မဝါေမ ာျားနင့်် သနဘာတစာခ ြုပ်မ ာျားမှ
ှိ သတှိပပြု န်လှိအပ်သည့််အဖပင် သှိပပေည်ျား

အခ

်အလ

်မ ာျား (သာမန်အာျေးပဖင် မ ာျေးစာမပပည်စကသာ

အခ က်အလက်မ ာျေးပဖစ်သည်) အနပေါ် ခဲပခမ်ျေးစိတ်ပဖာသျေးသပ်ပခင်ျေး နင့်် စမ

ှိေ်ျားနင့်် ပတ်သ

မ ာျား

်မ ာျားလည်ျေး လှိအပ်နပမည်။ အဆှိဖပြုစမ

ှိလည်ျား ထည့််စဉ်ျားစာျားထာျားသည့်် န

ာင်ျားမွေ်နသာ အ

ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးသည် လ
သှိမ
ို့ ဟတ်

အဖခာျားေည်ျားလမ်ျားဖြင့််

ေဇှိင်ျားပှိင်ျားဆှိင်ရာ

်မခနှိင်နလာ

ဖြတ်ခ
်နအာင် က

ျားမာျားမပီျေး လနလာ

အစာျေးထိျေးအနလ ာ်မနပျားနှိင်လ င်

ဆနလ ာ်နသာ

ှိ ကကီျေးကကီျေးမာျေးမာျေး ဖပေ်လည်ဖပင်ဆင်နရျားဆွရေ် သှိမ
ို့ ဟတ် စမ

အနတရာယ်ခမင်မ
့် ာျိုးတသာ အတခခအတနမ ာျိုးအ

်ဆ

က် သ

ှိေ်ျား

်နွယ်သမ ာျား၏ စှိျားရှိမ်ပပေ်မှု
ှိေ်ျားမ

်စွာ offsets လပ်မကပျေးနိင်လ င်

ဆျားဖြတ်ခ

်မာ

ထှိစမ

ှိေ်ျား၏

ှိ ဆက်မလပ်ကိင်ကတာ န် ပဖစ်သည်။

ခပ စရာမျ ုံး

အခ ြုိ ွေ့ကသာအကပခအကနမ ာျေးက ကာင် အဆှိဖပြု biodiversity offset လပ်ငန်ျေးစဉ်သည် အသာျားတင် ဆျားရှုျားမှုမရှိနစနရျား
ဦျေးတည်ခ က် သှိမ
ို့ ဟတ် သင်တင်မ တကသာ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ဦျေးတည်ခ က်မ ာျေးပင်လ င် မ
က

ျားက

ှိနိင်သည် အနတရာယ်

ျားမာျားမာျားတစ်ရပ် ပဖစ်ကပေါ်ကစနိင်ပါသည်။
ထှိအနဖခအနေမ ာျားတွင် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

အကသျေးစိတ်

ဆေ်ျားစစ်ရေ်

biodiversity

offset

ှိ စမနရျားဆွဖခင်ျားနင့်် အကကာင်အထည်ကဖာ်ပခင်ျေးမပပြုမီ

လှိအပ်သည်။အခ ြုိ ွေ့ကသာပဖစ် ပ်မ ာျေးတင်

လပ်ငန်ျေး၏

ကအာင်ပမင်နိင်မှုနည်ျေးပါျေးနိင်ကပခသည်

ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးနှင်အတ
မလစီမကိန်ျေးကိ

ဆက်လက်မကဆာင် က် န်

အပငင်ျေးပာျေးမှုမ ာျေး ကပေါ်ကပါက်ကစနိင်သည်။ အပခာျေးပဖစ် ပ်မ ာျေးတင် (အသာျေးတင်ဆျေးရှုျေးမှု မ ှိကစက ျေး သိို့မဟတ် အသာျေးတင်
တိျေးတက်ကစက ျေး ရှုကထာင်အ ) ကအာင်ပမင်ကသာ offset လပ်ငန်ျေးတစ် ပ်၏ အလာျေးအလာမ ာျေးသည် အထိက်အကလ ာက်
ကကာင်ျေးမန်နိင်သည်။ သိက
ို့ သာ် စီမကိန်ျေးတစ်ခလျေး( ထိ offset အပါအဝင်) အကနပဖင် မ ာျေးစာအပငင်ျေးပာျေးဖယ်အပဖစ် ဆက်လက်
ှိကနနိင်သည်။
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သတိပပြုစ ာအခ က် ၁ ။

မလြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ

ှိေ်ျားသည် (၁) မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ

နသာ နဂဟစေစ်မ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား ရှိနေသည့်် (၂) သ
်ရင်ရပ်တည်နရျားအတွ

် နေရာအလှိ

်ခနေရ

ေ်အ
ို့ သတ်ရှိသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား (restricted range

် အနရျားပါသည့်် သှိမ
ို့ ဟတ် (၃) နှိင်ငအတှိင်ျားအတာ သှိမ
ို့ ဟတ်

အတှိင်ျားအတာအရ မ ာျားဖပာျားသည့််ပမာဏဖြင့်် နရွေ့နဖပာင်ျား
မ ာျားဖပာျားသည့််ပမာဏဖြင့်် အခ ေ
ှိ ်အလှိ

ွယ်ရေ် အကကီျေးအက ယ် ပခှိမ်ျားနဖခာ

်ဆှိင်ရာ ပထဝနေသ၌သာ နတွွေ့ရှိနှိင်သည့်် တမထျားဖခာျားနသာ

နေသရင်ျားမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား (endemic species) နင့်် ပ ွေ့နတ
ို့ ည်ရှိမှုေယ်နဖမ အ
species) အသ

်

မ္ာလျားဆှိင်ရာ

်စာျားနလ့်ရှိနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား (migratory species) သှိမ
ို့ ဟတ်

် အပ်စြွွေ့နေထှိင်နလ့်ရှိနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျေး၏ (congregatory species)

ေယ်နဖမမ ာျေးဟ သိ ှိထာျေးကသာကန ာမ ာျေးကိ ထိခိက်မည် သိမ
ို့ ဟတ် ထိခိက်နိင်သည်။ အစာျားထှိျားမရနှိင်မှုဖမင့််မာျားဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ်
အင်အာျေးနည်ျေးထိခိက်လွယ်မှု ဖမင့််မာျားဖခင်ျားသည် offset အတွ
အဘယ်နက

်လည်ျား ဖမင့််မာျားနသာ အနတရာယ်ရှိသည်ဟ ဆှိလှိဖခင်ျား ဖြစ်သည်။

ာင့််ဆနသာ်
ှိ
(၁) သင်ကတာ်ကသာ offset နေရာမ ာျေးကိ ရာနြွရာ၌ ထှိနေရာ၏ အရွယ်အစာျားနင့်် အရည်

အနသွျားပှိင်ျားဆှိင်ရာ လနလာ

်မှုမ ှိဟ ကတွေ့ ပခင်ျေး (၂) မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ

်

ွယ်ရေ် ပခှိမ်ျားနဖခာ

်ခနေရသည့်် နဂဟစေစ်မ ာျား

သှိမ
ို့ ဟတ် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးက ကာင် ထိမ ြုိ ျေးစိတ် တိ၏
ို့ အ ည်အတက် ဆ
သှိမ
ို့ ဟတ် မ ြုိ ျေးတန်ျေးသာျေးနှိင်ပခင်ျေးနင့်် (၃) အခ ြုှိ ွေ့မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား၏ ပ ွေ့နတ
ို့ ည်ရှိပ သှိမ
ို့ ဟတ် အပင်/အန
အခ

်အလ

်မ ာျား မရှိနသာနက

သိမ
ို့ ဟတ် လနလာ

ာင့်် ထှိမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် စမ

်နသာ biodiversity offset

သတိပပြုစ ာအခ က်၂။

မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ှိ နရျားဆွရေ် ခ

ှိေ်ျားသည်

အဆှိဖပြုထာျားနသာ) ေယ်နဖမ သှိမ
ို့ ဟတ် နှိင်ငတ

ာ

နှိင်သည်။ နှိင်ငအဆင့်် သှိမ
ို့ ဟတ် ဖပည်ေယ်/တှိင်ျားအဆင့််
- နှိင်ငတ

ှိေ်ျား၏ ထှိခှိ
အ

ွ အဂဘါရပ်မ ာျားကိကတွေ့ ှိ န် အနထာ

်အ

ာင်အနရအတွ

် စသည့််

ာအ

ွယ်နပျားထာျားနသာ

(လ

်ရှိ

်ရေ်

သှိမ
ို့ ဟတ်

အသှိအမတ်ဖပြုထာျားနသာ အနရျားပါနသာနေရာတစ်ခ

ှိ ထှိခှိ

်

သတ်မတ်ထာျားနသာ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျား နင့််အတ

ာမှ အသှိအမတ်ဖပြုထာျားနသာနေရာမ ာျား ဥပမာ - အဓှိ

နသာ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွ ေယ်နဖမမ ာျား(KBA)နင့်် မ်ဆာ
်ခသည့်် အနရျားပါနသာ ဇဝမ ြုှိ ျားစ

ဖပြုသည်။ အစှိျားရမ ာျားနင့််(သှိမ
ို့ ဟတ်) နှိင်ငတ

သတ်မတ်ထာျားဖခင်ျားက ကာင် ထှိနေရာမ ာျားသည် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ဆင်ျားဖခင်ျား

ာင့်် ဖြစ်သည်။

က တိမ်ကဒသမ ာျေး (Ramsar Wetlands ) သည် အဖခာျားနေရာမ ာျား၌ ရာနတွွေ့ရေ် မ ာျားစွာခ
မ ြုှိ ျား

်

်မှု မည်မ ှိသည်ကိ ောျားလည်သနဘာနပါ

်ခနှိင်ပခင်ျေးတိို့ နက

ဥပနေအရ

်လ

ွမ ာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအတွ

ာအသှိင်ျားအဝှိင်ျားမှ ထိသိို့
် မ ာျားစွာအနရျားပါ နက

ာင်ျား

ထင်ဟပ်နပေါ်လွင်သည်။ အဆိပါကန ာမ ာျေးကိ ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးစာကပျေးနိင်သည် ဖွေ့မဖိြုျေးက ျေးစီမကိန်ျေးမ ာျေး ကဆာင် က်
နိင် န် ခိင်လကသာ တ ာျေးဝင်ခင်ပပြုခ က် က ျေးအတက် offsets ပပြုလပ်ကပျေးမည်ဟကသာ ကတိစကာျေးကိ လဲမှာျေးစာ အသျေးမပပြု
သင်ပါ။ တစ်ခ ေ
ှိ ်တည်ျားမာပင် သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမတစ်ခအတွင်ျား အဆှိပါြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးလပ်ငေ်ျား (ဥပမာ - နရေတျားနြာ်
ထတ်လပ်မှု) ကဆာင် က်ပခင်ျေးကိ

နိင်ငက ျေးအ က ှာင်လဲ၍မ နိင်ဟ ယဆပါက နငွနက

လပ်ငန်ျေးစဥ်တစ် ပ်က (ထှိလပ်ငေ်ျားစဉ်သည် လ

်နတွွေ့ ကပမပပင်

ာ

ျားအင်အာျေးကတာင်တင်ျေး ကသာ offset

ွယ်နပျားမှု မ ာျားစွာ တှိျားတ

်လာဖခင်ျားသှိို့ ဦျားတည်နစပါက)

အဆိပါ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမကပေါ်သိို့ က က ာက်လာနိင်ကသာ မခိမ်ျေးကပခာက်မှုမ ာျေး (ဥပမာ - စိက်ပ ြုိ ျေးက ျေးလပ်ငန်ျေးမ ာျေး
ခ ဲွေ့ထင်လာပခင်ျေး) ကိ ကလ ာခ န်ကဆာင် က်ကပျေးနိင်သည်။
သတိပပြုစ ာအခ က် ၃။

အဆှိဖပြုထာျေးကသာ offset ပပြုလပ်ကပျေးမည်ကန ာသည် နရရည် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အလာျား

အလာမ ာျေး အာျားေည်ျားနှိင်သည်။ Offset ပပြုလပ် န်အတက် မလစီမကိန်ျေးက ကာင် ဆျေးရှုျေးသာျေးမည် ကန ာမ ာျေးတညီကသာ
သင်ကတာ်ကသာ သဘာဝကန င်ျေးကဒသမ ာျေး

ှိကနသည်ဆိကစကာမ

အကသျေးစိတ်စစ်ကဆျေးမှု ပပြုလပ် ကည်ပါက သင်ကတာ်ကသာ

အ ယ်အစာျေး ှိသည် အလာျေးအလာကကာင်ျေးကသာ အစာျေးထိျေးသဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမတစ်ခသည်ပင် ကပမပိင်ဆိင်မှုမ ာျေး၊
လမှုစီျေးပာျေး၊နိင်ငက ျေး နှင် လပခြုက ျေးဆိင် ာ အကနို့်အသတ်မ ာျေးက ကာင် ပဖစ်နိင်ကပခမ ှိနိင်က ကာင်ျေး ကတွေ့ မည်ပဖစ်သည်။ (အခေ်ျား
၆၊ အန

ာင်အထည်နြာ်မှုဆှိင်ရာ အနတရာယ်မ ာျား ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားနင့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် လပ်ငေ်ျားစဉ် အဆင့်် ၂

မည်သည်တက
ိို့ ိ offset ပပြုလပ်နင်
ိ သည်ဆသည်
ှိ
့်

ေ်သ
ို့ တ်ခ

န
် င်စ
့် ပ်လ ဉ်ျား၍ နော

ှိက

ည့််ပါ။)

ထ
် ပ် နလ့်လာစရာ သတင်ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျား
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၆
ပတင်ကဖာ်ပပထာျေးသည်အတိင်ျေး Liberiaနိင်င၊ Nimba ကတာင်တန်ျေးအက ှွေ့ပိင်ျေး ှိ သဘာဝကကိြုျေးဝိင်ျေးသစ်ကတာ
(East Nimba Nature Reserve) တင် မ ာျေးစာကသာအပခာျေးထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးလပ်ငန်ျေးမ ာျေးနည်ျေးတ
biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး မှ ကပျေးနိင်ကသာ ပပိျေးမှုမှာ အပခာျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေး အသျေးပပြုနိင်ကသာ
စိက်ပ ိြုျေးက ျေးနည်ျေးစနစ်မ ာျေးဆိင် ာ သင်တန်ျေးမ ာျေးကပျေးပခင်ျေးပဖင် သစ်ကတာပပြုန်ျေးတီျေးမှုကိ ကလ ာပါျေးကအာင်

ပပြုလပ်ကပျေးနိင်ပခင်ျေးပဖစ်သည်။ အစာျေးထိျေးမ နိင်သည် ကန င်ျေးကဒသတစ်ခ၏ ဥပမာ ပဖစ်သည်။
ဓာတ်ပ ။ Wing Crawley

၆။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးက ျေးသာျေးပပြုစပခင်ျေးနှင် အန

ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျား

Biodiversity offset မ ာျေးတွင် ကန င်ျေးကဒသမ ာျားနင့််မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား ထှိေ်ျားသှိမ်ျားမှု ပမင်မာျေးနစနရျားအတွ
ေယ်နဖမဖပင်ပတင်ပါ လပ်နဆာင်နသာ လပ်ငေ်ျားရပ်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား
လပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုစအကကာင်အထည်ကဖာ် ာ၌

ှန
ိ ှိင်သည်။ မည်သိပို့ ဖစ်ကစကာမ

အစိျေး

သိမ
ို့ ဟတ်

် မလစမ

ှိေ်ျား

biodiversity offset

ပေ္လိကကဏ္ဍ

နှင်သက်ဆိင်ကသာ

မည်သည်ဖွေ့မဖိြုျေးက ျေးစီမကိန်ျေးမဆိ ကအာင်ပမင်ကသာ offset တစ် ပ်ထကထာင် န် မပဖစ်မကနလိအပ်ကသာ လပ်ငန်ျေး ပ်တသ
ိို့ ည်
ကအာက်ပါ အဓိကအဆင် ၄ ဆင် အတင်ျေး ှိကနပါသည်။ဘ

အဆင့်် ၁။ မူလစီမကန်ျိုးတ ကာင့်် ဇီဝမ ျိုးစုံမ ျိုးကမ
ွဲ ာျိုး ဆျိုးုံ ရှုျိုးမှုအကကင်ျိုးအက န်မ ာျိုးကုံ
ခန်မှ့် နျိုး် ခခင်ျိုး
ESIA

ှိ

အဓှိ

ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်အဖြစ်

အဖခာျားရနှိင်နသာ အစအမမ ာျား

အသျားဖပြုဖခင်ျား။

ှိပါ ထည့််စဉ်ျားစာျားလ

တျားနြာ်ထတ်လပ်နရျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားစမ

ှိေ်ျား

(ထှိခှိ

်) မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား

ှိေ်ျား၊ အနဖခခအနဆာ

ှိ စမနရျားဆွထာျားသည့််အတှိင်ျား ဆ

offset လပ်နိင်သည် သိမ
ို့ ဟတ် လပ်သင်သည် ဆှိသည်

လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််တွင်

ှိ သှိရှိရေ် ဦျားစွာ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်လ

်အအစမ

်နဆာင်ရွ

ှိေ်ျား၊ သယဇာတ

်လ င် မည်သည်တိို့ကိ

ွမ ာျား ဆျားရှုျားနှိင်ကပခ

ှိ ခေ်ို့မေ်ျားတွ

်ခ

်

ရေ် လှိအပ်သည်။
နှိင်ငအစှိျားရအမ ာျားစနင့်် အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာ ဘဏ္ဍာက ျေးကထာက်ပသည် အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားမှ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
သက်က ာက်မှု

ှိ ဆေ်ျားစစ်ရေ် အသျားဖပြုက

(ESIA) နခေါ် ပတ်ဝေ်ျား

င်ထှိခှိ

သည့်် အဓှိ

ကိ ိယာမာ ပတ်ဝေ်ျား

င်နင့်် လမှုဆှိင်ရာ ထှိခှိ

်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား (EIA) သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားအမည်မ ာျား (သ

မတည်သည်) ဖြစ်သည်။ Biodiversity offset လပ်ငေ်ျားမ ာျေးအနပေါ် ဆျားဖြတ်ခ

ွမ ာျားအနပေါ်

်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား

်ဆှိင်ရာနှိင်ငနင့်် အြွွေ့အစည်ျားနပေါ်

်နပျားရေ်အတွ

် အဓှိ

ထာျားသည့််အခ

်မာ

ESIA လပ်ငေ်ျားစဉ်၏ အရည်အနသွျားနင့်် နဖြာင့််မတ်တည် ကည်မှု ဖြစ်သည်။
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
သည့်် စမ
အလ

ဆှိ
ွ င်ရာ သတင်ျားအခ

ှိေ်ျားမ ာျားတွင် စမ

်မ ာျား

မ
် ာျား လှိအပ်မ။ှု ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ှိေ်ျားဆှိင်ရာ ဆျားဖြတ်ခ

်မ ာျားအတွ

ှိ ESIA အစရင်ခစာမ ာျားမှ ပပိျေးနပျားသင့််သည်။ ထှိန
ို့ က

of Reference) တွင် သတင်ျားအခ
၁။ ထှိခှိ

်အလ

်အလ

် လှိအပ်မှု

ခ
် ရနသာ နဂဟစေစ်အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား။

ှိ နအာ

ွမ ာျားအနပေါ် က

် အနရျားပါနသာ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
ာင့်် ESIA ဖပြုစနရျားအတွ

ျားမာျားစာထှိခှိ

်မှု ရှိနှိင်

ွဆှိင်ရာ သတင်ျားအခ

်

် လပ်ငန်ျေးလမ်ျေးညန် (Terms

်ပါအတှိင်ျားသတ်မတ်နြာ်ဖပထာျားသင့််သည်။

EIAအစီ င်ခစာတင် မလဖွေ့မဖိြုျေးက ျေးစီမကိန်ျေး၏ တိက်ရိက် (သိမ
ို့ ဟတ်)

သယ်ဝိက် သက်က ာက်မှုမ ာျေးက ကာင် ကန င်ျေးကဒသတစ်ခခ င်ျေးစီ၏ လျေးဝပစကပပာင်ျေးလဲသာျေးပခင်ျေး (ဆျေးရှုျေးပခင်ျေး) နှင်
အကနအထာျေးတစ်ခအထိ

ကပပာင်ျေးလဲသာျေးနိင်သည်

(အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးပခင်ျေး)
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ာခိင်နှုန်ျေးအာျေးတိပို့ ဖင် ခနို့်မှန်ျေးကဖာ်ပပသင်သည်။ ထှိခှိ

်ခရရေ် အလာျားအလာရှိသည့်် နေ င်ျေးကဒသ အမ ြုှိ ျားအစာျားတစ်ခစ

ှိ

ေ်ျားနဖမနဂဟစေစ်ဖြစ်သည်၊ နရနေနဂဟစေစ်ဖြစ်သည် စသည်နင့်် အကနအထာျေးတစ်ခအထိ ကပပာင်ျေးလဲသာျေးမပီျေးဖြစ်သည်၊
သဘာဝကန င်ျေးကဒသဖြစ်သည် စသည်တှိက
ို့ ိ အနသျားစှိတ်နြာ်ဖပ၍ သင့််နတာ်သလှိ နဖမပနရျားဆွသင့််သည်။ ကန င်ျေးကဒသ၏
လ

်ရှိအရည်အနသွျား

(ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အနလျားထာျားသည့််

နင့််(သှိမ
ို့ ဟတ်) ယင်ျား၏ မလ “မထှိမခှိ

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအတွ

သင့််နတာ်မှု

အနဖခအနေ

်ရှိနေနသာ” အနဖခအနေနင့်် နှိှုင်ျားယဉ်နသာအာျားဖြင့််) ကိလည်ျား နြာ်ဖပသင့််သည်။

၂။ ကာကယ်ထန
ိ ျေး် သိမျေး် ရေ် အနလျားထာျားသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတမ
် ာျား။ ESIA အစရင်ခစာတွင်
အလှိ

်

မ္ာလျားဆှိင်ရာ သှိမ
ို့ ဟတ် နှိင်င

် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အကလျေးထာျေးသင်ကသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား-မ ြုိ ျေးသဉ်ျေးလနီျေးပါျေး အနတ ာယ်က က ာက်ကနကသာ

မ ြုိ ျေးစိတ်မ ာျေး(Critically Endangered)၊ မ ြုိ ျေးသဥ်ျေးမည်အနတ ာယ်နှင် င်ဆိင်ကန သည်မ ြုိ ျေးစိတ် မ ာျေး (Endangered) ၊
မ ြုိ ျေးသဥ်ျေး န် အနတ ာယ်က က ာက်နိင်ကသာ မ ြုိ ျေးစိတ်မ ာျေး (Vulnerable) သှိမ
ို့ ဟတ် မ ြုှိ ျားသဉ်ျား န်ပခှိမ်ျားနဖခာ
မ ိ ျေးစိတ်

(Near

Threatened)

ပဖစ်သည်။ထိအ
ို့ ပပင်

စသည်ဖြင့််

အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာ

Red

List

စနှုေ်ျားအတှိင်ျား

်ခရလေျားပါျား

ခွဖခာျားနြာ်ဖပ န်

မ္ာလျားဆှိင်ရာ အတှိင်ျားအတာအရ နသျားငယ်နိင်သည် အဖခာျားမည်သည့်် ဆိျေးက ြုိ ျေးထိခှိ

မည်သည့််အတှိင်ျားအတာအထှိ (ယင်ျားတှိ၏
ို့
လ

်ရှိ အန

ဖြစ်သည်။ ESIA အစရင်ခစာသည် မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ

်

ာင်/အပင်အနရအတွ
ွယ်ရေ် ပခှိမ်ျားနဖခာ

်နင့်် နှိှုင်ျားယဉ်၍)

်မှုမဆှိ -

ှိက ကာင်ျေးနြာ်ဖပရေ်

်ခနေရနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအဖပင်

အထျေးစမ

ခေ်ခ
ို့ ွမှုဖပြုလပ်နပျားရန်လအပ်
ိ
သည် အပခာျေးမ ြုိ ျေးစိတ်မ ာျေးအကပေါ်သက်က ာက်မှုကိလည်ျေး ကဖာ်ပပသင်သည်။ ထှိမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားတွင်
စျားပွာျားနရျား(commercial) ၊ လသာျေးတိို့ သျေးစဲမှု( human consumption) သှိမ
ို့ ဟတ် ယဉ်န

ျားမှု/စှိတ်ဓာတ်ခွေ်အာျား

နပျားသည့််ရှုနထာင့််မ အနရျားပါနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအဖပင် လိအပ်သည် ကေဟစနစ်အကပခအကနတစ်ခ
နိင်မည် “ထိန်ျေးကပ်နပါင်ျား
၃။ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ျားနပျားနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား “(keystone species) လည်ျား ပါဝင်သည်။

ဆှိ
ွ င်ရာ အထျားတေ်ြျားမ
ှိ ာျား။ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အနလျားထာျားသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအဖပင်

အစရင်ခစာသည် စမ
စမ

ှိကစ န် ထိန်ျေးသိမ်ျေး

ှိေ်ျားေယ်နဖမ၌ရှိနှိင်နသာ စှိတ်ဝင်စာျားစရာ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျား

ESIA

ှိလည်ျား နြာ်ဖပသင့််သည်။ ဥပမာ -

ှိေ်ျားဧရှိယာသည် (၁) မ ာျားဖပာျားလနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား ခှိနအာင်ျားရာ သှိမ
ို့ ဟတ် နေ င်ျေးကဒသနေရာအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားရှိသည်ကန ာ

ဖြစ်နှိင်သည် (၂) မ ာျားဖပာျားသည်ပ
့် မာဏဖြင့်် နရွေ့နဖပာင်ျား
မ ာျားဖပာျားသည့််ပမာဏဖြင့်် နေရာအလှိ

် အခ ေ
ှိ ်အလှိ

်စာျားနလ့်ရှိနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား (migratory species) နင့််
် အပ်စြွွေ့နေထှိင်နလ့်ရှိနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား (congregatory

species) တစ်မ ြုှိ ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အမ ြုှိ ျားအစာျေးမ ာျားစွာ အဓှိ
သှိမ
ို့ ဟတ်ပါ

အနရျားပါနသာ င

်မ ာျား

ထာျား စစည်ျားနေထှိင်ဖခင်ျား

်စာျားရာနေရာတစ်ခ၊ အဓှိ

ှိ အနထာ

်အ

နသာ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ဖပြုနှိင်သည် (၃)

ွမ ာျားေယ်နဖမ (key

biodiversity area) ၊ အက ျေးတကကီျေး ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည် ကန င်ျေးကဒသ (Critical Habitat) စသည်ဖြင့််
အရည်အနသွျားသတ်မတ်မှု

ှိ (IFC ၏ လပ်နဆာင်မှုစသတ်မတ်ခ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ
အသှိင်ျားအဝှိင်ျားမှ လ
(Ramsar

အထျားသတ်မတ်ခ

်အတှိင်ျား

် ၆

ပါအတှိင်ျား) သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာ

သတ်မတ်နြာ်ဖပနှိင်သည်

(၄)

အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာ

်ရှိ အသှိအမတ်ဖပြုထာျားသည့်် သှိမ
ို့ ဟတ် အသှိအမတ်ဖပြုရေ် အဆှိဖပြုထာျားသည့်် မ်ဆာက တိမ်ကဒသ

Wetland)

ရန
ှိ ေနှိင်သည်၊

UNESCO

၏

ဇဝ ပ်ဝေ်ျားနဘျားမ့်ေယ်နဖမ၊

အနမွအနစ်နေရာ သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာ အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာ သှိမ
ို့ ဟတ် နှိင်ငအလှိ

မ္ာ့်သဘာဝယဉ်န

ျားမှု

် အထျားအဆင့််အတေ်ျား ရရှိထာျားနသာ

နေရာ ဖြစ်နှိင်သည်။ သှိမ
ို့ ဟတ် (၅) ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အကလျေးထာျေးသင်သည် အေျားတဝိက် ှိ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
တေ်ြှိျားမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် စမ
သှိမ
ို့ ဟတ် တှိျားတ

ှိေ်ျား၏ နအာ

်ြ

်ပှိင်ျားရှိ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွ

ွမ ာျားတေ်ြှိျား နရရည်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားထာျားနှိင်သည့််

်ဖြစ်နပေါ်နှိင်သည့်် ဥပမာ - ဇဝဆှိင်ရာ ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဆက်စပ်ဧ ိယာ အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ် သှိမ
ို့ ဟတ်

နရအရင်ျားအဖမစ်တစ်ခအဖြစ် နြာ်ဖပနှိင်သည်။
၄။ ကာကယ်ထန
ိ ျေး် သိမျေး် မှုအဆင့််အတေ်ျား။ ESIA အစရင်ခစာတွင် စမ
ှိ၊ မ ှိ ကဖာ်ပပသင်သည် - ဥပမာ (၁) တရာျားဝင် အ

ာအ

ှိေ်ျားေယ်နဖမ၌ မည်သည်ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုအဆင်

ွယ်နပျားထာျားနသာ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမအပ်စဝင်

(အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်၊ နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ် နဘျားမ့်ဥယ ာဉ် စသည်) (၂) နှိင်င သှိမ
ို့ ဟတ် နေသနတရဥပနေ သှိမ
ို့ ဟတ် စည်ျားမ ဉ်ျား
စည်ျား

မ်ျားမ ာျားအရ အဖခာျား

က တိမ်ကဒသမ ာျားအာျား

ာ

ွယ်နပျားထာျားနသာအရာမ ာျား (ဥပမာ - သစ်နတာခတ်ထွင်ရင်ျားလင်ျားဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ်

နဖပာင်ျားလဖပင်ဆင်ဖခင်ျားဆှိင်ရာ

ပခြုငနြာ်ဖပထာျားနသာ

ေ်သ
ို့ တ်ခ

်မ ာျား)

သှိမ
ို့ ဟတ်

(၃)

နေသခရပ်ရွာလထ သှိမ
ို့ ဟတ် ရှိျားရာအစဉ်အလာအရ လပ်ပှိင်ခွင့််အာဏာရှိသည့်် အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားမှ တရာျားဝင် သှိမ
ို့ ဟတ်
အလွတ်သနဘာ

ာ

ွယ်ထာျားနသာအရာမ ာျား (ဥပမာ -ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာ သှိမ
ို့ ဟတ် စာျေးက က်ကပမမ ာျေး

သှိမ
ို့ ဟတ် အထွတ်အဖမတ်ထာျားရာ သဘာဝနေရာမ ာျား) ။
၅။ နေရာပှိင်ဆင်
ှိ မန
ှု င့်် ထှိေျား် ခ ြုပ်မှု။ အဆှိဖပြုစမ
(၁) မည်သည့်် လပဂ္ှိြုလ်၊ န

ှိေ်ျားေယ်နဖမတစ်ခလျားအတွ

် ESIA အစရင်ခစာတွင် နြာ်ဖပသင့််သည်မာ

ာ်ပှိနရျားရင်ျား၊ ရပ်ရွာ၊ အစှိျားရ သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျား အြွွေ့အစည်ျား
22

နဖမ နင့််(သှိမ
ို့ ဟတ်) နရသျေးစဲမှု

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ဆှိင်ရာ အခွင့််အနရျားမ ာျား
သဘာဝသယဇာတမ ာျား
၆။ အနတရာယ်ပခှိမ်ျားနဖခာ
စမ

ှိ တရာျားဝင်ပှိင်ဆှိင်သည် နင့်် (၂) မည်သည့်် အြွွေ့အစည်ျားမှ ထှိေယ်နဖမနင့်် ထှိေယ်နဖမရှိ
ှိ တရာျားဝင် သှိမ
ို့ ဟတ် လ

ခ
် ရမှုဆင်
ှိ ရာ

် ှိ စမထှိေ်ျားခ ြုပ်နေသည် စသည်ပဖင် ကဖာ်ပပသင်သည်။

အနဖခခအခ

်အလ

်

န ာ ယ
် စနဆာင်ျားဖခင်ျား။

ှိြုျားပမ်ျားသင့််သည်။ ထှိေယ်နဖမ၏ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

နှင်အနာေါတ် ပခှိမ်ျားနဖခာ

်နိင်မမ
ှု ာျေး

ှိ အနရအတွ

အနပေါ် တှိ
ွင်ျား

်ရှိ

်နင့်် သွယ်ဝှိ

ေ်သက်က ာက်မှုမ ာျား

အစရင်ခစာသည်
ဆ

်စပ်လ

စမ

ွမ ာျားအနပေါ် (စီမကိန်ျေးက ကာင်မဟတ်ကသာ) လက် ှိမခိမ်ျေးကပခာက်မှုမ ာျေးနှင်

် (သှိမ
ို့ ဟတ် အာျားနပျား

ှိေ်ျားက ကာင် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ှိေ်ျား၏ နော

်ဆ

စမ

ှိေ်ျား၏

အထ

်တွ သှိမ
ို့ ဟတ် တစ်န

်ပှိင်ျား

ှိ ရင်ျားလင်ျေးစာကဖာ်ပပသင်သည်။

သှိမ
ို့ ဟတ်

ာ့်ဖပေ် စမ

နအာ

ှိေ်ျားမ ာျားနက

(cumulative impact) ပဖစ်နင်
ိ ကပခကိလည်ျေး ထည့််သင်ျေးစဉ်ျားစာျားသင့််သည်။ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှု၏အတှိင်ျားအတာ

ှိ

ွမ ာျား

ညမှုဖြစ်နစသည့်် တစ်ဆင်) သက်က ာက်မှုမ ာျားအပါအဝင်

ှိ ဆေ်ျားစစ်၍ ထှိသက်က ာက်မှုမ ာျေး၏ အတှိင်ျားအတာ

ှိန်ျေးပတ်ဝန်ျေးက င်၊

်ကသာ စမ

် အာျားဖြင့်် နြာ်ဖပရေ်

ှိလည်ျား နြာ်ဖပသင့််သည်။

၇။ ကကင်ျေးက န်ဆျေးက
ိ ြုိ ျေးသက်က ာက်မှု အတိင်ျေးအတာ။ ESIAအစီ င်ခစာသည် အဆှိဖပြု စမ
က

အစရင်ခစာသည်

ှိေ်ျားေယ်နဖမအတွင်ျား ှိ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဆျားရှုျားဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးပခင်ျေး ( ှိခဲလ င်)နှင်ပတ်သတ်၍

မလအကပခအကန(baseline) နှင်လက် ှိ (ongoing) က ဆင်ျေးဆျေးရှုျေးမှု နှုေ်ျားမ ာျား
က

ESIA

နြာ်ဖပဖခင်ျားသည်

biodiversity

်ပှိင်ျား၊

စမ

ှိေ်ျားနင့််

ာင့်် ကပါင်ျေးစပ်သက်က ာက်မှု

ွမ ာျားအနပေါ် နမ ာ်မေ်ျားထာျားသည်

offset

လပ်ငေ်ျားတစ်ရပ်

လှိ၊

မလှိ

ဆျားဖြတ်နှိင်နရျား အဓှိ

အနဖခခရမည်အခ က်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးသည် အမှန်တကယ် သိသာ

ထင် ှာျေးမှုမ ှိလ င် ထှိခှိ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျားအစအမမ ာျား (offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအပါအဝင်) မလှိအပ်နှိင်ပါ။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွ ဆှိင်ရာ ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မ ကည်လ င် စီမကိန်ျေးအကနပဖင်အသာျားတင် တှိျားတ

ကကိြုျေးပမ်ျေးကနပါက အဆှိပါ အစအမမ ာျား
၈။ က

ှိ နဆာင်ရွ

်နှိင်နသျားနက

ာင်ျား အက

်မှု ရရှိနစနရျားအတက်

ဖပြုအပ်ပါသည်။

ြုှိ တင်ကာကယ်မဆ
ှု င်
ိ ာ အကပခခမ။ (ESIA အစရင်ခစာသည် စမ ှိေ်ျားမတှိင်မ အကပခခ အခ

အန

ာင်ျားဆျား က

ှိြုျားပမ်ျားခ့်နသာ်လည်ျား) သှိပပေည်ျား

အကပခခမတစ်ရပ်

ှိ

ပဖစ်နိင်ကပခ ှိသည်

စဉ်ျားစာျားရေ်
မလအတိင်ျေး

အက

အခ

် အလ

်မ ာျား မဖပည့််စနှိင်သည့််အခါ က

ဖပြုနှိင်ပါသည်။ယင်ျားမာ

ပပန်လည်မပဖစ်နိင်ကတာကသာ၊

သသယရှိသည့််အခါ
အနတ ာယ် ှိကသာ

စမ

်အလ

်မ ာျားရရှိရေ်

ှိြုတင်

ာ

ွယ်သည့််

ှိေ်ျားနရျားဆွသမ ာျားသည်

သက်က ာက်ကပပာင်ျေးလဲမှုပဖစ်ပခင်ျေး(

မ ြုိ ျေးစိတ်မ ာျေး မ ြုိ ျေးသဥ်ျေးနိင်ကပခအပါအဝင်)မှ ဇီဝမ ြုိ ျေးစမ ြုိ ျေးကဲမ ာျေးကိ ကာကယ် ာတင် အထျေးေရစိက်ကာ ပိပိသာသာ
တက်ခ က်၍

ပပြုလပ်သင်သည်။ လ

်နတွွေ့တင
ွ ် မည်သည့််နေရာမမဆှိ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွဆှိင်ရာ သတင်ျားအခ

်အလ

်

ရရှိနှိင်မှုသည် (အထျေးသပဖင် အင်ျေးဆက်မ ာျေးနှင် အပခာျေး ကက ာရိျေးမဲသတတဝါမ ာျေးကိ ထည်စဉ်ျေးစာျေးသည်အခါ) အပမတမ်ျား
မဖပည့််စနသာနက

ာင့််

က

ဥပနေအ

ာျား

ှိ အဓှိ

ှိျားအ

အလပ်မဖြစ်နှိင်ပါ။ အနက
ေျားပါျား
အခ

ှိြုတင်

ထာျား၍ က

်မ ာျား အလအနလာ

အစအမ အာျားလျားနင့််) ဖပေ်လည်
ည်ခ

ာ

င့််သျားဖခင်ျား

အဖခာျားတစ်ြ

အကလျေးထာျေး မည်

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျေး
ှိ

သှိရှိထာျားသည့််

နှင်ပတ်သတ်သည်

နစ်တစ်နစ်၏

သ

ဆ
် ှိင်ရာ

်ရေ်

ပ်စွာ အဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိဖခင်ျားသည်
ျားစာျားြွွေ့ပြှိြုျားက ျေး စမ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

နင့််

အဖခာျားနသာ

ထှိခှိ

ှိေ်ျားနရျားဆွသမ ာျားအာျား ထှိသတင်ျားအခ

ေည်ျားလမ်ျားအဖြစ် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

်အလ

်

နရာင် ှာျေးနှိင်မည်ဟနသာ

သတင်ျားအခ

်အလ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်

်မ ာျားတွင်

ရာသအလှိ

ှိ ထည့််သင်ျေးစဉ်ျားစာျားရေ် လှိအပ်သည်။ အနက

အခ ေ
ှိ ်

သတင်ျား

်မှုနလ ာ့်ခ နရျားဆှိင်ရာ ရနှိင်သမ

တည်ရှိနှိင်ကပခရှိသည့််

ာလအတွင်ျားနင့််

အခ ြုှိ ွေ့နဂဟစေစ်မ ာျား

်

ာင်ျားမာ-

(အထျားသဖြင့််

အခ ြုှိ ွေ့နသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျေးကိမ အခ ြုိ ွေ့ကသာနစ်မ ာျား (ဥပမာ ာင့်် ဖြစ်သည်။

်မှုနလ ာ့်ခ နရျားေည်ျားလမ်ျားမ ာျား

ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျား)အာျားလျား

ှိေ်ျားအာျားလျား

ွဆှိင်ရာ

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ နရျားလပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင်ဆ
့် င့််(migitation hierarchy) အသျားဖပြုပါ။ (အခေ်ျား ၃) ထှိခှိ

လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််အရ

လှိအပ်သည်။

ာင်အထည်နြာ်သည့််နေရာနင့်် offset ပပြုလပ်မည်

သှိမ
ို့ ဟတ်

ပမေ်မဟတ်သည့်် စှိစွတ်နသာနစ်မ ာျား) တွင်သာ နတွွေ့ရှိရ နသာနက

ကလ ာခ ပခင်ျေး

်တွင်လည်ျေး

ှိေ်ျားအန

် အနဖပာင်ျား အလမ ာျား

်နသွွေ့နသာနေသမ ာျား) တွင်သာ နတွွေ့ရှိရ၍

ထှိခှိ

်နေသည့်် အက

စာျားမရနှိင်နသာ သိသာထင် ှာျေးသည် အနတရာယ်မ ာျားကိ

တည်ရှိသည်ဟ

အခ ြုှိ ွေ့မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

ခ င့််ခ ေ
ှိ ်နဆာင်ရွ

ှိေ်ျားသည် (offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအပါအဝင်ထှိခှိ

် ဖပည့််ဖပည့််ဝဝ ရရှိနစသည်။ ဥပမာ - စမ

အနဖပာင်ျားအလမ ာျားနင့်် နစ်အလှိ

ှိ

ွယ်နရျားအကပခခမအနပေါ် တင်ျားက

် ရ ှထ
ိ ာျေးသင့််သည်။ ြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

နေရာမ ာျားအတွင်ျား

နဖခာ

ှိြုတင်

ာင့််ဖြစ်သည်။

မ ာျား နပျားထာျေးဖခင်ျားဖြင့်် အဆှိဖပြုစမ
ယက

ွယ်နရျားေည်ျားလမ်ျား

ာင်ျားမာ သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျေးအနပေါ် ထှိခှိ

ှိြယ်ခ ေ်ထာျားနှိင်နသာနက
်အလ

ာ

ှိ

အတတ်နိင်ဆျေး

ှိ စဉ်ျားစာျားက
23

(နရာင် ှာျေးပခင်ျား၊

အသျားပပြုပပျားနော

်

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား

အေည်ျားဆျားဖြစ်ကအာင်
နော

်ဆျားအာျားထာျားရာ

သည်။ Biodiversity offset ပပြုလပ် န်လှိအပ်မှုသည်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

အဖခာျားနသာထှိခှိ

်မှု နလ ာ့်ခ နရျား ေည်ျားလမ်ျားမ ာျား အသျားဖပြုပပျားနော

်

ေ်ရှိနေနသျားသည့်် ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေး သက်က ာက်မှု

မ ာျေး၏ အမ ြုှိ ျားအစာျားနင့်် ဖပင်ျားထေ်မှု အတှိင်ျားအတာအနပေါ် မတည်သည်။ Offset လပ်ငန်ျေးမတိင်မီ သိသာထင် ှာျေးကသာ
ကကင်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ အမေ်တ

ယ် နလ ာ့်ခ နှိင်နရျားအတက် အကထာက်အကပပြု န် EIA အစရင်ခစာ၏ “အဖခာျား

နရွျားခ ယ်စရာမ ာျားကိ ဆေ်ျားစစ်မှု” အပှိင်ျားတွင် (ဆှိျားက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှု ပှိမှိေည်ျားပါျားနှိင်ကပခရှိသည့််) အဖခာျား စမ
သှိမ
ို့ ဟတ် ေဇှိင်ျားပစ

ှိ မည်သိို့နှင် မည်သည်အတက်က ကာင်် နြာ်ထတ်ခ့်နက

ှိေ်ျားတည်နေရာ

ာင်ျား၊ စဉ်ျေးစာျေးခဲက ကာင်ျေးနှင် လျားဝပယ်ခ ခ့်နက

ာင်ျား

အနသျားစှိတ်ရင်ျားဖပရေ် လှိအပ်သည်။

Offset

ကဆာင် က် နိငမ
် နိင်

(နရာင် ှာျေးဖခင်ျား၊

ဆေ်ျားစစ်ပါ။

အေည်ျားဆျားဖြစ်နစဖခင်ျားနင့််

ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး ဆ
လပ်သည့်် ေည်ျားလမ်ျား
Biodiversity
နဖြဆှိက
၁။

ှိယ်၌

်လ

ဖြစ်နှိင်ကပခရှိနက

offset

မတိင်မီ

ထှိခှိ

ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျား)

တှိို့

်

Offset

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား
ှိ

အဖပည့််အဝ

ေ်ရှိနေနသျားလ င် biodiversity offset

ာင်ျား ယဆလ

်) အန

လပ်ငန်ျေးကဆာင် က်နိင်မှု ှိမ ှိ

အသျားခ နသာ်လည်ျား

လပ်ငန်ျေးသည်( ထှိoffset

ာင်ျားဆျားနဖြရင်ျားသည် ေည်ျားလမ်ျေး ဖြစ်နှိင်ပါသည်။

ဆန်ျေးစစ် ာတင်

ကအာ

်ပါနများခွေ်ျား(

၂

)ခ

ှိ

ည့််ရေ်လှိအပ်သည်။
မလစမ

ေ
ှိ ်ျားနက

ာင့်် ထှိခှိ

မ ာျားသည် (၁) အ

မ
် ှု

ှိ offset ပပြုလပ်နင်
ိ ပါသလာျေး? ။ အခ ြုှိ ွေ့နသာ ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှု

ယ်၍ ဇီဝမ ြုိ ျေးစမ ြုိ ျေးကဲ ရှုကထာင်တစ် ပ်မှ ထှိခှိ

်ခရနသာ ေယ်နဖမသည် တမထျားဖခာျားသည် သှိမ
ို့ ဟတ်

အစာျားထှိျားမရနှိင်သည့်် နေရာဟ ထင်ဖမင်လ င် (အခေ်ျား ၅) သှိမ
ို့ ဟတ် (၂) လနလာ
ညတညီမ ပဖစ်မှု
နဆာင်ရွ
၂။

လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််

နင့််(

သှိမ
ို့ ဟတ်)

်နပျားမည့််နေရာမ ာျား

အပမတမ်ျားဖြစ်မှု

(အခေ်ျား

၄)

။သာဓကပပရေ် လိအပ်မှု မည်သှိရ
ို့ ှိနစ
်အခမ ာျားနက

တှိရ
ို့ သ
ှိ ည့််

သင့််နတာ်နသာ

်နပျားမှု၊

အစာျားထှိျား

ှိ သာမေ်အာျားဖြင့်် မရနှိင်လ င် offset ပပြုလပ် န် မဖြစ်နှိင်ပါ။

အဆှိဖပြုထာျားသည့်် ကာကယ်ထန
ိ ျေး် သိမျေး် မှု offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး အန
အဖခာျားအခ

်သည့်် ထပ်တှိျားနဆာင်ရွ

ာင်အထည်နြာ်ရေ် ပဖစ်ကပမာက်နင်
ိ ပါသလာျေး?

ာမ နဖမပှိင်ဆှိင်မှု၊ နှိင်ငနရျားဆှိင်ရာ၊ လမှုစျားပွာျားဆှိင်ရာ၊ လဖခြုနရျား သှိမ
ို့ ဟတ်

ာင့်် သင်ကတာ်သည် biodiversity offset အန

ာင်အထည်နြာ်ရေ်အတွ

် ပဖစ်နိင်ကပခ

သှိမ
ို့ ဟတ် နအာင်ဖမင်နှိင်ကပခ နည်ျေးပါျေးနိင်သည်။

အဆင့်် ၂။ Offset လုံပ်တဆာင်ခ က်မ ာျိုးနင
ှ ့်် က

ကွယထ
် န
ိ ုံး် သိမုံး် မည်တ
့် နရာ(မ ာျိုး)

တရျိုးခ ယ်ခခင်ျိုး

Biodiversity Offset လပ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေး။ နေသအနဖခအနေ၊ နမ ာ်လငထ
် ာျားသည့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျေးအကပေါ်

သက်က ာက်မှုမ ာျားနင့်် လိအပ်ကသာ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား (ဥပမာ - သာမေ်အာျားဖြင့်် အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှု
မဖြစ်နပေါ်နစနရျား သှိမ
ို့ ဟတ် စေမောအဖြစ် အသာျားတင်တှိျားတ
offset လပ်နဆာင်ခ

်မ ာျား

်မှုဖြစ်နစနရျား) စသည်တအ
ှိို့ နပေါ် မတည်၍ သင့််နတာ်နသာ

ှိ နရွျားခ ယ်နှိင်သည်။ ထိသိို့ပပြုလပ် ာတင် နအာ

်ပါက ျေးခ ယ်စ ာမ ာျေးကိ ကပါင်ျေးစပ်ပခင်ျေးလည်ျေး

ပါဝင်သည်။
၁။ သဘာဝထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမအသစ်မ ာျေး
ဤနေရာတွင် မလစမ

ှိေ်ျားနက

သိမ
ို့ ဟတ်

ာင့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

တှိျားခ ွေ့ေယ်နဖမမ ာျား။

ွဆှိင်ရာ ဆျားရှုျားမှုမ ာျား

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေး

-

ှိ offset ပပြုလပ် န် ဖန်တီျေးနိင်သည် သှိမ
ို့ ဟတ်

တှိျားခ ွေ့နှိင်သည့်် နယ်ကပမမ ာျေး - အစှိျားရ၊ ကဒသခပပည်သလထနင့်် ပဂ္လှိ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ေယ်နဖမမ ာျား

ှိ

စမခေ်ခ
ို့ ွမှုဆှိင်ရာနင့်် လသာျေးမ ာျား အသျားပပြုနိင်နရျားအတက် ခင်ပပြုထာျေးသည်ကခါင်ျေးစဉ်အမ ြုိ ျေးမ ြုိ ျေးကအာက်မှ ကယဘယ
အာျေးပဖင် သတ်မတ်ရေ်ဖြစ်သည်။
၂။

စမခေ်ခ
ို့ မှု
ွ

တှိျားတ

န
် စဖခင်ျား

သှိမ
ို့ ဟတ်

နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး

အလပ်ပဖစ်က ကာင်ျေး သာဓကပပနိင်လ င်(အခေ်ျား၅) လ
ခှိင်မာအာျားန

ပိမိအာျေးကကာင်ျေးနစဖခင်ျား။

ထပ်တှိျားလပ်နဆာင်မှုမ ာျေး

်ရှိ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားက ျေး ေယ်နဖမမ ာျားအနပေါ် နဖမဖပင် လ

်နတွွေ့စမခေ်ခ
ို့ ွမှု

ာင်ျားနှိင်သည်။

၃။ နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး ဖပေ်လည်ထနထာင်နပျားဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် ပိမိအာျေးကကာင်ျေးနစဖခင်ျား။ သီျေးသနို့်နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး ကိ
တည်ကဆာက်နိင်သည်၊ ဖပေ်လည်ထနထာင်နှိင်သည်၊ သှိမ
ို့ ဟတ် ပိမိအာျေးကကာင်ျေးတန်ဖိျေးပမင်နစနှိင်သည်။ အထျားသဖြင့််
နရရည်အ

ာအ

ွယ်နပျားမှု အတှိင်ျားအတာအခ ြုှိ ွေ့ရှိနေသည့်် ေယ်နဖမ ဧရှိယာမ ာျားတွင် ဖြစ်သည်။
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၄။ အသ

န
် မွျားဝမ်ျားန

ာင်ျားလပ်ငေ်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် နေသခလထအာျား အနထာ

်အကပပြုလပ်ငန်ျေး။ Biodiversity offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် သာမေ်အာျားဖြင့်် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျား အေျားတဝှိ
အသ

်နမွျားဝမ်ျားန

ာင်ျားမှုမ ာျား

နေသခမ ာျား၏

အ

တှိျားတ

်နစနရျားဆိင် ာ

အညရရှိနိင်

ေ်သ
ို့ တ်မှုအသစ်မ ာျားနက

ာင့််ပဖစ်ကပေါ်လာကသာ

သဘာဝသယဇာတမ ာျားကိ

ယသျေးစဲနိင်ခင်အကပေါ်
ာနသျားမီ

“နဖမနေရာရယဖခင်ျား၊ နဖမအသျားခ မှု

ှိ

ဘဏ္ဍာနရျားန

၅။ သ

် က

်နသဆျားမှုမ ာျား

ထတ်ကဝ န် ခွင့််ဖပြုခ့်သည့်် ပတ်ဝေ်ျား

ာ်ပှိနရျားရင်ျား

(IFC)

၏

ျားအ

် ၅ တှိတ
ို့ င် အသ

ဖ် ခင်ျားမ ာျား။ စမ

်မှုမ ာျား နလ ာ့်ေည်ျားနစရေ် အနထာ

်အ

ှိ offset ပပြုလပ် န် နလအာျားလ ပ်စစ်စမ

င် နင့်် လမှုဆှိင်ရာ စနှုန်ျေး ၅

်နမွျားဝမ်ျားန

ာင်ျားမ ာျား ဖပေ်လည်

ှိေ်ျားလပ်ငေ်ျားမ ာျားနက

ာင့်် ကလ ာနည်ျေးလာကသာ

ာင်အနရအတွ

်မ ာျားကိ ပပန်လည်အစာျေးထိျေး

ဖပြုအစအမမ ာျား နဆာင်ရွ

ှိေ်ျားနင့််

်နပျားနှိင်သည်။ ဥပမာ-

ှိေ်ျားတစ်ခသည် အဆှိပါပင်လယ်နပ ာ်င

အည။ Biodiversity offsets လပ်ငေ်ျား အာျားလျားသည် နငွနက
ှိက

ည့််ပါ) စမ

ှိေ်ျားအတွ

ှိေ်ျားမ ာျားစွာနက

်မ ာျား အသှိ

်ြွွေ့

်သတတဝါမ ာျားအာျား ြယ်ရာျားသည်

် နငွနက

ျားအတှိင်ျားအတာတစ်ခအထိ လှိအပ်က

ျားပ့်ပှိျားသသည် အပခာျေး offset တစ်ရပ်

ာင့်် ကပါင်ျေးစပ်သက်က ာက်မှုမ ာျား

နရျားဆွထာျားသည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ ယက

ည်အပ်နရေ်ပနငွတစ်ရပ်

ပပြုလပ်နှိင်က

နငွကထာက်ပမှုမ ာျားက ကာင် လ

သည်။

ထှိဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင်

သည်။

ှိ နရျားဆွမည့််

ှိ အစာျေးထိျေးကလ ာ်နပျားရေ် ေဇှိင်ျား

ှိ သှိမ
ို့ ဟတ် အာျားလျားနပါင်ျားဖခြုထာျား

ျားစာျားအဆင့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ offset လပ်ငေ်ျားတစ်ရပ်အတွ

ကယဘယ အာျေးပဖင်

် နော

အဓိကစဥ်ျေးစာျေး မည်မှာ

်နတွွေ့နဖမဖပင်နပေါ် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ တှိျားတ

်ထပ်နငွနက

offset

ျားပ့်ပှိျားမှု

ှိ

လပ်ငေ်ျားအတွ

်

်ဖြစ်နပေါ်မှုရလေ်မ ာျား ရမရ

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးေည်ျားလမ်ျားအာျားဖြင့််) နသခ ာနအာင် စှိစစ်အတည်ဖပြုပခင်ျေးပဖစ်သည်။

Offset ကန ာက ျေးခ ယ်ဖခင်ျား။ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ offset လပ်ငေ်ျားမ ာျားအတွ
(မ ာျား)

ဆနဒမပါသည့််

ညကပျေး မည်ပဖစ်သည်။ (USFWS 2016).

အစာျား (အခေ်ျား ၈

(နစာင့််က

ာင့််ပဖစ်ကပေါ်လာကသာ

်မှိ၍ (Hawaiian Petrels Pterodroma sandwichensis) ငှက်မ ာျေး မနတာ်တဆ

သှိန
ို့ သာ်လည်ျား အခ ြုှိ ွေ့ဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် မလစမ

နသာ အက

ေယ်နဖမမ ာျားအတွင်ျားရှိ

နဖမနေရာရယဖခင်ျားနင့််

ောျားခှိရာေယ်နဖမမ ာျားတွင်ရှိနသာ နေသမ ြုှိ ျားရင်ျားမဟတ်သည့်် သာျားရတှိရှိစဆာေ် နှိတ
ို့ ှိ
၆။ နငွနက

ှိ

ေ်သ
ို့ တ်တာျားဖမစ်ဖခင်ျားနင့်် ဆနဒမပါနသာ နရွေ့နဖပာင်ျားနေရာ ခ မှုမ ာျား” နင့််အတ

ာျားဝင်စမနဆာင်ရွ

နလအာျားလ ပ်စစ်တာဘှိင်မ ာျားနင့််တှိ

ကန ာတင်

်မှုမ ာျား

်သည့်် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် ထှိမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် အဖခာျားနသာ (စမ

မဆှိင်သည့််) ပခှိမ်ျားနဖခာ
ထှိခှိ

်နရာ

မ္ာ့်ဘဏ်၏ ဆနဒမပါသည့်် နရွေ့နဖပာင်ျားနေရာခ ထာျားမှု ဆှိင်ရာ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အကလျေးထာျေးသင်သည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်အခ ြုှိ ွေ့၏ အပင်/အန
နဆာင်ရွ

ြုှိ ျားသ

ှိ

ှိ နြာ်ဖပထာျားသည်။

ဆ
် င်
ှိ ရာ မ ြုှိ ျားစှိတ်အလှိ

န်

ဆှိျား

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး

နရွေ့နဖပာင်ျားနေရာခ ထာျားမှုဆှိင်ရာ လပ်နဆာင်မှု စသတ်မတ်ခ
ထနထာင်နရျား အစအမမ ာျား

ဤသှိို့အာျေးဖြင့််
ယသျေးစဲနိင်ခင်

ေ်သ
ို့ တ်ထာျေးကသာ စည်မ ဥ်ျေးအသစ်မ ာျား နက

ှိ နလ ာ့်ခ သည်ကန ာတင် အသျေးပပြုနိင် န်

အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာ

သဘာဝသယဇာတမ ာျေး

ကထာက်ပထာျေးကသာ

လက် ှိမဝါေ( OP 4.12) နင့်် မက

ပါဝင်သင့််သည်။

လမှုစျားပွာျားဆှိင်ရာ

စမ

်မှုမ ာျား

ှိန်ျေးမှ

်ရှိ နေသခလထ၏ ဖွေ့မဖိျေးက ျေး သှိမ
ို့ ဟတ်

အညနပျားမှုမ ာျေး

သည်အဖပင်

နလ ာ့်ခ နှိင်မည်ဖြစ်သည်။
ထှိခှိ

အ

သည်

ညီတညီမှုပဖစ်သည်

ဟသည့််

အဓှိကအကပခခမ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ဆှိင်ရာရလေ်မ ာျား ပှိမှိရရှိနစရေ် က
သည် နဖမဖပင်အနဖခအနေ- ဥပမာ - သဘာဝနပါ

ှိ

ာ

် နရွျားခ ယ်ထာျားသည့််နေရာ

မလနှင်ထပ်တတညီ န်

သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိြုျားပမ်ျားသင့််သည် (အခေ်ျား ၅) ။ နရွျားခ ယ်ထာျားသည့််နေရာ (မ ာျား)

်ပင်မ ာျား နပါ

်နရာ

နဂဟစေစ်ဆင်တသည့်် အေျားအောျား ှက
ိ န င်ျေးကဒသမ ာျေးသှိို့ ခ တ
ှိ ်ဆ
၊နရရည်တည်တ့်နသာ

စဥ်ျေးစာျေး၍

ွယ်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားဆှိင်ရာ

offset

်

ေ်ရှိနေနသျားသည့်် နဖမ

ွ

်အရွယ်အစာျားနင့််

်နှိင်မှု - တှိအ
ို့ ဖပင် ထှိကန ာတွင် နအာင်ဖမင်နသာ
တစ်ရပ်

ထနထာင်ရေ်

ဖြစ်နှိင်ကပခတှိို့

ှိလည်ျား

ထည့််စဉ်ျားစာျားသင့််သည်။
အန
ဖြစ်နဖမာ

ာင်အထည်နြာ်မဆ
ှု င်
ှိ ရာ

ဆျေးရှုျေးနိင်ကပခမ ာျေး

ဆေ်ျားစစ်မ။ှု

Biodiversity

offset

အပမတနစ

်နှိင်ဖခင်ျား ရှိ၊ မရှိ စဉ်ျားစာျားသည့််အခါနင့်် (၂) နအာင်ဖမင်မှု အလာျားအလာ ပမင်မာျေးကစရေ် offset လပ်ငေ်ျား

စမနရျားဆွသည့််အခါ

စသည့််

အနဖခအနေနစ်ရပ်စလျား၌

အန

ာင်အထည်နြာ်မှုဆှိင်ရာ

ဆေ်ျားစစ်ရေ် အနရျားပါသည်။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး
အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား)တွင် အန
ပိင် ှင်

(၁)

တစ်ဦျေးခ င်ျေး

စမခေ်ခ
ို့ ွလှိစှိတ်မရှိက

ဆျေးရှုျေးနိင်ကပခ

ှိ

အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့

(နင့်် အဖခာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစမ

ှိ
ှိေ်ျား

ာင်အထည်နြာ်နရျားဆှိင်ရာ ဆျေး ှျေးနိင်ကပခမ ာျေး ရှိနေနှိင်သည်။ ဥပမာ (၁) နဖမယာလပ်ပင်
ိ ခင။်

သှိမ
ို့ ဟတ်

စကပါင်ျေးပိင်ဆိင်သမ ာျေးသည်

သလိ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ရည်ရွယ်ခ
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ထှိနဖမ

ှိ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်ရည်ရွယ်ခ

်ဖြင့််

်ဖြင့်် ဝယ်ယသည့်် (အစှိျားရ သှိမ
ို့ ဟတ် အစှိျားရမဟတ်နသာ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

အြွွေ့အစည်ျား
လ

ှိ) လ

န
် တွွေ့ အခ

်ခနှိင်သည့်် နစ ျားနှုေ်ျားတစ်ရပ်ဖြင့်် ထှိနဖမအာျား နရာင်ျားခ လှိစှိတ်မရဖှိ ခင်ျား ဖြစ်နှိင်သည် (၂) လမှုစျားပွာျားဆှိင်ရာ

်အခမ ာျား။ ဥပမာ - ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

သယဇာတသျားစွမှု အကလအက င်မ ာျား

ွမ ာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားလပ်ငေ်ျားနင့်် မကိက်ညီသည့်် သဘာဝ

ှိ နေသခလထ

က င်သျေးနေဖခင်ျားနင့်် ထှိအနလ့်အက င်မ ာျား အခ ေ
ှိ ်

နဖပာင်ျားလမည်ဟ ယဆ၍ မရနှိင်ဖခင်ျား (၃) နှိင်ငနရျားဘက်မှ စှိတ်အာျားထ
ေယ်နဖမတစ်ရပ် ထနထာင်ရေ် သှိမ
ို့ ဟတ် offset တစ်ရပ် အန
စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား

နရအသျားဖပြုမှု - ဥပမာ - ဆည်စမ
အစှိျားရမှ

တှိ

ဝတ်

ာင်အထည်နြာ်ရေ် လှိအပ်နသာ ဥပနေဖပဌာေ်ျားခ

်ဖခင်ျား

င်ဘ

်အာျားဖြင် ထှိအဆှိဖပြုထာျားသည့််

်ခင်ျား သှိို့မဟတ် ဆှိပ်

ဖြစ်နှိင်သည်

(၄)

မ်ျားကဆာက်အအမ ာျား အန

အြွွေ့အစည်ျားဆှိင်ရာ

ပ

်

အကကာင်အထည်ကဖာ် န် တာဝန်ကပျေးခ သည် အစှိျားရမဟတ်နသာ အြွွေ့အစည်ျား သှိမ
ို့ ဟတ်
ယင်ျား၏

တှိ

ဝတ်မ ာျား

ှိ နဆာင်ရွ

်နိင်စမ်ျေးမ ှိပခင်ျေး သှိမ
ို့ ဟတ် ဆနဒမရှိသည်

biodiversity offsets လပ်ငေ်ျားမ ာျား ထှိနရာ
က

်စွာ အန

ျားမာျားနသာ စှိျားရှိမပ
် ပေ်စရာမ ာျား။ ဥပမာ - လ

ဓာျားဖပမ ာျား၊ များယစ်နဆျားဝါျားနရာင်ျားဝယ်နြာ

်

် သှိမ
ို့ ဟတ်

ပ်နေသည့််နေရာတွင်) offset နင့်် မအပ်စပ်သည့််ပစဖြင့်် နဖမ သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိေ်ျား အသစ် တစ်ခ၊ စှိ

ဖပြုလှိ

်

သ
် ေ်မ။ှု အစှိျားရသည် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား

မ်ျားမ ာျား ဖပဌာေ်ျားရေ် မဖြစ်နှိင်ဟ ထင်ဖမင်နေဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် ဆေ်ို့

offset နေရာအတွင်ျား (သှိမ
ို့ ဟတ် ထှိနေရာနင့်် အလွေ်

ာလအလှိ

်ေ

်

ာင်အထည်နြာ်မှု

ွ

ာင်အထည်နြာ်ရေ်

်မ။ှု

Offsetလပ်ငန်ျေး

အဖခာျား အြွွေ့အစည်ျားသည်

ှိလည်ျား နတွွေ့ရနှိင်သည် သှိမ
ို့ ဟတ် (၅)

ှိ တာျားဆျားဟေ်တ
ို့ ာျားမည့်် လဖခြုနရျားဆှိင်ရာ

ှိင် အပ်စမ ာျား၊ သပေ်မ ာျား၊ စစ်ဘရင်မ ာျား၊ အက

ာျားသည့်် ဂှိဏ်ျားမ ာျား စသည့်် အနတရာယ်က

ျားမာျားသည့်် လ

မ်ျားြ

်သမာျားမ ာျား၊

်ေ

ှိင်အပ်စမ ာျား

်

ရှိနေနှိင်သည်။

စမ

ေ
ှိ ျား် နင့်် ပတ်သ

်ဆ

န
် ယ
ွ သ
် မ ာျားနင့်် ခ တ
ှိ ဆ
်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစမ
ပတ်သက်ဆက်နယ်သမ ာျေးနှင်
ပတ်သ

ဆ
်

်ဖခင်ျား။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး အပါအဝင်

ှိေ်ျား အမ ြုှိ ျားအစာျားအာျားလျား နအာင်ဖမင်ကစရေ်အတက် စီမကိန်ျေးနှင်

ခတ
ိ ်ဆက်ကဆာင် က် န်

ခှိင်ခှိင်မာမာ

ခတ
ှိ ်ဆ

်နဆာင်ရွ

်မှု

ှိ

်ပါတှိို့အပါအဝင် offset လပ်ငေ်ျား စမနရျားဆွဖခင်ျားနင့်် အန

ပဖစ်သည် (၁) ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
နင့််ပတ်သ

ထိက ာက်စာ

်နွယ်သမ ာျားနင့််

စတင်ပပျား နအာ

န
် ဆာင်ရွ

ှိေ်ျားမ ာျားနင့်် ြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ

်ဆ

ွမ ာျားနင့်် စမ

ှိေ်ျားနက

ဆ

်လ

တာဝေ်ရှိမှုမ ာျား
တည်နဆာ

်မ ာျေး

်အ

ဖပြုရေ် စမ

မ္ာ့်ဘဏ်၏ အ

အေှိမ့််ဆျားဖပည့််မရမည့််စနှုေ်ျားမ ာျား
ပတ်ဝေ်ျား

အန

သတင်ျားအခ
်နဆာင်ရွ

် အလ

ာင်အထည်နြာ်စဉ်

်ရှိ

်အပ့်ရယထာျားနသာ စမ
် ၁၀ “စမ

အတွင်ျား

တှိင်က

ာျားမှုမ ာျား

် အလ

်မ ာျား၊ ထှိခှိ

ဉာဏ်မ ာျား
်မှုမ ာျားနင့််

စမ

ည်မှု

ှိေ်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် offset

်ခဖခင်ျားမဖပြုခ့်သမ ာျားအပါအဝင်) ဖပည့််ဖပည့််စစ
င်ဆှိင်ရာ ဆေ်ျားစစ်မှုမဝါေ (OP 4.01)

ာနသျားခင်

တွင်

ှိ

ပ် ကည်ရှု

ျားမာျားနသာ နဖပာင်ျားလမှု

ှိေ်ျားမ ာျားသည် အမ ာျားဖပည်သနင့်် တှိင်ပင်နဆွျားနနွျားရာ၌
မက

နသာ

ှိေ်ျားလပ်ငေ်ျား

နသာနတွွေ့ရှိမှုအသစ်မ ာျား

်နွယ်သကပါင်ျေးစနှင်

ှိေ်ျားလပ်ငေ်ျားနင့်် ပတ်သ

ပှိမှိအနသျားစှိတ်

်

အဆင့််အာျားလျား

ှိေ်ျားအာျား နစာင့််က

်နစဖခင်ျား နင့်် (၄) က

င့််သျားနေနသာ ပတ်ဝေ်ျား

်မ ာျေးထတ်ဖပေ်အသိကပျေးဖခင်ျား”

်မှုနှင်ပတ်သက်၍

်နလာ

ဆ
် ှိင်သည့်် ပဂ္ှိြုလ်၊ အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့်် ယက

ဆ
်

သတ်မတ်နြာ်ဖပထာျားသည်။

င်နင့်် လမှုဆှိင်ရာ စသတ်မတ်ခ

ဖခင်ျားနင့််
ခတ
ှိ ်ဆ

ှိ

လလနလာ

်နွယ် သမ ာျားထမ သနဘာထာျားအက

ာလတွင် အာျားနပျားနထာ

မ္ာ့်ဘဏ်မှ လ

အညအနထာ

်ဆ

်နစရေ်နင့်် သ

ှိေ်ျားနှင် ပတ်သ

ှိ (အေှိမ့််ဆျားအဆင့်် အနစာပှိင်ျား

တှိင်ပင်နဆွျားနနွျားရေ် လှိအပ်သည်။
တွင်

ှိ စမဖခင်ျား (၃) စမ

ှိေ်ျားနင့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် အနသျားစှိတ်အခ

ှိ ရင်ျားလင်ျားစွာ ောျားလည်သနဘာနပါ

်ရာ၌ အနထာ

အဆှိဖပြုခ

စမ

ပင်

ာင်အထည်နြာ်စဉ်အတွင်ျား အဓှိ

်လာသည့််အခါ မ ာျေးတွင် ထှိပတ်သ

်ရယနေရေ်လည်ျား လှိအပ်သည်။

မ ာျားနင့််

ှိ ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား၊ (၂) အပခာျေးကဆာင် က်နိင်သည်

ြုှိ ျားအဖမတ်မ ာျား မ နဝဖခင်ျားတွင် ပါဝင်နဆာင်ရွ

မ ာျား ပပြုလပ်ကသာအခါနှင် လှိအပ်သည့််အခါ သှိမ
ို့ ဟတ် အန
်လာလ င်နင့််နပေါ်ထွ

ာလ

ှိေ်ျားလပ်ငေ်ျား

ာင့်် ဖြစ်နပေါ်မည့်် အဖခာျားသက်က ာက်မှုမ ာျား (နင့်် စမ

နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေးအပါအဝင် offset ပပြုလပ်နပျားမည့််နေရာနင့်် ေဇှိင်ျားမ ာျား

နပေါ်ထွ

အနစာပှိင်ျား

စမ

ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားဆှိင်ရာ အဓှိ

်နွယ်သမ ာျားအနပေါ် ထှိသက်က ာက်မှု၏အတှိင်ျားအတာ)

စစ်ကဆျေးပခင်ျေး နင့်် (ဖြစ်နှိင်လ င်) အ

လှိအပ်သည်။

ထတ်ပပန်ခဲကသာ

ဆ
်

စမ

လမ်ျားညေ်ခ

်နွယ်သမ ာျားနင့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

ှိေ်ျားနင့််
်မ ာျား

နဖြရင်ျားနဆာင်ရွ

မ္ာ့်ဘဏ်၏

ပတ်သ

ဆ
်

်

်နွယ်သမ ာျားနင့််

နြာ်ဖပထာျား ာ

်နပျားရသည့််

်နဆာင်ရွ
စမ

ှိေ်ျား

ထိခိက်နစ်နာမှုမ ာျေး

တိင် ကာျေးကပဖ ှင်ျေးက ျေးလပ်ငေ်ျားစဉ် အသျားဖပြုပခင်ျေးလည်ျား ပါဝင်သည်။

သတင်ျားအခ
နဆာင်ရွ

်အလ

်မှု၏ အဓှိ

မ
် နဝဖခင်ျား။

စမ

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်မာ သတင်ျားအခ

ပမင်သာမှု ှိပခင်ျေးဖြစ်သည်။ သတင်ျားအခ
နှင် မလစမ

ှိေ်ျားလပ်ငေ်ျားမ ာျားနင့််
်အလ

်မ ာျား

ပတ်သ
်အလ

ဆ
်

်နွယ်သမ ာျားနင့််

နအာင်ဖမင်စွာ

ခတ
ှိ ်ဆ

်

် ထတ်ဖပေ်အသိကပျေးမှုအပှိင်ျားတွင် မ ာျားစာပွင့််လင်ျေး

ှိ အခ ေ
ှိ ်နင့််တစ်နဖပျားည အနသျားစှိတ်မ နဝဖခင်ျားသည် offset လပ်ငန်ျေး

ှိေ်ျားအနပေါ် အနတရာယ်ရှိနသာ ထင်ပမင်ခနို့်မှန်ျေးခ က်မ ာျား
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ှိ တာျေးဆီျေးနှိင်ပါသည်။ စမ

ှိေ်ျားနင့်် ပတ်သ

်ဆ

်နွယ်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

သမ ာျားအနေနင့်် ယင်ျားတှိသ
ို့ ှိရှိထာျားသည်မ ာျား
က

ရေ်လည်ျား အာျားနပျားတှိ

ှိ ဖပေ်လည်မ နဝနပျားနှိင်ပပျား တစ်ခါတစ်ရ၌ ထှိထ
ို့

်တွေ်ျားနှိင်သည်။ သတင်ျားအခ

် အလ

ထတ်ဖပေ်သည့််အခါ ပှိမှိအသျားတည်ပါသည်။ ဥပမာ - စမ
အခ

်အလ

်မ ာျား

ှိ

အနက

ာင်ျားအရာမ ာျား

အမ ာျားဖပည်သသှိို့
ှိ

်မ ာျား

ှိ အလွယ်တ

ှိေ်ျားရလေ်မ ာျား နစာင့််က

ထတ်ဖပေ်အသိကပျေးသင့််သည်။

်ပှိ၍ပင် ပျားနပါင်ျားနဆာင်ရွ

ြတ်ရှုောျားလည်နှိင်နသာပစဖြင့််

ည့််နလ့်လာရာမရရှိနသာ “အက

ထိသိို့ပပြုလပ် ာတင်

စ်လ စ်စွာ ရင်ျားလင်ျားမှုအခ ြုှိ ွေ့ပါ ပျားတွနြာ်ဖပနပျားလ င် အန

ာင်ျားဆျားဖြစ်သည်။ သာမေ်အာျားဖြင့််
်အလ

offset နဆာင်ရွ

ည့်် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးဖခင်ျားဆှိင်ရာ စမနဆာင်ရွ

သတှိက
မက

မ်ျားမ ာျား) ၊ ပဂ္ှိြုလ်နရျားအခ
်အလ

်အာျားလျား

်အလ

်အလ

် သှိမ
ို့ ဟတ် လဖခြုနရျားနင့််ဆင်
ှိ နသာ အခ

ပတ်သက်၍

၁။

နဖမနေရာရယမှု။ Biodiversity offset

်အေည်ျားငယ် တိပ
ို့ ါဝင်က
ြှိအာျားနပျား

်အလ

်

်အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား၊

်မ ာျားမတစ်ပါျား စမ

ှိေ်ျားနင့််ဆင်
ှိ နသာ

်အလ

်မ ာျား

ှိ ပွင့််လင်ျားဖမင်သာမှု

အထျေးခခွင်ျားခ က်အကနပဖင်

သည် လပ်ငေ်ျားမ ာျေးတွင် (အစှိျားရ

နရာင်ျားခ နစဖခင်ျားrတှိို့

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရည်ရွယ်ခ

်အတွ

ဖပြုလပ်မည့််အစာျား)

် အသျားဖပြုမည့်် နဖမ

အစှိျားရမဟတ်နသာ အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့််

နဖမသှိမ်ျားယဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ်

မိမိတိို့ဆနဒအနလ ာ

နတွွေ့ဖမင်ရလ င် အနရာင်ျားနစ ျားနှုေ်ျားမ ာျား ဖမင့််တ

မပဏက

်သာနသာ နစ ျားနှုေ်ျားဖြင့််

ျားမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် နှိင်ငဖခာျားသာျားမ ာျား) ပါဝင်နေနက

ာင်ျား

်သွာျားနှိင်သည်။

အာျေးနည်ျေးထိခိက်လွယန
် သာ အရင်ျားအဖမစ်မ ာျား တည်ရှိရာ နေရာအတိအက ။ ရာျားပါျားအပင်မ ာျား၊ င
ကတာရိင်ျေးတှိရှိစဆာေ်မ ာျား ခှိနအာင်ျားရာဂတင်ျေးမ ာျား ၊ ဖပည့််ဖပည့််ဝဝ

ာ

အမ ာျားဖပည်သအာျား

်သှိ

်မ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ်

ွယ်မနပျားထာျားနသာ နရျားနဟာင်ျားနေရာမ ာျား

သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာ အာျေးနည်ျေးထိခိက်လယ်ကသာ သဘာဝ သှိမ
ို့ ဟတ် ယဉ်န
တည်ကန ာအတိအက ကိ

်နရာင်ျားခ နစရာ၌

ှိ ဝယ်ယနှိင်ရေ် နစ ျားနှုေ်ျားညြှှိနှိှုင်ျားမှုမ ာျားတွင် ေယ်နဖမခ

နေသခပဂ္ှိြုလ်မ ာျား ပါဝင်ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ပှိမှိသ

ရရှိနှိင်နပမည်။ သှိန
ို့ သာ် ဖပင်ပပဂ္ှိြုလ်မ ာျား (အထျားသဖြင့််
၂။

်အလ

ကယဘယ အကပခခမတင်

်အလ
ပ်

်အလ

ှိေ်ျားမ ာျားတွင် သတင်ျားအခ

ကအာက်ပါအခ
အတင်ျားအ

ျားအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား နင့်် (၅)

သည်။ သတင်ျားအခ

ှိ အမ ာျားဖပည်သသှိို့ ထတ်ဖပေ်အသိကပျေးရေ် နမ ာ်မေ်ျားထာျားသည်။ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် biodiversity

ထတ်ပပန်အသိကပျေးမှုနှင်

ပဂ္လှိ

ာင်အထည်နြာ်မှုနင့််

်မ ာျား (ဥပမာ - ဌာေတွင်ျား/အြွွေ့အစည်ျားအတွင်ျားသျား အစရင်ခစာ

offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး နင့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စမ
ဖပည့််ဝစွာ

်နင့်် နငွနက

မ
် ာျား စသည်တပ
ှိို့ ါဝင်က

မ္ာ့်ဘဏ်၏ မဝါေတွင်လည်ျား အခ ြုှိ ွေ့နသာ အထျားသတင်ျားအခ

ျားစွာ စဉ်ျားစာျားခ င့််ခ ေ
ှိ ်ရမည့်် သတင်ျားအခ

အခ

်မှုမ ာျား (၄) ဘတ်ဂ

်ရေ် တာဝေ်ရှိအြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့်် ယင်ျားတှိ၏
ို့ မှိတ်ြ

မ ာျား လက်လှမ်ျေးမှီမှုဆိင်ရာ

်မ ာျားတွင် (၁)

ွမ ာျေးအကပေါ်သက်က ာက်မှုနင့်် အဖခာျားသက်က ာက်မှုအာျားလျား၊ (၂) biodviersity ပပြုလပ်မည့််

နေရာ၏ တည်နေရာ၊ ေဇှိင်ျားနင့်် အဖခာျားကဆာင် က်နိင်မည်နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျား စဉ်ျားစာျားထာျားရှိမှု (၃) အန
ရလေ်မ ာျား နစာင့််က

မ်ျားြ ဉ်ျား”

သိသာထင် ှာျေးသည်

အပပည်အစ ထတ်ဖပေ်အသိကပျေးသင့််သည့်် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးနှင် ဆှိင်ရာ သတင်ျားအခ
နမ ာ်မေ်ျားထာျားနသာ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်

ထတ်ဖပေ်အသိကပျေးရေ်

ျားမှုဆှိင်ရာ အရင်ျားအဖမစ်မ ာျား၏

မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

အက

မဖပြုနှိင်ပါ။

ထိသိို့ပပြုလပ်လ င်အလယ်တက ဖ က်ဆီျေးခ နိင်ပခင်ျေး သိမ
ို့ ဟတ် ဖယ် ှာျေးခ နိင်ပခင်ျေးက ကာင် ပဖစ်သည်။

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
ဧရှိယာသည်

လနလာ

မဖြစ်နပေါ်နစနရျား

မ
ွ ာျား offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတက် တွ
်

ပါသေည်ျား။

လနလာ

်စွာ

တွ

်ရေ်လှိအပ်သည်။ ထှိရည်ရွယ်ခ

်ခ

ှိေ်ျားရင်မ ာျားစွာ
န

ာင်ျား

ကမ ာ်မှန်ျေးထာျေးကသာ

သှိမ
ို့ ဟတ် အသာျားတင် တှိျားတ
်အတွ

်မ ာျား

ှိယ်စရှိက

ယ်ဝေ်ျားသည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်သည်

biodiversity

offset

ှိေ်ျားနက

အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှု

ာင့််ပဖစ်ကပေါ်ကသာထှိခှိ

အေည်ျားဆျားဧရှိယာအရွယ်အစာျား

အဆှိဖပြုထာျားသည်မ ာျားရှိသည်။

သည်။ ဤလမ်ျားညေ်စာအပ်သည် သ

သီျေးသနို့်မကဖာ်ပပပဲ အလပ်ဖြစ်နင်
ှိ နသာ ေည်ျားလမ်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား၏ ရှိျားရင်ျားနသာသျားစွမှုပစမ ာျား

ခ ဉ်ျား

နပါင်ျားစပ်အသျားဖပြုသည် သှိမ
ို့ ဟတ် သင့််နတာ်သလှိ တထွင် ဆေ်ျားသစ်အသျားပပြု က
မ

န
် ာဖပင်ဧရှိယာ။ ထှိခှိ

မက

ည့််ဘ ထှိခှိ

တွ

်ဆှိင်ရာ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ခ
ှိ အ

်ခ

်ဆျားရှုျားမည့်် နေ င်ျေးကဒသ၏ မ

်ေည်ျားပဖစ်သည်။

(နအာ

်တွင်နြာ်ဖပထာျားသည့််)
ှိေ်ျားနက

ှိ မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

ကန င်ျေးကဒသ၏

်အလ

်မ ာျား

ှိ

ှိသာ နှိှုင်ျားယဉ်သည့်် အရှိျားရင်ျားဆျား
အ ည်အကသျေး

ကာပခာျေးမှုမ ာျေးနှင်

ာင့်် ရှိျားရင်ျားလနသာ ေည်ျားလမ်ျားဖြစ်သည်။ တစ်ခဆျားရှုျားလ င်

ာင့်် ဆျားရှုျားသွာျားနသာ နဖမတစ်ဟတ်တာအတွ
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ှိသာ

သည်။

်နာဖပင်ဧရှိယာ (hectaresမ ာျား)

ှိ ထည့််မစဉ်ျားစာျားနသာနက

တစ်ခဖပေ်နပျားသည် ပကသနည်ျေး (မလစမ

ှိ

ဉ်ျားခ ြုပ်နြာ်ဖပထာျားသည်။

်ဆျားရှုျားနသာ နေ င်ျေးကဒသ၏ အရည်အနသွျား စသည့်် အနသျားစှိတ်အခ

အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားနသာ မနသခ ာမှုမ ာျား

ှိ

ပ်ေည်ျားတစ်ခစတွင်

Offset ေဇှိင်ျားနရျားဆွသမ ာျားသည် အဆှိပါ အနဖခခေည်ျားလမ်ျားတစ်ခ သှိမ
ို့ ဟတ် ေည်ျားလမ်ျားအမ ာျား
၁။

်မှု

် အလွေ်ရှိျားရင်ျားနသာ စာရင်ျားဖပြုစမှုေည်ျားလမ်ျားမသည် ရှုပ်နထွျားနသာ

စာရင်ျားဖပြုစမှုေည်ျားလမ်ျားအထှိ

ြုှိ ျားမ ာျားနင့်် အာျားေည်ျားခ

မ
် မ
ှု ာျား။ မည်မ

်မှုဖြစ်နစနရျားဖြစ်လ င် မလစမ

အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားနှိင်မည့််
ပါဝင်နသာ

ခ
်

် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

နပျားမည့်် နဖမတစ်ဟတ်တာနင့်် ြလယ်ဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား) သည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် အသာျားတင် ဆျားရှုျားမှုမရှိနစနရျားဟနသာ
ရည်မေ်ျားခ

်ပေ်ျားတှိင်သှိန
ို့ ရာ

်ရှိရေ် မလနလာ

်ပါ။ (မည်သှိပ
ို့ င်ဖြစ်နစ မလစမ

ှိေ်ျား

ှိ နရွေ့ဆ

် နဆာင်ရွ

်ဖြစ်

လ င်) မည်သည့်် offset မှ မလပ်မည့််အစာျား မလကလာက်ကသာoffset အရွယ်အစာျားတစ်ကန ာ ပပြုလပ်နပျားဖခင်ျားကိ
(ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ

ရလေ်အခ ြုှိ ွေ့

ရရှိနစနသာနက

ာင့််)

ဤအနဖခအနေမ ာျားတွင် အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှုမရှိနစနရျားဟနသာအခ
Yacyreta နရအာျားလ ပ်စစ်စမ
နပျားသည့််ပနသေည်ျား
ှိယ်စာျားဖပြုမှု
၂။

ှိေ်ျားတင် နဖမမ

ှိ biodiversity offset ၌ လှိ

်ောနဆာင်ရွ

် တစ်ခဆျားရှုျားလ င် တစ်ခဖပေ်

်ခ့်သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား နေ င်ျေးကဒသ၏

ှိ ပါထည့််စဉ်ျားစာျားခ့်သည်။ (Quintero 2007).
ဤေည်ျားလမ်ျားသည်

ယင်ျေး၏အရည်အနသွျားဆျားရှုျားမှုနင့််

နဖမြှာ

(habitat hectares- HH)

်ယမှု

ှိ

စမ

ှိေ်ျားနက

ာင့််

အနဖခခရရှိသည့််

ဆျားရှုျားသွာျားနသာ

ကန င်ျေးကဒသအ

ှိ အသျားဖပြုသည်။ HH မှတ်သည် ထှိပါျားနနာင့််ယ

ရှိနေသည့်် နဂဟစေစ်အမ ြုှိ ျားအစာျားအတွ
်ပင်မ ာျား

ဟတ်တာမ ာျား

်မှုမရှိသည့်် အနဖခအနေတစ်ရပ်တွင်

တှိင်ပင်

ထှိအကပခခစ

သင့််သည်။

ှိ

ှိ

ပပြုစရာတွင်ဗဟသတနစ
ို့ ပ်နသာ

ထှိေည်ျားလမ်ျား

ှိ

အလွယ်တ

မလသဘာဝအတိင်ျေး ှိကနကသာ သစ်နတာအမ ြုှိ ျားအစာျား တစ်ခ၏ ၁၀၀ ဟတ်တာ
(HH) ဟ နရတွ

ယ်အဝေ်ျား

ှိ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် အသျားဖပြုသည့်် “အရည်အနသွျား”အကပခခစမာ

နပေါ်မတည်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။

ခနဗေပညာရင်မ ာျားနင့််

နေ င်ျေးကဒသ

် စညန်ျေးမှတ်မ ာျားနင့်် နှိှုင်ျားယဉ်ထာျားသည့်် ကန င်ျေးကဒသ အရည်အနသွျား

ထင်ဟပ်သည်။ နဖမကိအနဖခခသည့်် offset
ရ

သှိန
ို့ သာ်လည်ျား

ှိ မနတာင်ျားဆှိသင့််ပါ။ Argentina-Paraguay

်နာဖပင်ဧရှိယာ စစနပါင်ျားအတွ

နေ င်ျေးကဒသ၏အရည်အနသွျား။

သဘာဝနပါ

်

ပှိ၍လိလာျေး ကပါသည်။

အသျားခ ရာ၌

ယ်ဝေ်ျားနသာ နဖမနေရာ

ှိ ၁၀၀

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

တစ်စှိတ်တစ်ပှိင်ျား

ယတ်နလ ာ့်နေနသာ

၁၀၀

ဟတ်တာ

အ

ယ်အဝေ်ျားရှိ

သစ်နတာ

ှိ

၅၀

ရာခှိင်နှုေ်ျားအရည်အနသွျားရှိသည်ဟ ခေ်မ
ို့ ေ်ျားရေ်ဖြစ်လ င် 50 Habitat Hectares ဟ နြာ်ဖပမည်ဖြစ်သည်။
၃။

ကာကယ်ထန
ိ ျေး် သိမျေး် ရေ်အနရျားပါမှု။

စမ

ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျားရှိ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မ က

အခ ြုှိ ွေ့နဂဟစေစ်

အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျားသည်

ည့််လ င် ဥပမာ - မ ြုှိ ျားစှိတ်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား နပါက

ွယ်ဝမှု၊ နဂဟစေစ်၏

ရာျားပါျားမှု သှိမ
ို့ ဟတ် (အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာအတှိင်ျားအတာ၊ နှိင်ငအတှိင်ျားအတာ သှိမ
ို့ ဟတ် နေသနတရအတှိင်ျားအတာအရ)
ပခှိမ်ျားနဖခာ

်ခ မှုအဆင့်် စသည့်် အခ

်မ ာျားအနပေါ်မတည်၍ အဖခာျားနသာ နဂဟစေစ်မ ာျားထ

မတ်ယနှိင်သည်။ သာမေ် နဂဟစေစ်မ ာျားနင့်် ပခှိမ်ျားနဖခာ

်မှုမခရနသာ နဂဟစေစ်မ ာျားထ

် ပှိမှိအနရျားပါသည်ဟ

် မ ြုိ ျေးသဥ်ျေး န် အနတ ာယ်

က က ာက်နိင်ကသာ (vulnerable) ၊ မ ြုှိ ျားသဉ်ျားမည်အနတ ာယ်နှင် င်ဆိင်ကန သာ (endangered) သှိမ
ို့ ဟတ် မ ြုိ ျေးသဉ်ျေးလ
နီျေးပါျေး အနတ ာယ် က က ာက်ကနကသာ (critically endangered) နဂဟစေစ်မ ာျားသည် အနရျားပါမှု အပှိင်ျားတွင် အမတ်ပှိ
ဖမင့််မာျားနှိင်သည်။
၄။

မ ြုှိ ျားစှိတမ
် ာျား၏ အတန်ျေးအစာျေးနင်ဆ
့် င်
ှိ နသာ သတင်ျားအခ

်အလ

အစအမမ ာျားသည် ဆျားရှုျားသွာျားနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအတွ
အနဖခအနေမ ာျားလည်ျားရှိသည်။
အကကီျေးအက ယ် ပခှိမ်ျားနဖခာ

ထှိန
ို့ က

ာင့််

ာင်ျား

အနရအတွ

ာင်ျားမွေ်သည့်် အစာျားထှိျားနဆာင်ရွ

ဆ
် ှိင်ရာမ ြုှိ ျားစှိတ်အလှိ

်

အထျားသဖြင့််

်ခနေရသည့်် သှိမ
ို့ ဟတ် တေ်ြှိျားထာျားခရသည့်် အဓှိ

ဖပြုလပ်ရေ် လှိအပ်သည်။ ထှိသှိို့နဆာင်ရွ
ရှိနေနက

သ

် န

မ
် ာျား။ နေ င်ျေးကဒသမ ာျေးနင့်် အရည်အနသွျားဆှိင်ရာ

နသခ ာနစနရျား

မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ

ှိ

အရည်အနသွျားပှိင်ျားဆှိင်ရာ

ဆေ်ျားစစ်မှုဖပြုလပ်နှိင်သလှိ

နစ်ခစလျား

အခ

်မ ာျားလည်ျား ရရှိနှိင်သည်။ Rio Tinto - QMM သတတြုတျားနြာ်နရျား
မ ာျားစွာအ

Endangered

ဟ

မ္ာလျားဆှိင်ရာ

နှိှုင်ျားယဉ်နှိင်နစမည့််
ေ်ို့အသတ်ရှိသည့််

နှိင်ငတ

ာ

အန

ာင်/အပင်နရသှိပ်သည်ျားမှု

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

သတ်မတ်ထာျားသည့််

ပ ွေ့နတ
ို့ ည်ရှိမှု

အဖခာျားတစ်ေည်ျားမာ

တှိင်ျားတာနရျားယေစ်

သှိမ
ို့ ဟတ်

်သက်က ာက်ခနေရာနင့််

ခေ်မ
ို့ ေ်ျားခ

Endangered

သှိမ
ို့ ဟတ်

ဦျားစာျားနပျားအဆင့််ဖမင့််မာျားနသာ
(Unit

of

Global

်ဆှိင်ရာ

(Temple

et

al.

မ္ာလျားဆှိင်ရာ အတှိင်ျားအတာအလှိ
အန

ာင်နရဆှိင်ရာအခ

်အလ

2012)။

မ္ာလျားဆှိင်ရာ

်ရှိနသာ အပင်/အန

်မရနှိင်လ င် လ

်ရှိ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား

အစအမမ ာျားအနပေါ်

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအတွ

Distribution

ပ ွေ့နတ
ို့ ည်ရှိမှုယေစ်သည်

မ္ာလျားဆှိင်ရာ အပင်/အန

အနဖခခ၍
28

Critically
်

Matrix)
ှိ ကပဖ ှင်ျေး န်

မ ြုှိ ျားစှိတ်တစ်ခ၏

ာင်နရ၏ ၁ ရာခှိင်နှုေ်ျားနင့်် ညမ သည် (သှိမ
ို့ ဟတ် ထှိအပင်/

ညမ သည်။) Mongolia နှိင်ငရှိ Oyu Tolgoi သတတြုတျားနြာ်နရျားစမ
ထှိခှိ

သတင်ျား

မပဏသည် နယ်ကပမပ ွေ့နို့နိင်မှု

နရျားသာျားဖပြုစဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အနရျားပါနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားဆှိင်ရာ နများခွေ်ျားတစ်ရပ်
ကကိြုျေးပမ်ျေးခ့်သည်။

ွယ်ရေ်

်ရာ၌ ဆျားရှုျားသွာျားနသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားသည် offset ပပလပ်မည့််နေရာတွင်လည်ျား

offsetနေရာ
နင့််စပ်လ ဉ်ျား၍

်

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် ဆေ်ျားစစ်မှုမ ာျား

်ပှိင်ျားဆှိင်ရာ ဆေ်ျားစစ်မှု ဖပြုလပ်နှိင်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ အခ ြုှိ ွေ့မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားတွင် ထှိခှိ

်အလ

်မှုတစ်ခမဖြစ်သည့််

ာင်နရ၏ ၁ ရာခှိင်နှုေ်ျားနင့််

ှိေ်ျားသည် ယင်ျား၏ biodiversity offsets နင့််

အသာျားတင်

ကကာင်ျေးက ြုိ ျေးသ

်နရာ

်မှုမ ာျား

ှိ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ခေ်မ
ို့ ေ်ျားထတ်ဖပေ်ခ့်ရာ၌ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် အက ျေးကကီျေးသည်မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားနင့်် နဂဟစေစ်မ ာျားအနပေါ် စမ
(န

ာင်ျား

ြုှိ ျားနင့်် ဆှိျား

ြုှိ ျား) သ

်နရာ

်မှု နမ ာ်မေ်ျားခ

်စစနပါင်ျား

ှိေ်ျား၏

ှိ ခေ်မ
ို့ ေ်ျားထတ်ဖပေ်ဖခင်ျားဖြစ်သည် (Oyu Tolgoi

2016)။
၅။

ကပမြှာက်ကန
ိ ျေး် မ ာျားကိအကပခခပခင်ျေး(Multipliers)

။

မနသခ ာမှုမ ာျားနှင်ပတ်သတ်၍ ှင်ျေးပပ မည်ဆိလ င်

biodiversity offset အစီအစဥ်မ ာျေးသည် ရှိျားရင်ျားနသာ နဖမြှာ
မနသခ ာမှု ှိကနကသာ
တှိ

်ရှိ

ပစ

အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား

်တှိင်ျားတာရေ် ခ

ှိ

်

ှိေ်ျားမ ာျား

ှိင်တွယ်နဖြရင်ျားရေ်

ှိအသျားဖပြုသည်။ နအာ

နဖမြှာ

်

ှိေ်ျားနက

ာင့်် ထှိခှိက်နသာနေရာထ

ဆနလ ာ်သလှိ

ခေ်မ
ို့ ေ်ျားယဆ၍

ွယ်နပျားဖခင်ျားဖြင့်် အစာျားထှိျားနပျားနှိင်သည်။ အက

နတာင်အာြရှိ

နှိင်င၏

Western

င်ဆိင်ကန ကသာ နေ င်ျေးကဒသမ ာျား

Cape

်အခနင့်် (၄) offset လပ်မည်နေရာ၌

ာလအာျားဖြင့််

ပဖစ်ပာျေးနိင်ဖခင်ျားတှိဖို့ ြစ်သည်။ ဥပမာ - biodiversity offset စမခ
ှိ

(၁)

် ပှိမှိအရည်အနသွျားေှိမ့််သည့်် သှိမ
ို့ ဟတ် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အနရျားပါမှု

နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး ဖပေ်လည်ထနထာင်နပျားရာတွင် အခ ေ
ှိ ်

ာ

အသျားဖပြုနှိင်သည်။

ာင်အထည်နြာ်နရျားဆှိင်ရာအနတရာယ်၊ (၃)

ပှိမှိေှိမ့််ပါျားနှိင်သည့််နေရာတွင် offset လပ်မည် နေရာနေသဆှိင်ရာ အခ

နအာင်ဖမင်မှုနှုေ်ျား

ှိ

်ပါတှိို့အပါအဝင်

်ခနှိင်သည့်် တစ်ဆင်ခသက်က ာက်မှုမ ာျား(induced impacts)၊ (၂)offset လပ်ငန်ျေး

က ရှုျေးနိင်သည့်် သှိမ
ို့ ဟတ် တစ်စှိတ်တစ်ပှိင်ျားသာ နအာင်ဖမင်နှိင်သည့်် အန
မလစမ

ှိေ်ျားမ ာျား

အခ ြုှိ ွေ့

ကာရည်ပခင်ျေးက ကာင် အခ န
ိ ်ကနာက်က မှု

်တစ်ရပ်တွင် အဖမင့််ဆျားထ

ထှိို့အတွ

်ပိမိက ယ်ပပနို့်နသာ

် တစ်ဆင့််ေှိမ့််သည့််

နေ င်ျေးကဒသတစ်ခ

ျားမာျားဆျားတာဝေ်ယရသည် multiplier ေည်ျားမ ာျားအေ
offset

မဝါေဖြစ်သည်။

ထှိမဝါေအရ

ှိ

် တစ်ခမာ

မ ြုှိ ျားသဉ်ျားအနတ ာယ်နှင်

ှိ တရာျားဝင် ခတ်ထွင်ရင်ျားလင်ျားလ င် ရင်ျားလင်ျားမှု တစ်ဟတ်တာတှိင်ျားအတွ

် နဖမ

၃၀ ဟတ်တာအထှိ offset လပ်ကပျေး န် သတ်မတ်ဖခင်ျားဖြစ်သည် (DEADP, 2007)။ ထှိဖြစ်ရပ်တွင် အသျားဖပြုနသာ
multiplier မ ာျားသည် နေသဆှိင်ရာ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား စမခ
ဦျေးတည်ထာျားနသာ ကန င်ျေးကဒသမ ာျားအလှိ
နဖမြှာ
န

်

ှိေ်ျားဖြင့််နဖမြှာ

ာနထာ

်နော

“အနတွွေ့အက
၆။

ြု

အဆပွာျားသည့််
သှိို့မဟတ်

်မ ာျား

အဆှိပါ

ှိ အနဖခခဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိစမခ

ှိလည်ျား နြာ်ဖပထာျားသည်။ အပခာျေးဖြစ်ရပ်မ ာျားစွာတွင်

ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားသည်

ဖပြုလပ်မထာျားသည့််

စ
ှိ မ
စ ာျားနင့်် ဆ

်စပ်နတွျားနခေါ်သည့််

်စပ်က

တှိ

သှိပပေည်ျား

မှုေည်ျားနသာ

ှိေ်ျားမရှိလ င် ကြုကတွေ့မမဲ က
ယ်ဖပေ်ဖို့ ပေ်ို့

ာင့််ဆှိနသာ် စမ

ဖြစ်နှိင်နသာနက
ှိေ်ျားအန

(ဤအနဖခအနေတွင်

“စမ

ြုနတွွေ့နှိင်သည့်် ဆျားရှုျားမှုမ ာျား

ဝှိနသသလ

ခေ်မ
ို့ ေ်ျားခ

ှိ ထှိေယ်နဖမဧရှိယာမ နတ်ပယ်၍

်မ ာျား

မနသခ ာမှုမ ာျား

ဖမင့််မာျားနေဖခင်ျား

ာင်ျားလာမည်ဖြစ်သည်။

သနဘာတရာျားမ ာျား အသျားဖပြုလ င် စမ
်နော

offset အဆှိဖပြုခ
ပ

၆.၁

တင်

offset

မည်သှိန
ို့ ပါင်ျားစပ်နှိင်နက

ာင်ျား

အသှိအမတ်ဖပြုထာျားသည်။

offset

်အလ

ျွ

ာလရည်

အဆှိျားဖမင်ဖခင်ျား

ွယ်သွာျားမည်ဟ၍ အခ က်ကိ
်တွင် ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး
်နတွွေ့

ကစ န်ဖြစ်သည်။

လပ်ငေ်ျားရပ်သည်

အမေ်စင်စစ်

ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဆျားရှုျားမှုနှုေ်ျားထာျား ခေ်မ
ို့ ေ်ျားခ

မဖြစ်နသျားသည့််အနဖခအနေ

ှိ

ှိ

ရှိနေဆဖြစ်သည်။

အလွေ်အ
်

အမှန်တကယ်လ

ဆ

်စပ်စဉ်ျားစာျားသည့််

်မ ာျားလည်ျား

အနတွျားအနခေါ်

ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးဆျားရှုျားမှု ဆှိင်ရာ အမေ်နှုေ်ျားထာျားမ ာျားနင့််

ပှိမှိပွင့််လင်ျားဖမင်သာမှုရှိပပျား

်ခဖပြုခ့်သည့်် အခ
်သည် ပှိမှိမေ်

ရှိနေပပျား

ာမပင် နပ ာ

ှိလည်ျား

်မှုဆှိင်ရာ

ှိေ်ျားမတှိင်မ

ခေ်မ
ို့ ေ်ျားနှုေ်ျားထာျားမ ာျားနင့််စပ်လ ဉ်ျား၍
ာနထာ

ေ်ပမာဏအတှိင်ျား

ှိစစအဖြစ်

ှာကဖပငင်ျေးခန်နှိင်သည်။ အဖခာျားတစ်ြ

ထပ်တှိျားလပ်နဆာင်နပျားသည့်် လပ်ငေ်ျားရပ်ဖြစ်လ င်

န

အဖငင်ျားပွာျားစရာ

ှိေ်ျားမရှိကသာ်လည်ျေး မက

အလယ်တက

် အဆှိပါ

ာ်ပှိနရျားရင်ျား IFC အပါအဝင်) အဆိပါေည်ျားလမ်ျား

ထှိေည်ျားလမ်ျားသည်

ခဏာပှိင်ျားဆှိင်ရာ

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရာ

အာျားန

ှိ ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားနင့်် ထှိန
ို့ ော

ှိေ်ျားမတှိင်မအနဖခအနေတွင် ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးဆျားရှုျားမှုနင့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့််

ာင်အထည် နြာ်သ

အဆှိဖပြုထာျားသည့််

ှိေ်ျားမရှိသည်အကနအထာျေးတင်

ှိ offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် တစ်ခါတစ်ရ၌ အသျားခ ၍ ထှိေယ်နဖမဧရှိယာအတွင်ျား

ာင့််ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - စမ

ဆျားရှုျားမှုနှုေ်ျားထာျား

ပှိမှိခှိင်မာ

ှိ

ှိစစမ ာျားနင့််

အသျားဖပြု ကနသာ်လည်ျား

မေ်ျားဆဖခင်ျားမ ာျားသည်
စမ

်မ ာျား

ည်သ
့် ည့်် အနတွျားအနခေါ် သနဘာတရာျားမ ာျား။ မဖြစ်နသျားသည့််

offset လပ်ကပျေး န်ဖြစ်သည်။ (အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာ ဘဏ္ဍာနရျားန
အဘယ်နက

“မှန်ျေးဆခ

်အလ

သှိမ
ို့ ဟတ်

မလအတိင်ျေးပဖစ်ပ က်ကနသည် ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဆျားရှုျားမှုနှုေ်ျားထာျား မည်သှိရ
ို့ ှိသည်

ယ်

အခ

်မ ာျား”

သနဘာတရာျား

ဘာနတွဖြစ်လာမလ” ဆှိသည်)
စမ

်တွင်

ှိ အနဖခခထာျားသည့််” စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျေးသာဖြစ်သည်။

မဖြစ်နသျားသည့််
ဆ

်ယ

်ခဖပြု

် ရည်ရွယ်ခ

်တစ်ရပ်

်မ ာျားနင့်် ယဆခ

်မ ာျား

အဆှိပါခေ်မ
ို့ ေ်ျားခ

်မ ာျား

ှိ

ှိပါ ပျားတွ ထတ်ဖပေ်အသိကပျေးလ င် အဆှိပါ

ေ်နှိင်သည်ဟ ထင်ရနပမည်။

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတက်
နြာ်ဖပထာျားရာ၌
သင့််နတာ်နသာ

တွ

်ခ

်မှုမ ာျား

ဖပြုလပ်ရေ်

အထ

အဖခာျားနဖပာင်ျားလဖပင်ဆင်မှုမ ာျားလည်ျား

biodiversity
29

offset

်နြာ်ဖပပါ

ှိေ်ျားရင်မ ာျား

ဖြစ်နှိင်ကပခရှိသည်

တက်ခ က်နည်ျေးက ျေးခ ယ် ာတင်

န

ာင်ျားမွေ်နသာ

ှိ
ှိ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ သှိပပေည်ျား
လ

အခ

်အလ

်မ ာျား

ှိ ထည့််စဉ်ျားစာျားသင့််သည်။ နရွျားခ ယ်ခ့်သည့််ေည်ျားလမ်ျားသည်

်နတွွေ့ဆေ်နသာ၊ အလပ်ဖြစ်နှိင်နသာ ေည်ျားလမ်ျားဖြစ်ရေ် လှိအပ်သည်။

ပ ၆.၁။ အစာျားအနလ ာ်နပျားဖခင်ျားမ ာျား တှိင်ျားတာမည်ေ
့် ည်ျားလမ်ျား ေဇှိင်ျားနရျားဆွနြာ်ထတ်ရာ၌ နပါင်ျားစပ် သျားနှိင်သည့််

မ ျိုးစ

်မ ာျိုးအဆင်အ
့်
သ

ေ
ှိ ျား် ရင်မ ာျား

န်ျိုးနင
ှ ဆ
့်် ုံငတ
် သာ

င်ျိုးအခ က်အလက်မ ာျိုး

အဆင့်် ၃။ Biodiversity offset ကိ စီမကန်ျိုး၏ အစ

အ
် ပင
ုံ ျိုး်

စ်ရပ်အခဖစ်

တရျိုးသာျိုးခပ စုံခခင်ျိုး
Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးသည် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
မလစမ

ှိေ်ျားတစ်ခ သှိမ
ို့ ဟတ် အမ ာျားနင့်် ဆ

(ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားလပ်နဆာင်ခ

်မ ာျားစွာ

အနစ်သာရအာျားဖြင့်် ရှိနစရမည်။ ထှိန
ို့ က
မလစမ

ှိေ်ျားနင့််

ဆ

်ဆှိင်ရာစမ

ထည့််သွင်ျားထာျားသည့််

ျားမာျားနသာ offset အစအစဉ်တစ်ရပ်

နှိင်ငအဆင့်် မနဘာင်မ ာျား

ှိ က

Biodiversity

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ခအဖြစ်

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

အပါအဝင်

မ ာျားတွင် စဉ်ျားစာျားသည့််ေည်ျားတ

ှိ

စမ

ာျားမ ာျားထ
ာ

ှိေ်ျား၏

်သာ

သာဖြစ်မည့််အစာျား

ေည်ျားပညာဆှိင်ရာနင့််

ဥပနေအရ

၁။

ဆ
် င်
ှိ ရာ လပ်နဆာင်ခ

်မ ာျား ဖြစ်ရေ်

်နရျား သှိမ
ို့ ဟတ် ြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ှိေ်ျား

ှိေ်ျား၏ ESIA အစရင်ခစာတွင်

offset

လပ်ငန်ျေးကိ

အမှန်တကယ်

စည်ျားနနာင်မှုရှိနသာ

စာရွ

်စာတမ်ျားမ ာျား

မ
် ာျားနင့်် သင်ျေးအာျေးစမ ာျား။ biodiversity offset လပ်ငေ်ျားတွင် (ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မ အသာျားတင်တှိျားတ
နရျားရလေ် တစ်ခ သှိမ
ို့ ဟတ်

စီမကိနျေး် မ ာျေးအတက်

သည့်် “လက်ကတွေ့အကပခခ အကသျေးစိတ်အခ က်မ ာျေး” လှိအပ်သည်။ အဆှိပါ အဓှိ

်စွာ ထည့််သွင်ျားမတ်တမ်ျားတင်ရေ် လှိအပ်သည် - ထိအ ာမ ာျေးမှာ-

မည်သည်တိက
ို့ ိ က

် အနလ ာ်နပျားရေ်

် ပှိသာသည့်် သတ်မတ်ခ

ွယ်နစာင့််နရာ

biodiversity

လနလာ
သ

ှိေ်ျားမ ာျားစွာအတွ

ှိင်တွယ် နဖြရင်ျားရေ်လှိအပ်သည်။ မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ
ဖပြုခ

ပဖစ်ကပေါ်လာကစရေ် အခ ြုှိ ွေ့နသာအဓှိ
်မ ာျား

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ

မ ာျားနသာအာျားဖြင့််နရျားဆွဖပြုစသင့််သည်။

ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမျေး် က ျေး

တှိစ

ရည်ရွယ်လ င် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအာျား အဖခာျားနသာ

သတ်မတ်ခ

အဖြစ်

ည့််ပါ။)

offset

အက

ှိေ်ျားတစ်ရပ်

ှိ အသျားဖပြုနှိင်သည်။ အခေ်ျား ၈၊ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆှိင်ရာ

အကပခခသတ်မှတခ
် က်မ ာျေး ။ အကကာင်အထည်ကပေါ်မလာကသာ

နဝနဝဝါျားဝါျားနြာ်ဖပသည့််

်စျားနစနသာ

အတွအစပ်တစ်ခ)

ှိေ်ျားနှင်ဆင်
ိ ာ biodiversity offset

(အာျားလျားစစည်ျားနပါင်ျားဖခြုထာျားသည့်် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတင် မလစမ
က

်ပ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ စမ

စစည်ျားနပါင်ျားစပ်

ာင့်် သ

်စပ်နေနသာ

ွမ ာျားအနပေါ် အတှိင်ျားအတာတစ်ခအထှိ ထှိခှိ

်စပ်နေကသာ်လည်ျေး

်မှုဖြစ်နစနရျား ရည်မေ်ျားခ

လဒ်အမ ာျား

တွင်

ွဆှိင်ရာ

် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ပါရှိနေသည့််) ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး

ှိ တှိင်ျားတာ မည်ဆိလ င် အဆှိပါရလေ်မ ာျား

ှိြုျားပမ်ျား ဖြည့််ဆည်ျားနပျား မည်လဲ။ ထှိဖြည့််ဆည်ျားနထာ

ှိက ျေးအတက် စမ

ှိေ်ျားမှ

်ပ့်မှုမ ာျားသည် မည်သည့််အတှိင်ျားအတာအထှိ

လမ်ျားဖခြုနှိင်သလ။ ဥပမာ - သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမအသစ်တစ်ခ သှိမ
ို့ ဟတ် မလကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနေသည့််
ေယ်နဖမ

ှိ အဆင်ဖ့် မြှင့််တင်ရာ၌ လ

်နတွွေ့ ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နနပျားဖခင်ျားမ ာျား (ဥပမာ - ရပ်ပှိင်ျားဆှိင်ရာ ေယ်ေှိမှိတ်မ ာျား
30

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

အမတ်အသာျားဖပြု သတ်မတ်ဖခင်ျား၊ ဥယ ာဉ်ဆှိင်ရာ အနဖခခအနဆာ

်အအ၊ ယာဉ်မ ာျားနင့်် စ

မ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာ ဝေ်ထမ်ျားမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် စမခေ်ခ
ို့ ွမှုစမခ
သှိမ
ို့ ဟတ် တှိျားတ

်နစနရျား အစအမမ ာျား (ဥပမာ -

နရထှိေ်ျားခ ြုပ်စမသည့်် အနဆာ
အသ

်နမွျားဝမ်ျားန

ျွမ်ျား

်)၊ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျား

င်ပဂ္ှိြုလ်မ ာျား၊ စှိ

်အအမ ာျား)၊ ရပ်ရွာလထအနပေါ် နထာ

်ပ့်

်ပ ြုှိ ျားနရျားပစစည်ျားမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ်

ညမှုမ ာျား (ဥပမာ - အဖခာျားနရွျားခ ယ်စရာ

ာင်ျားလပ်ငေ်ျားမ ာျား ရရှိနစနရျား သင်တေ်ျားမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ်

ညနထာ

်ပ့်မှုမ ာျား၊ နရနပျားနဝမှု သှိမ
ို့ ဟတ်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားဖြေ်ဖို့ ြြူျားမှု အစအစဉ်အသစ်မ ာျေး ၊ကဒသအတင်ျေး အနဖခခအနဆာ
အေည်ျားငယ်)၊ ကပမပိင်ဆိင်သမ ာျား
မ ြုှိ ျားစှိတ်အလှိ
၂။

်အအ သှိို့မဟတ် နထာ

ှိ ယင်ျားတှိ၏
ို့
ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုရလေ်မ ာျားအလှိ

အဖြစ် နပျားဖခင်ျားမ ာျား (သှိမ
ို့ ဟတ် ပတ်ဝေ်ျား
် စမခေ်ခ
ို့ ွမှုဆှိင်ရာ က

င်ဆှိင်ရာ ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားအတွ

ာျားဝင်စမနဆာင်ရွ

အြွွေ့အစည်ျားမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် အန

် နငွနက

ျားမ ာျား

်ပ့်နငွ

ှိ ဆဲကဆာင်မှု

် နငွနပျားအပ်မှုမ ာျား(PES)၊ သှိမ
ို့ ဟတ်

်မှုမ ာျား)။

အြွွေ့အစည်ျားဆှိင်ရာ တာဝေ်ရမ
ှိ မ
ှု ာျား။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးဆိင် ာစာရွ
အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား - အစှိျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ ပဂ္လှိ

်ပစစည်ျားမ ာျား၊ နတာနခါင်ျား

်စာတမ်ျားမ ာျားတွင် အြွွေ့အစည်ျား

အြွွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ ရပ်ရွာအစအြွွေ့မ ာျား၊ အစှိျားရမဟတ်နသာ မှိတ်ြ

ာင်အထည်နြာ်ရေ် တာဝေ်ရှိသည့်် အဖခာျားအြွွေ့အစည်ျားမ ာျေးအလှိ

်

် တာဝေ်ရှိမှုမ ာျား

ှိ

ရင်ျားလင်ျားစွာ သတ်မတ်နြာ်ဖပထာျားသင့််သည်။ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးအန

ာင်အထည်နြာ်ရေ် ဦျားနဆာင်သည့််

အြွွေ့အစည်ျားသည် မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျား စမ

်ထတ်ပ့်ပှိျားသ မဟတ်နသာနက

(အထျားသဖြင့်် အစှိျားရ

ဏ္ဍစမ

ှိေ်ျားအတွ

် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် နငွနက

ှိေ်ျားတွင်) အြွွေ့အစည်ျားတစ်ခနင့််တစ်ခအက

ရင်ျားရင်ျား လင်ျားလင်ျား သတ်မတ်ထာျားရေ် လှိအပ်သည်။ မလစမ

ျားစှိ

ာင့််

ာျား နပါင်ျားစပ်ညြှှိနှိှုင်ျားမည့်် လပ်ငေ်ျားစဉ်မ ာျား

ှိေ်ျားပှိင်ရင် အြွွေ့အစည်ျား (ဥပမာ - လမ်ျားမ ာျားဌာေ) နင့််

biodiversity offset ဆိင် ာအြွွေ့အစည်ျား (ဥပမာ - သဘာဝ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမမ ာျားဌာေ) တှိအ
ို့ က
နငွနက

ှိ
ာျား

ျားမ ာျား အဆင်နဖပနခ ာနမွွေ့စွာ စျားဆင်ျားနရျားအတက် လပ်ထျားလပ်ေည်ျားမ ာျား သတ်မတ်ထာျားရေ်လည်ျား အထျားလှိအပ်

သည်။
၃။

အန

ာင်အထည်နြာ်မအ
ှု ခ ေ
ှိ ဇ
် ယာျား။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးဆိင် ာရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှု သှိမ
ို့ ဟတ် လပ်ငေ်ျားရပ်

တစ်ခစအလှိ

် အန

ာင်အထည်နြာ်မှု အခ ေ
ှိ ်

ာလ

ှိ ရင်ျားရင်ျားလင်ျားလင်ျား သတ်မတ်ထာျားသင့််သည်။ အဆိပါ

စီမက ျေးဆဲထာျေးသည် လပ်ငန်ျေးတစ်ခစီအလိက် စတင်နဆာင်ရွ
နဆာင်ရွ

်ရသည့််

လပ်ငေ်ျားမဟတ်လ င်)

Biodiversity offset လပ်နဆာင်ခ
နဆာင်ရွ

်မည့်် တည်နဆာ

ပပျားစျားရေ်

်ရေ် နမ ာ်မေ်ျားထာျေးသည်နေို့ရ

ည် ယ်ထာျားသည့််နေို့ရ

်မ ာျားနင့််ဆင်
ှိ နသာ အခ ေ
ှိ ်

်နရျားလပ်ငေ်ျားမ ာျား နဆာင်ရွ

်ပါ

ာလသတ်မတ်ခ

်မှုအခ ေ
ှိ ်ဇယာျား

်နင့်် (ပမေ်ထပ်ဖပေ်တလ

ထည့််သွင်ျားထာျားရေ်ဖြစ်သည်။

်မ ာျားတွင် မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ှိေ်ျားမှ

ှိလည်ျား ထည့််စဉ်ျားစာျားထာျားရေ် လှိအပ်နှိင်

သည်။
၄။

ဘတ်ဂ

။် Biodiversity offset လပ်ငန်ျေး

ှိ ထှိနရာ

နင့်် ပမှန်လည်ပတ်စ ိတ် နစ်မ ြုှိ ျားစလျားအတွ
၅။

် ဘတ်ဂ

နငွနက

ျားအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား။ မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

အတွ

် အနဖခခအတ်ဖမစ်မ ာျား

မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

မလစမ

်စွာ အန

် ှိ န် လှိအပ်သည်။

ှိေ်ျားသည် biodiversity offset လပ်ငန်ျေး

ှိ ထနထာင်နပျားရနသာနက
ှိေ်ျားဆှိင်ရာ

ာင်အထည်နြာ်ရာတွင် ကကိြုတင် င်ျေးနှီပမြှြုပ်နှကငမ ာျေး

်အလအနလာ

ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှု

်ရေ်

ာင့်် အဆှိပါ offset ဆိင် ာ ကကိတင် င်ျေးနှီျေးပမြှြုပ်နှကငမ ာျား
ေ်

စရှိတ်၏

နြာ်ဖပသင့််သည်။ ပမှန်လည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေးအတက် နငွနက

ျားရရှိမှုမာ မက

ေည်ျားလမ်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား

ှိ က

ှိ ထည့််စဉ်ျားစာျားသင့််သည် (အခေ်ျား ၇

ှိ ဦျားစာျားနပျားနဆာင်ရွ

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်အဖြစ်

ှိ

သတ်မတ်

ာခဏ စှိေ်နခေါ်မှုတစ်ရပ်ရှိသည်။ ထှိန
ို့ က

ာင့််

ည့််ပါ။)

သဘာဝထှိေျား် သှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမ သတ်မတ်ဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဆင်ဖ့် မြှငတ
့်် င်ဖခင်ျားဆှိင်ရာ လပ်ထျား လပ်ေည်ျားမ ာျား။
Biodiversity offset လပ်ငေ်ျားမ ာျားတွင် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျား သတ်မတ်ဖခင်ျား၊ တှိျားခ ွေ့ဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ်
တရာျားဝင်အဆင့််အတေ်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် စမခေ်ခ
ို့ ွမှုအပ်စ
အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်အဆင့််သှိို့) ပါဝင်က
အခ ြုိ ွေ့ကသာ

အနည်ျေးငယ်

ွလွခ

ှိ အဆင့််ဖမြှင့််တင်ဖခင်ျားမ ာျေး (ဥပမာ - က

ှိြုျားဝှိင်ျားသစ်နတာအဆင့််မ

သည်။ ထှိဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် အသျေးပပြုမည်လပ်ငေ်ျားစဉ်တင် နအာ
်အခ ြုိ ွေ့ပါဝင်နိင်သည်။

သ

်ဆှိင်ရာဖြစ်ရပ်အလှိ

အဆင့််မ ာျားလည်ျား လှိအပ်သည်။ ဥပမာ - နဖမယာမ ာျားသိမ်ျေးဆည်ျေးဖခင်ျား
ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ နစ်ရည်လပ်

ှိင်ခွင့််၊ အဖခာျားတစ်ဦျားဦျား၏နဖမ

ရယဖခင်ျား) စသည့်် ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျားဖြင့်် ရယဖခင်ျားဖြစ်သည်။)
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်

နော

်ထပ်

်ပါအဆင့်် မ ာျားထမ
နဆာင်ရွ

်ရမည့််

ှိစစ ပါဝင်လာလ င် (ဝယ်ယဖခင်ျား၊ ငာျားရမ်ျားဖခင်ျား၊
ှိ ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာခွင့်် သှိမ
ို့ ဟတ် အသျားဖပြုခွင့််

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၁။ ကာကယ်ထန
ိ ျေး် သိမျေး် နရျားတေ်ြျားှိ

ှိ စှိစစ်အတည်ဖပြုပါ။

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမ

(သှိမ
ို့ ဟတ်

Biodiversity offset အဆှိဖပြုခ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျား

အစာျားအနလ ာ်နပျားသည့််

အမေ်စင်စစ် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားတေ်ြှိျား ဖမင့််မာျားသည့််နေရာဖြစ်နက
မရှိနစနရျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာ offset ဆှိင်ရာ စနှုေ်ျားမ ာျား
အထ
ယက

သှိမ
ို့ ဟတ်
ဖြည့််စွ
၂။

ှိ အဖပည့််အဝ

ှိ

်ညမည်ဖြစ်နက

ျွမ်ျား

ာခင်

ထတ်ဖပေ်ထာျားသည့််

ှိျား

ာင်ျား- ထှိစမ

ှိေ်ျား

ှိ စှိစစ်အတည်ဖပြုရာ၌

ာျားစရာမ ာျား (အစရင်ခစာမ ာျား၊ အခ

င်သ၏ သနဘာထာျားအဖမင်မ ာျား) အဖပင် နော

်ထာျားမှုမ ာျား

သည်

ှိေ်ျားဖပင်ပ အဂဘါရပ်မ ာျားအနပေါ် မခှိအာျားထာျား

ှိလည်ျား ထည့််စဉ်ျားစာျား၍ နြာ်ဖပသင့််သည်။ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားတေ်ြှိျား

ည်စှိတ်ခ ရသည့််၊ မက

နေရာတစ်ခ)

ာင်ျား နြာ်ဖပထာျားသင့််သည် - အသာျားတင် ဆျားရှုျားမှု

်ပှိင်ျားရှိ နရအရင်ျားအဖမစ် သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာ အနရျားပါနသာ စမ

နှိင်ကပခတစ်ရပ်ရပ်

်တွင် အဆှိဖပြုထာျားသည့််

်ထပ်

်အလ

်ဘဏ်မ ာျား

ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာမှုမ ာျားနင့်် လှိအပ်သလှိ

ှိ အနဖခခ၍ စှိစစ်အတည်ဖပြုသင့််သည်။

နဖမပှိင်ဆင်
ှိ မှုအနထာ

်အထာျားမ ာျား၊ လမှုစျားပွာျားဆှိင်ရာနင့်် နှိင်ငနရျားဆှိင်ရာ ဖြစ်နင်
ှိ ကပခ

အဆှိဖပြုလာသည် နဖမပှိင်ဆှိင်မှုအနဖခအနေနင့်် လမှုစျားပွာျားဆှိင်ရာ သတင်ျားအခ

ှိ စှိစစ်အတည်ဖပြုပါ။ Offset

်အလ

်မ ာျား

ှိ နြာ်ဖပသင့််ပပျား (၁)

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမ သိမ
ို့ ဟတ် တိျေးခ ဲွေ့ န် အလာျေးအလာ ှိသည် ကန ာကိပါထည်သင်ျေးလ က် နဖမမ ာျားအာျားလျား
(ဆ

်စပ်

နရဖပင်ဧရှိယာ)

နစ်ရည်လပ်

ှိင်ခွင့််မ ာျား၊

ကိ

မည်သ

ပှိင်ဆှိင်နက

ငာျားရမ်ျားမှုစာခ ြုပ်မ ာျား

ာင်ျား

နင့််(သှိမ
ို့ ဟတ်)

သှိမ
ို့ ဟတ်

အဖခာျားဥပနေနက

နဖမအသျားခ မှုဆှိင်ရာ ရပှိင်ခွင့််မ ာျား မည်သူ့ထတွင်ရှိနက
မည်သည့််ေည်ျားနင့််

လ

်ရှိအခ ေ
ှိ ်တွင်

ဝင်နရာ

ာင်ျားနင့်် (၃) မည်သ

်နေထှိင်နေသည်

ထှိသှိို့ဖပြုလပ်ရေ် တရာျားဝင်ရပှိင်ခွင့််မ ာျား ရ/ှိ မရှိ) တှိို့

ပှိင်ဆှိင်သည်ဟကတာင်ျေးဆိပခင်ျေး
ာင်ျားအရ

(၂)

အသှိအမတ်ဖပြုထာျားသည့််

ထှိနဖမ သှိမ
ို့ ဟတ် သဘာဝသယဇာတ

သှိမ
ို့ ဟတ်

အသျားဖပြုနေသည်

ှိ

(ယင်ျားတှိထ
ို့ တွင်

ှိ ရင်ျားလင်ျားစွာ နြာ်ဖပသင့််သည်။ Offset အဆှိဖပြုလာသည်

အဆိပပြုထာျေးကသာ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမနှင် ကိက်ညီမှုမ ှိနိင်သည် တရာျားဝင်မဝါေမ ာျေးနင့်် နဖမအသျားခ မှု
စ မခ

် (ဥပမာ - ဆည်တမစမ

ဆှိပ်
လ

မ်ျားအနဆာ

ှိေ်ျားအသစ်၊ စှိ

်အအမ ာျေး)

တှိို့

်ပ ြုှိ ျားနရျားအန

ှိလည်ျားနြာ်ဖပသင့််သည်။

်နတွွေ့နဖမအသျားခ မှုအနဖခအနေမ ာျားနင့််

အစှိျားရမဝါေမ ာျား၊

အဆှိဖပြုထာျားသည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား နေရာတစ်ခ
ဆျားဖြတ်ရေ် အနထာ
၃။

်အ

စမခေ်ခ
ို့ မှု
ွ ဆင်
ှိ ရာအပ်စ
အတွ

ာင်အထည်နြာ်မည့်် ရပ်ဝေ်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် က
တရာျားဝင်နဖမပှိင်ဆှိင်မှု
စ မခ

်မ ာျား

ှိ

အနထာ

ျားမာျားနသာ
်အထာျားမ ာျား၊

ောျားလည်သနဘာနပါ

်ဖခင်ျားသည်

ှိ ထနထာင်ရေ် သှိမ
ို့ ဟတ် ခ ွေ့ထွင်ရေ် ဖြစ်နှိင်ကပခရှိ၊ မရှိ

ှိ

ရမည်ပဖစ်သည်။

ှိ နရွျားခ ယ်ပါ။ Offset အဆှိဖပြုလာသည် အဆှိဖပြုထာျားနသာ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမ

် စမခေ်ခ
ို့ ွမှုအမ ြုှိ ျားအစာျား

ှိ နြာ်ဖပသင့််သည်။ ထှိသှိို့ နြာ်ဖပရာတွင် ထှိေယ်နဖမ၏ အရွယ်အစာျား၊ အဓှိ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရည်ရွယ်ခ

်မ ာျားနင့်် လ

နသာ

်ရှိနဖမအသျားခ မှုနင့်် အောဂတ် နဖမအသျားခ မှုမ ာျား စသည်တှိို့

ှိပါ

ထည့််စဉ်ျားစာျားသင့််သည်။ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမ စမခေ်ခ
ို့ ွမှုအမ ြုှိ ျားအစာျားသည် ယင်ျားတှိ၏
ို့
ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး
နရျားနင့်် စမခေ်ခ
ို့ ွမှုဆှိင်ရာ ရည်မေ်ျားခ
မည်သည့််အမ ြုှိ ျားအစာျား

်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားအဖပင် လသာျားတှိ၏
ို့
နဖမအသျားခ မှု

ှိ ခွင့််ဖပြုထာျားနက

ာင်ျားအနပေါ် မတည်၍

ှိ မည်သည့််အတှိင်ျားအတာအထှိ

ွဖပာျားမှုရှိသည်။3

3 နိင်ငတကာ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးသမေ္ (IUCN) ၏ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမအမ ိြုျေးအစာျေးခဲပခာျေးမှုသည် တညီကသာ သဘာဝ ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေးက ျေး နယ်ကပမမ ာျေးအတက်
စပပြုထာျေးကသာအတန်ျေးအစာျေးခဲပခာျေးသတ်မှတ်ကပျေးထာျေးသည်

စနစ်တစ် ပ်ပဖစ်သည်။

အဆိပါ

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေးသည်

နိင်ငအလိက်

အမည်နာမအမ ိြုျေးမ ိြုျေး

ကဲပပာျေးကကာင်ျေး ကဲပပာျေးနိင်သည်။ (ဥပမာ - နိင်ငတစ်နိင်ငတင် “သစ်ကတာကကိြုျေးဝိင်ျေး” ဟကသာ အကခေါ်အကဝေါ်သည် ထိန်ျေးသိမ်ျေးကစာင်က ှာက် န် တင်ျေး ကပ်စာ သတ်မှတ်ထာျေးသည်
နယ်ကပမဟ ဆိလိကသာ်လည်ျေး၊ အပခာျေးနိင်ငတစ်နိင်ငတင်မ စီပာျေးပဖစ် သစ်ထတ်လပ် န် သင်ကတာ်သည် ထတ်လပ်က ျေးဆိင် ာ သစ်ကတာတစ်ခဟသည် အဓိပပာယ်ပဖစ်နိင်သည်။) IUCN
က စသတ်မှတ်ကပျေးထာျေးကသာ အမ ိြုျေးအစာျေးအပ်စမ ာျေးတင် - အပ်စ ၁။ တင်ျေးက ပ်စာ ထိန်ျေးသိမ်ျေးကစာင်က ှာက် မည် သဘာဝ ကကိြုျေးဝိင်ျေးကတာမ ာျေး / ကတာရိင်ျေးနယ်ကပမ (သိပပနည်ျေးက
စျေးစမ်ျေးကလလာ န်

သိမ
ို့ ဟတ်

ကတာရိင်ျေးသဘာဝကိ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး န်

စီမခန်ခ
ို့ ဲကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည်

နယ်ကပမ၊

အပ်စ

၂။

အမ ိြုျေးသာျေးဥယ ာဉ်

(ကေဟစနစ်ကာကယ်ကပျေးပခင်ျေးနှင် အနာျေးယအပန်ျေးကပဖပခင်ျေးအတက် အဓိကထာျေးစီမခန်ို့ခဲ၊ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည် နယ်ကပမ)၊ အပ်စ ၃။ သဘာဝအထိမ်ျေးအမှတ်ကန ာမ ာျေး (
အခ ိြုွေ့ကသာ သဘာဝအေဂါ ပ်မ ာျေး ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး န် အဓိကထာျေး စီမခန်ို့ခဲသည် ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေးထာျေးကသာ ကန ာ)၊ အပ်စ ၄။ ကန င်ျေးကဒသ/ မ ိြုျေးစိတ်မ ာျေး စီမခန်ခ
ို့ ဲသည်ကန ာ
( ကာျေးဝင်စီမခန်ို့ခဲသည်နည်ျေးလမ်ျေးအာျေးပဖင်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး န်

အဓိကထာျေး

စီမခန်ခ
ို့ ဲသည်

နယ်ကပမ)၊

အပ်စ

၅။

ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည်

ကပမမ က်နှာသင်ပပင်/ပင်လယ်မ က်နှာသင်ပပင် (ကပမမ က်နှာသင်ပပင်/ ပင်လယ်မ က်နှာသင်ပပင် ထိန်ျေးသိမ်ျေးပခင်ျေးနှင် အနာျေးယအပန်ျေးကပဖပခင်ျေးအတက် အဓိကထာျေး စီမခန်ခ
ို့ ဲသည် ကန ာ)
နှင် အပ်စ ၆။ သယဇာတမ ာျေး စီမခန်ို့ခဲနိင်က ျေး ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည် နယ်ကပမ (သဘာဝကေဟစနစ်မ ာျေးကိ က
ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည် နယ်ကပမဧ ိယာ)။
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ှည် တည်တစာ အသျေးပပြုနိင်က ျေးကိ အဓိကထာျေး စီမခန်ို့ ခဲ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ဇယာျား ၆.၁။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးစမနရျားဆွရာ၌ စဉ်ျားစာျားရမည့််
ေည်ျားပညာဆှိင်ရာနင့််နဂဟနဗေဆှိင်ရာ
ရှုနထာင့််မ ာျား

• Offset ပပြုလပ်မည် ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား
အခ

်အလ

• ထှိခှိ

ှိစစရပ်မ ာျားအာျား စှိစစ်ရေ် စာရင်ျား

ွမ ာျားနင့်် နဂဟစေစ်တေ်ြျားမ
ှိ ာျား

ှိ စာရင်ျားဖပြုစထာျားပပျား အနက

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင်ဆ
့် င့်် (ပထမဦျားစွာ နရာင် ှာျေးဖခင်ျား၊ ထှိန
ို့ ော

ဖြစ်နစဖခင်ျား၊ ထှိန
ို့ ော

် ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျားနင့်် ထှိန
ို့ ော

အဖပည့််အစ နင့််အတ အစအစဉ်တ
• နရွျားခ ယ်ထာျားသည့််
ဖြစ်နဖမာ

ာင်ျားအရာ

်မ ာျား နြာ်ဖပပပျား ဖြစ်ပါသလာျား။
် ထှိခှိ

်မ offset ပပြုလပ်ပခင်ျေး)

်မှု အေည်ျားဆျား

ှိ မတ်တမ်ျားမတ်ရာ

ထည့််သင
ွ ်ျားစဉ်ျားစာျားထာျားပါသလာျား။

စနှုေျား် မ ာျား

(နဂဟနဗေဆှိင်ရာ၊

လမှုဆှိင်ရာ၊

အန

ာင်အထည်နြာ်မဆ
ှု ှိင်ရာ

န
် ှိင်ကပခနင့်် ခ ေ
ှိ ်ထှိျား၍ အလာျေးအလာ ှိသည် offset နေရာမ ာျားနင့်် လပ်နဆာင်ခ

မ
် ာျား

ှိ

နလ့်လာစစ်ထတ်ပပျားဖြစ်ပါသလာျား။
• လိအပ်ကသာ စနှုနျေး် မ ာျားနင့််

ှိ

ည
် သည့်် offset ပပြုလပ် န် အလာျားအလာရှိ နေရာမ ာျား အေျားအောျားတွင်

ရှိပါသလာျား။ သှိမ
ို့ ဟတ် ပှိမှိ

ယ်ဖပေ်န
ို့ သာ နဖမဖပင်မ က်နှာသင်ပပင်

နဂဟနဗေဆှိင်ရာ ဝှိနသသလ

ဏ
ခ ာရပ်မ ာျား တညီမှု မရှိလ င် offset ပပြုလပ်ပခင်ျေးမ အ

တှိျားတ

ှိ စဉ်ျားစာျားရေ် လှိအပ်ပါသလာျား။
ြုှိ ျားရလေ်မ ာျား

်ရရှိနအာင် လပ်နဆာင်နှိင်ပါသလာျား။

• အဆှိဖပြုထာျားသည့်် offset နေရာမ ာျားကိ နှိင်ငအလှိ
ဦျားစာျားကပျေးထာျေးမှုမ ာျားနင့််

ှိ

်နင့်် နေသအလှိ

် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမျေး် နရျား

်ညနအာင် ဘယ်လှိဖပြုလပ်မလ။

• အဆှိဖပြုထာျားသည့်် offset နေရာမ ာျားသည် ထပ်တှိျားလပ်နဆာင်မှု ဖြစ်နအာင် မည်သှိို့ ဖပြုလပ်နပျားမည်ေည်ျား။
• အသာျားတင်ဆျားရျားှု မှုမဖြစ်နစရေ် သှိမ
ို့ ဟတ် offset နအာင်ဖမင်နစရေ် မည်သည့်် ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမျေး် နရျား
ဆှိင်ရာ က

ာျားဝင်နဆာင်ရွ

မ
် ှုမ ာျား လှိအပ်မည်ေည်ျား။

• အဆှိဖပြုထာျားသည့်် ဖပေ်လည်ထနထာင်နရျားဆှိင်ရာ offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် အဆှိပါ နေ င်ျေးကဒသ
အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား အတွ
• ရလေ်
နဖမယာပှိင်ဆှိင်မှု

အနထာ

လမှုဆှိင်ရာနင့််

်အထာျား၊

နှိင်ငနရျားဆှိင်ရာ

ှိေျား် မ ာျားဖြင့်် နစာင့််က

ည့််တင်
ှိ ျားတာမည်ေည်ျား။

• အဆှိဖပြုထာျားသည့်် biodiversity offset လပ်ငန်ျေး ဧရှိယာတင် ပါဝင်သည့်် နဖမမ ာျားနင့်် ယင်ျားနင့််
ဆ

စ
် ပ်နေသည့်် နရအသျားခ ခွငမ
့်် ာျား

ရပှိင်ခွင့််မ ာျား

ရှုနထာင့််မ ာျား

် သာဓကဖပနှိင်သည့်် နအာင်ဖမင်မှု ရှိပါသလာျား။

ှိ မည်သည့်် ညေ်

ှိ အသျားဖပြု နေ၍ မည်သ

• အဆှိဖပြုထာျားသည့်် offset နေရာမ ာျား
ပှိင်ဆင်
ှိ ထာျားဖခင်ျား၊ ဝင်နရာ

ှိ မည်သ

တရာျားဝင် ပှိင်ဆှိင်နက

ထှိနရာ

်စွာ ထှိေ်ျားခ ြုပ်ထာျားပါသေည်ျား။

ှိ (တစ်ဦျားတစ်နယာ

ာင်ျားနတာင်ျားဆှိ သှိမ
ို့ ဟတ်

် သှိမ
ို့ ဟတ် ကဒသခလထ) နေသခမ ာျား

်နေထှိင်ဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားအသျားဖပြုဖခင်ျားမ ာျား ဖပြုလပ်နေပါသလာျား။

• နေသခမ ာျားသည် biodiversity offset ဆိင် ာ စမနရျားဆွမှု လပ်ငေ်ျားစဉ်တင
ွ ် လနလာ
နဆာင်ရွ

်က

်စွာ ပါဝင်

ပါသလာျား။

• Biodiversity

offset

လပ်ငန်ျေးကအာင်ပမင် န်အတက်

နဖမသှိမ
ို့ ဟတ်

သဘာဝ

သယဇာတအသျားဖပြုမှု(ရှိလ င်) နှင်ပတ်သတ်၍ ယင်ျားတှိအ
ို့ နပေါ် မည်သည့်် ကပပာင်ျေးလဲမမ
ှု ာျေးကိ မည်သိို့
နဆာင်ရွ

်ရေ် လှိအပ်မည်ေည်ျား။

• သဘာဝသယဇာတမ ာျားအနပေါ်
ခရလ င် နေသခမ ာျားအတွ
ထနထာင်နရျား
လ

်နတွွေ့

လ

လ
် မ်ျားမ ယနိင်မှု

် သှိမ
ို့ ဟတ် နေသခမ ာျား

အစအမမ ာျား

ှိ

ယခထ

်ပှိမှိ

တာျားဖမစ်

အဆှိဖပြုသည့်် အသ

(အဖခာျားနရွျားခ ယ်စရာ

အသ

်နမွျားဝမ်ျားန

်နမွျားဝမ်ျားန

ေ်သ
ို့ တ်ထာျားဖခင်ျား
ာင်ျား ဖပေ်လည်

ာင်ျားမ ာျားအပါအဝင်)

သည်

နိင်ပါသလာျား။

• စမနရျားဆွထာျားသည့်် offset လပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျား အတွ
ရရှိပါသလာျား။ ဥပနေဖပြုမဏ္ဍှိြုင် (

ေ
ွ ်

ရ

် နှိင်ငနရျားဆှိင်ရာ အာျားနပျား

် သှိမ
ို့ ဟတ် ပါလမေ်) ၏ ခွင့််ဖပြုခ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမျေး် မည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာအသစ်တစ်ခ ထနထာင်ရေ်
လှိအပ်သည့်် အခ ေ
ှိ ်တင
ွ ်လ

်နတွွေ့

နဆာင်ရွ

ှိစ)စ ထှိ

န
် ှိင်ပါသလာျား။ ထှိနရာ

ညမှု အလအနလာ

်

် လှိအပ်လ င် (ဥပမာ ှိစစ

်စွာ အန

ှိ နဆာင်ရွ

်ရေ်

ာင်အထည်နြာ်မှု

ှိ ဟေ်ို့တာျားနှိင်သည့်် အဖခာျားနသာ လမှုနရျားဆှိင်ရာ သှိမ
ို့ ဟတ် နှိင်ငနရျားဆှိင်ရာ အနတ ာယ်အတာျေးအဆီျေး
မ ာျေး (ဥပမာ - လဖခြုနရျားနင့်် ပဋှိပ
နရရည်အ

ာအ

ယ
ွ ်နပျားဖခင်ျားနင့််

ဥပနေဆှိင်ရာရှုနထာင့််

• Offset
လှိ

ခ

ှိစမ
စ ာျား) ရှိပါသလာျား။

ှိ ေဇှိင်ျားနရျားဆွရာတွင် သှိမ
ို့ ဟတ် အန

်ောရမည်ဟ ညေ်က

ာင်အထည်နြာ်ရာတွင် သ

ာျားထာျားနသာ ဥပနေ သတ်မတ်ခ

င်ျားစှိတ်ခ ရရေ် မည်မ က

ှိ

်မ ာျား ရပ
ှိ ါသလာျား။

• အဆှိဖပြုထာျားသည့်် offset ပပြုလပ်မညန
် ေရာသည် တရာျားဝင် အ
နဘျား

ဆ
် ှိင်ရာေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်

ာအ

ွယ်နပျားဖခင်ျားခရရေ် သှိမ
ို့ ဟတ်

ာမည်ဟ နမ ာ်မေ်ျားထာျားပါသေည်ျား။

• အဆှိပါ offset လပ်ငန်ျေးသည် အ

ာအ

ွယ်နပျား ထာျားသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာဆှိင်ရာစေစ်တစ်ရပ်၏

အစှိတ်အပှိင်ျား ဖြစ်လာမည်လာျား သှိမ
ို့ ဟတ် လွတ်လပ်စွာ စမခေ်ခ
ို့ နှိ
ွ င်မည်လာျား။
• Offset ပပလပ်မညဧ
် ရှိယာ

ှိ ပဂ္လှိ

(လပဂ္ှိြုလ် တစ်ဦျားတစ်နယာ

် သှိမ
ို့ ဟတ် ကဒသခလထ)

သည့်် အကနအထာျေးတင် မည်သည့်် ကာကယ်ထိနျေး် သိမ်ျေးနရျား ေည်ျားလမ်ျား အမ ှိြုျားအစာျားမ ာျား
သည် နရရည်
ာ

ာ

ယ
ွ ် ထှိေ်ျားသှိများ် မှု

ယ
ွ ် ထှိေျား် သှိမ်ျားနရျားအတွ

ပှိင်ဆှိင်

ှိ အသျားဖပြုဖခင်ျား

ှိ နသခ ာနစမည် သှိမ
ို့ ဟတ် အာျားနပျားဖမြှငတ
့်် င်မည်ေည်ျား။ (ဥပမာ -

် အဖခာျားသ၏ နဖမမ ာျား

ှိ အသျားဖပြုခွင့်် သှိမ
ို့ ဟတ် ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာခွင့််

နပျားဖခင်ျား၊ ဥပနေနက

ာင်ျားအရ တရာျားဝင်သနဘာတစာခ ြုပ်မ ာျား၊ ရပ်ရွာလထ စမခေ်ခ
ို့ ွနရျား သနဘာတည

ခ

င်ဆှိင်ရာ ဝေ်နဆာင်မှုအတွ

မ
် ာျား၊ ပတ်ဝေ်ျား

33

် နငွနက

ျားကထာက်ပမှုမ ာျား စသည့်် )

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ဘဏ္ဍာက ျေးဆှိင်ရာ ရှုနထာင်မ
့် ာျား

• ကကိြုတင်ကငမ ာျေး ထတ်နပျားရေ် သနဘာတထာျားသည့်် နငွနက
လနလာ

ျားအရင်ျားအဖမစ်တစ်ရပ် ထနထာင်ထာျားရှိပပျား

်စွာ ဘက်ေ က်ထဲ ထည် နပျားထာျားပါသလာျား။ (ထှိ

ရပ်ပှိင်ျားဆှိင်ရာ

ေယ်ေှိမှိတမ
် ာျား

ေယ်နဖမဧရှိယာဆှိင်ရာ အနဖခခအနဆာ
မ ာျေး၊ယာဉ်မ ာျား၊ရျားအနဆာ

ေ်

စရှိတမ
် ာျားတွင် နဖမနေရာရယဖခင်ျား၊

အမတ်အသာျားဖပြုဖခင်ျား၊

ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေး

ထာျားသည့််

်အအမ ာျား နင့်် အဖခာျားနသာ အကသျေးစာျေးတည်နဆာ

်နရျားလပ်ငန်ျေး

အ
် အနင့်် လ

်နတွွေ့

ွငျား် ဆင်ျေး

ဝေ်ထမ်ျားမ ာျားအာျား သင်တေ်ျားနပျားဖခင်ျား၊ စမခေ်ခ
ို့ ွမှုစမခ

ာတင် အသျားဖပြုနှိင်သည့်် စ

်

ှိရှိယာမ ာျား၊

် နရျားသာျားဖပြုစနပျားဖခင်ျားအပါအဝင် အတှိင်ပင်ခ

ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျား စသည်တို့ှိ ပါဝင်သည်။)
• ပမေ်လည်ပတ်ကာကယ်ထိနျေး် သိမ်ျေးမှု စရှိတ်မ ာျား၊ စမခေ်ခ
ို့ ွမှုစရှိတမ
် ာျားနင့်် နစာင့််က
စရှိတ်မ ာျား (လပ်ခလစာမ ာျား၊ နလာင်စာဆမ ာျား၊ အနထာ
မ ာျား အပါအဝင်) အတွ

်အ

် နရရည်ရေ်ပနငွမ ာျား အလအနလာ

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးမှု

ပစစညျား် မ ာျားနင့်် အပှိပစစည်ျားအစှိတ်အပှိင်ျား

် ရှိနင်
ှိ ပါသလာျား။ မည်သည့်် ယနတယာျေးပစဖြင့််

ထှိသှိို့ ထနထာင်ထာျားရှိပါသေည်ျား။
လသာျားအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား

• နရရည်စမခေ်ခ
ို့ ွဖခင်ျားနင့်် နစာင့််က

ပ် ကညရ
် ှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးမ ာျေး အပါအဝင် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးကိ

စမနရျားဆွရေ်နင့်် အကကာင်အထည်ကဖာ် န် အတက်မည်သည် လသာျားအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား လှိအပ်သေည်ျား။
• မည်သည့််သင်တေ်ျားအမ ြုှိ ျားအစာျား
မှိတြ
်

အ
် သွင်

ပျားနပါင်ျားနဆာင်ရွ

ှိ မည်မ လှိအပ်ပါသေည်ျား။

• Offset လပ်ငန်ျေးစီမက ျေးဆွဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အန

်မမ
ှု ာျား

အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့််
နဆာင်ရွ

မှိတြ
်

ဆ
်

ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျား

်ဆနရျားမ ာျား

ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးတင်

လပ်ငေ်ျားနင့််
ပတ်သ

ဆ
်

ခတ
ှိ ဆ
်

်နဆာင်ရွ

•

်နယ
ွ သ
် မ ာျားနင့််

်အ

ဖပြုရေ် မည်သည့််

သှိမ
ို့ ဟတ်

ခတ
ှိ ဆ
်

်

်နေခ့်သေည်ျား။

• Offset ေယ်နဖမနင့်် ယင်ျားေယ်နဖမရှိ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
န

ှိ အနထာ

ထနထာင်ထာျားသင်သ
့် ေည်ျား။

ာင်ျားသာျားမ ာျား)မှ ပါဝင်နဆာင်ရွ
စှိတ်ဝင်စာျားသည့်် ထှိခှိ

မ
ွ ာျားအနပေါ်

ာ

ွယ်နပျားဖခင်ျား၊ စမခေ်ခ
ို့ ွဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ်

ကဒသခပပည်သလထ

(အရွယန
် ရာ

်ရေ် ဆနဒရှိ၍ ပါဝင်နဆာင်ရွ

်နှိင်ပါသလာျား။

်မခ
ှု ရနှိင်ကပခရသ
ှိ ည့်် လပ်ငေ်ျားနင့်် ပတ်သ

ဆ
်

်သမ ာျား

န
် ွယသ
် မ ာျား

သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိ လနလာ

်စွာ

နြာ်ထတ်သတ်မတ်ခ့်ပါသလာျား။
•

်ဖခင်ျား

နေသခလထ သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားအနရျားပါသည့်် လပ်ငေ်ျားနင့််ပတ်သ
တစ်နဖပျားည ဆ

်သယ
ွ ်ဖခင်ျားနင့်် ပွင့််လင်ျေးစာ နဆွျားနနွျားပခင်ျေးမ ာျား

ဆ
်

န
် ွယသ
် မ ာျားအာျား အခ ေ
ှိ ်နင့််

ှိ ပမှန်ဆ

လ
်

် နဆာင်ရွ

်နေပါ

သလာျား။
•

Biodiversity offset လပ်ငေ်ျားစဉ် တနလ ာ
အသာျားတင်ဆျားရျားှု မှုမရှိနစနရျား တွ

ခ
်

် နေရာနရွျားခ ယ်ဖခင်ျား၊ offset ေဇှိင်ျားနရျားဆွဖခင်ျား၊

်ဖခင်ျားမ ာျား၊ အန

ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားနင့်် ကစာင် ကပ် ကည်ရှု

စစ်ကဆျေးပခင်ျေးတှိို့ အပါအဝင် လပ်ငန်ျေးနှင်ပတ်သက်ဆက်နယ်သည် စှိတ်ဝင်စာျားသမ ာျား ပါဝင်နဆာင်
ရွ
•

်နှိင်ရေ် အခွင့််အနရျားမ ာျား နပျားထာျားပါသလာျား။

ပတ်သ

ဆ
်

်နယ
ွ သ
် ၏

လပ်ငေ်ျားစဉ်တစ်ရပ်
•

ထှိသှိို့

ေယ်ေမ
ှိ ှိတမ
် ာျား

အမတ်အသာျားဖပြု

အဖခာျားနသာ

ေ်ို့

ွ

် လ င် ထှိ

လပ်ငေ်ျားနင့််
ေ်ို့

သတ်မတ်ဖခင်ျား။

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားက ျေးေယ်နဖမ၏ေယ်ေှိမှိတ်မ ာျား
မ ာျား

ာျားမှုမ ာျားနင့််

အဆှိဖပြုထာျားသည့်် offset လပ်ငန်ျေး စမခ
သှိမ
ို့ ဟတ်

၄။

တှိင်က

ှိ နရွျားခ ယ်ရာတွင် လပ်ငေ်ျားနင့်် ပတ်သ

အက

ဉာဏ်မ ာျား

လ

်ခနဖြရင်ျားနဆာင်ရွ

သ
် ည့််

ှိ ခ မတ်ထာျားပါသလာျား (ကတိ ှိထာျေးလ င်)။

ွ

ခ
်

မ
် ာျား၏ အနရျားပါသည့်် အခ က်မ ာျားအနပေါ် နေသခမ ာျားစွာ
ပတ်သ

်မ ာျား

Offset

ဆ
်

န
် ွယသ
် မ ာျားစွာ

ှိ မည်သှိထ
ို့ ှိနရာ

ေ်ို့

်စွာ နဖြရင်ျားနဆာင်ရွ

လပ်ငန်ျေးအဆှိဖပြုလာတွင်

ွ

်က

ပါသလာျား။

်နပျားမည်ေည်ျား။

စမနရျားဆွထာျားသည့််

ှိ နြာ်ဖပသည့်် အနသျားစှိတ် နဖမပတစ်ခပါရှိသင့််သည်။ ထှိေယ်ေှိမှိတ်
ဆ
်

်နွယ်သမ ာျား၊ အေျားပတ်ဝန်ျေးက င်မှ (အစှိျားရ သှိမ
ို့ ဟတ် ပဂ္လှိ

)

နဖမပိင်ဆိင်သမ ာျားနင့်် နေသခလထ တှိန
ို့ င့်် ကသခ ာတှိင်ပင်နဆွျားနနွျားသင့််သည်။
၅။ လပ်ငေ်ျားနင့်် ပတ်သ

်ဆ

န
် ယ
ွ သ
် မ ာျားနင့်် တှိင်ပင်နဆွျားနနွျားဖခင်ျား။ အဆှိဖပြုထာျားသည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမ

အသစ် သှိမ
ို့ ဟတ် တှိျားခ ွေ့ေယ်နဖမနင့်် စမနရျားဆွထာျားသည့်် ေယ်ေမ
ှိ ှိတ်မ ာျား၊ စမခေ်ခ
ို့ ွမှုအပ်စအမ ြုှိ ျားအစာျား တှိန
ို့ င့််စပ်လ ဉ်ျား၍
လပ်ငေ်ျားအနပေါ်

စှိတ်ဝင်စာျားသအာျားလျား

ေ်သ
ို့ တ်မထာျားဘ) တှိင်ပင်နဆွျားနနွျားမှုမ ာျား
ထှိတှိင်ပင်နဆွျားနနွျားမှု လပ်ငေ်ျားစဉ်
၆။ ဥပနေနက

ာင်ျားအရ

ခှိင်မာနသာ

၊

နေသခဖပည်သမ ာျားနင့််

ှိ ဖပည့််ဖပည့််စစ အာျားသွေ်ခွေ်စှိ

ှိ မည်သှိန
ို့ ဆာင်ရွ
စာရွ

်ရေ် ဟ၍ ဥပနေနက

စ
် ာတမ်ျားမ ာျားနင့််

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမအသစ် သှိမ
ို့ ဟတ် တှိျားခ ွေ့နယ်ကပမ

အနထာ

် နဆာင်ရွ

(ယင်ျားတှိန
ို့ င့််သာ

်သင့််သည်။အခ ြုှိ ွေ့နှိင်ငမ ာျားတွင်

ာင်ျားအရ အထျားသတ်မတ်ခ
်အ

ဖပြု

စာရွ

်မ ာျားရှိသည်။

်စာတမ်ျားမ ာျား

ဖပြုစဖခင်ျား။

ှိ တရာျားဝင် (ဖပေ်တမ်ျားထတ်) ထတ်ဖပေ်သတ်မတ်နှိင်ရေ်

(၁) ဖပည်သပိင် (အစှိျားရပှိင်) ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမမ ာျားအတွ
အပ်ခ ြုပ်မှုဆှိင်ရာ သှိမ
ို့ ဟတ် ဝေ်က

သယဇာတသျားစွသမ ာျားနှင်

် ဥပနေ၊ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား

မ်ျား သှိမ
ို့ ဟတ်

ျားရျားမ အမှိေ်ို့ေဂရအသစ်တစ်ရပ် နရျားဆွရေ် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် လှိအပ်မည် သှိမ
ို့ ဟတ်
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

(၂) ပဂ္လှိ

(ကဒသခပပည်သအစအြွွေ့ပှိင်၊ စျားပွာျားနရျားလပ်ငေ်ျားပှိင်၊ သှိမ
ို့ ဟတ် မှိသာျားစပှိင်/ပဂ္ှိြုလ်တစ်ဦျားတစ်နယာ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမမ ာျားအတွ

်

ေည်ျားဥပနေမ ာျား၊

သနဘာတစာခ ြုပ်မ ာျား၊ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရည်ရွယ်ခ
အသျားဖပြုခွင့််နပျားဖခင်ျားမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျား ဥပနေနက
လှိအပ်မည်။

အဆှိပါ

အနထာ

ဖပြုသည့်် ေည်ျားပညာဆှိင်ရာ စာရွ

်အ

မ ာျားနသာအာျားဖြင့််
ဥပနေအသစ်

အဓှိ

နသာ

လှိအပ်နပမည်။

သှိမ
ို့ ဟတ်

နစ်နပါင်ျားမ ာျားစွာပင် က

ဥပနေနက

ာင်ျားအရ

နှိင်ငအဆင့််

တစ်ဆင့််ပပျားတစ်ဆင့််နဆာင်ရွ

ာလမ ာျား

ယမတ်အပ်နဖခင်ျားဆှိင်ရာ
ှိ ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာခွင့််/

်စာတမ်ျားမ ာျား နရျားသာျားဖပြုစရေ်

စည်ျားနနာင်မှုရှိသည့််

စာရွ

်စာတမ်ျားမ ာျားအဖပင်

်စာတမ်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား (နဖမပမ ာျားအပါအဝင်)
သှိမ
ို့ ဟတ်

အမှိေ်ို့ေဂရအသစ်တစ်ခအနပေါ်
အခ ေ
ှိ ်

်စာခ ြုပ်မ ာျား၊

် အဖခာျားသပှိင်နဖမ

ာင်ျားအရ စည်ျားနနာင်မှုရှိနသာ စာရွ

ာဖမင့််နင်
ှိ သည်။ အဆှိပါ နနာင့််နနျားက

လပ်ငန်ျေးကဆာင် က်မည်

ေ်ထရှိ
်အတွ

နေသအဆင့််

နော
ေ်ကို့

ာမှုမ ာျား

ှိ နရျားသာျားဖပြုစရေ်

နှိင်ငနရျားအနဖခအနေမ ာျားနပေါ်မတည်၍

်ဆျားခွင့််ဖပြုခ

သတ်မတ်ရာတွင်

်ပှိင်)

်ရရေ်

ှိ မလစမ

လနပါင်ျားမ ာျားစွာ

သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိေ်ျားအဖပင် biodiversity offset

သှိမ
ို့ ဟတ်

ာလအပှိင်ျားအဖခာျားသတ်မတ်၍

်ရာတွင် ထည့််စဉ်ျားစာျားရေ် လှိအပ်သည်။

Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးပပြုစ ာ၌ စှိစစ်ရမည့်် အခ

အ
် လ

မ
် ာျားစာရင်ျား

ဇယာျား ၆.၁ တွင် biodiversity offset လပ်ငေ်ျားတစ်ရပ် နရျားသာျားဖပြုစသည့််အခါ စဉ်ျားစာျားရမည့််

ှိစစမ ာျား

ှိ စှိစစ်ရေ်

စာရင်ျားတစ်နစာင်အဖြစ် နြာ်ဖပထာျားသည်။ ထှိစှိစစ်ရေ်စာရင်ျားသည် offset (သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား
စမ

ှိေ်ျားအမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျေး)

(ဖြစ်နဖမာ

၏

အနစာပှိင်ျား

စမနရျားဆွမှု

်နှိင်စွမ်ျား စှိစစ်မှုအဆင့််) တွင် အဓှိ

စှိစစ်အတည်ဖပြုရာ၌ ရည်ညေ်ျား

ှိျား

ာလမ ာျားနင့််

နသာ အနသျားစှိတ်အခ

ာျား ာတင် အနထာ

်အ

က

ှိြုတင်ခွင့််ဖပြုခ

်အလ

်

နပျားထာျားသည့််အဆင့််

်မ ာျား ထည့််စဉ်ျားစာျားထာျားဖခင်ျား ရှိ၊ မရှိ

ဖပြုနှိင်သည်။

အဆင ် ၄။ Biodiversity offset အတကာင်အထည်တဖာ်မှု လပ်တဆ င်ချက်မျ ုံးနင
ှ ်
ရလဒ်မ ာျိုးကုံ တစ ငက် ကပ်ကကညရ
် ှု စစ်တဆုံးပါ
အဖခာျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစမ
လပ်ကဆာင် ာ၌ အန

ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားနင့််အန

မ ာျားစွာရင်ျားနျားဖမြှြုပ်န ပခင်ျေးသည် ထှိ
အန

ှိေ်ျားအမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား

့်သပ
ှိို့ င်

biodiversity

ာင်အထည်နြာ်မှုမရ
ှ လေ်မ ာျေး

်တေ်မှု ှိပါသည်။

ာင်အထည်နြာ်မှုကိ နစာင်က့်

ာင်အထည် နြာ်မှု

ရရှိနရျားအတွ

ပ် ကညရ
် စ
ှု စ်ကဆျေးပခင်ျေး (က

ျားက

ပ်

ပ
ွ ်

ဖခင်ျား)။ “နမ ာ်လင့််ထာျားသည့််အတှိင်ျား

ှိ ဝှိရှိယထာျား နစာင့််က

ာျားအတှိင်ျား တာဝေ်ရှိအြွွေ့အစည်ျား

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးသည် လက်ကတွေ့နဖမဖပင်တွင် လိအပ်ကသာ ရလေ်မ ာျား

် အနရျားပါသည်။ တည်ကဆာက်က ျေးလပ်ငေ်ျားမ ာျား (ဥပမာ- ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမဧရှိယာဆှိင်ရာ

အနဖခခအနဆာ
တင်ေါစာရွ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

ှိ ကစာင် ကပ် ကည်ရှု စစ်ကဆျေးပခင်ျေးတင်

ပဖစ်မည် မဟတ်ဘ စစ်နဆျားထာျားသည့််အတှိင်ျား သင်ရရှိမည်” ဟနသာ ဆှိရှိျားစ
အန

offset

်

အအမ ာျား)သည်

်စာတမ်ျားမ ာျားနင့််

ေ်ထရှိ

biodiversity

offset

လပ်ငန်ျေး

၏

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်လ င်

်စာခ ြုပ် မ ာျားတွင် ေည်ျားပညာဆှိင်ရာ စခ ေ
ှိ ်စညေ်ျားမ ာျား

ှိ တှိတှိ

ဖပည့််ဖပည့််စစ

ထည့််သွင်ျားထာျားရေ် လှိအပ်သည်။
ေ်ထရှိ
ေ်ထရှိ

တ
် ာမ ာျားအတွ

်တာမ ာျားနင့်် တည်နဆာ

နေစဉ်အတွင်ျား

ှိ လနလာ

စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားလည်ျား

လှိအပ်သည်။

်နရျားလပ်သာျားမ ာျားသည် ထှိရလွယ်နသာ သဘာဝေယ်နဖမမ ာျားတွင် လပ်

်ပင်မ ာျား

်ပ

သှိမ
ို့ သာ
ှိင်နဆာင်ရွ

်

်စျားမှုမ ာျားကိတာျေးဆီျေးနိင်မည်ဖြစ်သည်။ ထှိစည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားတွင် သာမေ်

ှိ ခတ်ထွင်ရင်ျားလင်ျားမှု အေည်ျားဆျားဖြစ်နစဖခင်ျား (၂) တည်နဆာ

်ယနတရာျားမ ာျားအာျား နရနဆျားဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် နခ ာဆမ ာျား လလယ်ဖခင်ျားတှိို့

မဖပြုလပ်ဖခင်ျားနင့်် (၅) အမလှိ

်နရျား လပ်ငေ်ျားခွင်နေရာ
ှိ ပမစ်ကခ ာင်ျေးမ ာျေးအတင်ျေး

်ဖခင်ျား၊ ငါျားြမ်ျားဖခင်ျား၊ နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျား ြမ်ျားဆျားဖခင်ျား၊ ကတာရိင်ျေးတိ ိစဆာန်အသာျေးမ ာျား

ှိ တာျားဖမစ်ဖခင်ျား၊ အပင်မ ာျားအာျား သယ်သစနဆာင်ျားဖခင်ျား၊ ခွင့််ဖပြုခ

အရှိေ်ဖပင်ျားဖပင်ျား နမာင်ျားနင်ဖခင်ျား၊ လ
ဖခင်ျားမအပ) မ ာျေး

င်ဆင်
ှိ ရာ

်စွာ သနို့် ှင်ျေးထာျေးပခင်ျေးနင့်် ဖပေ်လည်ထနထာင်နပျားဖခင်ျား (၃) စနို့ပ
် စ်အမိှုက်နှင် စနို့်ပစ်အ ည်မ ာျေးကိ

ကသခ ာစနို့်ပစ်ပခင်ျား (၄) စ
ဝယ်ယဖခင်ျားတှိို့

ပတ်ဝေ်ျား

လိအပ်သည်ထက်ပိကသာ ထှိခှိ

အာျားဖြင့်် - (၁) သဘာဝနပါ
မ ာျား

်

်ေ

်မ ာျား လ

်မရဘ သဘာဝအပင်မ ာျား

်ဝယ်ထာျားဖခင်ျား (လဖခြုနရျားအနစာင့််မ ာျား တာဝေ်အရ လ

်ေ

ှိ များရှိှုွေ့ဖခင်ျား၊
်

ှိင်နဆာင်

ှိ တာျားဖမစ်ဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် နေသခမ ာျားနင့်် မသင့််နလ ာ်သည့်် ဆက်ဆမှုမ ာျေးကိ တာျားဖမစ်ဖခင်ျား တှိအ
ို့ ပါအဝင်

ကကာင်ျေးမန်ကသာအပပြုအမမ ာျေးကိ တည်ကဆာက်က ျေးလပ်သာျေးမ ာျေးက လိက်နာကစက ျေးအတက် ကပ်မတ်ကပျေးပခင်ျေးတိပို့ ဖစ်သည်။
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ထှိစည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားနင့််အတ မလှိ

်ောမှုအတွ

မ ာျားနင့်် biodiversity offset

ေ်ထရှိ

မ ာျားအတွ

် ပတ်ဝေ်ျား

် ပွင့််လင်ျားဖမင်သာစွာ ဖပစ်ေဏ်နပျားမှုမ ာျား

သှိမ
ို့ သာ

တည်ကဆာက်က ျေးလပ်ငေ်ျားမ ာျားနက

်ဆှိင်ရာ တင်ေါစာရွ

်စာခ ြုပ်မ ာျားတွင် ထည့််သွင်ျားထာျားသင့််သည်။ ပှိမှိအဓှိ

င်ဆှိင်ရာ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားသည် ထှိခှိ

ဖြစ်နေရေ်လအပ်
ှိ
သည်။

ှိ သ

သည်မာ-

်စာတမ်ျား

ေ်ထရှိ

်တာ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််၏ အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်

မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ှိေ်ျား၏

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်သည့််

ာင့်် အပခာျေးဆိျေးက ြုိ ျေးထိခိက်မှုမ ာျေးနင့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွနင့််ဆင်
ှိ နသာ ထှိခှိ

ပှိမှိက

ျားမာျားသည့််

မ
် ှုမ ာျား

ှိ အေှိမ့််ဆျား

သှိို့ နလ ာ့်ခ နှိင်မည်ဖြစ်သည်။
ရလေ်မ ာျားကိ ကစာင် ကပ် ကညရ
် စ
ှု စ်ကဆျေးပခင်ျေး။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးသည် အသာျေးတင် ဆျားရှုျားမှု မရှိနစနရျား
ရည်ရွယ်ခ

်

သှိမ
ို့ ဟတ်

စှိစစ်အတည်ဖပြုရေ်အတွ

အဖခာျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား
်လ

ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးသည်

်နတွွေ့နဖမဖပင်ရလေ်မ ာျား

လှိ

ှိ နစာင့််က

်နလ ာညနထွစမခေ်ခ
ို့ ွမှု၏

Biodiversity offset လပ်ငေ်ျားသည် ယင်ျား၏ရည်မေ်ျားခ
အာျေးပဖင်

စမ

သတင်ျားအခ

ှိေ်ျား

အန

်အလ

်မ ာျား

ရည်ရွယ်ခ

ာင်အထည်နြာ်မှုမ ာျား

ှိ

်မ ာျား

အမေ်တ

ယ်

ဖပည့််မဖခင်ျား

တင်ဖပဖခင်ျားအပါအဝင်) အတွ

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးမှု အခ ြုှိ ွေ့လှိအပ်သည်။ ရလေ်နစာင် ကပ်

အနရျားပါနသာ
်မ ာျား

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်လည်ျား

ှိ န် ပ က်ကက်ခဲလ င် နစာင့််က

ထှိနရာ

်စွာ

်နတွွေ့

ဖပေ်လည်ခ ေ
ှိ ်ညြှှိနှိင်နရျားအတက်

ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာဖခင်ျား၊ အခ

် နယ်ပယ်အတှိင်ျားအတာ၊ အခ ေ
ှိ ်

နစာင့်် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးမ ာျေးကိ

အခ

(၁)

လ

်နတွွေ့

်အလ

ာလ၊ အက

်အလ

အတက်

်မ ာျား

ဒီဇင်
ိ ျေးနရျားဆွထာျားသင့််သည်။

်

်အဖြစ်

ာအ

်

ွယ်ရေ် ပခှိမ်ျားနဖခာ

(၂)

လှိအပ်နသာ

ှိ နရာင် ှာျေးနှိင်နစရန် (ဥပမာ - ညေ်

ှိေ်ျားသတ်မှတ်မှု

ရလေ်နစာင့်် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး

ပါဝင်

ညက

offset

စမခေ်ခ
ို့ ွနရျား

်ခနေရသည့်် အပင်မ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် ကတာရိင်ျေးတှိရှိစဆာေ်မ ာျား၏ နေရာအတှိအ
်အလ

ရလေ်မ ာျား

အ

ာအ

ွယ်

နပျားထာျားသည့််

နစာင့်် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး

အ

ာအ

မ
် ှု

ှိ နဖခရာခသည့်် ေည်ျားလမ်ျားမ ာျား။

ွယ်နပျားထာျားသည့််

န
် ေသည့််အခါ အ

ှိေ်ျားမ ာျားစွာနင့််အတ နစာင့််က

Fund- WWF မှ

ာအ

ှိ

ေယ်နဖမဧရှိယာရှိ
မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

နယ်ကပမအမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား

Biodiversity

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင်

(အစှိျားရ

သှိမ
ို့ ဟတ်

ပဂ္လှိ

ျားနထာ

ည့််နဖခရာခရေ်အတက် စမခေ်ခ
ို့ ွမှု၏ ထှိနရာ

်မှု

ှိေ်ျားမ ာျား (

်သည့်် စမ

စှိေ်နခေါ်မှုအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား

ှိ ရင်ဆှိင်နေက

biodiversity offset

ွယ်နပျား

သည်။ ထှိေည်ျားလမ်ျား၏အဓှိ

ှိ ရှုနထာင့််မ ြုှိ ျားစမ နများဖမေ်ျားထာျားသည့််

အ

ာအ

ွယ်နပျားနရျားနင့််

စမခေ်ို့ခွနရျားဆှိင်ရာ

ာင့်် ယင်ျားတှိ၏
ို့ ရမတ်သည် သအှိရအရ အဖမင့််ဆျားရနှိင်သည့်် ရမတ် ၁၀၀

် မ ာျားစွာနလ ာ့်ေည်ျားသည်။ METT သည် သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး ေယ်နဖမစမခေ်ခ
ို့ ွမှု၏ ထှိနရာ

အောဂတ်ရည်မေ်ျားခ

ာအ

ှိေ်ျား၏ အဖမင့််ဆျားရမတ်မာ အမတ် ၁၀၀ ေျားပါျားဖြစ်သည်။

ေယ်နဖမအမ ာျားစသည်

ရသည်။ ထှိန
ို့ က

ှိ

ှိ World Widelife

ှိ ယခအခါတွင် အ

ှိေ်ျားမ ာျားအပါအဝင်) တွင် အသျားဖပြုနေက

စနများခွေ်ျားလာတစ်ခဖြစ်သည်။ သအှိရအရ “အဖပည့််စဆျား” စမ
သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး

်မှု အနဖခအနေ

မ္ာ့်ဘဏ်နင့်် Global Environmental Facility- GEF တှိ၏
ို့

အခ က်မာ - ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားသည့်် ေယ်နဖမ၏ စမခေ်ခ
ို့ ွမှုအနဖခအနေ
မ္ာတလာျားရှိ

ေယ်နဖမမ ာျား)

ှိ နဖခရာခေည်ျားလမ်ျား (Management

မ္ာ့်ဘဏ်နင့်် ပျားနပါင်ျားဖပြုစထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိေည်ျားလမ်ျား

်ပ့်မှုဖြင့်် နဆာင်ရွ

ပှိင်

ွယ်နပျားထာျားသည့်် ဧရှိယာ၏ စမခေ်ခ
ို့ မှု
ွ အရည်အနသွျားတှိျားတ

ထာျားသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာ မ ာျားစွာရှိ စမ

ထ

ှိစစ

မ ာျေးတင်

Effectiveness Tracking Tool- METT) သည် အသျားဝင်နသာ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ METT

နငွနက

် မ နဝသည့််

ှိ

သည်။

ပါဝင်ပတ်သ
ညေ်

လပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျားနင့််အတ

လပ်ငေ်ျားတစ်ရပ်၏

စမခေ်ခ
ို့ မှု
ွ ၏ ထှိနရာ
အခ ြုှိ ွေ့နသာ

အစရင်ခစာမ ာျားနင့််

ေ်သ
ို့ တ်ထာျားသင့််သည်။ စှိတ်ဝင်စာျားသည့်် ဖပည်သမ ာျား နင့်် နစတော့်ဝေ်ထမ်ျားမ ာျားသည် အဖခာျားနသာ

ွယ်နပျားနရျားနင့််

biodiversity

ှိ

်သင့််သည်။ ရလေ်မ ာျား

နှိင်နစရေ်

ြွင့််ဟနြာ်ဖပဖခင်ျားသည် ယင်ျားတှိအ
ို့ နပေါ် အနတရာယ်မ ာျား ဖြစ်နစနှိင်သည့်် အခါ ထှိသတင်ျားအခ
အ

်သတ်မတ်ဖခင်ျားတှိို့

ှိ စှိတ်ဝင်စာျားသည် ပတ်သတ်ဆက်နယ်သမ ာျေး ထသိို့ အမမဲတကစ မ နဝနပျားသင့််သည်။ အထျားဖြစ်ရပ်မ ာျား

ဥပမာ - မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ
ခခွင်ျားခ

လှိအပ်သည့််

်မ ာျား ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားနင့်် အစရင်ခစာ

ှိမ်နရနင့်် ဘတ်ဂ

ွင်ျားဆင်ျားနဆာင်ရွ

်မ ာျားမ ာျား ရရှိနှိင်နစရေ်နင့်် (၃) အလွေ်ရှုပ်နထွျားမှုမ ာျား

အလွေ်မ ာျားဖပာျားဖခင်ျား)

ဖြစ်သည်။

ပ် ကည်ရှု စစ်ကဆျေးပခင်ျေး

biodiversity offset လပ်ငန်ျေးနရျားဆွဖပြုစဖခင်ျား၏ အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မတ်ကာ နဆာင်ရွ
်အလ

မရှိ

ှိ ပပိျေးကပျေးနိင်သည်။ ဤသှိဖို့ ြင့်် လက်ကတွေ့နဖမဖပင်ရလေ်မ ာျားလည်ျား ပမင်မာျေး လာနစနိင်သည်။

ရလေ်နစာင့်် ကပ် ကည်ရှု စစ်ကဆျေးမှုမ ာျား (လ

အခ

ရှိ၊

်မှု

ှိ နဖခရာခရေ်နင့််

်ပေ်ျားတှိင်မ ာျားသတ်မတ်နရျား- ဆှိလှိသည်မာ - ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာသည်
လပ်ငေ်ျား၏ အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ် ဟတ်၊ မဟတ် ဟသည့်် နများခွေ်ျား

အသျားဝင်နသာ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
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Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

ှိ နရျားသာျားဖပြုစဖခင်ျား၊ အန

ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားနင်စ
့် ပ်လ ဉ်ျား၍ နော

ထ
် ပ်နလ့်လာစရာ

သတင်ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျား
BBOP. Three key resource documents are the Biodiversity offset Design Handbook, the Biodiversity offset
Cost-Benefit Handbook, and the Biodiversity Handbook Implementation Guide. Washington: Business
and Biodiversity offsets Program. http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3092.pdf
BBOP. 2012. No Net Loss and Loss-Gain Calculations in Biodiversity offsets. Washington: Business and
Biodiversity offsets Program, Resource Paper, 27p. http://www.foresttrends.org/documents/files/doc_3103.pdf
DEFRA. 2012. Technical Paper: The Metric for the Biodiversity offsetting Pilot in England. London,
U.K.: Department for Food, Environment, and Rural Affairs.
https://www.gov.uk/government/publications/technical-paper-the-metric-forthe-biodiversityoffsetting-pilot-in-england
IUCN. 2016. Best Practice Guidelines (various). International Union for Conservation of Nature, World
Commission on Protected Areas. http://www.iucn.org/protected-areas/worldcommission-protectedareas/publications/best-practice-guidelines
NSW. 2014. BioBanking Assessment Methodology. Sydney: New South Wales Office of Environment and
Heritage, 136p. http://www.environment.nsw.gov.au/resources/biobanking/140661BBAM.pdf
New Zealand. 2014. Guidance on Good Practice Biodiversity offsetting in New Zealand. New Zealand
Government, 44p. http://www.doc.govt.nz/Documents/ourwork/biodiversity-offsets/the-guidance.pdf
Oyu Tolgoi. 2016. Health, Safety, and Environment: Net Positive Impact. Mongolia: Oyu Tolgoi LLC, 22p.
http://ot.mn/media/ot/content/page_content/commitments/ESIA/1_ESIA/9-may/OT-10-E14-PLN0008-E-Net_Positive_Impact_Forecast_v1.0.pdf
Quintero, J.D. 2007. Mainstreaming Conservation in Infrastructure Projects: Case Studies from Latin
America. Washington: The World Bank, 85p.
http://documents.worldbank.org/curated/en/760811468300693809/Mainstreamingconservation-ininfrastructure-projects-casestudies-from-LatinAmerica;jsessionid=HNrdRWuVEGQr4Nn0lp3YCRFC
Parkes, D., Newell, G., and Cheal, D. 2003. “Assessing the Quality of Native Vegetation: The “Habitat
Hectares” Approach.” Ecological Management and Restoration 4 (Supplement): 29–38.
Pilgrim, J.D. et al. 2012. “A Process for Assessing the Offsetability of Biodiversity Impacts.” Conservation
Letters 6(5): 376–384. http://www.doc.govt.nz/Documents/ourwork/biodiversity-offsets/pilgrim-etal-2013.pdf
Temple, H.J. et al. 2012. Forecasting the Path towards a Net Positive Impact on Biodiversity for Rio Tinto
QMM. International Union for Conservation of Nature, 78p.
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2012-049.pdf
USFWS. 2016. Kaheawa Wind Power I: Proposed Permit Amendment to Reduce the Take of Federally
Protected

Species.

Washington:

U.S.

Fish

and

Wildlife

Service,

News

Release.

https://www.fws.gov/news/ShowNews.cfm?ref=kaheawa-wind-power-i-proposed-permit-mendmentto-reducethe-take-of-fede&_ID=1602
World Bank. 2010. Policy on Access to Information. Washington: The World Bank.
37

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

World Bank. 2013a. Environmental Assessment Operational Policy (OP) 4.01. Washington: The World
Bank. World Bank 2013b. Involuntary Resettlement Operational Policy OP 4.12. Washington: The
World Bank.
World Bank. 2016. Environmental and Social Standard 10: Stakeholder Engagement and Information
Disclosure. Washington: The World Bank.
WWF International. 2007. Management Effectiveness Tracking Tool: Reporting Progress at Protected
Area Sites. Gland, Switzerland: World Wildlife Fund International.

38

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၇
က အာျေးလ ပ်စစ်စီမကိန်ျေးမ ာျေး - ဥပမာ- (Brazil နှင် Paraguay) နှစ်နိင်ငပိင် Itaipu
တမစီမကိန်ျေးသည် biodiversity offset ကဆာင် က် န် မ ာျေးကသာအာျေးပဖင်

7

သင်ကတာ်သည်။ အဘယ်က ကာင်ဆိကသာ် ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမအတက်

လည်ပတ်သျေးစဲကင က ခကပျေးနိင်သည် ကာလ ှည်ဝင်ကင

၇။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး အတွ
အပခာျေးလ

ှိကသာက ကာင်ပဖစ်သည်။

် နရရည် ကငက ကျေးရရှိနင်
ှိ မှု

်နတွွေ့ကပမပပင်ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးလပ်နဆာင်မှုမ ာျေးကဲသိပ
ို့ င် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး သည်

နဂဟစေစ်မ ာျား နင့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအာျား အ

ာအ

ွယ်နပျားဖခင်ျား၊ စမခေ်ခ
ို့ ွဖခင်ျားနင့်် နစာင်က့်

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးဆှိင်ရာ ပမေ်

လည်ပတ်စ ိတ် မ ာျေးပါစပမဖြစ်သည်။ ထိလည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေးတွင် အဖခာျားအရာမ ာျားအဖပင် လပ်ခလစာမ ာျား၊ နလာင်စာဆ ၊
အနထာ

်အ

ပစစည်ျားမ ာျား၊ အပှိပစစည်ျားအစှိတ်အပှိင်ျားမ ာျား၊ နဖမပိင်ဆိင်သမ ာျားအာျား ဆကဆာင်
ဲ
မှုအဖြစ် နငွနပျားမှုမ ာျားနင့််

နစတော့်ဝေ်ထမ်ျားမ ာျား အာျား လ
ေဦျားလပ်နဆာင်ခ
နဆာင်ရွ
က

် မ ာျား

်မည်ဖြစ်နသာနက

ှည်ကန်

ခမည်နငွနက

်နတွွေ့အနထာ

့်သှိပ
ို့ င် အန
ာင့််

ယင်ျား

်အပ့်မ ာျားနပျားဖခင်ျားတှိပ
ို့ ါဝင်နှိင်သည်။ အဖခာျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ

ာင်ျားဆျားမာ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး အာျား က
ှိ

ေဇှိင်ျားနရျားဆွရာတွင်

အေည်ျားဆျား

ှည်ခလပ်ငေ်ျားဖြစ်နအာင်

ပမှန်လည်ပတ်စ ိတ်အခ ြုှိ ွေ့

ှိ

ျား မည်သှိို့ ရရှိနှိင်မည် ဆှိသည့်် ရှုနထာင့််မ နရျားဆွသင့််သည်။

ပမေ်လည်ပတ်စ ိတမ
် ာျေးအတက်

နငွနက

ျားရရန
ှိ င်
ှိ သည့််

နရွျားခ ယ်စရာ

အစအစဉ်မ ာျား။

Biodiversity

offset

လပ်ငေ်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားသည် ပမှန်လည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေး မတည်၍ အခွင့််အလမ်ျားမ ာျားနင့်် စှိေ်နခေါ်မှုအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား နတွွေ့ရနပမည်။
အန

ာင်ျားဆျားမာ

နငွနက
အန

ျားအ

မလစမ

ှိေ်ျားအန

အညနပျားရေ်ဖြစ်သည်။

ာင်အထည်နြာ်သ
သှိန
ို့ သာ်

စမ

အဆှိပါ
ှိေ်ျားအန

ပမေ်

ခရသည့််

သာမေ်အသျားစရှိတ်မ ာျားအတွ

ာင်အထည်နြာ်သမ ာျား

ာင်အထည်နြာ်သမ ာျား) သည် offset ကန ာအတက် ကကိြုတင် င်ျေးနှီျေးပမြှြုပ်နှကငမ ာျား

(အစှိျားရနင့််
ှိသာ ပ့်ပှိျား

ပဂ္လှိ

ညလှိစှိတ် ရှိက

ဏ္ဍမ
သည်

(ပထမနှစ်အနည်ျေးငယ်တင် ပမှန်လည်ပတ်စ ိတ်အတက် က ခပခင်ျေးလည်ျေး ပါဝင်နိင်ပါသည် )။ ပမှန်လည်ပတ်စ ိတ် အာျားလျား
အပမတမ်ျေး ထှိသှိို့
စမ

ှိေ်ျားမ ာျားအတွ

ခနေမည်မဟတ်ပါ။

offset

် လှိအပ်နသာ ပမေ်လည်ပတ်ကင အလအကလာက်

ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျား စဉ်ျားစာျားရာတွင် နအာ
၁။ လပ်ငေ်ျားလည်ပတ်မှု ဘတ်ဂ
ပမှန်လည်ပတ်ကင
ှိ ရရှိက

Biodiversity
်ပါတှိလ
ို့ ည်ျား ပါဝင်က

ှိ

နင့်် အဖခာျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား

ှိက ျေးအတက် ကယဘယ အာျေးပဖင် ဖြစ်နှိင်ကပခရှိသည့််

သည်။

် ပမေ်ထာျားရဖှိ ခင်ျား။ လပ်ငေ်ျားလည်ပတ်နေနသာ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမ အမ ာျားစနင့််

ှိကနသည်အဖခာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစအစဉ်မ ာျားသည် နစ်စဉ် နငွနက

သည်။ ထှိနငွနက

ျားအ

အညတစ်မ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား

ျားမ ာျားကိ သာမေ်အာျားဖြင့်် အစှိျားရပှိင် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျားအတွ

သှိမ
ို့ ဟတ် နေသနတရအစှိျားရရေ်ပနငွမ

ှိပခင်ျေးဖြစ်သည်။ သှိမ
ို့ ဟတ် ပဂ္လှိ

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျားဖြစ်လ င် သ
ဖပည့််စသည့််စမခေ်ခ
ို့ ွမှုမ ာျား နဆာင်ရွ

်မှ နငွနက

ျားဆှိင်ရာလ စ်လ ြူရှုမှုသည် လ

ှိပခင်ျေးဖြစ်သည်။ အစှိျားရပှိင်

ျားပ့်ပှိျားနှိင်သည့်် အတှိင်ျားအတာမာ သာမေ်အာျားဖြင့််

်ရေ် လှိအပ်သည့််နငွပမာဏထ

ကသာ်လည်ျေး ထှိဖပဿောသည် ြွွေ့ပြှိြုျားဆနှိင်ငမ ာျားတွင် အဓှိ

် ဗဟှိအစှိျားရ

(တစ်ဦျေးခ င်ျေး သှိမ
ို့ ဟတ် အစအြွွေ့ပှိင်)

ဆ
် ှိင်ရာ နဖမပှိင်ဆိင်သအသျားသျားထမ

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျားတွင် အစှိျားရဘတ်ဂ

ထှိသှိို့ နငွနက

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

်

် အလွေ်ေည်ျားပါျားက

သည်။ ကနို့်သတ်မထာျေး

အဖြစ်မ ာျားသည်။ ပှိမှိဆှိျားရွာျားနသာအပဖစ်အပ က်မ ာျေးတင်

်ကတွေ့ကပမပပင်တင် အေည်ျားငယ် သှိမ
ို့ ဟတ် လျားဝကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု

သှိမ
ို့ ဟတ် စမခေ်ခ
ို့ ွမှု မရှိဖခင်ျားပဲ စာ က်စာတမ်ျေးမ ာျေးနပေါ်တွင်သာ တည် ှိကစပခင်ျေးကိ ပဖစ်ကစသည်။ အစိျေး အသျေးပပြုကသာ
သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားက ျေးေယ်နဖမမ ာျားအတက် ပမေ်လည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေးသည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် အစှိျားရ၏ အနထွနထွ
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ဝင်နငွမ ာျားမ

ှိပခင်ျေးဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရတွင် ယင်ျား

ှိစစအတွ

ဥပမာ - ခရျားသွာျားလာနရျားလပ်ငေ်ျားနင့််ဆင်
ှိ သည့်် အခွေ်ရနငွမ ာျားမ
၂။ အလြူရင်မ ာျား၏ နငွနက

ျားပပ
့် ျားမှု
ှိ ဖြင့်် နဆာင်ရွ

သ
် ည့်် စမ

် သတ်မတ်နပျားထာျားသည့်် အခွေ်အန

ေ
ှိ ်ျားမ ာျား။ နှိင်ငတ

ာ အလြူရင်မ ာျား၊ နှိင်ငစနင့်် နစ်နှိင်င

်အတွ

အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားမှ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား

ကနဦျေးရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှုစရှိတ်မ ာျား
အခ ြုှိ ွေ့

ှိလည်ျား ကထာက်ပက

ဆင်ျားရနသာ
နငွနက

ျားအ
်စွာ

ညသည့််

်သည့်် အစှိျားရမဟတ်နသာ
စမ

ှိေ်ျားမ ာျားသည်

ာမှိသည်။ အလြူရင်အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားသည် က ရည်ကန် ကမည် ပမှန်လည်ပတ်ကင
် မဟတ်ပါ။ ထှိန
ို့ က

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမဆှိင်ရာစေစ်မ ာျားသည်

ာမှိနစနရျားအတွ

အညမ ာျားစွာ

and bust) နငွနက
ထှိနရာ

ှိ

ျားပ့်ပှိျား

် နဆာင်ရွ

သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် က ရည်အတွ

နှိင်ငမ ာျားတွင်)

လည်ပတ်စရှိတ်မ ာျား

နငွနက

် မ ာျား၊

ှိပခင်ျေးလည်ျေးဖြစ်သည်။

ြွွေ့ပြှိြုျားနရျား အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့်် ကာကယ်ထန
ိ ျေး် သိမျေး် နရျား ရည်ရွယ်ခ
ဝှိင်ျားဝေ်ျားကာ

ာ

် အလြူရင်မ ာျား၏ နငွနက

ှိ ဆဲဆနို့်ကာထည်သင်ျေး နဆာင်ရွ

ျားပ့်ပှိျားမှုမ ြုိ ျေးသည် အန

ျားအ

ယင်ျားတှိလ
ို့ ှိအပ်သည့််

အညဖြင့်် နဆာင်ရွ

်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ဤ

်

်သည့်် စမ

ပမေ်

ှိေ်ျားမ ာျားစွာထမ

့်သှိို့ “အတက်အက ရှိသည့််” (boom

ာင်ျားဆျားအနဖခအနေနင့််မ ာျားစွာ အလမ်ျား

လပ်ငေ်ျားလည်ပတ်နှိင်နရျားအတွ

ာင့်် (အထျားသဖြင့််

ွာနဝျားသည်ဖြစ်ရာ ရလေ်မာ-

အဆက်မပပတ်လှိအပ်သည့််

နငွနက

ျားမ ာျား

ှိ

မရရှိကသာ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး အစီအစဥ်ပဖစ်သာျေးတတ်သည်။
၃။

ှိယ်ပင်
ှိ ဝင်နငွမ ာျား
ေယ်ေှိမှိတ်အတွင်ျား

ရရန
ှိ အာင်
လာနရာ

ဖပြုလပ်ဖခင်ျား။

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားက ျေးေယ်နဖမ

်နလ့်လာသမ ာျားထမ

အခနက

ျားနငွမ ာျား၊

အကပမာက်အပမာျေးသည်

အနပ ာ်ခရျားစဉ်အတွ

်

ယင်ျားတှိို့

နခတတတည်ျားခှိရေ်

အှိမ်ငယ်မ ာျား၊ ခရျားသာျေးလမ်ျားညေ် သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျား ခရျားသွာျားဝေ်နဆာင်မှုမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် ထှိေယ်နဖမမ ထက်
တရာျားဝင် ထတ်ယဖခင်ျားတှိို့အတွ
မ္ာတလာျားရှိ

် အခနက

ာမှိရေ် မလနလာ

နေရာတခ ြုှိ ွေ့ရှိသည်။ ဥပမာအာျေးပဖင်အန
စရှိတ်

ာ

်ခဖခင်ျား မ ာျေးအာျေးဖြင့်် ဝင်နငွအခ ြုှိ ွေ့ ရရှိနအာင် ဖပြုလပ်က

သဘာဝထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမအမ ာျားစတွင် ထှိသှိို့ကသာ

လည်ပတ်မှုစရှိတ် အဖပည့််အဝ
ေ်

ျားနငွမ ာျား န

ာမှိနရျားဆိင် ာ

၄။ ပဂ္လှိ

ှိယ်ပှိင်ဝင်နငွမ ာျားသည်

်ပါ။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား ခခွင်ျားခ

ှိ

သည်။

ပမှန်လပ်ငေ်ျား

်အဖြစ် အသှိအမတ်ဖပြုသင့်် သည့််

ွကဒါနှိင်င၏ Galapagos အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ် (GNP 2013) ဖြစ်သည်။

စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျား

ှိ

ပှိဆှိျားနစသည့််အရာမာ

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျားမ ရရှိနသာဝင်နငွအခ ြုှိ ွေ့ သှိမ
ို့ ဟတ် အာျားလျား
သတ်မတ်ခ

ေ်မ ာျား

ှိ သ

နှိင်ငအမ ာျားစတွင်

အစှိျားရပှိင်

သဘာဝ

်ဆှိင်ရာ အစှိျားရထသှိို့ ဖပေ်လည်အပ်နရသည့််

် ရှိနေဖခင်ျားပင်ဖြစ်သည်။

၏ ပရဟှိတ နဆာင်ရွ

်မ။ှု အခ ြုှိ ွေ့ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမဧရှိယာမ ာျား (Biodiversity offset နေရာမ ာျား

ပါဝင်နှိင်ကပခရှိသည့်် ေယ်နဖမမ ာျား)တွင် စျားပွာျားနရျားလပ်ငေ်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် ပေ္လိကတစ်ဦျေးခ င်ျေးစီမှ ကငက ကျေးစိက်ထတ်
ပပိျေးကပျေးပခင်ျေးနက

ာင့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားနင့်် စမခေ်ခ
ို့ ွမှုဆှိင်ရာ ပမှန်လည်ပတ်စရှိတ်မ ာျား

တစ်စှိတ်တစ်ပှိင်ျား
နင့််

ာမှိမှုရှိသည်။ အခ ြုှိ ွေ့ကသာ သဘာဝထှိေ်ျားသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျား (အထျားသဖြင့်် ပမှိြုွေ့ဖပအခ က်အပခာမ ာျား

ေျားသည့််နေရာမ ာျား)

အပိထပ်ကဆာင်ျေး နငွနက
သ

ဆ
် ှိင်ရာ

တင်
ျားအ

ဥယ ာဉ်ခ င်ျေးစီအလိက်

နေသဆိင် ာအစှိျားရထမ

ှိသည်

နငွနက

ျားပ့်ပှိျားမှုအဖပင်

ှိ ကဒသအတင်ျေး ှိ အစှိျားရမဟတ်သည့််အြွွေ့အစည်ျား “မှိတ်နဆွအြွွေ့မ ာျား”
အဓှိ

ထာျားမပီျေး

ာမှိသည့််

ညနထာ

်ပ့်လ က် ှိ ကသည်။

အနည်ျေးငယ်ကသာ

အြွွေ့အစည်ျားအခ ြုှိ ွေ့သည် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားထာျားသည့််

ပကငအမ ာျေးအပပာျေးကိ

ကထာက်ပ ကသည်။

ညေ်ဖပလှိသည့််

ဥယ ာဉ်မ ာျား (Africa Parks) အက ကာင်ျေး ဖြစ်သည်။ ထှိဖြစ်ရပ်တွင် Africa Parks သည်

နှိင်ငမ ာျားစွာတွင် ရှိသည့်် သီျေးပခာျေးသဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားအတွ

စနဆာင်ျားနပျားရေ် နရရည်လပ်
၅။

သှိမ
ို့ ဟတ်

်သည့်် အစှိျားရမဟတ်သည့််

ပမှန်လည်ပတ်စ ိတ်မ ာျေး

ေမောဖြစ်ရပ်မာ အာြရှိ
အာြရှိ

ဗဟှိအစှိျားရ

အညမ ာျား

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားနဆာင်ရွ
ေယ်နဖမ၏

ှိ အဖပည့််အဝ သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိင်ခွင့်် သနဘာတညခ

် ရေ်ပနငွမ ာျား စမခေ်ခ
ို့ ွရေ်နင့််

်မ ာျား ရရှိထာျားသည်။

ာဗွေမ
် ကပခလပ်ငန်ျေးအတက်ကငကပျေးကခ ပခင်ျေး(Carbon Offset Payment)။ Biodiversity offset လပ်ငေ်ျားမ ာျေးသည်
မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျားကိ ထနထာင်ကပျေးသည် သှိမ
ို့ ဟတ် ယင်ျေးတိက
ို့ ိ ခှိင်မာအာျားန

ာင်ျား

နစသည်။ အဆှိပါလပ်ငေ်ျားမ ာျားစွာတွင် သစ်နတာမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနဂဟစေစ်မ ာျားပါရှိပပျား ယင်ျားနယ်ကပမမ ာျားရှိ
သ

်ရှိအပင်မ ာျား နင့််(သှိို့မဟတ်)

နဖမထမ ာျေးထဲတွင်

ာဗွေ်ပမာဏ မ ာျားစွာသှိနလာင်နပျားထာျားသည့််။

လပ်ငန်ျေးသည် အဖခာျား တစ်နေရာ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် အဖခာျားနှိင်ငတွင် ရပ်က
ာဗွေ်ထတ်လပ်မှုအတွ
ဖြစ်သည်။

် နလ ာ်နက

ာဗွေ်မ ကပခ

ွင်ျားနလာင်စာမ ာျား နလာင်

ျွမ်ျားဖခင်ျားမ

ျားနပျားရေ် ရည်ရွယ်၍ ကန ာကဒသတစ်ခကိအကပခပပြုကာ အ င်ျေးအနှီျေး ဖမြှြုပ်နနပျားဖခင်ျား

ာဗွေ်မ ကပခလပ်ငန်ျေးအတက်ကငကပျေးကခ ပခင်ျေးဆှိင်ရာ ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်န နဆာင်ရွ

်မှု သည် မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

ာဗွေ်ထတ်လတ်မှု ေည်ျားပါျားနသာ စွမ်ျားအင်ထတ်လပ်မှုမ ာျား (သာမေ်အာျားဖြင့်် ဖပေ်လည် ဖပည့််ပြှိြုျားပမစွမ်ျားအင်မ ာျား)
သှိမ
ို့ ဟတ်

ည် ယ်ထာျေးသည် စွမ်ျားအင်ထှိနရာ

်စွာအသျားဖပြုမှု တိျေးတက်ကစက ျေးမ ာျေး အတက် နထာ
40

်ပ့်

ညဖခင်ျား

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ဖြစ်သည်။

သှိန
ို့ သာ်

ေ်

စရှိတ်အသ

်သာဆျား

ာဗွေ်မ ကပခလပ်ငန်ျေး

ေည်ျားလမ်ျားအခ ြုှိ ွေ့တင
ွ ်

သစ်နတာမ ာျား

ဖပေ်လည်ထနထာင်နပျားဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် ဆျားရှုျားမည့်် သှိမ
ို့ ဟတ် အ ည်အကသျေး က ဆင်ျေးမည် အနတရာယ်ရှိနေသည့််
လ

်ရှိသစ်နတာမ ာျား

ှိ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနပျားဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျားတှိို့ ပါဝင်က

ကငကပျေးကခ မှုမ ာျားသည် သစ်နတာမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာ
biodiversity offset လပ်ငေ်ျားနအာ
သစ်နတာမ ာျား ဖပေ်လည်စှိ
ာမှိနစရေ်
နထာ

ရေ်ပနငွ

က ျေး ေယ်နဖမတစ်ခ

်ဆှိင်ရာ စမ

ှိ နငွနက

ျား

သည်

ရေ်ပနငွမ ာျားစွာ

ှိ

ာအ

ွယ်နပျားမှုနင့်် စမခေ်ခ
ို့ ွမှု

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်နှိင်သည်။

ှိေ်ျားအနပေါ်မတည်၍ နဆာင်ရွ

်ရတစ်ခမ

ာဗွေ်ထတ်လပ်မှု

အစှိျားရမ ာျားသှိမ
ို့ ဟတ်

က ာက် ှိကစ န် အခွင့််အနရျားမ ာျားစွာ

ှိ

စရှိတ်အခ ြုှိ ွေ့

ထှိသှိို့ကသာ

နငွနက

ျား

ျားစာျား

ှိမ ကပခပပြုလပ်နိင် န် သီျေးသနို့်သစ်နတာ ထိန်ျေးသိမ်ျေး

ာဗွေ်ထတ်လတ်မှုမ ာျား

လက် ှိသစ်ကတာဧ ိယာမ ာျေး

ေ်

်ဖခင်ျားလည်ျေးဖြစ်နှိင်သည်။ ဥပမာ - အက

ညပ့်ပှိျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ပှိမှိနပါင်ျားစပ်ကာ လမ်ျားဖခြုက

သစ်နတာအတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးပခင်ျေးတှိမ
ို့
(REDD+)

ာဗွေ်မ ကပခလပ်ငန်ျေးအတက်

်မ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနေဖခင်ျား နင်(့် သှိမ
ို့ ဟတ်) ဖပေ်လည်ထနထာင်နေဖခင်ျား (ဥပမာ-

နပျားအပ်မှုအစအစဉ်တစ်မ ြုှိ ျား၏

လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားထတ်လပ်နရျားစ

ာင့််

ာဗွေ်စပ်ယထှိေ်ျားသှိမ်ျားမှု ဖမင့််မာျားသည့်် နဂဟစေစ်မ ာျား

်ပ ြုှိ ျားဖခင်ျား) ေည်ျားလမ်ျားအာျားဖြင့်် အ

်ပ့်နပျားမှုမ ာျားသည် သ

သည်။ ထှိန
ို့ က

ှိ

နလ ာ့်ခ ရေ်

ထိန်ျေးသိမ်ျေး န်အတက်

အဖခာျားအြွွေ့အစည်ျားမ ာျား

ည့််လ င် သစ်နတာ ဖပြုေ်ျားတျားမှုနင့််
မ္ာလျားဆှိင်ရာ

အစအစဉ်

ရာသဥတကပပာင်ျေးလဲမှု

နလ ာ့်ခ နရျား

(ကဒသခပပည်သအစအြွွေ့မ ာျားအပါအဝင်)

ှိ နပျားအပ်ထာျားသည်။ ယင်ျားတှိအ
ို့ ေ

ထသှိို့

် အခ ြုှိ ွေ့မာ- biodiversity offset လပ်ငန်ျေး

နှင်ဆင်
ိ ကသာ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားေယ်နဖမမ ာျား ဖြစ်နှိင်သည်။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးနင့်် carbon offset
လပ်ငန်ျေး ၂ မ ြုှိ ျားစလျားမ နငွနက
လပ်ငန်ျေးတစ်ခစအလှိ
၆။ သ

ဆ
် င်
ှိ ရာစမ

အညမ ာျား ရရှိနှိင်သည့်် မည်သည့်် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမဆှိအတွ

် နပျားအပ်ထာျားသည့်် ထပ်တှိျားနဆာင်ရွ

ေ
ှိ ျား် အလှိ

ထနထာင်ထာျားသည့််

ဆ
် ှိင်ရာအနဖခခအနဆာ

်အအစမ

နရအာျားလ ပ်စစ်စမ

ှိေ်ျားလည်ပတ်မှု

သှိမ
ို့ ဟတ် ပိမိအာျားန

ှိ ဖပြုစထာျားရေ် လှိအပ်နပမည်။

အထျားသဖြင့််

biodiversity

ာင်ျားနစသည့််

သှိမ
ို့ ဟတ်

အာျားန

ာင်ျားနစသည့််

ှိေ်ျားမ ာျားမတဆင် ယင်ျားတှိအ
ို့ တွ

သည့််ေည်ျားလမ်ျားအာျားဖြင့်် နရရည်ရပ်တည်နှိင်က
ေ်

် အဆှိပါ offset

်မှု (အခေ်ျား ၄)

ဝ
် င်နငွလနဖပာင်ျားနပျားအပ်မမ
ှု ာျား။

ပပြုလပ်နပျားသည့််အနေနင့််
သ

ျားအ

offsets

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျားသည်

် ရည် ယ်ထာျေးကသာ ဝင်နငွမ ာျား လနဖပာင်ျားနပျား

သည်။ ဥပမာ - Argentina-Paraguay နစ်နှိင်င၏ Yacyreta

စရှိတ်၏တစ်စှိတ်တစ်ပှိင်ျားမှာ ထှိစမ

ှိေ်ျားနအာ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားသည့််ေယ်နဖမဧရှိယာမ ာျား

်တွင် ထနထာင်ထာျားသည့််
ှိ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရာ

ကပျေးထာျေးပခင်ျေးပဖစ်သည် (Quintero, 2007)။ နရအာျားလ ပ်စစ်နင့်် နရနပျားနဝနရျားဆည်မ ာျား၊ ဖြတ်သေ်ျားခန
လမ်ျားမ ာျား၊ ပှိ
ဆ

်လှိင်ျားမ ာျားနင့်် အဖခာျားဝင်နငွရရှိသည့်် အနဖခခအနဆာ

်စပ်နေသည့််

နထာ

်ပ့်

biodiversity

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး၏

ှိေ်ျားမ ာျားသည် ယင်ျားစမ

ပမှန်လည်ပတ်စရှိတ်မ ာျားအတွ

ညရေ် မ ာျားစွာသင့််နတာ်ကသာ အကပခအကနတင် ှသ
ိ ည်။ နရအရည်အနသွျား နစာင့််က

ငါျားလပ်ငေ်ျားစမခေ်ခ
ို့ ွမှု သှိမ
ို့ ဟတ် အဖခာျားနသာ ပတ်ဝေ်ျား
လပ်ငေ်ျား

်အအစမ

ှိ

ဆ

်လ

်

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနဆာင်ရွ

်

်ခသည့််

ှိေ်ျားမ ာျားနင့််

နငွနက

အကပခခအကဆာက်အဦစမ

ှိေ်ျား၏

့်သပ
ှိို့ င် offset
ပမေ်လပ်ငေ်ျား

လည်ပတ်မှုစရှိတ်မ ာျား၏ အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ် ဖြစ်နှိင်သည်။ ထျားဖခာျားနသာဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင် အနဖခခအနဆာ
စမ

ှိေ်ျားသည် biodiversity offset လပ်ငေ်ျားမ နထာ

လ

်နတွွေ့အ

ြုှိ ျားန

ျားဇျားမ ာျား ရရှိနှိင်သည် (ဥပမာ -

နှုေ်ျားေယ်အနစ်မ ာျား နလ ာ့်ခ ရေ် နဆာင်ရွ
၇။ ကာကယ်ထန
ိ ျေး် သိမျေး် နရျားအတွ

်

်ပ့်နပျားထာျားနသာ ပတ်ဝေ်ျား

သဘာဝစျားဆင်ျားနရမ ာျား

ျားမ ာျား

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး၊

င်စမခေ်ခ
ို့ ွမှုဆှိင်ရာ ပမေ်ကန်က စရှိတ်မ ာျား

်ဖခင်ျားသည်

ာ

်ရေ်

် အအ

င်ဆှိင်ရာ ဝေ်နဆာင်မှုမ ာျားမ

ှိ သေ်စ
ို့ င်စစ်ထတ်နပျားရေ် သှိမ
ို့ ဟတ်

်ရသည့်် ဖမစ်ညြှာအရပ်ရှိ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ေယ်နဖမတစ်ခ )။

ယ ကည်မပှု ဖငအ
် ပ်နထာျားသည့််

ရေ်ပနငွမ ာျား။

ာ

ွယ်

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားအတွ

်

ယ ကည်အပ်နှမှု န်ပကငမ ာျေး(Conservation Trust Funds - CTFs)မ ာျားသည် biodiversity offset လပ်ငန်ျေး
ဆ

်လ

်ထှိေ်ျားသှိမ်ျား နဆာင်ရွ

လ ာထာျေးကာ က

်ရေ်

ပမေ်လည်ပတ်စရှိတ်မ ာျား

ှိြုတင်အပ်နနပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ လနလာ

ကာကယ်ထန
ိ ျေး် သိမျေး် နရျား အသျားစရှိတ်မ ာျားအတွ
(

ှိေ်ျားရင်ဖြစ်နှိင်သည်)

လနလာ

်နသာ နငွပမာဏ

ဖြစ်နစ) သ
ထှိအခ ေ
ှိ ်

်သည့််နငွနက

ျား

ှိေ်ျားလပ်ကိင်သမ ာျေးက

ှိ လ ာထာျေးအပ်နထာျားနှိင်လ င် CTF သည်

် အသျားဖပြုနှိင်သည့်် နရရည်အာျားထာျားနှိင်နသာ နစ်စဉ်ဝင်နငွစျားနက

ှိ ပဖစ်ကစသည် နငွပနေသာပင်စှိ

်ထမှုတစ်ရပ်

့်သှိို့ နဆာင်ရွ

ာင်ျား

်နပျားနှိင်သည်။ သှိန
ို့ သာ်

ှိ လ ာထာျေးအပ်နမထာျားနှိင်လ င် CTF သည် (တမင်ရည်ရွယ်သည်ပဖစ်ကစ မ ည် ယ်သည်

ဆ
် ှိင်ရာထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားလပ်နဆာင်ခ
ာလ

ှိ ပ့်ပှိျားနပျားရေ် ြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ှိ

ှိလည်ျား တှိတှိ

ဆင်ျားသွာျားသည် အထှိ)သာ

ှိ အခ ေ
ှိ ်

ာလ အတှိင်ျားအတာတစ်ခသာ နငွနက

သတ်မတ်ထာျားနှိင်ဖခင်ျားမရှိသည့်် ဆတ်ယတ်

fund) တစ်ရပ်သာ ဖြစ်လာနပမည်။ ဆတ်ယတ်
ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှုမ ဝင်နငွမ ာျား

်မ ာျား

ှိ အခ ေ
ှိ ်

ျားပ့်ပှိျား

ညပပျား

ဆင်ျားနေနသာ ရေ်ပနငွ(sinking

ဆင်ျားနေသည့်် ရေ်ပနငွမ ာျားသည် ယင်ျားတှိရ
ို့ ှိ ရင်ျားနျားနငွအာျားလျားနင့််

ာလ အတှိင်ျားအတာတစ်ရပ်အထှိ (ထှိရေ်ပနငွ၏ တေ်ြှိျားသည် သညအဖြစ်သှိို့

ခနပျားနခ သည်။ CTF
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ှိ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးတစ်ခ အတက်လည်ျေး

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ထနထာင်နှိင်သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား CTF ၏ နငွနက
ပှိမှိစရှိတ်သ

်သာသည်။ ထှိန
ို့ က

ထနထာင်ဖခင်ျား

ာင့်် က

ျားဆှိင်ရာစမခေ်ခ
ို့ ွမှု

ေ်

စရှိတ်မ ာျားသည် နငွပမာဏမ ာျားလ င်

ျားမာျားသည့်် CTF (ဖြစ်နှိင်လ င် တစ်နှိင်ငလျားအတှိင်ျားအတာရှိသည့်် CTF) တစ်ခ

အဖခာျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား

စ မခ

်မ ာျား)

၏

ေ်

စရှိတ်မ ာျား

ှိ

ာမှိနအာင်

ခနပျားနှိင်နပမည်။

ပှိမှိနသျားငယ်နသာ CTF အကပမာက်အပမာျေးထနထာင်ဖခင်ျားသည် အ င်ျေးအနှီျေးအပိင်ျေးတင် ကနို့်သတ်ခ က် အဓှိ
နသာနက

ာင့်် လ

ထနထာင်သည့််အခါ

်နတွွေ့နဖမဖပင်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားအတွ
ထည့််စဉ်ျားစာျားနှိင်သည့််

် သျားစွရေ် နငွအလအနလာ

အနလ့်အ

ှိစစမ ာျားစွာရှိသည်။ ဥပမာ (၁) အရင်ျားအနျားတည်နဆာ

င့််န

်မှု လနလာ

နစသည့်် ရေ်ပနငွ စမခေ်ခ
ို့ ွမှုေည်ျားလမ်ျား၊ (၃) လွတ်လပ်အမအခှိ
ပွင့််လင်ျားဖမင်သာနသာ လပ်ထျားလပ်ေည်ျားမ ာျားနင့်် နစာင့််က
သျားစွသည့််
“နော

နငွနက

ှိ

ပှိမှိအဓှိပပာယ်ရှိနှိင်သည်။ ထှိ CTF သည် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား (သှိမ
ို့ ဟတ်

ျားမ ာျားဖြင့််

်ထပ်နလ့်လာစရာ သတင်ျား ရင်ျားဖမစ်မ ာျား”အပှိင်ျားတွင်က

Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး အတွ

် နငွနက

ာင်ျားနသခ ာနစဖခင်ျား (၂)

ေ်

စရှိတ်သ

သ
် ာ

်ရှိဖခင်ျား၊ (၄)

ာင်ျားမှုမ ာျား နင့်် (၅) ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားအတွ

ရရှိနဆာင်ရွ

်နှိင်ဖခင်ျားတှိဖို့ ြစ်က

သည်။

အနသျားစှိတ်

ည့််ပါ။

ျားဆှိင်ရာ နရရည် ရရန
ှိ င်
ှိ မန
ှု င်စ
့် ပ်လ ဉ်ျား၍ နော

်ထပ်နလ့်လာစရာ

သတင်ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျား
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ှိ

သင်ခေ်ျားစာယနှိင်သည့််

င်ျားစွာ စမအပ်ခ ြုပ်နှိင်မှုအလအနလာ

ည့််ထေ
ှိ ်ျားန

ထပ်တှိျားလပ်နဆာင်မှုမ ာျား

် မရနှိင်နပ။ CTF တစ်ခ

ာင်ျားအကပခခမမ ာျားစွာနင့််
်နက

ှိထာျား

်
ှိ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၈
Liberia နိင်င၊ Nimba ကတာင်တန်ျေးအက ှွေ့ပိင်ျေး ှိ သဘာဝကကိြုျေးဝိ င်ျေးသစ်ကတာ
(East Nimba Nature Reserve) သည် နိင်ငအဆင် biodiversity offset

လမ်ျေးပပကပမပတစ် ပ် က သာျေးပပြုစ န် လှုွေ့ကဆာ်ကပျေးခဲသည်
ဓာတ်ပ ။ ArcellorMittal Ltd.

၈။ Biodiversity offset လပ်ငေ်ျားမ ာျား
နဆာင်ရွ

ှိ တစ်စတစ်စည်ျားတည်ျား

ဖ် ခင်ျားအာျားဖြင့်် အရေ
ှိ အ
် ဟေ်ဖမြှငတ
့်် င်ဖခင်ျား

Biodiversity offset လပ်ငန်ုံးမျ ုံး ကုံ

စ်စုံ

စ်စည်ျိုး

ည်ျိုး တဆာင်ရက်ခခင်ျိုး။ ထသ
ုံ ုံ ့်

စုံစည်ျိုး တဆာင်ရက်ရန်အခ န် တရာက်ပပီလာျိုး။
Biodiversity
လပ်ငန်ျေးမ ာျေး
စေစ်တ

offset

ှိ စစည်ျားနဆာင်ရွ
သှိမ
ို့ ဟတ်

တစ်ခတည်ျားအတွ

်

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

ှိ

စစည်ျားနဆာင်ရွ

ဖ် ခင်ျား။

အစအဖပြုလှိ

offset

်

အန

ပပြုလပ်မည်

ထှိလပ်နဆာင်ခ က်မှာ ဥပမာ (၁) မလစမ

ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။

နေရာတစ်ခ
ှိေ်ျားမ ြုိ ျေးစအတွ

ှိ

တစ်က

ှိမ်သာ

“biodiversity

နခ ာနမွွေ့စွာ ရယနဆာင်ရွ

ယင်ျေးသည်

်နှိင်ရေ် offset ဧရှိယာမ ာျားကိ က

offset

ှိ စမနရျားဆွ၍

မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

အစာျေးထိျေးကလ ာ်ပခင်ျေးထက်

် အစာျေးထိျေးကပျေးမည် offset လပ်မည် က

သှိမ
ို့ ဟတ် ကန ာအမ ာျေးအပပာျေးကိ စမနရျားဆွဖခင်ျား (၂) ြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ
လွယ်

ဤနေရာတွင်

်ဖခင်ျား” ဟသည် စေစ်တစ်ခအတွင်ျား biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျား

ျားက

ှိေ်ျား

သာလန်သည်။

ျားမာျားမာျားကန ာတစ်ခ

ှိေ်ျားအကကာင်အထည်ကဖာ်သထမ အ

အညမ ာျား

ှိ

ှိြုတင်နရွျားခ ယ်ဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် (၃) နှိင်ငအဆင့်် သှိမ
ို့ ဟတ်

ဖပည်ေယ်/တှိင်ျားအဆင့််အစှိျားရမှ စမနရျားဆွသည့်် မနဘာင်တစ်မ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားနအာ

်တွင် biodiversity offsets လပ်ငေ်ျားမ ာျေး

ှိ

အသျားခ ရေ် အာျားနပျားဖမြှင့််တင်ဖခင်ျားတှိို့ဖြစ်နှိင်သည်။
စစည်ျားနဆာင်ရွ
လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည်

ဖ် ခင်ျား၏ အ

မလြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ြုှိ ျားန

ျားဇျားမ ာျား။ စမ

ှိေ်ျားတစ်ခအတွ

်

ှိေ်ျားအလှိ

်သီျေးသနို့်လပ်ကဆာင်သည် biodiversity offset

အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားရေ်

ဧရှိယာတစ်ခ၏ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားလပ်ငေ်ျားစကိ နြာ်ထတ်သတ်မတ်၊
ဖြစ်သည် ။ ထိလပ်ငန်ျေးမ ာျေး နအာင်ဖမင်စွာ နဆာင်ရွ
ထှိန
ို့ က

ာင့််

ဆနလ ာ်သည့််

biodiversity

သတ်မှတ်ထာျေးကသာေယ်နဖမ

သနဘာတ၍ နငွနက

်နှိင်ရေ် ကယဘယ အာျားဖြင့်် မ ာျားစွာက

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

ှိ

အာျားနပျား

ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ
ညသည့််

ဖပည်ေယ်/တှိင်ျားအဆင့်် စေစ်တစ်ခသည် offsets လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအသျားဖပြုမှု အရှိေ်အဟေ်
အ

ြုှိ ျားန

ျားဇျားမ ာျားတွင် နအာ

၁။

လပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ

မ
် ှု

ျားနထာ

်ပ့်နပျားဖခင်ျား

်ရေ်လှိအပ်သည်။

နှိင်ငအဆင့််

သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိ မ ာျားစွာ ဖမြှင့််တင်နှိင်၍ ရရှိမည့််

်ပါတှိို့ ပါဝင်နှိင်သည်။
ေ်

စရှိတမ
် ာျား

နလ ာ့်ေည်ျားဖခင်ျား။

သာမေ်အာျားဖြင့်် ဖမင့််မာျားနသာ လပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ

်မှု

ေ်

Biodiversity

နလ ာ့်ေည်ျားသွာျားနှိင်သည်။ အနက

ှိ စစည်ျားနဆာင်ရွ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကအာင်ပမင် န်

စရှိတ်မ ာျားနင့်် လပ်ငေ်ျားနင့်် ပတ်သ

အဖပင်၊ ဥပနေဆှိင်ရာ၊ နှိင်ငနရျားဆှိင်ရာ သှိမ
ို့ ဟတ် လမှုဆှိင်ရာ အခ
သည်။ Offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

offset

်ဆ

်နွယ်သအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား

ှိလည်ျား န

ာ်လာျားရေ်လှိအပ်

်တွင် လပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ

်မှုစရှိတ် မ ာျားစွာ

်အခအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့

်သည့််စေစ်တစ်ခနအာ

ာင်ျားမာ အသစ်ပပြုလပ်မည် biodiversity offset လပ်ငေ်ျားအတက် “

စတင်၍ ေဇှိင်ျားနရျားဆွရေ် မလှိအပ်နသာနက

ာင့််ဖြစ်သည်။
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ေဦျားအဆင့််မ”

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၂။

စမ

ေ
ှိ ျား် အန

ာင်အထည်နြာ်သမ ာျား၏ ပါဝင်နဆာင်ရွ

ဖမင့််မာျားဖခင်ျားနင့်် အဖခာျား လ
ှိ
သည့််

လပ်ထျားလပ်ေည်ျားမ ာျား

ကကီျေးမာျေးကသာ စမ
ှိြုျားပမ်ျားက

အန

ာင်အထည်နြာ်က

သည်။

ထိသမ ာျေးကိ

သည်။

သှိမ
ို့ ဟတ်

တှိ

ယဉ်ပပှိြုင်လပ်ကဆာင်နေက
ှိေ်ျားအမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား

သည့််

သည့််

ဥပနေသတ်မတ်ခ

်မ ာျား

မပဏအမ ာျေးစ
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

အဖခာျားအြွွေ့အစည်ျားမ ာျားသည်

အစှိျားရ၏တသတ်မတ်တည်ျားရှိနသာ
သှိမ
ို့ ဟတ်

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

မနဘာင်သည်

နငွနက

ထတ်လပ်နရျားစမ
မပါရှိသည်ဖြစ်နစ)

ျားနထာ

ထိကဲသိို့

သတ်မတ်

ဏ္ဍအတွင်ျား

မည်သည့််

ထှိခှိ

် ပဂ္လှိ

်သည့််

်လာဖခင်ျား

(၂)

ျားစာျားြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

်နစဖခင်ျား တှိို့ ပါဝင်က

အနဖခခအနဆာ

ထိခိက်သက်က ာက်မှု
်ရေ်
်တွင်

ှိေ်ျားမ ာျားရှိနေသည့််
ြုှိ ျားန

အစှိျားရဌာေ

ျားဇျားမ ာျားတွင် (၁)

ဏ္ဍ အနဖခခအနဆာ

်အအစမ

ှိေ်ျား၊

်အ အ

သယဇာတတျားနြာ်

ှိေ်ျားမ ာျား (Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးပါရှိသည်ဖြစ်နစ၊
ခွင့််ဖပြုမှုရရှိမည့််

စမ

ှိေ်ျားမ ာျားတွင်

ပတ်ဝေ်ျား

င်ဆှိင်ရာ

သည်။

ှိင်တယ
ွ န
် ဖြရင်ျားဖခင်ျား။ ပဂ္လှိ

သှိမ
ို့ ဟတ် အစှိျားရ

biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် ပါဝင်ပ့်ပှိျား

ဏ္ဍ စမ

ှိေ်ျားအန

ာင်အထည်

ညမှု ပမင်မာျေးလာဖခင်ျားသည် ြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ာင့််ပဖစ်ကပေါ်ကသာ ကပါင်ျေးစပ်သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိအပပည်အဝ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးမနဘာင်သည်

တညနသာ

်ရေ် သတ်မတ်ထာျားသည်ဖြစ်ရာ

စမ

ဏ္ဍ သှိမ
ို့ ဟတ် အစှိျားရ

အနဖခအနေတွင်မဆှိ

ကပါင်ျေးစပ်သက်က ာက်မမ
ှု ာျေးကိ

ာင့််

အနဖခအနေမ ာျားနအာ

်လာနှိင်ကစသည်။ ထှိေည်ျားလမ်ျေးမ ရရှိမည့်် အ

်ပ့်မှုတှိျားတ

ှိေ်ျားနင့်် အဖခာျားအက

်နတွွေ့ရလေ်မ ာျား တှိျားတ

နြာ်သမ ာျား

ွမ ာျားအနပေါ်

ွ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်အတွ

ှိေ်ျားမ ာျားမ

မ ြုှိ ျားစနက

စရှိတ်

ှိ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး မပါပဲ နဆာင်ရွ

အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားလည်ျေး ပါဝင်နဆာင်ရွ

၃။

ယင်ျားတှိို့

မရှိဖခင်ျားနက

biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျားကိ အာျားနပျားသည် သှိမ
ို့ ဟတ် မဖြစ်မနေနဆာင်ရွ

လ

ေ်

င်ဆှိင်ရာ နခါင်ျားနဆာင်မ ာျား” ဟ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ထင်ဖမင်ဖခင်ျားခရနှိင်သည်။ လက် ှိအခ န
ိ ်တင် ရင်ျားလင်ျား

ဏ္ဍအတင်ျေးတွင်

စမ

်မှု

ာင်အထည်နြာ်မှုဆှိင်ရာ စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျားအရ biodiversity offsetလပ်ငန်ျေးမ ာျေး

နိင်ငတကာကမပဏမ
ီ ာျေးသည်

“ပတ်ဝေ်ျား

က

်နတွွေ့အန

မ
် ှု ပမငမ
် ာျေးနစဖခင်ျား။ လပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ

ှိေ်ျား

ှိင်တွယ်နဖြရင်ျားနှိင်မည်။ အစှိျားရ၏ offset

တစ်စတစ်ခကသာနဂဟစေစ်အမ ြုှိ ျားအစာျားအနပေါ်ထှိခှိ

်သည့််

စမ

ှိေ်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားက ကာင်

ပဖစ်ကသာ ကပါင်ျေးစပ် သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ အစာျေးထိျေးကလ ာ်နပျားနှိင်ရေ် နဂဟနဗေဆှိင်ရာ တေ်ြျားကကီ
ှိ
ျေးမာျေးကသာ offset
ေယ်နဖမမ ာျား နြာ်ထတ်သတ်မတ်နပျားနှိင်သည်။
၄။

နေရာနရွျားခ ယ်ရာ၌ အသင်န
့် တာ်ဆျားဖြစ်နစဖခင်ျား။ Biodiversity offset ပပြုလပ်မည်ကန ာမ ာျေးကိ နရွျားခ ယ်နှိင်မည့််
အစှိျားရ၏မနဘာင်တစ်ရပ်သည် စမ

ှိေ်ျားအလှိ

် အလ ဉ်ျားသင့််သလှိ နဆာင်ရွ

်မည့််အစာျား နှိင်ငအဆင့်် (သှိမ
ို့ ဟတ်

ဖပည်ေယ်/တှိင်ျားအဆင်)့် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ဦျားစာျားနပျားအခ က်မ ာျားနင့််အည နရွျားခ ယ်နစသည်။ သင့််နတာ်နသာ
သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျား
ေ်

စရှိတ်မ ာျား

ဖြစ်နဖမာ

က

နလ ာ့်ေည်ျားသ

ှိြုတင်နြာ်ထတ်သတ်မတ်ထာျားဖခင်ျားသည်

သ
် ာနစသည့််အဖပင်

်နှိင်မှုကိ စှိစစ်အတည်ဖပြုဖခင်ျားနင့််ဆ

အဆှိဖပြုထာျားသည့််

်စပ်နေသည့််

နနာင့််နနျားက

သ

်ဆှိင်ရာ

offset
ေ်ကို့

စမ

ပပြုလပ်မည်

ာမှုမ ာျား

ှိလည်ျား

ှိေ်ျားအလှိ

်

ကန ာမ ာျေး၏

နလ ာ့်ေည်ျားနစနှိင်

သည်။
၅။

နဖမအသျားခ နရျားဆိင် ာ စမနရျားဆွမှုမ ာျား တှိျားတ

လ
် ာဖခင်ျား။ Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆှိင်ရာ အစှိျားရ မနဘာင်

တစ်ရပ်သည် offset ပပြုလပ် န် အလာျားအလာရှိနေရာမ ာျား က

ှိြုတင်နရွျားခ ယ်နပျားနသာနက

ာင့်် (သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး

ေယ်နဖမမ ာျားအဖြစ် တရာျားဝင် ဖပေ်တမ်ျားတွင် ထတ်ဖပေ်ထာျားဖခင်ျားမရှိနသျားသည့််) ကာကယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ
တေ်ြှိျားဖမင့််မာျားသည့်် ေယ်နဖမမ ာျား

ှိ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားနင့််မအပ်စပ်သည့်် ြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးပစမ ာျား နဆာင်ရွ

အတက် မာျားယွင်ျားစွာ ခွင့််ဖပြုနပျားမှုမရှိနစရေ် အနထာ

်အ

်နှိင် န်

ဖပြုနှိင်သည်။

နင
ုံ င
် အဆင့်် biodiversity offset လပ်ငန်ုံးမျ ုံးဆင်
ိ

စနစ်မ ာျိုး တရျိုးဆခွဲ ပ စုံခခင်ျိုး

နှိင်ငအဆင့်် သှိမ
ို့ ဟတ် ဖပည်ေယ်/တှိင်ျားအဆင့်် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာ စေစ် အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား။ ြွွေ့ပြှိြုျားပပျားနင့််
ြွွေ့ပြှိြုျားဆနှိင်ငမ ာျားစွာတွင် တစ်စတစ်စည်ျားတည်ျားနဆာင်ရွ

်သည့်် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင်၇ာ စေစ်တစ်ရပ်၏

အဂဘါရပ်အခ ြုှိ ွေ့ ရှိနေမပီျေးပဖစ်သည်။ဇယာျား ၈.၁ တွင် ထှိစေစ်မ ာျား
အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားရေ်
မည်သှိဖို့ ြစ်နစ

ာမ

အက

ရေ်ပနငွမ ာျား

ျားစာျားြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ဝင်က ာက်လာကစက ျေးအတက် အနထာ
banking) (ထှိလပ်ငေ်ျားတွင် အဓှိ

ှိ အမ ြုှိ ျားအစာျား (၅) မ ြုှိ ျား ခွဖခာျားနြာ်ဖပထာျားသည်။ ယင်ျေးတိမ
ို့ ှာ (၁)

(ယင်ျားအမ ြုှိ ျားအစာျားသည်

်အ

အာျားဖြင့််

ှိေ်ျားမ ာျားမ

နငွနက

ျားမ ာျား

ဖပြုနှိင်သည်။) (၂) ထှိခှိ
ာ

စစ်မေ်နသာ
ှိ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွ

နည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေး

မဟတ်ပါ။

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆသှိို့

်မှုနလ ာ့်ခ ဖခင်ျား ရမတ်မ ာျားစနဆာင်ျားဖခင်ျား( mitigation

ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားရေ် ရည်ရွယ်ခ
44

offset

်ဖြင့်် offset ပပြုလပ်သည် ပဂ္လှိ

ပှိင်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

နေရာမ ာျား ပါဝင်က
ဝင်နရာ
အန

၍ အစှိျားရ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား

်နဆာင်ရွ

်နပျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။

(၃)

ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျားနင့်် (၄) အစှိျားရမှ စမ

မ်ျားမ ာျေး နအာ
စမ

ှိေ်ျား

်မ တတှိယပဂ္ှိြုလ် အြွွေ့အစည်ျားမ ာျား

အန

ာင်အထည်နြာ်သသည်

ှိေ်ျားကဆာင် က်သ ၏ နငွနက

ျားအနထာ

အက ြုိ ျေးကဆာင်အဖြစ်

အစှိျားရ၏

်အပ့်ဖြင့်် အန

မကဘာင်ကအာက်မှ
ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျား

(ထှိလပ်ငေ်ျားသည် နှိင်ငပှိင် သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမမ ာျား ထနထာင်ဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် ယင်ျေးတိက
ို့ ိ ပိမိအာျေးန
နစဖခင်ျားအနပေါ် မ ာျေးစာအဓှိ
လ

်နတွွေ့အသျား

ထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။) ဇယာျား ၈.၁ တွင် အဆှိပါ စေစ်တစ်ခစ၏ အဓှိ

နှိင်သည့်် အနဖခအနေမ ာျားနင့်် န

အမ ြုှိ ျားအစာျားတစ်ခစ

ာင်ျား

ြုှိ ျား ဆှိျား

ြုှိ ျား အခ ြုှိ ွေ့

ှိ အသျားဖပြုနေသည့်် သှိမ
ို့ ဟတ် နရျားဆွနေသည့်် နှိင်ငအခ ြုှိ ွေ့

နှိင်ငတစ်နှိင်င၏ ပှိင်ေ

လ

ခဏာရပ်မ ာျား၊ ထှိစေစ်

ှိ အနစ်ခ ြုပ်နြာ်ဖပထာျားသည်။ ထှိစေစ်

ှိလည်ျား ဥပမာ အဖြစ် နြာ်ဖပထာျားသည်။

်ေယ်နဖမအတွင်ျားရှိ နဂဟစေစ်အမ ြုှိ ျားအစာျားအာျားလျား ပါဝင်သည့်် biodiversity offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆှိင်ရာ စစည်ျားနဆာင်ရွ

်မှုစေစ်တစ်ရပ်

ှိ ခ မတ်ပပျား ဖပည့််ဖပည့််ဝဝ လပ်ငေ်ျားလည်ပတ် နဆာင်ရွ

်နေသည့််

ြွွေ့ပြှိြုျားပပျား သှိမ
ို့ ဟတ် ြွွေ့ပြှိြုျားဆနှိင်ငဟ၍ ယနေို့အထှိမရန
ှိ သျားပါ။ သှိန
ို့ သာ် အခ ြုှိ ွေ့နှိင်ငမ ာျားသည် ယင်ျားတှိ၏
ို့ ဦျားတည်ခ
အတှိင်ျား က

ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ

်နေက

ာင်ျား

ပပျား အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားနသာ ခ ဉ်ျား

ပ်ေည်ျားလမ်ျေးမ ာျား

င့််သျား၍ အနတွွေ့အက

မ္ာ့်ဘဏ်၏ သစ်နတာမ ာျားဆှိင်ရာ အစအစဉ် (Program for Forests - PROFOR) နအာ

ြုမ ာျား ရရှိနေက

်မ ာျား
သည်။

်တွင်

ေဦျားစမနရျားဆွ

ထာျားသည့်် စာတမ်ျားမ ာျားဟ လသှိမ ာျားသည့်် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆှိင်ရာ လမ်ျားဖပနဖမပမ ာျား

ှိ Mozambique

နှိင်င (နလျားနထာင့််

နလျားနထာင့််

ွ

ွ

် ၈.၁) နင့်် Liberia နှိင်င (နလျားနထာင့််

ွ

် ၈.၂) မ ာျေးအတွ

် နရျားသာျားဖပြုစနပျားခ့်သည်။

် ၈.၁ ။Mozambique နှိင်င၏ biodiversity offsets လမ်ျားဖပနဖမပ

Mozambique နိင်ငတင် လက် ှိ သဘာဝထိန်ျေးသိမျေး် က ျေး နယ်ကပမမ ာျေး (Conservation Areas - CAs)သည် နိင်င၏ ကန်ျေးကပမဧ ယ
ိ ာ၏ ၂၆ %
နီျေးပါျေး ှိ၍ ကန်ျေးကနနှင် က ကနကေဟစနစ် အမ ြုိ ျေးအစာျေးအမ ာျေးစ ပါဝင် ကသည်။ သိက
ို့ သာ် အဆိပါ သဘာဝထိန်ျေးသိမျေး် က ျေးနယ်ကပမဧ ိယာအမ ာျေးစသည်
ကငက ကျေးအကထာက်အပ

ှိမှု မ ာျေးစာ နည်ျေးပါျေးကန ာ ကပမပပင်လက်ကတွေ့ကာကယ်ကပျေးပခင်ျေးနှင် စီမခန်ို့ခဲမပှု ခင်ျေးမ ာျေး နည်ျေးပါျေးလ က် ှိသည်။ ၂၀၁၅ ခနှစတ
် င်

Mozambique သည် ထိန်ျေးသိမျေး် က ျေးနယ်ကပမမ ာျေး (CAs) ကိ က

ှည်ကငက ကျေးကထာက်ပမှု အဓိကထာျေးပပြုလပ်နိင် န် နိင်ငအဆင် ထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေးဆိင် ာ

ယ ကည်အပ်နှမှု န်ပကငပဖစ်သည် ဇီဝဆိင် ာ န်ပကင (BioFund) ကိ စတင်ထကထာင်ခဲသည်။ အပခာျေးနိင်ငမ ာျေးစာတင် ှိသည် ထိနျေး် သိမျေး် က ျေးဆိင် ာ
ယ ကည်အပ်နှမှု န်ပကငနည်ျေးတ

BioFund

သည်လည်ျေး

အကကာင်ျေးဆအကနအထာျေးတစ် ပ်

အထိ

လပ်ငန်ျေးလည်ပတ်ကဆာင် က် န်

ကနာက်ထပ်ကငက ကျေးပပိျေးမှုမ ာျေး လိအပ်သည်။ Mozambique နိင်င၏ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာ လမ်ျေးပပကပမပ (Contrabalanços da
Biodiversidade: Um Roteiro para Moçambique) သည် စီမကိနျေး် က ကာင် ထိခက်
ိ မခ
ှု ကသာ နယ်ကပမမ ာျေးနှင် ကေဟကေဒဆိင် ာ ဆင်တသည်၊
က ျေးခ ယ်ထာျေးသည် သဘာဝထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေးသိို့ အကပခခအကဆာက်အအနှင် သယဇာတတျေးကဖာ်ထတ်လပ်က ျေး လပ်ငန်ျေးမ ာျေးမှ ကငက ကျေးမ ာျေးကိ
biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတက် လဲကပပာင်ျေးကပျေးနိင်က ျေး Biofund ကိ အသျေးပပြု န် အဆိပပြုထာျေးသည်။ ဤခ ဉ်ျေးကပ်နည်ျေး သည် (၁)
ကပမပပင်ကပေါ် လက်ကတွေ့ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု သိမ
ို့ ဟတ် စီမခန်ို့ခဲမှု အလန်နည်ျေးပါျေးကနသည် CAs မ ာျေးကိ ပပိျေးကပျေးပခင်ျေး (ဤသိပို့ ဖင် “စာ က်ကပေါ်တင်သာ
ထကထာင်ထာျေးသည် ဥယာဥ်မ ာျေး” သည် တကယ်ပဖစ်လာနိင်ပခင်ျေး) နှင် (၂) လက် ှိအစိျေး ၏ ကငက ကျေးပပိျေးမှုမ ာျေး (ဥပမာ - ကတာကခါင်ျေးမ ာျေး၏
လပ်ခလစာ)ကိ မကလ ာခ ကစ န် အစိျေး မှ ကငက ကျေးပပိျေးသည်အတိင်ျေးအတာနှငအညီ
်
အဆိပါ Biofund မှ ကထာက်ပကငမ ာျေးကပျေး န် သတ်မှတခ
် က်မ ာျေး
ခ မှတက
် င်သျေးပခင်ျေး စသည်တအ
ိို့ ာျေးပဖင် offset ဆိင် ာ ထပ်တျေးိ င်ျေးနှျေးီ ပမြှြုပ်နှမှု ပဖစ်ကစ န်

ည် ယ်သည်။ လက်ကတွေ့တင် ပပင်သစ်ဖွေ့မဖိြုျေးက ျေးကအေ င်စီ

(French Development Agency - AFD) နှင် မိတဖ
် က်အဖဲွေ့အစည်ျေးမ ာျေးစာ၏ နှစ် ည
ှ ်ကခ ျေးကငပဖင် ကဆာင် က်သည် ထိန်ျေးသိမျေး် က ျေး၊
သက်က ာက်မှုကလ ာခ က ျေးနှင် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး စီမကိန်ျေး (the Conservation, Impact Mitigation, and Biodiversity offsets COMBO)အာျေးပဖင် အဆိပါလမ်ျေးပပကပမပပါ အ ကပပြုခ က်မ ာျေးကိ စတင်ကဆာင် က်ကနခဲသည်။
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ဇယာျား ၈.၁။ နှိင်ငအဆင့်် သှိမ
ို့ ဟတ် ဖပည်ေယ်/တှိင်ျားအဆင့်် biodiversity offsets မကဘာင်အမ ြုိ ျေးမ ြုိ ျေး
၂။ ထှိခှိ

၁။ အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားမည် ရေ်ပနငွမ ာျား

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ မှု ရမတ် မ ာျား

၃။ စမ

ှိ

ေ
ှိ ျား် အန

ာင် အထည်နြာ်သ

အစှိျားရမနဘာင် နအာ

စနဆာင်ျားဖခင်ျား (Mitigation Banking)

မ
် အန

နဆာင်ရွ

၄။ အစှိျားရ

ာင်အထည်နြာ်

အန

ဖ် ခင်ျား

စမ

နငွနက

ျားအ

အညဖြင့််

နဆာင်ရွ
(

)

Offset

• အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားသည့်် ရေ်ပနငွမ ာျားသည်

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာစေ

လပ်ငေ်ျားစဉ်တစ်ခ

စ် အမ ှိြုျားအစာျား မ ာျား

နြာ်နဆာင်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိလပ်ငေ်ျားစဉ်အရ
စမ

ေ
ှိ ်ျားဆှိင်ရာ

ှိ

• ထှိခှိ

ထှိခှိ

်မှု

စကဆာင်ျေးပခင်ျေး

conser-vation

banking)သည်

ဝယ်ယဖခင်ျား

ထှိခှိ

အခနက
စမ

ဖပြုလပ်မည့််အစာျား

ာင်အထည်
ျားနငွတစ်ရပ်

ေ
ှိ ်ျား

ေ်

နပျားရေ်

ယင်ျား

systems)

ရည်ညေ်ျားက

ှိ

ဟ

အစာျားထိျေး
တစ်ခါတစ်ရ

ာင့်် ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား

် နငွနက

ျားမ ာျား တှိ

သှိမ
ို့ ဟတ်

်ရှိ

ဇဝမ ှိြုျားစမ ြုှိ ျား

ေ
ှိ ်ျားမ ာျား

ညနထာ

ှိ

ပှိမှိ

်ပ့်ဖခင်ျား

သ
် က်က ာက် မှုမ ာျား

ှိ offset

ေည်ျားလမ်ျား

အသျားဝင်

အသျေးပပြု ကကသာ
အနထာ

်အထာျား

အစာျားအနလ ာ်နပျား

ဆျားဖြတ်နပျားသည့််အဖပင်

ေဇှိင်ျားပှိင်ျားဆှိင်ရာ

ပှိင်ဆင်
ှိ သည့််

တတှိယ

ျားက

ပ်

ွပ်

မ
် ာျားလည်ျား နပျားသည်။

ပဂ္ှိြုလ်

စရှိတမ
် ာျား

ှိ

စမ

ေ
ှိ ်ျား

ာင် အထည်နြာ် သ (ပဂ္လှိ

သှိမ
ို့ ဟတ်အစှိျားရ)
စမ

အဖြစ်

်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ သှိန
ို့ သာ်

ေ
ှိ ်ျားအန

နပျားအပ် သည်။

ာင်အထည်နြာ်သ

နပျားမည့််နငွပမာဏသည်

အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားထမ ရမတ်မ ာျား ဝယ်ယ

စမကိန်ျေးက ကာင် ထှိခှိ

ဖခင်ျား ပါဝင်သည်။

ကဒသနေရာအ

် မည်က
့် န င်ျေး

ယ်

• ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမရှိ ကန င်ျေးကဒသ

အရည်အနသွျားနပေါ်

အဆှိဖပြု
အဝေ်ျားနင့််

မတည်သည်။

ရမည့််နေရာ မ ာျားနင့်် ဆင်တသည့််

သည်။ ကန င်ျေးကဒသဆှိင်ရာ ရမတ်မ ာျား

သှိမ
ို့ ဟတ်

၏တေ်ြှိျားသည်

န

်စွာ
-

မ ာျားအာျား
်

အခ

စျားပွာျားနရျား

ဆှိင်ရာ

မ
် ာျား၊ နဖမတေ်ြှိျားမ ာျား၊ ယဉ်ပပှိြုင်

မှုနင့်် နစ ျား

ွ

နသာ

ပ်သည့်် ဌာေ/

အြွွေ့ အစည်ျားမ ာျားအတွင်ျား စွမ်ျားနဆာင်ရည်

ှိေ်ျား နက
(အန

ာင်ျားမွေသ
် ည့််

မည့််နေရာမ ာျား
ာင့််ထခ
ှိ ှိ

ာင်ျားဆျားမာ)ပှိမှိ
နေရာမ ာျား

ရေ်ကယဘယ အာျားဖြင့််

်ဝယ်လှိအာျား တှိအ
ို့ နပေါ်

်ခစာျား

ဖြစ်

နမ ာ်လင့််ရ

ပါသည်။

မတည်၍ နဖပာင်ျားလမှုရှိ သည်။

နဖမပှိင်ဆှိင်မှု

မနသခ ာ

၊ ဥပနေ စည်ျားက

လမ်ျားညေ်ခ

ပတ်ဝေ်ျား

နဆာင်ရွ
ေ်

နေရာမ ာျား

ှိ

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်

အန

သည့််

ေည်ျားလမ်ျား

်သည့််

နဖမမ ာျားနပေါ်တွငသ
် ာမေ်အာျားဖြင့်် တည်ရှိ

ဆှိင်ရာ

အနဖခအနေမ ာျားတွင် အသျားဖပြုနှိင်မှု။
• က

သှိန
ို့ သာ်လည်ျား offset နေရာနင့်် နဆာင်ရွ

ွ
ဥပမာ

က ကာင်

လပ်ငန်ျေးကိ
တာဝေ်ရှိသည်။

သည်စမ

မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

မ ာျား

offset

ထှိေ်ျား

Offsetပပြုလပ်နပျား

• ရေ်ပနငွမ ာျားကိ သဘာဝ ထှိေျား် သှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမ

နှိင်မည့်် အနဖခ အနေ

သှိများ် နရျားေယ်နဖမဆှိင်ရာဗ ြူဟာ ၏

သည်

အကကာင်အထည်ကဖာ် န်

သဘာဝ

ှိ

ဖြစ်နစ)

င်ဆင်
ှိ ရာ

ထနထာင်ထာျားပပျား ဖြစ်သည့်် သှိမ
ို့ ဟတ်

လပ်ငန်ျေး

သာမေ်အာျားဖြင့််

(တစ်ဥျေးီ ခ င်ျေး သှိမ
ို့ ဟတ် အစအဖဲွေ့ ပှိင်)

်ပ့်ဖခင်ျားမ ာျား ဖြစ်သည်။

အတက်သာ

• အစှိျားရသည်offset

တစ်ရပ် ပ်က

ာျား

သ
် ွယ်နပျားသည့််“အက ိြုျေးကဆာင်

မ ာျား” လည်ျား ရှိက
ပ်မှု

(ပဂ္လှိ

အစှိျားရဌာေ/အြွွေ့အစည်ျား

ဆ
ခ ဉ်ျား

အထည်နြာ်သ

ပပြုလပ် န် တညနသာ နေသအတွင်ျား

• ရမတ်မ ာျား နရာင်ျားခ နေသမ ာျား အက

(ခ)

ာင်

မ ာျေး “တစတစည်ျေး” သည် ပေ္လိက ပိင်

စမခေ်ခ
ို့ ွ ဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် သနတသေအတွ
ျား နထာ

ှိေ်ျားတစ်ခ၏

အန

အြွွေ့အစည်ျား ဖြစ်နစ ၊အစှိျားရဌာေ/ အြွွေ့အစည်ျား

ွ ဆျားရျားှု မှုမ ာျား

သွယဝ
် ှိ

၊

စမ

ေ
ှိ ်ျား

ဖ် ခင်ျား

် နပျားနလ ာ်ဖခင်ျား

သဘာဝထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမ
နငွနက

ှိ

သည်။

ေ
ှိ ်ျားနက

အတွ
စမ

စစနပါင်ျား

ျားနငွ နပျားသည့်် စေစ်မ ာျား (in-lieu

payment
• စမ

သှိမ
ို့ ဟတ်

ှိေျား်

ပနသ

စရှိတ်၏ ရာခှိင်နှုေျား် တစ်ခ

လှိအပ်သည်။

အခနက

စမ

နြာ်သမ ာျားသည်

ာ

ွယ်ထှိေျား် သှိမ်ျားနရျားရမတ်မ ာျား

နလ ာ့်ခ ဖခင်ျား

သှိမ
ို့ ဟတ် ထှိေ်ျားသှိများ် နရျားဆှိင်ရာ ရမတ်မ ာျား
အန

• စမ

်မှုနလ ာ့်ခ မှုရမတ်မ ာျား စ နဆာင်ျား

ဖခင်ျား(Mitigation banking)(နခေါ်

ေ
ှိ ျား်

ာင်အထည်နြာ်သ၏

သည်။

• နဖမမ ာျားစွာသည်
နဖမပှိင်ဆှိင်နက
မ ာျား

ပဂ္လှိ

ာင်ျားအနထာ

န

• အလာျားအလာရှိသည့်် offset နေရာမ ာျား အပါအဝင်

ပှိင်ဖြစ်ပပျား
်အထာျား

ကန င်ျေးကဒသ

ာင်ျားစွာဖပြုစထာျားရသ
ှိ ည့််

အနဖခအနေ မ ာျား တွင် န

ာင်ျားန

ာင်ျား

အရည်အနသွျားဆှိင်ရာ အခ

ြွွေ့ပြှိြုျားနေနသာ နစ ျား

အနဖခခ အနဆာ

ွ

်

်အအတစ်ရပ် လှိအပ်
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တည်နေရာ
်အလ

နင့််

် ကကာင်ျေးမ ာျေး

လှိအပ်သည်။
• က

အလပ်နိင်မ။ှု
• စနစ်တက

အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား၏

ျားက

ပ်

ွပ်

ဌာေ/အြွွေ့အစည်ျား
အဆင့််အတေ်ျား

၊

ဥပနေ

မ ာျားအတွငျား်
အထှိ

စည်ျားက

ပ်သည့််

စွမ်ျားနဆာင်ရည်
အ
် နလ ာ

်ရှိရေ်

• ရေ်ပနငွမ ာျားသည်
အာျေးပဖင်

မ ာျေးကသာ

သဘာဝထှိေျား် သှိမ်ျားနရျား

ေယ်နဖမမ ာျားတင်

အသျေးပပြု န်

ပဖစ်နသာနက

နဖမပှိင်ဆှိင်မှု

အနထာ

ာင့််

်အထာျား မနသခ ာ နသာ

အနဖခအနေမ ာျားတွင် အသျားဖပြုနှိင်မှု။

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၂။ ထှိခှိ

၁။ အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားမည် ရေ်ပနငွမ ာျား

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ မှု ရမတ် မ ာျား

၃။ စမ

ှိ

ေ
ှိ ျား် အန

အစှိျားရမနဘာင် နအာ

စနဆာင်ျားဖခင်ျား (Mitigation Banking)

ာင် အထည်နြာ်သ
မ
် အန

နဆာင်ရွ

၄။ အစှိျားရ

ာင်အထည်နြာ်

အန

ဖ် ခင်ျား

စမ

နငွနက

ျားအ

အညဖြင့််

နဆာင်ရွ
အထှိ

်အနလ ာ

်

ရှိရေ်

လှိအပ်သည်။

သှိန
ို့ သာ်လည်ျား

ထှိေျား် သှိမ်ျားနရျား

စနဆာင်ျားဖခင်ျား

သှိမ
ို့ ဟတ်

သည်။

ရမတ်မ ာျား
ထှိခှိ

ထှိအ
ို့ ဖပင်

ဥပနေစည်ျားက

်မှု

နလ ာ့်ခ ထာျားသည့်် ရမတ်မ ာျား စနဆာင်ျားဖခင်ျား

က

ျားက

ပ်

ပ
ွ ်

၊

လှိအပ်သည်။ အထျားသဖြင့်် စမ

ပ်သည့််ဌာေ/အြွွေ့အစည်ျား

ှိေျား် ဆှိင်ရာ offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျားသည် နပါင်ျားစပ် နဆာင်ရွ

မ ာျားအတွင်ျား စွမ်ျားနဆာင်ရည် အဆင့််

မ
် ှုတစ်ခ၏

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ် ဖြစ်နေလ င်ပဖစ်သည် ။

ဖ် ခင်ျား

• သဘာဝထှိေျား် သှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမ

ှိ

အကပမာက်အပမာျေး တှိျားခ ွေ့ရေ် က
ပမ်ျားနေသည့််

ဖမင့််မာျားမှုအနပေါ် မတည်သည်။

ေ
ှိ ျား်

ာင်အထည်နြာ်သ၏

နှိင်ငမ ာျား

ြုှိ ျား
နင့််

(သှိမ
ို့ ဟတ်) ယင်ျားတှိ၏
ို့
သဘာဝ

တွင်မ စွများ် နဆာင်ရည် နလ ာ့်ေည်ျားနှိင်သည်။

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမ
ွေ်ရ

်အတွ

ပ့်မှု တှိျားတ

ဆှိင်ရာ

် နငွနက

်ရေ် က

ျားနထာ

်

ြုှိ ျားပမ်ျားနေသည့််

နှိင်ငမ ာျားနင့်် သင့််နတာ်သည်။
(ဂ)
အခ ြုှိ ွေ့

ဥပမာ

ဖြစ်ရပ်

• ဘရာဇျားနှိင်ငတွငပ
် တ်ဝေ်ျား
နပျားရေ်အတွ
အ

ာအ

်

င်ဆှိင်ရာ အနလ ာ်

ရေ်ပနငွ

ှိ

နှိင်ငအဆင့််

ယ
ွ ်နပျားနရျား ေယ်နဖမမ ာျားစေစ် ဥပနေ

• အနမရှိ

ေ်ဖပည်နထာင်စ တွင် mitig-

ation banking
အ

်ဥပနေ နအာ

ှိ Clean Water
်တွင်

ာ

ွယ်နပျား

•

ှိလဘယာနှိင်ငတွင် သတတြုတျားနြာ်ဖခင်ျား စမ

ေ
ှိ ်ျား၊

နရေ သဘာဝဓာတ်နငွွေ့နင့်် အဖခာျား စွမ်ျားအင်စမ

ေ
ှိ ်ျား

မ ာျား၊ ဆှိပ်

မ်ျားအသစ်မ ာျား၊ အနဖခခအနဆာ

(Federal အဆင့်် ဥပနေအမတ် 9985/2000)

ထာျားသည့််က တိမ်ကဒသမ ာျေး

နင့််

အဖပည်ဖပည်ဆင်
ှိ ရာ

နအာ

“အသာျားတင်

နဆာ

်လပ်မည့််

်တွင် ထနထာင်ခသ
့် ည်။ ထှိဥပနေအရ

အက

ျားစာျား

အနဖခခအနဆာ

စမ

ေ
ှိ ်ျားမ ာျားမ

နငွနက

သဘာဝထှိေျား် သှိမ်ျားနရျား
အဖခာျား

ျားမ ာျား

ေယ်နဖမ

ရည်မေ်ျားခ
ှိ

ေဦျား

မ
် ှုမ ာျားသှိို့ စျားဝင်နစခ့်သည်။ ဥပမာ -

Bolivia-Brazil နစ်နင်
ှိ င သဘာဝဓာတ်နငွွေ့
ပှိ
စမ

်လှိင်ျား

(GASBOL)

ေ
ှိ ်ျား

ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှု

သတ်မတ် ရာခှိင်နှုေျား်
အေျားတဝှိ

၊်

စမ
ေ်

၀.၅%

ဘရာဇျားဘ

ှိေျား်

စရှိတ်၏

်ဖခမ်ျားရှိ

သဘာဝ

အာျားန

နှိင်ငတွင် နေသမ ြုှိ ျား ရင်ျား အပင်မ ာျား
ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရာ

ာင်ျားနရျား

ာကဖနြာ်ထတ်
program

နင့််

ဖခင်ျားအာျားဖြင့််
ှိ

the

နဆာင်ရွ

်

်သည်။

အစအစဉ်၏
ကန င်ျေးကဒသ၏

ဟက်တာအ

် မ ာျား
အတွ

်ရေ်

BushBroker

်နတွွေ့နဖမဖပင်

နပျားအပ်ခသ
့် ည်။ (Quintero, 2007)

ယ်ဖပေ်ို့

သည်။ ကသစနကတျားလ

အရာရှိသည်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမျေး် နရျားလပ်နဆာင်ခ
ခှိင်မာ

ဖပေ်ို့ အသျားဖပြုက

ယ်

State of Victoria”s BushBroker

်လှိင်ျား

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမျေး်
နရျား ေယ်နဖမ ၁၂ ခတွင် လ

ှိ အာျားနပျားဖမြှင့််

စမခေ်ခ
ို့ ွရေ် ဆနဒရှိသည့်် နဖမပှိင်ရင်မ ာျား

သည်

ှိ ပှိ

် ပေ်ျားတှိင်

တင်ရေ် နှိင်င အဝမ်ျား

မ ာျားနင့််

ာ ထှိေျား် သှိမ်ျားနရျား ဆှိင်ရာ

နဆာင်ရွ

်အအ

ဆျားရျားှု မှုမရှိနစနရျား”

ယ်အဝေ်ျား

(Habitat

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး
(ဆျားဖြတ်ခ
ယင်ျား
နဆာင်ရွ

စမ

ည် အက
မပဏက

်ရေ်

လှိအပ်သည်
ပဂ္လှိ

မှ

ပပြုလပ်ဖခင်ျား

ှိ

်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ သှိန
ို့ သာ် ပတ်ဝေ်ျား

င်

ဆှိင်ရာ လှိင်စင်ထတ်ကပျေးသည် အစှိျားရအြွွေ့အစည်ျား
(ANLA) မှ စည်ျားမ ဉ်ျား စည်ျား
offset နေရာ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာလမ်ျေးပပကပမပသ

offset

်အမတ် ၁၅၁၇/၂၀၁၂ ၊ အပှိေ်၂)။

offset

offset

နလဆှိပအ
် သစ်မ ာျား
ှိေျား် မ ာျားတွင်

နဆာင်ရွ

်အအ

• Liberia နှိင်င၏ biodiversity

မ်ျားမ ာျားနင့််အည

ှိ သတ်မတ်နပျားသည်။

ျား စာျား သတတြုတျားနြာ်နရျား
ျားမ ာျားအာျား

အဆှိဖပြုထာျားသည့််
offset လပ်ငေ်ျားမ ာျေး

ထိသိအ
ို့ ာျေးပဖင်

ထှိေျား် သှိမ်ျားက ျေးေယ်နဖမ

မ ာျား

ွေ်ရ

အန

ေ
ှိ ်ျား

ာင်အထည်နြာ်သမ ာျားထသှိို့

နရာင်ျားခ နှိင်မည့််

• Mozambique
diversity

နှိင်င၏

offset

အာျားဖြင့််

်နင့််

ရမတ်

သည့််

အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား

ှိ ဆျားဖြတ် နပျားသည်။

စေစ်

ှိအဆှိဖပြုထာျားသည်။
စမ

ှိေျား် အန

အထည်နြာ်သမ ာျားသည်
ရေ်ပနငွ

ာင်

ဧရှိယာ

ယ်ဖပေ်န
ို့ သာ်လည်ျား
မ
ှိ ှုလွေ်စွာနည်ျေးပါျေးနေ

ေယ်နဖမမ ာျား

သဘာဝထှိေျား် သှိမ်ျားနရျား
ွေ်ရ

်၏အစှိတ်

အပှိင်ျားမ ာျား ခှိင်မာအာျား န
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bio-

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

ဆှိင်ရာလမ်ျားဖပနဖမပသည်

ရမတ်

အနရအတွ

်၏အစှိတ်အပှိင်ျား

တစ်ရပ် ဖြစ်လာနစသည်။

ထှိစေစ်တင
ွ ်

ရသ
ှိ ည့််

မပဏမ ာျားအနေဖြင့််

တရာျားဝင်

အသျားဖပြု၍

ှိ ဆေ်ျားစစ်၍ စမ

ျား

သည် သှိမ
ို့ ဟတ် ပပြုလပ်ကစသည်။

တစ်ခ

အလာျားအလာ

ှိ နငွနက

ပပိျေးက ျေးအတက် တိက် တန်ျေးကပျေး

Hectares) ဆှိင်ရာ ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ်
offset နေရာ

သဘာဝ

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမ မ ာျားအတွင်ျား

ာင်ျားနစ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၁။ အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားမည် ရေ်ပနငွမ ာျား

၂။ ထှိခှိ

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ မှု ရမတ် မ ာျား

၃။ စမ

ှိ

ေ
ှိ ျား် အန

ာင် အထည်နြာ်သ

အစှိျားရမနဘာင် နအာ

စနဆာင်ျားဖခင်ျား (Mitigation Banking)

မ
် အန

နဆာင်ရွ

၄။ အစှိျားရ

ာင်အထည်နြာ်

အန

ဖ် ခင်ျား

စမ

ေ
ှိ ျား်

ာင်အထည်နြာ်သ၏

နငွနက

ျားအ

အညဖြင့််

နဆာင်ရွ

ဖ် ခင်ျား

သည့်် offset မ ာျေးကိ နငွနက

ျားပ့်ပှိျား

ရေ်ဖြစ်သည်။
(ဃ)
န

ျားဇျားမ ာျား

အ

ှိြုျား

• အစာျေးထိျေးအကလ ာ်ကပျေးမည်
ကာကယ်

န်ပကငမ ာျေးသည်

ထှိေ်ျားသှိများ် နရျား

သှိမ
ို့ ဟတ်

အသာျားတင်

ဆျားရှုျားမှု

နှိင်ငအဆင့််

မရှိနစနရျားမကဘာင် မ ာျားနင့််အည န
တိက်ရက်
ိ
နဆာင်ရွ
• စမ

အန

ာင်ျားမွေ်စွာ

ာင်အထည်နြာ်

်ဖခင်ျား ဖြစ်သည်။

ေ
ှိ ်ျားအရွယ်အစာျား

အလှိ

ာင့်် စမ

နြာ်သမ ာျားအတွ
ေည်ျားပါျေးကစသည်။

်

ေ
ှိ ်ျား အန

ေ
ှိ ်ျား အန

(ပဂ္လှိ

်

အခ ြုှိ ျား
ာင်အထည်

ဝေ်ထပ်ဝေ်ပျားှိ

• Offset စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျား ဖြစ်က

ာင်အထည် နြာ်သမ ာျား

အြွွေ့ အစည်ျားမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ်

ဆျားရှုျားမှုမရှိနစနရျား

ကဖာ်သမ ာျေး

(ပေ္လက
ိ

ဆ
် ျားရှုျားမှုနင့််

အစည်ျေးမ ာျေး

သိမ
ို့ ဟတ်

်မှု

ဖြစ်နစနရျားနင့််

ထှိခှိ

သည်

ညမ သည့််

အတှိင်ျားအတာ

သှိမ
ို့ ဟတ်

အခ ေ
ှိ ်နပျားက

ကန ာမ ာျေး

ှာကဖ န်

ှိြုျားပမ်ျားစရာမလှိပါ။

ာင်ျားမာ

ဖမင့််မာျားနသာ

ထှိတာဝေ်

ှိ

တတှိယအြွွေ့အစည်ျားတစ်ရပ်
(BushBroker)
ထာျားနသာနက

ခ ဉ်ျား

ထသိို့
စမ

ပ်ေည်ျားလမ်ျေးမ ာျား

ထှိခှိ
ှိေျား် နက

ာင့််

ြုှိ ျားရလေ်မ ာျား

်မှု

ေ
ှိ ်ျား နက

လပ်ငန်ျေးဌာန/အဖဲွေ့အစည်ျေး

မ ာျေး)

ဆှိင်ရာ

သည် offset ကန ာမ ာျေး

ှာကဖ န်

ှိ ေဇှိင်ျားနရျားဆွနှိင်သည်။

မဖြစ်နပေါ်မ

offset
ာအ

နေရာမ ာျား

တစ်ခါတစ်ရတွင် ဖပေ်လည် ထနထာင်နပျားဖခင်ျားတှိို့
နက

ာအ

အ

နြာ်ထတ်သတ်မတ်၍

အ

ယ
ွ ်

နပျားဖခင်ျားနင့်် တစ်ခါတစ်ရတွင် ဖပေ်လည်
ထနထာင်နပျားဖခင်ျား
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ှိြုျား
အ

ှိြုျားန

အခ ေ
ှိ ်

တှိန
ို့ က

ွမ ာျား

ရရှိမှုတအ
ှိို့ က

ာလ

တွ

ကနာက်က ပခင်ျေးမ ာျေး

ေ
ှိ ်ျား

ခ

သှိမ
ို့ ဟတ်

ထှိခှိ

်မှုနလ ာ့်ခ ဖခင်ျားမ ာျား

• ဖွေ့မဖိျေးက ျေး
ပတ်ဝေ်ျား

ပဖစ်ကပေါ်ကသာ

ထှိခှိ

်မမ
ှု ာျားအတွ

အကလ ာ်ကပျေးအကနပဖင်

ထှိခှိ
က

အခ ေ
ှိ ်

်
်မှု

ျားမာျားနသာ

ာလ

စမ
င်ဆှိင်ရာ
ကန ာမ ာျေးကိ

ကသာက ကာင်

ကကီျေးမာျေး

အကာအကယ်

ကပျေးပခင်ျေးနှင်
ပပန်လည်

ထကထာင်ကပျေးပခင်ျေး

တိက
ို့ ကာင်

ျားမာျားနသာ

ဇီဝမ ြုိ ျေးစမ ိြုျေးကဲမ ာျေး

ေ
ှိ ်ျားမ ာျားအတွ

ဆျေးရျေးှု မှုနှင်

အက ိြုျေးကက ျေးဇျေး
်

ရရှိရေ်

အခ န
ိ က
် ာလ

ှိမှုတအ
ိို့ ကာျေး
ကနာက်က ပခင်ျေးမ ာျေး

မ ာျေးကသာအာျေးပဖင် မ ှိပါ။
• စီမကိန်ျေး

(၂)

ခ

ထိထက်ပိကသာ စီမကိနျေး် မ ာျေးက ကာင်

က ယ်ပပနို့်ကသာ

ပဖစ်ကပေါ်ကသာ ထိခိက်မှုမ ာျေးအတက်

ကပမမ က်နှာသင်ပပင် အတင်ျေး ဇီဝမ ိြုျေးစမ ြုိ ျေးကမ
ဲ ာျေး

အကလ ာ်ကပျေးအကနပဖင်

နဆာင်ရွ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမျေး် န်

ကလ ာခ ပခင်ျေးမ ာျေးကိ

• ြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ
ပတ်ဝေ်ျား

ှိေ်ျားမ ာျားအတွ

င်ဆှိင်ရာ

ရရှိရေ်လှိအပ်သည့််အခ ှိေ်
သွာျားနှိင်သည်။

်
ပါမစ်မ ာျား
နလ ာ့်ေည်ျား

သိမ
ို့ ဟတ်

ကကိြုတင်က ျေးခ ယ်ထာျေး

နေရာတစ်ခတည်ျားတွင်
်နပျားနှိင်သည်။

ကန ာမ ာျေး

တစ်ခါတစ် တင်

လှိအပ်သည့််အခ ေ
ှိ ် နလ ာ့်ေည်ျားသွာျားနှိင်သည်။
• Offset

Offset

အနေဖြင့််
်နပျားနှိင်သည်။

ပါမစ်မ ာျား

စီမကိနျေး် က ကာင်

ဆိျေးက ိြုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး
ကဖာ်ထတ်သတ်မတ
ှ ၍
်

မ
် ှုမ ာျားအ
က

• ဖွေ့မဖိြုျေးက ျေး
မပဖစ်ပာျေးမီ

ထိထက်ပိကသာ

ှိ

နေရာတစ်ခတည်ျားတွင် နဆာင်ရွ

ခ

ှိ

ာျား

အကလ ာ်နပျားသည့််

သှိမ
ို့ ဟတ်

နလ ာ့်ခ ဖခင်ျားမ ာျား

(၂)

်

စီမကိန်ျေးမ ာျေးက ကာင်

(၂)

ရရှိမှုတအ
ှိို့ က

နေဖခင်ျားမ ှိြုျား မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် မရှိပါ။

ထိထက်ပိကသာ

ေ
ှိ ်ျား

ျားဇျား

ဆျားရှုျားမှုနင့််

စီမကိန်ျေးမ ာျေးက ကာင်ပဖစ်ကပေါ်ကသာထှိခှိ

ာျား

မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် မရှိပါ။
• စမ

်

• စမ

ာင့််

ဆျားရျားှု မှုနင့််

ျားဇျား

ှိြုျားန

နော

အပ်နှငျေး်

ထာျေးကသာက ကာင် ပဖစ်သည်။

ကန ာမ ာျေး

မ
ွ ာျား

ထိတာဝန်ကိ

(BushBroker) ထသိို့

ယ
ွ ် နပျားဖခင်ျားနင့််

Offset

ဇဝမ ှိြုျားစမ ြုှိ ျား

ကကိြုျေးပမ်ျေးစ ာမလိပါ။

တတိယအဖဲွေ့အစည်ျေးတစ် ပ်

ဆိျေးက ိြုျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး မပဖစ်ပာျေးမီ

ာင့််

အခ န
ိ ်ကပျေး
အက ကာင်ျေးမှာ

ာင့်် ဆှိျားရွာျားဖပင်ျားထေ်နသာ

နြာ်ထတ်သတ်မတ်၍ အ

အဖဲွေ့
အစိျေး

ပှိမှိ

ထည့််သင
ွ ်ျားရေ်

• ြွွေ့ပြှိြုျားနရျား စမ

အပ်နှငျေး်

ာင့်် ဖြစ်သည်။

• ြွွေ့ပြှိြုျားနရျား

အ

စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျား

အကကာင်အထည်

အသာျားတင်

တှိျားတ

offset

• စီမကိန်ျေး

သည့်် အသာျားတင်

သှိမ
ို့ ဟတ်

အစှိျားရ လပ်ငေ်ျားဌာေ/အြွွေ့အစည်ျား မ ာျား)

အနက

သတ်မတ်ထာျားသည့်် ရှိျားရင်ျားနသာ နပျားနခ မှုမ ာျား
ဖြစ်နသာနက

• စမ

မဟာေ ဟာက ကသာ

ခ ဉ်ျေးကပ်နည်ျေးတစ် ပ်ကက
ိ ညီပပိျေးကပျေးနိင်သည်။

ထိခိက်မှု
ကကီျေးမာျေးကသာ

ကန ာတစ်ခတည်ျေးတင်
ကဆာင် က်ကပျေးနိင်သည်။
• Offset ကန ာမ ာျေးကိ ကကိြုတင်က ျေး
ခ ယ်ထာျေး ကသာက ကာင် ကကီျေးမာျေး
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၂။ ထှိခှိ

၁။ အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားမည် ရေ်ပနငွမ ာျား

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ မှု ရမတ် မ ာျား

၃။ စမ

ှိ

ေ
ှိ ျား် အန

အစှိျားရမနဘာင် နအာ

စနဆာင်ျားဖခင်ျား (Mitigation Banking)

ာင် အထည်နြာ်သ
မ
် အန

နဆာင်ရွ

၄။ အစှိျားရ

ာင်အထည်နြာ်

အန

ဖ် ခင်ျား

စမ

နငွနက

ျားအ

အညဖြင့််

နဆာင်ရွ
• စွမ်ျားနဆာင်ရည်အာျားေည်ျား
စမ

ေ
ှိ ်ျားအန

ှိြုျား မ ာျား

• တှိတှိ
အစာျေးထိျေးအကလ ာ်ကပျေးမည်
စစ်မှန်ကသာ

biodiversity

ပပလပ်ပခင်ျေးမ ာျေး
ဆှိနသာ်

မဟတ်ပါ။

offset

အဘယ်နက

ှိေျား် နက

်

အြွွေ့အစည်ျားမ ာျား) သည် အလွယ် တ

ေ ဟာက ကသာ

စေစ်တစ်ခ
အနထာ

ာ

သည်

ွပ်

ွယ်

နဖမရာ

ပှိင်ဆှိင်မှု
န

မှုနင့်် နစာင့််က

ျားက

ည့််ထှိေျား် န

်နလာ

ပ်
ာင်ျား

ထှိန
ို့ က

နှိင်ငမ ာျားသာ ထှိစေစ်နင့်် သင့််နတာ်နှိင်

မ ာျေး မလိအပ် နသာနက
• စမ

ေ
ှိ ်ျား

နဘျား

င်ျား

လနလာ

စှိတခ
် နရျား

မရှိနသာနက

ာင့််

အစအမမ ာျား
စမ

ဟေ်ို့တာျားမည့််အစာျား
နစသည့််

ရှိျားရင်ျားနသာ

တစ်ရပ်ဖြင့်် နဆာင်ရွ
ထှိေ်ျားသှိမ်ျားဖခင်ျား

ှိေ်ျားမ ာျား

နလ ာ်နက

ှိ

်နင်
ှိ သည်။
အတွ

ရင်ျားလင်ျားသည့််

်

ွ

ာ

ွယ်

ရရှိလာသည့််
ာင်ျား

စနှုေျား် မ ာျားနင့််

လပ်ထျားလပ်ေည်ျားမ ာျား

မရှိနသာနက

ထှိနငွနက

မဖပြုဘ

ှိ

တှိ

ျားနပျားကခ

ျားမ ာျား မည်သှိို့ သျားစွရေ် ဖြစ်နက

ျားမ ာျား

ခရနသာသာမေ်
ဖမင့််တ

လပ်ထျားလပ်ေည်ျား

• ရည်ရွယ်ထာျားသည့်် ဇဝမ ှိြုျားစမ ြုှိ ျား
နငွနက

်သည့််

အသျား

ာင့််

အထျား

အနက

ေ
ှိ ်ျား အန

လပ်ငေ်ျား

ာင် အထည်နြာ်သသည် offset

ှိအန

ာင်အထည်နြာ်ရေ်

သည် မလ ြွွေ့ပြှိြုျားက ျေး စမ

လှိအပ်နေနသာ်လည်ျားထှိလပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ
လှိအပ်သည့််စမ
ွ ျား် နဆာင်ရည်မရှိဖခင်ျား
တှိ

်ရေ်

မ ာျားစွာ နဝျား

သှိမ
ို့ ဟတ်

ဝတ်မနပျားနှိင်ဖခင်ျား ဖြစ်နင်
ှိ သည်။

• Offset

• Offset မ ာျေးပပလပ်မည် ကန ာမ ာျား

ပပြုလပ် န်သင့််နတာ်သည်န
့် ေရာမ ာျား
်ခနှိင်သည်။ အထျားသဖြင့်် ပ

ဆျားရှုျားသွာျားသည့််

နဂဟစေစ်နင့််

ှိ

နဂဟစေစ်တစ်ခ

ှိ ရရှိရေ် ခက်ခဲပခင်ျေးဖြစ်သည်။

်စျား

်ညသည့််

ွာသည့်် နေရာမ ာျား

တွင် ပပြုလပ်ပခင်ျေးလည်ျေး
သည်။
စမ

ှိေျား် နင့််
ဖြစ်နှိင်

ထှိဖြစ်ရပ်မ ာျားတွင်

ေ
ှိ ်ျား၏ ထှိခှိ

ရာ offset

ဆ
် ှိင်

လပ်ငန်ျေး တှိအ
ို့ က

လ

်နတွွေ့

စမ

ေ
ှိ ်ျားနင့်် ပတ်သ

မ ာျား

မလ

်မန
ှု င့်် သ
ဆ

ာျား

်စပ်မှုမရဟ
ှိ
်ဆ

်နယ
ွ ်သ

ထင်ဖမင်သွာျားနှိင်သည်။

• သယဇာတ တျားနြာ် ထတ်လပ်နရျား

သည်။

သဘာဝ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး

နဖပာင်ျားလနစသည့််

်နသာ

• အခ န
ိ ် ကာလာသည်နှင်အမ

ာင့််ဖြစ်သည်။

ပါမစ်ခ နပျားရာ၌

ြွွေ့ပြှိြုျားတှိျားတ

• စမ

ရာနြွရ ခ

် လှိအပ်သည်။

နဂဟစေစ်တစ်ရပ်

ပိမိကကာင်ျေးမန်ကစ န်အလဲအထပ်ကဆာင် က်မှု

ပှိမှိ

က

ကပျေးနရျား ဆှိင်ရာ ဦျားစာျားနပျားအဆင့်် ဖမင့််မာျားသည့််
ှိ

ာင့််

ာင်ျားစွာ

ဥပနေစေစ်

အစှိျားရ၏

မှု လလနလာ

မဟာ

ခ ဉ်ျေးကပ်နည်ျေး

တစ် ပ်ကိ ကညီပပိျေးကပျေးနိင်သည်။

သာမေ်အာျားဖြင့််

်အထာျားမ ာျား၊

တစ်ရပ်နင့််

်ခ့်နသာ တညသည့်် နဂဟစေစ်မ ာျား

သှိမ
ို့ ဟတ် မ ှိြုျားစှိတမ
် ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် (၂)

်နှိင်သည်။

်သည့်် mitigation banking

အလပ်ဖြစ်နေနသာ

ာင့်် အနတရာယ်

ဇီဝမ ိြုျေးစမ ြုိ ျေးကမ
ဲ ာျေး

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမျေး် န်

စှိတ်ခ ရနသာ

ာင့််

ထှိေ်ျားသှိများ် နရျားလပ်နဆာင်ခ

မ ာျားသည် (၁) မလစမ
နရာ

န်ပကငမ ာျေးသည်

အတင်ျေး

(ဥပမာ-ပှိမှိနသျားငယ်နသာ

• ထှိနရာ

ဆှိရလ င်

ဖ် ခင်ျား

က ယ်ပပနို့်ကသာ ကပမမ က်နှာသင်ပပင်

ာင်အထည်နြာ်သမ ာျား

ပါဝင် နဆာင်ရွ
(င) ဆှိျား

သည့််

ေ
ှိ ျား်

ာင်အထည်နြာ်သ၏

အသျားစရှိတ်မ ာျား

်လာမှု၊

ထှိေျား် သှိမ်ျားနရျား

ဝတ်မ ာျား
ာင်ျားမ ာျားနက

မ ာျားသည်

ပမှန်

မဖပည့််စမှု
ာင့််

စသည့််

နဖမပှိင်ဆင်
ိ သ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ှိြုျား

ွဆှိင်ရာ

လပ်ငေ်ျား

နင့််

အဖခာျား

အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားသည်
နငွနက
ခ

ျားမ ာျား

ှိ အဖခာျား ရည်ရယ
ွ ်

မ
် ာျား အတွ

် အသျားဖပြုနှိင် န်

လမ်ျေးက ကာင်ျေးလဲမည်
ကသာနက

ပဂ္လှိ
ယင်ျားတှိ၏
ို့

ှိ

စိျေး ိမ်

ာင့်် အစှိျားရမှ အန

ာင်

ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မ ယင်ျားတှိို့ သတ်မတ်

အထည် နြာ်သည့်် offset လပ်ငေ်ျား

ထာျားသည့်် offset နဖမ

မ ာျေး

ှိ လနလာ

စ
် ွာ

စမခေ်ခ
ို့ ွနှိင်နတာ့်မည် မဟတ်ပါ။
• အထျားသဖြင့််

နဖမပှိင်ဆိင်သအမ ာျေး

အပပာျေးသည် နဖမ သှိမ
ို့ ဟတ် နရအသျား
ဖပြုမှုဆှိင်ရာ အပမတမ်ျား
မ ာျား ကိ
က

နသာနက

တှိ
ာင့််

နငွစာရင်ျားတစ်ခထသှိို့

တေ်ြှိျား

စကဆာင်ျေးထာျေးနိင်သည်နင့််(သှိမ
ို့ ဟတ်)

နေရာမ ာျားအနပေါ်

ေ်သ
ို့ တ်ခ

်

ဝတ်ဖပြုရေ် တွေဆ
်ို့ တ်
၊

ထှိေျား် သှိမ်ျားနရျား

ဖမင်မ
့် ာျားသည့််

offset
နထာ
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ှိ

နငွနက

တွေ်ို့ဆတ်နေနှိင်သည်။

်ပ့်

ျားပ့်ပျားနပျားရေ်
ှိ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

၂။ ထှိခှိ

၁။ အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားမည် ရေ်ပနငွမ ာျား

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ မှု ရမတ် မ ာျား

ှိ

စနဆာင်ျားဖခင်ျား (Mitigation Banking)

၃။ စမ

ေ
ှိ ျား် အန

အစှိျားရမနဘာင် နအာ

ာင် အထည်နြာ်သ
မ
် အန

နဆာင်ရွ

ဖ် ခင်ျား

ာင်အထည်နြာ်

၄။ အစှိျားရ
အန

နငွနက

ျားအ

နဆာင်ရွ
မသ

်ဆင်
ှိ သည့််

ှိစစ မ ာျားတွင် အသျားဖပြုရေ်

ဖြည်ဆ
့် ည်ျားမှုမ ာျား

လကပပာင်ျေးခရနှိင်သည်။
• (ပဂ္လှိ
စမ

သှိမ
ို့ ဟတ်

ေ
ှိ ်ျားအန

ထှိခှိ

အစှိျားရ

• အခ ြုှိ ွေ့နသာ

ဏ္ဍ)

ာင်အထည်နြာ်သ မှ နပျားရမည့််

နငွပမာဏသည် သ

အ

ေ်ို့အသတ်သာ

ရှိမည့်် အလာျားအလာရှိသည်။

ဆ
် ှိင်ရာ စမ

ှိေျား် အနပေါ်

mitigation

မ ာျားသည်
နေရာမ ာျားကိ

်မန
ှု င့်် အခ ှိြုျားညသည့်် နငွပမာဏအစာျား

ပပြုလပ်ပခင်ျေး

offset
ှိ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး
နရာင်လရေ်

ပနသ နငွနက

ျားတစ်ရပ် သှိမ
ို့ ဟတ် စစနပါင်ျား

ဆေ်ို့

စမ

ေ်

ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျားoffset

ေ
ှိ ်ျား

ရာခှိင်နှုေျား်
ထှိခှိ

်ပ

စရှိတ်

ှိ

အနဖခခသည့််

တစ်ရပ်ဖြစ်လ င်
စ
် ျားမှုမ ာျား

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ှိ ထှိခှိ

်မှု နလ ာ့်ခ နရျား

လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင်ဆ
့် င့််အာျားဖြင့််
နအာင် နဆာင်ရွ

်ရေ် စမ

ွ

နလ ာ့်ေည်ျား
ှိေျား် အန

ာင်

အထည်နြာ်သအာျား မဆဲကဆာင်နိင်ပါ။
• အစာျေးထိျေးအကလ ာ်ကပျေးမည်
အဖခာျားနသာ
သှိမ
ို့ ဟတ်

ထှိခှိ

်မမ
ှု ာျား

ဖယ် ှာျေး န်

လမ်ျားမှိျားနဆာင်ရွ

်

ေည်ျားလမ်ျားမ ာျေး
ဖပြုက

ှိ

အာျား

သည်။

အနတရာယ် ပှိက
မသ

ဖြစ်သည်)့်
ှိျားအာျားထာျား

ထှိလပ်ငေ်ျားသည်
ျားမာျားပပျား

်သာနှိင်ပါ။

ေ်

စရှိတ်

သှိမ
ို့ ဟတ်

အခ ှိြုွေ့

ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး အတက် မဖြစ်နင်
ှိ ပါ။

န်ပကငမ ာျေးသည်

အခွေ်အမ ှိြုျားအစာျား

ထင်ပမင်ခ ၍

င်ဘ

bank

(ဆျားရျားှု သွာျားနသာ

တစ်ရပ်ဟ
နလ ာ့်ခ ရေ်
နိင်ငနရျားအရ

်နင်
ှိ စွများ်

အာျားေည်ျားနစမည်ဖြစ် သည်။
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စမ

ေ
ှိ ျား်

ာင်အထည်နြာ်သ၏
အညဖြင့််
ဖ် ခင်ျား

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

မည်သည့််နှိင်ငတွင်မဆှိ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ဆှိင်ရာ စစည်ျားနဆာင်ရွ
ထနထာင်ရေ် ဖြစ်နှိင်ကပခ နင့်် ထှိစေစ်၏ စပပပဖစ်မှု သနဘာသဘာဝ တှိသ
ို့ ည် အနက
ွဖပာျားနပမည်။ ထှိအနက
မဝါေ၊ ဥပနေနင့်် က

ာင်ျားအခ

ျားက

ပ်

ွပ်

်မ ာျားတွင် နအာ

ာင်ျားအခ

် အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားအနပေါ် မတည်၍

်ပါတှိပ
ို့ ါဝင်မည်။ (၁) offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

မှု မနဘာင်၊ (၂) လ

်သည့်် စေစ်တစ်ရပ်

ှိ အနထာ

်နတွွေ့နဖမဖပင်နပေါ်တွင် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားဆှိင်ရာ က

်အ

ဖပြုသည့််

ပ်မတ်နဆာင်ရွ

်မှု

မ ာျားအပါအဝင် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ ကဆာင် က်မည်အဖဲွေ့အစည်ျေးမ ာျေး၏ စမ်ျေးကဆာင် ည် (၃) လ

်ရှိနဖမ အသျားခ မှု

စ မခ

နဖမယာပှိင်ဆှိင်မှု

်မ ာျား

အနထာ

သှိမ
ို့ ဟတ်

လက် ှိစမနရျားဆွမှု

လပ်ထျားလပ်ေည်ျားမ ာျား၊

(၄)

လက် ှိလမ်ျေးမိျေးကနကသာ

်အထာျားဆှိင်ရာ စေစ်မ ာျားနင့်် လဖခြုစှိတ်ခ ရမှု၊ (၅) ရနှိင်သည့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

သဘာဝ ကန င်ျေးကဒသမ ာျား

ွ အခ

်အလ

်၏ အရည်အနသွျား (၆)

ေ်ရှိမှုအတှိင်ျားအတာ (၇) သစ်နတာဖပြုေ်ျားတျားမှုနင့်် အဖခာျားနသာ ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးဆျားရှုျားမှု

နှုေ်ျားထာျားမ ာျား (၈) သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမစေစ်၏ လမ်ျားဖခြုမှုအတှိင်ျားအတာနင့်် အောဂတ်တင် တှိျားခ ွေ့နှိင်ကပခမ ာျား (၉)
အစှိျားရမဟတ်သည့်် မှိတ်ြ

်အြွွေ့အစည်ျားမ ာျား တည် ှိမှုနင့်် ယင်ျားတှိ၏
ို့
စွမ်ျားနဆာင်ရည် နင့်် (၁၀) အစှိျားရထမ မဟတ်သည့််

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနှိင်နရျားဆှိင်ရာ နငွနက

ျား ရရှိနှိင်မည့််ေည်ျားလမ်ျားမ ာျား။

ကလျေးကထာင်ကက် ၈.၂။ Liberia နိင်င၏ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ဆိင် ာ လမ်ျေးပပကပမပ
Liberia နိင်င၏ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ဆိင် ာ လမ်ျေးပပကပမပ၊ နိင်ငအဆင် biodiversity offset လပ်ငန်ျေး အစီအစဉ် - Liberia
သတတြုတျေး

ကဖာ်က ျေးကဏ္ဍအတက်

လမ်ျေးပပကပမပသည်

စီျေးပာျေးပဖစ်အကကီျေးစာျေးသတတြုတျေးကဖာ်မှုကိ

အဓိကထာျေးသည်။

အဘယ်က ကာင်ဆိကသာ်

ထိလပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ နိင်ငအတင်ျေး က ယ်က ယ်ပပန်ပို့ ပန်ို့ လပ်ကဆာင်ကနသည်အပပင် ကအာင်ပမင်ကသာ offset ဆိင် ာ နမနာကကာင်ျေးအပဖစ် ယကနို့အထိ
ှိကနသည်မှာ Mt. Nimba

ှိ ArcelorMittal (AML)ကမပဏီ၏ ကဆာင် က်မှုပဖစ်သည် (ကနာက်ဆက်တဲ ၁ ကိ ကည်ပါ။)အဆိပပြုထာျေးသည်

သဘာဝထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေး (Proposed Protected Areas
အပခာျေးအဖဲွေ့အစည်ျေးမ ာျေးက

ကဆာင် က်နိင်က ျေးအတက်

- PPAs) ကန် က်သည် အနာေတ် သတတြုတျေးကဖာ်က ျေးစီမကိနျေး် မ ာျေးကိ

အလာျေးအလာ ှိသည်

offset

လပ်ငန်ျေးပပြုလပ် န်

ကဖာ်ပပကပျေးထာျေးသည်။ Liberia နိင်င၏ သဘာဝ ထိန်ျေးသိမျေး် က ျေးနယ်ကပမမ ာျေးအတက် န်ပကငအလအကလာက်

အကကာင်ျေးဆျေးကန ာမ ာျေးကိ

ှိ န်ကစ
ိ စမှာ စိန်ကခေါ်မှုတစ် ပ်အပဖစ်

ှိကနကသျေးကသာက ကာင် (AML-Nimba ကမာ်ဒ
် ယ်ပစမှတစ်ဆင် အ ှိန်ပမြှင်တင်သည်) biodiversity offsets လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည် ကငက ကျေးဆိင် ာ
က

ှည်အကထာက်အပမ ာျေး တိျေးတက်

န
ှိ ိင်မည် အလာျေးအလာကိ ပဖစ်ကစသည်။ လမ်ျေးပပကပမပသည် Liberia နိင်ငတင် biodiversity offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး အ ှိန်ပမြှငတင်
်
န် ကဆာင် က်မည် လပ်ငန်ျေးအဆင်ဆင်ကိ က ျေးဆဲထာျေး ာ အဓိကအက ဆျေးမှာ နိင်ငအဆင် ထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေးဆိင် ာ
ယ ကည်အပ်နှမှု န်ပကင (Conservation Trust Fund - CTF)တစ် ပ် ထကထာင် န်ပဖစ်သည်။ ဤသိပို့ ဖင် သယဇာတထတ်လပ်သည်
အဖဲွေ့အစည်ျေးမ ာျေးထမှ ကငက ကျေးမ ာျေးကိ (CTF ၏ ကငက ကျေးပပိျေးမှု မ ာျေးစာ အနက် တစ်ခအပဖစ်) ဦျေးစာျေးကပျေးသတ်မှတထ
် ာျေးသည် သဘာဝထိန်ျေးသိမျေး် က ျေး
နယ်ကပမမ ာျေးသိို့ ပင်လင်ျေးပမင်သာစာနှင် ယ ကည်စိတခ
် နိင်ကသာပစပဖင် လဲကပပာင်ျေးကပျေး န် ပဖစ်သည်။ Liberia သစ်ကတာကဏ္ဍ စီမကိနျေး် အသစ်
(REDD+) ကိ ကမ္ာဘဏ်နှင် ကနာ်ကဝအစိျေး တိ၏
ို့ ကငက ကျေးအကအညီပဖင် ၂၀၁၆ ခနှစ၊် ဧမပီလတင် သကဘာတခင်ပပြုခဲသည်။ ယင်ျေးစီမကိန်ျေးသည်
လမ်ျေးပပကပမပပါအဓိကအ ကပပြုခ က်အခ ိြုွေ့ က ှွေ့ဆက်ကဆာင် က်နိင်မည် အကထာက်အကပပြုလမ်ျေးက ကာင်ျေးကိ ကဖာ်ကဆာင်ကပျေးသည်။ စီမကိနျေး် ၏
သဘာဝထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေး နယ်ကပမဆိင် ာ ကခါင်ျေးစဉ်ခဲ ၂.၂ တင် နိင်ငအဆင် ကာကယ်ထိနျေး် သိမ်ျေးက ျေးဆိင် ာ ယ ကည် အပ်နှမှု
biodiversity

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

အဆင်ကပပကခ ာကမွေ့က ျေး

လပ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေးအတက်

ဒီဇိင်ျေးက ျေးဆဲ န်

န်ပကငတစ် ပ်နင
ှ ်

နည်ျေးပညာအကအညီမ ာျေး

ကပျေးပခင်ျေးတိပ
ို့ ါဝင်သည်။ဥပမာ (၁) တိင်ျေးတာတက်ခ က်ပမ ာျေး ပပြုစပခင်ျေး (၂) လပ်ငန်ျေးနှင် ပတ်သက်ဆက်နယ်သမ ာျေးပါဝင်သည် အ ကကပျေးကကာ်မတီ
တစ် ပ်ဖဲွေ့စည်ျေးပခင်ျေး၊ (၃) (AML-Nimba အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုပစထက် ကက ာ်လန်သည်) ကနာက်ထပ်ဆနဒအကလ ာက် စမ်ျေးသပ်ကဆာင် က်မှု
မ ာျေးကိ အာျေးကပျေးပခင်ျေး(၄) အနာေတ်တင် အကကီျေးစာျေး သတတြုတျေးကဖာ်က ျေးကမပဏီမ ာျေး မပဖစ်မကန ပါဝင်ကဆာင် က်နိင်မည် အကပခခ သတ်မတ
ှ ခ
် က်မ ာျေး
ခ မှတပ် ခင်ျေး(၅) Liberia နိင်င၏ ပတ်ဝန်ျေးက င်နှင် လမှုဆိင် ာ ထိခိက်မှုဆန်ျေးစစ်ပခင်ျေး စည်ျေးမ ဉ်ျေးစည်ျေးကမ်ျေးမ ာျေးနှင် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး နှင်
ဆိင်သည် အပခာျေးဥပကဒဆိင် ာ သတ်မတ
ှ ခ
် က်မ ာျေးကိ ခ န
ိ ည
် ြှိပပင်ဆင် န် အဆိပပြုပခင်ျေး တိို့ ပဖစ်သည်။

Biodiversity
လပ်ငန်ျေးမ ာျေးမဟတ်သည့််

offset

နဂဟနဗေဆှိင်ရာ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ စစည်ျားနဆာင်ရွ
အက

ဖပြုသည်မာ

လည်ပတ်နဆာင်ရွ
၁။

အဓှိ

လပ်ငန်ျေးမ ာျား

မဏ္ဍှိြုင်က

စစည်ျားနဆာင်ရွ

န
် ရျားဆှိင်ရာ

အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားသည့််စေစ်မ ာျား

အဓှိ

မဏ္ဍှိြုင်

အပါအဝင်

်သည့်် စေစ်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့ မည်သှိို့ ှိကနကစကာမ ယကနို့အထိ အနတွွေ့အက
ျား

(၄)

ရပ်

သှိမ
ို့ ဟတ်

်နှိင်သည့်် စေစ်တစ်ရပ် ထနထာင် နရျားအတွ

အဆင်ဖ့် မင့််အစှိျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ာျား၏

တှိ

ဝတ်။

ပပြုလပ်နိင်မည် အနဖခအနေန

ရပ်။

Offset

biodiversity

offset

ြုမ ာျားအနပေါ် မတည်၍

ာင်ျားမ ာျားသည်

အပပည်အဝ

် အထျားအနရျားပါသည်။
မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

ကအာင်ပမင်နိင်ကသာဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးအစအစဉ် (သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားပါ ပါဝင်ပပျား ယင်ျားတှိန
ို့ င့််သာ

51

(၄)

ွမ ာျား

ေ်သ
ို့ တ်မထာျားပါ) နင့််
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အပပည်အဝလည်ပတ်နိင်မည်

biodiversity

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာ

နရရည်တည်တ့်ရေ် နှိင်ငနရျားအ ကထာက်ခမှု အလအနလာ
၂။

ဥပနေနင့််
အနထာ

က

ျားက

်အ

ပ်

ပ
ွ ်

မှု

မနဘာင်။

အရှိေ်အဟေ် ဖမင့််တ

သတ်မှတ်ခ

်မ ာျား

ဥပနေဖပဌာေ်ျားခ

ှိ

လှိ

င်ထှိခှိ

ထှိအ
ို့ ဖပင်
်ောနဆာင်ရွ

ြွွေ့ပြှိြုျားက ျေးစမ
်ရေ်

လှိအပ်သည့််အခါ

်မ ာျားသည် (စမခေ်ို့ခွမှုအပ်စအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားနအာ

တစ်ခစနက

ာင့််

ွမ ာျေးထှိခှိ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား လပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျား
၄။

်ပ

ှိေ်ျားက

ျား

်

offset

ှိ

လပ်ငန်ျေးဆှိင်ရာ

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား ေယ်နဖမအသစ်မ ာျား

ှိ

ညနှိင်သည်။
ယ ကည်စိတ်ခ ကသာ လပ်ငန်ျေးစဥ်အခ ြုိ ွေ့ (

ဖြစ်နစ နဆာင်ရွ

ကေဟကေဒဆိင် ာသင်ကတာ်သည်ကန ာမ ာျေးကိ
ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ျားစာျားစမ

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမစေစ်မ ာျားဆှိင်ရာ

်တွင်) သဘာဝ

အစှိျားရဖြစ်နစ ၊ စွမ်ျားနဆာင်ရည်ရှိသည့်် တတှိယ အြွွေ့အစည်ျား

ပှိင် အက

မ်ျားမ ာျား

်ောနစဖခင်ျားဖြင့်် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

ှိေ်ျားအသစ်မ ာျားအတွ

Offset လပ်ငန်ျေးနေရာ နရွျားခ ယ်ဖခင်ျား လပ်ငေ်ျားစဉ်။ သှိပပနည်ျေးမ ာျေးအ
လပ်ငန်ျေးအတက်

အာျားနပျားသည့််

်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားဥပနေနင့်် စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား

်မ ာျား မဖြစ်မနေလှိ

အခ ေ
ှိ ်နင့််တနဖပျားည တရာျားဝင်ထနထာင်နှိင် န်အတက် အာျားနပျား
၃။

လပ်ငန်ျေးအသျားဖပြုနရျားကိ

ခဏာရပ်မ ာျား ရှိနေသည့်် အစှိျားရ သှိမ
ို့ ဟတ် ပဂ္လှိ

မ ာျားအာျားလျားတွင် offset လပ်ငန်ျေးဆိင် ာ သတ်မှတ်ခ
အာျားနပျားဖမြှင့််တင်နပျားနှိင်မည်။

offset

မ်ျားမ ာျားအနပေါ် မတည်၍ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးသည်

်နလ့်ရှိသည်။ ဥပမာ - ပတ်ဝေ်ျား

သည် အခ ြုှိ ွေ့နသာ ဝှိနသသလ

ထနထာင်ရေ်နင့််

် လှိအပ်သည်။

သင်ကတာ်သည်

ဖပြု ဥပနေမ ာျားနင့်် စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား

စေစ်တစ်ရပ်

်စျားမှုမ ာျားအတွ

်သည့်် လပ်ငေ်ျားစဉ်) သည် offset

နြာ်ထတ်သတ်မတ်နပျားရေ်နင့််
်

အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားရေ်

ြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ှိေ်ျား

လှိအပ်သည့််

ှိပါ နြာ်ထတ်သတ်မတ်နပျားရေ် လှိအပ်သည်။

ရေ်ပနငွလနဖပာင်ျားနပျားအပ်မည့်် လပ်ငေ်ျားစဉ်။ အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားရေ် ရေ်ပနငွမ ာျား၊ mitigation bank မ ာျေးနှင်
အစှိျားရမှ
(ပဂ္လှိ

အန

ာင်အထည်နြာ်သည့််

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတင်

အြွွေ့အစည်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အစှိျားရဌာေ/အြွွေ့အစည်ျား)ထမ နငွနက

စမ
ျားမ ာျား

ှိေ်ျားအန

ာင်အထည်နြာ်သမ ာျား

ှိ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ် ရည်ရွယ်၍

offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးထသိို့ လနဖပာင်ျားနပျားနှိင် န်အတက် စိတ်ခ မပီျေး ပင်လင်ျေးပမင်သာသည် လပ်ထျေးလပ်နည်ျေး (ဥပမာ CTF) မ ာျေး လှိအပ်သည်။

Biodiversity offsets မ ာျား စစည်ျားနဆာင်ရွ

ဖ် ခင်ျားအာျားဖြင့်် အရေ
ှိ ်အဟေ်ဖမြှငတ
့်် င်မန
ှု င့်် စပ်လ ဉ်ျား၍ နော

်ထပ်နလ့်လာစရာ

သတင်ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျား
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၉
Brazil နိင်င အက ှွေ့ကတာင်ပိင်ျေး ှိ ၊ Bolivia- BrazilGas Pipeline (GASBOL)
စီမကိန်ျေးမှ ကငက ကျေး ကထာက်ပထာျေးသည် သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေးသည်
Saffron Toucanet Pteroglossus bailloni ကဲသိက
ို့ သာ သက်ဆိင် ာ
ပထဝီကဒသတင်သာ ကတွေ့ ှိနိင်သည် ကဒသ င်ျေးငှက်မ ိြုျေးစိတ် (endemic species)

အမ ာျေးအပပာျေးကိ အကထာက်အကပပြုကပျေးသည်။
ဓာတ်ပ ။ Catherine C. Ledec

၉။ အမပီျေးသတ်စဉ်ျားစာျားစရာမ ာျား
Biodiversity offset လပ်ငန်ုံးမျ ုံး၏ အလာျိုးအလာမ ာျိုးနင
ှ ့်် အာျိုးနည်ျိုးခ က်မ ာျိုး။
သ

ဆ
် င်
ှိ ရာ စမ

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားစမ
မသည် ဂရတစှိ

် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျား။Biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျားသည် အဖခာျား
့်သှိပ
ို့ င် လပ်ငေ်ျားနင့်် ပတ်သ

် ကန ာနရွျားခ ယ်ဖခင်ျားအဖပင် နငွနက

စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျားရှိသည်။
အဘယ်နက

ေ
ှိ ျား် အလှိ

ှိေ်ျား အမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား
ထှိအ
ို့ ဖပင်

ျားဆှိင်ရာ နရရည်အနထာ

ယင်ျေးတိို့တွင်

ာင့််ဆနသာ်
ှိ
(အဓှိပပာယ်ြွင့််ဆှိခ

ဆ
်

ပှိမှိရှုပ်နထွျားသည့််

်နွယ်သမ ာျားနင့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

ာ

်နဆာင်ရွ

်အပ့်ရရှိနရျားအထှိ တညနသာ ပပဿနာမ ာျားနင့််

အဖငင်ျားပွာျားြွယ်ရာ

်အရ) ယင်ျားတှိသ
ို့ ည် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ှိစစမ ာျားလည်ျား

ရှိနေသည်။

ွမ ာျားအနပေါ် တစ်ေည်ျားေည်ျားဖြင့်် ထှိခှိ

နစသည့်် (ဥပမာ - သဘာဝကန င်ျေးကဒသမ ာျေးကိ ြယ်ရာျားဖခင်ျား သှိမ
ို့ ဟတ် အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးနစဖခင်ျား) ြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ
နင့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

်ထာျားနသာနက

ာင့််ဖြစ်သည်။ အမ ာျေးလ

်ခ

င့််သျားနေသည့်် ထှိခှိ

နအာ

်တွင် biodiversity offset လပ်ငေ်ျားမ ာျေးကိ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

အတွ

်လိအပ်ကသာ

အဖခာျားထှိခှိ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျားဆိင် ာ

(အန

သှိမ
ို့ ဟတ် အစှိျားရ

ွမ ာျား ဆျားရှုျားမှု က

နရွျားခ ယ်စရာေည်ျားလမ်ျားမ ာျား

ာင်ျားဆျားမာ အသာျားတင် တှိျားတ

ဏ္ဍ အကကီျေးစာျေးြွွေ့ပြှိြုျားနရျား စမ

အာမခခ
လပ်

ှိေ်ျားက

ျားမ ာျား

်မရှိပါ။ ထှိန
ို့ က

ှိင်နဆာင်ရွ

ျားက

ျားမာျားမာျား

ှိ

ေည်ျားလမ်ျားဖြင့််

ှိြုျားပမ်ျားမှုမ ာျားအတွ

ာင့်် အဖပြုသနဘာရလေ်မ ာျား ရရှိနရျားအတွ

်မည့်် အရွယ်အစာျား၊ အတှိင်ျားအတာ၊ ေဇှိင်ျား အန

် ခ နပျားဖခင်ျား

ှိ

် မ ာျားစွာလှိအပ်သည့်် နငွနက

ျားအ

အညမ ာျား

ှိ

် biodiversity offset လပ်ငေ်ျားမ ာျေးအကနပဖင် (၁)

နရာင်ရာျားရေ်

င်

ှိ ထှိခှိ

လှိအပ်သည်။

စွာ တစ်ဆင့််ပပျားတစ်ဆင့်် လမ်ျားညေ်ဖပသမှုမ ာျားသည် မက
သည့်် လမ်ျားညေ်ခ

ာနသျားခင်

်နစမည့်် စမ

ှိေ်ျားမ ာျား အလွယ်တ

ဤလ

ျားအရင်ျားအဖမစ်၊ (အသျားဖပြုနှိင်လ င်)

မ္ာ့်ဘဏ်အပ်စ၏ လ

ာျားရေ် အပမလှိအပ်သည်။

53

ှိ offset

်နတွွေ့အသျားခ သအတွ

ာင်အထည်နြာ်နှိင်နက

ာင်ျား

အစှိျားရမဟတ်သည့်် အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားမှ

်မ ာျားကိ ပှိမှိဖပည့််စနစရေ် က

Offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး ပပြုလပ် န်စဉ်ျားစာျားသည်အခါ သှိမ
ို့ ဟတ် စမနရျားဆွသည့််အခါ သ
ှိျား

်သည့်် offset

ှိ နရာင် ှာျေးရေ်နင့်် (၃) တမထျားဖခာျားနသာ၊ အစာျားထှိျားမရနှိင်နသာနေရာမ ာျား ဆျားရှုျားဖခင်ျား

ထတ်နဝခ့်သည့်် ေည်ျားပညာဆှိင်ရာ ပှိမှိ အနသျားစှိတ်

စနှုေ်ျားမ ာျားကိ

်ဆျား

ှိေ်ျားမ ာျားမ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား

လမ်ျားညေ်စာအပ်ပါ biodiversity offset မ ာျေး လပ်ကဆာင်ပခင်ျေးကိ မည်သှိို့ စမနရျားဆွ အန

နငွနက

ွယ်ရေ်

နော

ာင်အထည်နြာ်မှုနင့်် နစာင့်် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးမှုမ ာျေး

်ရေ် မဖြစ်နှိင်သည့်် ပတ်ဝေ်ျား

စာျားမရနှိင်သည့််အနဖခအနေတွင်

ပှိမှိရှိျားရင်ျားလွယ်

ာ

မဖပည့််စသည့််အခါ

ကထာက်ပနှိင်သည်။ သှိန
ို့ သာ် အဖပြုသနဘာကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား ရရှိနရျားအနပေါ်

ဖပည့််စရေ် (၂) အဖခာျားေည်ျားလမ်ျားဖြင့်် နဆာင်ရွ
ခွင့််ဖပြုခ

ှိေ်ျားမ ာျား

်မှုဖြစ်နစသည့််အဆင့််အထှိ) ပမင်မာျေးနစနှိင်သည်။ ထှိလပ်ငေ်ျားစဉ်တွင် သဘာဝ

ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားနယ်ကပမမ ာျေးနှင် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်က ျေး က
အဆှိပါ စမ

်

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််

အာျားထာျားရာေည်ျားလမ်ျားအဖြစ် တရာျားဝင် ရှုပမင် ကသည်။ ယင်ျေးအကပခအကနမ ာျေး ကာျေးမှပင် ကသခ ာစာ နဆာင်ရွ
လပ်ငေ်ျားမ ာျေးသည် ပဂ္လှိ

ွယ်
်ဖခင်ျား

ှိြုျားပမ်ျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။

ဆ
် ှိင်ရာနှိင်င၏ သတ်မတ်ခ

်ရှိနင့််အောဂတ်တွင် ဖပဌာေ်ျားမည့်် ပတ်ဝေ်ျား

်မ ာျားနင့််
င်ဆှိင်ရာ

်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

အမ ြုိ ျေးသာျေးအဆင် offset လပ်ငန်ျေးဆိင် ာ စေစ်မ ာျား။ အခေ်ျား ၈ တွင် နဆွျားနနွျားခ့်သည့််အတှိင်ျား နိင်ငအဆင်အလှိ
သှိမ
ို့ ဟတ် ဖပည်ေယ်/တှိင်ျားအလှိ

် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးဆိင် ာ စေစ်မ ာျားသည် စမ

ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားနင့်် နှိှုင်ျားယဉ်လ င် အ
နလ ာ့်ေည်ျားသည့်် လပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ
စမ

ှိေ်ျားအမ ာျားအဖပာျား

သည်

အန

ာင်အထည်နြာ်နှိင်နသာနက

စမ

ှိေ်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိန
ို့ က

ြုှိ ျားန
်မှု

ျားဇျားပှိမ ာျားနှိင်သည်။ ထှိအ

ေ်

offset

စရှိတ်မ ာျား
ှိေ်ျားအန

ှိေ်ျားအလှိ

် နဆာင်ရွ

်သည့််

ျားဇျားမ ာျားတွင် ပါဝင်နှိင်သည်မာ (၁) မ ာျားစွာ

(၂) ( ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှု သိသာစာရှိနေသည့််

လပ်ငေ်ျားမ ာျေးမပါဘ

ာင့််) စမ

ြုှိ ျားန

်

နဆာင်ရွ

်မည့််အစာျား

offset

ာင်အထည်နြာ်သမ ာျား၏ ပျားနပါင်ျားနဆာင်ရွ

ာင့်် ပဖစ်ကပေါ် ကသာ ကပါင်ျေးစပ်သက်က ာက်မှုမ ာျား

ှိ

လပ်ငေ်ျားမ ာျေးနင့််အတ
်မှု ပမင်မာျေးလာဖခင်ျား၊ (၃)

ှိင်တွယ်နဖြရင်ျားနိင်ဖခင်ျား (၄) အသင့််နတာ်ဆျား

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ေယ်နဖမ နရွျားခ ယ်နိင်ဖခင်ျား နင့်် (၅) နှိင်ငအဆင့်် (သှိမ
ို့ ဟတ် ဖပည်ေယ်/တှိင်ျားအဆင်)့် နဖမနင့််
နရအသျားခ မှုဆိင် ာ

စမနရျားဆွမှုမ ာျေး

နဂဟစေစ်အမ ြုှိ ျားအစာျားအာျားလျား

တှိျားတ

ပါဝင်သည့််

်နစဖခင်ျားတှိဖို့ ြစ်က

စစည်ျားနဆာင်ရွ

သည်။

်သည့််

စေစ်၏လပ်ငေ်ျားရပ်မ ာျား ဖပည့််ဖပည့််ဝဝလည်ပတ်နေသည့်် စေစ်တစ်ရပ်

နှိင်ငတစ်နှိင်င၏

biodiversity
ှိ ခ မတ်နဆာင်ရွ

offset

ပ်ေည်ျားအမ ြုှိ ျားအစာျား

ယ်

(၄)

ယ်ဖပေ်ဖို့ ပေ်ို့ အသျားဖပြုရေ်

နဆာင်ရွ
တှိျားတ

်လ င် အောဂတ်
်လာနစရေ် အနထာ

မ ြုှိ ျား

ှိ

တှိ

ဝတ်မ ာျေး ရရှိထာျားပါသည်။ ထှိခ ဉ်ျား

ာလ အက
်အ

အနစ်ခ ြုပ်နြာ်ဖပဖခင်ျားဖြစ်သည်။

ျားစာျားြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ှိေ်ျားမ ာျားနင့်် တွြ

ထှိခ ဉ်ျား

်ေယ်နဖမအတွင်ျား

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာ

်နေသည့်် နှိင်ငဟ၍ ယနေို့အထှိ

မရှိနသျားနသာ်လည်ျား ဤလမ်ျားညေ်စာအပ်သည် (ြွွေ့ပြှိြုျားပပျားနင့်် ြွွေ့ပြှိြုျားဆ) နှိင်ငအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့ လ
ခ ဉ်ျား

ပှိင်ေ

်နတွွေ့အနတွွေ့အက

ပ်ေည်ျားအခ ြုှိ ွေ့ကိ

နှိင်ငမ ာျားစွာတွင်

ပ်ေည်ျားမ ာျားသည် ကသခ ာစာ က
၍
်

ာ

ြုယနေသည့််
ှိြုတင်ဖပင်ဆင်

ွယ် ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားရလေ်န

ာင်ျားမ ာျား

ဖပြုနှိင်သည်။

ကလလာစ ာပဖစ် ပ်မ ာျားအနပေါ် သျေးသပ်နဆွျားနနွျားဖခင်ျား
ဤလ
ရရှိခ့်နက

်နတွွေ့အသျားခ သအတွ

ာင်ျား မက

ာနသျားခင်

်

လမ်ျားညေ်စာအပ်တွင်

လက်ကတွေ့အာျေးပဖင်

ကပမပပင် လဒ်ကကီျေးကကီျေးမာျေးမာျေး

သာဓက ဖပခ့်သည့်် biodiversity offset လပ်ငေ်ျားမ ာျားနှင်ပတ်သတ်၍ က ျေးခ ယ်ထာျေးသည်

ကလလာစ ာပဖစ် ပ်(၃) ခကိ (ကနာက်ဆက်တဲ ၁ မှ ၃ အထိတင်) ကဖာ်ပပထာျေးသည်။ သိက
ို့ သာ်လည်ျေး ယင်ျေးတိသ
ို့ ည်
ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုဆိင် ာ

င်ျေးနှီျေးပမြှပ်နှမ ာျေးမ ာျေး ဆက်လက်ပပြုလပ်စ ာလိကနကသျေးသည်။ ယင်ျေးတိို့အနက်နှစ်ခမှာ Liberia Nimba

နင့်် Madagascar Ambatovy တိပို့ ဖစ်မပီျေး ထိစီမကိန်ျေးတိို့သည် အက
စမ

ှိေ်ျားမ ာျားဖြစ်က

သည်။ တတှိယစမ

ှိေ်ျား Cameroon Lom Pangar သည် အစှိျားရ

တစ်ခဖြစ်သည်။ ထှိနလ့်လာစရာ စမ
သှိမ
ို့ ဟတ် စမ

ျားစာျားအဆင့်် ပဂ္လှိ

ှိေ်ျား (၃) ခသည်

ဏ္ဍ သတတြုတျားနြာ်နရျား

ဏ္ဍ နရအာျားလ ပ်စစ်စမ

(၁) offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး လှိအပ်နင်
ှိ သည့်် စျားပွာျားနရျား

ှိေ်ျားအမ ြုှိ ျားအစာျားမ ာျား (၂) (ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျားနင့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်

ှိေ်ျားက

ျား

ဏ္ဍမ ာျား

ှိ အနဖခခသည့်် အစာျားအနလ ာ်နပျားဖခင်ျား

မ ာျားပါဝင်သည်) offset လပ်ငန်ျေးအမ ြုိ ျေးအစာျေးမ ာျေး သှိမ
ို့ ဟတ် (၃) သီျေးပခာျေးအနဖခအနေမ ာျားတွင် offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေး
နဆာင်ရွ

်နှိင်သည့်် နှိင်ငမ ာျား သှိမ
ို့ ဟတ် နေသမ ာျား

နလ့်လာစရာ ဖြစ်ရပ် (၃) ခအေ
အန

ာင်အထည်နြာ်ခ့်ဖခင်ျားမရှိပါ။

အကလျေးအနက်ထာျေး
တှိျားတ

် မည်သည့်် စမ

ှိေ်ျား

ှိ အဖပည့််အဝ

မှ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးကိ ဖပည့််စစွာေဇှိင်ျားနရျားဆွ

ထှိနလ့်လာစရာဖြစ်ရပ်မ ာျား

စမနရျားဆွနဆာင်ရွ

်မှုမ ာျားနင့််ဆင်
ှိ သည့်် ဥပမာအခ ြုှိ ွေ့

်လ င်

ှိယ်စာျားမဖပြုသည်မှာ ကသခ ာပါသည်။ အဆှိပါ

ရရှိနှိင်သည့််

ှိ နပျားဖခင်ျားသာဖြစ်သည်။
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သည်
လ

biodiversity

်နတွွေ့နဖမဖပင်ရလေ်

offset

အစစ်အမေ်နင့််

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး
အဖပြုသနဘာ

ှိ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ကနာက်ဆက်တဲ - ၁
ကနာက်ဆက်တဲ - ၁။ နလ့်လာစရာဖြစ်ရပ်။ Liberia Nimba Western Range Iron
Ore
စမ

ေ
ှိ ျား် အနက

ာင်ျား ပခြုငတင်ပပဖခင်ျား။

Guinea ေယ်စပ်နင့််
တျားနြာ်နရျား

ပ်နေသည့်် Liberia နှိင်ငနဖမာ

်ပှိင်ျား Nimba နတာင်တေ်ျားနေသရှိ သသတတြုရှိင်ျား (Iron Ore)

မပဏဖြစ်သည့်် ArcelorMittal (AML) သည် သတတြုတျားနြာ်ထတ်လပ်မှု

သတတြုတျားနြာ်မှုလပ်ငေ်ျားမ ာျား

ှိ Nimba နတာင်တေ်ျားမ ာျား၏ အနော

်ဘ

်ရှိ ဖပေ်ို့

ပါဝင်သည့်် နတာင် (၃) လျား(Tokadeh, Gangra နင့်် Yuelliton) တှိတ
ို့ ွင် အဓှိ
သသတတြုရှိင်ျား

ှိ ၂၄၃

လှိမတာ

ွာနဝျားသည့််

ှိ ၂၀၁၁ ခနစ်တွင် စတင်ခ့်သည်။

စာတည် ှိကနကသာ နတာင်တေ်ျားမ ာျားတွင်
ထာျား နဆာင်ရွ

မ်ျားရှိျားတေ်ျားသှိို့ ရထာျားဖြင့်် ပိက
ို့ ဆာင်၍ ထှိ

မ်ျားရှိျားတေ်ျားမတစ်ဆင့်် သနဘဘာဖြင့််

Buchanan ဆှိပ်

မ်ျားသှိို့ ပိက
ို့ ဆာင်သည်။ ArcelorMittal

Buchanan ဆှိပ်

မ်ျားအဖပင် ပစစည်ျားမ ာျား ထာျေးသိသည်ကန ာမ ာျေးကိ ယင်ျားတှိမ
ို့ လအရွယ်အစာျားထ

ဖပေ်လည်မွမ်ျားမဖပင်ဆင်ခ့်သည်။ ထှိန
ို့ က
သတတြုတွင်ျားတဝှိ

်

အဓှိ

ထာျား

မပဏသည် ပ

ာင့်် ပထမအဆင့်် စမ

နဆာင်ရွ

်ရာ၌

စှိ

ှိေ်ျား

်စျားယှိယွင်ျားနေသည့်် လ

်ရှိရထာျားသလမ်ျားနင့််

် အေည်ျားငယ်ခ ွေ့ထွင်၍

ာလ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) တွင် နဖမဖပင် ခတ်ထွင်ရင်ျားလင်ျားမှု

်ပ ြုှိ ျားနဖမနင့််

သစ်နတာ

ထှိသစ်နတာမ ာျားတွင် အပမစှိမ်ျားစှိစွတ်သစ်နတာမ ာျားလည်ျား ပါဝင်သည်။ စမ
စမနရျားဆွထာျားနသာ်လည်ျားပ သသတတြုရှိင်ျားနစ ျားနှုေ်ျားမ ာျား ထှိျား

်သည်။ တျားနြာ်ရရှိနသာ

သွာျားနသာနက

၅၀၀

ဟတ်တာအထှိ

ဆျားရှုျားခ့်သည်။

ှိေ်ျားေတှိယအဆင့်် ( ၂၀၁၅-၂၀၂၆
ာင့်် အန

ှိ

ာလအထှိ

ာင်အထည်နြာ်မှု နနာင့််နနျားသွာျား

ခ့်သည်။) သည် နဖမေှိမ့််ပှိင်ျားရှိ အပမစှိမ်ျားသစ်နတာ ၂၂၅ ဟတ်တာအပါအဝင် သစ်နတာစစနပါင်ျား ၇၀၀ ဟတ်တာ ထပ်မ ဆျားရှုျားနိင်
မည်ဟ နမ ာ်မေ်ျားထာျားသည်။
အဖပည့််အဝ နငွနက

ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား

ျားစှိ

ArcelorMittal

မပဏသည် Liberian သတတြုတျားနြာ်နရျားလပ်ငေ်ျားတွင် ၈၅ % ပှိင်ဆှိင်၍

်ထတ် ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။

မ
ွ ာျား၏ အနရျားပါမှု

Nimba နတာင်တေ်ျားမ ာျားရှိရာနေသသည် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
ခထာျားရသည့််အဖပင်
နစ်ရည်လပ်

မပဏ၏

ှိင်ခွင့််ရသည့်် စမ

ကသာ သစ်နတာမ ာျား၊ အပပှိင်ျားဖမ

ESIA

ွတေ်ြှိျား ဖမင့််မာျားနသာနက

ာင့််

နလ့်လာမှုအစရင်ခစာတွင်လည်ျား

မ္ာလျားဆှိင်ရာ အသှိအမတ်ဖပြု
ထှိအခ

ဧရှိယာတစ်ခဖြစ်သည်။

ှိအတည်ဖပြုထာျားသည်။

ှိေ်ျားဧရှိယာသည် စှိစွတ်နေသည့်် အပမစှိမ်ျားသစ်နတာမ ာျား၊ ပပန်လည်ကပါက်က ာက်ကကီျေးထာျေးလာ
်ခင်ျားဖပင် (ဆဗာျားောျား)မ ာျား၊ ရွေ့ညေ်နတာမ ာျားနင့်် အခ ြုိ ွေ့ကသာ edaphic ဆဗာျားောျားဖမ

အခ ြုှိ ွေ့နင့််အတ ပှိမှိအ ည်အကသျေးက ဆင်ျေးကနသည်ကန င်ျေးကဒသမ ာျားနင့်် နရွေ့နဖပာင်ျားနတာင်ယာစှိ
သည့််

်

စမ

ှိေ်ျားမတှိင်မ

ရ

ခနဗေ

်ခင်ျားဖပင်

်ပ ြုှိ ျားမှုမ ာျား က ာကနှာစြွွေ့ထာျား

နလ့်လာမှုအနဖခအနေနြာ်ဖပခ က်အ

(မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ရည်လ ာျားပပျား သစ်ပင်မ ာျား ထပှိတ်ြျားလမ်ျားနေသည့််) တေ်ြှိျားဖမင့််သစ်နတာအ

ွ

ထှိနေရာတွင်

်မ ာျားစွာ ရှိနေခ့်ပပျား

ထှိသစ်နတာမ ာျားတွင်ဖမင့််မာျားသည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားတေ်ြှိျားရှိသည့်် (restricted range species)၊ ပ ွေ့နတ
ို့ ည်ရှိမှုေယ်နဖမ
အ

ေ်ို့အသတ်ရှိသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား ရှိက

သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား အဆှိပါသစ်နတာ

ဧရှိယာအတွင်ျားနင့််အဖပင် နစ်ခစလျားတွင် နတွွေ့ရှိခ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။
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ွ

်မ ာျား

ှိ သတတြုတျားနြာ်နရျားလပ်

ှိင်ခွင့််ရ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

Liberia နှိင်င၏ Nimba နတာင်တေ်ျား အနရွေ့ဘ
သတတြုတျားနြာ်နရျား

် သဘာဝက

မပဏ ArcelorMittal ထမ နငွနက

ျားအ

ှိြုျားဝှိင်ျားနတာ (East Nimba Nature Reserve)သည် biodiversity offset ၏ တစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်အဖြစ်

အညမ ာျား ရရှိနေသည်။ ထှိက

ှိြုျားဝှိင်ျားသစ်နတာသည် အာြရှိ

မ ှိြုျားရင်ျား ဖြစ်သည့်် အပများပွလှိပ်ဖပာက

ျားမ ှိြုျား (Giant

African Swallowtail Papilio antimachus) (အနပေါ်ပ) နင့်် သ

်ဆှိင်ရာနေသတွင်သာ နတွွေ့နှိင်သည့်် တမထျားဖခာျားသည့်် နေသရင်ျားမ ှိြုျားစှိတ်ဖြစ်သည့်် Nimba ြ မ ာျား (endemic

Nimba Otter Shrew Micropotamogale lamottei) (နအာ

်ပ) တှိအ
ို့ ပါအဝင် အဓှိ

အထင်

ထာျား ကာကယ်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေးရမည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားစွာ ရှိနေသည့်် ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား

ွဆှိင်ရာ

ရနေရာဖြစ်သည်။

ဓာတ်ပ ။ Wing Crawley (အနပေါ်ပ), Ara Monadjem (နအာ ်ပ)

၂၀၀၃ ခနှစ်၊ နိင်ငပပန်တမ်ျေးတင် ကဖာ်ပပထာျေးသည် East Nimba သဘာဝသစ်နတာက
ဟတ်တာ) သည် နစ်ရည်လပ်

ှိင်ခွင့််ရသည့်် သတတြုတျားနြာ်နရျားေယ်နဖမ၏ အနရွေ့ဘ

ထနထာင် ထာျားသည့်် သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမ (၄) ခသာ ရှိသည့််အေ
West Nimba

ှိြုျားဝှိင်ျား (ENNR, 13,569

်တွင်ရှိ၍ Liberia နှိင်ငတွင် တရာျားဝင်

် တစ်ခဖြစ်သည်။

အဆှိဖပြုသဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျားေယ်နဖမဟ ယခင်

နခေါ်ဆှိသည့်် Gba ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့

ပိင်သစ်ကတာ (10,823 ဟတ်တာ ေျားပါျား)၊ Zor ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာ (1,140 ဟတ်တာ) နင့်် Blei
ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ ပိင်သစ်ကတာ (629 ဟတ်တာ)4 အပါအဝင် ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာမ ာျားစွာလည်ျား
ရှိသည်။ ENNR အပါအဝင် နြာ်ဖပပါသစ်နတာနဖမအာျားလျားသည် နေသခလထ၏ လပ် ပ်မ ာျေးနှင် သစ်နတာ သယဇာတနပေါ်
မခှိနေရသည့်် အသ
မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ

်

်နမွျား ဝမ်ျားန

ွယ်ရေ်

ာင်ျားမ ာျား - နတာင်ယာစှိ

ပခှိမ်ျားနဖခာ

်ခနေရသည်။

ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာ
အန

ထှိခှိ

အတွင်ျား

်ပ ြုှိ ျားဖခင်ျား၊ အမလှိ

ထှိအ
ို့ ဖပင်

ရှိသည့််

်ဖခင်ျားနင့်် သစ်ထတ်လပ်ဖခင်ျေးနက

ArcelorMittal

Gangraနတာင်တွင်

မပဏ

လည်ျား

သတတြုတျားနြာ်ရေ်

ာင့််
Gba

စ မခ

်

ှိ

ာင်အထည်နြာ်နေသည်။

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ နရျား အစအမမ ာျား
လ

်ရှိနင့််

အဆှိဖပြုထာျားသည့််

သတတြုတျားနြာ်ရေ်နေရာမ ာျားမ

ထှိနေရာမ ာျားတွင် ကမ္ာလျေးဆိင် ာ မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ
ယင်ျားတှိသ
ို့ ည် စမ
အစအမမ ာျား

င့််သျားပပျားနော

ယင်ျား၏ပတ်ဝေ်ျား
အဆင့််ဆင့််

ှိေ်ျား၏ ထှိခှိ

ွယ်မည့််အနတရာယ် ပခှိမ်ျားနဖခာ

်မှုခရမည်ဖြစ်သည်။ထိက
ို့ ကာင် AML
်တွင်

offset

င်နင့်် လမှုဆှိင်ရာထှိခှိ

ှိ နဆာင်ရွ

်

စနဆာင်ျားရရှိသည့််

လပ်ငန်ျေး

ှိ

ဆ

်လ

်ခနေရသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားစွာ ရှိနေက

မပဏသည် သင်ကတာ်သည့်် ထှိခှိ
်နဆာင်ရွ

်ရေ်

ပ်ေည်ျားတစ်ရပ်

အနဖခခအနဆာ

အနသျားစှိတ်ပါရှိသည့််
်အအကန ာအတွ

ဥပမာ - သတတြုတွင်ျားမထွ

မပဏသည်

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား လပ်ငေ်ျားစဉ်

ှိ အသျားဖပြုခ့်သည်။

နရာင် ာှ ျေးဖခင်ျား။ နရာင် ှာျေးသင့််သည့်် သှိမ
ို့ ဟတ် တတ်နှိင်သမ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရာ
ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး

လပ်ငေ်ျားအဟေ်အ
ို့ တာျားရှိမည့််

်သင့််သည့်် အနရျားပါသည့််

နေရာမ ာျားဖပနဖမပမ ာျား

နရျားဆွဖခင်ျားနင့််

် စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားခ မတ်ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် နရာင် ှာျေးမှုမ ာျေးကိ နအာင်ဖမင်စွာ နဆာင်ရွ

်နသာ က မ ာျေးကိ

၍

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား

ဆျားဖြတ်ခ့်သည်။

်မှု ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားလပ်ငေ်ျားစဉ်တွင်ပါရှိသည့်် ထှိခှိ

်ရာတွင် စပပြု သည် ခ ဉ်ျား

နလ့်လာမှုမတ်တမ်ျားမ ာျားအရ

်ခ့်သည်။

Tokadeh နတာင်ရှိ နရဆင်ျားဧရှိယာတစ်ခထသှိို့ စျားဆင်ျားနစခ့်၍ ထှိနတာင်၏

4 နေသခမ ာျား ဦျားနဆာင်သည့်် စမအပ်ခ ြုပ်မှုေည်ျားလမ်ျားအာျားဖြင့်် သစ်နတာသယဇာတမ ာျားအနပေါ် နရရည်အသျားဖပြုနှိင်မှုတှိျားတ ်နရျားအာျားနပျားဖမြှင့််တင်ရေ်အတက် ကဒသခပပည်သ
အစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာစမခေ်ို့ခွမှုတွင် နေသခမ ာျားနှင် ခ ှိတ်ဆ

်နဆာင်ရွ

်သည်။ ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာ၏ စမခေ်ို့ခွမှုရည်ရွယ်ခ

ဆျေးပဖတ်သည်။ ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာမ ာျားအာျေး ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား

ွမ ာျား

ာ

ွယ်ထေ
ှိ ်ျားသှိမ်ျားနရျား

မပပြုပါ။

56

ှိ အဓှိ

ရည်ရွယ်ခ

်မ ာျား

ှိ အမမဲတကစ နေသခမ ာျားက

်တစ်ခအဖြစ် အမ ာျေးအာျေးပဖင် တည်ကထာင်ပခင်ျေး

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

နတာင်ဘ

်နင့်် အနော

်ဘ

် နတာင်ခါျားပမ်ျားနေရာရှိ

ပှိမှိအရည်အနသွျားဖမင့်် သစ်နတာမ ာျား

မ်ျားပါျားနစာ

ှိ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရာ

်မ ာျား

ှိ မထှိဘ ခ ေ်ထာျားခ့်ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ထှိဧရှိယာမ ာျားရှိ

်ခ့်သည်။ နတာင်နပေါ်ရှိ (၂၀ ဟတ်တာ အ

အလွေ်နသျားငယ်ကသာ်လည်ျေး တမထျားဖခာျားသည့်် တန်ဖိျေးဖမင့်် နရဆင်ျားဧရှိယာ
သတ်မတ်ခ့်သည်။ ထှိနေရာ

ှိ မထှိမခှိ

ထှိဧရှိယာသည် ပစဉ်ျားမ ာျား၊

ှိ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ဏေ်ျားမ ာျားနင့်် င

မတ်ယက

က ာှ င် ှာျေးမှုနှင်ပတ်သက်ကသာ
ေဇှိင်ျားနရျားဆွထာျားသည့််

နော

်ထပ်

ထှိခှိ

မ
် ှုအေည်ျားဆျားဖြစ်နအာင်

်မှုမ ာျား

ေည်ျားဖြင့်် နဆာင်ရွ

ေ်

်ခ

စရှိတ်နင့်် စွမ်ျားအင်သျားစွမှုမ ာျား

်ဖခင်ျား” နင့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

နဖမဆလာတှိ

ေဦျားလပ်နဆာင်မှုမ ာျား
နေသမ ြုှိ ျားရင်ျား ဖမ

ှိ

်မှုမ ာျား အေည်ျားဆျားဖြစ်နစနရျား ေည်ျား(၂)

ှိ

တည်နဆာ

်စာျားမှု

ှိ

အနစာပှိင်ျား

အဖမေ်ဆျားတာျားဆျား
်မ ာျားနင့််

ာ

သတတြုတျားနြာ်မှုမ ာျားနက

ွယ်ရေ်ရည်ရွယ်ကာ

နဆာင်ရွ

ှိ ဖြတ်နတာ

်ခ့်သည်။

်

လပ်
က

့်က

်ခ့်သည်။
ာင့််

ထှိခှိ

်ခ့်နသာ

အပင်

ဖပေ်လည်စှိ

်ပ ြုှိ ျားဖခင်ျားသည်

်ပ ြုှိ ျားဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ထှိသှိို့

်ပင်မ ာျား နအာင်ဖမင်စွာ ဖပေ်လည်ြျားလမ်ျားနစသည့််
ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျားသည် Liberia

နသျားသည့်် ဖပေ်လည်ထနထာင်မှုမ ြုှိ ျားဖြစ်သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား ထှိအပှိင်ျားတွင် စွမ်ျားနဆာင်ရည်မ ာျား

AML

စစ်ပွမတှိင်မအခ ေ
ှိ ်

မ်ျားပါျားဇေ်မ ာျားအတက်

ဖပေ်လည်ထနထာင်နရျားဆှိင်ရာ

်ပပျား လအာျားဖြင့်် ဖပေ်လည်စှိ

အနဖခအနေသှိို့ ဦျားတည်နစသည်။ ပပင်ပအာျေးပဖင်ကန င်ျေးကဒသ(Induced Habitat)
ထနထာင်ရေ်အတွ

်နရျား

်ောရမည့်် စနှုေ်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား

ှိ ထှိေ်ျားခ ြုပ်စမဖခင်ျား၊ ဖမစ်နခ ာင်ျား

ျားမာျားနသာ နဖမဖပင်ဧရှိယာနပေါ်တွင် သဘာဝနပါ

နှိင်ငတွင် ယခတှိင် မသှိရှိက

်အအကန ာမ ာျေး

ပ်နသာ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျား ကဆာင် က်ပခင်ျေးနင့်် ညများအလင်ျားနရာင်

်နရျားနင့််

ာလရည်ရည်ရွယ်ခ

်ဖခင်ျားဖြစ်၍

ေ်သ
ို့ တ်၍ အရွယ်အစာျား၊ တည်နဆာ

်ဖြစ်မှု အေည်ျားဆျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ဖခင်ျားတှိို့ နဆာင်ရွ

်မ ာျား၏ ပင်စည်နင့်် အဖမစ်မ ာျား

်ဖခင်ျားသည် က

သစ်နတာမ ာျားမ

စွေ်ို့ပစ်ရာနေရာမ ာျားနင့််

်ထာျားသည်။ ဤနေရာတွင် အနဖခခအနဆာ

ှိဖြတ်သေ်ျားမှုမ ာျေးကိ တင်ျားက

ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျား။

နဆာင်ရွ

နေ င်ျေးကဒသမ ာျေးကိ

်အအတည်ကဆာက် ာတင်

ှိ နလ ာ့်ခ ခ့်သည်။ အဖခာျားေည်ျားလမ်ျားမာ မဖြစ်မနေ လှိ

ာင့်် တှိရှိစဆာေ်မ ာျားအာျား အနနာင့််အယ

ဧရှိယာမ ာျားတွင်

်မ ာျား၊

အနဖခခအနဆာ

မပဏသည် အဆှိပါ ထှိခှိ

်ဖခင်ျားပဖစ်သည်။ ဥပမာ - နှုန်ျေးနယ်အနှစ်မ ာျေး

ကာျေးခဇန်သတ်မတ်ဖခင်ျား၊ နခ ာင်ျား
မ ာျားနက

စွေ်ို့ပစ်အမှိှု

လှိအပ်သည့််

ယ် လှိ၊ မလှိ ဆေ်ျားစစ်ပပျား အကဆာက်အအအရွယ်အစာျား

ခ မတ်နဆာင်ရွ

အနရျားပါသည့််

်ခ့်သည်။ တစ်ေည်ျားသည် ေဇှိင်ျားနရျားဆွမှု လပ်ငေ်ျားစဉ်၏ အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် နဆာင်ရွ

“အင်ေ င်နီယာပိင်ျေးဆိင် ာ တေ်ြှိျားတွ
အမေ်တ

ာင့်် AML

ာင့်် အနရျားပါသည့်် ကန င်ျေးကဒသဟ

သည်။

နလ ာ့်ခ ဖခင်ျား။

ှိ မနရာင် ှာျေးနှိင်နသာနက

ဥပမာမ ာျားတွင်

ပစစည်ျားထာျေးသိ ာနေရာမ ာျား၊

သတတြုတွင်ျားအတွင်ျားရှိ သယ်ယပှိန
ို့ ဆာင်နရျားလမ်ျားမ ာျား ပါဝင်က
ထှိခှိ

ှိ မထတ်ယခ့်ပါ။

်မ ြုှိ ျားစှိတ်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့ အမ ာျားအဖပာျား နတွွေ့ရှိရသည့််အဖပင် Tokadeh

ေ်ရှိသည့်် တစ်ခတည်ျားနသာ အပနလ ာ့်ပှိင်ျား မှိျားသစ်နတာမ ာျားရှိဖခင်ျားနက

အထျားနရာင် ှာျေးရေ်

ယ်အဝေ်ျားရှိ)

် ြယ်ခ ေ်ထာျားရေ်

်ခ ေ်ထာျားနှိင်ရေ် ထှိနေရာမှ ထတ်ယရနှိင်သည့်် သသတတြုရှိင်ျား ၃ %

နတာင်နပေါ်တွင်
သည်။

ွမ ာျားအတွ

မပဏသည်
ှိင်ခ့်သည့််

့်ခနှိင်စွမ်ျားရှိသည့််

လ

သတတြုတျားနြာ်နရျား

သတတြုတွင်ျားမ ာျားတွင်

စမ်ျားသပ်စှိ

အပင်မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား၏

ပ ြုှိ ျားနထာင်ခ့်သည်။ ဤသှိို့မ ြုှိ ျားစှိတ်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားနင့်် စှိ
ှိ မည်သှိို့ နအာင်ဖမင်နအာင် နဆာင်ရွ

်ရှိ

်နှိင်နက

လပ်ငေ်ျားခွင်အေျားတွင်
်ပ ြုှိ ျားမှုမ ာျားစွာ

အနစ့်မ ာျား

်ပ ြုှိ ျားမှုေည်ျားလမ်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့

ှိ

န

ာ

ှိ

စွေ်ို့ပစ်ထာျားသည့််

ေဦျားနဆာင်ရွ

် ယ၍

စှိ

်ခ့်သည်။

်ပ ြုှိ ျားနရျားဖခမ ာျားတွင်

ှိ စမ်ျားသပ်ဖခင်ျားသည် ဖပေ်လည်ထနထာင်နရျား

ာင်ျား စတင် ဖပသနေဖခင်ျားဖြစ်သည်။

Biodiversity offset လပ်ငန်ျေး
ArcelorMittal ၏ Liberia နှိင်င ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
လပ်ငေ်ျားလပ်နဆာင်မှုမ ာျားနက

ာင့််

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားရေ်

ရည်ရွယ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။

ွ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစအစဉ် (BCP) သည်

ွမ ာျားအနပေါ်က က ာက်သည်
ထှိအစအစဉ်သည်

ကကင်ျေးက န်ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ
အစာျားအစာြလမှု

သစ်နတာသယဇာတမ ာျားအနပေါ် လအမ ာျား၏မခှိအာျားထာျားမှု နလ ာ့်ေည်ျားကစရေ် လ
ပိမိအ

ာအ

နဆာင်ရွ

ွယ်နပျားဖခင်ျားနင့််

စှိ

်ပ ြုှိ ျားနရျားအရှိေ်အဟေ်မ ာျား

ပျားနပါင်ျားစမခေ်ခ
ို့ ွရေ်

ြွွေ့စည်ျားနဆာင်ရွ

နအာင်ဖမင်နအာင်

သတ်မတ်ထာျားသည့်် စမခေ်ခ
ို့ ွမှုဆှိင်ရာ စမခ
စမခေ်ခ
ို့ ွမှုစမခ

်မ ာျားအနပေါ်

ှိ ဥပမာ - သစ်ထတ်လပ်ဖခင်ျား စသည့်် အဖခာျားရည်ရွယ်ခ

ဆ
် ှိင်ရာ လပ်နဆာင်ခ

်မှုနင့််

်နစရေ်နင့််

်ရှိ သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားေယ်နဖမမ ာျားအာျား

ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားအာျားဖြင့််

် အသျားဖပြုရေ် သတ်မတ်ထာျားဖခင်ျားဖြစ်နှိင်ရာ ယင်ျေးတိသ
ို့ ည် သစ်နတာမ ာျား

မလိသည်ကိ သတိခ ပ်ထာျေးသင်သည်။ BCP ၏ သ
•

တှိျားတ

်နေသည်။ ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာမ ာျားသည် ယင်ျားတှိို့အာျား စမခေ်ခ
ို့ ွသည့်် ရည်ရွယ်ခ

မတည်သည်။ ထှိကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာမ ာျား
အတွ

ဖမြှင့််တင်ဖခင်ျား

မပဏ၏

်မ ာျားမာ နအာ

တာဝေ်ဝတတရာျားမ ာျားနင့််
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ှိ စမခေ်ခ
ို့ ွဖခင်ျားနင့်် အ

်ပါအတှိင်ျားဖြစ်သည်။

အခေ်ျား

်တစ်ရပ် နရျားသာျားဖပြုစ အန

်မရှိခ့်ပါ။) ေည်ျားလမ်ျားအာျားဖြင့်် ENNR

်မ ာျား

ှိ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားဖခင်ျားလပ်ငန်ျေး ကဆာင် က်စ ာ
ဏ္ဍမ ာျား

ှိ

ရင်ျားလင်ျားစွာ

ာင်အထည်နြာ်ဖခင်ျား (ယခင်
ာအ

ွယ်နပျားမှု တှိျားတ

်နစဖခင်ျား၊

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

•

နရရည်တည်တ့်နသာ စမခေ်ခ
ို့ ွဖခင်ျား၊ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျား၊
လည်ပတ်မှုလပ်နဆာင်ခ

်မ ာျားအတွ

်

င်ျားလည့််နစာင့််က

ည့််ဖခင်ျားနင့်် အဖခာျား လပ်ငေ်ျား

ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာစမခေ်ခ
ို့ ွနရျား

အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့််

ောျားလည်မှုစာချွေ်လာမ ာျား ခ ြုပ်ဆှိထာျားဖခင်ျား၊
•

က ွေ့ကပပာင်ျေးကတာင်ယာလပ်ငန်ျေး

ကလ ာနည်ျေးကစက ျေးအတက်

ပိမိတိျေးတက်ကစပခင်ျေးအပါအဝင်
နရရည်တည်တ့်သည့်် အသ
•

အဓှိ

အမလှိ

်ဖခင်ျားနင့်် သစ်နတာထွ

ထာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရမည့််ဧရှိယာမ ာျားနင့််မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

ှိ ထှိနရာ

အဖပေ်အလေ်အာျားဖြင့််

ာင်ျားစမ

နေသခမ ာျားအာျား

သဘာဝအရင်ျားအဖမစ် သျားစွသ နေသခမ ာျား
က ျေးဆဲထာျေးသည်

်စွာ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနပျားဖခင်ျား

ြုှိ ျားခစာျားခွင့််မ ာျားနပျားဖခင်ျား။

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားေည်ျားလမ်ျား

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစာခ ြုပ်မ ာျား

Conservation International နင့်် မှိတ်ြ
မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ

အ
ှိ

အကလအထမ ာျေး

ေ်မ ာျားအနပေါ် မခှိအာျားထာျားမှု နည်ျေးပါျေးနစရေ်
်ကပျေးဖခင်ျား၊

်

်နမွျားဝမ်ျားန

်

ှိေ်ျားမ ာျား မှိတ်ဆ

အတွ

•

စိက်ပ ြုိ ျေးက ျေးဆိင် ာ

ထိသိို့ပပြုလပ် ာတင်

ှိ ပိမိက ျေးခ ယ် ကကစက ျေးအတက်

အစှိျားရမဟတ်သည့််

အြွွေ့အစည်ျားဖြစ်သည့််

NGO

အ
် သွင် ညြှှိနှိှုင်ျားစမခေ်ခ
ို့ ွဖခင်ျား၊

ွယ်ရေ် စှိျားရှိမ်နေရသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်ဖြစ်သည့်် Nimba ြ မ ာျားနင့်် Western Chimpanzee Pan

်

troglodytes verus တှိအ
ို့ တွ ် မ ြုှိ ျားစှိတ်အနပေါ်မတည်နဆာင်ရွ ်သည့်် အစအစဉ်မ ာျား ထနထာင်ဖခင်ျား၊ ထှိသှိို့
ထနထာင်ရာတွင်

ထှိမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအတွ

သနတသေမ ာျား ဖပြုလပ်ရေ် အဓှိ

ှိေ်ျားမှ တှိျားတ

ာ

်ယမှုမ ာျား နဆာင်ရွ

ယခစမ

ှိေ်ျားတွင်

ှိ

offset
ှိ

်ညနက

BCP

အစအစဉ်သည်

ပှိမှိောျားလည်နစနရျားအတက်

်အလ

်မ ာျား

ှိ ေဇှိင်ျားနရျားဆွရာသှိို့

်နေခ့်ဖခင်ျားနက

ာင့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

သတတြုတျားနြာ်နရျားနက

်နသာနက

အကပခခအနသျားစှိတ်အခ

်အလက်မ ာျေး

တွ

်ခ

်မှုမ ာျားသည်

ှိေ်ျားသည် BBOP

သတတြုတျားနြာ်နရျားနက
နထာ

ာင့််

်ခအာျားနပျားထာျားသည်

ာင်ျား သတှိဖပြုမှိသည်မာ ဖငင်ျားစရာမရှိပါ။

ာင့်် အသာျားတင် တှိျားတ

်မှုမ ာျား

ှိ က ယ်ပပနို့်သည် နဖမမ က်နှာသင်ပပင် အတှိင်ျားအတာ

ွဆှိင်ရာ အမှန်တကယ် တှိျားတ

ာင့််

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား သနဘာတစာခ ြုပ်မ ာျား

ထှိခှိ

်မှုမ ာျား ရရှိမည်ဟ နမ ာ်မေ်ျားထာျားသည်။

်နေသည့််ေယ်နဖမမ ာျားထက်

ပှိမှိ

ယ်ဝေ်ျားသည့််

ေယ်နဖမတင်

်ဖြစ်နပေါ်မှု ရရှိရေ် ေဇှိင်ျားနရျားဆွထာျားဖခင်ျားဖြစ်သည်ဟ ဆှိရမည်ဖြစ်သည်။

ှိ ၂၀၁၅ ခနစ်တွင် ပထမဆျားနေရာ (၆) နေရာ၌ စတင်အန

နြာ်ခ့်သည်။ ၂၀၁၆ ခနစ်နင့်် နောင်လာမည့်် နစ်မ ာျားတွင်လည်ျား နော
AML

ှိ

်မှုအနဖခအနေ ဆေ်ျားစစ်မှု သျားဖခာျား မဖပြုလပ်ခ့်ပါ။ ထှိအ
ို့ ဖပင်

ာင့်် ဤစမ

ာမ အဖပြုသနဘာစမခေ်ခ
ို့ ွနဆာင်ရွ

် နဆာင်ရွ

ှိေ်ျားမတှိင်က

အစအမမ ာျားတွင်

်ထာျားဖခင်ျားမရှိပါ။ ထှိန
ို့ က

offset ေဇှိင်ျားစည်ျားမ ဉ်ျားအာျားလျားနင့်် မ

တှိျားခ ွေ့နဆာင်ရွ

စမ

်ခ့်သည်။ သှိန
ို့ သာ် ဆျားရှုျားမှုနင့်် တှိျားတ

သက်က ာက်မှုမ ာျားနင့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

အလှိ

်မ ာျား

ှိြုျားပမ်ျားမည့်် ENNRကန ာအတင်ျေး နင့်် ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာမ ာျား၏
စှိစစ်အတည်ဖပြုရေ်

အဆှိဖပြုထာျားသည့််

မည်သှိဖို့ ြစ်နစ

လှိအပ်ခ

ထာျားသည်။ ထှိသနတသေမ ရရှိနသာ အခ

်နအာင် က

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားတေ်ြှိျားမ ာျေး
န

နဂဟစေစ်ဆှိင်ရာ

်သည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစအမမ ာျား ဖြစ်နစဖခင်ျား။

နပျားပှိ၍
ို့ ထှိနရာ

ယခစမ

်

်ထပ်နေရာမ ာျားတင် ဆ

်လ

ာင်အထည်

်တှိျားခ ွေ့သွာျားမည်ဖြစ်သည်။

မပဏ၏ offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးဆိင် ာ အစအစဉ်၏ ေတှိယပှိင်ျားသည် (Northern Nimba Planning Area) ဟ

ယာယနခေါ်ဆှိထာျားသည့််

တရာျားဝင်

ဘက်စသျေး

သဘာဝထှိေ်ျားသှိမ်ျားနရျား

ရည်မေ်ျားထာျားသည်။ အဆှိပါ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမည့်် ေယ်နဖမအသစ်

ှိ

နြာ်ထတ်နဆာင်ရွ

်ရေ်

ှိ နဖမအသျားခ မှုအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားနှင် နပါင်ျားစပ်ညြှှိနှိှုင်ျား၍

ဓမမဓှိဌာေ်

စမနရျားဆွဖခင်ျား၊

က

ှိ ထည့််သွင်ျားနရျားဆွ ဖခင်ျားအာျားဖြင့်် စမခေ်ခ
ို့ သွ
ွ ာျားမည်ဖြစ်သည်။

ှိြုျားဝှိင်ျားနတာမ ာျား

လ

ေယ်နဖမတစ်ရပ်

်ရှိကဒသခလထပါဝင်ကစပခင်ျေးနင့််

စှိ

်ပ ြုှိ ျားနရျားနဖမမ ာျား၊

သတတြုမှိင်ျားမ ာျားနင့််

ဥပနေမနဘာင်
Liberia

နှိင်င၏တည်ဆဥပနေဖပဌာေ်ျားခ

်မ ာျားတွင်

offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

ှိ

သတ်သတ်မတ်မတ်

နြာ်ဖပထာျားဖခင်ျားမရှိပါ။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား Liberia နှိင်င၏ သတတြုတျားနြာ်နရျား စာခ ြုပ်အသစ်မ ာျားတွင် IFC ၏ လပ်နဆာင်မှု
စသတ်မတ်ခ
ယခစမ
တာဝေ်သှိ

်

၆

ှိေ်ျားတွင်လည်ျား

ှိ

လှိ
offset

မပဏဖြစ်ရေ်အတက်

်ောနဆာင်ရွ
ပပြုလပ် န်

်

နရျား

စည်ျား

သတ်မှတ်ခ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွဆှိင်ရာ

မ်ျားခ
်မရှိခ့်ပါ။
ထှိခှိ

စဉ်ျားစာျားခ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။
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်တစ်ရပ်

ှိ

ပှိမှိထည့််သွင်ျားနဆာင်ရွ

သှိန
ို့ သာ်လည်ျား
်မှုမ ာျားအတွ

်

ArcelorMittal

်နေက

သည်။

မပဏသည်

ထှိသှိို့အစာျေးထိျေးအနလ ာ်နပျားရေ်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

စီမကိန်ျေးနှင် ပတ်သ

်ဆ

န
် ွယသ
် မ ာျားနင့်် ခ ှိတ်ဆ

န
် ဆာင်ရွ

နေသဆှိင်ရာ စီမကိန်ျေးနှင် ပတ်သက်ဆက်နယ်သမ ာျေးအပ်စတစ်ခ
အဓှိ

မ
် ှု
ှိ ၂၀၀၈ ခနစ်တွင် ြွွေ့စည်ျားခသ
့် ည်။ ထှိအပ်စတွင်

အာျားဖြင့်် Liberia နှိင်ငအစှိျားရ၏ သစ်နတာဖွေ့မဖိျေးက ျေး အာဏာပှိင်အြွွေ့အစည်ျား (Forestry Development Authority

- FDA)၊ Conservation International ၊ Fauna and Flora International ၊ USAID နင့်် ယင်ျား၏ ကဒသခပပည်သ
အစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာအစအစဉ်မ ာျားနင့်် ArcelorMittal
AML

မပဏ၏ အဆ

စတင်နဆာင်ရွ
တစ်ရပ်

မပဏတှိို့ ပါဝင်က

သည်။ နေသအဆင့်် ပါဝင်နဆာင်ရွ

်ခ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခနစ် နှိဝင်ဘာလတွင် ရပ်ရွာလထနင့်် တှိင်ပင်နဆွျားနနွျားသည့်် အလပ်ရနဆွျားနနွျားပွ

င်ျားပ၍ ကဒသအဆင်ပါဝင်မှုမ ာျေးကိ ထည်သင်ျေးခဲသည်။ ထှိအခ ေ
ှိ ်မစ၍ ပမေ်အစည်ျားအနဝျားမ ာျား

နပါင်ျားစပ်ညြှှိနှိှုင်ျား
ဖြစ်ခ့်သည်။
လတစ်က

င်ျားပရာတွင် ENNR ၏ စမခေ်ခ
ို့ ွမှု

နေသခန

ျားရွာ

ယ်
ှိ စာျားလယ်မ ာျားအပါအဝင်

Forum မ ာျား

ှိ ၂၀၁၁ ခနစ်

တည်ျား

လပ်ငေ်ျားနင့််

ာရည်ဖပည်တွင်ျားစစ်ပွမ ာျားနက

ာင့််

အထျားလှိအပ်ခ က်တစ်ရပ်ဖြစ်ခ့်သည်။
အပပည်အဝ နပျားက

ျွမ်ျား

ပတ်သ

ဆ
်

်နွယ်သအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိထ
ို့ သှိို့

(၃)

ှိ လမ်ျားညေ်ဖပခ့်သည်။ Nimba Biodiversity Stakeholders

င်ျားပခ့်သည်။

BCP နရျားဆွရာတွင် ရပ်ရွာလထနင့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

နေသခမ ာျားလှိအပ်သည့််

ှိ BCP အစအစဉ်

ှိ သတ်မတ်သည့်် အလပ်ရနဆွျားနနွျားပွမ ာျားစွာပါ အပါအဝင်

ှိမ် အစရင်ခစာမ ာျား တင်ဖပဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ထှိအစအစဉ်

ာလက

်မှုမ ာျားကိ

်အသွယ်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျား၊ အစှိျားရမဟတ်သည့်် အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့်် Liberia နှိင်ငအစှိျားရတှိမ
ို့ တစ်ဆင့််

်မှုနင့်် ပါဝင်နဆာင်ရွ

်ဖခင်ျားသည် အဓှိ

ပညာနရျားအာျားေည်ျားမှုမ ာျားဖြစ်နပေါ်ခ့်ရာ

BCP

အစအစဉ်နင့််

င်မှုမ ာျား တှိျားတ

ခ့်သည်။ Liberia နှိင်င၏

စွမ်ျားနဆာင်ရည်တည်နဆာ

အစှိျားရမဟတ်သည့််

နှိင်ငတ

်ဖခင်ျားသည်

ာအြွွေ့အစည်ျားမ ာျားသည်

်လာနစနရျားအတက် နေသ ှိ NGO ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေးအာျေး အကအညီမ ာျေး

သည်။

နစာင့်် ကပ် ကည်ရစ
ှု စ်ကဆျေးပခင်ျေး
BCP အစအစဉ်မစတင်မ ဇဝဆှိင်ရာတ ာျေးဝင်ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးကိ ေည်ျားလမ်ျားတ
ပခင်ျေးသည် တသတ်မတ်တည်ျားရှိသည့်် သှိပပေည်ျား

စနှုေ်ျားမ ာျားအတှိင်ျား စမခေ်ခ
ို့ ွရေ် ခ

ထှိသှိို့ဖြစ်ရဖခင်ျားမာ နဝျားလသည့်် နေရာနေသတွင် တည်ရှိဖခင်ျား၊ နထာ
နေသအတင်ျေး
အ

ေ်အ

စွမ်ျားနဆာင်ရည်အာျားေည်ျားဖခင်ျားတှိန
ို့ က

မ ာျားသည့််

အဖပည်ဖပည်ဆှိင်ရာ

ာင့််

ဇဝ

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားနင့််ဆင်
ှိ သည့်် အလပ်မ ာျား

ဖြစ်သည်။

်

န
် သဖပခ့်သည်။

်ပ့်ပှိန
ို့ ဆာင်မှုဆှိင်ရာ စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျားရှိနေဖခင်ျားနင့််

ထှိအစအစဉ်၏

ဘတ်ဂ

်နတာ်နတာ်မ ာျားမ ာျား

ှိ အေည်ျားငယ်သာ နဆာင်ရွ

်နှိင်ဖခင်ျား) ဖပြုလပ်မည့််အစာျား အဆှိပါ

ှိ ပှိမှိ

်တစ်ရပ်

ေ်

စရှိတ်သ

ယင်ျား၏

ှိ

(နင့််

်ဆတ် ထာျားရေ် ဆျားဖြတ်ခ

ေည်ျားပညာမ ာျား ြွွေ့ပြှိြုျားတှိျားတ

ာင်ျား သ

ှိင်နဆာင်ရွ

ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးမှု

ဇီဝအ ည်အတက်ဆိင် ာ ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး
အခ ေ
ှိ ်အထှိ နခတတနော

်ခနက

လပ်

အက ြုိ ျေးဆက်အာျေးပဖင်

်သာမည့်် ပစဖြင့်် နဆာင်ရွ

်နှိင်သည့််

ှိ ခ င့််ခ င့််ခ ေ
ှိ ်ခ ေ
ှိ ် ခ မတ်ခ့်ရသည်။ သှိန
ို့ သာ် နရရည်အတွ

်

်ရေ် နင့်် စွမ်ျားနဆာင်ရည် ထနထာင်ရေ်ဟသည့်် အဖမင်တစ်ရပ်ဖြင့်် ESIA လပ်ငေ်ျားစဉ်၏

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်အဖြစ်

အခ ြုှိ ွေ့နသာ

ဇဝဆှိင်ရာ

ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးမှုမ ာျေးကိ

နဆာင်ရွ

်ခ့်သည်။

Wild

Chimpanzee Foundation (WCF) နင့်် Actions pour la Conservation de la Biodiversité in Ivory Coast (ACBCI) တှိသ
ို့ ည် Conservation International (CI) နင့်် ပျားနပါင်ျားနဆာင်ရွ
နစာင့််က

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး

နရရည်အစအစဉ်တစ်ရပ်

နလ့်လာမှုေည်ျားစေစ်မ ာျားနှင်ပတ်သက်၍
လပ်နဆာင်ခ

(၄၂)

ဦျားအာျား

နဆာင်ရွ

်၍ နှိတ
ို့ ှိ

်ခ့်သည်။

ထှိအစအစဉ်

သင်တေ်ျားနပျားနှိင်ခ့်သည်။

်မ ာျားတွင် (၁) ENNR တွင် နအာင်ဖမင်စွာ စမ်ျားသပ် နဆာင်ရွ

်သတတဝါမ ာျားအတွ
ာလအတွင်ျား

အလာျားတပင်

BCP

်နှိင်ခ့်သည့်် လှိပ်ဖပာမ ာျားအတွ

နစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး နရရည်အစအစဉ်တစ်ရပ်၏ ေဇှိင်ျားနင့်် (၂) ြ မ ာျား၏ နဂဟနဗေ လ
အဆင့််အတေ်ျားနင့်် ပ ွေ့နန
ို့ ပါ

်ပွာျားပ

Conservation Project) တှိို့

ှိ စျားစမ်ျားနလ့်လာရေ် Nimba ြ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစမ

် ဇဝဆှိင်ရာ
ွင်ျားဆင်ျား
အစအစဉ်၏
် ဇဝဆှိင်ရာ
်ရှိအနဖခအနေ

ှိေ်ျား (Nimba Otter Shrew

ှိ ထည့််သွင်ျားခ့်သည်။

ရပ်ရွာလထမ ာျားနင့်် အစှိျားရဌာေ သစ်နတာဖွေ့မဖိျေးက ျေးအာဏာပှိင်အြွွေ့အစည်ျား (FDA) ၏ သစ်နတာအနစာင့််တပ်မ ာျား
(ENRR အတွ

် ပါဝင်နဆာင်ရွ

်ခ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်) တှိို့

အစအစဉ်သည်

USAID

PROSPER

၏

အစအစဉ်နင့််

သစ်ကတာအနစာင့််မ ာျားအာျား သင်တေ်ျားနပျားရေ်နင့်် အ
ပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်ကတာမ ာျားအတွင်ျား
န

ာ

်ယဖခင်ျား

ှိ ဤနလ့်လာမှု
မှိတ်ြ

အည အနထာ

လသာျားတှိ၏
ို့

59

အ
် သွင်ပျားနပါင်ျား၍

ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်

်အပ့်မ ာျားနပျားရေ် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

လပ်နဆာင်ခ

ှိ ရှိျားရင်ျားပပျား အဓှိပပာယ်ရှိသည့််ပစဖြင့်် နဆာင်ရွ

ာလ အတွင်ျား သင်တေ်ျားမ ာျား နပျားခ့်သည်။ BCP

်ရေ် မှိတ်ြ

်မ ာျားနင့််ဆင်
ှိ သည့််

ွမ ာျားနင့်် ထှိကဒသခ

သတင်ျားအခ

်အသွင် ပျားနပါင်ျားနဆာင်ရွ

်အလ

်မ ာျား

်ခ့်သည်။ ထှိို့အဖပင်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

AML နင့်် NGO Fauna and Flora International တှိို့ မှိတ်ြ
ဇဝဆှိင်ရာ နစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး၊
မ ာျား

နဆာင်ရွ

်နှိင်ရေ်

ညနထာ

င်ျားလည့််ဖခင်ျားနင့်် သစ်နတာက

်ပ့်ခ့်သည်။

စစ်ကဆျေးပခင်ျေးအဖြစ် အရည်အနသွျားမတ်န

်အသွင် ပျားနပါင်ျား၍ ENNR နတာနခါင်ျားမ ာျားအာျား ပမေ်

ာ

ထှိလပ်နဆာင်ခ

ှိြုျားဝှိင်ျားအတွင်ျား စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျား

်မ ာျားသည်

တရာျားဝင်

offset

မ်ျား က

ျားက

်တင်ခနှိင်သည့််အခ ေ
ှိ ်အထှိ လှိအပ်သည့်် စွမ်ျားနဆာင်ရည်မ ာျား တည်နဆာ

တနဖြျားနဖြျားခ င်ျားဖမြှင့််တင်သွာျားရေ်ဖြစ်သည်။ ထှိအခ ေ
ှိ ်

ာလမတှိင်မအထှိ ယခအစအစဉ်

ှိ အပင်/အန

ပ်မှု

ကစာင် ကပ် ကည်ရှု
်ကာ

ာင် အနရအတွ

်

ဆှိင်ရာ အစာျားအနလ ာ်နပျားသည့်် အစအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် အခှိင်အမာ သတ်မတ်မည်မဟတ်ဘ biodiversity offset ကိ
နဖမပပင်အကနအထာျေးအ ခ ဉ်ျား

နငွနက

ျား အနထာ

ပ်မှုပစဖြင့်် လ

်နတွွေ့

နဆာင်ရွ

်သွာျားမည်ဖြစ်သည်။

အ
် ပ့် နရရည်ရရန
ှိ င်
ှိ မှု

CI မှ ပဖည်စက်ကာ ကငက ကျေးကထာက်ပမှု အခ ြုိ ွေ့ ပပြုလပ်ကနကသာ်လည်ျေး သတတြုတျားနြာ်နရျား၏ ပထမအဆင့််
ခနစ်

တည်ျား

) မှာပင် ArcelorMittal

မပဏသည် BCP အစအစဉ်

ှိ နငွနက

ျားမ ာျား ပ့်ပှိျားနထာ

(၂၀၁၁

်ပ့်နေခ့်သည်။ ၂၀၁၆

ခနစ်တွင် AML သည် IDH Sustainable Trade Initiative နင့်် သနဘာတစာခ ြုပ် ခ ြုပ်ဆှိခ့်ပပျား ယခအစအစဉ်
ဆက်လက်တှိျားခ ွေ့နှိင်နရျားအတက် ရေ်ပနငွမ ာျားဖြည့််တင်ျားခ့်သည်။ နရရည်တွင်မ အစအစဉ် က
ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာယက

ှည်တည်တနှိင်နရျားအတွ

်

ည်အပ်နမှုရေ်ပနငွတစ်ရပ် ထနထာင်ရေ် ဖြစ်နှိင်၊ မဖြစ်နှိင် စျားစမ်ျားနလ့်လာနေသည်။

နအာင်ဖမင်မမ
ှု ာျေးနင့်် ရရခ
ှိ သ
့် ည့်် သင်ခေ်ျားစာမ ာျား
လပ်ငေ်ျားလပ်

ှိင်ခ့်သည့်် (၃) နစ်အနတွွေ့အက

ြုအရ BCP နင့်် ေယ်နဖမ ှိ ကဒသခလထ၊ နေသခအစှိျားရနင့်် ဗဟှိအစှိျားရ၊

အစှိျားရမဟတ်သည့််အြွွေ့အစည်ျားမ ာျားသည် အထ
အမ ာျားအဖပာျား
အတွ
စမ

်

ှိ နဆာင်ရွ

ာလရည်လပ်

ှိင်နဆာင်ရွ

ှိေ်ျားေတှိယအဆင်သ
့် ည်

တှိျားတ

်ပါအစအစဉ်တွင် အင်တိက်အာျေးတိက် ပါဝင်နဆာင်ရွ

်၍ အစပ ြုိ ျေးလပ်ငန်ျေး

်ခ့်ပပျားဖြစ်သည်။ သိက
ို့ သာ်လည်ျေး စစ်မေ်သည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားရလေ်မ ာျား ထွ
်ရေ် လှိအပ်နေဆ ဖြစ်သည်။ ထှိအ
ို့ ဖပင် အခ ေ
ှိ ်

ယခအစအစဉ်

်မှုအတှိင်ျားအတာ အစစ်အမေ်
မက မ ာပဖစ်ခဲကသာ

ှိ ဆ

နဆာင်က

်လ

်သ

ဉ်ျားနပျားနှိင်သည့််

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျားဆှိင်ရာ

ာရည်မည့််
အသာျားတင်

န
် သဖပနပလှိမ့််မည်။

လပ်ငန်ျေးနှင်ပတ်သက်ဆက်နယ်မှုမ ာျေးနှင်

လိအပ်က ကာင်ျေး ပိတိက ကသာ သင်ခန်ျေးစာ

ာလအာျားဖြင့််ပှိမှိက

်နပေါ်နရျား

ပိမိက ယ်ပပနို့်ကသာ

ှိခဲသည်။ ထှိညြှှိနှိှုင်ျားနဆွျားနနွျားမှု အနတွွေ့အက

ပတ်သက်ဆက်နယ်သတိို့အ ကာျေး အာျားလျား၏သကဘာတညီမှုအပပည်အဝ
ဖပြုလပ်မည့််အစာျား သကဘာရိျေးမ ာျားဖြင့်် ကစစပ်ညြှိြုနိှုင်ျေးမှုဖပြုလပ်က

အပပန်အလှန်ကဆျေးမှုမ ာျေး

ြုအရ ရှုပ်ကထျေးမှု ှိသည် အမ ြုိ ျေးမ ြုိ ျေးကသာ

ှိ န် မည်သည်အခါမှ မလယ်ကသာက ကာင် ထှိသှိို့

ရေ်နင့်် နဖမဖပင်လ

်နတွွေ့ရလေ်မ ာျားဖြင့်် သ

န
် သဖပက

ရေ်

လိအပ်ပါသည်။
အခ ေ
ှိ ်က
အာျားလျားနင့််

ာလာသည်နင့််အမ အနတွွေ့အက

လအ
ူ့ သှိင်ျားအဝှိင်ျားတှိအ
ို့ က

ာျား

ြုမ ာျားလည်ျား ရရှိလာနသာနက

အဖပေ်အလေ်ခ တ
ှိ ်ဆ

ဤအနဖခအနေတွင် နဖမပပင်အကနအထာျေးအတိင်ျေးအတာနင့်် အခ ေ
ှိ ်
အဓှိ
ာ

သည်။ နေသခမ ာျား၏ နဖမနေရာနင့်် အသ
ွယ်ဖခင်ျားတွင် တှိျားတ

်မှုမ ာျားသည်
ာလအာျားဖြင့််

ာင်ျား လှိအပ်မှုမ ာျား

ပှိ၍ပှိ၍
ာလက

ထင်ရာျားနပေါ်လွင်လာနပမည်။

ာရည်က

ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ

ာင်ျားမွေ်သည့်် စှိ

အတွ

ျားအနဖပာင်ျား

်ပ ြုှိ ျားနရျားေည်ျားစေစ်မ ာျား လှိအပ်သည်။ သှိန
ို့ သာ်ထေည်
ှိ
ျားစေစ်မ ာျား လ

ာလသည် စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျား ရှိနေသည်။ ယင်ျား

လှိအပ်သည်။

60

်မှုတှိို့မာ

ှိ နဖြရင်ျားမနပျားလ င် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်မှုအေည်ျားငယ်သာ ဖပြုလပ်နှိင်နပမည်။ နဖမနေ ာအနည်ျေးငယ်နပေါ်တွင် မ ာျားမ ာျားစှိ

နှိင်ရေ် ပှိမှိန
် အ

န
် မွျားဝမ်ျားန

ာင့်် သစ်နတာမ ာျားနင့််ဆင်
ှိ သည့်် ရှုနထာင့််

ှိ ရှုနထာင့််စမ

ယ်

ွမ ာျား

်ပ ြုှိ ျားထတ်လပ်

်နတွွေ့အသျားဖပြုနှိင်နရျား

ယ်ဖပေ်ဖို့ ပေ်ို့ နဆာင်ရွ

်ရေ်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ကနာက်ဆက်တဲ - ၂။ နလ့်လာစရာဖြစ်ရပ်။ Madagascar Ambatovy
သတတြုတျားနြာ်နရျားစမ
စမ

ေ
ှိ ျား် အနက

ေ
ှိ ျား်

ာင်ျားပခြုငတင်ပပဖခင်ျား

Ambatovy ြ

်စပ်စမ

ှိေ်ျားသည် အက

ျားစာျားအဆင့်် nickel နှင် cobalt သတတြုတျားနြာ်ဖခင်ျားနင့်် သေ်စ
ို့ င်ဖခင်ျားလပ်ငေ်ျား

Madagascar နှိင်င၏ အက ွေ့ှ အလယ်ပိင်ျေးတင် နဆာင်ရွ
အနရွေ့ဘ

် ၈၀

လှိမတာ အ

ရ
် သှိို့ ၂၂၀

သတတြုရှိင်ျားမ ာျားပါဝင်သည့််နဖမစာမ ာျား

ထတ်ယပပျား

သေ်စ
ို့ င်စ
အ

်လ က် ှိသည်။ ထှိသတတြုတွင်ျားသည် ပမှိြုွေ့နတာ် Antananarivo ၏

ွာတွင် ရှိ၍ Moramanga ပမှိြုွေ့နင့်် ေျား

Toamasina ရှိ ဓာတ်သတတြုသေ်ို့စင်စ

ပ်သည်။ ထှိသတတြုတွင်ျားသည် အနရွေ့ဘ

လှိမတာအရည်ရှိ ပှိ
နရနင့််နရာ၍

်လင်
ှိ ျားနင့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

အရည်ဖပစ်အဖြစ်

်

မ်ျားရှိျားတေ်ျား

်ထာျားသည်။ သတတြုတွင်ျား (၂) ခမ

ြေ်တျားပပျား

မ်ျားရှိျားတေ်ျားနေသရှိ

ရ
် သှိို့ ဆင်နဖခနလ ာအေှိမ့််အဖမင့််အတှိင်ျား နရွွေ့လ ာျားစျားဆင်ျားနစဖခင်ျားဖြင့်် လနဖပာင်ျားနပျားပှိသ
ို့ ည်။ သတတြုတွင်ျားနေရာ၏

ယ်အဝေ်ျားမာ

၂၀၀၀

ဟတ်တာေျားပါျားရှိပပျား

မလအတိင်ျေး ှိကနကသျေးသည်

ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးနှင်

အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးနေသည့်် ကန င်ျေးကဒသ ဟတ်တာ ၁၈၀၀ လည်ျား အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သတတြုသေ်စ
ို့ င်စ
အ

ယ်အဝေ်ျားမာ ၃၂၀ ဟတ်တာ ရှိသည်။ သှိန
ို့ သာ် စ

နေခ့်ဖခင်ျားဖြစ်၍ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
ထှိခှိ

ွမ ာျားအနပေါ် က

်ရတည်နေရာသည် ယခင်

ျားမာျားသည့်် ထှိခှိ

်မှုအမ ာျားစသည် သတတြုတွင်ျားနေရာနင့်် အထ

စျားပွာျားဖြစ် ထတ်ယအသျားဖပြုနှိင်သည့်် သ

်ဘ

်မှုမ ာျားမရှိပါ။ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်နရျားလပ်ငေ်ျားမှိတ်ြ

ရရှိထာျားသည်။
စမ

ှိေ်ျားဖြစ်သည်။ ထှိစမ

ှိေ်ျားသည်

ျားမာျားသည့််

KORES ( ှယ်ယာ၂၇.၅ %) နင့််

် SNC-Lavalin (ရယ်ယာ ၅ %) အသျားသျား ပါဝင်က

ာင်အထည်နြာ်သည့်် မှိတ်ြ
ထှိစမ

ွမ ာျားအနပေါ် က

်ဖြစ်သည့်် Sherritt International Incorporated (ရယ်ယာ ၄၀ % ပှိင်ဆှိင်ပပျား

Ambatovy သည် ကခ ျေးကငခ ထာျေးသည့််အြွွေ့အစည်ျား (၁၄) ခမ နခ ျားနငွ အနမရှိ
ှိေ်ျားအတအန

အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေး

် ပှိင်ျားလှိင်ျားဆွထာျားသည့်် နေရာမ ာျားတွင် ရသ
ှိ ည်။ သတတြုတွင်ျားအာျား

အဓိက မိက်ဖက်ကအာ်ပက တာပဖစ်သည် )၊ Sumitomo (ရယ်ယာ ၂၇.၅ %)၊
တည်နဆာ

တည်ျား

ရ
် ၏

တ
် မ်ျားမာ ၂၉ နစ်ဟ နမ ာ်မေ်ျားထာျားသည်။

Ambatovy သည် လပ်ငေ်ျား မှိတြ
်

စမ

ှိ

မ
် ာျားထမ ထည့််ဝင်နငွ နော

Madagascar

ျွေ်ျားနှိင်ငတွင်

အက

သည့်် ြ

်စပ်လပ်ငေ်ျားဖြစ်သည်။

ေ် နေေါ်လာ ၂.၁ ဘလယ ရရှိထာျားပပျား
်ထပ် အနမရှိ

ျားဆျား

နှိင်ငဖခာျား

ေ် နေေါ်လာ ၅ ဘလယ
တှိ

်ရှိ

်ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှု

ှိေ်ျားသည် ၂၀၁၃ ခနစ်၊ နစ်လယ်ပှိင်ျားမစတင် လပ်ငေ်ျားလည်ပတ်ခဲပပျား စျားပွာျားဖြစ်ထတ်လပ်မှု

ှိ ၂၀၁၄

ခနစ် ဇေ်ေဝါရတွင် စတင်ခ့်သည်။

ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား

မ
ွ ာျား၏ အနရျားပါမှု

Madagascar သည် သ

်ဆှိင်ရာ ပထဝနေသ၌သာ နတွွေ့ရှိနှိင်သည့်် တမထျားဖခာျားသည့်် နေသရင်ျားမ ြုှိ ျားစှိတ် (endemism

species) အမ ာျားအဖပာျား ထျားဖခာျားစွာ တည်ရှိနေသည့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
နှိင်င၏ မလသစ်နတာြျားလမ်ျားမှုမာ ၁၀ % သာ
ထိန်ျေးသိမ်ျေးဆက်စပ်ဧ ိယာ၏အက
သည့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွင်ျားအ

ွဆှိင်ရာ

မ္ာအဆင့်် အထင်

ရနေရာတစ်ခဖြစ်သည်။

ေ်ရှိနတာ့်သည်။ Ambatovy သတတြုတွင်ျားသည် အနရွေ့ဘ

ေ်ဖြစ်သည့််၊ က

ျားမာျားသည့်် နေသအပှိင်ျားအဖခာျားတစ်ခ၏ နတာင်ဘ

်မှိျားသစ်ကတာ
်အစွေ်ျားတွင်ရှိ

ွ နပါမ ာျားနသာ နေသတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်ျေး၏အက ှွေ့ကပမာက်ဘက်တင် (Ankeniheny-Zahamena

Forest Corridor - CAZ)
အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်တှိို့ ရှိက

ှိသည်။ -အနရွေ့ဘ

်တွင် Torotorofotsy

သည်။ သတတြုတွင်ျားကန ာ ှိသစ်ကတာမ ာျား

မ်ဆာကဒသ (Ramsar site) နင့်် Mantadia

ှိ CAZ) နင့်် Mantadia)တှိန
ို့ င့်် ဆ

်သွယ်နပျား

ထာျားသည်မာ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် မလအတိင်ျေး ရှိနေသည့်် Analamay-Mantadia Forest Corridor (CFAM) ဖြစ်သည်။
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

Ambatovy သည် Madagascar

ျွေ်ျားနှိင်င အလယ်ဘ

Ambatovy သည် offset နဆာင်ရွ
ပခှိမ်ျားနဖခာ

် အနရွေ့ပှိင်ျားရှိ အက

ျားစာျား nickel နင့်် cobalt သတတြုတျားနြာ်ဖခင်ျားနင့်် သေ်ို့စင်ဖခင်ျားလပ်နဆာင်သည့်် စမ

ှိေ်ျားဖြစ်သည်။

်ရေ်နေရာမ ာျား နြာ်ထတ်သတ်မတ်ခ့်သည်။ စစနပါင်ျားမာ ၁၈,၂၂၅ ဟတ်တာ ရှိသည်။ ထှိ offset နေရာမ ာျားသည် မ ှိြုျားသဉ်ျားနပ ာ

်ခနေရသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားစွာ-

မ္ာ့်အက

ျားဆျား lemur (Indri Indri indri အပါအဝင်) ကိ အနထာ

်အ

်

ွယ်ရေ်

ဖပြုသည်။
ဓာတ်ပ ။ Ambatovy စမ

ထှိသစ်နတာမ ာျားတွင် နေသရင်ျား လမာ (၁၄) မ ြုှိ ျား၊ အဖခာျား နှိို့တှိ
တွာျားသွာျားသတတဝါနင့်် နရနေ
အပင်မ ြုှိ ျားစှိတ် ၁၅၈၀ န
Madagascar

်သတတဝါ (၃၂) မ ြုှိ ျား၊ င

ှိေ်ျား

်မ ြုှိ ျားစှိတ် (၁၂၂) မ ြုှိ ျား၊

ေ်ျားနေသတတဝါ (၂၀၀) မ ြုှိ ျား၊ ( endemic species ၂၅ မ ြုိ ျေး အပါအဝင်) ငါျားအမ ြုှိ ျားအစာျား (၅၀) နင့််
ာ် (သစ်ခွအမ ြုှိ ျားနပါင်ျား ၂၅၀ အပါအဝင်) တစ်စတစ်စည်ျားတည်ျား ရှိနေသည်ဟ သှိရှိထာျားမပီျေး

ျွေ်ျားနှိင်ငတွင် လသှိမ ာျားနသာ အပင်မ ြုှိ ျားစှိတ် ၁၀ %

သတတြုတွင်ျားရှိရာနေရာတွင် အဓှိ

ှိ

ှိယ်စာျားဖပြုဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ယနေို့အခ န
ိ ် ထိ

ထာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရမည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ် ၁၅၀ ေျားပါျား၊ အပင်မ ြုှိ ျားစှိတ် (၁၀၉) မ ြုှိ ျား နင့််

နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ် (၄၈) မ ြုှိ ျား ရှိနေသည်ဟ အသှိအမတ်ဖပြုခထာျားရသည်။

ထှိခှိ

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ နရျား အစအမမ ာျား

Ambatovy

စမ

ှိေ်ျားသည်

လပ်နဆာင်မှုစသတ်မတ်ခ
ထှိသှိို့လှိ

်မ ာျေးကိ

်

တှိ

သိသာထင် ှာျေးသည်

လှိ

ပတ်ဝန်ျေးက င်နှင်
်ောသည်

(IFC,

ဝတ်ဖပြုထာျားသည်။ Ambatovy စမ
ကကင်ျေးက န်သက်က ာက်မှုမ ာျေးကိ

လပ်ငေ်ျားစဉ်အဆင့််ဆင့််ကိ

▪

၏

လမှုဆိင် ာ
2012)။

က

ှည်တည်တက ျေးနှင်

ယင်ျား၏

ှိေ်ျား

offset

ပတ်သတ်သည်

နငွနခ ျားငာျားမှုစာခ ြုပ်မ ာျားတွင်လည်ျား

်ောရေ် သတ်မတ်ထာျားသည့််အဖပင် biodiversity offset စနှုေ်ျား (BBOP, 2012)

ဆနဒအနလ ာ

ထှိခှိ

IFC

ထှိစနှုေ်ျားမ ာျား လှိ
ပပြုလပ်ကပျေးပခင်ျေး

ှိလိက်နာ န်လည်ျေး

်ောရေ်

တှိ

ဝတ်ဖပြုမှုသည်

အပါအဝင်

ထှိခှိ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား

င့််သျားရေ်လည်ျား လှိအပ်သည်။

မ
် မ
ှု ဖြစ်ရေ် နရာင် ာှ ျေးဖခင်ျား အစအမမ ာျားတွင်
ေဇှိင်ျားအဆင့််တွင်

စမ

ှိေ်ျားေယ်နဖမ

ှိကလ ာခ ၍

မလှိအပ်ဘသစ်နတာမ ာျားခတ်ထွင်ရင်ျားလင်ျားမှု

ှိ

စေစ်တ

နရာင် ှာျေးဖခင်ျားမ ာျား ယနေို့အထှိ က င်သျေးပခင်ျေး၊

▪

နစ်ရည်လပ်

ှိင်ခွင့််ရရှိထာျားသည့််

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား

ေယ်နဖမအတွင်ျား ှိ

သစ်နတာတစ်ခအတွင်ျား

ပှိမှိက

ျားမာျားပပျား

တည်ရှိသည့််

အပင်မ ြုှိ ျားစနပါ
သတတြုရှိင်ျား

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဇန်ဟ ကခေါ်ဆိကသာ (စစနပါင်ျား ၃၀၆ ဟတ်တာ ှိသည်)

azonal5

်နရာ

်

ပါဝင်နေနသာ

အစအနဝျားအနပေါ်တွင်
သစ်နတာငယ် ၂ ခအတွ

နေရာမ ာျား ထနထာင်နပျားဖခင်ျား၊

5 Azonal” forest သည် သတတြုရှိင်ျားသှိ ်နပေါ်တွင် ရှိနေသည့်် ferruginous မ
ထှိနေသတွင်ျား သမာျားရှိျား

နတွွေ့နေ

ဖြစ်သည့််၊ အေျားပတ်ဝေ်ျား

်နာဖပင်အလာနင့််အတ တွနေသည့်် တမထျားဖခာျားနသာ သစ်နတာအမ ှိြုျားအစာျားတစ်ခဖြစ်ပပျား

င်ရှိ zonal သစ်နတာမ ာျား၊ သစ်နတာအမ ှိြုျားအစာျားနင့်် ြွွေ့စည်ျားတည်နဆာ

မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျား ဆင်တသည်။
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်ပ

ွဖပာျားနသာ်လည်ျား ြွွေ့စည်ျားပါဝင်သည့််

်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

▪

သစ်နတာဧရှိယာမ ာျား အစိတ်စိတ်အမာမာပဖစ်ပခင်ျေးမ ာျေး၊ ယဉ်န
်စာျားရာနေရာမ ာျား
ထှိန
ို့ က

ာင့််

ထှိပှိ

ှိ

နရာင် ှာျေးရေ်

်လင်
ှိ ျားသည်

Ramsar

ှိ

Golden

်လင်
ှိ ျားလမ်ျားနက

ာင်ျား

ထှိလယ
ွ ်ရလွယ်သည့််

Mantella

နေရာ

aurantiaca

နရွျားခ ယ်ခဲပခင်ျေး။

ဖပေ်လည်နပါ

်နရာ

်ရာ

်လင်
ှိ ျားသည် Torotorofotsy

က တိမ်ကဒသနင့််

Mantella

Frog

ှိ

အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးကနသည့််

ှိသာ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် ဖြတ်သွာျားသည်။ ပှိ

ဖြတ်သွာျားသည့််အခါ

က က ာက်ကနကသာ

သတတြုအ ည်ပပစ်ပှိ

မ ာျားနသာအာျားဖြင့််

သစ်ပင်မ ာျားရှိသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာ

ျားမှုဆှိင်ရာ နေရာမ ာျားနင့်် ကဒသအတင်ျေး နေထှိင်

မ ြုိ ျေးသဉ်ျေးလနီျေးပါျေးအနတ ာယ်
၏

သာျားနပါ

်ရာနေရာတှိို့

ှိ

နရာင် ှာျေးခ့်သည်။

▪

သဘာဝ သှိမ
ို့ ဟတ် အနရျားပါသည့်် ကန င်ျေးကဒသမ ာျားနင့်် နဝျား
နဖမနပေါ်တွင် သတတြုသေ်စ
ို့ င်စ

ထှိခှိ

ရ
်

စ
ခေ
ှိ ်

်အင်အာျေးမသျားဘ
ှိ

်တွ

လအင်အာျား

်ဆထာျားသည့််

မ်ျားရှိျားတေ်ျား

ှိ နေရာခ ဖခင်ျား တှိို့ ပါဝင်သည်။

မ
် ှုအေည်ျားဆျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ဖခင်ျားအစအမမ ာျားတွင် နအာ

▪

ွာကာ အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးကနသည်

ဦျားတည်ခ

ှိ

်ပါတှိို့ ပါဝင်သည် -

မ ာျေးမ ာျေး
်

လမ်ျားနက

အသျားဖပြုသည့််

ာင်ျားအတှိင်ျား

ေည်ျားလမ်ျားမ ာျားဖြစ်က

သစ်နတာမ ာျားရင်ျားလင်ျားဖခင်ျား၊

သည့််

နဖမ

ွ

်၏

အလယ်ဗဟှိမ စတင် ှင်ျေးလင်ျေးကသာက ကာင် လှုပ် ှာျေးသာျေးလာနိင်သည် နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျားအာျား အကဝျေးသိို့
ထက်သာျေးနိင်ပခင်ျေး၊

တေ်ြှိျားဖမင့််မာျားသည့််အပင်မ ာျားနင့််

မ ာျားစွာမနရွွေ့လ ာျားနှိင်သည့််

သတတြုတျားနြာ်ခွင့််ရသည့်် ေယ်နဖမဧရှိယာအတွင်ျားရှိ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇေ်သှိို့
ထာျားနှိင်သည်။

အသိက်ကဆာက်လပ်ကနထိင်သည်

ကန်ျေးကနက ကနသတတဝါမ ာျေးကိလည်ျေး

တှိရှိစဆာေ်မ ာျား

အကာအကယ်ကပျေးပခင်ျေးနှင်

ပပြုလပ်ခဲသည်။

အနတ ာယ် က က ာက်ကနကသာ ြာျားမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအာျား ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနမွျားဖမြူဖခင်ျားနင့်် လပဖင်
သ

ဆ
် ှိင်ရာနေ င်ျေးကဒသ လှိအပ်ခ

်မ ာျားနှင်ပတ်သတ်၍ ဗဟသတမ ာျား ပှိမှိတှိျားတ

နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ်နင့်် အပင်အနရအတွ

် ပှိမှိတှိျားတ

်မ ာျားဖပာျားနရျားအတွ

နစ်ရည်

ယ်ဆယ်၍ ဖပေ်လည်နေရာခ

မ ြုိ ျေးစိတ်မ ာျေးကိ

ထိန်ျေးသိမ်ျေးကမျေးပမ ထာျေးပခင်ျေးမ ာျေးလည်ျေး

ှိ

မ ြုိ ျေးသဉ်ျေးလနီျေးပါျေး

ယ်ဆယ်ဖခင်ျားမ ာျားသည်

်ရရှိနစခ့်၍ ထှိဗဟသတမ ာျား

် သဘာဝနရ

ှိ

ေ်မ ာျား ထကထာင်က ျေးနင်

မ ာျေးပပာျေးလာက ျေး လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတင် ဖပေ်လည်အသျားခ နှိင်မည်ဖြစ်သည်။

▪

သစ်မာမ ာျားနင့််

ခ ြုပတ်အမ ြုှိ ျားအစာျားသစ်မ ာျားနင့််

အစှိျားရနင့််နေသခန

သတတြုကဖ ာ်ရည်ပပစ်ပှိ
ဖခင်ျားမ ာျား

ှိ ဖပေ်လည် စှိ

်လှိင်ျေးအမ ာျေးအပပာျေးကိ

ဖပေ်လည်ရယ၍

သစ်မာမ ာျား

ှိ

ှိ နဖမနငွွေ့ထှိေ်ျားရေ် အပ်ဆှိင်ျားသည့််

်ပ ြုှိ ျားထနထာင်ရာ၌ အသျားဖပြုရေ် သှိမ်ျားဆည်ျားထာျားသည်။

တဆက်တည်ျေးနဖမဖမြှြုပ်၍

ပှိ

်လင်
ှိ ျားတနလ ာ

်တွင်က တှိ

်စာျား

ှိ မပပတ်ထှိေ်ျားခ ြုပ်ထာျားသည်။

ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျား အစအမမ ာျားတွင် နအာ

▪

ှိ

ျားရွာမ ာျားသှိို့ ဖြေ်ဖို့ ြြူျားနပျားနေပပျား ခ ြုပတ်အမ ြုှိ ျားအစာျားသစ်မ ာျား

နေရာ၌ အသျားဖပြု၍ အနပေါ်ယနဖမဆလာ

▪

အနပေါ်ယနဖမဆလာမ ာျား

သတတြုတျားနြာ်မှုစမ

်ပါတှိို့ ပါဝင်သည် -

ှိေ်ျားမ ာျား ပပျားစျားသည့််အခါ ထှိစမ

အကကာင်အထည်ကဖာ်ပခင်ျေး

(ပထမဆျေး

ှိေ်ျားနေရာအတွင်ျား ဖပေ်လည်ထနထာင်နရျား အစအစဉ်တစ်ရပ်

သတတြုတျားနြာ်ခ့်သည့််

ဧရှိယာမ ာျားသည်

၂၀၁၅

ခနစ်တွင်

ဖပေ်လည်ထနထာင်က ျေးလပ်နိင် င် အဆင်သင် ပဖစ်လာသည်)။

▪

ပပန်လည်ပ ြုိ ျေးကထာင်က ျေး

ည်မှန်ျေးခ က်မ ာျေးခ မှတ်၍

စီမကိန်ျေးမတိင်မီက

ှိခဲကသာ

သစ်ကတာအကနအထာျေးကိ

ပပန်လည်ထင်ဟပ်ကစ န်လပ်ကဆာင်ပခင်ျေး။ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည် မ ြုိ ျေးစိတ်မ ာျေး ကန ာခ ထာျေးသည် ဇီဝကေဒ
ဆိင် ာ

ကဲပပာျေးမှုအမ ြုိ ျေးမ ြုိ ျေး

ဖဲွေ့စည်ျေးတည် ှိကနသည်

သစ်ကတာနယ်ကပမကိ

ကပမာက်ဘက်ပိင်ျေးတင် ထကထာင်၍

ကေဟစနစ်ဆိင် ာဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေးကပျေးကနသည် ကဒသ င်ျေးမ ြုိ ျေးစိတ်မ ာျေး ှိသည် ကေဟကေဒဆိင် ာ လပ်ငန်ျေး ပ်မ ာျေး
လပ်ကဆာင်ကနသည် သစ်ကတာကိ ကတာင်ဘက်ပိင်ျေးတင် ကန ာခ ထာျေးပခင်ျေး။

▪
▪

ဖပေ်လည်ပ ြုိ ျေးကထာင်အတက်

ဦျားစာျားနပျားအပင်မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

စမ်ျားသပ်ပ ြုှိ ျားခင်ျားမ ာျား

ှိ စမ

ှိေ်ျားနဖမနပေါ်တွင် တည်ကဆာက်ဖခင်ျား။

သတတြုကဖ ာ်ရည်ပပစ်ပှိ

်လင်
ှိ ျားတနလ ာ

်တွင် ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျား။
63

ပ ွေ့နန
ို့ ပါ

်ပွာျားနစရေ်

ဓာတ်ခွခေ်ျားနင့််

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ဖပေ်လည်ထနထာင်နရျားက
ခေ်မ
ို့ ေ်ျားထာျားသည့်် တှိျားတ
နရတွ

ှိြုျားပမ်ျားရာ၌

မနသခ ာမှုအနဖခအနေမ ာျား

ရှိသည်ဖြစ်ရာ

်ဖြစ်နပေါ်မှုမ ာျားအာျား အသာျားတင် ဆျားရှုျားမှုမရှိနစနရျား

ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျားမ

ည်မှန်ျေးခ က်အတွ

် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျား

် စာရင်ျားဖပြုစရာ၌ ထည့််သွင်ျားထာျားမည်မဟတ်ပါ။

Biodiversity offset လပ်ငန်ျေး
Ambatovy စမ

ှိေ်ျားသည် Madagascar၏ ကေဟစနစ်မ ာျေး ှိသည် ဇီဝမ ြုိ ျေးစမ ြုိ ျေးကဲမ ာျေးအကပေါ် အသာျေးတင်ထိခိက်မှု

အနတ ာယ်မ ာျေးမ ှိကစပခင်ျေးနှင်အတ အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှုမရှိနစဘ အသာျားတင်တှိျားတ
ှသ
ိ ည်။ Ambatovy စမ

ှိေ်ျားသည် နရွေ့နဖပျားစမ်ျားသပ်စမ

်မှုသာ ပှိမှိလှိလာျားသည် ရည်ရွယ်ခ က်

ှိေ်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် စျားပွာျားနရျားလပ်ငေ်ျားမ ာျားနင့်် biodiversity offset

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး အစအစဉ် (Business and Biodiversity offsets Program - BBOP) နှင် ၂၀၀၆ ခနစ်တွင် ပျေးကပါင်ျေးခ့်သည်။
ရည်ရွယ်ခ

်မာ ယင်ျား၏စမ

င့််သျား၍
ပတ်ဝေ်ျား

အ

ြုှိ ျားကက ျေးဇျေး ရှိရေ်ဖြစ်သည်။

င်ထှိခှိ

ှိမ ဥပနေနက

ွ ပေ်ျားတှိင်မ ာျား နအာင်ဖမင်နရျား အန

Malagasy

ဥပနေသည်

်မှု ဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားကိ အကသျေးစိတ် နဆာင်ရွ

ဖြစ်သည်။

ထှိ

offset

်စပ်လပ်ငေ်ျားနဆာင်ရွ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေး

်မှုမ ာျားနက

ဖြစ်ပွာျားမည့််

တာျားဆျားနရာင်လဖခင်ျား”
စနစ်တက

ာ

ှိ

ေဇှိင်ျားနရျားဆွရာတွင်

စီမကိန်ျေးကန ာ ှိ

ှိ offseting ပပြုလပ် န်အတွ

ွယ်ထာျားသည့််

ဟတ်တာ အ

ဖပင်ပတွင်

ဟတ်တာရှိသည်။ ယင်ျားတှိမ
ို့ ာ

ွင်ျားမ့်ထည့််စဉ်ျားစာျား၍ ထှိစမ
နဂဟစေစ်မ ာျား

ှိေ်ျား

ဆျားရှုျားမှုနင့််
်မှု ဆျားရှုျားမှုမ ာျား

ယခင်

တည်ျား

ှိေ်ျားသည် azonal သစ်နတာဧရှိယာ (၂)ခ နင့််
ွ

်က

ျားတစ်

ွ

်အပါအဝင် စစနပါင်ျား ၃၆၃၄

ှိ နြာ်ထတ်သတ်မတ်ထာျားသည်။ ထှိအ
ို့ ဖပင် နော

်ထပ်

ှိလည်ျား offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးပပြုလပ် န် သတ်မတ်ထာျားသည်။ စစနပါင်ျား ၁၈၂၂၅

(၁) Ankerana Forest - နဖမာ

်ဘ

်သှိို့ ၇၀

အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ်ဖြစ်သည် (၅၇၁၅ ဟတ်တာရှိသည်) (၂) ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇေ်
အထှိ ခ တ
ှိ ်ဆ

သတတြုတျားနြာ်ဖခင်ျားနင့််

သစ်နတာဆျားရှုျားမှုနှုေ်ျားထာျားမ ာျား

ျားမာျားသည့်် zonal သစ်နတာ အ

ယ်အဝေ်ျားရှိသည့်် offset ပပြုလပ် န် နေရာမ ာျားစွာ

ှိေ်ျားဖပင်ပ ှိ သစ်နတာ( ၃) ခ

လှိမတာ ရည်၍ CAZ ၏
ှိ Mantadia အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်

်နပျားထာျားသည့်် CFAM သစ်နတာ၏ အစှိတ်အပှိင်ျားတစ်ရပ် (၇၂၆၉ ဟတ်တာ) နင့်် (၃) Torotorofotsy

က တိမ်ကဒသ၏ နဖမာ
ထှိအ
ို့ ဖပင်

်ပှိင်ျားနင့်် အနော
Ambatovy

်ပှိင်ျားရှိ သစ်နတာ

စမ

ှိေ်ျားသည်

Ambatovy

ြ

်စပ်စမ

ှိေ်ျားသည်

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးေယ်နဖမမ ာျားအပ်ခ ြုပ်က ျေးမှ
နအာင်ဖမင်မှု

အတွင်ျား အသာျားတင် တှိျားတ
တှိျားတ

အလမ်ျား

်ရှိ

ကဒသခပပည်သမ ာျေးက

စမခေ်ခ
ို့ ွနေသည့််

ညနပျားလ က် ှိသည် (၂၉၃၇ ဟတ်တာ) ။
ှိ

ယခင်စီမကိန်ျေးမ ာျေးတင်
ွမ ာျား တှိျားတ

်နရျား

တာျားဆျားနရာင်ြယ်ရာ၌
ကအာင်ပမင်မှု

ှိ လ

Madagascar

ှိထာျေးသည်နည်ျေးတ

တညနသာ

်နတွွေ့နဖမဖပင်နပေါ် စမခေ်ခ
ို့ မှု
ွ တှိျားတ

ှိေ်ျားသည် သစ်နတာအမ ြုှိ ျားအစာျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့ အာျားလျား

်နစ န်

ှိ စနပါင်ျား၍ နစ် ၄၀

်မှုတစ်ရပ် ရရှိရေ် ခေ်မ
ို့ ေ်ျားထာျားသည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား azonal သစ်နတာ နေ င်ျေးကဒသအတက်

်မှုရရှိနှိင်ကပခ

ထှိသစ်နတာအမ ြုှိ ျားအစာျား၏

်အထှိ တှိျားခ ွေ့ဖခင်ျား (၁၅၉၇ ဟတ်တာ) ဖြစ်သည်၊ (ပ

သစ်နတာဆျားရှုျားမှု

ှိမည်ဟ ယဆထာျေးမပီျေး ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်မည်ဖြစ်သည်။ Ambatovy စမ

ှိ အနရွေ့ဘ

သတတြုတွင်ျားအေျားတဝှိ

ေယ်နဖမမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်

အသာျားတင်

ျားအာျားလျားတွင်

ာင်အထည်နြာ်နေဆ

ှိလည်ျေး ထည့််စဉ်ျားစာျားသည်။ “ထှိခှိ

ဖမင့််မာျားနေသည့်် အနဖခအနေအရ က ကာင် ဖြစ်သည်။ Ambatovy စမ

နဆာင်ရွ

ှိေ်ျားက

် အဆနလ ာ်ဆျား ေည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ် အဖြစ် နရွျားခ ယ်ရဖခင်ျားမာ

ေယ်နဖမဧရှိယာမ ာျား၏

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇေ် အတွင်ျားရှိ က

ှိ အက

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားနင့််

်ခအနဖခအနေ

ှိ အန

Ambatovy

ာင့်် ပဖစ်ပာျေးကသာ ကကင်ျေးက န် သက်က ာက်မှု

အတန်ျေးအစာျေးက ဆင်ျေးမှုနှင်ပတ်သက်ကသာ နော

A2-1)။

စမ

င့််မ ာျား

်ရေ် သတ်မတ်ထာျားသည်။ သှိန
ို့ သာ် biodiversity offseting

ှိေ်ျားသည် ယင်ျား၏ biodiversity offset လပ်ငန်ျေးအစအစဉ်

မ ှိသည်အကနအထာျေးတင်

စမ

ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှု

ာင်ျားဆျားအနလ့်အ

ာင်ျားအရ သတ်မတ်ထာျေးပခင်ျေး မ ှန
ိ သျားပါ။

Ambatovy စမ
ဆ

ှိေ်ျားဆှိင်ရာ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ှိမ

ထည့််မစဉ်ျားစာျားထာျားပါ။

ှိယ်စာျားဖပြုပါဝင်မှု ေည်ျေးပါျေးနသာနက

အနက

ာင်ျားမာ

offset

ှိေ်ျား၏ ထှိခှိ

်မှုခရသည့်် ေယ်နဖမမ ာျားတွင်ရှိသည့််

လှုပ်ရာျားသွာျားလာနှိင်နသာ မ ြုှိ ျားစှိတ်အမ ာျားစ (lemurs အာျားလျားနင့်် နသျားငယ်နသာ နှိတ
ို့ ှိ
၅၀

အေျားတဝှိ

ှိ နလ့်လာရာ၌ - အပင်မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား၏ ဆင်တမှု ပှိမှိဖမင့််မာျားသည်ကိကတွေ့ သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား

် ှသ
ိ စ်နတာမ ာျား

မည်သည့််အတှိင်ျားအတာအထှိ

နေ င်ျေးကဒသကိအနဖခခသည့််

offset

သည်။

(နစ်ရည်လပ်

်သတတဝါအမ ာျားစအပါအဝင်) နင့််

အပင်မ ြုှိ ျားစှိတ်အေည်ျားဆျား
ထှိမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

ပါဝင်က

ေယ်နဖမမ ာျေးတွင်

ာင့်် ဖြစ်သည်။

ွာနဝျားသည့်် offset နေရာမ ာျားအတင်ျေးတင် စီမ
%

ပပြုလပ်မည်

ထပ်တ ှိကနသည်ကိမ

လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအဖပင်
64

ှိင်ခွင့််ရေယ်နဖမအတွင်ျားရှိ)

အပပည်အဝနြာ်ထတ်နှိင်ဖခင်ျား

သတတြုတွင်ျား
မရှိနသျားပါ။

အထျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစအစဉ်မ ာျား

ှိလည်ျား

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

မ ြုှိ ျားသဉ်ျားလနီျေးပါျေးအနတ ာယ်က က ာက်ကနသည် နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ် မ ြုှိ ျားစှိတ် (၃) မ ြုှိ ျားအတွ

်

ပပြုလပ်ခဲသည်။ ယင်ျားတှိမ
ို့ ာ

lemurs အမ ြုိ ျေးစာျေး (၂) မ ြုှိ ျား -Diademed Sifaka Propithecus diadema နင့်် Indri Indri indri - နင့်် Golden Mantella
Frog Mantella aurantiaca အဖပင် ထှိနေသတွင်သာ နတွွေ့ရသည့်် တမထျားဖခာျားသည့်် နေသရင်ျား ငါျားမ ြုှိ ျားစှိတ် (၅) မ ြုှိ ျားနင့််
အပင်မ ြုှိ ျားစှိတ် ၁၀ မ ြုှိ ျားတှိို့ ဖြစ်သည်။

နစာင်က့်

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး

(Habitat

Hectares)

နေ င်ျေးကဒသအ

ကန င်ျေးကဒသ၏ အနဖခအနေ

ှိ ထင်ဟပ်သည့််

အနဖခအနေဆျားဖြတ်ရေ် အနဖခခအခ
င

်မ ာျား၊

ယ်အဝေ်ျား

(နဖမဧရှိယာ

ှိေ်ျားတစ်ခနင့်် နဖမြှာ

ဟတ်တာ
်ပပျား တွ

်

ှိရရှိရေ်

်ယသည့််ေည်ျားလမ်ျား)

်အဖြစ် နရွျားခ ယ်သတ်မတ်ထာျားသည်။ Ambatovy ြ

ေ်ျားနေက ကနသတတဝါမ ာျားနင့်် အဖခာျား မ ြုှိ ျားစှိတ်အပင်/အန

ရည်ရွယ်သည့်် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

အနရအတွ

်စပ်စမ

ာင်နရမ ာျား နဖပာင်ျားလမှု

ွမ ာျား နစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးက ျေး အစအစဉ်တစ်ရပ် နဆာင်ရွ

သ

်ဆှိင်ရာ

ှိ ဆျားရှုျားမှုနင့််

ှိမှု

ှိေ်ျားသည် lemurs မ ာျား၊
ှိ မပပတ်နစာင့််က

ည့််ရေ်

်နေသည်။

ထိခိက်မှုဇန်ကိ အမှန်တကယ် လပ်ကိင်ကဆာင် က်သည်ကန ာမှ ၅၀ မီတာမှ ၁၀၀ အထိ ကက ာ်လန်တိျေးခ ဲွေ့
သတ်မှတ်ခဲ၍ သစ်နတာခတ်ထွင်ရင်ျားလင်ျားဖခင်ျားနင့်် သတတြုတွင်ျားလပ်ငေ်ျားမ ာျားနက
မ ာျား ှိပခင်ျေး ၊ဥပမာ - ြေ်မှုေမ
်ို့ ာျား ဝင်နရာ
ထည့််စဉ်ျားစာျားနိင်သည်။ ထှိသှိို့က

်ဖခင်ျားနင့်် ဆညသမ ာျား ဖြစ်နပေါ်ဖခင်ျားတှိို့

ှိြုျားပမ်ျားနဆာင်ရွ

(ဥပမာ - သစ်နတာဖပြုေ်ျားတျားမှုသည် စမ

ာင့်် ထိစပ်မှုဆိျေးက ြုိ ျေး (edge effects)

်သည့််က

ှိ ထှိခှိ

်ဆျားရှုျားမှု တွ

်ခ

ာျားမ သတိပပြုမိနိင်ကသာ လတ်ထက်ကနကသာ ကိစစမ ာျေး”

ှိေ်ျားမှ ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျေးသည် offset ေယ်နဖမမသည် ယင်ျား၏ အေျားတဝှိ

နစာင့််က

ပပြုလပ်နပျားသည့််
ည့််နထာ

်လမ်ျားဖခင်ျား

ေယ်နဖမဖပင်ပတွင်

န
် သဖပခ့်သည်။

ှိ

စစ်နဆျားနှိင်နစရေ်

ထှိတှိျားတ

်မှု

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေး ာတင် သစ်နတာဖပြုေ်ျားတျားမှုနှုေ်ျား ၉၀ %
ထှိနရာ

်နသာ

ှိင်ခွင့််ရထာျားသည့််
ဆင်ျားသွာျားနက

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအစအမမ ာျားဟ

အတိင်ျေးအတာ

မသိ ှိနိင်ကသျေးကသာ

လွတ်ထွ

်ကနသည်

ာင်ျား

မတ်ယခရသည်။

ယကနို့အခ န
ိ ်အထိ အေျားအောျား ှိ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမထာျားသည့်် သစ်နတာဧရှိယာတွင် သစ်နတာဖပြုေ်ျားတျားမှု
ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေးမပပြုနိင်ကသျေးပါ။

်လှိင်ျားနင့််

ပဂှိြုလ်တမတစ်ဆင့််

ှိလည်ျား ထနထာင်ခ့်သည်။ Ankerana offset နေရာမ ာျေးနင့်် နစ်ရည်လပ်

သစ်နတာမ ာျားတွင် ပဂှိြုလ်တအသျားဖပြု နစာင့််က
သ

သစ်နတာဖပြုေ်ျားတျားမှုမ ာျား

ှိ၊ မ ှိ

်ရှိ အဖခာျား

သစ်နတာထထပ်သည့်် ဧရှိယာမ ာျားသှိို့ နဖပာင်ျားနရွေ့သွာျားဖခင်ျားမ ြုှိ ျား ရှိ၊ မရှိ ) ဆျားဖြတ်နှိင်နစက ျေးအတက် သတတြုတွင်ျား၊ ပှိ
offset

်ရာ၌

ှိ နစာင့််က

ပ်

သစ်နတာဆျားရှုျားမှုမ ာျား

ထှိနေရာတွင် ပဖစ်ပာျေးကနနိင်သည်။
Ambatovy
အ

မပဏ၏ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ဖြတ်ခ့်သည်။ (၁) ဗဟှိအစှိျားရပတ်ဝေ်ျား
မပဏ၏ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

သှိပပေည်ျား

ွဆှိင်ရာ

တှိ

ဝတ်လှိ

င်ဆှိင်ရာရျား (Malagasy က

ွဆှိင်ရာ နစ်စဉ် အစရင်ခစာမ ာျား သျားသပ်ဖခင်ျား

တှိင်ပင်နဆွျားနနွျားမှုန

ာ်မတ

(Scientific

ှိမ်

ျားက

ှိ နအာ

ပ်

ွပ်

ှိ နဆာင်ရွ

Consultative

နတွွေ့ဆနဆွျားနနွျားမှုမ ာျား ဖပြုလပ်သည်။ (၃) ကခ ျေးကငထတ်ကပျေးသမ ာျေး
Ambatovy ထသှိို့ (၃) လတစ်က

်ောမှု

်ပါ လပ်နဆာင်ခ

သ) သည်

်မ ာျား အာျားဖြင့််

ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာဖခင်ျားနင့််

်သည်။ (၂) လွတ်လပ်အမအခှိ

Committee

ှိယ်စာျား လွတ်လပ်အမအခှိ

-

SCC)

သည်

င်ျားနသာ
နစ်စဉ်

င်ျားသည့်် အင်ဂ င်ေယာမ ာျားမှ

ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာဖခင်ျားမ ာျားနင့်် (၄) (၂၀၁၂-၂၀၁၃) တွင် Golder Associates နင့်် Forest

Trends တှိပ
ို့ ျားနပါင်ျား၍ သျားသေ်ို့ စာရင်ျားစစ်နဆျားမှုတစ်ခဖပြုလပ်ခ့်သည်။

နရရည်စမခ

မ
် ာျား

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားအတွ

စမ

်တမ်ျားတနလ ာ

ှိေ်ျားသ

န
် င့််

် ခ ေ်လပ်ထာျားနသာ ေယ်နဖမမ ာျားနင့်် offset ေယ်နဖမမ ာျား

ထိစီမကိန်ျေးကနာက်ပိင်ျေး

စမခေ်ခ
ို့ ွရေ်ဖြစ်သည်။

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇေ်အတွင်ျား ှိ

offset

Ambatovy

အစှိျားရထမ

နဖမငာျားရမ်ျားမှုတွင်ပါရှိသည့််

နစ်ရည်လပ်

ှိင်ခွင့််ရထာျားသည့််

တှိ

်ရှိ

Malagasy

်ထှိေ်ျားခ ြုပ်စမမည်ဖြစ်သည်။

အတန်အစာျေးက ဆင်ျေးပခင်ျေးမှ
အသင်ျားအြွွေ့မ ာျား

ှိ

သစ်နတာေယ်နဖမမ ာျား

ာ

နေရာမ ာျားနင့််

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရေ်

အလာျားတ

ခ ဉ်ျား

ှိင်ခွင့််

ခ ေ်လပ်ထာျားနသာ

သတ်မတ်စည်ျား

ပ်ေည်ျားဖြင့််

ာမှိသည်)
အလမ်ျား

ရထာျားသည့််
နေရာမ ာျား

ှိ

မ်ျားခ

်မ ာျားနင့််အည

် ှိ

သစ်နတာမ ာျား

ေယ်နဖမေယ်ေှိမှိတအ
် ေျားတဝှိ

ွယ်ရေ် (ထှိေယ်နဖမေယ်ေှိမှိတ်၏ ၉၀ %

ထနထာင်ထာျားရှိသည်။

နစ်ရည်လပ်

ှိ Ambatovy

ကဒသခလထ စမခေ်ခ
ို့ မှု
ွ

ွာနဝျားနေသည့််

offset

နေရာရှိ

ှိ အောဂတ်တွင် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနိင်ရေ် စမနရျားဆွနေသည်။ Ankerana သစ်နတာ၊ Analamay-

Mantadia Forest Corridor (CFAM) နင့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဇေ် ( azonal သစ်နတာဧရှိယာမ ာျားအပါအဝင်)
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ှိ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ယာယကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထာျားရေ် Malagasy အစှိျားရမှာ သနဘာတထာျားပပျား အမမဲတမ်ျေးတရာျားဝင်
ှိ ဆ

်လ

်နဆာင်ရွ

ဆ
်

Ambatovy စမ
ပ်နေသည့််ကန ာတင်

န
် ွယသ
် မ ာျားနင့်် ခ ှိတ်ဆ

န
် ဆာင်ရွ

ှိေ်ျားသည် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရည်ရွယ်ခ

ပမြှင်တင်ပခင်ျေးနှင်

ပညာနပျားဖခင်ျားမ ာျား
က

်ဖြင့်် (၁) offset ပပြုလပ်သည့်် သစ်နတာမ ာျားနင့််

ှိနိင်သည်

်နမွျားဝမ်ျားန

ကဒသခပပည်သစမခေ်ခ
ို့ ွမှုအသင်ျားအြွွေ့မ ာျားမှ လည်ျေးAmbatovy
ှိ ဝိင်ျေးဝန်ျေး

ညပ့်ပှိျားက

နြာ်ထတ်နေသည်

နဆာင်ရွ

ှည်

ထင်ျေးစိက်ခင်ျေးမ ာျေးအပါအဝင် အဖခာျား နရွျားခ ယ်စရာ အသ

ကင လယ်ကသာ

ျားရွာလထ

နင့််

(၃)

သီျေးနှအမ ြုိ ျေးအစာျေးမ ာျေးနှင်

ာင်ျား အစအစဉ်မ ာျား ကိကဖာ်ကဆာင်ကပျေးကနသည်။

မပဏ၏ နဂဟနဗေဆှိင်ရာ နစာင့််က

အ
် ြွွေ့အစည်ျားမ ာျားတွင်

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး

Missouri Botanical Garden (နတာရှိင်ျား အပင်မ ာျား
် အရှိပ်နပျားသည့်် အှိမ်တစ်ခ

် တာဝေ်ရှိသည်)၊ Conservation International (သစ်နတာ ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဆက်စပ်ဧ ိယာမ ာျေး

ွယ်ဖခင်ျား)၊ Wildlife Conservation Society and Forest Trends (biodiversity offsets )၊ Duke Lemur Center

(Lemur မ ာျား၏ ကန င်ျေးကဒသ အ

ယ်အဝေ်ျားနင့်် ဇဝရပ်မ ာျား၏ နဆျားဘ

်ဝင်မှု

ှိ နစာင့််က

(France) (နဂဟစေစ်ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျားနင့်် ဖပေ်လည်ထနထာင်ဖခင်ျား)၊ Antananarivo တ
အပင်ဇဝနဗေဌာေနင့််
အစှိျားရမဟတ်သည့််
င

န

သည်။

ေည်ျားပညာဆှိင်ရာ မှိတ်ြ
ထနထာင်ဖခင်ျားတှိအ
ို့ တွ

(၂)

်နေသည်

နလ့်လာဖခင်ျား၊ အနလျားထာျားရမည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား ဦျားစာျားနပျားသတ်မတ်ဖခင်ျားနင့်် သစ်ခွပင်မ ာျားအတွ
ာ

ှိစစ

ဖ် ခင်ျား

ကဒသခပပည်သအစအဖဲွေ့ပိင်သစ်နတာစမခေ်ခ
ို့ ွမှုဇေ်မ ာျား

ပိမိထိက ာက်ကသာဆန်စပါျေးစိက်ပ ြုိ ျေးထတ်လပ်ပခင်ျေး၊

အစအစဉ်

ွယ်နပျားနှိင်နရျား

်နေသည်။

လပ်ငေ်ျားနင့်် ပတ်သ

အသှိအဖမင်

ာ

မ္ာနဖမသှိပပဇဝနဗေဌာေ)မ ာျားပဖစ်သည်။
အြွွေ့အစည်ျားအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားအေ

်မ ာျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားအတွ

်

်

Asity

၊

ေ်ျားနေက ကနသတတဝါမ ာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားအတွ
ထှိေ်ျားသှိမ်ျားကမျေးပမ ဖခင်ျား

ကိ

Mitsinjo၊

နလ့်လာမှုစေစ်မ ာျားမတစ်ဆင့်် နဆာင်ရွ

သ

ကသှိလ်(သတတဝါ ဇဝနဗေဌာေ၊

ဆ
် ှိင်ရာ ဘာသာရပ်အလှိ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
lemur

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး)၊ IRD

ွမ ာျား

်

ျွမ်ျား

နလ့်လာဖခင်ျားအတွ

်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးဖခင်ျားအတွ

င်က

သည့််

Vahatra

၊

GERP

၊

်

် Madagasikara Voakajy ၊ ကန်ျေးကနက ကန သတတဝါမ ာျားအာျား

သစ်နတာမ ာျား၏

နဖပာင်ျားလမှုအနဖခအနေဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား

ှိ

နဖမသာျား

်ဖခင်ျားကိ GAF & IOGA တှိမ
ို့ ှ တာဝေ်ယထာျားသည်။

ယနေို့အထှိ နအာင်ဖမင်မမ
ှု ာျား

▪

Ambatovy ြ
ာ

▪

်စပ်

မပဏသည် ယခင်

မ ြုှိ ျားသဉ်ျားလနီျေးပါျေးအနတ ာယ်က က ာက်ကနသည် lemur (Diademed Sifaka နင့်် Indri) မ ာျေး၏ သ
သည်

ာ်

ှိ

ွယ်နပျားနှိင်ခ့်သည်။

နေသအတွင်ျားရှိ အသာျားတင်န

▪

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုမရှိခ့်သည့်် သစ်နတာ ဟတ်တာ ၂၀,၀၀၀ န

ာင်နရမ ာျားသည် Ambatovy စမ

ှိေ်ျား တည်နထာင်စဉ်

ဆ
် ှိင်ရာ

စ၍ တှိျားတ

်လာခ့်

ှိ တှိင်ျားတာနတွွေ့ရှိရသည်။

နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျားအနပေါ် စမ

ှိေ်ျား၏ ထှိခှိ

်မှုမ ာျား နလ ာ့်ခ ရေ် ေည်ျားလမ်ျားအသစ်မ ာျား

ှိလည်ျား ကဆာင် က်

လာခ့်သည်။ ယင်ျားတှိမ
ို့ ာ lemur မ ာျား ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာရေ် တတာျားမ ာျား - lemur မ ာျားသည် သတတြုတင်ျေးလပ်ငန်ျေးသျေး
လမ်ျေးက ကာင်ျေးမ ာျား
ဖြစ်မှု

▪

ှိ ထှိတတာျားမ ာျားနပေါ်မ ဖြတ်န

ာ်သွာျားလာနှိင်နသာနက

ာင့်် နေ င်ျေးကဒသ အ

ွ

ွဖပာျားဖပာျား

ှိ နလ ာ့်ခ နှိင်ခ့်သည်။

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွဆှိင်ရာ

ကပမာက်ပမာျေးစာ

ွင်ျားဆင်ျားနလ့်လာသည့်် လပ်ငေ်ျားမှ

ှိကသာ အပင်မ ာျေးဆှိင်ရာ သတင်ျားအခ

်အလ

်

ှိ နတာရှိင်ျားအပင်မ ြုှိ ျားစှိတ်ဆှိင်ရာ online dadabase ပဖစ်ကသာ Tropikos နပေါ်တွင် တင်နပျားခ့်သည်။

မ ြုိ ျေးသဉ်ျေးလနီျေးပါျေးအနတ ာယ်က က ာက်ကနကသာ Golden Mantella Frog မ ာျား၏ ပ ွေ့နတ
ို့ ည်ရှိမှုနင့်် နဂဟနဗေဆှိင်ရာ
ဗဟသတမ ာျားလည်ျား တှိျားတ
သည်ဟ ယခင်

်ရရှိနစခ့်သည်။ စမ

ှိေ်ျားသည် Madagascar

ျွေ်ျားနှိင်ငနဖမာ

်ဘ

်တွင်သာရှိ

သှိရှိထာျားသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်တစ်မ ြုှိ ျားဖြစ်သည့်် Northern Shrew Tenrec Microgale jobihely

မ ာျား၏ နယ်ကပမပ ွေ့ ပွာျားနေထှိင်မှု

ှိ အတည်ဖပြုနှိင်ခ့်သည်။
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

▪

ထှိနအာင်ဖမင်မှုမ ာျား
စ

ှိ အသှိအမတ်ဖပြုနသာအာျားဖြင့်် Ambatovy ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွအစအစဉ်သည် ၂၀၁၄ ခနစ်

်တင်ဘာလတွင် သယဇာတနင့်် ဖပေ်လည်ဖပည့််ပြှိြုျားပမမဟတ်သည့်် စွမ်ျားအင်ဆှိင်ရာနခါင်ျားစဉ်နအာ

်မ (the

Nedbank Capital Sustainable Businesses award) Nedbank ၏ အရင်ျားအနျားမ ာျား နရရည်တည်တ့်နစနှိင်သည့််
စျားပွာျားနရျားလပ်ငေ်ျားဆ

ှိ လ

်ခရရှိခ့်သည်။

ရရခ
ှိ သ
့် ည့်် သင်ခေ်ျားစာမ ာျား

▪

အသာျားတင်ဆျားရှုျားမှုမရှိနစနရျား
ဆျားဖြတ်ခ

်မ ာျားအတွ

ရည်ရွယ်၍

န

ာင်ျားမွေ်နသာ

် အရည်အနသွျားဖမင့်် အခ

်အလ

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

်မ ာျားနင့််ခခ

ာ

ွဆှိင်ရာ

စမခေ်ခ
ို့ ွမှု

ွယ်နှိင်သည့်် ထှိခှိ

နင့််

်မှုနလ ာ့်ခ နရျား

ေဇှိင်ျားမ ာျားသည် အနရျားပါနသာ အနဖခခအတ်ပမစ်မ ာျားဖြစ်သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား offseting လပ်ငေ်ျားအပါအဝင် အဆှိပါ
အစအမမ ာျား
အန

▪

အန

ာင်အထည်နြာ်မှုတွင်

ာင်အထည်နြာ်မှုအတွ

လပ်ငေ်ျားနင့််

ပတ်သ

ထနထာင်ဖခင်ျားတှိသ
ို့ ည် ထှိခှိ
အထျားသဖြင့််

အက

ျားမာျားဆျား

် ဦျားစာျားနပျားစမနရျားဆွဖခင်ျား
ဆ
်

်နွယ်သမ ာျားနင့််

စှိေ်နခေါ်မှုအခ ြုှိ ွေ့

ခတ
ှိ ်ဆ

်နဆာင်ရွ

်ဖခင်ျားနင့််

နှိင်ငတ

ာ

်ဆနရျားမ ြုှိ ျားစ ထနထာင်ရေ် လှိအပ်သည်။
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ာင့််

ဆ
်

်ဆနရျား

် အနရျားပါက

သည်။

်

ှိ

င့််သျား၍

အစှိျားရမဟတ်သည့််အြွွေ့အစည်ျားမ ာျား၊

သနတသေအြွွေ့အစည်ျားမ ာျား၊ ရပ်ရွာအနဖခဖပြုအြွွေ့အစည်ျားမ ာျားနင့်် လွတ်လပ်အမအခှိ
်ဆ

မှိတ်ြ

Madagascar အကနအထာျေး၌ စှိေ်နခေါ်မှုမ ာျား ရှိနေသည့်် အနဖခအနေတွင် ထှိအခ
ဖပည်တွင်ျားနင့််

ထှိန
ို့ က

ှိ သတိရှိရှိနင့်် ကစာစီျေးစာ ကဆာင် က် န်ပဖစ်သည်။

်မှုနလ ာ့်ခ ဖခင်ျားနင့်် offseting အစအစဉ် နအာင်ဖမင်ရေ်အတွ

အစှိျားရအာဏာပှိင်အြွွေ့အစည်ျားမ ာျား၊
မှိတ်ြ

ရှိနေသည်။

င်ျားသည့််

ျွမ်ျား

င်သမ ာျားနင့််

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င
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ကနာက်ဆက်တဲ - ၃
ကနာက်ဆက်တဲ - ၃။ နလ့်လာစရာဖြစ်ရပ်။ Cameroon Lom Pangar
နရအာျားလ ပ်စစ်စမ
စမ

ေ
ှိ ျား် အနက

ေ
ှိ ်ျား

ာင်ျား ပခြုငတင်ပပပခင်ျေး

Cameroon Lom Pangar နရအာျားလ ပ်စစ်စမ
နအာ

်ဘ

်၄

လှိမတာအ

နနွရာသတွင် ထှိနရမ ာျား
ဖမစ်၏

ဖမစ်လ

်တ

်မ ာျား

ဖြစ်က

သည်။

အထှိ ပိမိ စျားဆင်ျားနှိင်မည်ဖြစ်သည်။
်နလ ာ

နရအာျားလ ပ်စစ်စမ

Lom Pangar

ြုှိ သည့််

စ

်ရမ ာျား

ှိပါ

မှိျားရာသတွင်
ဆည်သည်

်ပှိင်ျား တွင်

်၍ မှိျားရာသတွင် နရသှိနလာင်ပပျား

ထှိဖမစ်မ ာျားထသှိို့
နနွရာသစျားဆင်ျားနရ

ာလလတ်မ

ျားဆျားဖြစ်နသာ Sanaga

စျားဝင်နရ၏
ှိ ၂၁၀

်နှိင်နစမည်ဖြစ်သည်။

ှိလည်ျား

သ

မ

%

ှိ

900m3/sec

်ဆှိင်ရာဖမစ်ထ

ှိင်နဆာင်ရွ

်မည့််

ာင်အထည်နြာ်နှိင်မည့််အဖပင်
ဖမစ်နအာ

ှိလည်ျား ၁၂၀ မဂ္ါဝပ်အထှိ တှိျားတ

ရ
် နင့်် ဓာတ်အာျားပှိလ
ို့ တ်နရျားလှိင်ျားမ ာျား ပါဝင်၍

ှိ ဓာတ်အာျားဖြေ်ဖို့ ြြူျားနပျားရေ်ဖြစ်သည်။ လ

၂၀

m3/sec

ာလရည်အထှိ လပ်

အ
် င်အာျား ၆၀၀၀ မဂ္ါဝပ်အထှိ အန

တှိျားခ ွေ့နဆာင်ရွ

ှိေ်ျား (၂ )ခ၏ ဓာတ်အာျားထတ်လပ်မှု

ှိေ်ျားတွင် ၃၀ မဂ္ါဝပ် နရအာျားလ ပ်စစ်စ

အှိမ်နထာင်စ ၂၄၀၀

Pangar ဖမစ်နှင် ပမစ်ဆပဖစ်သည်ကန ာ၏

်နသွွေ့ဆျား လမ ာျားတွင် ထှိဖမစ်မ ာျားထသှိို့ စျားဝင်နရ

ှိေ်ျားမ ာျား တွင် စစနပါင်ျားတပ်ဆင်စ

အလမေယသတတြုရည်
ထှိစမ

ဆည်သည်

်လတ်နပျားဖခင်ျားအာျားဖြင့်် ဖမစ်နအာ

နရအာျားလ ပ်စစ်စမ

်မှာ

ှိ လတ်ကပျေး န်ဖြစ်သည်။ နြာ်ဖပပါ ဖမစ်နစ်ခသည် Cameroon နှိင်ငတွင် အက

နလ ာ့်ေည်ျားနစမည်ဖြစ်ပပျား နနွရာသ အနဖခာ
နတာ

ှိေ်ျား၏ ရည်ရွယ်ခ

ွာ ှိ Lom ဖမစ်နပေါ်တွင် ထိန်ျေးညြှိက ျေး ဆည်တစ်ခ တည်နဆာ

်ရှိ Chad-Cameroon pipeline ၁၂

်ပှိင်ျား ှိ

လ

်ရှိ

်ရရှိနစမည်ဖြစ်သည်။
ဖပည်ေယ်အနရွေ့ပှိင်ျားရှိ
လှိမတာအရည်သည်

Lom Pangar ဆည်ထသှိို့ နရမသွင်ျားမ ခှိင်မာနတာင့််တင်ျားနအာင် ဖပြုလပ်ရေ် လှိအပ်ခ့်သည်။
ယခစာအပ်ပပြုစနေခ ေ
ှိ ်တွင် ဆည်တည်နဆာ
ပပစျားသည့််အခါ ထှိဆည်သည် ၅၄၀၀၀ ဟတ်တာ
သစ်နတာလည်ျား ပါဝင်သည်။ ဆည်နင့််ဆ
အပါအဝင်အတွ
နက

် နော

်မှု ၄၅% ပပျားစျားပပဖြစ်သည်။ တည်နဆာ

်မှုအာျားလျား အဖပည့််အဝ

ှိ နရလမ်ျားမှိျားမည်ဖြစ်သည်။ ထှိဧရှိယာတွင် ၃၀၀၀၀ ha km2 ရှိ သဘာဝ

်စပ်နရအာျားအနဆာ

်အအမ ာျား၊ ခ ဉ်ျား

ပ်လမ်ျားနင့်် ဓာတ်အာျားပှိလ
ို့ တ်နရျားလှိင်ျားမ ာျား

်ထပ်ခတ်ထွင်ရင်ျားလင်ျားရမည့်် သစ်နတာအခ ြုှိ ွေ့လည်ျား ရှိသည်။ စမခေ်ခ
ို့ ွမှုမဖပြုဘ ထာျားလ င် ထှိစမ

ှိေ်ျား

ာင့်် တဆင်ခသက်က ာက်မှုမ ာျား ဥပမာ - တရာျားမဝင် သစ်ခတ်ဖခင်ျားနင့်် နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ် ြမ်ျားဆျားသတ်ဖြတ်ဖခင်ျားမ ာျားသည်

ဆည်စမ

ှိေ်ျား၏ နဂဟနဗေဆှိင်ရာ ထှိခှိ

ပှိလ
ို့ တ်နရျားလှိင်ျားမ ာျား တည်နဆာ

်ဖခင်ျားနက

်မှုေယ်ပယ်အဝေ်ျားအဝှိင်ျား

ှိ ပှိမှိပမင်မာျေးလာနစမည်ဖြစ်သည်။ ဆည်နင့်် ဓာတ်အာျား

ာင့်် အှိမ်နထာင်စ ၁၂၀၀ ေည်ျားပါျား

ှိ တစ်ေည်ျားေည်ျားဖြင့်် ဖပေ်လည်နေရာခ ထာျားရေ်

သှိမ
ို့ ဟတ် ယင်ျားတှိ၏
ို့ နေအှိမ်မ ာျား၊ ပစစည်ျားမ ာျားနင့်် ရရေ်ပှိင်ခွင့််မ ာျား ဆျားရှုျားဖခင်ျားအတွ

ယခပတွင် နြာ်ဖပထာျားသည့်် အနော

်ဘ

်နဖမေှိမ့််ပှိင်ျားတွင် နတွွေ့ရနသာ နဂေါ်ရလာနမ ာ

်ဝ သည် တည်နဆာ

် နလ ာ်နက

ျားမ ာျား နပျားရေ် လှိအပ်သည်။

်ဆ Lom Pangar နရအာျားလ ပ်စစ်စမ

offset လပ်ငန်ျေးနေရာအဖြစ် ထနထာင်ထာျားသည့်် Cameroon နှိင်င၏ Deng Deng အမ ှိြုျားသာျားဥယ ာဉ်အတွင်ျား

ာ

ွယ်ထာျားသည့်် မ ှိြုျားစှိတ်မ ာျားအေ

ှိေ်ျားအတက် biodiversity
် တစ်ခဖြစ်သည်။

ဓာတ်ပ ။
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မ္ာ့်ဘဏ်အပ်စ
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မ္ာ့်ဘဏ်မှ ထှိစမ

ှိေ်ျားအာျား နစ်ရည်နခ ျားနငွနပျားအပ်ရာတွင် biodiversity offset နေရာတစ်ခဖြစ်သည့်် Deng

Deng အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်နင့််အတ အဖခာျားနသာ ပတ်ဝေ်ျား
ခှိင်မာအာျားန

ာင်ျားနစနရျား စမခေ်ခ
ို့ ွရေ်အတွ

လ ပ်စစ်ထတ်လပ်နရျား န
စစနပါင်ျား အနမရှိ
ဖွေ့မဖိျေးက ျေးဘဏ်

် လှိအပ်သည့်် နငွနက

ခ

ေ်

်ရေ်အတွ

ဇဝမ ှိြုျားစမ ှိြုျား

နပျားအပ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။

အနမရှိ

ေ်နေေါ်လာ

ပတ်ဝေ်ျား

၇၃

င်နင့််

သေ်ျား

ျားမ ာျား
ှိ

ှိ

မ္ာ့်ဘဏ်အပါအဝင်

biodiversity

လမှုဆှိင်ရာ

ှိေ်ျားသည်

offset

နှင်

စမခေ်ခ
ို့ ွမှုအစအစဉ်

ကိ

် ခွနဝ ခ နပျားခ့်သည်။

ှိေ်ျားဧရှိယာ၏

အဓှိ

သည့််

သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျားတွင်

်ခင်ျားဖပင် နဂဟစေစ် (savanna ecosystems) တှိို့ ပါဝင်က

ဖမင့််မာျားပပျား ယခအခ ေ
ှိ ်အထှိ မ ြုှိ ျားစှိတ် ၆၈ မ ြုှိ ျားန
အက

ှိေ်ျားပှိင်ရင်မာ နှိင်ငပှိင်

မ
ွ ာျား၏ အနရျားပါမှု

စမ
အပပှိင်ျားဖမ

ျားမ ာျားလည်ျား ပါဝင်သည်။ ထှိစမ

ရေ် နမ ာ်မေ်ျားထာျားသည်။ ထှိနငွနက

အပခာျေးထိခိက်မှုကလ ာခ က ျေးအစီအမမ ာျေးပါဝင်ကသာ
နဆာင်ရွ

်မှုနလ ာ့်ခ နရျားအစအမမ ာျေး တည်ကဆာက်က ျေး နှင်

ာ်ပှိနရျားရင်ျား (Electricity Development Corporation - EDC) ဖြစ်သည်။ စမ

ေ်နေေါ်လာ ၄၉၄ သေ်ျား

(၄)

င်ဆှိင်ရာ ထှိခှိ

ျားစာျား နှိတ
ို့ ှိ

ာ် နတွွေ့ရှိထာျားသည်။ စမ

်သတတဝါမ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား၏ ၅၄ % နေထှိင်

တစ်လနလ့်လာစျားစမ်ျားရဖြင့််ပင် င

သည်။ နှိတ
ို့ ှိ

်စာျားက

သဘာဝသစ်နတာအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားနင့််

်သတတဝါ မ ြုှိ ျားစှိတ် အမ ြုှိ ျားအစာျား မ ြုိ ျေးကဲပမှု

ှိေ်ျားဧရှိယာတင် Cameroon နှိင်ငတွင် နတွွေ့ရသည့််

သည်။ င

်မ ြုှိ ျားစှိတ် ၂၂၁ မ ြုှိ ျား နတွွေ့ရှိခ့်ရသည်။ စမ

်မ ြုှိ ျား

ွ အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့လည်ျား မ ာျားစွာ ရှိသည်။

ှိေ်ျားနရသှိနလာင်မည့််နေရာတွင်

မ္ာ့်ဘဏ်၏

နေ င်ျေးကဒသမ ာျားဆှိင်ရာ မဝါေ OP 4.04 တွင် သတ်မတ်နြာ်ဖပထာျားသည့်် အက ျေးတကကီျေး ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည်
သဘာဝကန င်ျေးကဒသ ပါဝင်နေဖခင်ျားမရှိပါ။ ဆည်နင့််

ပ်နေသည့်် ပထဝနေသအာျားဖြင့်် တသျားတသေ်ို့ ခွထတ်ထာျားသလှိ

ဖြစ်နေသည့််နေရာတွင် အက ျေးတကကီျေး ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည် ကန င်ျေးကဒသရှိနေသည်။ ထှိနေရာတွင် အနော
်ဝ (Western Lowland Gorillas Gorilla gorilla gorilla) အန

နဖမေှိမ့််ပှိင်ျားနေ နဂေါ်ရလာနမ ာ

နင့််အတ Chimpanzees မ ြုှိ ျား (Pan troglodytes) ၊ နရျား

Colobus

Monkeys
ပခှိမ်ျားနဖခာ

satanas)

်ခနေရသည့်် နှိတ
ို့ ှိ

နင့််

်သတတဝါမ ာျား ရှိက

ေျားပါျား ရှိသည်ဟသှိရသည်။ ယင်ျားတှိအ
ို့ ေ
နအာ

်ဘ

် (၂၆) မ ြုှိ ျားမာ အစာျားအစာအတွ

ာင်နရ ၃၀၀ ေည်ျားပါျား
မ
် ြုှိ ျား (Black Colobus

အတှိင်ျားအတာအရ

မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ

သည်။ ဖမစ်ထတွင် ငါျားမ ြုှိ ျားစှိတ်အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့ ရှိက

ွမ ာျားကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားအတွ

်

ွယ်ရေ်

ရာ၌ မ ြုှိ ျားစှိတ်နပါင်ျား ၁၃၀

် ပမေ်ြမ်ျားဆျားခရသည်။ စမ

ှိေ်ျားဧရှိယာ၏

် အနရျားပါသည့်် နဂဟစေစ်တစ်ခ ဖြစ်သည်။

မ
် န
ှု လ ာ့်ခ နရျားအစအမမ ာျား
ထှိခှိ

မ
် န
ှု ရာင် ာှ ျေးဖခင်ျား။ ေည်ျားပညာဆှိင်ရာ၊ နငွနက

လမှုနရျားနင့်် ပတ်ဝေ်ျား
သျားသပ်ခ့်သည်။ စမ
ထှိခှိ

မ္ာလျားဆှိင်ရာ

်

်ပှိင်ျားတွင် ထှိဖမစ်သည် ရည်လ ာျားသည့်် Douala-Edea ဖမစ်ဝထသှိို့ စျားဝင်သွာျားသည်။ ထှိဖမစ်ဝသည် ငါျားမ ာျားနင့််

ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ထှိခှိ

အဖခာျား

သည့်် အမည်ျားနရာင် Colobus နမ ာ

်ဘ

င်က ျေး ာမ ာျား
ှိေ်ျားသည်

်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား၊

င်ျားစှိတ်ခ နရျား(dam safety) ၊

် နရွျားခ ယ်စရာအမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားတှိို့

မ္ာ့်ဘဏ်၏ နဘျားအနတ ာယ်ကာကယ်က ျေး မဝါေမ ာျားဖြစ်က

သဘာဝနေ င်ျေးကဒသမ ာျေး၊

ရပ်ဝတထြုအရင်ျားအဖမစ်မ ာျား၊

ျားဆှိင်ရာ၊ ဆည်၏နဘျား

ှိ ထည့််စဉ်ျားစာျား၍ ဆည်နေရာအတွ

ဆနဒမပါသည့််

သစ်နတာမ ာျား၊

နရွေ့နဖပာင်ျားနေရာခ ထာျားမှုနင့််

သည့်် ပတ်ဝေ်ျား

ပှိျားမာျားမ ာျားစမခေ်ခ
ို့ ွမှု၊
ဆည်၏

ှိ နြာ်ထတ်

နဘျား

ယဉ်န

င်ဆှိင်ရာ
ျားမှုဆှိင်ရာ

င်ျားစှိတ်ခ ရမှုမ ာျားနင့််အည

ေဇှိင်ျားနရျားဆွခ့်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ ဆည်တည်ကဆာက်မည် ကန ာနရွျားခ ယ်ရာ၌ အပခာျေးကဆာင် က်နိင်မည် နည်ျေးလမ်ျေးဆိင် ာ
အနသျားစှိတ် ဆေ်ျားစစ်မှုတစ်ရပ်
ဆ

ှိ အနဖခခခ့်သည်။ ထှိန
ို့ က

်စပ်နေနသာ အနဖခခအနဆာ

ကန င်ျေးကဒသမ ာျေးကိ
နရွျားခ ယ်မှုမ ာျားတွင်

ာင့်် ရလေ်အနေနင့်် ဆည်နေရာ၊ နရသှိနလာင်မည့်် ဧရှိယာနင့််

်အအနေရာမ ာျား နရွျားခ ယ်ရာတွင် အက ျေးတကကီျေး ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး မည် သဘာဝ

နရာင် ှာျေး နှိင်ခ့်သည်။ ခ ဉ်ျား
နဂေါ်ရလာနမ ာ

ဝ
် မ ာျား၏

ပ်လမ်ျားအနက

နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး

ာင်ျား နရွျားခ ယ်မှုနင့်် န
ှိ

နရာင်ထာျားဖခင်ျား

ရှိ၊

ာ

်ထတ်မည့်် နေရာမ ာျား

မရှိ

ဖပေ်လည်သျားသပ်၍

နဖပာင်ျားလနရွျားခ ယ်ခ့်သည်။

ထှိခှိ

မ
် ှုအေည်ျားဆျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ဖခင်ျား
ထှိစမ

ှိေ်ျားတွင် ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ွမ ာျေးအကပေါ် ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှု အေည်ျားဆျားဖြစ်နအာင် နလ ာ့်ခ ရေ် အစအမမ ာျားစွာ

ပါဝင်ခ့်သည်။ ယင်ျားတှိမ
ို့ ာ -

70

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

▪

စီျေးဆင်ျေးက ပစထတ်ကာ စနစ်တက modelling ပပလပ်ပခင်ျေး (careful flow modelling)
အ

ြုှိ ျားဖပြုနရနလာင်ပမာဏ

billion
နရဖပင်

▪

နင့််

ညမ သည့််ပမာဏသာ

တည်ကဆာက်က ျေးလပ်ငေ်ျား

ပင်မ

သွာျားနစသည် (7 billion m3 ရှိသည့်် နရပမာဏ
သှိနလာင်ရေ်

ဖြစ်လာသည်)။

ှိ သှိနလာင်မည့််အစာျား 6

ထှိန
ို့ က

ာင့််

နရနလာင်

ေ်၏

ယ်ဧရှိယာသည် ၅၀၀၀ ဟတ်တာနလ ာ့်ေည်ျားသွာျားသည်။

ဝင်နရာ

▪

m3

ှိ နလ ာ့်

သည် ဆည်၏

်ဖခင်ျား

ေ်ထရှိ

ှိ တာျားဖမစ်ထာျားသည်။

ေ်ထရှိ

်တာ၏ အနဖခစှိ

်စခေ်ျားကိ တည်နဆာ

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်၏ အဖပင်ဘ
လအမ ာျားအဖပာျား
်စှိ

်နရျားဧရှိယာနင့်် အလွေ်

်တွင် နေရာခ ထာျေးသည်။ ထှိသှိန
ို့ ဆာင်ရွ

ဝင်က ာက်လာဖခင်ျား

ဝင်က ာက်လာရာမ
ဝင်နရာ

်တာမ ာျားနင့်် လပ်သာျားမ ာျား Deng Deng အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်အတွင်ျားသှိို့

ှိ

တာျားဖမစ်ရေ်

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်အတွင်ျား

်ပ ြုှိ ျားမှုမ ာျေး မ ာျားဖပာျားလာနှိင်နသာနက

အနထာ

အမလှိ

ွာနဝျားသည့််

်ဖခင်ျားသည် စမ
်အ

ရသည်။

ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျားသှိို့
ထှိသှိို့လအမ ာျားအဖပာျား

်သတ်ဖြတ်စာျားနသာ

ာင့်် ဖြစ်သည်။ စမ

်ဖခင်ျားနင့််

ှိေ်ျားတည်နဆာ

စာျားနသာ

်ဆှိင်မ ာျားနင့်် စာျားနသာ

်ဆှိင်မ ာျားသည်

အစာျားအနသာ

်မ ာျား

ပမှိြုွေ့မ ာျားမ

စစဉ်နပျားထာျားသည်။

နရာင်ျားနှိင်နသာနက

ပင်မတည်ကဆာက်က ျေး

် လှိအပ်သည့်် အစာျားအစာအာျားလျား

ဝယ်ယပခင်ျေးသည်

ှိ

ှိေ်ျားဧရှိယာအတွင်ျား

်ဆှိင်မ ာျားမ အစာျားအစာမ ာျားဝယ်မစာျားနှိင်ရေ်အတက် (ထှိဆှိင်မ ာျားနင့််

တရာျားမဝင်ကတာရိင်ျေးတိ ိစဆာန်အသာျားမ ာျား

ှိ

အလပ်သမာျားမ ာျားအတွ

သျားနမ ာျား

်နရျား လပ်သာျားမ ာျား

ယင်ျားတှိန
ို့ ေထှိင်ရာ လပ်သာျားစခေ်ျားမ လပ်ငေ်ျားခွင်သှိို့ နေို့စဉ် အသွာျားအဖပေ် ပှိန
ို့ ဆာင်နပျားသည်။ စမ
လမ်ျားနဘျားတနလ ာ

Deng Deng

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်အတွင်ျား

လပ်ငေ်ျား

ာင့််

ဖြစ်သည်)

ေ်ထရှိ

်တာသည်

ှိ တည်ကဆာက်က ျေးလပ်ငန်ျေးခင်နှင် ခပ်လှမ်ျေးလှမ်ျေး ှိ

သျားနမ ာျား

တရာျားမဝင်စှိ

်ပ ြုှိ ျား၍

လပ်သာျားမ ာျားအာျား

ဖပေ်လည်နရာင်ျားခ ရေ် ကကိျေးပမ်ျေးမှုကိ ပ်တနို့်ကစခဲသည်။

▪

စမ

ှိေ်ျား၏

ကဆာက်လပ်က ျေးလပ်ငေ်ျား

ေ်ထရှိ

်စာခ ြုပ်အာျားလျားတွင်

စမခေ်ခ
ို့ ွမှုအစအစဉ်တွင် သတ်မတ်နြာ်ဖပထာျားသည့်် ပတ်ဝေ်ျား
ဖပစ်ေဏ်မ ာျား၊ ေဏ်နက

▪

ျားမ ာျားအပါအဝင်

ဆည်အတွင်ျားနရသွင်ျားဖခင်ျား
အနေဖြင့််

တနဖြျားနဖြျားဖမင့််တ

တနဖြနဖြျားခ င်ျား
ဆ

်လ

ှိ (၁၈) လန

်ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနပျားနှိင်ရေ်

▪

စမ
ဖပေ်လည်စှိ

ပ်မှုမ ာျား

ှိေ်ျားသည် တည်နဆာ

နရအဖမင့််အနလ ာ

အခ ေ
ှိ ်ဇယာျားသည်
်အ

်ပ ြုှိ ျားထနထာင်နပျားရေ်

ဘတ်ဂ

်

်

်မ ာျား မလှိ

်ောမှုအတွ

်

နဖပျားလာျားလတ်ကပမာက်နှိင်မည်ဖြစ်သည်။

ဖမစ်အတွင်ျား

ဖပြုပပျား

ဖမစ်နက

နရစျားဆင်ျားမှု

ာင်ျားနအာ

်ဘ

်

အလအနလာ

်

နဂဟစေစ်မ ာျားအနပေါ်

နစ သည်။

ှိ တင်ျားတင်ျားက

ပ်က

သည့်် သတတဝါမ ာျားအာျား ြမ်ျားဆျားသတ်ဖြတ်မှု နလ ာ့်ေည်ျား

ပ် နဆာင်ရွ

်နရျားလပ်ငေ်ျားမ ာျားပပျားနော

်ရေ်ဖြစ်သည်။

် ဖြစ်နှိင်လ င် ခတ်ထွင်ရင်ျားလင်ျားခ့်သည့်် ဧရှိယာမ ာျား

တည်ကဆာက်က ျေးလပ်ငေ်ျား

ှိြုတင်မမေ်ျားဆနှိင်သည့်် ပတ်ဝေ်ျား

လမှုဆှိင်ရာ

်ရေ် သတ်မတ်ထာျားသည်။ ဤသှိဖို့ ြင့်် ကတာရိင်ျေးတှိရှိစဆာေ်မ ာျား

ဆည်နရသွင်ျားသည့််အခ ေ
ှိ ်တွင် နရဝပ်ဧရှိယာမ ထက်နဖပျားက
နစနရျား ဥပနေစည်ျားက

က

ာ် နဆာင်ရွ

အနထာ

ဆိျေးက ြုိ ျေးသက်က ာက်မှုမ ာျေး နလ ာ့်

င်ဆှိင်ရာ သတ်မတ်ခ

င်နင့််

ှိ နြာ်ဖပသည့်် ထာျားသည်။

်လာသည့််

နရသွင်ျားသည့််

ပတ်ဝေ်ျား

ေ်ထရှိ

င်ဆှိင်ရာ ဖပဿောမ ာျားဖြစ်နပေါ်လာလ င်

်တာမ ာျားအာျား

ှိ

သတ်မတ်ထာျားသည်။

ှိင်တွယ်နဖြရင်ျားရေ်လည်ျား စမ

ှိေ်ျားဆှိင်ရာ

ှိ သီျေးသနို့်ခ န်ထာျားရသည်။

Biodiversity offset လပ်ငန်ျေး
Conservation

ှိေ်ျားဆှိင်ရာ

က

နလ့်လာမှုမ ာျားတွင် Wildlife Deng Deng သစ်နတာမ ာျားသည် အနော

်ဘ

အန

ာင်နရ ၃၀၀

Society

ပါဝင်ကသာ

ှိ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားနစာင့််နရာ

စမ

်ရေ် ဖြစ်နှိင်ကပခရှိနက

ာင်ျား သ

biodiversity offset ပပြုလပ်ကပျေး န် Deng Deng သစ်နတာမ ာျား (အ
ေယ်နဖမဧရှိယာ)
ဧရှိယာအ

ှိြုတင်ဖပင်ဆင်ဖခင်ျား

ာလတွင်

ပပြုလပ်သည်

်နဖမေှိမ့််ပှိင်ျား ှသ
ိ ေ်မာသည့်် နဂေါ်ရလာနမ ာ

န
် သဖပနပျားခ့်သည်။ Lom Pangar ဆည်အတွ

ဝ
်
်

ယ်အဝေ်ျားအာျားဖြင့်် ၅၈,၀၀၀ ဟတ်တာရှိသည့််

ှိ အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်တစ်ခအဖြစ် ၂၀၁၀ ခနစ် မတ်လတွင် နှိင်ငနတာ်ဖပေ်တမ်ျားတွင် ထတ်ဖပေ်ခ့်သည်။

ယ်အဝေ်ျား

အာျားဖြင့််က

ည့််လ င်

ဆည်နရဝပ်နဖမ
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၅၄၀၀၀

ဟတ်တာနင့််

စမ

ှိေ်ျားနင့််

ဆ

်စပ်နေသည့််

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

အနဖခခအနဆာ

်အအမ ာျား တည်ကဆာက်မည်

၄၀၀၀ ဟတ်တာတှိို့အတွ

အစာျားအနလ ာ်နပျားသည့်် ေည်ျားလမ်ျားပဖင် offset နဆာင်ရွ

် တစ်ဟတ်တာဆျားရှုျားလ င် တစ်ဟတ်တာ

်ဖခင်ျားဖြစ်သည်။ သှိန
ို့ သာ် နရနလာင်တမဧရှိယာနင့်် စမ

ခတ်ထွင် ရင်ျားလင်ျားထာျားသည့်် အဖခာျားဧရှိယာမ ာျားတွင် ရှိသည့်် ကန င်ျေးကဒသအ ည်အကသျေးထ
ေယ်နဖမအတွင်ျားရှိသည့်် ကန င်ျေးကဒသမ ာျေး၏ အရည်အနသွျား
်

ွယ်ရေ် ပခှိမ်ျားနဖခာ

နပါ

်ပွာျားနှိင်မှု

ှိ

ေဇင်ဘာလတွင်
ဦျားစာျားနပျား
နှိင်ငတ

အနထာ

်အ

ှိစစမ ာျား၊

ဘဏ္ဍာနရျားဝေ်က

ဖပြုခ့်သည်။

စတင်က င်သျေးခ့်သည်။
ဘတ်ဂ

လ ပ်စစ်ထတ်လပ်နရျားန

်သည်
ှိ

ပထမဆျား

စမခေ်ခ
ို့ ွမှုစမခ

စမခေ်ခ
ို့ ွမှုဆှိင်ရာ

ှိစစအပါအဝင်

သစ်နတာနင့််
ာ်ပှိနရျားရင်ျားတှိို့သည် မက

မ္ာလျားဆှိင်ရာ အတှိင်ျားအတာဖြင့််

သည့်် နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး ရန
ှိ ေသည်။ ၂၀၁၃

လှိအပ်ခ

သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး

ဖပေ်လည်ဖပင်ဆင်ရေ်

ျားဌာေ၊

် အဓှိ

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်၏
်မ ာျား

ှိ

ေယ်နဖမဧရှိယာ

ရင်ျားလင်ျားစွာ

တည်နဆာ

်ဖခင်ျားမ ာျားကိ

တာျားဆျား

ွယ်ရေ်

အဓှိ

ခနစ်

ဥယ ာဉ်အတွ

်

စမခေ်ို့ခွမှုအတွ

်

Cameroon
နှိင်ငပှိင်

ပင် ောျားလည်မှုစာချွေ်လာ တစ်ရပ် လ

်မတ်နရျားထှိျားခ့်သည်။

သစ်ခတ်ဖခင်ျားနင့်် စှိ
ာ

၂၀၁၅

ျားဌာေနင့််

ထှိစာချွေ်လာအရ သစ်နတာနင့်် နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ်ဆှိင်ရာ ဝေ်က
တရာျားမဝင်

ှိ

နြာ်ဖပထာျားခ့်သည်။

နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ်ဝေ်က

ာနသျားခင်

်

်မ ာျားနင့််

ထှိစာချွေ်လာသည် အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ် စမခေ်ခ
ို့ ွမှုဆှိင်ရာ တာဝေ်ရှိမှုမ ာျားနင့်် ရေ်ပနငွ နထာ
ြမ်ျားဆျားသတ်ဖြတ်ဖခင်ျား၊

် offset ပပြုလပ်နပျားမည့််

ှိ ၇၄၇၅၃ ဟတ်တာအထှိ တှိျားခ ွေ့၍ နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျား၏ နရရည်

ထှိစမခ

်သတ်မတ်ခ

ာစနှုေ်ျားမ ာျားနင့််အည

ဝ
် မ ာျားနင့်် အဖခာျား

်ခနေရသည့်် ပရှိင်ျားမှိတ်မ ာျားအတွ

ခနစ်တွင် Cameroon အစှိျားရသည် အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်

်

သှိသာထင်ရာျားစွာ ပိမိဖမင့််မာျားနေခသ
့် ည်။

ဥပမာ Offset ပပြုလပ်မည် ေယ်နဖမတွင် နဂေါ်ရလာနမ ာ
မ ြုှိ ျားသဉ်ျားနပ ာ

ှိေ်ျားအတွ

်ပ့်မှုမ ာျားနင့်် သ

ဆ
် ှိင်သည်။

ျားဌာေသည် ဥယ ာဉ်အတွင်ျား နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ်မ ာျား

်ပ ြုှိ ျားက ျေးလပ်ကိင်ပခင်ျေး

ထာျား၍

အနစာင့််

သှိမ
ို့ ဟတ်

၆၀ဦျား

အှိမ်ရာမ ာျား

ထာျားရှိနပျားရေ်

ြူျားန

ာ်

တှိဖပြုခ့်သည်။

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်သည် ယခအခါတွင် နတာရှိင်ျားတှိရှိစဆာေ် သှိမ
ို့ ဟတ် သစ်မာမ ာျား နမာင်ခှိထတ်လပ် န် ဖြစ်နှိင်ကပခ ှိသည်
အဓိကနေရာမ ာျားသှိို့ ဖြတ်သေ်ျားသွာျားလာသည့်် ယာဉ်မ ာျား
တစ်နစ်ပတ်လျား ြွင့််လစ်နဆာင်ရွ

ှိ နစာင့််က

ည့််ရေ်နင့်် စစ်နဆျားရေ် ၂၄ ောရ စစ်နဆျားနရျားစခေ်ျားမ ာျား

်နေသည်။

ဥပနေမနဘာင်
Cameroon နှိင်ငတွင် biodiversity offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးအတွ
မရှိနသျားပါ။

သှိန
ို့ သာ်

အနသျားစှိတ်

သည့်် ပတ်ဝေ်ျား

စမခေ်ခ
ို့ ွမှုအစအစဉ်
ဥပနေနက

စမ
စမ

ပတ်ဝေ်ျား

ထှိခှိ

်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျားနင့််

င်နင့်် လမှုဆှိင်ရာ ထှိခှိ

(ESMP)

တှိို့

ှိ

မ္ာ့်ဘဏ်၏

် သတ်သတ်မတ်မတ် ယနေို့အထှိ

အတှိင်ပင်ခမ ာျား

ငာျားရမ်ျားနဆာင်ရွ

်မှုဆေ်ျားစစ်ဖခင်ျား (ESIA) နင့်် ပတ်ဝေ်ျား
သတ်မတ်ခ

်အတှိင်ျား

ဖပည့််ဖပည့််ဝဝ

်ရသည့််

င်နင့်် လမှုဆှိင်ရာ

လှိ

်ောနဆာင်ရွ

်ရေ်

ာင်ျားအရ သတ်မတ်ထာျားသည်။

ေ
ှိ ျား် နင့်် ပတ်သ

်ဆ

ှိေ်ျားလပ်ငေ်ျားနင့်် ပတ်သ

ာလအတွင်ျား နဆာင်ရွ
မ ာျားလည်ျား
နစာင့််က

င်ဆှိင်ရာ

် ဥပနေ သတ်မတ်ခ

န
် ွယသ
် မ ာျားနင့်် ခ ှိတ်ဆ
်ဆ

်နွယ်သည့်် အနရျားပါသမ ာျားနင့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

်ခ့်ရာတွင် စမ

ပါဝင်ခ့်သည်။

န
် ဆာင်ရွ

ှိေ်ျားနက

ာင့်် ထှိခှိ

နေသခလထသည်

ဖ် ခင်ျား
်နဆာင်ရွ

်မှု

ှိ စမ

ှိေ်ျားက

ှိြုတင်ဖပင်ဆင်သည့််

်ေစ်ောမည့်် မှိသာျားစမ ာျား၊ ဖပည်တွင်ျားနင့်် နှိင်ငတ
တှိျားတ

်မှုအနဖခအနေ

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေး န်နင့်် ထနထာင်ထာျားသည့်် ထိခိက်နစ်နာမှုမ ာျေးတိင် ကာျေးကပဖ ှင်ျေးက ျေး ယနတယာျေးမ ာျား

ှိ အသျားခ ကာ

သတင်ျားနပျားပှိရ
ို့ ေ်မာ ယင်ျားတှိ၏
ို့ အခွင့််အနရျားဖြစ်နက

စမ

ှိေ်ျားအန

ာင်ျား သှိောျားလည်ခ့်က

ာင်အထည်နြာ်မှုဆှိင်ရာ

ာ NGOs

သည်။ အဓှိ

ပပဿနာမ ာျေး၊ နရအာျားလ ပ်စစ်စ

နမာင်ျားနင်လည်ပတ်စဉ်အတွင်ျား နရထတ်လတ်မှုအစအစဉ်အနပေါ် ခ ေ
ှိ ်ညြှှိမှုမ ာျားအပါအဝင် တှိအ
ို့ တွ
နဆွျားနနွျားမှုမ ာျားလည်ျား နဆာင်ရွ

် ဆ

်လ

်ရ

်တှိင်ပင်

်နေသည်။

ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး
Deng Deng အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ် စမခေ်ခ
ို့ ွမှုစမခ

်တွင် စကဆာင်ျေးထာျေး ှိမည် မ ြုိ ျေးစိတ်ဆိင် ာ အခ က်အလက်မ ာျေးနှင်

ကတာရိင်ျေးတိ ိစဆာန်ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးမှုညန်ကိန်ျေးမ ာျေးအတက်
အပါအဝင်

ဥယ ာဉ်အတွ

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်သည်
ထှိနရာ

်မှု

်ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား
METT

ွမ ာျား

ေည်ျားလမ်ျား

လိက်နာကစာင်ထိန်ျေး မည်

ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးက ျေး
(အခေ်ျား

၆

တွင်

မနဘာင်

နြာ်ဖပထာျားသည်)

လပ်ထျေးလပ်နည်ျေးမ ာျေး

သတ်မတ်ဖပဌာေ်ျားထာျေးသည်။
ှိ

အသျားဖပြု၍

ှိလည်ျား ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးသည်။ အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်အတင်ျေး ှိ နဂေါ်ရလာနမ ာ

နစ်စဉ် ထတ်ဖပေ်ရာ၌ အန

ာင်အနရအတွ

ဝ
် အန

် တည်ပငှိမ်၍ ထှိေ်ျားသှိမ်ျားမှုနအာင်ဖမင်က ကာင်ျေး ကတွေ့ ှိ သည်။ ထှိန
ို့ က
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စမခေ်ခ
ို့ ွမှု၏
ာင်နရစာရင်ျား
ာင့်် လ

်ရှိ

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားနင့််

စမခေ်ခ
ို့ ွနရျားလပ်နဆာင်ခ

ထပ်မပဖည်တင်ျေးစ ာမလိဟ မတ်ယနှိင်သည်။ မက
အဖခာျားနသာ နစာင့််က
ဥယ ာဉ်အဖပင်ဘ

ာနသျားခင်

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးမှု ေည်ျားစေစ်မ ာျား
် ှိ စမ

်မ ာျားအနပေါ်

အနသျားအြွ

အစအမမ ာျားပင်

ပင် ဥယ ာဉ်၏ နတာနခါင်ျားမ ာျားအာျား GPS အသျားဖပြုမှုနင့််

ှိ နလ့်

င့််သင်က

ာျားနပျားခ့်သည်။

ှိေ်ျားအဆင့်် ကစာင် ကပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးမှုအတက် အဓှိ

သည့်် အရာမ ာျားတွင် နရစျားဆင်ျားမှု၊

နရအရည်အနသွျား၊ Doula ပမစ်ဝအပါအဝင် ဆည်အထက်ပိင်ျေးနှင် ကအာက်ပိင်ျေး (၂) ခစလျေးတင် ငါျားမ ြုှိ ျားစှိတ်အန
နစာင့််က

ပ် ကည်ရှုစစ်ကဆျေးပခင်ျေး တှိို့ ပါဝင်သည်။ ထှိစမ

ှိေ်ျားတွင် ေနရနတာမ ာျား၊ ဆာျားငနရဝင်နရာ

အနဖခအနေအဆင့််အတေ်ျားမ ာျား၊ West African Manatees နင့်် အဖခာျား ပခှိမ်ျားနဖခာ
နဖခရာခရေ်

ဖမစ်ဝနစာင့််က

ည့််နလ့်လာမှုစေစ်တစ်ရပ်လည်ျား

ပမှိြုွေ့ဖပလပ်ငေ်ျားမ ာျားနင့််စပ်လ ဉ်ျား၍ စမ
လပတ်အစရင်ခစာမ ာျား

ှိေ်ျားတည်နဆာ

ထတ်နပျားရေ်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားထတ်လပ်နရျား န
ပတ်ဝေ်ျား

င်နင့်် လမှုဆှိင်ရာရှုနထာင့််မ ာျားမ အသျားသျား အက
ှိလည်ျား ခေ်ထ
ို့ ာျားသည်။

နငွနက

ျားဆှိင်ရာ နရရည်ရရန
ှိ င်
ှိ မှု
ှိေ်ျားဆှိင်ရာ က

နအာ

်ဘ

အနမရှိ

်တွင် လ
ေ်

စရှိတ်မ ာျားနင့််

ှိေ်ျား၏ ပတ်ဝေ်ျား

နပျားရေ် လွတ်လပ်အမအခှိ

ှိေ်ျားဆှိင်ရာ

်ောနဆာင်ရွ

ှိလည်ျား

င်ျားစှိတ်ခ နရျား

်မှု (၃)

လပ်ငေ်ျားအပ်နခ့်သည်။

ှိစစရပ်မ ာျားနင့်် (၂) စမ
င်ျားသည့််

ာလအတွင်ျား လ ပ်စစ်ဓာတ်အာျားထတ်လပ်နရျား န

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်၏ ပမေ်
မ္ာ့်ဘဏ်မှ န

ဆ

ေ်

ျွမ်ျား

ှိေ်ျား၏

င်ပဂ္ှိြုလ်မ ာျားအြွွေ့

ာ်ပှိနရျားရင်ျားသည် စမ

ှိေ်ျား၏

ှိေ်ျား (၂) ခထမ နရအသျားဖပြုမှုဆှိင်ရာ နစ်စဉ် အခွေ်အခ

်ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးစမခေ်ခ
ို့ ွနပျားမည့််

Deng

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်နင့််

ခနပျားရေ် လနလာ

်သည်ထ

်ပင်

မ္ာ့်ဘဏ်နင့််ခ ြုပ်ဆှိထာျားသည့်် နငွနခ ျားစာခ ြုပ်အရ အစှိျားရသည် (၁) Deng Deng
ခနပျားမည့်် နရခွေ်န

ေပ်အာျားရသည့်် အဖခာျားနငွနက

ှိေ်ျားအတွ

Deng

်မှု နလ ာ့်ခ နရျားဆှိင်ရာ ပမှန်ကန်က စ ိတ်မ ာျေး

သည့်် စရှိတ်မ ာျား

နမ ာ်လင် ပါသည်။ အဆှိပါ နငွနက
Pangar စမ

်လ

င်ဆှိင်ရာ ထှိခှိ

ပှိသည်ဟ ခေ်မ
ို့ ေ်ျားထာျားသည်။
(၂)

စာရင်ျားစစ်မ ာျား

်ရှိလည်ပတ်နေသည့်် နရအာျားလ ပ်စစ်စမ

အဖခာျားစမ

ှိ

ေ်နေေါ်လာ ၂၉ သေ်ျား ရရှိမည်ဟ နမ ာ်မေ်ျားထာျားခ့်သည်။ ထှိနငွပမာဏသည် Lom Pangar ဆည်၏ နစ်စဉ် လည်ပတ်မှု၊

ဖပြုဖပင်မှု
စမ

ှိြုတင်ဖပင်ဆင်သည့််

ဆည်နင့််

င်နင့်် လမှုဆှိင်ရာ လှိ

ာ်ပှိနရျားရင်ျားသည် (၁) ဆည်နဘျား

(၂ )ြွွေ့

စမ

လွတ်လပ်နသာ

်မှု၊ ဘမှိရပ်သွင်ဆှိင်ရာ

်ခနေရသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား၏ အနဖခအနေ

ထည့််သွင်ျားထာျားသည်။

်နရျားတွင် ပတ်ဝေ်ျား

ာင်နရမ ာျား

ျားအနထာ

ျားအနထာ

ာ

်ယမှုအစအစဉ်တစ်ရပ်

င့််သျားရေ် သှိမ
ို့ ဟတ်

်အပ့်ရရှိနစမည့်် လပ်ငေ်ျားစဉ်တစ်ရပ် နဆာင်ရွက်မည်ဟ

်အပ့်နပျားသည့်် လပ်ငေ်ျားစဉ်တစ်ရပ် ခ မတ်နဆာင်ရွ

်သည့််အခ ေ
ှိ ်အထှိ Lom

် ဖပင်သစ်ဖွေ့မဖိျေးက ျေးအြွွေ့အစည်ျား French Development Agency (AFD) ထမ နခ ျားနငွမ ာျားဖြင့််

ဥယ ာဉ်၏ လပ်ငေ်ျားလည်ပတ်မစ
ှု ရှိတ်မ ာျား

ာမှိနစနရျား

ခသျားစွနေဖခင်ျားဖြစ်သည်။

နအာင်ဖမင်မမ
ှု ာျား
စမ

ှိေ်ျားသည်

သိသာထင် ှာျေးကသာ

သိသာအထင် ှာျေးဆျေး အ
နြာ်ဖခင်ျားနင့်် ဆ

်လ

ြုှိ ျားန

ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ

ျားဇျားမာ Deng Deng အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်

်တှိျားခ ွေ့နဆာင်ရွ

မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားဟ

IUCN

်ဘ

်မ ာျားနက

ျားဇျား

အမ ာျားအဖပာျား

သတ်မတ်ထာျားသည်)

ာင်အထည်

ှိေ်ျားနင့်် ပျားနပါင်ျားဖြည့််ဆည်ျား

်နပျားနှိင်မှု၏ ရလေ်မာ- ထှိဥယ ာဉ်သည်

မ
် ြုှိ ျား (မ ြုိ ျေးသဉ်ျေးလနီျေးပါျေး အနတ ာယ် က က ာက်ကနကသာ

နင့််

အဖခာျားနသာ

အတှိင်ျားအတာအရ

်ခနေရသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျား

မတှိင်မ

Cameroon နိင်ငအတင်ျေး ှိ သဘာဝထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနယ်ကပမမ ာျေး ပပင်ပတင် ပဖစ်ပာျေးခဲ ကသာ သစ်နတာဖပြုေ်ျားတျားမှု

လပ်ငေ်ျားအာျား
လ

်

ေ်ျားနေ ဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

သာျားန

တ်ယနေထှိင်နှိင်သည့်် အဓှိ

မ္ာလျားဆှိင်ရာ

ပခှိမ်ျားနဖခာ

နှုေ်ျားထာျားမ ာျားနင့်် လန်ကဲလှကသာ

ခှိင်မာစွာနဖခ

ရရှိနေခ့်သည်။

ှိ ထနထာင်ပခင်ျေး ၊လက်ကတွေ့အန

ာင့်် ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်န နဆာင်ရွ

် နဖမေှိမ့််ပှိင်ျားနေ နဂေါ်ရလာနမ ာ
အြွွေ့

ြုှိ ျားန

်ဖခင်ျား ဖြစ်သည်။ Lom Pangar နရအာျားလ ပ်စစ်စမ

နပျားသည့်် ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားစမခ
ယခအခါတွင် အနော

အ

နေရာတစ်ခ ဖြစ်လာသည်။ စမ

ာင်ြမ်ျားဆျားသတ်ဖြတ်မှုမ ာျေး၏ အနဖခအနေ

ွမ ာျား ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား ရှုနထာင့််တစ်ရပ်မက

ှိင်ဖပနှိင်သည့်် အသာျားတင် တှိျားတ

ှိေ်ျား

ှိ ထည့််စဉ်ျားစာျား၍ ယခ offset
ည့််လ င် န

ာင်ျားစွာ လ

်ဆပ်

်မှုတစ်ရပ် ရရှိခ့်ဟေ်တသည်။

ရရသ
ှိ ည့်် သင်ခေ်ျားစာမ ာျား
စမ

ှိေ်ျားသည် ယကနို့အခ န
ိ ်ထိ နဆာင်ရွ

နဖမဖပင်နပေါ်လ

်ဆအဆင့််ဖြစ်နသာ်လည်ျား Deng Deng အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ် ထနထာင်ဖခင်ျားနင့််

်နတွွေ့ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး စမခေ်ခ
ို့ ွနှိင်နရျား အနထာ

သိသာထင် ှာျေးမပီျေး ကအာင်ပမင်မှုမ ာျေး

်အ

ဖပြုဖခင်ျားမ ာျားပဖင် Lom Pangar စီမကိန်ျေးသည်

ှိကနကသာ biodiversity offse လပ်ငန်ျေးတစ် ပ်ကိ အကကာင်အထည် ကဖာ်ခဲမပီျေး
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ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

ပဖစ်ပါသည်။ မ ာျားနသာအာျားဖြင့်် က

ျားမာျားနသာ ြွွေ့ပြှိြုျားနရျားစမ

ှိေ်ျားမ ာျားနင့်် ယင်ျားတှိန
ို့ င့်် ခ တ
ှိ ်ဆ

offset လပ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် နတွွေ့ရနလ့်ရှိသည့််အတှိင်ျား သင်ခေ်ျားစာအခ ြုှိ ွေ့
ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျား
သင်ခေ်ျားစာမ ာျားတွင် နအာ

▪

ဖမစ်နအာ

်ဘ

ေဦျား

က

ှိြုျားပမ်ျားမှုမ ာျားတွင်

်ပါတှိို့ ပါဝင်က

အခ ြုှိ ွေ့ပတ်ဝေ်ျား
နဖြရင်ျားနဆာင်ရွ

▪

စမ

င်ဆှိင်ရာ စမခေ်ခ
ို့ ွမှု

ှိစစမ ာျား

ှိ စမ

်ခ့်သည်။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား အန
ှိေ်ျားမတှိင်မ

ာမှိရေ် အဖခာျား နငွနက
ှိေ်ျား အန

ာင်အထည် နြာ်နရျား

ာင်ျားဆျားမာ ယင်ျားတှိို့

နဂဟနဗေဆှိင်ရာ အခ
်အလ

ျားရင်ျားဖမစ်မ ာျား

င်အနဖခအနေ အတွ

ှိေ်ျားတည်နဆာ

်နရျား

်အလ

်မ ာျား (သ

်မ ာျားအပါအဝင်)

ဆည်နင့််

ယခစီမကိန်ျေးသည်လည်ျေး

ှိင်တွယ်နဆာင်ရွ

်စွာ
်ဖခင်ျား

်ဆှိင်ရာ နေရာနေသအလှိ

်

ှိ ပှိမှိနဆာလ င်စွာ စနဆာင်ျားထာျားလ င်
်ဘ

်ပှိင်ျား ဖမစ်နက

်ခ့်ပါ။ သှိန
ို့ သာ်လည်ျား (၁) တည်နဆာ

်နရျား

ာင်ျားစေစ်၏

ာလအတွင်ျား နဂေါ်ရလာနမ ာ

်ခနေရသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားအနပေါ် ဆှိျားရွာျားဖပင်ျားထေ်သည့်် ထှိခှိ

ာအ

သည်။ ထှိသှိို့ဖြစ်ရဖခင်ျားမာ စမ
မ္ာတလာျားရှိ

ှိ ရာနြွထာျားခ့်သည်။

ာလအနစာပှိင်ျားတွင် နတာရိင်ျေးတိ ိစတာန်မ ာျား ဖမ်ျေးဆီျေးသတ်ပဖတ်မှုကိ တာျေးပမစ်သည်

အဖခာျားနသာ မ ာျားစွာ ပခှိမ်ျားနဖခာ
်နတွွေ့အ

ာင့်် Deng Deng

်ဖြစ်သည်။

င့််သျားမှုသည် မလနလာ

နဖမဖပင်နပေါ် လ

ရရှိခ့်သည့််

ာလတွင် လနလာ

ှိ နစာနစာစျားစျား

ာင်ျားဆျားဖြစ်သည်။ အထျားသဖြင့်် Douala ပမစ်ဝအပါအဝင် ဖမစ်နအာ

ဥပနေ

▪

အသျားဝင်နှိင်သည်။

သည်။

နတွွေ့ရသည့်် မ ြုှိ ျားစှိတ်မ ာျားနင့််ဆှိင်သည့််အခ
ပတ်ဝေ်ျား

ှိ အလာျားတ အောဂတ်

်ပှိင်ျားတွင် က အာျေးလ ပ်စစ်စီမကိန်ျေးမ ာျေးကိ တည်ကဆာက်ကနပခင်ျေး မရှိနသျားနသာနက

ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- စမ
အန

ှိလည်ျား နတွွေ့ရှိရသည်။ ယင်ျားတှိို့

ထည့််သွင်ျားစမနရျားဆွလ င်

အမ ြုှိ ျားသာျားဥယ ာဉ်၏ ပမှန်လည်ပတ် သည်စ ိတ်မ ာျေး

▪

်ထာျားသည့်် biodiversity

ွယ်နပျားဖခင်ျားသည် မက

နရနလာင်တမစမ

ှိေ်ျားအမ ာျားစတွင်

လွတ်လပ်စွာစျားဆင်ျားနေသည့််

နရဝပ်ဧရှိယာအဖြစ် နဖပာင်ျားလလိက်ဖခင်ျားအတွ

် သ

ထည့််သွင်ျားထာျားဖခင်ျားမရှိပါ။

74

်မှုမ ာျား မဖြစ်ခ့်ပါ။ (၂)

ာနသျားခင်နစ်မ ာျားအတွင်ျား သှိသှိသာသာ တှိျားတ

ှိေ်ျား၏ ကာကယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးနရျားဆှိင်ရာ ရင်ျားနျားဖမြှြုပ်နမှုမ ာျားနက

ဖမစ်နက

က
ာင်ျား ှိ

်လာခ့်

ာင့်် ဖြစ်သည်။

ြုနတွွေ့နေရဆဖြစ်သည့််
နေ င်ျေးကဒသမ ာျေး

်ဆှိင်ရာ နရနေဇဝမ ြုှိ ျားစမ ြုှိ ျား

ဝ
် နင့််

အာျေးကလ ာ်စာ
ှိ

စီမကိန်ျေးမှ

ွမ ာျားအနပေါ် offset တစ်ရပ်

ရှိရာနေရာမ ာျားတွင် သစ်နတာမ ာျား အလ င

