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Pambungad
Makatutulong ba ang konserbasyon ng nanganganib at umuunting samu’t saring
buhay (biodiversity) ng bansa sa pagbibigay ng mas mahuhusay na oportunidad pangekonomiya at pangkabuhayan para sa mahihirap na pamilya at komunidad na umaasa
sa likás-yaman ng kanilang lugar?
Ang sagot ay oo, batay sa mga resulta ng iba’t ibang estratehiya at inisyatiba, tulad ng:
•
•
•
•

Santuwaryo sa dagat o pagsosona ng karagatan at paglalaan ng mga protektadong
lugar o mga lugar na hindi maaaring galawin;
Pagsasailalim sa NIPAS (National Integrated Protected Areas System) ng mga lugar na
may mga nanganganib na samu’t saring buhay;
Pagbibigay ng karapatan at pagpapaibayo sa kakayahan ng mga mismong
naninirahan sa mga protektadong lugar; at
Pagtitiyak ng pakinabang ng mga naninirahan sa mga protektadong lugar nang sa
gayon ay lalong mapatatag ang akma at tuloy-tuloy (sustainable) na pamamahala ng
likás-yaman.

May matitibay nang ebidensya, pagtatasa, at pagtatala na nagpapatunay ng lumalaking
kita ng mga dating mangingisda at mga naninirahan sa kabundukan at kagubatan na
dati-rati ay nagsasagawa ng mga mapanirang paraan ng paggamit ng likás-yaman, tulad
ng:
•
•
•
•
•

Mga di-wastong paraan ng pangingisda, tulad ng pagdidinamita;
Pag-uuling ng mga bakawan;
Paghuli ng mga buhay-iláng na hayop, ibon, at halaman;
Di-akmang pagsusunog ng mga damo at puno;
Pagpuputol ng mga punongkahoy, at iba pa.

Humalaw ang handbook na ito sa dokumentasyon ng Biodiversity Partnership Program,
isang pagtatasa ng mga hangarin ng mga negosyong nakasalalay sa kalikasan,
kabilang ang mga pamantayan (criteria) at instrumento ng pagtatasa (assessment
tools). Inaasahang ang handbook na ito ay magsisilbing gabay sa mga nagsasagawa at
nagpapatupad ng mga pagtatasa ng mga negosyong may pagpapahalaga sa samu’t
saring buhay (biodiversity-friendly enterprise o BDFE), tulad ng mga pamahalaang lokal
(local government units o LGUs), non-governmental organizations (NGOs), at samahan ng
mga mamamayan (people’s organizations o POs). Inaasahang magiging gabay nila ito sa
pagtukoy, pagpili, pagtatayo, pagpapaunlad at pamamahala ng mga negosyong hindi
makapagdudulot ng masamang epekto sa samu’t saring buhay.
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Mga Layunin ng Handbook sa Makakalikasang Negosyo o Biodiversity-friendly
Enterprises (BDFE)
1. Maipaliwanag ang konsepto ng negosyong may pagpapahalaga sa samu’t saring
buhay o biodiversity-friendly enterprise (BDFE), at maipaliwanag ang kahalagahan
nito;
2. Makapagbigay ng mga akmang hakbang at mga pangangailangan sa mga grupo o
komunidad na gustong magsimula ng BDFE sa kanilang lugar;
3. Makapaglatag ng malilinaw na panuntunan kung ang isang isinasagawang
negosyong pangkabuhayan ay matataguriang BDFE;
4. Makapagbahagi ng mga halimbawa ng natatanging negosyong pangkabuhayang
nakasalalay sa samu’t saring buhay at likás-yaman; at
5. Maitampok ang mga tagumpay ng kanilang mga gawain at mahahalagang aral na
mahahalaw sa mga negosyong pangkabuhayang may pagpapahalaga sa samu’t
saring buhay.
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Ano ang Negosyong may Pagpapahalaga sa Samu’t Saring Buhay
o Biodiversity-friendly Enterprise (BDFE)?
A. Kahulugan ng BDFE?
Ang mga makakalikasang negosyo o
BDFE ay mga gawaing pangkabuhayan
ng maliliit (small at micro) at
katamtamang laki (medium) na
mangangalakal, ng mga pamahalaang
lokal (local government unit, LGU),
NGO at ng mga samahan ng mga
mamamayan (people’s organization, PO).
Nagsusulong ang mga negosyong ito
ng wastong paggamit ng likás-yaman
upang matugunan ang tuloy-tuloy o
sustenableng pag-unlad ng samu’t
saring buhay. May pagsasaalang-alang
ang mga ito sa kabutihan ng likásyaman. Lumilikha ito ng yaman at
nagbubukas ng pagkakataon sa pantay
na pamamahagi ng mga benepisyo
mula sa likás-yaman para sa lahat ng
namumuhunan dito.
Umaasa sa kalikasan ang BDFE para
sa pangunahin nitong pangangalakal
at kita, habang tumutulong sa
pagpapanatili ng malusog na kondisyon
ng likás-yaman na siyang salalayan ng
pamumuhunan sa negosyo. Isinasagawa
at nakabase ang mga negosyong ito
sa mga ekosistemang kinalulugaran
ng likás-yaman, tulad ng kagubatan,
pastulan (grassland), baybayin at
karagatan, mga lugar-sakahan, at
ekosistemang urban (urban ecosystem).
•
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Ang BDFE ay:
makakalikasan;
nakabase sa komunidad;
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nakatuon sa pangangalaga ng
kalikasan; at
nagagawang maipagpatuloy
kahit tapos na ang anumang
proyektong nauukol rito.
•

Ang BDFE ay mga negosyong
nakatuon sa samu’t saring buhay.
Mga negosyo itong kumikita sa
konserbasyon ng samu’t saring
buhay (biodiversity conservation)
at sa mga gawaing likás-kaya
(sustainable activities). Tinitiyak ng
mga ganitong uri ng negosyo ang
pantay na paghahati-hati ng mga
benepisyo buhat sa mga gawaing
ito. Halimbawa, maaaring saklawin
ng BDFE ang 95% ng mga gawain sa
turismo: turismong pangkalikasan
(ecotourism); pagsasakang
makakalikasan (eco-agriculture);
likás-kayang pangingisda, pagsasaka,
at pangangasiwa ng kagubatan; at
mga serbisyo buhat sa ekosistema
(ecosystem services). Isinusulong ng
BDFE ang mga pamamaraang lokal sa
pangangalaga at paggamit ng likásyaman (local resource management) at
ang mga sistema ng pagdadalumat
ng kaalaman (knowledge systems).
Pinatataas nito ang halaga ng
samu’t saring buhay. Maaari ring
makaimpluwensya ang BDFE sa
pagbuo ng mga pamantayan, sistema,
at benepisyong pangkalakalan
(market standards, systems, and
benefits).

•

Umuusbong at maaaring lumago ang
mga negosyong may pagpapahalaga
sa samu’t saring buhay dahil sa
mga sumusunod na oportunidad
ekonomiko:

•

ang mga bago at espesyalisadong
pamilihan dahil sa mga inobasyon
at pamumuhunang ginagawa ng
maliliit na negosyo (halimbawa,
paggawa ng mga produktong
herbal, paghahalamang organiko,
turismong makakalikasan, atbp).
Pinasisigla ng ginagampanang
papel at lakas-paggawa ng mga
mamamayan ang ekonomiya
ng lugar (sitio, barangay, at
munisipyo), ang kanilang
kapasidad na makapag-ambag sa
pag-unlad ng ekonomiyang lokal,
ang pagbabawas ng kahirapan, at
ang pagdaragdag ng pagkukunan
ng kabuhayan.

Nakapagpapalago ng negosyo
ang konserbasyon sa samu’t saring
buhay at ng isang malusog na
ekosistema (halimbawa, turismong
pangkalikasan, mga singil sa
proteksyon ng natural na imbakan
ng tubig [watershed]).
Lumilikha ng mas marami at
higit na mataas na kita para sa
mga negosyong nagpapahalaga
sa samu’t saring buhay ang
tumataas na pagtangkilik ng
mga konsyumer sa mga serbisyo
Ilang halimbawa ng posibleng BDFE ay
at produktong makakalikasan
ang mga sumusunod:
(halimbawa, sertipikasyon at mga
pamantayan).
Agrikulturang likás-kaya
Lumalaganap ang saklaw at
(sustainable agriculture)
daloy ng mga produkto at
Turismong pangkalikasan at
serbisyo (halimbawa, virtual
makakalikasan (eco-tourism)
marketing o komersyong
Likás-kayang pangangasiwa ng
elektroniko o e-commerce) ng
kagubatan (sustainable forestry)
maliliit na negosyo sa mga
Mga produktong natural o mga
konsyumer at sa mga dati-rating
produktong gubat na hindi mula
di nararating ng pangangalakal
sa troso o sa kahoy (non-timber
bunga ng globalisasyon at mga
and non-wood forest products)
pag-unlad sa teknolohiyang
Pangisdaang likás-kaya
pangkomunikasyon.
(sustainable fisheries)
Lumilikha rin ng mga pabuya o
Mga serbisyong buhat sa at
insentibo at oportunidad para
dulot ng ekosistema; mga
sa kababaihan, mga grupong
halimbawa nito ay mga serbisyong
tinutulungan ng mga ahensya
kultural, pagpapabunga ng
ng gobyerno, mga NGO, at iba pa
halaman (pollination), pagpigil
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sa pagguho ng lupa, pag-imbak
ng karbon (carbon sequestration),
konserbasyon ng kanlungan ng
buhay-iláng (wildlife habitat), mga
serbisyo sa pamamahala ng likás
na imbakan ng tubig tulad ng
pagsasala at regulasyon ng tubig,
at ang tinatawag na biodiversity
offsets tulad ng mga aktibidad
na ginagawa upang mabawi o
mabayaran ang mga negatibong
epekto ng mga hindi maiiwasang
panganib o bantâ sa samu’t saring
buhay dulot ng pag-unlad ng
ekonomiya.

at sa lahat ng may tayâ o kasapakat
(stakeholders) sa lahat ng aspekto ng
mga gawaing pangkabuhayan.
Ang mga benepisyo para sa pribadong
sektor o sa mga mangangalakal ay:
•

•

B. Mga Benepisyo ng BDFE

•

May benepisyo ang BDFE sa mga
komunidad na lumilikha ng mga
produkto:

Ang mga benepisyo para sa pamahalaang
lokal ay:

•
•
•

Negosyante;
Pamahalaang lokal; at
Konsyumer at publiko.

Ang mga benepisyo para sa mga lumilikha
ng produkto, mga komunidad, at mga
samahan o PO ay:

•
•
•

•
•
•

•
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pagpapatatag ng kanilang kakayahang
makipagkompitensya at ng kanilang
kapasidad na kumita;
paglikha ng net positive cash flow
(mas malaki ang pumapasok na
pera kaysa lumalabas na pera sa
parehong panahon) sa pamamagitan
ng paghahatid ng mga produkto at
serbisyo; at
pagpapaunlad at pagpapatibay ng
tinarget na pamilihan (niche market).

Alternatibo o karagdagang
pagkukunan ng kabuhayan at kita;
Mga oportunidad para sa pagtatayo
at pagpapalago ng maliliit at
katamtamang-laking negosyong
matatagpuan sa mga komunidad
na rural (kabukiran, kagubatan,
kabundukan, pampang) na maaaring
maging mahalagang bahagi ng
ekonomiyang pormal; at
Patas at pantay na bahaginan ng mga
karampatang benepisyo sa kalalakihan
at kababaihan, sa mga katutubo,

Handbook sa Makakalikasang Negosyo

•

Makalilikha ng mga hanapbuhay sa
lugar;
Mapaparami at mapapalawak ang
ekonomiyang lokal;
Mapapalaki ang kita buhat sa mga
sariling sistema ng koleksyon, tulad ng
buwis, permit, o lisensya;
Mapangangalagaan at
mapapangasiwaan nang wasto ang mga
likás-yamang may mataas na antas ng
samu’t saring buhay; at
Mapapahusay ang kapasidad ng mga
institusyong lokal sa pagpaplano at
pagpapaunlad ng mga BDFE.

Ang mga benepisyo para sa mga mamimili
at sa publiko sa pangkalahatan ay:
•

Mapapaunlad ang pangkalahatang
katayuan sa buhay (kalusugan,
seguridad, kalidad ng kapaligiran);

•

•
•

•

Magkakaroon ng karagdagang
kabuhayan, lalo sa maliliit at
mahihirap na komunidad;
Magkakaroon ng mas maraming
produktong mapagpipilian;
Magkakaroon ng pagkakataong
sumuporta sa konserbasyon ng
samu’t saring buhay; at
Makakapagdulot ng kasiyahan sa
sarili.

C. Mga Batayang Pamantayan sa
Pagtukoy at Pagpili ng BDFE
Ang pagtukoy at pagtatasa ng BDFE
ay may batayang (1) ekolohikal, (2)
ekonomiko, at (3) ayon sa patas at
pantay-pantay na kapakinabangan
(equity). Ang tatlong batayang ito ay
sinasaklaw ng ikaapat na batayan: ang
batayang legal at institusyonal.
1. Nakatuon ang batayang ekolohikal
sa konserbasyon ng samu’t saring
buhay at sa likás-kayang paggamit ng
mga rekurso o yamang biolohikal, at
epekto sa ekolohiya.

BATAYANG EKOLOHIKAL
Mga Elemento
Pangkalahatan

Mga Bagay-bagay na Isinasaalang-alang ayon sa Batayang Ekolohikal
Umaagapay sa preserbasyon at proteksyon ng mga nanganganib na kanlungan
ng kalikasan, lalo ng mahahalagang buhay-iláng, at mga hayop at halaman na
nagbabadyang mawala o mga hayop at halaman na maaaring katutubo sa lugar o
palatandaan ng kalusugan ng kapaligiran (indicator species);
Nagsusulong ng rehabilitasyon ng kanlungan ng kalikasan na maaaring nasa
kritikal na kondisyon, namemeligrong mawala, katutubo sa lugar, o palatandaan ng
kalusugan ng kapaligiran;
Humahadlang o tumutulong na mabawasan ang pagkasira ng samu’t saring buhay o
panganib na dulot ng masamang epekto ng mga gawain ng tao;
Hindi nakakapagdulot ng pagbabago sa likás na kaayusan ng kapaligiran;
Naghihikayat ng pagtatatag, pag-uugnay at pangangalaga ng mga daanan o tawiran
ng buhay-iláng.
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Mga Elemento
Puhunan (Inputs)

Mga Bagay-bagay na Isinasaalang-alang ayon sa Batayang Ekolohikal
Hindi binabago ang natural na muling pagtubo o pagpapanibagong-buhay (regeneration)
ng mga uri ng hayop at halaman dahil lamang sa pagkuha ng mga hilaw na materyales at sa
pagbibigay o pagsasakatuparan ng mga serbisyong tulad ng ekoturismo, pananaliksik, at iba
pa;
Tinatasa ang kakayahan ng mga rekursong biolohikal, ayon sa mga prinsipyo ng ekolohiya;
Dapat dumaan sa masusing pag-aaral ekolohikal ang mga pambihira at katutubong uri
ng hayop at halaman nang sa gayon ay maiwasan ang kanilang pagkasalanta bunga ng
pananalakay ng iba pang uri ng hayop at halaman;
Hindi nakasasamâ sa samu’t saring buhay at sa mga gumagamit ng likás-yaman ang
mga pamamaraan ng pagkuha ng mga hilaw na materyales. Tumutukoy ang terminong
“nakasasamâ” sa mga epekto o manipestasyon nitong pisikal. Hindi rin ito nakasasamâ sa
populasyon ng mga uri ng hayop at halaman, kabilang ang natural nilang pagkabuhay o
pagkakabuo, maging ang tinatawag na genetic makeup ng mga ito o ang kanilang likás na
katangian.
Hindi nakasasamâ ang mga ginagamit na iba pang hilaw na materyales sa mga bagay na
may-buhay at sa kapaligiran, at hindi rin nakapagpapababa sa kalidad ng mga hilaw na
materyales;
Kailangang sustenable ang mga pamamaraan ng pagkuha ng mga hilaw na materyales at
hindi rin nanghihikayat ng karagdagang pagkasira o labis na paggamit ng likás-yaman (na
maaaring mauwi halimbawa sa sobrang pangingisda, labis na pamumutol ng kahoy, atbp);
Gumagana o umiiral ang isang mekanismong tumitiyak ng tuloy-tuloy na suplay ng mga
hilaw na materyales;
Nagsusulong ng sustenableng paggamit ng mga katutubong uri ng hayop at halaman;
Hindi nanghihikayat ng pagpasok ng mga mapaminsalang uri ng hayop at halaman o iyong
buhat sa labas at hindi katutubo sa lugar para gamiting hilaw na materyales;
Pinipigilan ang karagadagang pagkalat ng mga pambihirang uri ng hayop at halaman
(exotic species) o kaya naman ay wawakasan ang bilang ng mga dayo, mapanalakay at
mapaminsalang hayop o halaman (invasive alien species);
Nagsusulong ng mahusay na paggamit ng napapalitang enerhiya at materyales (renewable
energy).
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Mga Elemento
Proseso ng produksyon

Mga Bagay-bagay na Isinasaalang-alang ayon sa Batayang Ekolohikal
Hindi nakasasama sa populasyon at tirahan ng mga hayop at halamang nagbabadyang
mawala, namemeligrong mawala, katutubo sa lugar, o kaya naman ay mga hayop at
halamang palatandaan ng kalusugan ng kapaligiran;
Isinasaalang-alang ang kalusugan at kaligtasan ng kababaihan at kalalakihan at ang
iba’t ibang aspekto ng kalikasan;
Hindi gumagamit ng mapanirang kemikal;
Isinasaalang-alang ang mga pagbabago sa teknolohiya at mga pinakamahusay na
gawaing tumutugon sa pangangailangan ng mga kasarian, sensitibo sa kultura, at
hindi nakasisira sa kalikasan;
May malasakit sa mga katutubong kaalaman at mahahalagang bagay-bagay sa samu’t
saring buhay na nakagawian na; at
Sumasailalim sa sistema ng regulasyon at dumaraan sa mga angkop na proseso ng
pamahalaan.

Resulta (Outputs)

Ang mga yaring produkto ay maaaring magsilbing hilaw na materyales para sa
paglikha ng bagong produktong may pagpapahalaga sa kalikasan;
Maaring gamiting muli o maaaring may ibang paggagamitan (recycle) ang mga
kaakibat na produkto (by-products); kundi man, kailangang ang negosyo ay may
akmang pagtatapon ng dumi o kalat nito;
Sinuri ang produkto at natatakan ito na may pagpapahalaga sa kalikasan.
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2. Pinatutungkulan ng batayang
ekonomiko ang kapaki-pakinabang,
masinop, at malawakang
pagpapaunlad ng ekonomiyang
lumilikha ng yaman at halaga ng
buhay, at ng positibong balik ng
puhunan para sa kapakinabangan ng
samu’t saring buhay mismo, kabilang
ang mga komunidad at iba pang
namuhunang kasapakat o may tayâ sa
kalikasan.

3. Pangunahing layon ng batayang
naaayon sa patas na kapakinabangan
(equity) ang karampatang bahaginan ng
mga benepisyong mula sa paggamit ng
mga yamang biolohikal, lalo ang mga
benepisyong pumapabor sa kababaihan
at kalalakihan, mga katutubo, at lahat
ng may kinalaman sa lahat ng bahagi
ng gawaing ekonomiko o negosyo,
kabilang ang bahaginan ng mga epekto
ng konserbasyon sa isang partikular na
lugar, sa mga protektadong lugar, at
sa mga pangunahin at mahahalagang
lunan ng samu’t saring buhay (Key
Biodiversity Areas o KBA).

BATAYANG EKONOMIKO
Mga Elemento
Trabaho

Mga Bagay-bagay na Isinasaalang-alang ayon sa Batayang Ekonomiko
Nagbibigay ng pagkakataon sa komunidad na magkaroon ng pagkakakitaan;
Nagbibigay ng patas na pagkakataon sa kababaihan, kalalakihan, katutubo, at iba
pang naisasantabing sektor;
Nagbibigay ng alternatibo o karagdagang kabuhayan sa mga komunidad na umaasa
sa mga lugar na mayaman sa samu’t saring buhay;
Nagbibigay sa mga manggagawa ng paborableng kondisyon sa trabaho, lalo sa
usapin ng kanilang kalusugan at kagalingan;
Nagsusulong ng potensyal ng iba’t ibang pamilihan na may pagpapahalaga sa
samu’t saring buhay.

Kita

Nagbibigay ng alternatibong pagkukunan ng kabuhayan at kita;
Nagbibigay ng karagdagang pagkukunan ng kita o kita mula sa sariling yaman
para sa kinauukulang pamahalaang lokal, sa lokal na komunidad, at sa iba pang
namuhunan o may tayâ (stakeholders) sa samu’t saring buhay.
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BATAYANG NAAYON SA PATAS NA KAPAKINABANGAN
Mga Elemento
Kapakinabangan sa
mamamayan, komunidad, at
lugar

Mga Bagay-bagay na Isinasaalang-alang ayon sa Batayang Naayon sa
Patas Na Kapakinabangan
Pinatataas ng negosyo ang pakikisangkot ng kababaihan at mga katutubo, mula
pagpaplano hanggang implementasyon ng negosyo;
Isinusulong ng negosyo ang pag-unlad at pagpapatining ng kaalaman at mga
kakayahan ng babae at lalaki, at ng mga katutubo;
Pinatatatag ng negosyo ang kakanyahan ng mga pamahalaang lokal at mga
komunidad sa pamamahala at konserbasyon ng samu’t saring buhay;
Ginagalang ng negosyo ang iba’t ibang karapatan at isinusulong nito ang
kapakinabangan ng lahat ng may kinalaman sa samu’t saring buhay;
Pinananatili at pinag-iibayo ng negosyo ang mga serbisyong nalilikha buhat sa
ekosistema;
Tinitiyak ng negosyo ang likás na katatagan ng mga lugar ng samu’t saring buhay.

4. Ginagabayan ng batayang
legal at institusyonal ang mga
gawaing ekonomiko. Halimbawa
nito ay ang mga proseso at
regulasyon ng Department of
Trade and Industry na nagbibigay
ng oportunidad at kakayahan
sa maliliit na negosyante, ang
mga batas ng Department of
Environment at Natural Resources,
at ang mga ordinansa at programa
ng mga pamahalaang lokal.
D. Klasipikasyon ng BDFE ayon sa
sektor
May tatlong uri ng mga negosyong
nagpapahalaga sa samu’t saring buhay
ayon sa sektor:
•

mga negosyo sa pangunahing
sektor ng likás-kayang agrikultura,

•
•

pangangasiwa ng kagubatan, at
pangisdaan;
mga negosyong lumilikha ng produkto
(manufacturing); at
mga negosyong lumilikha ng mga
serbisyo.

1. Mga gawaing ekonomiko ng mga
negosyo sa pangunahing sektor
ng likás-kayang agrikultura,
pangangasiwa ng kagubatan, at
pangisdaan
• Sa akmang suporta at
pakikipagtulungan, isinusulong ng mga
negosyong ito ang mga sumusunod:
(a) mga gawain at produkto sa loob at
paligid ng mga lugar na mayaman sa
samu’t saring buhay, (b) proteksyon
ng mga kanlungan ng likás-yaman,
(c) likás-kayang pangisdaan, at (d)
konserbasyon ng mga yaman ng
kagubatan.
Handbook sa Makakalikasang Negosyo
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•

•

Hindi nagiging pabigat ang mga
negosyo sa mga lugar na mayaman
sa samu’t saring buhay, at itinutuwid
ng mga ito ang mga maling gawain
ng komunidad upang maging kapakipakinabang sa samu’t saring buhay
ang mga gawaing ito;
Bagama’t umaasa ang mga negosyong
ito sa mga yaman ng agrikultura,
kagubatan, at karagatan para sa
kanilang mga hilaw na materyales,
pinananatili ng mga ito ang kalusugan
ng mga yamang ito sa pamamagitan
ng mga gawaing nagpapanumbalik ng
kung anuman ang kinuha o ginamit sa
samu’t saring buhay.

2. Mga gawaing ekonomiko ng mga
negosyong lumilikha ng produkto
• pagproseso ng mga pagkain at inumin,
at paggawa ng mga gamot at mga
produktong kosmetiko;
• paggawa ng iba’t ibang gamit tulad ng
food supplement, laruan, dekorasyon sa
bahay, mga aksesoryang personal para
sa katawan, mga bagay na panregalo,
at iba pa na mula sa kahoy, sapal,
baging, at iba pang produktong gubat
na hindi galing sa troso;
• pagsulong ng mga produktong hindi
gumagamit ng troso (non-timber forest
products) o kaya naman ay gumagamit
lamang ng mga di-katutubong rekurso
(non-indigenous resources) sa dagat at
hangin o kaya naman ay gumagamit
lamang ng mga rekursong laganap
Klasipikasyon ng Negosyo ayon
sa Laki

3. Mga gawaing ekonomiko ng mga
negosyong lumilikha ng mga serbisyo
• pagsingil ng bayad o upa para sa mga
serbisyong naghihikayat ng maayos na
pangangasiwa at proteksyon ng samu’t
saring buhay; ilang halimbawa nito ay
(a) mga tour guiding para sa ekoturismo,
(b) pagpaparenta ng bangka o
anumang sasakyan para sa pagbisita sa
mga tanawing iniaalay ng lugar, at (c)
pagbebenta ng pagkain at produkto
buhat sa makakalikasang pagtatanim,
tulad ng organic food;
• pagkolekta ng mga singil (halimbawa,
entrance fees, user fees), bayad sa
mga paglabag (violation fines), mga
insentibo, at iba pang bayad tulad ng
honoraria.
May isa pang paraan ng klasipikasyon ng
mga negosyong nagpapahalaga sa samu’t
saring buhay. Ito ay batay sa laki o liit ng
puhunan nito at sa kabuuang halaga ng
yaman (asset) nito, o sa bilang ng mga
tauhan, kasapi, o manggagawa sa negosyo.
Nahahati ang mga negosyong ito sa (1)
micro, (2) maliit, at (3) katamtamang laki.

Puhunan at Kabuuang Halaga ng
Yaman

Bilang ng Kasapi, Tauhan, o
Manggagawa

Micro

Hanggang PhP3 milyon

Hanggang 10

Maliit

PhP3 M hanggang PhP15 M

11 hanggang 50

PhP15 M hanggang PhP100 M

51 hanggang 250

Katamtamang Laki
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at sobra-sobra (abundant resources)
bilang mga hilaw na materyales; ang
mga hilaw na materyales na ito ay buhat
lamang sa mga lugar na hindi sakop ng
mahigpit na proteksyon o iyong hindi
matatagpuan sa mga nanganganib
na kanlungan ng samu’t saring buhay
(critical habitat).
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Mahahalagang hakbang sa pagsisimula ng BDFE?
May anim na hakbang sa pagsisimula at
pagbubuo ng BDFE:
1. Pagtukoy ng mga target at layunin;
2. pagtasa ng mga produkto at
pamilihan;
3. pagsuri ng halaga ng produkto sa
daloy nito ng produksyon (value
chain) at lugar ni to sa pamilihan o
kalakalan (market niche);
UNANG
HAKBANG

4. Pagbalangkas ng tinatayang halaga
ng produkto (value proposition) at
mga estratehiya sa pagsasapamilihan
(market strategy);
5. Pagpapaunlad ng mga estratehiya
sa pinansya at sa pakikipagsosyo
(partnership); at
6. Pagsasakatuparan ng mga plano at
pagsubaybay sa galaw ng negosyo.

IKALAWANG
HAKBANG

IKATLONG
HAKBANG

IKAAPAT NA
HAKBANG

IKALIMANG
HAKBANG

IKAANIM NA
HAKBANG

Pagtasa ng
mga produkto
at pamilihan.

Pagsuri ng halaga
ng produkto sa
daloy nito ng
produksyon (value
chain) at lugar
nito sa pamilihan
o kalakalan
(market niche).

Pagbalangkas ng
tinatayang halaga
ng produkto
(value proposition)
at mga
estratehiya sa
pagsasapamilihan
(market strategy).

Pagpapaunlad
ng mga
estratehiya sa
pinansya at
pakikipagsosyo.

Pagsasakatuparan
ng mga plano
at pagsubaybay
sa galaw ng
negosyo.

Pagsusuri sa
pamilihan (market
analysis) upang
(1) ganap na
maunawaan ang
komplexidad ng
pangangalakal at
mga pwersa nito
(market forces)
at (2) akmang
maiposisyon ang
negosyo.

Tinitiyak na wasto
ang pamamaraan
ng negosyo para
mapakinabangan
ang mga
oportunidad at
maiwasan ang
mga panganib
nang sa gayon
ay magkaroon
ng sapat na
pagkakataong
makapagnegosyo.

Nagbubuo ng
malakas na
estratehiya sa
pinansya at
pakikipagsosyo
para sa
kakayahan
ng maliliit na
negosyo na
makahanap at
makaakit ng
mga rekurso at
suporta.

Nagsisilbing
gabay ang plano
sa paggawa ng
mga desisyon sa
pagnenegosyo at
sa pag-aangkop
bago at
pagkatapos
maitayo ang
negosyo.

Mga Hakbang
Pagtukoy ng
mga target at
layunin.

Deskripsyon ng Hakbang
Inilalatag
ng mga
pinagkaisahang
target at layunin
ang pundasyon
ng pagpaplano
ng pag-unlad
ng negosyo, ang
paggawa ng
mga desisyon
sa kinabukasan,
at ang
pamamaraan ng
pagsolusyon sa
mga problema.

Nagbibigay ang
pagtatasa ng
mga produkto
at pamilihan
ng lubos at
malawak na
pagsusuri
sa mga
kondisyon ng
pagnenegosyo.

Handbook sa Makakalikasang Negosyo
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UNANG
HAKBANG

IKALAWANG
HAKBANG

IKATLONG
HAKBANG

IKAAPAT NA
HAKBANG

IKALIMANG
HAKBANG

IKAANIM NA
HAKBANG

Lubos na
matiyak ang
tagumpay ng
negosyo sa
pamamagitan
ng pananaliksik,
pagsusuri, at
estratehikong
pagpapasya.

Malaman kung ano
ang tinatayang
halaga ng
produkto (value
proposition) at
makapagbalangkas
ng mga
pamamaraan ng
pagsasapamilihan.

Makapagpaunlad
ng pamamaraan
sa pamamahala
ng pinansya, at
makatukoy
at mapagugnay ang
mga kasosyong
may potensyal
na maging
pangmatagalan.

Mapag-isa ang
mga aktibidad
sa iisang paraan
ng pamamahala
na angkop sa
pagpaplano,
implementasyon,
at pagsubaybay
sa mga aktibidad
ng pagpapaunlad
ng negosyo at
pagpapatakbo nito
(performance).

Karagdagang
pananaliksik
sa pamilihan,
kabilang ang
pinakamabubuting
gawain (best
practices), mga
nagbabagong
dinamiko, at
pagpapaunlad ng
mga sistema ng
impormasyon sa
pamilihan.

Pagtukoy ng mga
estratehikong
ugnayan
(partnership) sa
pamahalaan, sa
mga kabilang
sa daloy ng
pinaghahanguan
ng suplay
(supply chain),
at sa pribadong
sektor tungo sa
mas pinasiglang
paraan ng pagsali
sa pamilihan,
mga insentibo, at
mga suportang
teknikal.

Pagbuo ng regular
na pamilihan,
pagsubaybay
sa potensyal na
kapahamakan
sa kapaligiran
at negosyo,
at sistema ng
pamamahala
at pagkuha ng
feedback.

Layunin ng Hakbang
Matukoy at
matutukan
ang mga
kapakinabangang
panlipunan,
ekonomiko, at
pangkapaligiran
na ibubunga ng
negosyo.

Maunawaan
ang kalakasan
at kahinaan ng
pagpapaunlad
ng negosyo,
kasama ang
mga nakalaang
rekurso para
rito.

Mga Salik na Elemento ng Hakbang
Makatotohanang
pagsasaalangalang ng
posibleng epekto
ng mga gawain
sa pagpapaunlad
ng negosyo.
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Sistematikong
imbentaryo ng
mga produkto
at serbisyo sa
target na lugar.

Pagmamapa
ng halaga
ng produkto
o negosyo
(value chain
mapping) upang
madokumento
(1) ang daloy
ng produkto o
serbisyo mula
produksyon
hanggang
pagkonsumo,
(2) ang galaw
ng pamilihan,
at (3) ang mga
susing ugnayan
ng mga kalakal.
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UNANG
HAKBANG

IKALAWANG
HAKBANG

IKATLONG
HAKBANG

IKAAPAT NA
HAKBANG

IKALIMANG
HAKBANG

IKAANIM NA
HAKBANG

Mga Salik na Elemento ng Hakbang (karugtong)
Pagtukoy ng
mga target na
may kinalaman
sa pagtitipid at
sustenableng
paggamit ng
likás-yaman,
kabilang ang mga
bantâ (threats)
at oportunidad
buhat rito.

Imbentaryo ng
mga produkto
at serbisyong
maaaring
maging
negosyo.

Kwantitatibo at
kwalitatibong
pagsusuri sa
distribusyon ng
halaga at puhunan
ng kinakalakal na
produkto o serbisyo.

Pagsusuri ng
mga kalakasan,
kahinaan,
oportunidad sa
mahahalagang
bahagi ng
pamilihan.

Malinaw na
pagbatid sa
magkakatulad
na interes,
papel, at mga
prinsipyo ng
pakikipagsosyo
o pakikipagugnay.

Plano na
tutugon sa mga
pangangailangan
ng rekurso
at operasyon
ng negosyo,
paraan ng
pagkamit ng mga
pangangailangang
ito, at masubukan
ang produkto sa
merkado.

Pag-unawa sa
kontexto ng mga
kabuhayang
lokal, mga
makikinabang sa
mga kabuhayang
ito, at ang
kanilang mga
hangaring pangekonomiya.

Pagsusuri
ng mga
oportunidad at
ang potensyal
ng mga
ito upang
matugunan
ang mga
layunin ng
negosyo.

Pagtukoy sa
mga ipinapasok
na kaalaman,
teknolohiya, at
rekurso sa iba-ibang
bahagi ng daloy.

Pagkilala sa
iniaalok ng
negosyo.

Pagbatid sa
mga gastusin
ng negosyo,
mula sa
pagsisimula
nito, hanggang
pagtatayo at
pagpapatakbo
nito.

Estratehiya para sa
karagdagang
pagpapaunlad ng
(1) mga produkto
o serbisyo, (2) mga
tao, at (3) gamit
ng tubo para sa
pamumuhunang
panlipunan, pangimprastruktura o
iba pa.

Pagtukoy – sa
pamamagitan
ng pakikilahok
ng lahat ng
may kinalaman
sa negosyo at
kapaligiran – ng
mga hangarin at
mga proseso ng
pagpapasya.

Pag-aral sa
galaw ng
umiiral na
pamilihan,
katangian ng
produkto at
kakayahang
makapasok sa
pamilihan.

Pag-unawa sa
mga bagay na
nakaaapekto sa
negosyo, tulad ng
pangangailangan sa
produkto o serbisyo
at ang kapasidad
na matugunan ang
pangangailangang
ito (demand/
supply) at mga
institusyonal na
salik (institutional
factors).

Pagtukoy sa mga
oportunidad na
nakapagpapataas
sa halaga ng
produkto o
negosyo sa
pamamagitan ng
pinahusay
na produksyon,
pagpoproseso, at
pagbebenta.

Pagtukoy sa
mga panloob
at panlabas
na mga
oportunidad
at plano sa
pamumuhunan.

Plano ng
operasyon na
nagbabalangkas
ng istruktura ng
organisasyon,
mga pamamaraan
o estratehiya sa
pamamahala ng
tao, pinansya
at mga rekurso,
gayundin ng mga
mekanismong
panlipunan at
pangkapaligiran.

Handbook sa Makakalikasang Negosyo
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UNANG
HAKBANG

IKALAWANG
HAKBANG

IKATLONG
HAKBANG

IKAAPAT NA
HAKBANG

IKALIMANG
HAKBANG

IKAANIM NA
HAKBANG

Mga Salik na Elemento ng Hakbang o Mga Bagay na may KInalaman sa Hakbang (karugtong)
Pagtukoy ng mga
tagapasulong ng
mga adhikain.

Pagtukoy
sa mga
kakulangan
at hadlang sa
pag-unlad.

Pagbatid sa
papel ng mga
pangunahing
kakumpitensya,
mga posibleng
kasosyo, at mga
tagapamagitan
(intermediaries).

Paglinaw ng
estratehiya
ng pamilihan,
kabilang ang
mga plano sa
produkto, presyo,
lugar, tao, at
pagpapalaganap
ng produkto.

Isang maigsi
at mahabang
planong
pampinansya
na naglalayong
makatayo
sa sarili sa
pamamagitan
ng kita sa
pagnenegosyo.

Pagtatag ng isang
grupo ng mga
stakeholder na
maninindigang
isusulong ang
proseso.

Pagtukoy at
paglapat ng
pamantayan sa
pagpili nang sa
gayon ay hindi
na ikonsidera
ang mga
negosyong
hindi uubra.

Pagtukoy sa mga
pangunahing
kakulangan at
sagabal sa sistema
ng pamilihan,
mga posibleng
lugar kung saan
makapapasok
ang negosyo, at
mga maaaring
makukuhang
karagdagang
halaga ng
produkto at ibang
oportunidad.

Pagpapaunlad
ng produkto at
pagsubok nito sa
merkado.

Isang balangkas
para sa patas
na bahaginan
ng mga
karampatang
benepisyo
ng mga
namuhunan
sa negosyo
at ng mga
makikinabang
sa negosyong
ito.

isang mekanismo
sa pagpili ng mga
pangunahing
produkto na
maisasa lang sa
karagdagang
pagsusuri
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UNANG
HAKBANG

IKALAWANG
HAKBANG

IKATLONG
HAKBANG

IKAAPAT NA
HAKBANG

IKALIMANG
HAKBANG

IKAANIM NA
HAKBANG

Mga Isyung Tinutugunan ng Hakbang
Pag-unawa sa
proseso at pag-ari
o pag-angkin nito
ng mga kabilang
sa negosyo.

Pagkilala sa mga
bantâ o panganib
at bagaybagay na hindi
naiimpluwensyahan
ng negosyo.

Pagtukoy
sa lugar ng
merkado at mga
kakumpetensya,
at pagbatid sa
mga bagay na
ikatatagumpay
ng negosyo.

Pagtukoy sa mga
estratehikong
oportunidad sa
pamilihan, tulad
ng inobasyon,
sertipikasyon, at
mga tinarget na
merkado na may
mataas na halaga.

Pakikipagugnayan sa
pribadong
sektor at ibang
estratehikong
kaalyado.

Pag-akit sa mga
mamumuhunan
at mamimili sa
pamamagitan
ng isang
mahusay na
ehemplo ng
pagnenegosyo
(business case)
at
magandang
epekto nito
sa lipunan at
kalikasan o
kapaligiran.

Pagbubuo ng
tiwala, bukás na
komunikasyon,
at pagbibigay ng
solusyon sa mga
problema.

Mga di-realistikong
ekspektasyon
na hindi naman
maisasakatuparan
at pamumuhunan
sa negosyong wala
sa lugar.

Kaalaman sa mga
pangangailangan
ng pamilihan,
tulad ng mga
usaping teknikal
at tungkol sa
rekurso.

Kakayahang
tumugon sa mga
pagbabago sa
pamilihan sa
pamamagitan ng
regular na input at
pagsusuri sa mga
impormasyon ng
pamilihan.

Pagtukoy at
pagbuo ng
sistema sa
pamamahala ng
pinansya.

Malinaw na
pamamaraan
para matugunan
ang mga
pagbabago
at hamong
panloob
at panlabas;
(halimbawa
ng panloob na
hamon: staffing,
financial
projections;
halimbawa
ng hamong
panlabas: takbo
ng pamilihan,
imprastruktura).

Pagpapaunlad
ng mga
insentibo para
sa pakikilahok at
kooperasyon.

Maagap na pagbatid
sa kaalaman, sa mga
prayoridad ng lugar,
at sa mga posibleng
katumbas na kapalit
(tradeoffs).

Pagtukoy sa mga
prayoridad ng
adbokasiya.

Pagtukoy
sa mga
tagapagbigay
ng serbisyo
tungkol sa lokal
na kapasidad at
pagpapaunlad
ng negosyo.

Angkop na
pamamaraan
ng pamamahala
at tukoy na
mga papel at
responsibilidad.

Handbook sa Makakalikasang Negosyo
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UNANG
HAKBANG

IKALAWANG
HAKBANG
Pagtukoy sa mga
posibleng ugnay
ng negosyo sa
mga kaakibat
na negosyo, at
pagtukoy sa mga
oportunidad
para sa pag-iiba o
pagpaparami ng
kabuhayan.

IKATLONG
HAKBANG

IKAAPAT NA
HAKBANG

IKALIMANG
HAKBANG

Pag-unawa sa
pagpepresyo,
galaw ng mga
produkto, at tantsa
ng tubo.

IKAANIM NA
HAKBANG
Mga gawaing hindi
sustenable na
maaaring mauwi
sa pagkawala ng
negosyo sa lugar nito
sa pamilihan.

Mga Gawaing Nakapaloob sa Hakbang
Pagtatasa ng
kabuhayan
(livelihood
assessment).

Pag-survey sa
mga rekurso, sa
kapanahunan ng
mga rekurso, at sa
kinaroroonan ng
mga uri ng rekurso.

Paraan ng pagbatid
sa mga bagay na
may kinalaman sa
daloy ng supply
(supply chain),
tulad ng mga
pangunahing papel
nito, galaw ng
mga ito, mga may
kinalaman rito,
at mga bagay na
nakaaapekto rito.

Pananaliksik
sa pamilihan
(market
research) at
pag-aaral sa
presyuhan
(pricing
studies).

Pagpapartner
sa publiko at
pribadong
sektor o
kasunduan sa
pananaliksik at
pagpapaunlad.

Konsolidasyon at
presentasyon ng mga
susing pamamaraang
makaaapekto
sa tagumpay ng
negosyo.

Sama-samang
pagsusuri
at pagpili
ng lugar
(participatory
appraisal and
site
selection); at
pagtatasa ng
konserbasyon
at mga
bantâ rito
(conservation
and threat
assessment).

Pag-aayos mula sa
pinakamahalaga
hanggang sa
pinakamababa ng
mga pamantayang
pampamilihan,
ekolohikal,
sosyo-ekonomiko,
at teknolohikal
(tingnan ang mga
pamantayang
nakalahad sa
handbook na
ito [Section C:
Mga Batayang
Pamantayan sa
Pagtukoy at Pagpili
ng BDFE]).

Mapa ng pamilihan
at pagsusuri sa
daloy ng halaga
ng pamilihan o
ng mga sektor na
may kinalaman rito
(subsector o value
chain analysis).

Pananaliksik
sa pagbatid sa
daloy ng supply
(supply chain),
survey hinggil
sa konsyumer,
at pag-aaral na
naghahambing
ng mga
pamilihan.

Dayalogo ng
lahat ng may
kinalaman sa
negosyo, at
pagsasanay sa
pagpapaunlad
at pamamahala
ng negosyo.

Pagtukoy sa pagsusuri
ng mga posibleng
ikapapahamak
ng negosyo at
pamamaraan
sa pamamahala
na tumatagos
sa aspektong
ekonomiko,
pampamilihan,
pangkapaligiran,
institusyonal
at teknolohikal
ng negosyo;
pamamahala
ng kapaligiran,
pagtatasa ng epekto
at sistema ng
mga pamantayan
(sertipikasyon).
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UNANG
HAKBANG

IKALAWANG
HAKBANG

Pagkatuto sa
pamamagitan
ng pakikilahok
(participatory
learning) at
mga aktibidad
at pamamaraan
ng pakikilahok
na nakabatay sa
gender.

Paghahambing
sa pagpili ng
mga produkto
(product
selection
matrix) at
pagmamarka
sa mga
produkto
(scoring sheet).

IKATLONG
HAKBANG

IKAAPAT NA
HAKBANG

IKALIMANG
HAKBANG

IKAANIM NA
HAKBANG

Pagpaplanong
pinansyal na
may túkoy
na gastusin,
potensyal
na kita, at
tunguhin ng
kita.

Pagbuo ng
mga planong
mapaunlad
ang pinansya –
libreng pondo,
maliitang
pautang,
pakikipagsosyo
sa proyekto,
pagbuo ng
kooperatiba,
pautang sa
kapital, atbp.
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Masasabi bang BDFE ang aming Negosyo?
Ang bahaging ito ay gabay sa pagsusuri
kung ang isang nakatayo nang negosyo
ay maituturing na may pagpapahalaga
sa samu’t saring buhay. Ginagabayan ang
pag-alam na ito ng isang pamamaraan
ng pagtatasa (assessment tool), na
siyang unang bahagi ng talakayan rito.
Ang ikalawang bahagi ay gabay sa mga
kailangan pang gawin upang lubos
na maging mapagmalasakit sa samu’t
saring buhay ang isang negosyo.

A. Tseklist ng BDFE
Ang tseklist na ito ay simpleng gabay
sa pagbatid kung ang isang negosyo
ay makakalikasan. Mababatid rin sa
listahang ito kung saan may pagkukulang
ang isang negosyo, na inaaasahang
maitutuwid nang sa gayon ay magkaroon
ito ng higit pang pagkalinga sa samu’t
saring buhay.

Listahan ng pagpapakilala ng negosyo
Pangalan ng negosyo
Uri ng negosyo
Address/Lugar (isama ang rehiyon, probinsya,
munisipyo, barangay)
Nasa loob ba ito ng isang protected area, o key
biodiversity area o seascape/landscape?
Kung oo, alin?
Sektor na kinabibilangan ng negosyo o
enterprise:

___ Primary (kung ang negosyo ay nakabatay sa agrikultura,
pangisdaan o pangkagubatan)
___

Secondary (kung ang negosyo ay nasa pagproseso ng
produkto; halimbawa, pagproseso ng pagkain, inumin, atbp)

___ Tertiary (kung ang negosyo ay batay sa serbisyo;
halimbawa, ekoturismo, kainan, transportasyon, serbisyong
pangkalusugan)
Ekosistemang kinabibilangan

24

___
___
___
___
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Gubat
Kostal/baybaying dagat
Pastulan
Gawa ng tao (aquarium, rice field, farm, pond, urban ecosystem)

Laki ng negosyo

___ Micro (hanggang PhP3 million)
___ Maliit (hanggang PhP15 million)
___ Katamtamang laki (hanggang PhP100 million)

Pangunahing produkto

Hilaw na materyales at
pinagkukunan ng produkto
Iba pang produkto

Pangunahing merkado at saan
matatagpuan ang pamilihang ito
Organisasyon at pamamahala
ng enterprise
Kakayanang pinansyal
Pangunahing kapital
Pinagmulan ng kapital
Petsa
Pangalan
Posisyon sa negosyo/organisasyon
Telepono
E-mail
Iba pang contact information (Facebook,
Twitter, Instagram, atbp)
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Mga tanong sa pagbatid kung may pagpapahalaga ang isang negosyo sa
samu’t saring buhay
I. TUNGKOL SA EKOLOHIYA

A. Pangkalahatang Impormasyon
1.

Nakatutulong ba ang inyong negosyo sa pagpreserba at pagprotekta ng mahahalagang
kanlungan ng kalikasan?
(Does it complement the preservation, as well as protection, of critical habitats?)

2.

Nakatutulong ba ang inyong negosyo sa pagpreserba at pagprotekta ng mga uri ng hayop at
halaman na katutubo sa lugar, nanganganib nang maubos, o iyong tinatawag na indicator
species (ibig sabihin, palatandaan ng kalusugan ng kapaligiran)?
(Does it complement the preservation, as well as protection, of indigenous, endangered, or
indicator fauna and flora species?)

3.

Isinusulong ba ng inyong negosyo ang rehabilitasyon ng mga wasak nang kanlungan ng
kalikasan o mga lugar na ang mga bahagi ay hiwa-hiwalay o malayo na sa isa’t isa kung
saan namamalagi o dating naninirahan ang mga uri ng hayop at halaman na katutubo sa
lugar, nanganganib nang maubos, o iyong mga palatandaan ng kalusugan ng kapaligiran)?
(Does it promote the rehabilitation of degraded/fragmented habitats of critical, endangered,
indigenous, and indicator fauna and flora?)

4.

Pinipigilan o binabawasan ba ng inyong negosyo ang pagkasira ng samu’t saring buhay na
dulot ng mga likás na pangyayari o bunga ng mga gawain ng tao?
(Does it prevent or mitigate biodiversity damages/impact from natural and anthropogenic
causes?)

5.

Iniiwasan ba ng inyong negosyo ang pagbabago ng natural na porma o kaayusan ng lupa
at tubig?
(Does it discourage alteration of the natural landscapes?)

6.

Hinihikayat ba ng inyong negosyo ang pagtatatag at pag-uugnay ng mga daanan o tawiran
ng buhay-iláng?
(Does it encourage the establishment/linkage of wildlife corridors?)

B. Pamumuhunan (Input Indicators)
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1.

Binabago o iniiba ba ng negosyo ang paggamit ng mga hilaw na materyales o ng serbisyong
ibinibigay nito ang natural na paraan ng likás-yaman na muling buhayin o palusugin ang
sarili nito?
(Is the natural regeneration not altered by raw materials and services sources?)

2.

Nasuri na ba ang kakayanan o kapasidad ng ekolohiya ng mga rekursong biolohikal?
(Is the capacity of biological resources ecologically assessed?)

3.

Nagsagawa na ba ng pag-aaral hinggil sa mga uri ng hayop o halamang eksotiko o
di-pangkaraniwan, maging sa mga uri ng hayop at halaman na hindi katutubo sa lugar
o galing sa labas, nang sa gayon ay masugpo ang pananalakay, pagkalat, pananalanta o
pagiging salot nito sa lugar?
(Do the exotic species undergo ecological studies to avoid further invasiveness, indigenized
species also undergo ecological studies to avoid further invasiveness?)
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4.

Hindi ba nakasasamâ sa samu’t saring buhay ang paraan ng paghango o pagkuha ng mga
hilaw na materyales buhat sa ekosistema? Hindi rin ba ito nakasasamâ sa mga kumukuha o
nangongolekta ng mga hilaw na materyales na ito?
(Is the method for extraction or gathering of raw materials not harmful to biodiversity and to
the farmer/gatherer?)
(Ang ibig sabihin ng “nakasasamâ” ay ang negatibong epekto ng pagkuha o pagggamit
ng hilaw na materyales sa mga likás na katangian at populasyon ng mga uri ng hayop at
halaman.)
(The term “harmful” as used here refers to physical impact/manifestation. Also, the extraction
will not have impact on the genetic makeup/composition and population of flora and fauna
species.)

5.

Hindi ba nakasasamâ ang mga ginagamit na iba pang hilaw na materyales sa mga bagay na
may-buhay at sa kapaligiran, at hindi rin ba ito nakapagpapababa ng kalidad ng mga hilaw
na materyales?
(Do the secondary raw materials used not cause any harmful effect to biological resources
[human, flora, fauna, and the environment], and do not degrade the quality of the raw
materials?)

6.

Sustenable ba ang pamamaraan o sapat lang ba ang pagkuha ng negosyo ng mga hilaw na
materyales at hindi rin nanghihikayat ng karagdagang pagkasira o labis na paggamit ng
likás-yaman (na maaaring mauwi halimbawa sa sobrang pangingisda, labis na pamumutol
ng kahoy, atbp)?
(Are the raw materials extraction done in a sustainable manner and does not further encourage
degradation or over-utilization of resources [i.e., may lead to overfishing, cutting of trees, etc.]?)

7.

Gumagana o umiiral ba ang isang mekanismong tumitiyak ng sustenable o tuloy-tuloy na
suplay o pagkakaroon ng mga hilaw na materyales?
(Is the mechanism for sustainability of raw material in place?)

8.

Nagsusulong ba ito ng sustenable o tuloy-tuloy na paggamit ng mga katutubong uri ng
hayop at halaman?
(Does it promote the sustainable use of indigenous and traditional flora and fauna species?)

9.

Pinagbabawalan ba nito ang introduksyon ng mga nananalanta at kakaiba o hindi
pangkaraniwang hayop o tanim bilang hilaw na materyales?
(Does it discourage introduction of invasive alien species [IAS] and exotic species as source of
raw materials?)

10. Pinipigilan ba nito ang karagadagang pagkalat ng mga pambihirang uri ng hayop at
halaman o kaya naman ay winawakasan ba nito ang bilang ng mga dayo, mapanalakay at
mapaminsalang hayop o halaman?
(Does it prevent further spread of exotic species or will eradicate the population of invasive
alien species?)
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11. Nagsusulong ba ito ng mahusay na paggamit ng enerhiya at materyales na napapalitan o
muling napalalago?
(Does it promote efficient use of renewable energy and materials?)
C. Mahahalagang Bagay Hinggil sa Proseso (Process Indicators)
1.

Hindi ba nagdudulot ng kapahamakan ang proseso ng produksyon sa populasyon at tirahan
o lugar na pinamamalagian ng mga uri ng hayop at halaman na nanganganib mawala, may
indikasyong malapit nang maubos, at mga hayop at halamang katutubo sa lugar o iyong
mga palatandaan ng kalusugan ng kapaligiran)?
(Does the production process not cause any harm to the population and habitats of critical,
endangered, indigenous, and indicator flora and fauna species?)

2.

Isinusulong ba ng proseso ng produksyon ang proteksyon at konserbasyon ng samu’t saring
buhay sa Pilipinas?
(Does the production process promote protection and conservation of Philippine biodiversity?)

3.

Isinasaalang-alang ba ng proseso ng produksyon ang kalusugan at kaligtasan ng
kababaihan at kalalakihan, maging mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kapaligiran?
(Does the production process consider women’s and men’s health and safety, and environment
aspects?)

4.

Hindi ba gumagamit ang proseso ng produksyon ng malakas makasira at
nakapamiminsalang kemikal?
(Does the production process not use any strong and harmful chemicals?)

5.

Isinasaalang-alang ba ng proseso ng produksyon ang mga inobasyong teknolohikal at
magagandang halimbawa ng mga gawaing may malasakit sa pangangailangan ng iba’t
ibang gender, sensitibo sa mga usaping kultural, at kapaki-pakinabang sa kapaligiran?
(Does the production process consider technological innovations and best practices that are
gender responsive, culturally sensitive, and environmentally sound?)

6.

Isinasaalang-alang ba ng proseso ng produksyon ang mga sistema at gawaing may
kinalaman sa kaalaman o karunungang katutubo na mahalaga sa samu’t saring buhay?
(Does the production process consider the indigenous knowledge systems and practices relevant
to biodiversity?)

7.

Sumasailalim ba ang proseso ng produksyon sa mga sistema ng alituntunin at sa mga
hakbang sa pagpapatupad ng mga regulasyong ito, kung kinakailangan?
(Does the process undergo government regulatory systems and procedures, when appropriate?)

D. Mahahalagang Bagay Hinggil sa Resulta (Output Indicators)
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1.

Maaari rin bang gamitin ang yaring produkto bilang hilaw na materyales para sa isang
panibagong produktong may pagpapahalaga sa samu’t saring buhay?
(Does the finished product likewise serve as a raw material for another BD- friendly product?)

2.

Maaari bang gamiting muli o may iba pa bang posibleng paggagamitan ang mga
kaakibat na produkto; kung hindi na muling maaaring gamitin o kung wala nang ibang
paggagamitan, mayroon bang sistema ang negosyo para sa akmang pagtatapon ng basura
o ng mga produktong wala nang silbi?
(Are the by-products recyclable; otherwise, does the enterprise have a system for proper
disposal of wastes?)
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3.

Nasuri na ba ang produkto at natatakan na ba ito bilang produktong may pagpapahalaga sa
samu’t saring buhay?
(Is the product assessed and labelled as biodiversity-friendly?)

II. TUNGKOL SA EKONOMIYA
A. Mahahalagang Bagay Hinggil sa Pagtatrabaho
1.

Kabilang ba o kasama ang 30% ng populasyon ng komunidad ang nagtatrabaho sa negosyo
o kabuhayang may pagpapahalaga sa samu’t saring buhay?
(Is 30% of the community employed and engaged in the BD-friendly enterprise/livelihood?)

2.

Patas o pantay ba ang oportunidad na ibinibigay ng negosyo o kabuhayan sa kababaihan,
kalalakihan, katutubo, at iba pang mahihirap na sektor ng lipunan?
(Does it offer equal opportunities for women, men and indigenous people, and other
marginalized sectors?)

3.

Nagbibigay ba ito ng alternatibong pagkakakitaan sa mga komunidad na umaasa
sa mga lugar na mayaman sa samu’t saring buhay?
(Does it provide alternative livelihoods to communities dependent in biodiversity-rich areas?)

4.

Nagbibigay ba ang negosyo o kabuhayan ng makataong kondisyon sa mga manggagawa na
tutugon sa kanilang pangangailangan sa kalusugan at sa pangkalahatang kaayusan?
(Does it provide favourable working conditions to workers that can address the concerns on
health and welfare?)

5.

Pinalalaganap ba nito ang mga potensyal ng mga pamilihang may tiyak na target o lugar sa
kalakalan?
(Does it promote the potentials of biodiversity-friendly niche markets?)

B. Mahahalagang Bagay Hinggil sa Kita (Income Indicators)
1.

Nagbibigay ba ito ng alternatibong kabuhayan at pagkakakitaan?
(Does it provide alternative sources of livelihood and income?)

2.

Nakapagbibigay ba ito sa mga pamahalaang lokal, sa mga komunidad, at sa iba pang may
kinalaman sa negosyo o kabuhayan ng karagdagang kita o ng sariling mapagkukunan ng
kita?
(Does it provide additional source of income or own-source revenues for the host LGUs, for the
local communities, and other stakeholders?)

3.

Nakatutulong ba ang negosyo o kabuhayan na makakain ng tatlong beses sa isang araw ang
pamilyang may kinalaman sa negosyo o kabuhayang ito?

4.

Nakapag-aambag ba ang negosyo o kabuhayan sa pag-aaral ng mga bata?

III. TUNGKOL SA MGA BENEPISYO SA TAO, KOMUNIDAD, AT LUGAR
1.

Nakapagpataas ba ang negosyo o kabuhayan ng partisipasyon ng kababaihan at mga
katutubo mula pagpaplano hanggang implementasyon?
(Has it increased participation of women and indigenous peoples (IPs) from planning to
implementation?)

2.

Pinauunlad ba nito ang kaalaman at kahusayan ng kakabaihan, kalalakihan, at mga
katutubo?
(Does it develop or enhance knowledge and skills of both women and men, as well as the IPs?)
Handbook sa Makakalikasang Negosyo
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3.

Pinasisigla ba nito ang kakayahan ng mga pamahalaang lokal at mga komunidad sa
pangangasiwa at pangangalaga ng samu’t saring buhay sa lugar?
(Does it enhance the capability of the LGUs, as well as the communities, in managing and
conserving biodiversity?)

4.

Nirerespeto ba nito ang karapatang pantao at isinusulong ba nito ang kapakinabangan ng
lahat para sa mabuting pamumuhay?
(Does it respect the rights and promote welfare?)

5.

Pinananatili ba at pinag-iibayo ng negosyo ang mga serbisyong nalilikha buhat sa
ekosistema?
(Does it maintain and sustain ecosystem services?)

6.

Tinitiyak ba ng negosyo ang likás na katatagan ng mga lugar ng samu’t saring buhay.
(Does it sustain the natural resilience of the area?)

B. Pagtukoy sa mga aspektong dapat aksyunan para matiyak na ang isang
negosyo o kabuhayan ay may pagpapahalaga sa samu’t saring buhay
Batayan (Criteria)

Mga Pangunahing Kakulangan

1. Ekolohikal
1.1 Pangkalahatan
1.2 Pamumuhunan (Inputs)
1.3 Pamamaraan o Proseso
1.4 Kahihinatnan o Resulta
(Outputs)
2. Pang-ekonomiya
2.1 Trabaho
2.2 Kita
3. Patas na Bahaginan ng
Benepisyo at Ganansya
(Equity)
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Mga Bagay na Dapat Gawin

Mga Halimbawa ng Limang Uri ng Negosyong may
Pagpapahalaga sa Samu’t Saring Buhay
at Mahahalagang Aral mula Rito
Ang sumusunod ay mga halimbawa ng
BDFE. Itinatampok rito ang mga katangitanging kabuhayang matatagpuan sa
komunidad. Bukod sa nangangalaga
ang mga ito sa kapaligiran ay kumikita
rin ang mga kabuhayang ito. Inilalahad
rito ang mga hadlang at hamon sa mga

pagsisikap ng mga ito na gumamit ng
mga sustenableng pamamaraan sa
kanilang mga gawain. Itinatampok rin
ang mga tagumpay nila sa hangaring
ito, kabilang ang mahahalagang aral
na mapupulot sa kani-kanilang mga
karanasan.
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A. Mga Halimbawa ng Natatanging Negosyo o Kabuhayan na may
Pagpapahalaga sa Samu’t Saring Buhay
1. Produksyon at Pangangalakal ng
Produktong Gubat: Pagpoproseso
ng Prutas ng Kalahan Educational
Foundation (KEF)
Ang proyekto at ang organisasyon.
Ang proyekto ng KEF ay ang
pagpoproseso ng mga prutas na
naaani sa kagubatan ng Imugan, Santa
Fe, Nueva Vizcaya. Dito rin naninirahan
ang mga katutubong Ikalahan, na
silang nagsasagawa ng proyekto. Ang
produkto ng pagpoprosesong ito ay
mga fruit jam at fruit jelly.
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Itinatag ang KEF ng yumaong
si Pastor Delbert Rice ng United
Church of Christ in the Philippines.
Kinabibilangan ang KEF ng mga
kasapi ng katutubong komunidad
ng Ikalahan o Kalahan. Nagsimula
ang organisasyon ng programang
nababatay sa komunidad para
panlipunan at pang-ekonomiyang
pag-unlad (community-based
integrated socio-economic program).
Bahagi ng programa ang pagtatayo
ng paaralan. Nakaakit ang simulaing
ito ng organisasyon ng mga tulong

pinansyal at teknikal buhat sa mga
ahensya at institusyong dayuhan at
lokal.
Simula ng proyekto at mga isyung
tinugunan nito. Ang proyektong
pagpoproseso ng prutas ay nagsimula
noong unang bahagi ng 1990s.
Nag-ugat ito sa isang programa ng
komunidad na pangasiwaan ang
kanilang yamang-gubat, na noon
ay nauubos na dahil sa pagpuputol
ng mga pamilya upang ang mga
kahoy ay gawing panggatong sa
pagluluto. Subalit kalakhan rin ng mga
pinuputol na kahoy ay ibinebenta para
sa iba pang pamilya at komunidad
na nangangailangan nito. Isa pang
problemang tinugunang lutasin ng
progama ay ang pagnanakaw sa gubat
ng mga orkidyang iláng at eksotiko na
ibinebenta sa mga motorista at turista.
Ang pagbebenta ng panggatong
at mga orkidiya ay nagbigay ng
karagdagang kita sa mga Kalahan, na
ang pangkaraniwang pinagmumulan
ng kita ay buhat sa pagsasaka sa
kanilang mga maliliit na bukirin.
Upang mapigilan ang pagkaubos
ng gubat at ng mga yaman nito,
isinama nila sa kanilang programang
pangangalaga ng kagubatan ang
pagpoproseso ng mga prutas na
bunga ng mga puno ng nasa kanilang
gubat. Pangunahing layunin nito ang
magbigay ng karagdagang kita sa
bawat pamilya. Kasabay nito ay ang
layunin ring pigilan ang pagputol
ng mga puno at mga halamang

namumunga at namumulaklak,
tulad ng dagwey, bayabas, santol,
kalamansi, gumamela, orkidya, at iba
pa.
Itinatag din ang proyektong
pagpoproseso ng mga prutas
bilang hiwalay na negosyo na
mainam na mapagkukunan ng
pantustos ng Foundation sa marami
nitong proyektong pangkaunlaran
para sa edukasyon at iba pang
pangangailangan ng komunidad.
Patuloy na suporta sa proyekto.
Maraming bagay ang nakatulong
nang malaki sa pagsisimula at
pag-unlad ng proyekto. Una ay ang
partisipasyon ng isang chemist,
na may kasanayan sa paggawa
ng mga sangkap para sa fruit jam
at jelly. Ikalawa, nakakuha ang
organisasyon ng pondo mula sa
ilang ahensya. Ikatlo, mayroon
silang payak na kusina na may mga
angkop na kagamitang madaling
imantina. Ikaapat, may mataas nang
kamulatan ang mga miyembro ng
kanilang organisasyon at ilang mga
stakeholder na bahagi o kasapakat sa
proyekto (o may tayâ sa proyekto) sa
kahalagahan ng ekolohiya. Ikalima,
lubos ang pakikisangkot ng mga
Ikalahan sa proyekto at ng iba pang
pamilyang di-katutubo na itinuring
na nilang bahagi ng komunidad.
Ikaanim, napanatili nilang masagana
pa ang kanilang kagubatan, na siyang
pinagmumulan ng mga produktong
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kanilang pinoproseso; at may lugar
pa para sa pagpapanumbalik ng
kalusugan ng kanilang gubat. At
ikapito, nasa komunidad mismo
ng mga Ikalahan ang sentro ng
operasyon ng proyekto: nasa lugar
nila mismo ang pinagpipitasan ng
mga prutas, nagagawang madali ang
bentahan ng mga ito, nagagawang
gawing mura para sa mga namimitas
ang pagbibiyahe ng mga prutas
tungo sa kung saan ito pinoproseso
na sakop pa rin ng kanilang lugar, at
nababayaran sila kaagad para may
kagyat na magamit sa kanilang mga
batayang pangangailangan.
Mga aral mula sa pangangalakal ng
produkto. Noong 1993, ang suporta sa
paghahanap ng merkado ay ibinigay
sa UNAC (Upland NGOs Assistance
Committee) sa pamamagitan ng
Upland Marketing Program (UMP) ng
Philippine Business for Social Progress.
Ang mga fruit jam at jelly ay tinawag
na “Mountain Fresh.” Sa kabila ng
ganitong suporta, nabigong kumita
ang proyekto. Hindi nakarating ang
produkto sa tamang merkado. Nalugi
rin ang processing center. Nakita sa
isang pag-aaral ng pamilihan, na
isinagawa ng UMP, na pinipili pa rin
ng mga mamimili ang mga produkto
ng “Lady’s Choice,” isang sikat na
brand ng palaman. Subalit nakita ring
may potensyal pang puwang ang
“Mountain Fresh.”
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Gumawa ng mga bagong estratehiya
sa pagbebenta ng “Mountain Fresh.”
Pinaganda ang tatak o label nito.
Kinumbinsi ng UMP ang mga kilalang
supermarket, tulad ng SM, Landmark,
at UniMart, na ilagay ang “Mountain
Fresh” sa kanilang mga estante. Sa
pamamagitan ng consignment, pinagaralan sa mga supermarket na ito
ang buwanang galaw ng produkto.
Nagkaroon rin ng ilang linggong
pagsubok sa panlasa (taste test)
tuwing Sabado at Linggo. Nakatulong
ang mga ito sa pagtukoy kung saan
pinakamainam ipuwesto ang mga
garapon ng “Mountain Fresh.” Sinanay
rin ang staff ng KEF sa pagbebenta
ng produkto. Itinatag ang isang plano
ng produksyon at pag-ulit ng order
(production and re-order plan) para
sulitin ang gastos sa pagbibiyahe ng
mga produkto.
Sa loob ng unang taon sa panibagong
sistema, nakabangon mula pagkalugi
ang KEF. Dahan-dahang tumaas ang
benta mula sa mga supermarket.
Isinapakete ang produkto kasama
ang iba pang mga produkto mula sa
iba’t ibang people’s organization, na
tinawag nilang “Pasko Pack Project,” at
ibinenta sa mga piling merkado (niche
market), tulad ng mga embahada at
trade fair. Unti-unti nang kumita ng
maliit na tubo ang mga produkto.
Subalit hindi nagtagal ang tagumpay
ng “Mountain Fresh.” Napilitang itaas
ang presyo nito dahil tumaas ang
gastusin sa paggawa ng produkto.

Nauna rito ay itinigil ang subsidyo sa
processing center. Naging mas mahal
pa ang presyo nito kaysa mas kilalang
produkto ng ibang kompanya. Umatras
sa kasunduan ang isang malaking
potensyal na mamimili. Hindi na rin
nabantayan ang regular na pagsusuri
ng gastusin at bentahan ng produkto,
kaya’t hindi nasuri at naagapan ang
pagpigil sana sa pagtaas ng presyo
nito. Isa rin sa mga reklamo ay ang
nakalilitong pagsasapakete ng
produkto: pabago-bagong bote, paibaibang kulay sa mga takip ng bote, at
hindi maayos na pagkakasara ng mga
bote. Humina rin daw ang kalidad ng
produkto. Sa madaling salita, hindi
nasunod ang napagkasunduang
mahigpit na pamantayang itinakda ng
UMP at ng orihinal na pamunuan ng
KEF.
Kasalukuyang estado ng proyekto.
Bagama’t maraming hinarap na
problema, patuloy pa rin sa paggawa
ng paraan ang KEF sa kanilang
proyekto. Malinaw rin sa kasaysayan
ng ganitong proyekto ang sapat na
kaalaman, hindi lamang sa antas
ekolohikal, kundi maging sa maayos
na pagbebenta ng produkto, kasama
na ang suportang teknikal buhat sa
mga may kasanayan sa mga ganitong
bagay nang hindi lumilihis sa prinsipyo
ng pagtatayo ng negosyong may
pagpapahalaga sa samu’t saring
buhay. Sa ngayon ay nilimitahan muna
ng KEF ang kanilang produksyon
habang naghihintay ng tulong mula

sa Institute for Small-Scale Industries
ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman.
Sinusuri rin ngayon ang negosyo ng
Federation of People’s Sustainable
Development Cooperative upang
higit itong mapaunlad. Naglaan na
rin ang bagong pamunuan ng KEF ng
karagdagang pondo na PhP100,000
buhat sa GEF Small Grants Programme
ng UNDP upang maipagpatuloy ang
proyekto.
2. Ekoturismo: Ang Communitybased Sustainable Tourism (CBST)
ng Honda Bay Boatowners’
Association, Inc. (HOBBAI)
Ang proyekto at ang organisasyon.
Ang proyekto ay nakatuon sa mga
gawain ng HOBBAI, na asosasyon ng
mga may-ari ng bangka na dating
mga mangingisda sa Purok Honda
Bay, Barangay Sta. Lourdes, Puerto
Princesa City, Palawan. Ang asosasyon
ay kinabibilangan ng 76 pamilya
na may mahigit 100 bangka. Ang
HOBBAI ang tanging lisensyadong
tagapagdala ng mga turista sa mga
aktibidad sa iba’t ibang isla ng Honda
Bay. Nagbibigay ang HOBBAI ng iba’t
ibang serbisyo at transportasyon, pati
na mga panuntunan sa konserbasyon
ng ekosistema bago pahintulutang
sumisid o mag-isnorkel sa bahura.
Tuwing kalakasan ng pagbisita ng
mga turista ay nakakapagserbisyo sila
sa 800 indibidwal kada araw, at 200
naman sa panahong matumal ang
negosyo.
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Simula ng proyekto at mga isyung
tinugunan nito. Unang nakatanggap
ang HOBBAI ng tulong materyal
at teknikal mula sa ABS-CBN
Foundation, Inc. (AFI) noong 2007.
Ito ay para sa proyekto nilang
pagtatayo ng paaralan sa karagatan
o Dalubhasaan sa Karagatan (Dalub),
isang plataporma ng pagkatuto
para sa mga turista tungkol sa
konserbasyon ng ekosistema sa
Pambato Reef.

Barangay Sta. Lourdes, na siyang
nagpabilis para maturuan ang mga
miyembro ng HOBBAI na magabayan
ang mga turista sa epektibong
konserbasyon ng yamang-dagat.
Ang santuwaryo at ang pag-aaral na
kaakibat nito ang unang proyekto ng
CBST na sinuportahan ng Pamahalaan
ng Siyudad ng Puerto Princesa at
ng Environmental Legal Assistance
Center (ELAC), isang non-government
organization (NGO).

Ang Pambato Reef ay idineklarang
marine sanctuary noong 2008.
Nakaupo sa Sanctuary Management
Board ang kinatawan ng AFI at
pangulo ng HOBBAI. Ang board
ay pinamumunuan ng kapitan ng

Matatagpuan ang Pambato
Reef sa Honda Bay, kung saan
ay matatagpuan ang apat na
pangunahing ekosistema ng
baybaying dagat: dalampasigan,
bahura, bakawan, at lusayan.
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Nanganganib ang mga damongdagat sa polusyon ng karagatan,
tulad ng pagtagas ng langis mula sa
mga lumubog na barko malapit sa
pantalan ng Sta. Lourdes. May iba’t
iba ring bantâ sa dagat ng Honda Bay,
tulad ng mga mapamansilang paraan
ng pangingisda na noon ay laganap
sa lugar.
Patuloy na suporta sa proyekto.
Pagkaraan ng pitong taon matapos
ang proyekto ng HOBBAI, binigyan
ng Bayan Academy ng suportang
pinansyal ang Center for Strategic
Policy and Governance (CSPG)
ng Palawan State University para
magsagawa ng pagsusuri sa epekto
ng CBST sa Honda Bay sa kalidád
ng mga ekosistema nito. Pinagaralan rin ang mga benepisyong
dulot ng mga posibleng positibong
epekto ng proyekto, lalo sa usaping
sosyo-ekonomiko ng mga tumaya o
nakibahagi sa HOBBAI.
Mga aral mula sa proyekto. Ayon sa
pag-aaral ng CSPG, maituturing na
tagumpay ang proyekto ng HOBBAI sa
iba’t ibang kadahilanan.
Una, mahigpit na naipagbawal ang
mga mapaminsalang paraan ng
pangingisda at iba pang di-kanaisnais na bantâ sa kalusugan ng Honda
Bay. Ito ay bunga ng pagkakadeklara
sa Pambato Reef bilang santuwaryo,
na sinundan ng proteksyon ng iba
pang bahurang sakop ng Honda Bay.

Ikalawa, dahil sa proteksyon sa
dagat, naging mas masagana ang
uri ng isdang matatagpuan sa dagat.
May mga isdang nakikita ngayon sa
protektadong dagat na nagsisilbing
palatandaan o indikasyon ng
lumulusog na kaayusan ng ekolohiya
ng bahura. Sinasabing nasa mahusay
nang kondisyon ang mga sumusunod
na ekosistema, kung ikukumpara sa
kondisyon ng mga ito noong 2007:
75% ng mga bahura, 70% ng mga
bakawan, at 69% ng dalampasigan.
Mahusay ring indikasyon ang
pagbagsak sa dami ng nahuhuling
dilis; dulot ito ng mahigpit na
regulasyon sa paraan ng pangingisda,
tulad ng pagbabawal sa paggamit ng
mga lambat na ang mga butas ay wala
sa wastong sukat.
Ikatlo, lumaki ang kita ng mga
bangkerong miyembro ng proyekto.
Tumaas rin ang kita ng iba pang
bangkerong naghahatid ng mga turista
na hindi kasapi sa proyekto.
Ikaapat, masasabing tumaas ang antas
ng pang-unawa at pag-angkin sa
pananagutan o responsibilidad ng mga
may tayâ o nakisangkot (stakeholders)
sa proyekto. Kabilang rito ang mga
miyembro ng HOBBAI at maging mga
may-ari ng resort.
Kasalukuyang estado ng proyekto.
Ang hamon sa pamunuan ng HOBBAI
ay kung paano magkakaroon ng
mas pátas at wastong hatian sa mga
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benepisyong sosyo-ekonomiko ang
mga sumusunod: mga bangkero, mga
hindi miyembro, iba pang may tayâ
sa proyekto, at mga mahihirap na
komunidad na umaasa rin sa Honda Bay.
3. Pagtatanim ng Puno: Quirino
Province Protected Landscape ng
Q-LiFE Upland Management Project
(UMP)
Ang proyekto at ang organisasyon.
Ang Q-LiFE UMP ay isang proyekto ng
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pamahalaan ng probinsya ng Quirino
na nagpapaunlad ng mga kanlungang
tubig (watershed) sa pamamagitan ng
pagpapayaman ng vegetative cover o
mga halaman at punong tumatakip
sa kalupaan ng imbakan ng tubig.
Kasabay nito ay ang pagpapaunlad
ng kabuhayan ng mga mamamayang
naninirahan sa mga ganitong
bulubunduking lugar. Nakatuon ang
proyekto sa tatlong watershed sa
Quirino.

Simula ng proyekto at mga isyung
tinugunan nito. Ang ibig sabihin
ng Q-LiFE ay Quirino Livelihood
for Everyone, isang programang
pangkaunlaran at pangkalikasan
ng probinsya na sinimulan noong
2008. Bahagi ng programang ito
ang proyektong Q-LiFE UMP na
nakatutok sa pagpapasigla ng
kagubatan sa kanlungang tubig,
na pinamamahalaan ng Watershed
Rehabilitation Project Office sa ilalim
ng Provincial Natural Resources and
Environment Office.
Akma ang proyektong ito sa
katangiang ekolohikal ng Quirino
dahil karamihan ng halos 70%
ng populasyon ng probinsya ay
naninirahan sa matataas na lugar na
sakop ng mga watershed. Tinugunan
rin ng proyekto ang pangkabuhayang
pangangailangan ng mga partner
na komunidad sa pamamagitan ng
pagbibigay sa kanila ng karagdagang
kita. Sa bawat punong nabuhay na
itinanim ng isang miyembro ay may
bayad na dalawang piso kada buwan.
Bawat tagabilang at tagasubaybay ng
proyekto sa bawat barangay ay may
allowance na PhP 750 kada buwan.
Mga aral mula sa proyekto ng tubig.
Bagamat mahalaga ang isang sistema
ng mga alituntunin upang matiyak
ang isang malinaw na proseso, isang
positibong katangian ng proyekto ay
ang kakayahan ng mga alituntuning
umagapay sa mga tiyak na kondisyon
ng lugar. Bukás sa lahat na maging

bahagi ng proyekto— indibidwal
man o bilang isang organisasyon.
Hindi nagtakda ng mahigpit na
batas ang pamahalaang lokal sa
paraan ng pag-aalaga ng mga
itinanim at pinalalagong puno ng
kape, kakaw, buho ng kawayan, at
niyog sa mga bakanteng lugar sa
komunidad. Bagama’t kahit sino ay
maaaring maging miyembro, may
malinaw na panuntunan sa kung
sino ang maaaring maging bahagi
ng organisasyon. Malinaw sa mga
magsasaka na tanging ang mga
nagtatanim lamang ang maaaring
maging miyembro ng organisasyon
sa ilalim ng proyekto; ito ay upang
matiyak na hindi sila mapapasukan
ng mga tao na ayaw magtanim
at may ibang interes, tulad ng
pagiging tagalikom lamang ng ani
(consolidator). Kaya malinaw na ang
mga miyembro ng inorganisang
grupo, ang Quirino Coconut, Cacao,
Coffee and Bamboo (COCACOBA)
Planters Association, ay tiyak na mga
manananim.
Sa gitna ng ibang kaluwagan,
tiniyak na may malinaw na sistema
ng pagsubaybay sa mga punlang
ibinigay ng pamahalaang lokal,
maging sa mga punong kusang
itinanim ng mamamayan. Hinikayat
ang paggamit ng organikong
pampataba ng lupa, subalit may
mga lugar o pagkakataon na
pinahintulutan ang pagdagdag ng
di-organikong pampataba sa mga
lupang may mababang kalidad.
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Matatag rin ang sistema ng
pagsubaybay sa usapin ng pinansya.
May malinaw na batayan sa
pagbabayad, at may mga binubuong
pamamaraan upang matugunan ang
mga problemang kinakaharap ng
mga miyembro sa pagmamantina ng
mga halaman at puno.
Kabilang sa mga gawaing
organisasyonal ay ang pagdaragdag
ng kaalaman sa mga kabilang sa
proyekto. Halimbawa, dinala sa
Batangas ang ilan sa mga lider
magsasaka at tagabilang para magaral tungkol sa kape at kakaw.
Kasalukuyang estado ng proyekto.
Nakatutok ngayon ang proyekto sa
pagpapaunlad ng mga kakayahan
ng mga kasapi (1) sa paggawa ng
mga proposal para sa mga kaakibat
na proyekto, (2) sa pagpapaunlad
ng plano para sa kanilang produkto
at pagsasapamilihan ng mga
produktong ito, (3) sa pagdaragdag
ng kaalaman sa pagpoproseso,
pagdidisenyo, at pagsasapakete
ng produkto, (4) sa pagbubuo ng
mga paraan ng pagpapatalastas at
pagtataguyod ng mga produkto sa
pamamagitan ng mga pagsasanay,
at (5) sa paggawa ng paraan upang
makakuha ng mga pasilidad sa
pagpoproseso ng mga produkto.
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4. Pagpoproseso ng Tanglad:
Lemongrass Essential Oil
Production ng Ecological and
Agricultural Development
Foundation, Inc. (EADFI) sa Bacolod,
Negros Occidental
Ang proyekto at ang organisasyon.
Ang pagpoproseso ng tanglad
(lemongrass) ay isa sa maraming
proyekto ng EADFI, isang NGO sa
Bacolod, Negros Occidental, na
tumutulong sa pagsasakapangyarihan
ng mga komunidad tungo sa
likás-kayang pag-unlad na may
pagsasaalang-alang sa seguridad sa
pagkain, katarungang panlipunan,
kapayapaan, at pagkakapantaypantay sa kalidad ng buhay ng mga
mamamayan. Upang matugunan
ang mga layuning ito, nagpapatupad
ang EADFI ng mga programa at
proyektong nagtatampok sa likáskayang pagsasaka, paggawa, at
pagtalaga ng mga angkop na
teknolohiya, paglulunsad ng mga
pananaliksik para sa kaunlaran,
pagpaplano ng mga akmang
pagnenegosyo (entrepreneurship),
pagpapahusay ng kapasidad ng
mga mamamayan, at proteksyon at
konserbasyon ng kalikasan. Isang
partikular na halimbawa ng proyekto
ay ang pagtatayo ng mga processing
center para sa patabang organiko at
ang pagpoproseso ng tanglad.

Simula ng proyekto at mga isyung
tinugunan nito. Itinatag ang
EADFI para magsilbing suporta
sa mga inisyatiba sa lokalidad sa
paniniwalang ang agrikultura ay
dapat pahusayin, at ang tanging
paraan para gawin ito ay ang
paglalapat ng teknolohiyang
umaakma sa mismong lugar.
Bago magsimula ang proyektong
pagpoproseso ng tanglad ay
nakitang nanganganib na masira
ang kanlungang tubig ng Negros
Occidental dahil sa pag-uuling ng
mga punongkahoy, na kanilang
ibinebenta para matustusan ang
kanilang mga pangangailangan sa

buhay. Ang pag-uuling ang siyang
pangunahing pinagkukunan ng
kabuhayan ng mga mamamayan.
Naliwanagan ang mga mamamayan
na kung magtutuloy-tuloy ang
ganitong gawain ay masisira ang
kanilang kagubatan at watershed.
Binigyan ng EADFI ng pabuya ang
mga mamamayan upang ibaling
ang kanilang gawain sa alternatibo
at mas sustenableng paraan ng
kabuhayan. Hinikayat ng EADFI
ang komunidad na magtayo ng
plantasyon ng tanglad, at ang
prinosesong tanglad ay bibilhin ng
EADFI na siyang magbebenta nito sa
pamilihan. Naglaan ng 62 ektaryang
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lupain ang 60 magsasaka sa lugar
para sa pagtatanim ng tanglad,
at sinuportahan ng EADFI ang
komunidad sa paglalaan ng pasilidad
para sa pagpoproseso ng tanglad.
Pinoproseso ng EADFI ang langis sa
ibang produkto at ibinebenta ang
iba bilang purong langis. Nagbukas
ang Singapore para sa pag-aangkat
ng purong langis, na siyang isa sa
mga nakikitang merkado para sa mga
produktong purong langis buhat sa
mga tanglad ng Negros Occidental.
Mga aral buhat sa proyekto.
Naniniwala ang EADFI, batay
sa kanilang karanasan, na hindi
akmang solusyon sa maraming
pagkakataon na gawing negosyante
ang mga magsasaka. Para sa
kanila, ang pagbibigay ng pondo
ng mga tumutulong na ahensya
para sa pagnenegosyo ng mga
benepisyaryo ay maaaring hindi ang
pinakaakmang paraan ng pagtulong
sa kanila. Ipinakita ng proyekto na
marahil ay mas angkop na ibaling
ang pagsasaka sa ibang angkop na
pananim at pumagitan ang isang
ahensya sa pagsasapamilihan ng mga
produktong buhat sa itinanim ng mga
magsasaka.
5. Paghahabi (Handicraft Weaving)
5.1. Nagkahiusang Kristohanong
Mag-uuma sa Maputi
(NaKrisMMa) sa San Isidro,
Davao Oriental
Ang proyekto at ang organisasyon.
Ang NaKrisMMa ay asosasyon
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ng 15 manghahabi sa Barangay
Maputi, San Isidro, Davao
Oriental na humahabi ng mga
banig at iba pang produktong
gawa sa romblon (dahon ng
pandan) at nito, isang uri ng
halamang kabilang sa pamilya
ng pakó (fern). Ang proyekto ay
kabilang sa kanilang programang
community-based forest
management (CBFM).
Simula ng proyekto at isyung
tinugunan nito. Sa simula,
naglaan ang asosasyon ng isang
0.25 ektaryang lote sa loob ng
kanilang CBFM para sa taniman
ng pandan. Nagpasya ang
grupo na magtanim ng romblon
at nito sa kani-kanilang mga
bakuran, na nagpalawak sa isang
ektarya ng kabuuang saklaw
ng taniman, na maituturing
na pinangangasiwaan ng mga
bahayan (household-based
plantation). Pangunahing
layon nito na maparami ang
suplay ng dahon ng pandan
na ginagamit bilang hilaw na
materyales sa paghabi ng banig.
May pangangailangan ang
mga karatig-lugar sa banig na
kanilang ginagawa.
Mga aral buhat sa proyekto.
Bilang isang household-based
na taniman ng pandan at nito,
maliit lamang ang produksyon
ng mga hilaw na materyales na
kailangan sa paghahabi ng banig.
Sa ngayon ay may pakinabang
ang pagiging maliit nito, dahil
ang tinutugunan lamang ng

proyekto ay ang pangangailangan
ng mga karatig na munisipyo.
Umaasa rin lamang sila sa ngayon
sa benta at order sa mga trade
fair at mula sa mga pambansang
ahensya ng pamahalaan tulad ng
Department of Trade and Industry
(DTI). Mahalaga rin ang pagiging
maliit dahil wala pang ganap na
plano ang grupo na pumasok
sa bentahan ng kanilang
produkto. Subalit hindi sapat ang
produksyon kung magpaplano
ang grupo na palawakin ang
kanilang merkado.
Kasalukuyang estado ng proyekto.
May mungkahi ang grupo
na maglagay ng plantasyon

ng nito sa limang ektarya sa
loob ng CBFM upang pataasin
ang produksyon ng hilaw na
materyales sa paghahabi. Upang
mapataas rin ang kalidad ng
paghahabi, binigyan ang mga
kasapi ng organisasyon ng
pagsasanay ng DTI, Department
of Environment and Natural
Resources, at Technical Education
and Skills Development Authority
(TESDA). Isa rin sa mga hamong
kinakaharap ng grupo ay ang
pagpapalawak ng kanilang
merkado at panimulang pondo
para magtuloy-tuloy ang
produksyon ng mga hilaw na
materyales sa paghahabi nang
walang patid.
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5.2. Kanaway Weavers’ Association
sa Barangay Kanaway,
Kitcharao
Ang proyekto at ang organisasyon.
Iba’t ibang produktong habi
ng kamay (handicraft), tulad
ng bag, ang ginagawa ng
Kanaway Weavers’ Association,
na isang people’s organization
na miyembro ng Green Weavers’
Association of Kanaway (GWAK).
Ang grupo ay may 15 aktibong
manghahabing miyembro, na
gumagawa ng mga produkto
mula sa nito. Hindi sa kanilang
lugar nanggagaling ang mga
hilaw na materyales na kanilang
ginagamit; ang mga ito ay
hinahango nila sa Bayugan,
Agusan del Sur.
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Simula ng proyekto at isyung
tinugunan nito. Binigyan ng DTI
ang mga kasapi ng grupo ng
pagsasanay sa pagpapaganda
ng produkto, pagsasapakete
o labelling, at pagbibigay
ng tatak o branding, pati na
materyales, kasali ang blue torch
na ginagamit sa pagdidisenyo.
Pagkatapos ng pagsasanay,
binili ng DTI ang mga produkto
at ang kinita ay naiwan sa
asosasyon bilang panimulang
puhunan. Pinakilala ng DTI ang
mga produkto sa pamamagitan
ng mga trade fair.
Mga aral buhat sa proyekto.
Malayo ang tirahan ng mga
miyembro sa kapwa miyembro,
subalit hindi naging sagabal ito

upang maging tuloy-tuloy ang
produksyon ng mga hinahabing
produkto. Kahit na panakanaka lamang ang dating ng
mga order—na kadalasan ay
galing lamang sa Department
of Agrarian Reform at sa
mga pamahalaang lokal—ay
nagagawan nilang maging tuloytuloy ang produksyon ng mga
hinabing produkto.
Kasalukuyang estado ng
proyekto. Sa kasalukuyan, ang
mga produkto ay naka-display
sa Barangay Kanaway Display
Center. Ang display center ay
may tatlong metro kuwadrado
lamang ang laki, gawa sa
kawayan at bubong na nipa, at
walang mga pader. Tingin ng
grupo, ang pagbebenta ng mga
produkto ang pangunahing
hamon sa proyekto. Nakatulong
ang pagdisplay nila ng
produkto sa isang trade fair ng
pamahalaang lokal noong 2012
sa SM Megamall sa Maynila.
Mahalaga ang insidenteng ito,
subalit nakita nilang hindi pa
rin ito sapat kaya’t kailangang
tingnan na rin ang pagpapalawak
ng kanilang merkado. Tanggap
rin ng mga miyembro na may
pangangailangang pahusayin
pa ang kanilang kasanayan sa
pagdidisenyo ng mga produkto
upang makaakit ng ibang
mamimili.

B. Mga Hamong Kinakaharap sa
Pagpapaunlad ng mga BDFE
1. Nahaharap ang mga negosyo sa
papaigting na pangangailangan ng
merkado at kompetisyon, lalo na
sa usapin ng kalidad, presyo, at iba
pang pamantayan ng produkto at
serbisyo. Maaaring hindi agad-agad
na mababatid ang pangangailangang
ito, o kaya naman ay mahirap
tumbasan o tapatan ang mga ito, o
kaya naman ay nangangahulugan ito
ng magastos na pamumuhunan.
2. Nakahahadlang ang limitadong
kabatiran kung saan kukuha
ng impormasyon tungkol sa
merkado, at sa karanasan at talas
sa pagnenegosyo sa kakayahang
makipagkumpitensya at makatugon
sa pangangailangan, tunguhin, at
naisin ng merkado.
3. Kadalasang mas maliit ang kita ng
mga maliitang negosyong may
pagpapahalaga sa samu’t saring
buhay, na siyang sanhi rin ng
maliit nitong atraksiyon para sa
mga mamumuhunan. Hindi rin
ito ganap na makahikayat ng mga
mamumuhunan dahil sa kawalan
nito ng tiyak at túkoy na merkado o
mamimili, mas mababang porsiyento
ng tubo, at di-sapat na karanasan sa
mga ganitong gawain.
4. May kakulangan sa pagkukuhanan
ng kapital para mamuhunan
sa pagpapataas ng kalidad at
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pagpapaganda ng mga produkto.
Gayundin, may kakulangan sa
mahihiraman ng puhunan upang
magkaroon ng akmang kagamitan,
teknolohiya, at imprastruktura.
5. Nakakalimita ng benepisyo ang hindi
maayos na daloy ng binebentang
produkto o serbisyo (supply chain)
sa mga nasa dulo ng daloy na ito,
tulad ng magsasaka, umaani ng
yamang-gubat, mangingisda, atbp.
Napupunta ang mas malaking kita sa
mga umaangkat ng mga produkto
o trader, sa mga pumapagitna sa
pagsasapamilihan ng mga produkto
(middleman), at sa malalaking
kumpanya.
6. May mga regulasyon at iba pang
mga hadlang ang hindi nakabubuti
sa merkado at sa presyuhan ng mga
produkto.
7. Isang malaking hamon sa produksyon
ang paglikha ng sapat at tuloy-tuloy
na daloy, at laki o dami ng mga
nililikhang produkto at serbisyo.
8. Naglilimita, nagpapakitid o
nagpapababa sa kakayahang
makipagtawaran ang kawalan ng
sapat na kapital, ang mga kondisyon
ng pag-aari ng negosyo, at ang talas
sa pagnenegosyo sa kakayahang
makipagnegosasyon ng mga
lumilikha ng produkto.
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C. Mahahalagang elemento sa
tagumpay ng BDFE
1. Pamumuno: Nakasalalay ang
tagumpay at itatagal ng BDFE
sa pagbubuhos ng isip at loob
sa tuloy-tuloy na pamumuno at
koordinasyon sa negosyo.
2. Pakikipag-ugnayan:
Dapat ay may kakayahang
makipagnegosasyon, magpaunlad,
at magpanatili ng mga
ugnayan ang mga namumuno
at tagapamahala ng negosyo
sa mahahalagang katuwang
sa pamahalaan, sa pribado at
pampublikong sektor, sa mga
grupo o institusyong nagsasagawa
ng pananaliksik at teknolohiya, sa
mga grupo ng mamimili, sa mga
nagsusulong ng makakalikasang
negosyo (BDFE advocates), at sa iba
pang partner.
3. Katibayan at kalinawan
ng kakaibang konseptong
maaaring tangkilikin sa
pamilihan: Kailangang malinaw,
madaling maintindihan, at lapat
sa katotohanan ang iniaalok
na kalamangan ng produkto o
serbisyo, at ang kakayahan nitong
tangkilikin sa pamilihan ay dapat
na suportado ng mga pag-aaral at
kabatiran sa pamilihan.

4. Mga datos at impormasyong
magkakaugnay, madaling
maunawaan, at angkop sa
panahon: Dapat ay nakabatay
ang mga pagpapasya sa presyo,
dami ng produksyon, pagtatalaga
ng mga tao at materyales, mga
estratehiya sa pagbebenta at
pag-aanunsyo ng produkto,
paghahanap ng paghahanguan
ng mga hilaw na materyales, mga
paraan ng pagbabalik ng puhunan,
at iba pang aspekto ng negosyo sa
pinakanapapanahong impormasyon,
at dapat ay sistematiko ang
pagkakakalap sa mga datos na ito.
5. Pagpaplano ng negosyo,
pamamahala ng pinansya,
at kakayahan at kasanayan
sa pagbebenta: Kabilang sa
pagpapaunlad ng diwang nakakiling
sa pagnenegosyo ay isang seryosong
kaisipang hinahasa ng mga
komprehensibong pagsasanay.
Hindi sapat ang maiikli at minsanang
pagsasanay; bagkus, kailangan
ng isang tuloy-tuloy at seryosong
programa ng pagsasanay upang
mahubog ang mga potensyal na lider
ng proyekto.
6. Mga panandalian at
pangmatagalang insentibo at
epektibong pamamahala ng
benepisyo sa mga may tayâ sa

proyekto (stakeholder): Dapat ay
katumbas o higit pa ang kita mula
sa BFDE kaysa sa mga negosyong
gumagamit ng yamang-rekurso sa
mapanirang paraan. Dapat ay maaaring
ipuhunang muli ang kita sa iba pang
negosyo o gawaing nangangalaga sa
samu’t saring buhay.
7. Matagumpay at pangmatagalang
pagsasama-sama sa gawain ng
komunidad at ng mga kasapakat
sa proyekto: Kailangang mapag-isa
at maisagawa sa simula ng proyekto
ang mga mekanismong magtitiyak
ng pagpapatuloy ng negosyo
(sustainability mechanisms), na may
malinaw na pagkakaintindihan sa pagiiba ng pag-aari ng komunidad at ng
iba pang kasama sa proyekto, kabilang
ang hatian at pananagutan sa mga ariarian at bayarin ng negosyo.
8. Pangangasiwa ng mga bantâ at
panganib: Kasama dapat sa balangkas
ng BDFE ang pagbabawas ng mga
panganib na dulot ng mga bagaybagay na nakapaligid sa proyekto
upang matiyak ang pangmatagalang
buhay nito. Mahalaga ito dahil ang
BDFE ay lagi namang tungkol sa
mga proyektong nangangalaga,
pumoprotekta, at nagpapayaman ng
likás-yamang lantad sa mga natural
na pamiminsala ng kalikasan at sa
mapanirang gawain ng tao.
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GLOSARI NG MGA TERMINO
Biological diversity o Biodiversity/Samu’t saring buhay
Ang masaganang pagkakaiba-iba ng mga organismong buháy, na
matatagpuan sa mga ekosistemang panlupa, pandagat, at pangkatubigan,
at ang mga magkakaugnay na kinapapalooban ng mga ekosistemang ito;
kabilang rito ang pagkakawangis, pagkakaiba o pagkakabukod sa hanay ng uri
ng mga halaman at hayop, sa pagitan ng mga uri ng halaman at hayop, at sa
mga kinalulugaran nilang ekosistema (The variability among living organisms
from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic
ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes
diversity within species, between species and of ecosystems).
Biodiversity conservation/Pangangalaga ng samu’t saring buhay
Ang proteksyon, preserbasyon, pangangasiwa, o pagbabalik-buhay ng buhayiláng at mga likás na rekurso, tulad ng gubat at tubig, upang mapanatili ang
samu’t saring katangian ng mga ito (The protection, preservation, management,
or restoration of wildlife and natural resources, such as forests and water).
Biological resources/Mga rekursong biolohikal
Kabilang ang mga rekursong henetiko na kalipunan ng likás na katangian
ng mga maybuhay, mga organismo o mga bahagi nito, mga populasyon ng
mga ito, o iba pang buháy na bahagi ng mga ekosistemang may aktuwal o
potensyal na halaga sa sangkatauhan (Consist of genetic resources, organisms
or parts thereof, populations, or any other biotic component of ecosystems with
actual or potential use or value for humanity).
Enterprise/Gawaing pangkabuhayan
Isang yunit na gumagampan ng gawaing ekonomiko, sa anumang
anyong legal; ito ay maaaring mga taong umaasa sa sarili sa mga gawaing
pangkabuhayan; mga kabuhayang pampamilya at mga katulad na gawaing
ikinabubuhay; at mga sosyo o grupo na regular na may pinagkakaabalahang
gawaing ekonomiko; ang mga gawaing pangkabuhayang ito ay
maaaring micro, maliitan o katamtaman ang laki, o kaya naman ay isang
pinagkakakitaang negosyo, o isang kasunduang pamumuhunan ng publiko
at pribadong sektor (An entity engaged in an economic activity, irrespective of its
legal form, and includes self-employed persons and family enterprises engaged
in craft or other activities, and partnerships or associations regularly engaged in
an economic activity, whether micro, small and medium enterprises, commercial
enterprises, and public-private sector partnerships).
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Economic activity/Gawaing ekonomiko
Mga gampaning kinabibilangan ng paglikha, pamamahagi, at pagkonsumo ng
mga produkto at serbisyo sa lahat ng antas ng lipunan (Actions that involve the
production, distribution, and consumption of goods and services at all levels within a
society).
Ecosystem goods and services/Mga produkto at serbisyo mula sa ekosistema
Mga benepisyong nakakamtan ng tao buhat sa ekosistema; kabilang rito
ang mga serbisyong pantustos o pagpapatuloy ng buhay, mga serbisyong
dulot ng reglamento ng mga bagay-bagay sa ekosistema, at mga serbisyong
pangkalinangan (Benefits people obtain from ecosystems; these include provisioning,
regulating, and cultural services).
Provisioning services/Mga serbisyong pantustos o pagpapatuloy ng buhay
Mga produktong hango sa mga iniaalay ng ekosistema; kabilang rito ang
mga produktong tulad ng pagkain, fiber, likidong nagbibigay ng lakas o init
at nakapagpapaandar ng aparato o makina, mga rekursong henetiko, mga
produktong biokemikal, mga likás-yamang ornamental, at malinis na tubig
(Products obtained from ecosystem services; these include products such as food and
fiber, fuel, genetic resources, biochemicals, ornamental resources, and fresh water).
Regulating services/Mga serbisyong dulot ng reglamento ng mga bagay-bagay sa
ekosistema
Mga kagalingang dulot ng regulasyon ng mga proseso ng ekosistema; kabilang
rito ang pagpapanatili ng kalinisan ng hangin, regulasyon ng klima, regulasyon ng
tubig, pagpigil sa pagguho ng lupa, pagpapadalisay ng tubig, paglilinis ng dumi,
pangangasiwa ng mga sakit ng tao, regulasyon sa pagdami ng mga maybuhay, at
pagpapabunga o pagpapabuntis ng halaman (Benefits obtained from the regulating
of ecosystem processes; these services include air quality maintenance, climate
regulation, water regulation, erosion control, water purification, waste treatment,
regulation of human diseases, biological control, and pollination).
Cultural services/Serbisyong kultural o pangkalinangan
Mga benepisyong di-material buhat sa mga ekosistema na napapakinabangan
ng tao sa pamamagitan ng kagalingang espiritwal, pag-unlad ng kaisipan, at
estetikong karanasan at pagninilay; kabilang rito ang mga pagpapahalagang
espiritwal at panrelihiyon, mga sistema ng kaalaman, ugnayang panlipunan,
paglilibang, ekoturismo, at mga bagay na nagbibigay ng lakas o sigla (Nonmaterial benefits people obtain from ecosystems through spiritual enrichment,
cognitive development, and aesthetic experience and reflection; these include cultural
diversity, spiritual and religious values, knowledge systems, social relations, recreation,
ecotourism, and inspiration).
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Supporting services/Mga serbisyong pansuporta
Mga serbisyong kailangan upang masuportahan ang iba pang
mapapakinabangan buhat sa ekosistema, tulad ng pagkahubog ng lupa,
pagtransporma ng halaman sa enerhiya ng liwanag patungong oxygen, at paikot
na pagpapabalik-balik ng sustansya at tubig (Are necessary for the production of
all other ecosystem services, such as soil formation, photosynthesis, and nutrient and
water cycling).
Equitable benefit sharing/Patas na bahaginan ng benepisyo
Gawaing tumitiyak sa pagpapanatili ng patas na mga karapatan ng mga uri ng
tao, mga grupong etniko, at mga kasarian at gender ng lipunan; at ng patas na
karapatang makakuha o makagamit ng hangin, tubig, at pagkain na kailangan
sa pagpapadaloy ng buhay o ng mga likás-yaman, kabilang ang mga gubat, ilog,
batis, at lupa; at ng mga kapakinabangang nahahango sa mga ito na mahalaga
sa kabuhayan at pagbabahaginan ng mga benepisyo buhat sa mga likás-yaman
at serbisyong ito na nakabatay sa ilang limitasyon at pamantayan (The activity
of maintaining the equal rights of all classes of people, ethnic groups and gender of
society, and equal access to air, water and food required for the life process or natural
resources, including forests, rivers, streams and land, and the services obtained from
them which are necessary for livelihoods and sharing of benefits received from these
resources and services based on certain limitations and standards).
Investment/Puhunan
Pera o kapital na inilaan upang makakamit ng kapalit na ganansya, tulad ng
interes, kita, o pagtaas ng halaga nito (Money or capital set in order to gain
profitable returns, as interest, income, or appreciation in value).
Key biodiversity areas/Mga mahahalagang lugar ng samu’t saring buhay
Mga lugar na mahalaga sa mundo para sa pangangalaga ng samu’t saring
buhay; pinipili ang mga ito gamit ang mga pamantayang tanggap sa buong
mundo, batay sa mga pangangailangan ng samu’t saring buhay; importante
ang mga pamantayan sa pag-iingat ng samu’t saring buhay kung saan mismo
matatagpuan ang mga ito; nakabatay ang mga pamantayang ito sa pananaw
na ang samu’t saring buhay ay lantad sa panganib at hindi basta-basta
napapalitan; ang kaisipang ito ang siyang malawakang ginagamit na balangkas
sa sistematikong pagpaplano ng konserbasyon (Sites of global significance for
biodiversity conservation; they are identified using globally accepted standard
criteria and thresholds, based on the needs of biodiversity requiring safeguards
at the site scale; these criteria are based on the framework of vulnerability and
irreplaceability widely used in systematic conservation planning).
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Non-timber Forest Products (NTFPs)/Mga produktong gubat na hindi
troso o kahoy
Produktong gubat na hindi troso, na itinuturing na alternatibo at sekundaryong
produktong hindi kataasan ang antas ng halaga kumpara sa kahoy; ito ay mga
importanteng yamang-sustansya, materyales, at produktong inaani o hinahango
sa gubat na hindi nangangailangan ng pagpuputol ng puno; halimbawa ay mga
mani, buto, bunga, kabuti, langis, yabong, halamang gamot, halamang nabaon
sa lupa nang matagal, lagás na sangang pamparikit, natural na tina, at iba pang
napupulot na pagkain o bagay (Non-wood, minor, alternative and secondary forest
products, are useful substances, materials and/or commodities obtained from forests
which do not require harvesting [logging] trees; they also include nuts, seeds, berries,
mushrooms, oils, foliage, medicinal plants, peat, fuelwood, natural dyes, and forage).
Payment for Ecosystem Services (PES)/Kabayaran sa mga ipinagkakaloob na
produkto o serbisyo ng ekosistema
Isang sistema sa pangangasiwa ng kalikasan at rekursong likás-yaman na
iwinawasto ang isang kahinaan sa kasalukuyang sistema ng ekonomiya; sa
sistemang PES ay pinagbabayad ang mga gumagamit ng mga ipinagkakaloob
na produkto o serbisyo buhat sa ekosistema o kapaligiran, at ang kabayarang
ito ay ibinibigay sa mga namamahala o nangangasiwa ng mga ekosistema o
kapaligirang ito; maaari ring ito ay isang boluntaryong transaksyon kung saan
binabayaran ng bumibili ang tagapagbigay ng malinaw na serbisyo o produkto
buhat sa ekosistema, kung tiyak ngang ipagkakaloob ng tagapagbigay ang
nasabing produkto o serbisyo (a mechanism in environment and natural resources
management that corrects the flaw in the current economic system whereby
the users of ecosystem/environment services are made to pay the environment
and natural resource managers; or a voluntary transaction where a well-defined
ecosystem service is being ‘bought’ by at least one ecosystem service buyer from at
least one ecosystem service provider, if and only if the provider secures provision of
the ecosystem service).
Sustainable use/Likás-kayang paggamit o sustenableng paggamit
Ang paggamit ng mga bahagi ng likás-yaman sa paraan at antas na hindi
makasisira nang matagalan sa kalusugan ng samu’t saring buhay nang sa gayon
ay mapanatili ang kakayahan nitong tustusan ang mga pangangailangan at
adhikain ng henerasyon sa kasalukuyan at sa hinaharap (The use of components of
biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline
of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and
aspirations of present and future generations).
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Invasive alien species/Dayo, mapanalakay, at mapaminsalang uri ng hayop o
halaman
Mga uri ng hayop o halamang sadyang ipinasok o di-sinasadyang nakapasok
at napabilang sa kalipunan ng mga hayop o halaman na maaaring manirahan
taliwas sa kanilang natural na kanlungan; kumakalat at nananalakay ang mga
ito sa bago nilang tirahan, namiminsala ng mga katutubong uri ng hayop
o halaman, at nakapamamayani sa pinanghimasukang kapaligiran (Species
introduced deliberately or unintentionally outside their natural habitats where they
have the ability to establish themselves, invade, out-compete natives, and take over
the new environment).
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