ဿွှ၅ ခုႏြစး၊

လ ၃ ရကး

သတငး့စာထုတး်ပနးခ္ကး

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့သညး ေနာကးဆကးတျဲ ကုနးက္စရိတးႏြငးံ ပဋိပကၡမ္ာ့အာ့ ေရြာငးရြာ့ႏိုငးရနး
။တို႔

ေၾကာငး ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ ေဂဟစနစး ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အေပ၍
က္ေရာကးလာမညးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို

ေဖားထုတးသငးံ

ယေန႔ ဿွှ၅ ခုႏစ
ြ း၊ ႏိုဝငးဘာလ ၃ ရကးတျငး ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာဝနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကး
အကူ်ပဳဌာနသညး “်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့၇ လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့
ဆိုငးရာ စာတမး့အႏြစးခ္ဳပး”ကို ထုတး်ပနးလိုကးသညး၈ ဤစာတမး့၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ အခ္ဳိ႕ေသာ
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့အာ့

႔ ဆို့က္ဳိ့ သကးေရာကး ႈ

ိုငးေၾကာငး့၇ ၎၏အက္ဳိ့ဆကးအေန်ဖငးံ လူ႔အချငံးအေရ့ႏြငးံ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ဆိုငးရာ
အချငးံအေရ့

ကိုလညး့ မညးသို႔ ထိခိုကးေစႏိုငးေၾကာငး့

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇

အရပးဖကးလ႔အ
ူ ဖျ႔အ
ဲ စညး့ႏြငးံ အစို့ရဌာနမ္ာ့မြ
်ဖစးပါသညး၈
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့မြ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့အေပ၍ ဆို့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈ
ှ၆၆၁ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵမြ အဖျ႕ဲ ဝငးႏင
ုိ င
း အ
ဵ ်ဖစး အတညး်ပဳ လကးမြတး
ေရ့ထုိ့ခဲံ

ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျဆ
ဲ ိုငးရာကျနးဗနး့ရြငး့(CBD)

လုိကးနာေစရနးႏြငးံ

ကတိကဝတးမ္ာ့ ေက္ပျနးစျာ

ဆငးံ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျဆ
ဲ ိုငးရာ မဟာဗ္ဴဟာႏြငးံ လုပးငနး့စီမဵခ္ကး (NBSAP)

ဿွှ၂-ဿွဿွ (စာတမး့အႏြစးခ္ဳပး၌ အခနး့ ၀.ှွ.ှ တျငး ဖတးရႈရနး)တျငး ပါဝငးသညးံ
ႈ
ကျနးဗနး့ရြငး့(CBD) အဖျ႔ဝ
ဲ ငးႏင
ုိ င
း မ
ဵ ္ာ့

ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျဆ
ဲ ိုငးရာ
၎

႔၏ ှ၁ ႀကိမးေ်မာကး အစညး့အေဝ့ကို ဿွှ၅

ခုႏြစး ႏိုဝငးဘာလ ှ၄-ဿ၆ ရကး အတျငး့ အီဂ္စးႏိုငးငဵ Sharm El Sheikh တျငး က္ငး့ပသျာ့မညး
်ဖစးၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရမြ တကးေရာကးမညးဟု ေမြ္ားလငးံ
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အထကးေဖား်ပပါ

စာတမး့အႏြစးခ္ဳပးတျငး

ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး

ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့

ေဂဟစနစးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို
ေဖား်ပထာ့သညး၈ ကုမၸဏီမ္ာ့မြ

ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့အာ့ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဿွှ၅ ခုႏြစးတျငး

ဇီဝ

မ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျႏ
ဲ ြငးံ သဘာဝထိနး့သိမး့ေရ့ နယးေ်မမ္ာ့ ကာကျယးေစာငးံေရြာကး်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒႏြငးံ
ဿွှ၂

ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့

အပါအဝငး

်မနးမာႏိုငးငဵရိြ

ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ

ေလ့စာ့လိုကးနာ

႔

ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ
ကုမၸဏီမ္ာ့မြ

ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့အာ့

ဆကးစပး

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့

ေဖား်ပေပ့ထာ့သညး၈

လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ

ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကး ဆ
ႈ နး့စစး်ခငး့(EIA)အာ့

မညးကဲသ
ံ ို႔

အသဵု့်ပဳႏိုငးေၾကာငး့

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့လညး့ ပါဝငးသညး၈ ထို႔အ်ပငး ဤအဆငးံ၉ မရပးတနး႔ဘဲ ေရြ႕ဆကးတို့ လုပးေဆာငး
သညးံ ကုမၸဏီမ္ာ့အတျကးလညး့ ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ပတးဝနး့က္ငး ထိခိုကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့(EIA)၌
အာ့နညး့ခ္ကး တစးရပး်ဖစးေသာ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျဆ
ဲ ိုငးရာ

အခ္ကးအလကး(data)

သကးဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို မညးသညးံေနရာမ္ာ့တျငး ရယူႏိုငးေၾကာငး့ ေဖား်ပေပ့ထာ့
ပါသညး၈
ဤစာတမး့ႏြငတ
းံ ကျ စာတမး့အာ့ ်ဖညးံစျကးေပ့ထာ့သညးံ ေရနဵႏြငးံ သဘာဝဓာတးေငျ႔လုပးငနး့
က႑၇ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့က႑၇ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့က႑ႏြငံး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့ဆိုငးရာ က႑
အလိုကး အႏြစးခ္ဳပးမြတးစုမ္ာ့အာ့ ထုတး်ပနး်ခငး့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာဝနး
ယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန၌ ဒါရိုကးတာ်ဖစးသူ Vicky Bowman မြ “
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“ အႏြစးခ္ဳပးစာတမး့

ဆို့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈေတျကို

႔

ရြငး့လငး့စျာေဖား်ပထာ့
အေပ၍

သကးေရာကးမႈ

က္ေရာကးေစႏိုငးေ်ခရြိ

သီ့ႏြဵအထျကးေကာငး့

နးေဆာငးမႈေတျ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
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ကုမၸဏီ

ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့
အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ေရ ႔
ၐ

်ဖစးေနတတးတယး၈ ဒီေဂဟစနစးေတျကို ကာကျယး ေစာငးေ
ံ ရြာကးမႈ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
ခရီ့သျာ့လုပးငနး့က႑

႕

ထိခို
ေတျ႔်မငးႏိုငး

်ဖစးရပး

ဥပမာ

အငး့ေလ့ကနး

သဘာဝပတးဝနး့က္ငး ပ္ကးစီ့ယိုယျငး့
ႈ

စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ေတျက သဘာဝ

ပတးဝနး့က္ငး ကာကျယးေစာငးံေရြာကး်ခငး့ကို အေလ့ေပ့ ႔ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူေတျ ႔ စာ့သဵု့သူေတျ
”
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အေၾကာငး့ရငး့ေတျအ်ပငး ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ ေဂဟစနစးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့

ေသာသူေတျ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ႏိုငးဖ႔အ
ို တျကး
ကို ထိခိုကးပ္ကးစီ့ ႈ ေ

ကုမၸဏီတစးခု

အကယး၊
်ပညးသူမ္ာ့နဲ႔
လညးပတး

”

ေဂဟစနစး ဝနးေဆာငးမႈေတျအေပ၍ ေဒသခဵ

Vicky Bowman
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ေၾကာငးံ ။ေဒသခဵေတျန႔ဲ ပဋိပကၡ ်ဖစးပာျ ့ခဲံရငး လုပးငနး့
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“ၿပီ့်ပညးံစဵုေသာ ပတးဝနး့က္ငး ထိခိုကးမႈ

ဆနး့စစး်ခငး့ (EIA)ကို ေဆာငးရျကး်ခငး့က စီမဵကိနး့ ဒီဇိုငး့နဲ႔ အေကာငးအထညးေဖားမႈ ညဵံဖ္ငး့်ခငး့
ကို ေရြာငးရြာ့ဖို႔ အေကာငး့ဆဵု့ နညး့လမး့်ဖစးတယး၈ စိစစး်ခငး့ႏြငံး နယးပယး အတိုငး့အတာ သတး
မြတး်ခငး့ အဆငးံမြာကတညး့က ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့အာ့ ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့်ခငး့ကို စတငး ေဆာငး
ရျကသ
း ငးံတယး၈ စီမဵကိနး့၌ အေကာငး့ဆဵု့ ဒီဇိုငး့ကို ေရျ့ခ္ယးႏိုငးဖ႔ို ပတးဝနး့က္ငး ထိခိုကးမႈ
ဆနး့စစး်ခငး့(EIA)၌ နယးပယးအတိုငး့အတာ သတးမြတး်ခငး့ လုပးငနး့စဥးမြာလညး့ အ်ခာ့ေဆာငး
ရျကးႏိုငးတဲံ နညး့လမး့မ္ာ့ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့သငးံတယး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ ဆညးတာတမဵ၊
ဟိုတယးတစးခုကို

၊
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ဆို့က္ဳိ့ သကးေရာကးမႈ
၊

အလျနးမ္ာ့ေနမ

၇

ပတးဝနး့က္ငး ထိခိုကးမႈမရြိေစဖို႔ စီမဵကိနး့ ဒီဇိုငး့ကို ်ပနးလညး

၊ ထိခိုကးလျယး

ဧရိယာကို ေရြာငးရြာ့ႏိုငးဖို႔အတျကး

၊ ဒီသတၳဳတျငး့မြာ အ်ခာ့ ဆငးံတကး်ပဳ်ပင

လမး့ကို

ေ်ပာငး့လဲသငးံသ

နညး့ပညာကို အသဵု့ခ္သငးံသ

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့်ခငး့ကို ဆိုလို

ေရ့ဆျဲ

အစရြိသ်ဖငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵမြာ အမ္ာ့်ပညးသူမြ အလျယးတကူ

ရယူဖတးရႈႏိုငးတဲံ ပတးဝနး့က္ငး ထိခိုကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့
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“ဆကးလကးၿပီ့ EIA
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အႀကီ့မာ့ဆဵု့ေသာ

စိနးေခ၍မႈတစးရပး်ဖစးေၾကာငး့ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၄ ခုႏြစးတျငး က္ငး့ပခဲံတဲံ အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ြာ
၁၀% ေသာ ပျဲတကးေရာကးလာသူမ္ာ့မြ ေ်ဖဆိုခဲံၾက

၈ အခ္ဳိ႕ေသာ ပတးဝနး့က္ငး ထိခိုကးမႈ

ဆနး့စစး်ခငး့ေတျမြာ “ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကဲမ
ျ ္ာ့” အပိုငး့က အမြနးတကယး စီမဵကိနး့ႏြငးံ သကးဆိုငးမႈ
မရြိေၾကာငး့လညး့ ေတျ႕ရဖူ့တယး၈ ကုမၸဏီတစးခုဆို IUCN အနီေရာငးစာရငး့မြာ ပါဝင

်မနးမာ

ႏိုငးငမ
ဵ ြာ ရြိတဲံ မ္ဳိ့သုနး့မယးံ အႏၱရာယး ၿခိမး့ေ်ခာကးခဵေနရေသာ မ္ဳိ့စိတးစာရငး့ကို ထညးံ
စီမဵကိနး့ တညးေနရာမြာ အဲဒီ မ္ဳိ့စိတးေတျ မေတျ႔ရပ
ြိ ါဟု ဆိုတယး၈ အခ္ဳိ႕ ပတးဝနး့က္ငး ထိခိုကးမႈ
ဆနး့စစး်ခငး့ေတျမြာဆိုရငး ေတာထဲမြာ အမြနးတကယး ရြငးသနးက္ကးစာ့်ခငး့ မရြိတဲံ မ္ဳိ့စိတးေတျ
ဥပမာအေနနဲ႔ ‘

(Burmese Cat)’ ဆိုတာမ္ဳိ့ကို ထညးံေရ့ထာ့တာကိုလညး့ ဖတးဖူ့

တယး”
The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust မြ ေထာကးပဵံေပ့ခဲံ
ခ္ဳပး စာတမး့

ေရနဵႏြငးံ သဘာဝဓာတးေငျ႔

လုပးငနး့က႑ႏြငးံ ဆီအုနး့က႑

အႏြစး

႑၇ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့က႑၇ ခရီ့သျာ့

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈ

ေလံလာထာ့

်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာဝနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန(MCRB)၏ က႑အလိုကး
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ဆနး့စစး

၏ သုေတသန

႔

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၌ ဇီဝမ္ဳိ့စုဵမ္ဳိ့ကျဆ
ဲ ိုငးရာ သကးေရာကးမႈ
မ္ာ့

စပးလ္ဥး

အေတျ႕အႀကဵဳ ရြိ

မြ တျဖ
ဲ ကးေရ့သာ့ေပ့ခဲံ်ခငး့ ်ဖစး
ပတးသကးဆကးႏျယး
အ်ဖစး လုပးေဆာငးေပ့ခဲံသူလညး့ ်ဖစး

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ
Sally

ပညာရြငး Sally Johnson

်ပညးတျငး့ရြိ အစို့ရဌာနမ္ာ့၊

အေၾကာငး့အရာ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့

ပတးသကး

အႀကဵေပ့

ဤစာတမး့ေရ့သာ့်ခငး့ႏြငံး စပးလ္ဥး့၊ သူမ
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“

႔

႔

႔

ႈ

ႈ
႕

၊
႔
႔

”

ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာ
ှ၈ ဤ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့၇ လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ဆိုငးရာ စာတမး့
အႏြစးခ္ဳပးသညး ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာဝနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာနမြ ထုတးေဝ
႑

cross cutting အေၾကာငး့အရ

စာစဥးတျငး တစးခုအပါအဝငး ်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ေသာ စာတမး့မ္ာ့မြာ “်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ ချဲ်ခာ့
ဆကးဆဵမႈ ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့”၇ “်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ဌာေန တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌ ရပိုငးခင
ျ းံမ္ာ့ႏြငးံ
စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့”၇ “ေ်မယာ”ႏြငးံ “်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ရြိ ကေလ့သူငယး အချငးံအေရ့မ္ာ့
ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့”တို႔်ဖစးသညး၈ ဤစာတမး့အႏြစးခ္ဳပးတျငး အက္ဥး့ခ္ဳပးႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အ်ပငး

အပိုငး့(၂)ပိင
ု ့း ပါဝငး

သညး၈


အပိုငး့ (ှ)တျငး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ လူအချငံးအေရ့မ္ာ့ၾကာ့ရြိ
ဆကးစပးမႈမ္ာ့ကို ရြငး့်ပထာ့

ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ ေဂဟစနစးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့

အေလ့ေပ့ထိနး့သိမး့်ခငး့၌ စီ့ပျာ့ေရ့


မ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈

အပိုငး့(ဿ)တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့အေၾကာငး့ ၿခဵဳငဵုေဖား်ပထာ့ၿပီ့ ပုဂၢလိက
လုပးငနး့က႑မ္ာ့ေၾကာငးံ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျဲ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အေပ၍ က္ေရာကးလာႏိုငးသညးံ
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အဓိကၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ကို အထူ့အေလ့ေပ့ ေဖား်ပထာ့သညး၈



အပိုငး့(၀)တျငး ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးေနေသာ မူဝါဒႏြငးံ ဥပေဒမူေဘာငးအတျငး့ရြိ
နညး့နာမ္ာ့ႏြငံး

အဖျ႕ဲ အစညး့ပိုငး့ဆိုငးရာ

အစီအစဥးမ္ာ့ကို

ၿခဵဳငဵုသဵု့သပးေဖား်ပထာ့်ပီ့

ပတးဝနး့က္ငး ထိခိုကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့(EIA) အပါအဝငး ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ
ဥပေဒ၇ မူဝါဒႏြငးံ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ရြိ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ လုိကးနာရမညးံ
အခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈
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အပိုငး့(၁)တျငး ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့၇ ၁ငး့ႏြငးံအတူ ဆကးစပးေနသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့
ဆိုငးရာ ရလာဒးမ္ာ့ တို့တကးေကာငး့မျနးေစရနး

်မနးမာႏုိငးငဵရြိ ပတးဝနး့က္ငး

ထိခိုကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့ (EIA)လုပးငနး့စဥးအာ့ ကုမၸဏီမ္ာ့မြ မညးသို႔ အသဵု့်ပဳႏုိငးေၾကာငး့
ေဆျ့ေႏျ့ထာ့သညး၈


အပိုငး့(၂)တျငး ပတးဝနး့က္ငး ထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ (EIA)အပါအဝငး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
မ္ာ့မြ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး လိုကးနာက္ငးံသဵု့သညးံ ႏိုငးငဵတကာအဆငံး
စဵနႈနး့မ္ာ့၇အေလံအက္ငးံေကာငး့မ္ာ့ႏြငးံ နညး့လမး့မ္ာ့ကို ၿခဵဳငဵုေဖား်ပထာ့သညး၈



ဤစာတမး့အႏြစးခ္ဳပးအာ့ ေအာကးေဖား်ပပါ အ်ခာ့ဆကးစပးသညးံ စာတမး့မ္ာ့်ဖငးံလညး့
်ဖညးံစျကးေပ့ထာ့ပါသညး၈
ှ) ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့၇ ေဂဟစနစးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လူ႕အချငးံအေရ့မ္ာ့ၾကာ့ရြိ
ဆကးစပးမႈမ္ာ့ -ေနာကးဆကးတဖ
ျဲ တးရႈရနး
ဿ)
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့
၀) ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ ေဂဟစနစး ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့
ထိနး့သိမး့ေရ့ လုပးေဆာငးေနသညးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာႏြငးံ ်ပညးတျငး့
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့



ဤစာတမး့အာ့ ေရနဵႏြငးံ သဘာဝဓာတးေငျ႔
ခရီ့သျာ့လုပးငနး့

႑ႏြငးံ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့

႑၇ သတၳဳတျငး့လုပးငနး့

႑၇

႑ေၾကာငးံ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့အေပ၍

က္ေရာကးလာသညးံ သကးေရာကးမႈ မ္ာ့အာ့ ေဖား်ပေပ့ထာ့သညးံ အႏြစးခ္ဳပးမြတးစုတိုမ္ာ့
်ဖငးံလညး့ ်ဖညးံစျကးေပ့ထာ့သညး၈ ဤအႏြစးခ္ဳပးမြတးစုမ္ာ့တျငး ်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိသညးံ
ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့/လူ႔အချငးံ အေရ့ဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့ေရ့သာ့ထာ့
ၿပီ့ ပိုမိုအေသ့စိတး လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိႏိုငးသညးံ အရငး့အ်မစး
မ္ာ့သို႔ပါ ခ္ိတးဆကးေပ့ထာ့သညး၈

ဿ၈ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာဝနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန (MCRB)သညး ေရနဵႏြငးံ သ
ဘာဝဓာတးေငျ႔လုပးငနး့က႑၇ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့က႑၇ အိုငးစီတီလုပးငနး့က႑၇ သတၳဳတျငး့
လုပးငနး့က႑ႏြငးံ

ဆီအုနး့က႑(ဿွှ၆

ခုႏြစးတျငး

မူၾကမး့ထျကးရြိမညး)ရြိ

က႑အလိုကး

သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့ (SWIA)၉ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ
ထိခိုကးမႈမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့ေဆျ့ေႏျ့ထာ့သညး၈ ထပးမဵသိရြိလိုပါက www.mcrb.org.mm
တျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး၈
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၀၈ The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust

အေမရိကနးႏိုငးငဵႏြငးံ

ကမာၻတဝြမး့လဵု့၉ က္နး့မာေရ့၇ ေဒသပိုငး့ဆိုငးရာ ေရြ႕ေ်ပ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ထူ့ချ္နးေ်ပာငး
ေ်မာကးစျာ ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညးံ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ လူမႈ
ဘဝမ္ာ့ကို ်မြငးံတငးေပ့ရနး ရညးရျယးသညး၈

၂၀၀၈

Helmsley

ၐ
ႈ

လျနးခဲံသညးံ

၂

ႏြစးအနညး့

ငယးတျငးမူ Helmsley Trust သညး ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ပတးဝနး့က္ငး ထိးနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေရ့
အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ WWF၇ WCS ႏြငးံ FFI တို႔မြ ဦ့စီ့လုပးကိုငးေသာ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့
အာ့ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးသညးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို

ေထာကးပဵံေပ့လ္ကး ရြိသညး၈

။အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့သညး ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့က႑ တာဝနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန
ႏြငးံလညး့အတူ လကးတလ
ျဲ ုပးကိုငးလ္ကးရြိသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး Helmsley မြ ေထာကးပဵံ
ေပ့သညးံ

ေငျမ္ာ့သညး ႏိင
ု င
း ေ
ဵ ်မာကးဘကးပင
ုိ ့း ရြိ ေတာငးတနး့ႏြငံး သစးေတာမ္ာ့

စုစညး့ရာေနရာမ္ာ့ႏြငးံ တနသၤာရီတိုငး့(FFI)ရြိ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့အာ့ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး
ေရ့ကို အာ့ေကာငး့ေအာငး ေထာကးပဵံေပ့ခဲံသလို ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ေဂဟစနစးမ္ာ့ႏြငးံ ဇီဝမ္ဳိ့စဵု
မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ကို

ထိနး့သိမး့ရာတျငးလညး့ေကာငး့၇

်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

အဏၰဝါပငးလယး်ပငးအာ့

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့ (WWF ႏြငံး WCS)အာ့ ဦ့စီ့ေဆာငးရျကးရာတျငးလညး့ေကာငး့၇
New York Botanical Garden၇ Critical Ecosystem Partnership Fund၇ Smithsonian၇
သေ်ပ ႏြငံး Turtle Survival Alliance တို႔မြ ဦ့စီ့ေဆာငးရျကးသညးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံ
ေပ့ရာတျငးလညး့ေကာငး့
Helmsley Charitable Trust ၌

သညး၈ အဆိုပါ စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ်ဖစးေစ၇
ေထာကးပဵံေပ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊်ဖစးေစ သိရြိ

လိုပါက http:// helmsley trust.org/ တျငး ဆကးလကးေလံလာႏိုငးပါသညး၈

၁၈ Sally Johnson သညး အစို့ရမ္ာ့၇ ဘကးေပါငး့စဵု ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာ အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့၇ အစို့ရ
မဟုတးေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၇ ပုဂၢလိက က႑မ္ာ့ႏြငးံ ႏြစးေပါငး့ ဿ၄ ခုႏစ
ြ ၾး ကာ တျဖ
ဲ ကး
လုပးကိုငးဖူ့သညးံ အေတျ႔အႀကဵဳရြိသူ်ဖစးပါသညး၈အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ဘ႑ာေရ့ေကားပိုေရ့ရြငး့
(IFC) ၉ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ တတးကျ္မး့ပညာရြငး အ်ဖစးလညး့ေကာငး့၇ ရီယိုတငးတို (Rio
Rinto)၉ ေကားပိုရိတးလုပးငနး့ပိုငး့ဆိုငးရာ တာဝနးခဵအ်ဖစးလညး့ေကာငး့၇ အေနာကးအာဖရိက
တျငး BHP Billiton ႏြငးံအတူ စီမဵကိနး့အဆငးံ၉ တာဝနးထမး့ေဆာငးခဲံသလို အ်ခာ့ေသာ
ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ထိပးတနး့ အႀကဵေပ့လုပးငနး့ ႏြစးခုႏြငလ
းံ ညး့ တျဖ
ဲ ကးလုပးကိုငးဖူ့သညး၈
Sally သညး အခ္ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့အတျကး ။တိ႔၌
ု ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျဆ
ဲ ိုငးရာ

ဗ္ဴဟာႏြငးံ

စပးလ္ဥး့၊ လုပးကိုငးေပ့သညးံ အေတျ႔အႀကဵဳရြိသလို ႀကီ့မာ့သညးံ စီမဵကိနး့ဆိုငးရာ မဟာ
ဗ္ဴဟာေ်မာကး ပတးဝနး့က္ငးႏြငးံ လူမႈဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ဆနး့စစး်ခငး့မ္ာ့ကို စီမဵခနး႔ချဲဖူ့ၿပီ့ တတး
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ကျ္မး့သညးံ နညး့ပညာပိုငး့ဆိုငးရာ အသိပညာမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့ခဲံသလို due diligence
ကို လကးေတျ႔လုပးေဆာငးခဲံၿပီ့ သငးတနး့မ္ာ့လညး့ မြ္ေဝပို႔ခ္ေပ့ခဲံသညး၈ သူမသညး သတၳဳ
တျငး့လုပးငနး့ႏြငးံ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ႏြငံး စပးလ္ဥး့၊ ဆယးႏြစးေက္ားၾကာ်မငးံေအာငး အဓိကထာ့
လုပးေဆာငးခဲံ်ပီ့ မ္ာ့်ပာ့လြသညးံ စာတမး့မ္ာ့ကိုလညး့ ်ပဳစုေရ့သာ့ခဲံသညး၈ ICMM ၌
သတၳဳတျငး့ လုပးငနး့ႏြငးံ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျဆ
ဲ ိုငးရာ အေလံအက္ငးံေကာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ လမး့ညႊနး
စာတမး့၇

Liberia ႏိင
ု င
း အ
ဵ တျကး ႏိင
ု င
း အ
ဵ ဆငးံ ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့အာ့ ခုႏြိမးေပ့်ခငး့ဆိုငးရာ

အေသ့စိတး အစီအစဥးတို႔ကို ကိုယးတိုငးေရ့သာ့ခဲံၿပီ့ ကမာၻ႔ဘဏးအတျကး ဇီဝမ္ဳိ့စဵုမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့
အာ့ ခုႏမ
ိြ ်း ခငး့ဆိင
ု ရ
း ာ လမး့ညႊနးစာတမး့ႏြငးံ သစးေတာမ္ာ့၌ အေရ့ပါမႈကို အေလ့ထာ့သညးံ
သတၳဳတျငး့လုပးငနး့၉ ခုႏမ
ိြ မ
း အ
ႈ ာ့ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ဆုိငးရာ စာတမး့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ႀကီ့မာ့သညးံ
သတၳဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး လုပးငနး့တျငး့သဵု့ လမး့ညျနးႏြငးံ မူဝါဒစာတမး့မ္ာ့ကို အ်ခာ့
ပညာရြငးမ္ာ့ႏြငးံအတူ တျဖ
ဲ ကးေရ့သာ့ခဲံဖူ့သညး၈ လကးရြိအခ္ိနး၉ Sally သညး Guinea ႏိုငးငဵရြိ
စီမဵကိနး့တစးခု၉ လုပးကိုငးလ္ကးရြိၿပီ့ တကမာၻလဵု့ရြိ အ်ခာ့ေသာ စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး ဇီဝမ္ဳိ့စဵု
မ္ဳိ့ကျဆ
ဲ ိုငးရာ due diligence ကို အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈

သိရြိလိုသညးရြိပါက ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့
က႑ တာဝနးယူမႈရြိေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳဌာန၌ စီမဵကိနး့ မနးေနဂ္ာ်ဖစးသညးံ အဂၤါ မခူရဗ
ီြ ာ
+၆၂၆ ၆၄၂ ၆၀၅ ဿွွ (သို႔မဟုတ)း inga.makusheva@myanmar-responsiblebusiness.org
သိ႔ု ဆကးသျယး၊ ေမ့်မနး့ႏိုငးပါသညး။
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