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ထိးန်းး�သိးမျိုးး�ရေး���း�င့်း�း အခွန်းး�ကွဲဏ္ဍမျိုး�း�

ဇီီဝမျိုး� း��စုံံ�မျိုး� း��ကွဲ�ဲမျိုး�း� ကွဲးကွဲယဲ်် ထိးန်း်�သိးမျိုး်�ရားတွငဲ်် အစုံး��ရာ 
အဖွဲ့�ဲ�အစုံည်း်�မျိုး�း�၊ အစုံး��ရာမျိုးဟု�တွ်သောသိး အဖွဲ့�ဲ�အစုံည်း်�မျိုး�း�၊ 
စုံ�ီပွားးဲ�သောရာ�လု�ပွား်င်န်း်�ရာငှ််မျိုး�း�နှငှ်််အတွူ နှး�င််င်ံသိ ူ နှး�င််င်ံသိး�
မျိုး�း� ပွား�ူသောပွားါင််�ပွားါဝင််၍ ဝး�င််�ဝန်း်�ထိးန်း်�သိးမျိုး်�ကြကွဲရာပွားါမျိုးည်း်။

အစုံး���မျိုး�း� (ပြပိုညီးရေးထိးင့်းစုံ�၊ ပြပိုညီးန်းယ်း၊ ရေးဒသိနှတ�)

အစုံး��ရာတွစုံ်ရာပွား်အသောန်းဖြဖွဲ့င််် သောေဟုစုံန်းစုံ်၏ သိဘားဝ
အစုံးတွ်အပွားး�င််�မျိုး�း�အး�လုံ�� (သိစုံ်သောတွးမျိုး�း�၊ သောတွး
သောတွးင််မျိုး�း�၊ ဖြမျိုးစုံ်မျိုး�း�၊ သိမျိုး�ဒ္ဒဒရားမျိုး�း�နှငှ််် သောရာဝပွား်သောဒ္ဒသိ
မျိုး�း�) ကွဲး� ထိးန်း်�သိးမျိုး်�ကွဲးကွဲယဲ််ဖြ�င််�ဖြဖွဲ့င််် မျိုးလူုအတွး�င််� ဖြပွားန်း်
ဖြဖွဲ့စုံ်သောစုံရာန်း် သော�းင််ရာကွွဲ်ရာပွားါမျိုးည််း။ ထိး��ဖြပွားင်် စုံမဲျိုး်�အင််ပွားး�င််�
�း�င််ရားတွငဲ််  ဖြပွားန်း်လုည်း်ဖြပွားည်း််ဖြိုးဖွဲ့း��ဖြိုးမျိုး�စုံမဲျိုး်�အင််မျိုး�း�ဖြဖွဲ့စုံ်သိည်း်် 
�း�လုးဖြပွားး� (Solar panel)၊ သောလုအး�လုှစုံ်စုံစုံ်ထိ�တွ်
စုံကွဲ်ကြီးကွဲ�ီမျိုး�း� (Wind turbine) နှှင််် အဖြ�း�ပွားတွ်ဝန်း်�ကွဲ�င််
ကွဲး� ထိး�း�ကွဲ်မျိုး ု န်းည်း်�သိည်း််န်းည်း်�ပွားည်းးမျိုး�း� အသိံ��ဖြပွား�၍ 
ထိ�တွ်လု�ပွား်ထိး�သောသိး စုံမဲျိုး်�အင််မျိုး�း�ကွဲး� အသိံ��ဖြပွား�လုးသောစုံ
ရာန်း် သော�းင််ရာကွွဲ်ရာပွားါ မျိုးည်း်။ စုံး�ကွဲ်ပွား� း��သောရာ�ကွဲဏ္ဍမျိုး�း�တွငဲ််

ရားှသောသိး တွစုံ်ပွားး�င််တွစုံ်နှး�င်် သောဒ္ဒသိ�ံသောတွးင််သိငူ်ယ််မျိုး�း�
ကွဲး� ကွဲညူ်းသီော�းင််ရာကွွဲ်သောပွား�ရာပွားါမျိုးည်း်။ သိး��မျိုးသှိး သောဒ္ဒသိ
အလုး�ကွဲ် သိဘားဝပွားတွ်ဝန်း်�ကွဲ�င်် မျိုးပွား�ကွဲ်စုံ�ီသောစုံပွား� ရားကွဲား
ဖွဲ့လူုံ�သောစုံဖြ�င််�၊ ကွဲ�န်း်စုံည်း်မျိုး�း� ပွားး��သော�းင်် ရာဖြ�င််�သောကြကွဲးင််် 
ယ်းဉ််ယ်နှတရား�မျိုး�း�မျိုး ှကွဲးဗွနဲ်း်ထိ�တွ်လုှတွ်မျိုးုကွဲး� သိးသိးစုံးဲ 
သောလုှး�်�နှး�င််ဖြ�င််�မျိုး�း� သော�းင််ရာကွွဲ်ဖြိုးပွား�ီဖြဖွဲ့စုံ် ပွားါမျိုးည်း်။

အစုံး���မျိုးဟု�တ်းရေးသိး အဖဲ��အစုံညီး�မျိုး�း�

အစုံး��ရာမျိုးဟု�တွ်သောသိး အဖွဲ့�ဲ�အစုံည်း်�မျိုး�း� အသောန်းဖြဖွဲ့င််် 
လုတဲွ်လုပွား် ၍ လုကွဲ်သောတွ�ဲကွဲ�သောသိး အကြံကွဲံဉားဏ််မျိုး�း�ကွဲး� 
မျိုးဝူါဒ္ဒမျိုး�း� ပွားး�မျိုးး�သောကွဲးင််�မျိုးနဲ်း်လုးသောစုံရာန်း် ကွဲညူ်းသီောထိးကွဲ်ပွားံ်
သောပွား�ဖြ�င််�၊ စုံမဲျိုး်�သော�းင််ရာည်း် ဖြမျိုးှင်််တွင််သောပွား�ဖြ�င််� (ဥပွားမျိုးး 
- သိင််တွန်း်�နှငှ််် သိ�သောတွသိန်းလု�ပွား်င်န်း်�မျိုး�း� သော�းင််ရာကွွဲ်
ရာန်း် သိ�သောတွသိန်းစုံင််တွးမျိုး�း� တွည်း်သောထိးင််သော�းင််ရာကွွဲ်
ဖြ�င််�)၊ သောဒ္ဒသိ�ံဖြပွားည်း်သိ ူ မျိုး�း�၊ အရာပွား်ဖွဲ့ကွဲ်အဖွဲ့ဲ��မျိုး�း�နှှင်််
အတွူ လုတဲွ်လုပွား်၍ ပွားငဲ်််လုင််�ဖြမျိုးင််သိးသောသိး သော��ဲသောနှ�ဲမျိုးု
မျိုး�း�ဖြပွား�လု�ပွား်ဖြ�င််� စုံသိည်း်တွး��ကွဲး� သော�းင််ရာကွွဲ်ဖြ�င််�အး�ဖြဖွဲ့င််် 
ထိးန်း်�သိးမျိုး်�ကွဲးကွဲယဲ််သောရာ�လု�ပွား်င်န်း်�မျိုး�း�တွငဲ်် ပွားါဝင််
သော�းင််ရာကွွဲ်နှး�င််ကြကွဲပွားါသိည်း်။

အပွားး�င််�-၃

ဇီီဝမျိုး� း��စုံံ�မျိုး� း��ကွဲ�ဲမျိုး�း�၊ ထိးန်းး�သိးမျိုးး�ရေး��နှငှ့်း့ ဖကွဲးဒ�ယ်းစုံန်းစုံး�ှး အခွငဲ့်း့အလမျိုးး�မျိုး�း� 
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စုံ�ီပိုးဲ�ရေး��လ�ပိုးင့်န်းး�မျိုး�း�

စုံ�ီပွားးဲ�သောရာ�လု�ပွား်င်န်း်�မျိုး�း� ဥပွားမျိုးး - ကွဲ�မျိုးပဏ်မီျိုး�း�အသောန်းဖြဖွဲ့င််် 
သောရာသိန်း�်ဘာ�ူင်ယ််မျိုး�း�ကွဲး� အသိံ��ဖြပွား�မျိုးည်း််အစုံး� သောရာသိန်း�် 
ဘာ�ူကြီးကွဲ�ီမျိုး�း�မျိုး ှ မျိုးးမျိုးးလုး�သိသောလုးကွဲ်ကွဲး�သိး ရာယ်အူသိံ��ဖြပွား�
ဖြ�င််�၊ မျိုးလုး�အပွား်ပွားါကွဲ စုံကွဲူ�မျိုး�း�ကွဲး� သောလုှး�်�ပွားံ�နှးှပွား်ဖြ�င််�၊ 
LED လုှပွား်စုံစုံ်မျိုး�ီသိ�ီမျိုး�း�ကွဲး� သောဖြပွားးင််�လု�အသိံ��ဖြပွား�ဖြ�င််�၊ မျိုး
လုး�အပွား်လုှင်် သောန်းအးမျိုး်မျိုး�း�မျိုး ှ အလု�ပွား်လု�ပွား်�ငဲ်််ဖြပွား�ဖြ�င််�၊ ရုံးံ��
အသော�းကွဲ် အဦမျိုး�း�အတွငဲ််�တွငဲ်် သောလုသိန်း�်ပွားင််မျိုး�း� (In-
door plants purifying air pollution) စုံး�ကွဲ်ပွား� း��ဖြ�င််�
ဖြဖွဲ့င််် သောလုထိ�၏ အရာည်း်အသောသိ�ဲကွဲး� သောကွဲးင််�မျိုးနဲ်း်သောအးင််
ဖြပွား�လု�ပွား်ဖြ�င််�၊ ကွဲနဲ်း်ပွား��တွးမျိုး�း�ကွဲး� အသိံ��မျိုးဖြပွား�သိည်း််အ�ါ 
ပွားးတွ်ထိး�ဖြ�င််�ဖြဖွဲ့င််် လုှပွား်စုံစုံ်သော�ေတွးဖြ�င််�၊ အမျိုး�း�ဖြပွားည်း်
သိသူိးဲ�လုးသိည်း််သောန်းရားမျိုး�း�တွငဲ်် ဖြပွားန်း်လုည်း်အသိံ��ဖြပွား�
နှး�င််သိည်း်် အမျိုးးုကွဲ်ပွားံ��မျိုး�း� (Trash bins for Com-
post, Waste, Recycle) ထိး�ရားှသောပွား�ဖြ�င််�၊ မျိုးလုး�အပွား်ပွား� 
�ရာ�ီသိးဲ�မျိုးုကွဲး� သောလုှး�်�ဖြ�င််�၊ သိဘားဝ ပွားတွ်ဝန်း်�ကွဲ�င််နှှင််် 
လုး�ကွဲ်သောလု�းည်းသီောထိသဲောသိး စုံ�ီပွားးဲ�သောရာ�လု�ပွား်င်န်း်�တွစုံ်ရာပွား်
ဖြဖွဲ့င််် ရာပ်ွားတွည်း်ဖြ�င််� စုံသိည်း််လု�ပွား်င်န်း်�မျိုး�း� လု�ပွား်သော�းင််
ဖြ�င််�ဖြဖွဲ့င််် ထိးန်း်�သိးမျိုး်�ကွဲးကွဲယဲ််ဖြ�င််� လု�ပွား်င်န်း်�မျိုး�း�တွငဲ်် 
ပွားါဝင််သော�းင််ရာကွွဲ်နှး�င််သိည်း်။

နှး�င့်းင့်ံသိး�တ်စုံးဦး�တ်စုံးရေးယ်းကွဲးခွ�င့်း�

နှး�င််င်ံသိး�တွစုံ်ဦ�တွစုံ်သောယ်းကွဲ်��င််�အသောန်းဖြဖွဲ့င််် မျိုးလုး�အပွား်
လုှင်် သောမျိုးး်သောတွး်ကွဲး�၊ သောမျိုးး်သောတွး်�း�င််ကွဲယ််မျိုး�း�အစုံး� 
စုံကွဲ်ဘာ�ီကွဲး�ပွားး�၍ သောဖြပွားးင််�လု�အသိံ��ဖြပွား�ဖြ�င််�၊ ၅ R (Reduce, 
Reuse, Recycle, Refuse, Rethink) န်းည်း်�လုမျိုး်�မျိုး�း�
ကွဲး� အသိံ��ဖြပွား�ဖြ�င််�၊ သောရာရာညှ်း်တွည်း်တွံမ်ျိုးကုွဲး� အသောဖြ��ံ၍ 

အစုံး�အစုံးမျိုး�း�ကွဲး� ဝလုင််ရုံးံ� အးဟုးရာဖြဖွဲ့စုံ်ရုံးံ� စုံး�သိံ��
ဖြ�င််� (အစုံး� အစုံးမျိုး�း�ကွဲး� အသောလုအလုငဲ််် မျိုးဖြဖွဲ့စုံ်သောစုံ
ဖြ�င််�)၊ အပွားင််မျိုး�း�စုံး�ကွဲ်ပွား� း��ဖြ�င််�ကွဲး� အး�သောပွား�ဖြ�င််�၊ မျိုးးမျိုးး
ကွဲး�ယ််တွး�င်် သိဘားဝ တွရား�မျိုး ှသောထိးကွဲ်ပွားံသ်ောပွား�သောသိးအရား
မျိုး�း�ကွဲး� န်း��လုည်း်သိသောဘားသောပွားါကွဲ်ရာန်း် ဗွဟု�သိ�တွမျိုး�း�ကွဲး� 
သောလုလ်ုး�ည်း်�ပွား�ူဖြ�င််� အဖြပွားင်် အဖြ�း�သိမူျိုး�း�ကွဲး�လုည်း်� 
ဖြပွားန်း်လုည်း်၍ အသိးပွားည်းးမျိုးှသောဝသောပွား�ဖြ�င််�၊ သောရာအရာင််�အဖြမျိုးစုံ်
မျိုး�း�ကွဲး� သောလုလုငဲ်််�ံ��ရုံးံ�ုမျိုး ုမျိုးရားှသောစုံရာန်း် သောသိ��းစုံးဲအသိံ��ဖြပွား�
ဖြ�င််�၊ ပွားလုတွ်စုံတွစုံ်အးတွ်မျိုး�း� အသိံ��ဖြပွား�မျိုးည်း််အစုံး� 
ဖြပွားန်း်လုည်း်အသိံ��ဖြပွား�၍ရာသောသိး အးတွ်မျိုး�း� (Reusable 
shopping bag) မျိုး�း� အသိံ��ဖြပွား�ဖြ�င််�၊ ဓားတွ�သောဗွဒ္ဒပွားစုံစည်း်�

Photo Reference from: 
https://www.thespruce.com/keep-reusable-bags-clean-and-us-
able-2147015
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မျိုး�း�ကွဲး� သောလုှး�်�အသိံ��ဖြပွား�ဖြ�င််�၊ သိဘားဝပွားတွ်ဝန်း်�ကွဲ�င််
ကွဲး� ထိးန်း်�သိးမျိုး်�ကွဲးကွဲယဲ််သိည်််း အစုံအီစုံဉ််မျိုး�း�တွငဲ်် 
သောစုံတွန်း�ဝ်န်း်ထိမျိုး်�မျိုး�း�အဖြဖွဲ့စုံ် ပွားါဝင်် သော�းင််ရာကွွဲ်ဖြ�င််�၊ 
အစုံးမျိုး်�သောရားင်် ဖွဲ့န်း်လုံ�အးမျိုး် ဓားတွ်သောင်�ဲမျိုး�း� သောလုှး�်�ရာန်း်
အတွဲကွဲ် ကြကွဲးရာညှ်း်�ံသောသိး လုှပ်ွားစုံစုံ်မျိုး�ီသိ�ီမျိုး�း� အသိံ��ဖြပွား�
ဖြ�င််� စုံသိည်း်် အ��ကွဲ်မျိုး�း� သော�းင််ရာကွွဲ်ဖြ�င််�ဖြဖွဲ့င််် ကွဲေနှ်�ပွား်
တွး��ကွဲမျိုးားသောဖြမျိုးကြီးကွဲ�ီကွဲး� ထိးန်း်�သိးမျိုး်�ကွဲးကွဲယဲ််သိည်း်် သောန်းရား
တွငဲ်် တွစုံ်စုံးတွ်တွစုံ်သောဒ္ဒသိမျိုး ှပွားါဝင််သော�းင််ရာကွွဲ်နှး�င််သိည်း်။

ဖကွဲးဒ�ယ်းစုံန်းစုံး�ှး အခွဲင့်း့အလမျိုးး�မျိုး�း� (Opportunity 
in Federalism)

နှး�င််င်ံသိနူှး�င််င်ံသိး�တွး�င််� ကွဲ�န်း်�မျိုးးသောပွား�း်ရာငှ််နှး�င််မျိုးည်း်် နှး�င််င်ံသောရာ�
အ�င််�အကွဲ�င််�အသိစုံ်တွဲင််နှး�င််င်ံနှှင်််တွး�င််�သိူ ဖြပွားည်း်သိး� 
တွး��၏ ကွဲ�န်း်�မျိုးးသောရာ�၊ စုံး�ဝတွ်သောန်းသောရာ�၊ ဖွဲ့ဲံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တွး��တွကွဲ်သောရာ�
တွး��ကွဲး� ဖြပွားန်း်လုည်း်ကွဲ�စုံး�နှး�င််ရာန်း် အသောရာ�တွကြီးကွဲ�ီ လုး�အပွား်
မျိုးည်း် ဖြဖွဲ့စုံ်ပွားါသိည်း်။ ယ်င််�အတွကဲွဲ် အ�ဲင်််အလုမျိုး်�မျိုး�း�စုံးဲ
လုည်း်� ရားှပွားါသိည်း်။ ယ်င််�တွး��အန်းကွဲ် ဇီီဝမျိုး� း��စုံံ�မျိုး� း��ကွဲ�ဲမျိုး�း� 
ထိးန်း်�သိးမျိုး်� ကွဲးကွဲယဲ််သောစုံးင်််သောရားှကွဲ်ဖြ�င််�သိည်း် အသောဖြ��ံ
ကွဲ�သောသိး၊ လုကွဲ်သောတွ�ဲကွဲ�သောသိးန်းည်း်� ဖြဖွဲ့စုံ်ပွားါသိည်း်။ 
သိဘားဝ၏ အကွဲ� း�� သောကွဲ��ဇီ�ူမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င််် နှး�င််င်ံသိနူှး�င််င်ံသိး�
တွး�� ကွဲ�န်း်�မျိုးးသောပွား�း်ရာငှ််သောရာ�၊ သောလုလ်ုးအပွားန်း်�သောဖြဖွဲ့သောရာ�၊ 
စုံ�ီပွားးဲ�သောရာ��း�င််ရား အ�ဲင််် အလုမျိုး်�မျိုး�း� ဖွဲ့န်း်�တွ�ီသောရာ�တွး��
အတွဲကွဲ် အတွ�ယ်သူောလုလ်ုးနှး�င််သိည်း်် အသောမျိုးရားကွဲန်း်နှး�င််င်ံ၏ 
��ဉ််�ကွဲပွား်သော�းင််ရာကွွဲ်မျိုးကုွဲး� အသောဖြ��ံ၍ သောဖွဲ့း်ဖြပွားထိး�
ပွားါသိည်း်။

အမျိုး� း��သိး�ဥယ်�းဉ်းမျိုး�း�မျိုး�ှ�ှးရေးသိး အကွဲ� း��ရေးကွဲ��ဇီး�
မျိုး�း� (National Parks Benefits)

အမျိုး� း��သိး�ဥယ်�းဉ််မျိုး�း�သိည်း် နှး�င််င်ံ၏ မျိုးည်း်သိည်း််
ဖြပွားည်းန််းယ်၊် မျိုးည်းသ်ိည်း််သောဒ္ဒသိတွငဲ် ်တွည်းရ်ားှသောစုံကွဲးမျိုး ူနှး�င်င််သံိ ူ
နှး�င််င်ံသိး�အး�လုံ�� ပွားး�င််�း�င််သိည်း်် သိဘားဝအသောမျိုးအဲနှစှုံ်၊ 
ယ်ဉ််သောကွဲ��မျိုး ု အသောမျိုးအဲနှစှုံ်၊ အမျိုး� း��သိး�သောရာ� လုကွဲာဏ်း
အဖြဖွဲ့စုံ် သိသောဘားထိး�သိတွ်မျိုးတှွ်ကွဲး ဝး�င််�ဝန်း်�ကွဲးကွဲယဲ််
သောစုံးင်််သောရားှကွဲ်သိင်််ပွားါသိည်း်။ ဥပွားမျိုးး - ပွား�ေံသောရာ�ှသောဟုးင််� 
ယ်ဉ််သောကွဲ��မျိုး ု န်းယ််သောဖြမျိုး (ယ်�� ကွဲမျိုးား ် ယ်ဉ််သောကွဲ��မျိုး ု
အသောမျိုးအဲနှစှုံ်န်းယ််သောဖြမျိုး) သိည်း် နှး�င််င်ံသိနူှး�င််င်ံသိး� အး�လုံ��နှှ
င််် သိကွဲ်�း�င််ပွားါသိည်း်။ ထိး��အတွူ �ါကွဲးဘား�ရားဇီ ီအမျိုး� း��သိး�
ဥယ်�းဉ််၊ အသောလုးင််�သောတွးင််ကွဲဿပွား အမျိုး� း��သိး�ဥယ်�းဉ််၊ 
ဧရားဝတွလီုင််�ပွားး�င််နှငှ််် ဧရားဝတွဖီြမျိုးစုံ်၊ ဖြိုးမျိုးးတွ်ကွဲေန်း်�စုံ�၊ ရားှ�ပွားါ�
ကွဲ�း�မျိုး�း� သောန်းထိး�င််ရား ဟု�ူသောကွဲးင််��� း�င်််ဝမှျိုး်�နှှင််် ထိမျိုးံသိ၊ီ 
ဧရားဝတွဖီြမျိုးစုံ်�ံ�သောဒ္ဒသိ၊ အင််�သောတွး်ကြီးကွဲ�ီနှငှ််် အင််�သောလု�၊ 
ကြီးကွဲး��ကြကွဲးင်ကှွဲ်တွး�� သောပွား�း်စုံံရား ဖြမျိုးစုံ်ဝကွဲေန်း်�သောပွား်သောဒ္ဒသိ၊ 
ဖြိုးမျိုးးတွ်ကွဲေန်း်�စုံ�၊ သောရာသှိမျိုးင််တွး�� ကွဲ�ကွဲ်စုံး�ရား ��ပွား်သိင််�နှှင််် 
သောရာစှုံကွဲ်သောတွး်တွး��သိည်း် နှး�င််င်ံသိး�တွး�င််� ပွားး�င််�း�င််သိည်း်် 
သောန်းရားသောဒ္ဒသိမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စုံ်ပွားါသိည်း်။

အမျိုး� း��သိး�ဥယ်�းဉ််မျိုး�း�မျိုး ှ ကွဲ�န်း်�မျိုးးသောရာ��း�င််ရား 
အကွဲ� း��သောကွဲ��ဇီ�ူမျိုး�း�ရာရာှးနှး�င််သိည်း်။ အမျိုး� း��သိး�ဥယ်�းဉ််
မျိုး�း�မျိုး ှ လုသူိး� မျိုး�း�အတွကဲွဲ် ပွားး�မျိုးး�သောကွဲးင််�မျိုးနဲ်း်သောသိး
ကွဲ�န်း်�မျိုးးသောရာ� ရာရားှရာန်း်အတွဲကွဲ် တွစုံ်နှစှုံ်ပွားတွ်လုံ�� 
အ�ဲင်််အသောရာ�မျိုး�း� သောထိးကွဲ်ပွားံသ်ောပွား� နှး�င််သိည်း်။ ထိး��ဖြပွားင်် 
အမျိုး� း��သိး�ဥယ်�းဉ််မျိုး�း�သိည်း် သိ�သောတွသိန်းဖြပွား�မျိုး၊ု စုံ�ူစုံမျိုး်�
ရားှသောဖွဲ့မဲျိုးနုှှင််် စုံနဲ်း�်စုံး�မျိုးု�ရာ�ီသိးဲ�မျိုးုမျိုး�း�ကွဲး� အသောဖြ�ဖြပွား�နှး�င််
သိည်း််အတွဲကွဲ် လုသူိး�တွး��ကွဲး� စုံးတွ်သောရားကွဲး�ယ််သောရားပွားါ 
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တွကွဲ်ကြွကွဲလဲုန်း်��န်း်�သောစုံပွားါသိည်း်။ အမျိုး� း��သိး� ဥယ်�းဉ််
မျိုး�း�အတွငဲ််�  သိတွ်မျိုးတှွ်သောန်းရားမျိုး�း�တွငဲ်် အ�ပွား်စုံ�လုး�ကွဲ် 
လုမျိုး်�သောလုှးကွဲ်ဖြ�င််�သိည်း် စုံးတွ်ကွဲ�ဖြ�င််�နှငှ််် စုံးတွ်ဖွဲ့းစုံီ�
မျိုး ု မျိုး�း�ဖြ�င််�တွး��ကွဲး� သောလုှး�်�သောပွား�နှး�င််ပွားါသိည်း်။ အမျိုး� း��သိး�
ဥယ်�းဉ််မျိုး�း�အတွငဲ််�၌ အမျိုး�း�ဖြပွားည်း်သိ ူ သိးဲ�လုး�ဲင်််
ဖြပွား�သိည်း်် န်းယ််သောဖြမျိုးမျိုး�း�တွငဲ်် သောလုလ်ုးအပွားန်း်�သောဖြဖွဲ့�ရာ�ီ
ထိကဲွဲ်ဖြ�င််�သိည်း် သောန်းအးမျိုး်အတွငဲ််�၊ တွး�ကွဲ်�န်း်�အတွဲင််�၌ 
သောလုက်ွဲ�င်််�န်း်� ဖြပွား�လု�ပွား်ဖြ�င််�ထိကွဲ် ၂ � ကွဲ�န်း်�မျိုးးသောရာ�ကွဲး� 
ပွားး�မျိုးး�သောကွဲးင််�မျိုးနဲ်း်သောစုံသိည်း်။ အးရုံးံ�စုံ�ူစုံး�ကွဲ်နှး�င််မျိုးတုွဲင်် ၂၀ 
ရား�း�င််နှုန်း်� တွထီိငဲ်် ဖွဲ့န်း်တွ�ီမျိုးတုွဲင်် ၅၀ ရား�း�င််နှုန်း်� ပွားး�မျိုးး�
တွး��တွကွဲ်သောစုံပွားါသိည်း်။ ထိး��သောကြကွဲးင််် နှး�င််င်ံသိနူှး�င််င်ံသိး�
မျိုး�း�အကွဲ� း��င်းှ အမျိုး� း��သိး� ဥယ်�းဉ််မျိုး�း�ကွဲး� အ�င်််ဖြမျိုးှ
င်််တွင််၍ သိဘားဝအကွဲ� း��သောကွဲ��ဇီ�ူမျိုး�း� ထိးသောတွ�ဲ�ံစုံး�
နှး�င််ရာန်း် အသိးပွားည်းးနှး��ကြကွဲး�သောရာ� အစုံအီစုံဉ််မျိုး�း� ��မျိုးတှွ်
အသောကွဲးင််အထိည်း်သောဖွဲ့း်ရာပွားါမျိုးည်း်။

ထိး��အဖြပွားင်် အမျိုး� း��သိး�ဥယ်�းဉ််မျိုး�း�သိည်း် သောဒ္ဒသိသောန်း
ဖြပွားည်း်သိမူျိုး�း� စုံ�ီပွားးဲ�သောရာ�နှငှ််် နှး�င််င်ံ၏စုံ�ီပွားးဲ�သောရာ�ကွဲး�
လုည်း်� အသောထိးကွဲ်အကွဲဖူြပွား�သောပွား�နှး�င််သိည်း်။ အမျိုး� း��သိး�
ဥယ်�းဉ််မျိုး�း�သိည်း် နှး�င််င်ံစုံ�ီပွားးဲ�သောရာ�၏ အဓားကွဲကွဲ�သောသိး 
အစုံးတွ်အပွားး�င််� ဖြဖွဲ့စုံ်ဖြိုးပွား�ီ သောကွဲးင််�မျိုးနဲ်း်သောသိး �ရာ�ီသိးဲ�
လု�ပွား်င်န်း်�မျိုး�း�နှှင််် အမျိုး�း�ဖြပွားည်း်သိမူျိုး�း� အပွားန်း်�သောဖြဖွဲ့သောလုလ်ုး
နှး�င််သိည်း်် သောန်းရားမျိုး�း� သောပွား်သောပွားါက်ွဲလုးသောစုံရာန်း် ကွဲညူ်းသီောပွား�
နှး�င််သိည်း်။ ဥပွားမျိုးး ၂၀၁၉ ��နှစှုံ်တွငဲ်် အသောမျိုးရားကွဲန်း်နှး�င််င်ံ
ရားှ ၄၀၀ သောကွဲ�း်သောသိး အမျိုး� း��သိး�ဥယ်�းဉ််မျိုး�း�သိး�� လုး
သောရားကွဲ်လုည်း်ပွားတွ်သိ ူ လုဦူ�သောရာ ၃၂၇ သိန်း်�သောကွဲ�း် ရားှ��်
ပွားါသိည်း်။ အ�း�ပွားါလု�ပွား်င်န်း်�မျိုး ှအသောမျိုးရားကွဲန်း်သောဒ္ဒ်လုး ၄၁.၇ 
ဘာလီုယီ်ံကွဲး� နှး�င််င်ံနှငှ််် နှး�င််င်ံသိး�တွး��၏ စုံ�ီပွားးဲ�သောရာ�ကွဲး� 
သောထိးကွဲ်ပွားံန်ှး�င််��သ်ိည်း်။ ထိး��ဖြပွားင်် လုးသောရားကွဲ်လုည်း်ပွားတွ်

သိမူျိုး�း�သိည်း် ဥယ်�းဉ််၏ မျိုးး�င်် ၆၀ အန်းီ�အန်း��တွဲင််ရားှသောသိး 
သောဒ္ဒသိ�ံဖြပွားည်း်သိမူျိုး�း�ထိံတွဲင်် ဝင််သောင် ဲအး�လုံ��ထိ�မျိုး ှအသောမျိုး
ရားကွဲန်း်သောဒ္ဒ်လုး ၂၁ ဘာလီုယီ်ံကွဲး�လုည်း်� သိံ��စုံ�ဲ��်ကြကွဲသိည်း်။ 
လုးသောရားကွဲ်လုည်း်ပွားတွ်သိမူျိုး�း� သိံ��စုံ�ဲ��် သောသိး သောင်သဲောကြကွဲ�
မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င််် အလု�ပွား်အကွဲး�င်် အ�ဲင်််အလုမျိုး်�သောပွားါင််� ၃၄၀,၀၀၀ 
ကွဲး�လုည်း်� ဖွဲ့န်း်တွီ�သောပွား�နှး�င််��ပ်ွားါသိည်း်။ ဖြမျိုးန်း်မျိုးး နှး�င််င်ံတွငဲ်် 
လုကွဲ်ရာှး သိဘားဝထိးန်း်�သိးမျိုး်�သောရာ�န်းယ််သောဖြမျိုး အမျိုး� း��သိး�
ဥယ်�းဉ်် သောပွားါင််� ၄၀ သောကွဲ�း်ရာှးပွားါသိည်း်။ အ�း�ပွားါ သောဒ္ဒသိ
မျိုး�း�သိည်း် မျိုးည်း်သိည်း််သောဒ္ဒသိတွငဲ်် ရားှသောစုံကွဲးမျိုး ူ နှး�င််င်ံသိး�
တွး�င််�၏ သိဘားဝအသောမျိုးအဲနှစှုံ်၊ ယ်ဉ််သောကွဲ��မျိုးအုသောမျိုး ဲအနှှစုံ်၊ 
အမျိုး� း��သိး�သောရာ�လုကွဲာဏ်းမျိုး�း�ပွားင််ဖြဖွဲ့စုံ်သိည်း်။ ဖြပွားည်း်န်းယ််
အသိ�ီသိ�ီတွဲင််လုည်း်� ဖြပွားည်း်န်းယ််အစုံး��ရာမျိုး�း�၊ သောဒ္ဒသိန်း္
ဒ္ဒရာ အစုံး��ရာမျိုး�း�ကွဲ အထိကွဲ်ပွားါ လုကွဲာဏ်းမျိုး�း�နှငှ််် ဖြပွားည်း််စုံံ�
ပွားါကွဲ ဖြပွားည်း်သောထိးင််စုံ�အစုံး��ရာ၏ မျိုးဝူါဒ္ဒမျိုး�း�နှငှ်််အည်း ီ မျိုးးမျိုးး
တွး�� ဖြပွားည်း်န်းယ််သိဖူြပွားည်း်န်းယ််သိး�မျိုး�း� သိဘားဝသောေဟု
ဝန်း်သော�းင််မျိုးမုျိုး�း�၊ သိဘားဝမျိုးရှာရားှသောသိး အကွဲ� း��သောကွဲ��ဇီ�ူ
မျိုး�း� စုံဉ််�ကွဲ် မျိုးဖြပွားတွ် ရာရားှ�ံစုံး�ရာသောစုံရာန်း် အမျိုး� း��သိး�
ဥယ်�းဉ််မျိုး�း�ကွဲး� တွည်း်သောထိးင််နှး�င််ပွားါသိည်း်။


