အမျိုးး���သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ
သယံံဇာာတနှှင့််�သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

အပတ််စဉ််ဆော�ာင်းး�ပါးး� အမှှတ်် (၄)

ဇီီဝမျိုး�း��စုံံမျိုး
� �း��ကွဲဲ�များ�း�၊
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းနှှင့်�့
ဖက််ဒရယ််စနစ််ရှိိ� အခွွင့့်�
အလမ်းး�များ�း� (အပိုု�င်းး�-၃)

Photo Reference from:
Photo by Snowscat on Unsplash
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အပိုု�င်းး�-၃
ဇီီဝမျိုးး���စုံံမျိုး
� �း��ကွဲဲ�များ�း�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းနှှင့်�့ ဖက််ဒရယ််စနစ််ရှိိ� အခွွင့်�့အလမ်းး�များ�း�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�
ဇီီဝမျိုး�း��စုံံမျိုး
� း���ကွဲဲ�များ�း� ကာာကွွယ်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရာာတွွင်် အစိုးး��ရ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�နှှင့််�အတူူ နိုု�င််ငံံသူူ နိုု�င််ငံံသားး�
များ�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််၍ ဝိုု�င်းး�ဝန်းး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြ�ရပါါမည််။

အစိုးး��ရများ�း� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ပြ�ည််နယ််၊ ဒေေသန္တတရ)
အစိုးး��ရတစ််ရပ််အနေ�ဖြ�င့်�်
ဂေေဟစနစ််၏
သဘာာဝ
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�အားး�လုံးး�� (သစ််တော�ာများ�း�၊ တော�ာ
တော�ာင််များ�း�၊ မြ�စ််များ�း�၊ သမုုဒ္ဒဒရာာများ�း�နှှင့််� ရေ�ဝပ််ဒေေသ
များ�း�) ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် မူူလအတိုု�င်းး� ပြ�န််
ဖြ�စ််စေေရန်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရပါါမည််။ ထို့့��ပြ�င်် စွွမ်းး�အင််ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာတွွင်် ပြ�န််လည််ပြ�ည့်�ဖြိုး် ��း �မြဲ�ဲစွွမ်းး�အင််များ�း�ဖြ�စ််သည့်�်
ဆိုု�လာာပြား�း� (Solar panel)၊ လေ�အားး�လျှှစ််စစ််ထုုတ််
စက််ကြီး�း�များ�း� (Wind turbine) နှှင့််� အခြား�း�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ကိုု� ထိိခိုု�က််မှုု နည်းး�သည့််�နည်းး�ပညာာများ�း� အသုံးး��ပြု�ု၍
ထုုတ််လုုပ််ထားး�သော�ာ စွွမ်းး�အင််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလာာစေေ
ရန်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရပါါ မည််။ စိုု�က််ပျိုးး���ရေး�းကဏ္ဍများ�း�တွွင််

ရှိိ�သော�ာ တစ််ပိုု�င််တစ််နိုု�င်် ဒေေသခံံတော�ာင််သူင
ူ ယ််များ�း�
ကိုု� ကူူညီီဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းရပါါမည််။ သို့့��မှှသာာ ဒေေသ
အလိုု�က်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် မပျျက််စီးး�စေ�ပဲဲ ရိိက္ခာာ�
ဖူူလုံံ�စေ�ခြ�င်းး�၊ ကုုန််စည််များ�း� ပို့့��ဆော�ာင်် ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�
ယာာဉ််ယန္တတရား�းများ�း�မှှ ကာာဗွွန််ထုုတ််လွှှတ််မှုကိုု
ု � သိိသာာစွာာ�
လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပြီး�း�ဖြ�စ်် ပါါမည််။

အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�
အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�
အနေ�ဖြ�င့်�်
လွွတ််လပ်် ၍ လက််တွေ့�့�ကျျသော�ာ အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း�ကိုု�
မူူဝါါဒများ�း� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေေရန်် ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�
ပေး�းခြ�င်းး�၊ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းခြ�င်းး� (ဥပမာာ
- သင််တန်းး�နှှင့့်� သုုတေ�သနလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ရန်် သုုတေ�သနစင််တာာများ�း� တည််ထော�ာင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ခြ�င်းး�)၊ ဒေေသခံံပြ�ည််သူူ များ�း�၊ အရပ််ဖက််အဖွဲ့့��များ�း�နှှင့်�်
အတူူ လွွတ််လပ််၍ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာသော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
များ�း�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်�်
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင််
ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ကြ�ပါါသည််။
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စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဥပမာာ - ကုုမ္ပပဏီများ
ီ �း�အနေေဖြ�င့်�်
ရေ�သန့့်�ဘူးး�ငယ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမည့့်�အစား�း ရေ�သန့့်�
ဘူးး�ကြီး�း�များ�း�မှှ မိိမိိလိုု�သလော�ာက််ကိုု�သာာ ရယူူအသုံးး��ပြု�ု
ခြ�င်းး�၊ မလိုု�အပ််ပါါက စက္ကူူ�များ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျပုံံနှိိ�ပ်
� ်ခြ�င်းး�၊
LED လျှှပ််စစ််မီးး�သီးး�များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲအသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ မ
လိုု�အပ််လျှှင်် နေ�အိိမ််များ�း�မှှ အလုုပ််လုုပ််ခွွင့်�ပြု�ုခြ
် �င်းး�၊ ရုံးး��
အဆော�ာက်် အဦများ�း�အတွွင်းး�တွွင်် လေ�သန့််�ပင််များ�း� (Indoor plants purifying air pollution) စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�
ဖြ�င့်�် လေ�ထုု၏ အရည််အသွေး�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင််
ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ ကွွန််ပျူူ�တာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��မပြု�ုသည့််�အခါါ
ပိိတ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� လျှှပ််စစ််ချွေ�ေတာာခြ�င်းး�၊ အများ�း�ပြ�ည််
သူူသွားး��လာာသည့််�နေေရာာများ�း�တွွင််
ပြ�န််လည််အသုံးး��ပြု�ု
နိုု�င််သည့်�် အမှိုု�က််ပုံးး�� များ�း� (Trash bins for Compost, Waste, Recycle) ထားး�ရှိိ�ပေး�းခြ�င်းး�၊ မလိုု�အပ််ပဲဲ
ခရီးး�သွားး��မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�၊ သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်
လိုု�က််လျော�ာ�ညီထွေ�ေ
ီ
သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ရပ််
ဖြ�င့်�် ရပ််တည််ခြ�င်းး� စသည့််�လုုပ််ငန်းး�များ�း� လုုပ််ဆော�ာင််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််သည််။

နိုု�င််ငံံသားး�တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�
နိုု�င််ငံံသားး�တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�အနေေဖြ�င့်�် မလိုု�အပ််
လျှှင်် မော်�်�တော်�်�ကားး�၊ မော်�်�တော်�်�ဆိုု�င််ကယ််များ�း�အစား�း
စက််ဘီးး�ကိုု�ပိုု�၍ ပြော��ာင်းး�လဲဲအသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ၅ R (Reduce,
Reuse, Recycle, Refuse, Rethink) နည်းး�လမ်းး�များ�း�
ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�မှုကိုု
ု � အခြေ�ေခံံ၍

Photo Reference from:
https://www.thespruce.com/keep-reusable-bags-clean-and-usable-2147015

အစား�းအစာာများ�း�ကိုု� ဝလင််ရုံံ� အာာဟာာရဖြ�စ််ရုံံ� စား�းသုံးး��
ခြ�င်းး� (အစား�း အစာာများ�း�ကိုု� အလေ�အလွွင့့်� မဖြ�စ််စေ�
ခြ�င်းး�)၊ အပင််များ�း�စိုု�က််ပျိုးး���ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ မိိမိိ
ကိုု�ယ််တိုု�င်် သဘာာဝ တရား�းမှှ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသော�ာအရာာ
များ�း�ကိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် ဗဟုုသုုတများ�း�ကိုု�
လေ့�့လာာဆည်းး�ပူးး�ခြ�င်းး� အပြ�င်် အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု�လည်းး�
ပြ�န််လည််၍ အသိိပညာာမျှှဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ရေေအရင်းး�အမြ�စ််
များ�း�ကိုု� လေ�လွွင့််�ဆုံးး��ရှုံးး��မှုု မရှိိ�စေေရန်် သေ�ချာ�ာစွာာ�အသုံးး��ပြု�ု
ခြ�င်းး�၊ ပလတ််စတစ််အိိတ််များ�း� အသုံးး��ပြု�ုမည့််�အစား�း
ပြ�န််လည််အသုံးး��ပြု�ု၍ရသော�ာ အိိတ််များ�း� (Reusable
shopping bag) များ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဓာာတုုဗေ�ဒပစ္စစည်းး�

ဇီီဝမျိုးး ���စုံံ�မျိုးး ���ကွဲဲ�များ�း�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််ရှိိ� အခွွင့့်�အလမ်းး�များ�း� (အပိုု�င်းး�-၃)

များ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျအသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််သည့််� အစီီအစဉ််များ�း�တွွင််
စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ�း�အဖြ�စ်် ပါါဝင်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�၊
အစိိမ်းး�ရော�ာင်် ဖန််လုံံ�အိိမ်် ဓာာတ််ငွေ့�့�များ�း� လျှော့�့��ချျရန််
အတွွက်် ကြာ�ာရှှည််ခံံသော�ာ လျှှပ််စစ််မီးး�သီးး�များ�း� အသုံးး��ပြု�ု
ခြ�င်းး� စသည့််� အချျက််များ�း� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် ကျွွန်ုု�ပ််
တို့့��ကမ္ဘာာ�မြေ�ေကြီး�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််သည့်�် နေ�ရာာ
တွွင်် တစ််စိိတ််တစ််ဒေေသမှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််သည််။

ဖက််ဒရယ််စနစ််ရှိိ� အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� (Opportunity
in Federalism)
နိုု�င််ငံံသူနိုု
ူ �င််ငံံသားး�တိုု�င်းး� ကျျန်းး�မာာပျော်�်��ရွှှင််နိုု�င််မည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း
အခင်းး�အကျျင်းး�အသစ်် တွွ င်် နိုု� င်် ငံံ နှှ င့့်�တိုု� င်းး�သူူ ပြ�ည်် သားး�
တို့့��၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ စား�းဝတ််နေ�ရေး�း၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း
တို့့��ကိုု� ပြ�န််လည််ကုုစား�းနိုု�င််ရန်် အရေး�းတကြီး�း� လိုု�အပ််
မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�အတွွက်် အခွွင့့်�အလမ်းး�များ�း�စွာာ�
လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��အနက်် ဇီီဝမျိုးး���စုံံမျိုး
� း���ကွဲဲ�များ�း�
ထိိန်းး�သိိမ်းး� ကာာကွွယ််စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�သည်် အခြေ�ေခံံ
ကျျသော�ာ၊ လက််တွေ့�့�ကျျသော�ာနည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
သဘာာဝ၏ အကျိုးး��� ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံသူနိုု
ူ �င််ငံံသားး�
တို့့�� ကျျန်းး�မာာပျော်�်��ရွှှင််ရေး�း၊ လေ့�့လာာအပန်းး�ဖြေ�ေရေး�း၊
စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်� အလမ်းး�များ�း� ဖန်းး�တီးး�ရေး�းတို့့��
အတွွက်် အတုုယူူလေ့�့လာာနိုု�င််သည့့်� အမေေရိိကန််နိုု�င််ငံံ၏
ချျဉ်းး�ကပ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကိုု
ု � အခြေ�ေခံံ၍ ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ပါါသည််။
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အမျိုးး���သားး�ဥယျာာ�ဉ််များ�း�မှှရရှိိ�သော�ာ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�
များ�း� (National Parks Benefits)
အမျိုး�း��သားး�ဥယျာာ�ဉ််များ�း�သည််
နိုု�င််ငံံ၏
မည််သည့့်�
ပြ�ည််နယ််၊ မည််သည့့်�ဒေေသတွွင်် တည််ရှိိ�စေေကာာမူူ နိုု�င််ငံံသူူ
နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး�� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့့်� သဘာာဝအမွေေ�အနှှစ််၊
ယဉ််ကျေး�း�မှုု အမွေေ�အနှှစ််၊ အမျိုးး���သားး�ရေး�း လက္ခခဏာာ
အဖြ�စ်် သဘော�ာထားး�သတ််မှတ်
ှ ်ကာာ ဝိုု�င်းး�ဝန်းး�ကာာကွွယ််
စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််သင့့်�ပါါသည််။ ဥပမာာ - ပုုဂံံရှေး�း�ဟော�ာင်းး�
ယဉ််ကျေး�း�မှုု နယ််မြေ�ေ (ယခုု ကမ္ဘာ့့�� ယဉ််ကျေး�း�မှုု
အမွေ�ေအနှှစ််နယ််မြေ�ေ) သည်် နိုု�င််ငံံသူနိုု
ူ �င််ငံံသားး� အားး�လုံးး��နှှ
င့့်� သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��အတူူ ခါါကာာဘိုု�ရာာဇီီ အမျိုးး���သားး�
ဥယျာာ�ဉ််၊ အလော�ာင်းး�တော�ာင််ကဿပ အမျိုးး���သားး�ဥယျာာ�ဉ််၊
ဧရာာဝတီီလင်းး�ပိုု�င််နှှင့့်� ဧရာာဝတီီမြ�စ််၊ မြိ�ိတ််ကျွွန်းး�စုု၊ ရှား��းပါးး�
ကျားး��များ�း� နေ�ထိုု�င််ရာာ ဟူးး�ကော�ာင်းး�ချိုု��င့့်�ဝှှမ်းး�နှှင့့်� ထမံံသီ၊ီ
ဧရာာဝတီီမြ�စ််ဆုံဒေေသ
ံ�
၊ အင်းး�တော်�်�ကြီး�း�နှှင့့်� အင်းး�လေး�း၊
ကြိုး�း��ကြာ�ာငှှက််တို့့� ပျော်�်��စံံရာာ မြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�်ဒေေသ၊
မြိ�ိတ််ကျွွန်းး�စုု၊ ရွှေေ�သမင််တို့့� ကျျက််စား�းရာာ ချျပ််သင်းး�နှှင့့်�
ရွှေ�ေစက််တော်�်�တို့့�သည်် နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့့်�
နေ�ရာာဒေေသများ�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။
အမျိုး�း��သားး�ဥယျာာ�ဉ််များ�း�မှှ
ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�ရရှိိ�နိုု�င််သည််။ အမျိုးး���သားး�ဥယျာာ�ဉ််
များ�း�မှှ လူူသားး� များ�း�အတွွက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
ကျျန်းး�မာာရေး�း
ရရှိိ�ရန််အတွွက််
တစ််နှှစ််ပတ််လုံးး��
အခွွင့််�အရေး�းများ�း� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�း နိုု�င််သည််။ ထို့့��ပြ�င််
အမျိုး�း��သားး�ဥယျာာ�ဉ််များ�း�သည်် သုုတေ�သနပြု�ုမှုု၊ စူးး�စမ်းး�
ရှာာ�ဖွေ�ေမှုုနှှင့််� စွွန့့်�စား�းမှုုခရီးး�သွားး��မှုုများ�း�ကိုု� အခြေ�ေပြု�ုနိုု�င််
သည့််�အတွွက်် လူူသားး�တို့့��ကိုု� စိိတ််ရော�ာကိုု�ယ််ရော�ာပါါ

ဇီီဝမျိုးး ���စုံံ�မျိုးး ���ကွဲဲ�များ�း�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််စနစ််ရှိိ� အခွွင့့်�အလမ်းး�များ�း� (အပိုု�င်းး�-၃)

တက််ကြွ�ွလန်းး�ဆန်းး�စေေပါါသည််။ အမျိုးး���သားး� ဥယျာာ�ဉ််
များ�း�အတွွင်းး�
သတ််မှှတ််နေ�ရာာများ�း�တွွင်် အုုပ််စုုလိုု�က််
လမ်းး�လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�သည်် စိိတ််ကျျခြ�င်းး�နှှင့််� စိိတ််ဖိိစီးး�
မှုု များ�း�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လျှော့�့��ချျပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ အမျိုးး���သားး�
ဥယျာာ�ဉ််များ�း�အတွွင်းး�၌ အများ�း�ပြ�ည််သူူ သွားး��လာာခွွင့့်�
ပြု�ုသည့့်� နယ််မြေ�ေများ�း�တွွင်် လေ့�့လာာအပန်းး�ဖြေ�ေခရီးး�
ထွွက််ခြ�င်းး�သည်် နေ�အိိမ််အတွွင်းး�၊ တိုု�က််ခန်းး�အတွွင်းး�၌
လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ထက်် ၂ ဆ ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု�
ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�သည််။ အာာရုံံ�စူးး�စိုု�က််နိုု�င််မှုတွ
ု ွင်် ၂၀
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တီီထွွင်် ဖန််တီးး�မှုုတွွင်် ၅၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပိုု�မိုု�
တိုးး��တက််စေေပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံသူနိုု
ူ �င််ငံံသားး�
များ�း�အကျိုးး���ငှာာ� အမျိုးး���သားး� ဥယျာာ�ဉ််များ�း�ကိုု� အဆင့့်�မြှ�ှ
င့့်�တင််၍ သဘာာဝအကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� ထိိတွေ့�့�ခံံစား�း
နိုု�င််ရန်် အသိိပညာာနိုးး��ကြား�း�ရေး�း အစီီအစဉ််များ�း� ချျမှှတ််
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရပါါမည််။
ထို့့��အပြ�င််
အမျိုးး���သားး�ဥယျာာ�ဉ််များ�း�သည််
ဒေေသနေ�
ပြ�ည််သူများ
ူ �း�
စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံ၏စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု�
လည်းး� အထော�ာက််အကူူပြု�ုပေး�းနိုု�င််သည််။ အမျိုးး���သားး�
ဥယျာာ�ဉ််များ�း�သည်် နိုု�င််ငံံစီးး�ပွား��းရေး�း၏ အဓိိကကျျသော�ာ
အစိိတ််အပိုု�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ခရီးး�သွားး��
လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�် အများ�း�ပြ�ည််သူများ
ူ �း� အပန်းး�ဖြေ�ေလေ့�့လာာ
နိုု�င််သည့်�် နေ�ရာာများ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန်် ကူူညီီပေး�း
နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် အမေေရိိကန််နိုု�င််ငံံ
ရှိိ� ၄၀၀ ကျော်�်��သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ဥယျာာ�ဉ််များ�း�သို့့�� လာာ
ရော�ာက််လည််ပတ််သူူ လူူဦးးရေ� ၃၂၇ သန်းး�ကျော်�်�� ရှိိ�ခဲ့့�
ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�မှှ အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၄၁.၇
ဘီီလီီယံံကိုု� နိုု�င််ငံံနှှင့့်� နိုု�င််ငံံသားး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု�
ထော�ာက််ပံ့့�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် လာာရော�ာက််လည််ပတ််
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သူူများ�း�သည်် ဥယျာာ�ဉ််၏ မိုု�င်် ၆၀ အနီးး�အနား�းတွွင််ရှိိ�သော�ာ
ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ
ူ �း�ထံံတွင်
ွ ် ဝင််ငွေေ� အားး�လုံးး��ထဲဲမှှ အမေေ
ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၂၁ ဘီီလီီယံံကိုု�လည်းး� သုံးး��စွဲဲ�ခဲ့့�ကြ�သည််။
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ူ
်နယ််သားး�များ�း� သဘာာဝဂေ�ဟ
ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
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