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ျမန္မာ - ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏ က်န္းမာေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ပုိင္ 
အစ္ဆစ္စက္ရုံကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ျငင္းဆန္ခ်က္ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း  စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးရိွ မုိးၾကိဳး ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ 
စက္ရုံကုိ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္သည္႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ 
နုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ ယင္းစက္ရုံသည္ 
အနီးဝန္းက်င္ရိွ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚေနေစပါသည္။ အနီးနားရိွ 
လက္ပံေတာင္း၊ စံပယ္ေတာင္နွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ (S&K) ေၾကးနီတြင္းမ်ားအတြက္ 
ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ အဆုိပါစက္ရုံကို တပ္မေတာ္ပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္သည္႔ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ (Union of Myanmar Economic Holdings 
Limited - UMEHL) က လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

စက္ရုံတည္ရိွသည္႔  ဆားလင္းၾကီးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ  
ဦး၀င္းသိန္းေဇာ္၏ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အနီးနားေန 
ရပ္ရြာလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာစိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥမ်ားေၾကာင္႔ မုိးၾကိဳး ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ 
စက္ရုံအား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးပါရန္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက 
ပယ္ခ်ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။  ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင္႔ႏြယ္က 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ စက္ရုံသည္ နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္႔အျပင္ စက္ရုံေၾကာင္႔  လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိလည္း ျငင္းပယ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ 
ပါသည္။   

ယင္းသုိ႕ေကာက္ခ်က္ခ်မႈသည္ နုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔အဖြဲ႕၏ သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္ 
ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေနျပီး  က်န္းမာေရးနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ 
ကိစၥမ်ားသည္ စက္ရုံႏွင္႔ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို 
သုေတသနျပဳရာတြင္ ေတြ႕ရိွခ႔ဲပါသည္။ အနီးနားတြင္ရိွေသာ ကန္ကုန္းေက်းရြာ ေနထုိင္သူမ်ား 
ကလည္း စက္ရုံေၾကာင္႔ျဖစ္သည္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင္႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္႔ 
ဓါတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင္႔   အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း၊ အေရျပားနွင့္ မ်က္စိျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားသျဖင္႔  
မေက်နပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ စက္ရုံသည္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုႏွင္႔ မီတာ ၅၀ ခန္႔သာ 
ကြာေဝးျပီး စက္ရုံမွ အနံ႕အသက္ဆိုးမ်ားေၾကာင္႔ ေဒသခံေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ယင္းေက်ာင္းသို႔ မတက္ၾကေတာ့ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ကန္ကုန္းေဒသခံမ်ားက 



နုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔အဖြဲ႕သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စက္ရုံနွင့္ ကပ္လ်က္ရိွေသာ 
လယ္ကြင္းမ်ားမွ ေကာက္ပဲသီးနံွမ်ား ပ်က္စီးမႈျဖစ္ပြားေၾကာင္းကိုလည္း ေဒသခံမ်ားက 
ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

အဆုိပါနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ ယခင္ျပဳလုပ္ခ႔ဲေသာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမွ 
ရရိွသည္႔ အေထာက္အထားမ်ားကလည္း စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား 
ျဖစ္ေစပါသည္။ စက္ရုံအနီးနားႏွင့္ဝန္းက်င္ရိွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အလုံးစုံလႊမ္းျခံဳေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခုကို အေရးတၾကီးလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း 
ျပသေနပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း စမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ အက္ဆစ္စက္ရုံအနီးရိွ 
ေလထုအတြင္းနွင့္ ေျမဆီလႊာတြင္ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္ ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ပါသည္။ 
စာသင္ေေက်ာင္းအတြင္း စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ ေရနမူနာတစ္ခုတြင္ ဆာလဖိတ္ပါ၀င္မႈ 
ျမင့္မားေနေၾကာင္း ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္စက္ရုံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားထံ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခ႔ဲပါသည္။ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္႔ 
ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ အေရျပား၊ မ်က္လုံး၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း၊ အစာအိမ္နွင့္ 
အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာမ်ား အပါအဝင္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။  

အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ 
ၾကားခံနယ္တစ္ခုထားရိွရန္ နုိင္ငံတကာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားက တိုက္တြန္းထားပါသည္။  
ၾသစေၾတးလ်အေနာက္ပိုင္းမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နမူနာအျဖစ္ အသုံးျပဳလ်င္ 
(လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းအတြက္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းေလ့ရိွသည္)  ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္စက္ရုံနွင့္ 
လူေနအိမ္ေျခ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အထိအခုိက္မခံႏိုင္သည္႔ ေနရာမ်ားအၾကား    
အကြာအေဝးသည္ အနည္းဆုံး မီတာ ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အၾကား ရိွသင့္ပါသည္။ မုိးၾကိဳးစက္ရုံသည္ 
ကန္ကုန္းေက်းရြာမွ မီတာ ၂၀၀ အကြာတြင္ တည္ရိွေနျပီး  ယင္းအကြာအေဝးသည္ 
အၾကံျပဳထားေသာ အကြာအေဝးထက္ အလြန္ေလ်ာ႔နည္းလ်က္ရိွပါသည္။   

စက္ရုံသည္ နုိင္ငံတကာစံအဖြ ႔ဲအစည္း (ISO)  အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွထားသည္ဟူေသာ 
ဒုတိယဝန္ၾကီး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔အဖြဲ႕က 
စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စက္ရုံလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ကာကြယ္ေျပာဆိုရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
စံအဖြ ႔ဲအစည္း (ISO) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို အသုံးျပဳကာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူခ်က္ 
လြဲမွားေစေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ယခင္က UMEHL နွင့္ ျမန္မာအစုိးရက  
ထုတ္ျပန္ခ႔ဲသည္႔အတိုင္း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သည္႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ISO 14001 သည္ 
ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ထူေထာင္ထားျပီး မည္သူမဆို ရယူအသုံးျပဳႏိုင္သည္႔ စံတစ္ခု 
ျဖစ္ကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင္႔  ျခံဳငုံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ခုကုိ 
အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ ယင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း သုိ႕မဟုတ္ ယင္း၏စက္ရုံ 
အလုပ္ရုံမ်ား၏  ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ အနီးကပ္ မေစာင့္ၾကည့္၊ 
မကြပ္ကဲပါ။ UMEHL အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္တစ္ခု ရရိွထားျခင္းသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းမႈကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္နွင့္ စီမံခန ္႔ခြဲရန္ လက္ေတြ႕တြင္ 
လံုေလာက္ေသာ စနစ္မ်ား ရိွေနသည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ျခင္းမရိွပါ။  



စက္ရုံ၏ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျပည္သူမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းမႈကုိ 
ကူညီရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား၏ ပံ႔ပိုးမႈမ်ားသည္လည္း အရာမထင္ 
ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ စက္ရုံေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္အျပင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စည္ပင္သာယာအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း စက္ရုံ၏ 
က်န္းမာေရးနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အကဲျဖတ္စိစစ္ခ်က္တစ္ခု မရရိွေသးသျဖင္႔ ယင္းစက္ရုံကို 
လိုင္စင္အသစ္ ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခ႔ဲပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္႔တိုင္ ပုိမိုျမင္႔မားေသာ 
အာဏာပုိင္ျဖစ္သည္႔ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနကထုတ္ေပးေသာ သီးျခားလုိင္စင္ျဖင္႔ စက္ရုံကို ဆက္လက္ 
လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနခ႔ဲပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အဆိုပါလိုင္စင္ကို 
ဝန္ၾကီးဌာနက သက္တမ္းတုိးေပးခဲ့ပါသည္။  

စက္ရုံေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡတစ္ခုကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနပါသည္။ ကာကြယ္ေရး 
ဝန္ၾကီးဌာနသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးသည္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 
သ္ို႔ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းျဖင္႔ကြပ္ကဲသည္႔ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ စက္ရုံအတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည္႔ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန သို႔မဟုတ္ 
သယံဇာတႏွင္႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာနတုိ႔က ျပဳရမည္႔အစား ကာကြယ္ေရး 
ဝန္ၾကီးဌာနက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳေနျခင္းသည္ မသင္႔ေလ်ာ္ပါ။ လူ႔အခြင္႔အေရးအရ အႏၱရာယ္ရိွေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ စနစ္တက်ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္မွာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ 
ရိွေသာ စနစ္တစ္ခု ႏွင္႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္သည္႔ သီးျခား 
လြတ္လပ္ေသာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးနစ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။  

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းသည္႔ အကြာအေဝးတစ္ခု အေသအခ်ာရရိွေစရန္ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ ယင္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲသင္႔ျပီး ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ 
စက္ရုံကို အျခားေနရာတစ္ခုသို႔ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အေသအခ်ာ 
လုပ္ေဆာင္သင္႔ပါသည္။ စက္ရုံအတြက္ ေနရာအသစ္တစ္ခုကို ရွာေဖြသတ္မွတ္မႈ မျပီးမခ်င္း၊ 
ထိခုိက္ခံရေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး အလုံးစုံလႊမ္းျခံဳေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္မႈ မျပီးမခ်င္း 
စက္ရုံလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းထားသင္႔ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင္႔ 
က်န္းမာေရးထိခုိက္ခ႔ဲသူမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္း ႏွင္႔ ေဆးဝါးကုသ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ယင္းစက္ရုံ၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္လာသည္႔ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားလုံးကို UMEHL သည္ ကုစားေပးသင္႔ပါသည္။  

ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔အဖြဲ႕သည္ ယင္း၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင္႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
တင္ျပရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ UMEHL ထံသို႔ စာေရးသားေပးပို႔ခ႔ဲပါသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စက္ရုံရိွ “ပကတိ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန” မ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္း 
မရိွေၾကာင္း၊ အက္ဆစ္စက္ရုံသည္ “ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင္႔အညီ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ 
ရိွေၾကာင္း” UMEHL က အေၾကာင္းျပန္ရာတြင္ ေျပာဆိုခ႔ဲပါသည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို 
စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ႏွင္႔ အျခားေသာ သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ ဆက္စပ္ 



ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးႏွင္႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္မည္႔ အခြင္႔အေရးကို ႏိုင္ငံတကာ 
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔အဖြဲ႕ အေနျဖင္႔ လိုလားပါသည္။   

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္ႏွင္႔ ကေနဒါကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနျပီး 
လက္ပံေတာင္းႏွင္႔ S&K ေၾကးနီသတၱဳတြင္းမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ကာလ 
အတြင္းမွ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို ႏိုင္ငံတကာ 
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ အက္ဆစ္စက္ရုံေၾကာင္႔ 
ျဖစ္ေပၚလာသည္႔အႏၱရာယ္မ်ားအျပင္ ေနရာမွအတင္းအၾကပ္ဖယ္ရွားျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ညစ္ညမ္းျခင္း၊ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားကို ရဲမ်ားက တုန္႔ျပန္ရာတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ အလြန္အကၽြံ 
အင္အားသုံးျခင္းစသည္တို႔ အပါအဝင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ေသာ 
အျခားမမွန္မကန္ျပဳမူမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခမ်ားစြာလည္း ရိွေနပါေသးသည္။ 

 

 


