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သက်ပရာက်မှု
Austin ၏ အဓိက စွမ်ေးအင်နှင် ရရွေ့လျာေးသွာေးလာမှု အစီအစဉ်မျာေး အပါအဝင် ရာသီဥတု မျှတရရေး အစီအစဉ်တွင် ရ ာ်ပပထာေးရသာ
ရည်မှန်ေးချက်အာေးလုေးကို ပပည်မီပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ို၏ လက်ရှိ န်လုအိမ် ဓာတ်ရငွွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုမျာေးကို 2030 တွင် 52% အထိ
ရလျှာချနိုင်ပါမည်။

Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အက ဉ််းခ ပ်
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ရာသီဥတု စိန်ရခေါ်မှုသိုို့ ပမင်တက်လာပခင်ေး
လွန်ခပသာ
ွဲ
နှစ်အနည််းငယ်တင
ွ ်၊ ကမဘာပမမကကီ်း၏ ရာသီဥတုံက ပမျှာ်မန
ှ ််းထာ်းသည်ထက်ပပိုံ ပီ်း လ င်မမန်စွာ ပမပာင််းလွဲလာသည်မှာ သိသာလာပသာ်လည််း
ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်းကိုံ ကျွနပ
်ုံ ်တုံို့ိ လ င်မမန်စာွ လုံလုံပလာက်ပလာက် မပလျှာခ နိုံင်ခပါ။
ွဲ ရာသီဥတုံ သိပပညာရှ
ပ
င်မ ာ်းသည် ရာသီဥတုံ ပမပာင််းလွဲမ၏
ှု အ

ိုံ်းရာ်း

ုံ်း

သက်ပရာက်မှုမ ာ်းကိုံ ပရှာင်ရှာ်းရန်နင
ှ ်
ရှင်သန်ပနထိုံင်နင
ိုံ ်ပသာ ရာသီဥတုံကိုံ ထိန််းသိမ််းထာ်းရန် သတိပပ်းထာ်း၍ ကျွန်ုံပတ
် ို့က
ိုံ ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်းကိုံ ထိထပ
ိ ရာက်ပရာက် ပလျှာခ ရပါမည်။ လက်ရှိတွင၊်
ကမဘာကပ်ပရာဂါ၊ ကကီ်းမာ်းလှပသာ ရာသီဥတုံ ကပ်ပဘ်းမ ာ်း၏ အ
နဒမပမှုမ ာ်းကိုံ ကျွန်ုံပ်တိုံို့ ရင်

င်

င် လိှုင််းမ ာ်းနှင် လူမည််းအသက်မ ာ်းကိုံ ကူညီပထာက်ခရင််း ရွဲမ ာ်း၏ ရက်စက်မအ
ှု ပပေါ် နိင
ုံ င
် တကာ

ိုံင်ကက ပတွွေ့ပနရပါသည်။ ယခုံကွဲသိုံို့ ကမဘာအပမပာင််းအလွဲ အခိုံကအ
် တနို့တ
် ွင်၊ စနစ်တက လူမ ိ ်းပရ်းခွမွဲ ခာ်းမှုနှင် ပတ်ဝန််းက င်အပပေါ်

ပခါင််းပုံမြတ်မက
ှု ိုံ တိက
ုံ ြ
် က်ရန် လိုံအပ်သည် ပမြရှင််းနည််းမ ာ်းသည် ယခင်ကထက်ပင် ပိုံ၍ အလ င်စလိုံ လိုံအပ်လာပါသည်။ အမှန်တကယ်ပင် အပမပာင််းအလွဲ လုံပ်ရမည်
အခ န
ိ ်ပရာက်ပါပပီ။
AUSTIN ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ်သည် 2040 မတိင
ုံ ်ခင် လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းတစ်ခုံလုံ်းတွင် သာတူညီမျှစွာမြင် ြန်လအ
ုံ ိမ် ဓာတ်ပငွွေ့ ထုံတလ
် ွှတမ
် မ
ှု ာ်း လုံ်းဝမရှိပရ်း

ိုံသည် တိက မပတ်သာ်းပသာ ရည်မှန််းခ က် မြစ်ပမမာက်ပအာင်လပ
ုံ ်ရန် အ

ိုံမပ ပါသည်။ လုံ်းဝ-သုံညသိုံို့ ပရာက်ရပ
ှိ ရ်း

လူမှုအသိုံင််းအဝိင
ုံ ််းသည် ပလထုံထွဲသိုံို့ ြန်လအ
ုံ ိမ် ဓာတ်ပငွွေ့ လုံ်းဝ မထုံတ်လတ
ွှ ်ပတာမခင််းကိုံ
ပမိ ွေ့ပတာ်ပကာင်စီက သတ်မှတထ
် ာ်းသည် 2050 တွင် လုံ်းဝ-သုံညသိုံို့ ပရာက်ရပ
ှိ ရ်း

ိုံလိုံပါသည်။ အ

ိုံသည်မှာ Austin

ိုံမပ ထာ်းပသာ ရည်မှန််းခ က်အသစ်သည် 2015 တွင်

ိုံသည် ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ယခင် ရည်မန
ှ ််းခ က်ကိုံ မပင်

င်ပပ်းပါသည်။

Austin ၏ လက်ရှိ ထုတ်လွှတမ
် ှုမျာေးနှင် ကျွနပ
်ု ်တုို့ိ ဦေးတည်ရနသည်ရနရာ
Austin တွင်၊ ြန်လအ
ုံ မ
ိ ် ဓာတ်ပငွွေ့ ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်းသည် အမမင်
အကကမပ ခ က်မ ာ်းမြင် ဟန်ခ က်ထန
ိ ််းထာ်းပပီ်း အ

ိုံ်းရာ်း

ုံ်းသိုံို့ ပရာက်ရပ
ှိ နပပီ်း အက ဘက်သိုံို့ ဦ်းတည်ပနပါသည်။ အခုံပတာ၊ လက်ရှိ သိပနည်
ပ
်းက

ုံ်းပသာ ရာသီဥတုံ သက်ပရာက်မမ
ှု ာ်းကိုံ ပရှာင်ရန် လုံပ်ရမည်အရာမ ာ်းစွာ ရှိပါပသ်းသည်။ Austin တွင်၊

ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ထုံတလ
် တ
ွှ ်မမ
ှု ာ်းသည် နယ်ပယ်ငါ်းခုံမှ အဓိက မြစ်လာပါသည်8M
အပ ာက်အဦမ ာ်း
အတွင််းရှိ စွမ််းအင်

မက်ထရစ်တန် CO2e

6M

4M

လျှပ်စစ်
သယ်ယူ
ပိုို့ရ

ာင်ရရေး

2M

စက်မှုလပ
ု ်ငန်ေး
အပအ်းပပ်းရည်မ ာ်း

စွန်ို့ပစ်ပစစညေး်

လက်ရှိတွင၊် လမ််းပပေါ် သွာ်းလာပရ်းနှင် အပ
သိပ
ုံို့ သာ် လွန်ခပသာ
ွဲ
ရှစ်နစ
ှ ်တွင်၊ အပ

ာက်အဦမ ာ်းတွင် အသုံ်းမပ သည် လျှပ်စစ်သည် ထုံတလ
် တ
ွှ ်မမ
ှု ာ်းအတွက် အကကီ်းမာ်း
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2019
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2010
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သဘာဝ ဓာတ်ပငွွေ့

ုံ်း ရင််းမမစ်မ ာ်း မြစ်ပါသည်။

ာက်အဦ ထုံတ်လွှတမ
် ှုမ ာ်းသည် Austin ၏ လူဦ်းပရ 20% တိ်းုံ လာပသာ်လည််း 20% နီ်းပါ်း က

ဤပလျှာခ မှုသည် အမ ာ်းအာ်းမြင် ကျွနပ
်ုံ ်တ၏
ုံို့ိ လူမအ
ှု သိုံင််းအဝိင
ုံ ််းက ပိုံင်

င
ိုံ ပ
် သာ လျှပ်စစ် အသုံ်းမပ မှု

င််းခွဲပါသည်။

ိုံသည် Austin စွမ််းအင်မြင် မပန်လည်မပည်ပြိ ်းပမွဲ စွမ််းအင်

ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုတင
ွ ် ရင််းနှီ်းမမ ပ်နှပ ကာင် မြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ပမိ ွေ့ပတာ်တွင် ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ စွမ််းအင် အသုံ်းမပ မှုမာှ ပိုံ၍ သနို့ရ
် င
ှ ််းလာပသာပ ကာင၊်
သယ်ယူပို့ပ
ိုံ

ာင်ပရ်း ကဏ္ဍသည် ကျွန်ုံပတ
် ို့၏
ိုံ နပါတ်တစ် ထုံတ်လွှတမ
် ှုမ ာ်းရင််းမမစ်တစ်ခုံ လ င်မမန်စွာ မြစ်လာပါသည်။

Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အက ဉ််းခ ပ်
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မျှတပရ်း
လူမျိျုေးရရေး တန်ေးတူညီမှုသည် ကျွန်ုပ်တိုို့၏ လူမှုအသိင
ု ်ေးအဝိင
ု ်ေးတွင် လူမျိျုေးက
လူတစ်ဦေး၏ ဘဝ အရည်အရသွေးကို ကကိျုတင်မခနို့်မှန်ေးရတာသည်
အရပခအရန ပ စ်ပါသည်။

လူမအ
ှု သိုံင်း် အဝိင
ုံ ်း် ရာသီဥတုံ သအမတ်မ ာ်း
ဤအစီအစဉ် ြွွေ့ပြိ ်းတိုံ်းတက်ပရ်းအတွက် အလွန်အပရ်းကကီ်းပသာအခ က်မှာ ရာသီဥတုံ အပမပာင််းအလွဲ စကာ်းဝိုံင််းမှ စနစ်တက
ခ န်လှပ်ခပနရသည် လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််း အြွွဲွေ့ဝင်မ ာ်းထ

က်သွယ်ပရ်း မြစ်ပါသည်။ အ ိုံပါ အုံပ်စုံမ ာ်းနှင် အခ တ
ိ ်အ က်ရှိပနပစရန်၊

လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််း ရာသီဥတုံ သအမတ် ပရိုံဂရမ်တစ်ခုံကိုံ ြန်တီ်းထာ်းပါသည်။ ကျွန်ုံပ်တို့၏
ိုံ သအမတ်မ ာ်းသည် စွမ််းအင်၊
သယ်
ယဥူပတုိပ
ုံို့ မျှတာင်
ရ်း၊အအစာ်းအပသာက်
နှင်
Austin
ရာသီ
ရရေးပအစီ
စဉ်
အကျဉ်ေးချျုပ်
က င််းပရန်

သဘာဝနှင် ထိပတွွေ့မှုတန
ိုံို့ ှင် ပတ်သက်ပပီ်း ၎င််းတိ၏
ုံို့ လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်းနှင် ပ ွ်းပနွ်းမှုမ ာ်း

သင်တင်ပသာ ပငွပ က်း ပထာက်ပမှု လက်ခရရှိခွဲပါသည်။ ဤစကာ်းဝိုံင််းမ ာ်းသည် ကျွန်ုံပ်တို့အ
ိုံ ာ်း လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််း စိုံ်းရိမ်မှုမ ာ်းနှင်

6 ဦ်းစာ်းပပ်းမှုမ ာ်းအပ ကာင််း အသိပပ်းခွဲပပီ်း အဓိပပါယ်ရှိပသာ ပဘာင်ခတ်မခင််းနှင် အပကာင်အထည်ပြာ်မခင််းနှင် ပတ်သက်ပပီ်း

စဉ််းစာ်းပတွ်းပတာရန် ကူညီပပ်းခွဲသည်။

လူမျိျုေးရရေး တန်ေးတူညီမှုတင
ွ ် ရာသီဥတု လုပ်ရ

ာင်ချက်ကို ပိတ်ပင်ပခင်ေး

ရာသီဥတုံ အပမပာင််းအလွဲသည် လူတိုံင််းအပပေါ် သက်ပရာက်ပါသည်၊ သိပ
ုံို့ သာ် ကမဘာကကီ်းအနှို့နှင် Austin ရှိ ဤပနရာတွင် သက်ပရာက်မှုမ ာ်းသည် လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းအာ်းလုံ်း ကာ်း တူညီသည်ဟုံ
မခစာ်းရပါ။ အသာ်းအပရာင်ရှိသူ လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်းနှင် အမခာ်း ခွွဲမခာ်းခရပသာ အုံပ်စုံမ ာ်းသည် စနစ်တက လူမ ိ ်းပရ်းခွွဲမခာ်းမှုနှင် ပတ်ဝန််းက င်

ုံိင်ရာ တရာ်းမမျှတမှုပ ကာင် အထူ်းသမြင်

အာ်းနည််းခ က်ရှိပနပါသည်။
1928 တွင်၊ Austin သည် မ ဉ််းနီတာ်းမခင််းဟုံပခေါ်သည် က င်ထုံ်းကိုံ အသုံ်းမပ ၍ ပမိ ွေ့ပတာ်ကိုံ လူမ ိ ်းပရ်းအရ ခွွဲမခာ်းထာ်းသည် မာစတာ အစီအစဉ်ကိုံ ြန်တီ်းထာ်းသည်။ မ ဉ််းနီတာ်းမခင််းသည်
အဓိကအာ်းမြင် လူမည််းနှင် စပိန်/လက်တင်နွယ်ြွာ်း ပနထိုံင်သူမ ာ်းကိုံ သီ်းမခာ်း၊ နှစ်လိုံြွယ်မပကာင််းပသာ ဧရိယာမ ာ်းသိုံို့ အဓမမ ြယ်ရှာ်းပစ်ခွဲပပီ်း တာ်းမမစ်ပိတ်ပင်ခွဲသည်။
တမခာ်းတစ်ပနရာရာတွင် ပနထိုံင်ရန် ကကိ ်းပမ််းပနသည် လူမြြူမဟုံတ်သူတိုံင််းအတွက် ပမိ ွေ့ပတာ် ဝန်ပ

ာင်မှုမ ာ်းကိုံ မငင််း

မိုံ ခင််းနှင် လူမြြူ ကကီ်းစိုံ်းပပီ်း အ ကမ််းြက်မှု မြစ်ပစမခင််းမြင်

တာ်းမမစ်ပိတ်ပင်ခွဲ ကသည်။ အ ကမ််းြက်ပသာ အက င်က လူမည််းနှင် စပိန်/လက်တင်နွယ်ြွာ်း ပနထိုံင်သူမ ာ်းကိုံ IH-35 ၏ အပရှွေ့ သိုံို့မဟုံတ် ပမိ ွေ့ပတာ်ကနို့်သတ်ခ က်မ ာ်းမပင်ပတွင်
ပနထိုံင်ရန် ြိအာ်းပပ်းခွဲပပီ်း ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းအပပေါ် ယပနို့အထိ သက်ပရာက်ပနပါသည်။ Austin အပရှွေ့ပိုံင််းရှိ စက်မှုလုံပ်ငန််း နယ်ပမမသည် အသာ်းအပရာင်ရှိသူ
လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်းကိုံ အနတရာယ်မ ာ်းပသာ၊ ပတ်ဝန််းက င်

ုံိင်ရာ ပ က်စီ်းပနသည် အပမခခအပ

ပိတ်ပစ်ထာ်းသည် Holly Street လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းပပ်းရုံနှင် Austin အပရှွေ့ပိုံင််း ပလာင်စာ

ာက်အအုံရှိသည် ညစ်ညမ််းပသာ ဧရိယာမ ာ်းတွင် ပနထိုံင်ရန် ြိအာ်းပပ်းခွဲသည်။ ယခုံ

ီ တိုံင်ကီ လုံပ်ငန််းမ ာ်းမှာ လတ်တပလာ ဥပမာမ ာ်း မြစ်ပါသည်။

ရာသီဥတုံ အပမပာင််းအလွဲကိုံ ပမြရှင််းမခင််းက ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းတွင် မြစ်ပပေါ်ခွဲသည် တရာ်းမမျှတမှုမ ာ်းကိုံ ပမြရှင််းမခင််းမရှိဘွဲ မမြစ်နိုံင်သည်ကိုံ ကျွန်ုံပ်တိုံို့ သိနော်းလည်ပါသည်။
ကျွန်ုံပ်တိ၏
ုံို့ ရာသီဥတုံ ရည်မှန််းခ က်မ ာ်း မပည်မီပစရန် ကူညီမည် မဟာဗ ြူဟာမ ာ်း ြန်တီ်းပရ်းသာ်းရာတွင်၊ ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ပမိ ွေ့ပတာ်အတွက် ပိုံ၍ ပါဝင်ပသာ၊ က န််းမာပရ်းနှင်ညီပသာ၊
တတ်နိုံင်ပသာနှင် ရယူအသုံ်းမပ နိုံင်ပသာ အစီအစဉ်ကိုံ ြန်တီ်းရန် ပရ်း

ွွဲထာ်းသည်။ လူမ ိ ်းပရ်း တန််းတူညီမှုကိုံ ပမြရှင််းပနစဉ် ြန်လုံအိမ် ဓာတ်ပငွွေ့ ထုံတ်လွှတ်မှုမ ာ်းကိုံ ပလျှာခ ပ ကာင််း

ပသခ ာပစရန် အစီအစဉ်တစ်ခုံစီ၏ ရည်မှန််းခ က်မ ာ်းနှင် မဟာဗ ြူဟာမ ာ်းကိုံ ဂရုံတစိုံက် ခ င်တွက်ခွဲပါသည်။

ရာသီဥတု မျှတရရေးအတွက် ကတိကဝတ်

သုေးစွွဲခွင်
လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေး

တန်ေးတူညီမှု

ဦေးရရ

ရှိရမည်အရာ
ကျန်ေးမာရရေး
အကျိျုေးရလဒ်မျာေး

ရရရှည်တည်တရရေး
မျှတ

ရသာ
အစိမေး် ရရာင်သိုို့
ကူအလု
ေးရပပာင်
ပ်မေးပခင်
ျာေး ေး

တတ်နိုင်မှု
တာဝန်ခမှု
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ရရရှည်တည်တရသာ အရ
Austin ရှိ အပ

ာက်အဦမျာေး

ာက်အဦမ ာ်းသည် ကျွနပ
်ုံ ်တ၏
ုံို့ိ ထုံတလ
် တ
ွှ ်မမ
ှု ာ်း၏ 50% ခနို့်အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ အပ

အသုံ်းမပ မှုနှင် ယိုံစိမ်မက
ှု ိုံ ပမြရှင််းမခင််းနှင် ပ

ာက်လုံပ်ပရ်း ပစစည််းမ ာ်းကိုံ ပိုံ၍ တာရှည်ခစွာ စီမခနို့်ခွွဲမခင််းမြင် ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ အပ

ပလျှာခ မခင််းတွင် ပမခလှမ််းက က
ွဲ မ
ွဲ ာ်း မပ လုံပ်နိုံင်ပါသည်။ သိပ
ုံို့ သာ် ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ အပ
ပလျှာခ မခင််းအပ ကာင််းသာ မဟုံတ်ပါ။ အပ

ာက်အဦမ ာ်းကိုံ ကာဗွန်ပလျှာခ မခင််း၊ အပအ်းပပ်းရည်
ာက်အဦ

ိုံင်ရာ ထုံတ်လွှတမ
် ှုမ ာ်း

ာက်အဦမ ာ်းကိုံ တိ်းုံ တက်ပကာင််းမွနပ
် စမခင််းက ထုံတလ
် တ
ွှ ်မမ
ှု ာ်းကိုံ

ာက်အဦတွင််း ပလထုံ အရည်အပသွ်းနှင် ကျွန်ုံပတ
် ို့၏
ိုံ အိမ်မ ာ်း အသုံ်းမပ မခင််း၏ စွမ််းအင် ကုံနက
် စရိတအ
် မပင်

စီ်းပွာ်းပရ်းပနရာမ ာ်းကိုံ ပမြရှင််းရန်မာှ လည််း အပရ်းကကီ်းပါသည်။

ဓာတ်ပုံ ခရက်ဒစ်- Andrea Calo

“[ကျွန်ုပ်တို့ိုသည်]

န်ေးသစ်တီထွင်[ပပီေး] အရ ာက်အဦမျာေးကို ပို၍ ရရရှည်တည်တရစသည် လူမည်ေး၊ တိုင်ေးရင်ေးသာေးနှင်

အသာေးအရရာင်ရှိသူမျာေး ပိုင် ိုင်ရသာ လုပ်ငန်ေးမျာေးအတွက် အထူေး ပရိုဂရမ်မျာေးကို အရကာင်အထည်ရ ာ်ရမည်။”
Austin ရာသီဥတု မျှတရရေး အစီအစဉ် အကျဉ်ေးချျုပ်

-Austin လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေးအ ွွဲွေ့ဝင်
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သက်ပရာက်မှု
ဤအစီအစဉ်တွင် ရရရှည်တည်တရသာ အရ ာက်အဦမျာေး ရည်မှန်ေးချက်အာေးလုေးကို ရ ာ်ရ ာင်ထာေးပပီေး Austin
စွမ်ေးအင်၏ ထုတ်လုပ်ရရေး အစီအစဉ်တွင် ရည်မှန်ေးချက်မျာေး ပပညမ
် ီပါက၊ လူမှုအသိင
ု ်ေးအဝိုင်ေး အနှို့ န်လုအိမ် ဓာတ်ရငွွေ့
ထုတ်လွှတ်မှုမျာေးကို 2030 တွင် 34% အထိ ရလျှာချနိင
ု ်ပါမည်။
ပအာက်ပါ 2030 ရည်မှန််းခ က်မ ာ်းသည် တန််းတူညီမက
ှု ိုံ တိ်းုံ မမင်ပနစဉ် Austin တွင် အပ
အရ

ာက်အဦမ ာ်းကိုံ ပိုံ၍ ပရရှည်တည်တပစရန် ရည်ရယ်ပါသည်။

ာက်အဦ အသစ်အာေးလုေးသည် ကာဗွန် ထုတလ
် ွှတမ
် ှုမျာေး လုေးဝ-သုည ပ စ်သည်၊ လက်ရှိ အရ

သဘာဝ ဓာတ်ရငွွေ့

ာက်အဦမျာေးမှ ထုတလ
် ွှတမ
် ှုမျာေးသည် 25% ရလျာကျသည်၊ ထိုို့အပပင်

ိုငရ
် ာ ထုတလ
် တ
ွှ ်မမ
ှု ျာေးသည် 30% ရလျာကျသည်။

လုံ်းဝ-သုံည ကာဗွန် အပ

ာက်အဦသည် အလွန်ထပ
ိ ရာက်ပပီ်း အလုံပ်ခွငတ
် ွင််း သိမ
ုံို့ ဟုံတ် အလုံပ်ခွင်မပင်ပ မပန်လည်မပည်ပြိ ်းပမွဲ စွမ််းအင်မြင် အလုံ်းစုံ စွမ််းအင်ရရှသ
ိ ည်။

တိ်းုံ တက်ပနပသာ ပမိ ွေ့ပတာ်အမြစ်၊ အပ

ာက်အဦအသစ်မ ာ်းသည် ကာဗွန်မထုံတ်လွှတဘ
် ွဲ ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ လက်ရှိ အပ

က်လက်၍ ပလျှာခ ပပ်းပါသည်။ သနို့ရ
် င
ှ ််းပသာ လျှပစ
် စ်သိုံို့ ပရွေ့ပမပာင််းမခင််းအမပင်၊ ကျွန်ုံပ်တို့သ
ိုံ ည် အပ

ာက်အဦမ ာ်း၏ သက်ပရာက်မှုမ ာ်းကိုံ

ာက်အဦသစ်မ ာ်းအတွက် မမင်မာ်းပသာ စနှုန််းမ ာ်းကိုံ

ပထာက်ပသည် စည််းမ ဉ််းမ ာ်းကိုံ သပဘာတူလက်ခပပီ်း ပနထိုံင်သူမ ာ်းနှင် အြွွဲွေ့အစည််းမ ာ်းက ၎င််းတိို့၏
ုံ စွမ််းအင် စရိတ်မ ာ်းကိုံ ပလျှာခ နိုံင်ပ ကာင််း ပသခ ာပစပါသည်။

အရအေးရပေးရည် ယိုစိမ်မှုမှ လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေး အနှို့ ထုတ်လွှတ်မှုမျာေးကို 25% အထိ ရလျှာချရပေးပါသည်။
အပအ်းပပ်းရည်မ ာ်းသည် ပခတ်မီ ဘဝတွင် အဓိကက ပသာ ကဏ္ဍက ပါဝင်ပနပပီ်း ပလပအ်းပပ်းမခင််းနှင် အပအ်းပပ်းမခင််းကိုံ သက်ပသာင်သက်သာမြစ်ပစပါသည်။
ကမပကာင််းစွာမြင်ပင်၊ ကျွန်ုံပ်တ၏
ို့ိုံ ကာဗွန်ပမခရာတွင် သိသာပသာ ပါဝင်ကူညီမမ
ှု ာ်းလည််း မပ လုံပ်ထာ်းပါသည်။ အပအ်းပပ်းရည် ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်း ပလျှာခ မခင််းသည်
ပိုံ၍ အက ိ ်းမ ာ်းပသာ အပ
ဝန်ပ

ာက်အဦမ ာ်း ပရ်း

ာင်မှုပပ်းသူမ ာ်းကိုံ အပကာင််း

ွွဲမခင််း၊ ယိုံစိမ်မှု ပလျှာခ မခင််းကိုံ မက်လုံ်းပပ်းမခင််း၊ အပအ်းပပ်းရည်အပဟာင််းမ ာ်းကိုံ သိမ််း

ည််းပပီ်း ြ က်

ီ်းမခင််း၊ HVAC

ုံ်း အပလအထမ ာ်းမြင် ပလက င်ပပ်းမခင််းနှင် ပရ်းခ ယ်မှုမ ာ်း ရလာပပီ်း အသုံ်းမပ ရန် ပဘ်းကင််းလာသည်နင
ှ ်

သက်ပရာက်ပန
ိုံ ည််းပသာ ပရ်းခ ယ်မှုမ ာ်းသိုံို့ ကူ်းပမပာင််းမခင််း လိုံအပ်ပါမည်။

ရဒသနတရ ရ

ာက်လုပရ
် ရေး IS တွင် အရ

ာက်အဦ ပစစည်ေးမျာေးတွင် ွေ့ွွဲ စည်ေးပါဝင်ရသာ ကာဗွန် ရပခရာကို

40% ရလျှာချခွဲသည်။
အပ

ာက်အဦမ ာ်း၏ ြွွဲွေ့စည််းပါဝင်ပသာ ကာဗွန်သည် ထုံတန
် ုံတမ
် ှု၊ ကုံန်ထုံတ်လပ
ုံ ်ပရ်း၊ သယ်ယူပို့ပ
ိုံ

ပြိ ြ က်မခင််းနှင် ပစစည််းမ ာ်းကိုံ စွနို့်ပစ်မခင််း သိမ
ုံို့ ဟုံတ် မပန်လည်အသုံ်းမပ မခင််းနှင်
တိက
ုံ ်

ိုံငစ
် စ်ပ

်းမခင််းနှင်

ယ်တင်ထာ်းပသာနှင် ကာဗွနန
် ည််းပသာ ပ

ာင်ပရ်း၊ ပ

ာက်လပ
ုံ ်ပရ်းနှင် မပ မပင်ထန
ိ ််းသိမ််းပရ်း၊

က်စပ်ပသာ ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုအာ်းလုံ်းကိုံ ကိုံယ်စာ်းမပ ပါသည်။ အပ

ာက်လပ
ုံ ်ပရ်း ပစစည််းမ ာ်း အသုံ်းမပ မခင််းကိုံ အာ်းပပ်းမခင််းမြင် အ

ာက်အဦမ ာ်း

ိုံပါ

ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်းကိုံ ပလျှာခ နိုံငပ
် ါသည်။

လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေးအနှို့တွင် တစ်နှစ်လျှင် 152,000 ဧက-ရပ ရရလိုအပ်ချက်ကို ညီမျှစွာ ရအာင်ပမင်ခွဲသည်။
Austin သည် မိုံ်းပခါင်တတ်ပလရှိပပီ်း လ င်မမန်စွာ တိ်းုံ ပွာ်းပနပသာ ပဒသမြစ်ပသာပ ကာင် ကျွန်ုံပတ
် ို့၏
ိုံ ပရမ ာ်းကိုံ ပရရှညတ
် ည်တစွာ စီမမခင််းက
အလွန်အပရ်းကကီ်းပါသည်။ ပရအသုံ်းမပ မှုနှင် ပလျှာခ ပရ်း ပဏာမပ

ာင်ရက်မှုမ ာ်းတွင် ပိုံမ ာ်းပသာ ပဒသခမ ာ်းကိုံ ထညသ
် ွင််းရန်၊ အပ

မဟာဗ ြူဟာမ ာ်းသည် ကိုံယစ
် ာ်းလှယ်နင
ှ ် တန််းတူညီပသာ လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််း ခ ိတ်
ြယ်ရှာ်းရမည်။ အသုံ်းအပ

ာင် လုံပ်ပ

က်လုံပက
် ိုံင်ပရ်းကိုံ အာ်းပပ်းကာ ပါဝင်ပ

ာင်မှုမ ာ်းတွင် စွမ််းအင် ပချွတာပရ်းနှင် အသင်

ာက်အဦက အသာ်းပပ်းပသာ

ာင်ရက်မှု အတာ်းအ

ုံ်းမြစ်ပရ်းသည်လည််း ပရစနစ်၏ ပတ်ဝန််းက င်

ီ်းမ ာ်းကိုံ

င
ိုံ ်ရာ ပမခရာကိုံ

ပလျှာခ မခင််းတွင် အဓိက ကိရိယာမ ာ်းလည််း မြစ်ပါသည်။

Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အက ဉ််းခ ပ်

9

သက်ပရာက်မှု
ဤအစီအစဉ်ပ င် သယ်ယူပိုို့ရ ာင်ရရေးနှင် ရပမရာအသုေးပပျုမှု ရည်မှန်ေးချက်အာေးလုေး ပပည်မီပပီေး Capital Metro ၏ Project Connect ကို
ရ ာ်ရ ာင်ထာေးပါက၊ လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေး အနှို့အပပာေး န်လုအိမ် ဓာတ်ရငွွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုမျာေးကို 2030 တွင် 3% အထိ
ရလျှာချနိုင်ပါသည်။

“ကျွန်ရတာ်တိုို့ ပမိျုွေ့ရတာ်ရွဲွေ့ စိလ
ု ွင်မန
ှု ှင် မတူကွွဲပပာေးမှုကို ရလျှာချရင်ေး Austin ရှိ ဝင်ရငွနည်ေးပပီေး
ချန်လှပ်ခရရသာ လူမှုအသိုင်ေးအဝိင
ု ်ေးမျာေးက ယ်ထတ
ု ်ခရနရသည်လိုို့ ကျွန်ရတာ် စိုေးရိမ်ပါတယ်။”
Austin ရာသီဥတု မျှတရရေး အစီအစဉ်
အကျဉ်ေးချျုပ်

-Austin လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေးအ ွွဲွေ့ဝင်

သယ်ယူပိုို့ရ

ာင်ရရေးနှင် ရပမရာအသုေးပပျုမှု

ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ပဒသခမ ာ်း ပနထိုံင်၊ လုံပ်ကင
ိုံ ်ပပီ်း ရှင်သန်သည် ပနရာနှင် ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ပမိ ွေ့အနှို့တွင် သူတုံို့ိ ပရွေ့ပမပာင််းပုံသည် ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ လူမှုအသိုံင််းအဝိင
ုံ ််းအနှို့
ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်းအပပေါ် ကကီ်းမာ်းစွာ သက်ပရာက်ပါသည်။ တမင်တကာလုံပ်ပသာ ြယ်ရှာ်းပစ်မှု
ညိနိှုင််းထာ်းပသာ သယ်ယူပပ
ို့ိုံ

နို့က
် င်ပရ်း မဟာဗ ြူဟာမ ာ်းနှင် ပပါင််းစပ်ထာ်းသည်

ာင်ပရ်းနှင် ပမမရာအသုံ်းမပ မှု မဟာဗ ြူဟာမ ာ်းသည် ပိုံ၍ စိမ််းလန််းပသာ သယ်ယူပပ
ို့ိုံ

ာင်ပရ်း ပုံစမ ာ်း ရနိုံင်မက
ှု ိုံ

တိ်းုံ မမင်ပပ်းနိုံင်သည်၊ ပိုံ၍ စရိတမ
် ကကီ်းပသာ အိမ်ရာကိုံ ြန်တီ်းပပ်းနိင
ုံ ်သည်အမပင် မတူကွွဲမပာ်းပသာ လူမအ
ှု သိုံင််းအဝိင
ုံ ််းမ ာ်းကိုံ ပထာက်ပရင််း ြန်လအ
ုံ ိမ် ဓာတ်ပငွွေ့
ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်းကိုံ ပလျှာခ ပပ်းနိင
ုံ ်ပါသည်။ ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ပမျှာ်မန
ှ ််းခ က်သည် အသက်အရယ်စန
ုံ ှင် စွမ််းရည်မ ိ ်းစုံရိပ
ှ သာ ဝင်ပငွနည််း လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်းနှင်
အသာ်းအပရာင်ရသ
ှိ ူ လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်း၏ လိုံအပ်ခ က်မ ာ်း မပည်မီပသာ လူပဂ
ုံ ္ိ လ်ဗဟိုံမပ ပရွေ့လ ာ်းသွာ်းလာပရ်း ကွနရ
် က်တစ်ခက
ုံ ိုံ
ပ ိ ်းပထာင်ပပ်းရန် မြစ်သည်။

ပမိျုွေ့ရတာ်၏ လုပ်ရ

ာင်ချက် စင်တာမျာေးအတွင်ေး တည်ရှိသည် ရဒသခမဟုတ်သူ

ိုင်ရာ ွေ့ွ ပ ိျုေးတိုေးတက်ရရေး IS

၏ 80%။
ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ပမိ ွေ့ပတာ်ကိုံ ပရရှညတ
် ည်တစွာ တိ်းုံ တက်ပစမခင််းက ကာ်းမ ာ်းအပပေါ် မှီခိုံပနရမခင််းကိုံ ပလျှာခ ပပ်းနိုံင်သည်။ ပိမ
ုံ ာ်းပသာ သယ်ယူပို့ပ
ိုံ

ာင်ပရ်း

ပရ်းခ ယ်မှုမ ာ်းကိုံ ပပိုံ်းပပ်းမခင််းနှင် ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း ကာ်းမပမာင််းရန် မက်လုံ်းပပ်းြိုံို့ အလုံပ်ရှင်မ ာ်းနှင်အတူ လုံပက
် ိုံင်မခင််းမြင် ရုံ်းသွာ်းရုံ်းမပန်သူမ ာ်းသည် သွာ်းလာရန်
ပိုံသနို့်ရှင််းပသာ နည််းလမ််းမ ာ်းကိုံ အရန်သင် ပရ်းခ ယ်ပါမည်။ အလုံပ်ရင
ှ ်မ ာ်းသည် စက်ဘီ်းစီ်းမခင််း၊ လမ််းပလျှာက်မခင််း၊ transit စီ်းမခင််းနှင် အမခာ်း မျှပဝသုံ်း
သွာ်းလာပရ်း ပုံစမ ာ်းကိုံ ၎င််းတိ၏
ို့ုံ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနှင် ပြာက်သည်မ ာ်း အသုံ်းမပ နိုံငပ
် စမခင််းမြင် ကူညပ
ီ ပ်းနိုံင်ရပါမည်။

အိမရ
် ာယူနစ်ရပါင်ေး 135,000 ကို ထိန်ေးသိမေး် ထာေးပပီေး ၎င်ေးတိုို့က စရိတ်မကကီေးရသာ အိမရ
် ာ ယူနစ် 60,000
အပါအဝင် ပမိျုွေ့ရတာ်၏ လုပ်ရ

ာင်ချက် စင်တာမျာေးမှ မိင
ု ်ဝက်အတွင်ေး တည်ရှိသည် အိမရ
် ာအသစ်၏ 75% ကို

ထုတ်လုပ်ရပေးပါသည်။
အိမ်ရာနှင် ရာသီဥတုံတမ
ို့ိုံ ှာ ခွမွဲ ခာ်းမရနိုံငပ
် ါ။ လူမ ာ်းက ကုံန်စုံ
ဝန်ပ

င
ိုံ ်မ ာ်း၊ ဘဏ်မ ာ်း၊ က န််းမာပရ်းပစာင်ပရှာက်မှု ဝန်ပ

ာင်မမ
ှု ာ်းနှင် ပက ာင််းမ ာ်းကွဲသိုံို့ လိအ
ုံ ပ်ပသာ

ာင်မှုမ ာ်းမှ အပဝ်းတွင် ပနထိင
ုံ ်လျှင်၊ အမ ာ်းမပည်သူ သွာ်းလာပရ်း၊ လမ််းပလျှာက်မခင််းနှင် စက်ဘီ်းစီ်းမခင််းကွဲသိုံို့ ပရွေ့လ ာ်းသွာ်းလာမှု ပရ်းခ ယ်စရာမ ာ်းကိုံ

အသုံ်းမမပ နိုံင်ပါ။ Austin အပရှွေ့ပင
ိုံ ််း၏ ကကီ်းမာ်းပသာ အပိင
ုံ ််းမ ာ်းသည် က န််းမာပပီ်း စရိတမ
် ကကီ်းပသာ အစာ်းအပသာက်ကိုံ ရယူမှုအပပေါ် သိသာပသာ
အတာ်းအ

ီ်းမ ာ်းကိုံ ရင်

င
ိုံ ်ပနရပသာ်လည််း အိမ်ရာသည် တမြည််းမြည််း ပိုံ၍ပင် စရိတမ
် သက်သာပတာပသာပ ကာင် ဝင်ပငွနည််းသူမ ာ်း၊ မသန်စမ
ွ ််းသူမ ာ်းနှင်

အသာ်းအပရာင်ရသ
ှိ ူ လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်းက ပရွေ့ပမပာင််းခွဲရသည်။ ြယ်ရာှ ်းခရမှုကိုံ ရပ်တနို့န
် ိုံင်ရန်၊ သယ်ယူပို့ပ
ိုံ

ာင်ပရ်း ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်း ပလျှာခ ရန်နှင်

လိုံအပ်သူမ ာ်းအတွက် ပိုံမ ာ်းပသာ အိမ်ရာရရှိပ ကာင််း ပသခ ာပစရန် အလယ်ပင
ိုံ ််းပနရာမ ာ်းတွင် စရိတမ
် ကကီ်းပသာ အိမ်ရာကိုံ ခ က်ခ င််း ရရှိနိုံငရ
် န် လိုံအပ်ပါသည်။

AUSTIN တွင် သွာေးလာမှု 50% ကို အမျာေးပပည်သူသွာေးလာရရေး၊ စက်ဘီေးစီေးပခင်ေး၊ လမ်ေးရလျှာက်ပခင်ေး၊
ကာေးမျှစီေးပခင်ေးပ င် သွာေးလာကကသည် သိုို့မဟုတ် အိမမ
် ှရန၍ အလုပ်လုပပ် ခင်ေးပ င် ယင်ေးပမာဏကို
ရရှာင်ရှာေးနိုင်ခွဲသည်။
စက်တပ်ယာဉ်မ ာ်း၏ ကာဗွန်နှင် ညစ်ညမ််းပစပသာ သက်ပရာက်မှုမ ာ်းကိုံ ပလျှာခ ရန်၊ Austin ပတ်ဝန််းက င်ရှိ လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််း အြွွဲွေ့ဝင်မ ာ်းနိုံင်သမျှမ ာ်းမ ာ်းကိုံ ကာ်းမစီ်းဘွဲ သွာ်းလာနိုံင်ပစရန်
ကူညီပပ်းရမည်။ ဝင်ပငွနည််း လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်းနှင် အသာ်းအပရာင်ရှိသူ လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်းကိုံ ကူညီရန် ြယ်ရှာ်းပစ်မှု

နို့်က င်ပရ်း မဟာဗ ြူဟာမ ာ်းမြင် ပပါင််းစပ်ထာ်းပသာအခါ၊

အမ ာ်းမပည်သူ သွာ်းလာပရ်းသည် တန််းတူညီပပီ်း ကာဗွန်နည််းပသာ ပမိ ွေ့ပတာ်၏ အဓိက အစိတအပိုံင််းတစ်ခုံ မြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ လမ််းပ ကာင််းမ ာ်းကိုံ မပင်
အကကိမ်ပရ၊ အမမန်နှုန််းနှင် အက ိ ်းမ ာ်းမှုကိုံ မပင်

င်ရန် အ

င်

င် လုံပ်ပ

လမ််းပ ကာင််းမ ာ်းတွင် သွာ်းလာပရ်းယာဉ်၏ ပဘ်းကင််းပရ်းနှင် စိတ်ခ ရမှုကိုံလည််း တိုံ်းမမင်ပပ်းရမည်မြစ်ကာ လူပိုံမ ာ်းမ ာ်းကိုံ ဝန်ပ
တန််းတူညီမှုမြင် ဦ်းပ

ာင်မှုပပ်းပသာ

ာင်မှုပပ်းရန် သွာ်းလာပရ်းစရိတ်မ ာ်းကိုံလည််း ပလျှာခ ရမည်။

ာင်မခင််းသည် သွာ်းလာပရ်းကိုံ အသုံ်းမပ နိုံင်မှုကိုံ မမင်တင်မခင််းနှင် ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ စက်ဘီ်းကွန်ရက်၊ လမ််းပဘ်းပလျှာက်လမ််းမ ာ်းနှင် လမ််းကူ်းလမ််းမ ာ်းကိုံ တိုံ်းမမင်မခင််းမြင်

ကာဗွန်နည််းပသာ သိုံို့မဟုံတ် လူအမ ာ်းက အာ်းမြည်ထာ်းပသာ ပရ်းခ ယ်မှုမ ာ်းကိုံ အသုံ်းမပ ရန် ပဒသခမ ာ်းအတွက် အလွယ်ကူ
ပ ိ ်းပထာင်ပပ်းမခင််းကိုံ

င်ရန်နှင် တိုံ်းမမင်ထာ်းပသာ စိတ်ခ ရမှု၊

ာင်ရမည်။ သမိုံင််းပ ကာင််းအရ ခ န်လှပ်ခရသည် လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်းအတွက် ဝန်ပ

ုံ်း မပ လုံပ်ပပ်းသည် လူပုံဂ္ိ လ်ဗဟိုံမပ ကွန်ရက်တစ်ခုံကိုံ

ိုံလိုံသည်။

Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အက ဉ််းခ ပ်

11

သက်ပရာက်မှု
ဤအစီအစဉ်တွင် သယ်ယူပရ
ိုို့
ာင်ရရေး လျှပ်စစ်အသွငရ
် ပပာင်ေးပခင်ေးအာေးလုေးသိုို့ ပပညမ
် ီပါက၊
လူမှုအသိုင်ေးအဝိင
ု ်ေးအနှို့ န်လုအိမ် ဓာတ်ရငွွေ့ ထုတ်လတ
ွှ ်မှုမျာေးကို 16% အထိ
ရလျှာချနိုင်ပါသည်။

Austin ရာသီဥတု မျှတရရေး အစီအစဉ် အကျဉ်ေးချျုပ်

12

သယ်ယူပုို့ိရ

ာင်ရရေး လျှပစ
် စ်အသွင်ရပပာင်ေးပခင်ေး

Austin တွင်၊ ကျွနပ
်ုံ ်တ၏
ုံို့ိ သယ်ယူပို့ပ
ိုံ

ာင်ပရ်း စနစ်သည် ြန်လအ
ုံ ိမ် ဓာတ်ပငွွေ့မ ာ်း အကကီ်းမာ်း

ပလထုံညစ်ညမ််းမှု၏ ပင်မရင််းမမစ် မြစ်နင
ှ ်ပပီ်း မြစ်ပါသည်။ ဤသယ်ယူပို့ပ
ိုံ

ာင်ပရ်း

ုံ်း ထုံတလ
် ွှတသ
် ူ မ ကာမီ မြစ်လာမည်မြစ်ပပီ်း ၎င််းက ပဒသနတရ

ိုံင်ရာ ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုအမ ာ်းစုံသည် ကိယ
ုံ ်ပင
ိုံ ်ကာ်းမ ာ်းနှင်

ကုံန်တင်ကာ်းမ ာ်းပ ကာင် မြစ်သည်။ ကျွန်ုံပ်တ၏
ို့ိုံ ထုံတလ
် ွှတမ
် မ
ှု ာ်း ပလျှာခ ပရ်း ပစ်မှတ်မ ာ်း မပည်မီြရ
ုံို့ိ န်၊ မပန်လည်မပည်ပြိ ်းပမွဲ စွမ််းအင်မြင် ပပိုံ်းထာ်းသည်
ကိုံယ်ပင
ိုံ က
် ာ်းမ ာ်း အပါအဝင် လူအမ ာ်းကိုံ ပရရှည်တည်တပသာ သယ်ယူပပ
ို့ိုံ

ာင်ပရ်း ပုံစမ ာ်းကိုံ အသုံ်းမပ ပစရန် လိအ
ုံ ပ်ပါမည်။

လျှပ်စစ်ကာ်းမ ာ်း (EVs) သည် ပိုံ၍ စရိတသ
် က်သာလာပပီ်း ပရ်းခ ယ်စရာ ပိုံမ ာ်းလာကာ အာ်းသွင််းနည််းလမ််းမ ာ်း ပိုံမ ာ်းလာမခင််းက သတင််းပကာင််းပါ။ 2030 အတွက်
ပအာက်ပါ ရည်ရယ်ခ က်မ ာ်းသည် လူမအ
ှု သိုံင််းအဝိုံင််း၏ EVs လက်ခအသုံ်းမပ မှုကိုံ တိ်းုံ မမင်ရန် ရည်ရယ်ပါသည်။

Austin တွင် သွာေးလာရနသည် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်စုစုရပါင်ေး၏ 40% မှာ လျှပ်စစ်ပ င်
ပ စ်ပပီေး EV ပိင
ု ်

ုင
ိ မ
် ှုသည် ယဉ်ရကျေးမှုအရ၊ ပထဝီဝင်အရနှင် စီေးပွာေးရရေးအရ

မတူကွွဲပပာေးပါသည်။
မပန်လည်မပည်ပြိ ်းပမွဲ စွမ််းအင်မြင် ပပိုံ်းထာ်းသည် EVs သည် ပဒသနတရ ပလထုံညစ်ညမ််းမှုနှင် ရာသီဥတုံ

ိုံင်ရာ

ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်းကိုံ ပလျှာခ ရန် အဓိကနည််းလမ််းတစ်ခုံ မြစ်နင
ိုံ ်သည်။ သိပ
ုံို့ သာ် ၎င််းက ပနို့ခ င််းညခ င််းပတာ မမြစ်နိုံင်ပါ။ ပမိ ွေ့ပတာ်သည် လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််း
လိုံအပ်ခ က်မ ာ်းကိုံ နော်းပထာင်မခင််း၊ မက်လုံ်းမ ာ်း ပပ်းမခင််းနှင် ပတ်ဝန််းက င်အတွက် ပိုံသက်သာ၊ လွယ်ကူပပီ်း ပိပ
ုံ ကာင််းပသာ ပမြရှင််းနည််းမ ာ်းအတွက်
ပူ်းပပါင််းလုံပက
် ိုံင်မခင််းမြင် အကူ်းအပမပာင််း မပ လုံပ်ရန် ပဒသခမ ာ်းကိုံ ပထာက်ပပပီ်း လုံပ်ငန််းမ ာ်းနှင်အတူ လုံပ်ကင
ိုံ ်ရန် လိအ
ုံ ပ်ပါမည်။

Austin တွင် လမ်ေးရပေါ်တွင် ပိမ
ု ျာေးရသာ EVs ကို ရထာက်ပရန် အ

င် 1၊ 2 နှင် DC

အပမန်အာေးသွင်ေးရမ
ု ျာေးကို ရရာရနှှော၍ တန်ေးတူညီစွာ ပ နို့ရ
် ဝထာေးပါသည်။
EV ဝယ်ယူမခင််းက ကကီ်းမာ်းပသာ ပမခလှမ်း် တစ်ခုံပပီ်း၊ ပလတ်တပ်ြို့လ
ိုံ ည််း ပနရာ လိအ
ုံ ပ်ပါသည်။ Austin စွမ််းအင်၏ ပိင
ုံ ်ရှငအ
် မြစ်၊ ပမိ ွေ့ပတာ်တွင် ကာ်းအာ်းသွင််းမခင််းကိုံ လွယ်က၊ူ
သက်သာပပီ်း အာ်းလုံ်းဝယ်ယူနင
ိုံ ်ပအာင်လုံပ်ရန် ကကီ်းမာ်းပသာ အခန််းကဏ္ဍတစ်ခုံ ရှိသည်။ ၎င််းက ြယ်ရာှ ်းပစ်မှု

နို့က
် င်ပရ်း မဟာဗ ြူဟာမ ာ်းကိုံ

အပကာင်အထည်ပြာ်ထာ်းပ ကာင််း ပသခ ာပစရင််း EVs သိုံို့ ကူ်းပမပာင််းနိုံငပ
် စရန် Austin ၏ အာ်းသွင််းကွန်ရက်ကိုံ တန််းတူညစ
ီ ွာ တည်ပ
က်လက်လုံပ်ကင
ိုံ ်မခင််းကိုံ

ာက်ြို့ိုံ

ိုံလိုံပါသည်။ မှန်ကန်စွာ ပပီ်းသွာ်းပါက၊ ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ လျှပစ
် စ် သုံ်းစွွဲမ၊ှု ပဒသခမ ာ်းနှင် ပတ်ဝန််းက င်အာ်းလုံ်းက အက ိ ်းခစာ်းရပါမည်။

Austin-Round Rock-SAN MARCOS သည် ဤရပေါ်ထွကလ
် ာရသာ လုပ်ငန်ေးနယ်ပယ်၏ တိုေးတက်မက
ှု ို ရထာက်ပသည်
မူဝါဒမျာေးနှင် နည်ေးပညာမျာေးပ င် သယ်ယူပိုို့ရ

ာင်ရရေး လျှပ်စစ်အသွင်ရပပာင်ေးပခင်ေးတွင် ဦေးရ

ာင်သူ ပ စ်သည်။

ပနို့စဉ်နှငအ
် မျှ၊ Austin ဧရိယာ ပဒသခမ ာ်းသည် အလုံပ်၊ ပက ာင််းနှင် လှုပ်ရှာ်းသွာ်းလာရန် ပမိ ွေ့ပတာ်နင
ှ ် ပကာင်တီ လိုံင််းမ ာ်းအနှို့ ကာ်းပမာင််းနှင် ကပါသည်။
အက ိ ်းခစာ်းခွငမ
် ာ်းကိုံ အမ ာ်း

ုံ်းမမင်တင်ရန်နှင် ကျွန်ုံပတ
် ို့၏
ိုံ လူမအ
ှု သိုံင််းအဝိင
ုံ ််းတွင် လူတုံင
ိ ််းအတွက် တန််းတူညပ
ီ သာ အသုံ်းမပ ခွင် ရရှိပ ကာင််း ပသခ ာပစရန်

ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ အနီ်းနော်းရှိ လူမှုအသိုံင််းအဝိင
ုံ ််းမ ာ်းကိုံ ပထာက်ပပပ်းရန် EVs ကိုံ လိအ
ုံ ပ်သည်ဟုံ
အခွင်အလမ််းကိုံ ယူပ

ာင်လာပပ်းပပီ်း ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ပဒသတစ်ခုံလုံ်းသည် အ

ိုံလပ
ိုံ ါသည်။ EVs သိုံို့ ကူ်းပမပာင််းမခင််း ၎င််းနှင်အတူ ကကီ်းမာ်းပသာ လုံပ်ငန််း

ပ
ိုံ ါ အပမပာင််းအလွဲ၏ ပရှွေ့တန််းတွင် ရှိပနပ ကာင််း ပသခ ာပစလိုံပါသည်။

“သုေးနှစ်တာ လျှပ်စစ်ကာေးပိုင် ိုင်ရတာက ကျွနရ
် တာ်ကုိ စိတ်လှုပ်ရှာေး ွယ်ရာ ရခတ်သစ်ကို ရရာက်ရနပပီလိုို့
ယုကကည်လာရစပါတယ်။”
-Nhat Ho၊ ရဒသနတရ လျှပ်စစ်ကာေးရမာင်ေးသူ
Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အက ဉ််းခ ပ်
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အမြစ်မှန်
Austin တွင် ရနထိုင်သူမျာေးသည် ပပန်သုေးနိုင်ရသာပစစည်ေး 58,000 တန်ကို နှစ်စဉ်စန
ွ ို့်ပစ်ကကပပီေး ယင်ေးက ရပမပုကကီေး ပ စ်လာပါသည်။
၎င်ေးက UT တာဝါကို နှစ်စဉ် 29 ကကိမ် ပ ညရ
် န် လုရလာက်ပါသည်။ *

ဓာတ်ပုံ ခရက်ဒစ်- Texas လယ်သမာ်းပစ ်းအတွက် Nora Chovanec

“မျှတရသာ ပမိျုွေ့က အာေးနည်ေးချက်အရှိ

ုေးလူရတွရွဲွေ့ ဘဝရတွကို ချွဲွေ့ထင
ွ ်ရင
ှ ်ေးပပနိုင် ိုို့ ပိုလျှတွဲအရာရတွကို ပပန်သုေးတွဲရနရာပါ။”
-Austin လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေးအ ွွဲွေ့ဝင်

Austin ရာသီဥတု မျှတရရေး အစီအစဉ်
အကျဉ်ေးချျုပ်

1
4

အစာေးအရသာက်နှင် ထုတက
် ုန် သုေးစွွဲမှု
ကျွန်ုံပ်တိုံို့ စာ်းသုံ်းသည် အစာ်းအပသာက်နှင် ထုံတက
် ုံန်မ ာ်း၏ ထုံတလ
် ွှတမ
် မ
ှု ာ်းကိုံ အမပည်အဝ တာဝန်ယူရန်၊ ကုံန် ကမ််းပစစည််း ထုံတယ
် ူမှု၊ သုံ်းစွွဲမန
ှု ှင် ထုံတက
် ုံနက
် ိုံ
တမြည််းမြည််း စွနို့်ပစ်မှု သိမ
ုံို့ ဟုံတ် မပန်သ်းုံ မှုကိုံ ထည်စဉ််းစာ်းရပါမည်၊ အ
ကျွန်ုံပ်တိုံို့ သုံ်းစွွဲသည် ထုံတက
် န
ုံ ်မ ာ်းစွာတွင် ကမဘာလုံ်း

ိုံပါ လုံပ်ပ

ာင်ခ က်မ ာ်း မြစ်မည်ပနရာကိုံ ထည်စဉ််းစာ်းစရာ မလိပ
ုံ ါ။ ပဒသနတရတွင််း

ိုံင်ရာ ထုံတလ
် တ
ွှ ်မမ
ှု ာ်း သက်ပရာက်မှု ရှိပါသည်။ ကျွနပ
်ုံ ်တုံို့ိ သုံ်းစွွဲသည် အစာ်းအစာမ ာ်းနှင်

ကုံန်ပစစည််းမ ာ်းနှင် ပတ်သက်လာပါက၊ ဘဝ အရည်အပသွ်းကိုံ တိ်းုံ တက်ပစပပီ်း လူသာ်းနှင် ကမဘာကကီ်း၏ က န််းမာပရ်းကိုံ မပန်ပကာင််းပစသည် ပိုံ၍ အက ိ ်းမ ာ်းပသာ၊
စက်ဝင
ိုံ ််းပုံလုံပ်ငန််းစဉ်တစ်ခက
ုံ ိုံ ြန်တီ်းနိင
ုံ ်ပါသည်။ ပအာက်ပါ ရည်မှန််းခ က်မ ာ်းသည် 2030 တွင် ဤပမျှာမ
် ှန််းခ က်သိုံို့ ပိန
ုံ ီ်းကပ်လာပစရန် ရည်ရယ်သည်။

Austin တွင် ရနထိုင်သူအာေးလုေးသည် လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေးက လုပ်ကိုင်ရသာ၊ အစာေးအရသာက် မပပည်ဝမှုကို ရပ ရှင်ေးရပေးရသာ၊
ပပန်လည်ရှင်သန်နိုင်ရသာ စိုက်ပျိျုေးရရေးကို ဦေးစာေးရပေးရသာ၊ အစာေးအရသာက်နှင် ကျန်ေးမာရရေး ရအဂျင်စီကို ရထာက်ပရသာ၊
အပင်အရပခပပျု အစာေးအရသာက်မျာေးကို ဦေးစာေးရပေးပပီေး အစာေးအရသာက် စွန်ို့ပစ်မှုကို ရလျှာချရသာ အစာေးအရသာက် စနစ်တစ်ခုကို
ရရှိနိုင်ပါသည်။
Travis ပကာင်တတ
ီ င
ွ ်၊ ကျွန်ုံပ်တ၏
ို့ိုံ လူဦ်းပရမှ 15% က အစာ်းအပသာက် မလုံပလာက်ဘွဲ ကျွန်ုံပ်တ၏
ို့ိုံ အစာ်းအပသာက်ပပ်းသွင််းမှု၏ 1% ပအာက်ကိုံသာ ပဒသတွင််း
ထုံတလ
် ုံပ်ပါသည်။ လူမှုအသိုံင််းအဝိင
ုံ ််းအမြစ် အလွန်မ ာ်းမပာ်းပသာ အစာ်းအပသာက်ကလ
ိုံ ည််း စွနပ
်ို့ စ်ပါသည်။ ဤမပဿနောမ ာ်းကိုံ ကူညပ
ီ မြရှင််းရန်၊ ပဒသတွင််း
အစာ်းအပသာက် စိက
ုံ ်ပ ိ ်းသူမ ာ်း၊ အစာ်းအပသာက် အဝယ်ဒုံင
ိ ်ကကီ်းမ ာ်း၊ လက်လပ
ီ ရာင််းခ သူမ ာ်းအမပင် ယဉ်ပက ်းမှုအရ သက်
အစာ်းအပသာက်ကိုံ ပိုံလိုံလာပပီ်း လွယက
် ူကာ တတ်နင
ိုံ ်ပစရန် လူတစ်ဦ်းခ င််းအမပင် မိသာ်းစုံမ ာ်းနှင် ခ တ
ိ ်

ိုံင်ပသာ အပင် အပမခမပ

က်သည် အြွွေ့ွဲ အစည််းမ ာ်းနှင် ပူ်းပပါင််းပ

ာင်ရက်မှု

လိုံအပ်ပါမည်။ အစာ်းအပသာက်ကိုံ စွနို့်ပစ်ရသည်အပ ကာင််းရင််းကိုံ ပိုံနော်းလည်လာမခင််းက အစာ်းအပသာက်ကိုံ စာ်းသုံ်းပ ကာင််းနှင် မစွနပ
ို့် စ်ပ ကာင််း ပသခ ာပစရန်
အဓိကက ပါသည်။

အသင်ေးအ ွေ့ွွဲ

ိုင်ရာ၊ လုပ်ငန်ေး

ိုင်ရာမှ န်လုအိမ် ဓာတ်ရငွွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုမျာေးနှင်

အစိုေးရ ဝယ်ယူပခင်ေးကို အနည်ေး

ုေး 50% အထိ ရလျှာချထာေးသည်။

စနစ်တက ပမပာင််းလွဲမှုသည် ပမိ ွေ့ပတာ်၏ ဝယ်ယူပရ်း က င်ထုံ်းမ ာ်းမြင် စတင်မည်မြစ်ပပီ်း ယင််းပနောက်တင
ွ ် ဘုံ ပရရှညတ
် ည်တပသာ ဝယ်ယူပရ်း စနှုန််းမ ာ်း သိမ
ုံို့ ဟုံတ်
လမ််းညွှန်ခ က်မ ာ်းကိုံ လိုံက်နောရန် အြွွဲွေ့အစည််းအမ ိ ်းအစာ်းအာ်းလုံ်းကိုံ စုံပ

ာင််းမခင််း မြစ်လာပါမည်။ ကျွန်ုံပတ
် ို့၏
ိုံ ထုံတလ
် ွှတမ
် ှုမ ာ်း ပလျှာခ ပရ်း လုံပ်ငန််းအ

င်

င်ကိုံ

ပမခရာခရင််း မက်လုံ်းမ ာ်း၊ ပညာပရ်းနှင် သင်တန််း အခွင်အလမ််းမ ာ်းမြင် ပမိ ွေ့ပတာ်၏ စက်ဝိုံင််းပုံ စီ်းပွာ်းပရ်း ပရိုံဂရမ်ကိုံ မမပတ် တိ်းုံ မမင်မခင််းက ကျွန်ုံပ်တအ
ို့ိုံ ာ်း
ဤရည်မှန််းခ က်ကိုံ မပည်မန
ီ ိုံင်ပစပါမည်။

AUSTIN ရင်ေးပမစ် ပပန်လည်ရယူရန် စွန်ို့ပစ်ပစစည်ေး လုေးဝမရှိရရေး အစီအစဉ်ကို ကျင်သုေးရသာအခါ စွနို့်ပစ်ပစစည်ေး လုေးဝမရှိရရေး
ရည်မှန်ေးချက်အသစ် ရအာင်ပမင် ို့ို စွန်ို့ပစ်ပစစည်ေး ရလျှာချပခင်ေး၊ ကသဂွဲနစ် ရပမကသဇာထုတ်ပခင်ေးနှင် ပပန်လည်အသုေးပပျုပခင်ေးတိုို့ကို
အထူေးလုပ်ရ

ာင်ပါသည်။

ပမိ ွေ့ပတာ်၏ စွနပ
်ို့ စ်ပစစည််း လုံ်းဝမရှိပရ်း ရည်မှန််းခ က် မပည်မီပရ်းသည် သတိမပ မိပရ်း စည််းရုံ်းလှုွေ့ပ

ာ်မှုမ ာ်း၊ ပစစည််းမ ာ်း မျှပဝမခင််းနှင် မပ မပင်မခင််းအတွက် ရပ်ကွက်

“စီ်းပွာ်းပရ်း-ဗဟိုံခ က်မ ာ်း”၊ သင်တန််းနှင် ဝန်ထမ််းအင်အာ်းစုံ ြွွေ့ပြိ ်းတိ်းုံ တက်ပရ်း အခွင်အလမ််းမ ာ်း၊ ပငွပ က်း မက်လုံ်းမ ာ်းမြင် လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းအြွွဲွေ့ဝင်မ ာ်းကိုံ
လုံပ်ပုံင
ိ ်ခွငအ
် ာဏာပပ်းမခင််းအမပင် အသုံတ်လိုံက် လာယူပရ်း ပရိုံဂရမ်မ ာ်းနှင် မူဝါဒမ ာ်းကိုံ မပင်

င်မခင််းကိုံ

ိုံလိုံပါသည်။ ဤကကိ ်းပမ််းမှုမ ာ်း ဝင်ပငွနည််း

လူမှုအသိုံင််းအဝိင
ုံ ််းမ ာ်း၊ လူငယ်နင
ှ ် အသာ်းအပရာင်ရှိသူ လူမအ
ှု သိုံင််းအဝိင
ုံ ််းမ ာ်း၏ လိုံအပ်ခ က်မ ာ်းကိုံ ပထာက်ကူပပီ်း ဦ်းစာ်းပပ်းရန် လိုံအပ်ပါမည်။

Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အက ဉ််းခ ပ်
*ရင််းမမစ်- Austin ၏ 2015 ပမိ ွေ့ပတာ်က က င််းပပပ်းပသာ ပဒသခ

ိုံင်ရာ စွနပ
်ို့ စ်ပစစည််း အမ ိ ်းအစာ်းခွွဲပရ်း ပလလာမှု

15

သက်ပရာက်မှု
ဤအပိုင်ေးတွင် ရ ာ်ပပထာေးရသာ အကကပပျုချက်အာေးလုေးကို အရကာင်အထည်ရ ာ်ထာေးပပီေး
Austin တွင်ေးနှင် အနီေးနှောေးရှိ သဘာဝ စနစ်မျာေးသည် ပမိျုွေ့ရတာ်၏ စုစရ
ု ပါင်ေး ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှုမျာေး၏ ရနှောက်ထပ် 5% ကို
သက်သာရစနိင
ု ်ပါသည်။

Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အက ဉ််းခ ပ်

16

သဘာဝ စနစ်မျာေး
သဘာဝ စနစ်မ ာ်းသည် ကျွနပ
်ုံ ်တုံို့ိ အနီ်းနော်းတွင် ရှိပါသည်။ ၎င််းတိို့က
ုံ အပင်မ ာ်း၊ ပမမ

ီလွှာမ ာ်း၊ ပရဓာတ်၊ ပထဝီဓာတ်၊ မိုံ်းပလဝသ ပုံစမ ာ်းနှင် တိရစဆာန်မ ာ်း မြစ်ပပီ်း

၎င််းတိက
ို့ုံ ကျွနပ
်ုံ ်တ၏
ုံို့ိ ပဂဟစနစ်၏ အလုံ်းစုံ က န််းမာပရ်းကိုံ ပသခ ာပစရန် အမပန်အလှန်ခ ိတ်
သိမ််းယူထာ်းမခင််းဟုံလည််းပခေါ်သည် ပလထုံတင
ွ ််းမှ ကာဗွနက
် ိုံ ြယ်ရှာ်းမခင််း

က်ပနပါသည်။ သဘာဝ စနစ်မ ာ်းသည် ကာဗွန်

ိုံသည် အပရ်းကကီ်း အလုံပ်ကိုံလည််း ပ

ာင်ရက်ပါသည်။ ၎င််းတိက
ို့ုံ ကျွနပ
်ုံ ်တ၏
ုံို့ိ

ပဒသခမ ာ်းအတွက် က န််းမာပရ်းနှင် ဘဝ အရည်အပသွ်းမှ အက ိ ်းခစာ်းခွင်မ ာ်းစွာကိုံ ပပ်းစွမ််းပါသည်။ ကျွန်ုံပ်တ၏
ို့ိုံ သဘာဝ စနစ်မ ာ်းကိုံ ကာကွယ်မခင််းနှင်
ထိန််းသိမ််းမခင််းသည် ကျွန်ုံပ်တိုံို့ လူမအ
ှု သိင
ုံ ််းအဝိုံင််း၏ က န််းမာပရ်း၊ ရှငသ
် န်ပနထိုံငပ
် ရ်းနှင် ယဉ်ပက ်းမှုတင
ွ ် ရင််းနှီ်းမမ ပ်နှမှု မြစ်ပါသည်။

သဘာဝ ရပမရာမျာေးတွင် ထပ်ရ

ာင်ေး ဧက 20,000 ကာဗွန်အိုင်မျာေးကို ကာကွယ်ရပေးထာေးသည်၊ ထိုို့အပပင် သဘာဝ ဧရိယာအာေးလုေးကို

ဒဏ်ခနိုင်မအ
ှု ရပေါ် အရလေးထာေးရင်ေး စီမခနို့်ခွွဲပါသည်။
မှန်ကန်စွာ စီမခနို့ခ
် ပ
ွွဲ သာအခါ၊ သဘာဝ ပမမရာမ ာ်းသည် ပလထုံမှ ကာဗွန် ြယ်ရာှ ်းရန် အလာ်းအလာပကာင််းအခ ိ ွေ့ကိုံ မပသပါသည်။ သိပ
ုံို့ သာ်၊ အ

ပ
ိုံ ါ

ဧရိယာမ ာ်းသည် မြနို့ပ
် ဝခ န
ိ ်တင
ွ ် သူတုံို့ိ ရယူသည် ကာဗွန်ထက် ပိ၍
ုံ ထုံတလ
် ွှတပ
် သာပ ကာင်
ကာဗွန်စုံပ်ယူမထ
ှု က် ကာဗွန်ရင််းမမစ် ပိုံမြစ်လာပါသည်။ သဘာဝ ပမမရာမ ာ်းကိုံ ထိန််းသိမ််းပစာငပ
် ရှာက်ထာ်းရမည်မြစ်ပပီ်း အပူ၊ မိုံ်းပခါင်မခင််း၊ အစာ်းအစာနှင် ပတာမီ်းကွဲသိုံို့
ရာသီဥတုံ သက်ပရာက်မှုမ ာ်း ရင်
အ

ိုံင်ရသည်အခါ ဒဏ်ခနိုံငမ
် ှုအတွက် ၎င််းတိို့က
ုံ ိုံ စီမခနို့ခ
် ရ
ွွဲ မည်မြစ်ပပီ်း ပဒသခအာ်းလုံ်းတွင်

ိုံပါ သဘာဝ ပနရာလွတ်မ ာ်းကိုံ အသုံ်းမပ ခွင်၊ ယင််းပနရာမှ ကကိ

ိုံခရခွင်နင
ှ ် ယင််းပနရာမှ အက ိ ်းခစာ်းခွင်မ ာ်း ရရှိခွငရ
် ိပ
ှ ကာင််းလည််း ပသခ ာပစရမည်။

ရကာင်တီရဒသငါေးခုရှိ စိုကပ
် ျိျုေးရပမ 500,000 ဧကကို တရာေးဝင် ထိန်ေးသိမ်ေးရစာင်ရရှာက်ပခင်ေး သိုို့မဟုတ်
ပပန်လည်ရှင်သန်နင
ို ်ရသာ စိက
ု ်ပျိျုေးရရေး ပရိုဂရမ်မျာေးပ င် ကာကွယ်ရပေးထာေးသည်။
ပရရှည်တည်တပသာ သိမ
ုံို့ ဟုံတ် မပန်လည်ရင
ှ ်သန်နင
ိုံ ်ပသာ စိုံက်ပ ိ ်းပရ်း က င်ထုံ်းမ ာ်းမြင် စီမခနို့ခ
် ပ
ွွဲ သာအခါ၊ လုံပ်ကင
ိုံ ်ပနပသာ ပမမရာမ ာ်းသည် ကာဗွန်
သိမ််းယူထာ်းမခင််းအတွက် ကကီ်းမာ်းပသာ အလာ်းအလာကိုံ မပသပါသည်။ သိပ
ုံို့ သာ်၊ အပကာင််း
အပကာင််း

ုံ်း ပမမရာ မြစ်ပလရှိသည်၊

အပကာင််း

ုံ်းပသာ စိက
ုံ ်ပ ိ ်းပမမကိုံ တည်ပ

ုံ်းပသာ စိုံက်ပ ိ ်းပမမသည် တည်ပ

ိုံလိုံသည်မှာ စိက
ုံ ်ပ ိ ်းပရ်းလုံပ်ငန််းငယ်မ ာ်းသည် အပရ်းပါပသာ ြိအာ်းကိုံ ရင်

ာက်မပ မပင်မခင််းအတွက်

ိုံငပ
် နရသည်ဟူ၍ မြစ်သည်။

ာက်မပ မပင်မခင််းမှ ကာကွယ်မခင််း၊ ပရရှညတ
် ည်တပသာ စိုံကပ
် ိ ်းပရ်း က င်ထုံ်းမ ာ်းကိုံ မက်လုံ်းပပ်းမခင််းနှင် အပသ်းစာ်း

ပဒသနတရ လယ်သမာ်းမ ာ်းအတွက် အပထာက်အပပပ်းမခင််းသည် ဤရည်ရယ်ခ က် မြစ်ပမမာက်ရန် အပရ်းကကီ်းပါသည်။

ရပါင်ေးမိုေး အ ေးု အကာ တန်ေးတူညီမအ
ှု ရပေါ် အရလေးထာေးရင်ေး အနည်ေး

ုေး 50% သစ်ပင်ရပါင်ေးမိေးု ေးု လွှမေး် မှုကို 2050

တွင် ပမိျုွေ့ရတာ်အနှို့၌ ပ စ်ရပမာက်ရအာင်ပမင်ပါမည်။
ပမိ ွေ့ပပေါ် သစ်ပင်မ ာ်းနှင် တိ်းုံ မမင်ထာ်းပသာ ပပါင််းမိုံ်းအြုံ်းအကာသည် ပလထုံမှ ကာဗွနက
် ိုံ ြမ််းယူသည်၊ အရိပ်ပပ်းသည်၊ အပူကျွန််း အာနိသင်ကိုံ
ပလျှာခ ပပ်းသည်အမပင် ပလအရည်အပသွ်း၊ က န််းမာပရ်းနှင် ဘဝ အရည်အပသွ်း အက ိ ်းရလဒ်မ ာ်းကိုံ တိ်းုံ တက်ပကာင််းမွန်ပစပါသည်။ သိပ
ုံို့ သာ် သဘာဝ ပမမရာမ ာ်း
ကွဲသိပ
ုံို့ င် သစ်ပစ်မ ာ်းသည် ရာသီဥတုံ အပမပာင််းအလွဲပ ကာင် ပခိမ််းပမခာက်မှုမ ာ်းစွာကိုံ ရင်

ိုံင်ရပါသည်။ ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ လက်ရှိ သစ်ပင်မ ာ်းကိုံ ကာကွယ်ပပ်းရမည်၊

ပိုံမ ာ်းပသာ သစ်ပစ် စိက
ုံ ်ပ ိ ်းပရ်းမ ာ်းအတွက် အခွငအ
် လမ််းမ ာ်းကိုံ ပြာ်ထုံတ်ရမည်အမပင် ကျွနပ
်ုံ ်တ၏
ုံို့ိ ပမိ ွေ့မပ သစ်ပတာ၏ ကာလရှည် က န််းမာပရ်းနှင်
ဒဏ်ခနိုံင်မှုအတွက် ပပိုံ်းပပ်းရမည်။

ပမိျုွေ့ရတာ်က ပိုင်

ိုင်ရသာ ရပမရာအာေးလုေးသည် မရပပာင်ေးလွဲရသာ သိုို့မဟုတ် ရလျာကျလာရသာ ကာဗွန် ထုတ်လတ
ွှ ်မမ
ှု ျာေး

ပ စ်လာရစပပီေး လူမှုအသိင
ု ်ေးအဝိုင်ေး အကျိျုေးခစာေးခွင်မျာေးကို အမျာေး

ုေးပ စ်ရစသည် စီမခနို့ခ
် ရ
ွွဲ ရေး အစီအစဉ်ရအာက်တွင်

ပါဝင်ပါသည်။
အမ ာ်းမပည်သူ ပမမရာမ ာ်းက ကျွနပ
်ုံ ်တ၏
ုံို့ိ ပဒသခမ ာ်းအတွက် အပမခခ အက ိ ်းခစာ်းခွင်မ ာ်း ပပ်းပါသည်။ ၎င််းတိို့က
ုံ စိမ််းလန််းပသာ ပနရာမ ာ်းသိုံို့ လူမှုအသိုံင််းအဝိင
ုံ ််း
သွာ်းပရာက်နိုံင်မှု ပပ်းစွမ််းသည်၊ လွနက
် ွဲပသာ အပူခ န
ိ ်မ ာ်းကိုံ ပလျှာခ ပပ်းသည်အမပင် က န််းမာပရ်းနှင် ဘဝ အရည်အပသွ်းမှ အက ိ ်းခစာ်းခွငမ
် ာ်းစွာကိုံ
ကမ််းလှမ််းပပ်းပါသည်။ ဤရည်မှန််းခ က် မပည်မီရန်၊ ပိုံ၍ သဘာဝ

န်ပသာ ဧရိယာမ ာ်းကိုံ စုံပ

ာင််းပပီ်း စီမခနို့ခ
် ပ
ွွဲ ရ်းနှင် အမ ာ်းမပည်သူ ပမမရာမ ာ်းတွင်

လူမှုအသိုံင််းအဝိင
ုံ ််း ကကီ်း ကပ်မက
ှု ိုံ အာ်းပပ်းမခင််းအပပေါ် အပလ်းထာ်းရမည်။

Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အက ဉ််းခ ပ်
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Net-Zero Hero Raasin McIntosh
Raasin McIntosh သည် အိုံလပစ်နှင် ပကာလိပ်ပက ာင််း အာ်းကစာ်းသမာ်းမြစ်ပပီ်း အမမတ်မယူပသာ အြွွဲွေ့အစည််း Raasin in the Sun
ကိုံ တည်ပထာင်သူ မြစ်ပါသည်။ Austin အပရှွေ့ပိုံင််းတွင် စတင်ခွဲသည် Raasin in the Sun သည် မိမိတို့အ
ိုံ ာ်းလုံ်း အတူတကွ စုံပဝ်းပပီ်း၊
က န််းမာပရ်းနှင်ညီပသာ အစာ်းအပသာက်ကိုံ စိုံက်ပ ိ ်းကာ ခိုံင်မာပသာ ရင််းနှီ်းမှုမ ာ်း ြန်တီ်းသည် စိမ််းလန််းပသာ ပနရာမ ာ်းကိုံ
ြန်တီ်းရန် ပစတနောဝန်ထမ််းမ ာ်းကိုံ အာ်းပပ်းသည် ပပရာဂ က်မ ာ်းမှတ

င် ပက ်းလက် လူမှုအသိုံင််းအဝိုံင််းမ ာ်းကိုံ လှပပပစရန်

လုံပ်ကိုံင် ကပါသည်။

“လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေး ပန်ေးခခမျာေး တည်ရ ာက်ပခင်ေး၊ လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေး သနို့်ရှင်ေးရရေးမျာေး ကျင်ေးပပခင်ေး၊
နရရ ေးရရေးပန်ေးချီမျာေး ရရေး ွွဲပခင်ေးနှင် ရဒသခ ိုင်ရာ လစ်လပ်ရနရာမျာေးကို ပပန်လည်ရယူပခင်ေးကွဲသိုို့
လှရပရစပခင်ေး ပရရာဂျက် အမျိျုေးအစာေး အမျိျုေးမျိျုေးကို န်တီေးပခင်ေးအတွက် ပလတ်ရ ာင်ေးတစ်ခု ရှိရန် Raasin in the Sun ကို
ကျွန်ုပ် န်တီေးခွဲပါသည်။ အသုေးမပပျုရသာ ရနရာမျာေးကို လူအမျာေး စုရဝေးပပီေး၊ ကျန်ေးမာရရေးနှင်ညီရသာ အစာေးအရသာက်
စိုက်ပျိျုေးကာ ပိုစိမ်ေးလန်ေးပပီေး ထူေးပခာေးရသာ ရနရာမျာေးကို ခစာေးနိုင်သည် ိုသည် လူမှုအသိုင်ေးအဝိုင်ေး ဂုဏ်ယူရရသာ
ရနရာမျာေးအပ စ်သိုို့ အသွင်ရပပာင်ေးရန် အထူတကွ ပူေးရပါင်ေးရ ာင်ရက်၍ လုပ်ကိုင်ရရသာအခါ အရမ်ေးအကသရပါသည်။
လှပရစပခင်ေး ိုသည် အမျာေး ိုင်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ရန် ရစတနှောဝန်ထမ်ေးမျာေးကို အတူတကွ ရခေါ်ရ ာင်လာပခင်ေးက
ပပဿနှောမျာေးကို အတူတကွ န်တီေးမှုအာေးရကာင်ေးရကာင်ေးပ င် ရပ ရှင်ေးပခင်ေးပ င် ရင်ေးနှီေးမှုမျာေး န်တီေးပခင်ေးကို
ိုလပ
ို ါသည်။”
-Raasin McIntosh

ရနှောက်တစ်ခုက ဘာလွဲ
ပမိ ွေ့ပတာ် အစိုံ်းရသည် ကျွန်ုံပ်တ၏
ိုံို့ ရာသီဥတုံ ရည်မှန််းခ က်မ ာ်း မပည်မီရန် မ ာ်းစွာလုံပ်နိုံင်ပသာ်လည််း ကျွနပ
်ုံ ်တုံို့ိ တစ်ဦ်းတည််းက မလုံပ်နင
ိုံ ်ပါ။ ဤအစီအစဉ်သည်
လူမှုအသိုံင််းအဝိင
ုံ ််းတစ်ခုံလုံ်းမှ လိက
ုံ ်နောရင််း ကတိကဝတ်မြင် လုံပမ
် ှသာ ပအာင်မမင်နိုံင်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ် သက်ဝင်လာပစရန်၊ အာ်းလုံ်းပါဝင်ပပီ်း တန််းတူညီပသာ
လူမှုအသိုံင််းအဝိင
ုံ ််း ခ တ
ိ ်

က်လုံပက
် ိုံင်ပရ်းကိုံ တည်ပ

ာက်နည််းနှင် Austin ၏ ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ်တွင် ပြာ်မပထာ်းပသာ ရည်မန
ှ ််းခ က်မ ာ်း မပည်မီရန်

နည််းလမ််းအပပေါ် ဗ ြူဟာခ မှတ်ရန် ကိုံယစ
် ာ်းလှယ် မိတြ
် က် အြွွဲွေ့ တည်ပ

ာက်ြို့ိုံ လိုံပါမည်။

သင်ကူညန
ီ ိုင်သည်နည်ေးလမ်ေး
သင်လူမှုအသိုံက်အဝန််းတွင် လ်းုံ ဝ-သုံည ဟီ်းရိုံ်း မြစ်လိုံက်ပါ။ ပရရှည်တည်တပသာ သယ်ယူပပ
ိုံို့
စွမ််းအင်ပလျှာသုံ်းမခင််းကွဲသိုံို့ တစ်ဦ်းခ င််းလုံပ်ပ
ရှိပစပါမည်။ သင်ဂရုံစိုံက်သည် ရာသီဥတုံ

ာင်ပရ်းကိုံ အသုံ်းမပ မခင််းနှင် အိမ်တင
ွ ်

ာင်ခ က်မ ာ်းသည် သင်၏ တစ်ကုံယ
ိ ပ
် ရ ကာဗွန် ပမခရာအပပေါ် အကကီ်းမာ်း

ိုံင်ရာ မပဿနောမ ာ်းအပ ကာင််း ြွင်ဟထုံတ်ပမပာမခင််းနှင်

်းုံ သက်ပရာက်မှု

နဒမပ ရန် ပရာက်လာမခင််းသည် မတူကွဲမွ ပာ်းမှု

မပ လုံပ်ရန် အမခာ်း အပရ်းကကီ်းပသာ နည််းလမ််းမ ာ်း မြစ်ပါသည်။
Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အမပည်အစုံကိုံ ြတ်ပပီ်း အပရ်းယူလုံပ်ပ
ပလလာပါ။

ာင်နည််းကိုံ austintexas.gov/climateplan တွင် ပနောက်ထပ်
Austin ရာသီဥတုံ မျှတပရ်း အစီအစဉ် အက ဉ််းခ ပ်
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ိုပါက၊ ကျန်ေးမာရရေးနှင်ညီပပီေး တန်ေးတူညီရသာ

AUSTIN ကို တည်ရ

Austin ရာသီဥတု မျှတရရေး အစီအစဉ်
အကျဉ်ေးချျုပ်

2

ာက်နိုင်ပါမည်။

