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သဘာာဝသိိပ္ပံံပ
� ညာာရပ််များ��းမိိတ််ဆက််
ယူူနက််စကိုု� ဘန််ကော�ာက််ရှိိ� သဘာာဝသိိပ္ပံံဆို
� ု�င််ရာာအဖွဲ့့သ
�� ည်် နိုု�င််ငံံ(၆)နိုု�င််ငံံပါါဝင််သော�ာ
အစုုအဝေး�း�တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာ၊ စင်္ကာ�ာ�ပူူ၊ ထိုု�င်း�း ၊ ဗီီယက််နမ််
နှှင့််� ဂျာာ�ကာာတာာရှိိ� အာာရှှနှှင့်�် ပစိိဖိိတ််ဒေ�သ ဗျူူ�ရိုု�ကိုု�လည်းး� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီပေး�းသည််။

UNESCO Green Academies မိိတ််ဆက််
ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနိုု�င််သော�ာ ကျော�ာ�င်းး�များ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း
ဤ လက််ကမ်းး�စာာစော�ာင််သည်် ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနိုု�င််မှုုဆီီသို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
အတွွက််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သော�ာ အသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း များ��း၏ စွွမ်း�း ရည်် မြှ�ှင့််�တင််မှုုကိုု�အားး�ပေး�းသည််။
သိိပ္ပံံဆို
� ု�င််ရာာဗဟုုသုုတများ��းကိုု�
အခြေ�ေ�ခံံ၍
ဇီီဝထုုအစီီအစဉ််
သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�
ရည််ညွှှန်းး�ချျက််များ��းအတိုု�င်း�း လူူနှှင့်�် ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််
ဖြ�စ််သည််။ Schwarze et al မှှ ၂၀၁၈ခုုနှှစ််တွွင်ရေး
် �းသားး�သော�ာ “သဘာာဝအခြေ�ေ�ပြု�ု
ရေ�ရရှိရေး���း� ဖြေ�ေရှှင်း�း မှုုများ��းစာာအုုပ်”် ၊ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ထုုတ််ဝေ�သော�ာ “ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
အဆော�ာ�က်် အဦ၊ ရေ�စွွမ်း�း အင််၊ အာာရပ်် မြို့�့�ပြ��ဂေ�ဟစနစ််စွွန့််�ပစ်် ပစ္စစည်း�း စီီမံံ ခန့််�ခွဲဲ�မှုု−
ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာအတွွက်် အသုံးး��ဝင််သော�ာစနစ််များ��း စာာအုုပ်နှ
် ှင့််� Calisesi et al မှှ ၂၀၁၆ခုု
နှှစ််တွွင်ရေး
် �းသားး� ထုုတ််ဝေ�သော�ာ “အာာဖရိိကရှိိ� UNESCO Green Academies အတွွက််
ကမ္ဘာာ�လုံးး��နှှင့်�သ
် က််ဆိုု�င်သ
် ည့််� လိုု�က််နာာနိုု�င််ဖွွယ််ဖြ�စ််သော�ာ လမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက််များ��းစာာအုုပ်”် တို့့��မှှ
ထိရော��ာ�က်် အကျိုးး���ရှိသော����ာ နည်းး�ပညာာ အချျက််အလက််များ��းကိုု� ရရှိိ�နိုု�င်သ
် ည််။

1

				စကားး�ဉီးး�
ဒါါရိုု�က််တာာ-ယူူနက််စကိုု �
ဘန််ကော�ာက််အာာရှှ ပစိိဖိိတ််ဒေ �သဆိုု � င််ရာာ
ပညာာရေး�းဗျူူ�ရိုု�
ဒါါရိုု�က််တာာ - ယူူနက််စကိုု � ဂျျကာာတာာအာာရှှ ပစိိဖိိတ််ဒေ �သဆိုု � င််ရာာသိိပ္ပံံ�ဗျူူ �ရိုု �
၂၀၁၉ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှ မ်းး�ရှိိ� လူူ ငယ််များ��းသည်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� အပင််နှ ှ င့််�
သတ္တတဝါါတို့့�� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှ ှင့််�လိုု � က််လျော�ာ�ညီီ ထွေ�ေမှု ု ဂေ�ဟစနစ််မညီီမျှ ှမှုု များ��းကိုု �
အလေး�း�အနက်် ထော�ာက််ပြ �ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ကျော�ာ�င်းး�များ��းတွွ င််လ ည်းး� သီီ အိုု �ရီီ ပိုု �င်းး�
နှှင့််� လက််တွေ့�့�ပိုု�င်းး�များ��းမှာာ�ပါါ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််သိိပ္ပံံ� ပညာာရပ််များ��းသင််ကြား�း�ပေး�း
လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�လက််တွေ့�့�ဘ ဝနှှင့််�ကျော�ာ�င်းး�တွွင်းး� သင််ကြား�း�မှုုများ��းက
ကွာာ�ဟနေ�ေဆဲဲဖြ�စ််ပါါသည််။ ယူူ န က််စကိုု�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််စိိမ်းး� လန်းး� စိုု �ပြေ�ေရေး�းကျော�ာ�င်းး� များ��းမှှ
ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကျော�ာ�င်းး�တွွင်းး�သင််ကြား�း�မှုု များ��းမှှ ၎င်းး�တို့့��၏ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တွွ င််
လက််တွေ့�့�အမှှန််တကယ််တိုးး��တက်် အော�ာင််ချိိ�တ််ဆက််၍ ပြ�န််လ ည််မျှဝေ��ေနိုု� င််ကြော��ာင်းး�ကိုု �
တွေ့�့�ရပါါသည််။
	ပထမဆုံးး� � ယူ ူ န က််စကို ု � ၏
ဝန်းး � ကျ ျ င််စိိ မ်းး � လ န်းး �
စို ု �ပြေ�ေ ရေး � းကျော�ာ�င်းး � ကို ု �
အီီသီီယိုးး��ပီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ တွွ င်် ၂၀၁၆ ခုု နှ ှ စ််က စတင််ခဲ့့�သည််။ ထိုု �အချိိ�န််မှှ စ ၍ ယူူ န က််စကိုု �
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််စိုု�ပြေ�ေရေး�းပညာာကိုု � လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျနိုု� င််စေ�ရန်် ပိုု � ၍ အားး�ထည့််�ပေး�းခဲ့့�သလိုု �
ထိုု �အကယ််ဒမီီများ��း အချျင်းး�ချျင်းး�ချိိ�တ်် ဆက််၍ ကိုု �ယ််ပို ု � င််စိိမ်းး� လန်းး� စိုု�ပြေ�ေ ရေး�း၊ ရာာသီီ ဥ တုု ၊
ရေ�သယံံဇာာတ၊
သဘာာဝစွွ မ်းး�အားး�များ��းတိုးး��တက််ရန််
နှှင့််�
ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�သော� ာ
ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ အစီီအစ ဉ််ကိုု � ဆရာာများ��းနှှ င့််�အတူူ အကော�ာ�င််အထည်် ဖော်�်�လာာခဲ့့�ပါါသည််။
ထိုု �အကယ််ဒမီီများ��းက
ရာာသီီ ဥ တုု ဒဏ််ခံံနို ု� င််သော�ာ
ဝန်းး�ကျျင််တစ််ရပ််
ဖြ�စ််စေ�ရန််
ရိုးး��ရှှင်းး� စွာာ�ဖြ�င့််� ပညာာရေး�းနှှ င့််� သိိပ္ပံံ�နည်းး�စနစ််များ��း ယုု တ္တိိ�တ န််စွာာ� စာာတွေ့�့�မှ ှ လ က််တွေ့�့�
လူူ နေ�ထိုု�င််မှုု
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အထိိ
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွ က််
ပြော��ာင်းး� လဲဲနိုု �င််စေ�ရန််
ကြိုး�း� �ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ပါါမည််။ သို့့��မှ ှသာာ ပြ�ည််သူူလူ ူထုုအများ��းစု ုကို ု �လည်းး� လေ့�့လာာသင််ယူူ
အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််အထိိ အားး�ပေး�းကူူညီ ီ နို ု � င််ရန်် ရည််ရွွ ယ််၍ ပုံံ�မှ ှ န််စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�မှှ
ဝန်းး�ကျျင််စိိမ်းး�လန်းး�သော�ာကျော�ာ�င်းး�များ��း ဖြ�စ််လာာစေ�ရန်် မျှော်�်��မှှန်းး� ပါါသည််။
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ဒေါ�ါက််တာာခင််လေး�းစိုးး�� 3
ယနေ့�့�အချိိ�န််တွွင််
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�သည််
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး�
သူူမ
အပေါ်�်�
ဘာာတွေ�ေ
လုုပ််နေ�သလဲဲဆိုု�တာာကိုု� သတိိပြု�ုရန်် နှှင့််� အတွေး�း��အခေါ်�်�များ��းပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အချိိ�န််တန််နေ�ပြီ�ီဆိုု� သည့််�
သတင်းး�စကားး�ကိုု� ပေး�းနေ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ သတိပေး��း�သတင်းး�စကားး�များ��းအနက််ရာာသီီဥတုုပိုု�မိုု�
ဆိုးး��ရွား��း လာာသည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အလွွယ်် တကူူ ခံံစား�းရနိုု�င်သ
် ည််။ တော�ာမီးး�များ��း လော�ာင််ကျွွမ်းး�ခြ�င်းး�၊
ရေ�ကြီး�း�ခြ�င်းး�၊မြေ�ေငလျျင််လှုုပ််ခြ�င်းး�၊ မိုးး��ခေါ�ါင််ခြ�င်းး�နှှင့််� မုုန််တိုု�င်း�း ကြီး�း�များ��း ခပ််စိိတ််စိိတ််တိုု�က််ခတ််
လာာခြ�င်းး�တို့့��သည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� မကြာ�ာခဏထိိခိုု�က််ပီးး� အကြီး�း�အကျျယ််ပျျက််စီးး�စေ�ခဲ့့�သည််ကိုု�
သတိိပြု�ုမိိကြ�မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ထို့့��အပြ�င််သမုုဒ္ဒဒရာာ၏အပူူချိိ�န်် မြ�င့််�တက််လာာခြ�င်းး� နှှင့်�် အက််ဆစ််
ဓာာတ််ပါါဝင််နှုုန်းး�တိုးး��လာာခြ�င်းး� ကြော��ာင့််� သဘာာဝ သန္တာာ�ကျော�ာ�က််တန်းး�များ��း၊ ဂေ�ဟစနစ််များ��း
ဖျျက််ဆီးး�စေ�နိုု�င်သ
် ည့််�အပြ�င်် ပင််လယ််ရေ� မျျက််နှာာ�ပြ�င််ကိုု� မြ�င့််�တက််စေ�နိုု�င််သည့််� ရေ�ခဲဲစိုု�င််
များ��းကိုု�အရည််ပျော်�်��စေ�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��လူူသားး�များ��းသည်် ကိုု�ရိုု�နာာပိုးး��
အသစ််တစ််ခုုကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််� ရော�ာဂါါအသစ်် သက််ရော�ာက််မှုုအမျိုးး���မျိုးး���ကိုု�ရင််ဆိုု�င််နေ�ကြ�ရ
သည််။ရှေး�း�ဆိုု�ရိုးး��စကားး�အတိုု�င်း�း မိိမိိတို့့��စိုု�က််ပျိုးး���ခဲ့့�သည််ကိုု� မိိမိိတို့့��ရိိတ််သိိမ်းး� နေ�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
သဘာာဝတရား�းကြီး�း�ကကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� ပေး�းအပ််ထားး�သည့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� အထူးး�ဂရုုစိုု�က််ရန််နှှင့််�
ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ကိုု� ကယ််တင််ရန်် အမှှန််တကယ်် အရေး�း�တကြီး�း� လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� သိိလာာကြ�ပြီ�ီဖြ�စ်် သည််။ယူူနက််စကိုု� အစိိမ်းး�ရော�ာင််ပညာာရေး�းပညာာရှှင််များ��း၏
ရာာသီီ ဥတုုဒဏ််ခံံနိုု�င််သော�ာ အဖွဲ့့အစည်း
��
�း ၊ ကျော�ာ�င်းး�များ��း အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန်စာ
် ာအုုပ်သ
် ည််
အချိိ�န််မီီပေါ်�်ထွွက််လာာပြီး�း� ဆီီမီီယိုု�ဒေ�သဆိုု�င််ရာာသမိုု�င်း�း နှှင့်�် ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ဌာာနအနေ�ေနှှင့်�် မြ�န််မာာဘာာ
သာာစကားး�သို့့��ပြ�န််ဆိုု�ခြ�င်း�း ဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ လက််ကမ်းး� စာာစော�ာင််စာာအုုပ်တွ
် ွင််ပါါဝင််ရန််အခွွင့်�အ
် လမ်းး�ရရှိိ�
ခဲ့့�ပါါသည််။
ဤလက််ကမ်းး�စာာစော�ာင််သည်် ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနိုု�င််ရေး�း အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ
အသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း များ��းအတွွင်း�း စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည်် မြှ�ှင့််�တင််ရန််သာာမက မိိမိိတို့့�� လူူများ��းနှှင့်�် သဘာာဝ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အကြား�း� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ပေါ�ါင်းး�ကူးး� ဆက််ဆံံနိုု�င််ရန််အတွွက်် အထော�ာ�က််အကူူပြု�ုသည့််�
ကိိရိိယာာတစ််ခုုအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

3 ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူးး��

ဆီီမီီယိုု�ဒေ�သဆိုု�င််ရာာသမိုု�င်း�း နှှင့်�ရိုးး�
် �ရာာဓလေ့�့�ဌာာန

3

ယူူနက််စကိုု�စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေရေး�းပညာာရေး�းအားး�
မိိတ််ဆက််ခြ�င်းး�
စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေပညာာရေး�းများ�း� အဘယ့််�ကြော��ာင့််�သုံးး��ရသနည်းး�?

GREEN
ACADEMIES

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အမှှန််တကယ််ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ပြီး�း�၊ ရာာသီီဥတုု
ဒဏ််ခံံနိုင်
�ု ်မှုုသည်် ဒေ�သလူူထုပါ
ု ါဝင််မှုုလိုု�အပ််သည့််� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုုင်
� ်ရာာ
ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ မကြာ�ာသေး�းမီီ ကာာလတွွင်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��
ဆိုု�င််ရာာ လူူငယ််များ�း�က ၎င်းး�တို့့��၏အနာာဂတ််ကိုု� ကာာကွွယ််နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအပေါ်�် ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက်သ
် င့််�
ကြော��ာင်းး� အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� ကုုလသမဂ္ဂဂသို့့�� တင််ပြ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ယခုု
အချိိ�န််ကာာလသည်် လက််ရှိ�ခေ�တ််တွွ
ိ
င်် ရရှိိ�နို�ုင််သည့််� သိိပ္ပံံ�ပညာာ
ဗဟုုသုုတများ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျ၍ လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််�အချိိ�န််
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ရည််ရွယ််
ွ ချျက်် အထမြော��ာက််စေ�ရန််အတွွက်် ယူူနက််စကိုု� စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေပညာာရေး�းသည်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုုင်
� ်ရာာဗဟုုသုတ
ု
များ�း�နှှင့််� ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနို�ုင််မှုုစွွမ်းး�ရည််များ�း�ကိုု� ပေး�းစွွမ်းး�သွားး��မည််
ဖြ�စ််ပါါသည််။

စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေပညာာရေး�း ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�
ယူူနက််စကိုု� စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေပညာာရေး�းသည်် လူူငယ််များ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� လက််ရှိ�အဆော�
ိ
ာက််အဦးးများ�း�
ဖြ�စ််သည့််� ဥပမာာ ကျော�ာ�င်းး�များ�း�ကိုု� ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနို�ုင််သည့််� ပုံံ�စံံဖြ�စ််စေ�ရန်် ရိုးး��ရှှင်းး�၍ တတ််နိုု�င််သော�ာ အစား�းထိုးး��နိုု�င််သည့််�
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််သည််။
စိိမ်းး� လန်းး� စိုု�ပြေ�ေပ ညာာရေး�းသည်် လူူ ငယ််များ�း�၏ အဖွဲ့့�� အစည်းး� များ�း�ကိုု� အကျိုးး���ပြု�ုနိုု� င််ရန်် ၎င်းး� တို့့�� တက််ရော�ာက်် သ ည့််�
ကျော�ာ�င်းး� များ�း�တွွင်် ကော�ာင်းး� မွွန််သော�ာရေ�ရှှည််လူူ နေ�မှုု ပုံံ�စံံ ရ ရှိိ�ရ န််အတွွက်် လူူ ငယ််များ�း�၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး� မှုု ကိုု� လိုု�အ ပ်် သ ည််။
ရေ�ကော�ာင်းး�ရေ�သန့််�၊ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ စွွမ်းး�အင််၊ ဇီီဝလော�ာင််စာာထုုတ််လုုပ််မှုု၊ စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�ခန့််�ခွဲဲ�မှုုတို့့��အပေါ်�် အလေး�းထားး�၍
ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း� မှှတစ််ဆင့််� လူူထုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�သို့့�� ဖော်�်�ထုုတ််စေ�လိိမ့််�မည််။ ထိုု�နည်းး�ဖြ�င့််� ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�နှှင့််� ဆရာာ
များ�း� အတူူတကွွ ရေ�ရှှည််အစီီအစဉ််ကိုု� အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�နိုု�င််လိိမ့််�မည််ဖြ�စ််သည််။
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ပါါဝင််နိုု�င််မည့််�သူူများ��း
ယူူနက််စကိုု�ဘန််ကော�ာက််ရှိိ� သဘာာဝ
သိိပ္ပံံဌာ
� ာနသည်် အာာရှှ ပစိိဖိိတ််ဒေ�သရှိိ�
UNESCO Green Academies မြှ�ှင့််�တင််ရေး�း
ကိုု� ထော�ာက််ကူူအားး�ပေး�းသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််�
မြို့�့�ကြီး�း
� �များ��းရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�များ��းသာာမက
UNESCO ဇီီဝသက််ရှိိ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က်် ရေး�းကျော�ာ�င်းး�များ��းရှိသော����ာ
ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�၊ မြ�န််မာာ၊ စင်္ကာ�ာ�ပူူ၊
ထိုု�င်း�း ၊ ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံများ��းကိုု�ပါါ
အဓိိကစွွမ်း�း အားး�အဖြ�စ််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။
ယူူနက််စကိုု� ဆက််စပ်် ကျော�ာ�င်းး�များ��း
ကွွန််ယက််(ASPnet)များ��းကိုု�လည်းး�
ထိုု�လမ်းး�ညွှှန်် ချျက််များ��း အသုံးး��ပြု�ုရန််
အကြံ�ံပြု�ုထားး�သည််။

ရာာသီီပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ
အလေး�း�ထားး� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�
ပြ�ဿနာာဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ရာာသီီဥတုု၊
ဇီီဝ မျိုးး���ကွဲဲ�များ��း ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊
ရေ�နှှင့်�ရေ
် �ဆိုးး�� စွွန့််�ပစ််ရေး�းစသည့််�
ဤလမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက််များ��းကိုု� မည့််�သည့််�
ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းမဆိုု�
(မူူကြို�ု�၊ကျော�ာ�င်းး�၊ကော�ာလိိပ််နှှင့််�
တက္ကကသိုု�လ်် များ��း) သာာမက ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ�
အခြား�း�သော�ာအဆော�ာ�က်် အအုံံ�များ��း တွွင််ပါါ
အံံဝင််ဂွွင််ကျျစွာာ�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။
ဤလမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက််များ��းသည််တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး��အ
တိုု�င်း�း အတာာ နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််နေ�ပါါသည််။
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လူူငယ််အသင်းး�အဖွဲ့့များ��း
��
Green Academies အဓိိကအခြေ�ေ�ခံံအကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�
ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် လူူငယ််များ��းသည်် စနစ််ဟော�ာင်းး�များ��း ပြော��ာင်းး� လဲဲခြ�င်းး�၊
ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််သစ််အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�များ��း
မြှ�ှင့််�တင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း ဆော�ာင်် ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ကျားး��/မ
ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုု လျှော့�့��ချရေး��း�၊ လူ့့�အခွွင့်�် အရေး�း�နှှင့်�် ရာာသီီဥတုုဒဏ််
ခံံနိုု�င််ရေး�းစသည့််� ဆော�ာင််ရွွက််မှုု များ��းတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ဖန််တီးး�ရှှင််
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�စ်် လာာသည််။
မည််သည့််� UNESCO Green Academies တွွင်် မဆိုု� အဓိိကအခြေ�ေ�ခံံမှာာ�
ကျော�ာ�င်းး�များ��းတွွင်် လူူငယ််အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုဖြ�စ််သည့််�
ကျော�ာ�င်းး�ချိိ�န််ပြ�င််ပ စဉ််ဆက််မပြ�တ််ကိုု�ယ််ပိုု�င််တိုးး��တက််အော�ာင််
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်် သော�ာလူူငယ််အဖွဲ့့�များ��းအနေ�ေဖြ�င့်
�
�် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီရေး�း၊
ကျားး��မခွဲဲ�ခြား�း� ဆက််ဆံံမခံံရရေး�း�၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�်
လူ့့�အခွွင့်�် အရေး�း� ကိုု� လေး�းစား�း လိုု�က််နာာသော�ာ ဝန်းး�ကျျင််တစ််ရပ််
စနစ််တကျျ ဖြ�စ််လာာစေ�ရန်် အားး�ပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းအဖြ�စ််
ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�မည််။	စာာတွေ့�့� သိိပ္ပံံပ
� ညာာရပ််များ��းကိုု�
လက််တွေ့�့� လူူမှုုနယ််ပယ််တွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််အသုံးး��ချျနိုု�င််သော�ာ
လုုပ််ငန်းး�များ��း၌ စာာတွေ့�့�နှှင့်�လ
် က််တွေ့�့�ပေါ�ါင်းး�စပ််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�
နိုု�င််သည််။ကမ္ဘာ့့��ကုုသသမဂ္ဂဂ အဖွဲ့့ကြီး�း
�� �၏ ရေ�ရှှည််မျှော်�်��မှှန်း�း ချျက််
ဖြ�စ််သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက်် တည််တံ့့�ခိုု�င််မာာသော�ာ လူူမှုုဘဝများ��း ရရှိရေး���း�
များ��းကိုု� အကော�ာ�င််အထည််ဖော်�်� အထမြော�ာ��က်် အော�ာင််မြ�င််အော�ာင််
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ပညာာရေး�းအစီီအစဉ််

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း သိိပ္ပံံပ
� ညာာရပ််များ��းနှှင့်�် စဉ််ဆက််မပြ�တ်် တိုးး��တက််သည့််�
ပညာာရပ််များ��းသည်် လူူငယ်် များ��းအတွွက်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဆိုု�င််ရာာကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ
အသိိပညာာများ��းနှှင့်�် အကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ စာာတွေ့�့� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းမှှတဆင့်�်
လက််တွေ့�့� ပြ�န််လည်် အသုံးး��ချျနိုု�င််စေ�ရန််ရည််ရွွယ််ပါါသည််။
လူူငယ််များ��းအားး� စာာတွေ့�့�နှှင့်�် လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��း သင််ကြား�း�ရာာတွွင်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း ပညာာရပ််နှှင့််�ရေ�ရှှည််ဖွံ့့�ဖြိုး�း�
� �တိုးး��တက််စေ�သော�ာပညာာရပ််များ��းကိုု�ထည့်�သွ
် ွ
င်းး� သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�နှှင့်�် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�
အကျိုးး���ဆက််များ��း အသိိပညာာများ��း ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စွာာ� နား�းလည််စေ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ်် သည််။
ရာာသီီဥတုုဇုုန််များ��း၊ ခန့််�မှှန်း�း ချျက််များ��း၊ ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဖော်�်�ပြ�ချျက််အားး� စံံနှုုန်းး�မှီီ�
နား�းလည််နိုု�င််မှုု၊ အပင််နှှင့််� ယင်းး�တို့့��၏ ပတ််ဝန်းး� ကျျင််ဆက််နွွယ််မှုု၊ အမှိုုက်နှ
် ှင့််� ရေ�အသုံးး��ချျ
မှုု၊သတ္တတဝါါမျိုးး���ပွား��းမှုု ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း အစီီအမံံများ��း နှှင့်�် ပန်းး�ဥယျာာ�ဉ််များ��း
စိုု�က််ပျိုးး���ခြ�င်းး�စသည််တို့့��ကိုု� စာာတွေ့�့� သင််ကြား�း�ရေး�းတွွင်် ထည့််�သွွင်း�း ရပါါမည််။ မဏ္ဍိုု�င််ကြီး�း�(၄)
ခုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ သိိပ္ပံံပ
� ညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ ဗဟုုသုုတများ��းကိုု� အသုံးး��ချျ လူူငယ််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့်�် ဆရာာ/
ဆရာာမများ��းက၎င်းး�တို့့��၏ပတ််ဝန်းး� ကျျင််ရှိိ� လူူထုုကိုု� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််
ရာာတွွင်် အကော�ာ�င််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
ရေ�လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း

သန့််�ရှှင်း�း သော�ာစွွမ်း�း အင််

ဇီီဝလော��ာင််စာာထုုတ််လုုပ််မှုု

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်း�း များ��းစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု(လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�၊ ပြ�န််သုံးး��ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််အသုံးး��ပြု�ုရန််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�)

Simplified map of climate zones
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ရေ�လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း
သန့််�ရှှင်း�း သော�ာ ရေ�ချိုု��ရရှိိ�သုံးး��စွဲဲ�ရေး�းသည်် လူူသားး�တစ််ဦးး၏
အခွွင့်�အရေး�း
်
�ဖြ�စ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ခြော��ာက််သွေ့�့�သော�ာ
သဲဲကန္တာာ�ရများ��းရှိိ� အချို့့���သော�ာနေ�ရာာများ��းတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ
ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််မှာာ� အလွွန််ရှား��းပါးး�လှှပါါသည််။
အရည််အသွေး�း��မမှီီ�သော�ာရေ�ဆိုးး��များ��း၊ သန့််�ရှှင်း�း သော�ာ ရေ�မလုံံ�
လော�ာက််မှုုများ��းသည်် ရေ�နှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပြီး�း�
စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�ဖူူလုံံမှု
� ုနှှင့်�ကျ
် ျန်းး�မာာရေး�း၊ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့်�်
အလမ်းး�များ��းနှှင့်�ပတ််ဝန်း
်
�း ကျျင််ကိုု� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက်် စေ�သည််။
ရေ�သန့််�ရှှင်း�း မှုု ပိုု�မိုု�တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့်�် သော�ာက််သုံးး��ရေ�ရရှိရေး���း�တို့့��
သည်် ရေ�ချိုု��ဂေ�ဟစနစ်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုနှှင့်�် သဘာာဝ အခြေ�ေ�ပြု�ု
ဖြေ�ေရှှင်း�း ချျက််များ��း ကျျန်းး�မာာသန့််�ရှှင်း�း သော�ာ ရေ�ရရှိိ�ရန််အတွွက််
လိုု�အပ််သော�ာရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့်�ပံ့့�ပိုးး�
် �မှုုများ��းလိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

ရေ�ရရှိိ�မှုု
ရေ�အရည််အသွေး�း�� ညံ့့�ဖျျင်းး�မှုုနှှင့်�် သန့််�ရှှင်း�း မှုုနည်း�း ပါးး�ခြ�င်းး�
တို့့��သည်် ရေ�အတွွက််စိိတ််ချျရမှုုကိုု� တိုု�က််ရိုု�က်သ
် က််ရော�ာက််
နိုု�င််သည့််�အပြ�င်် အစား�းအစာာစိိတ််ချျရမှုု၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊
ပညာာ ရေး�းအခွွင့်�အ
် လမ်းး�များ��းနှှင့်�ပတ််ဝန်း
်
�း ကျျင််ကိုု�
ပါါသက််ရော�ာက််နိုု�င်သ
် ည််။ စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းရှိိ�
ခေါ�ါင််မိုးး�� ရေ�သလျော��ာ�က််မှှ မိုးး��ရေ�ကိုု�ခံံယူူ၍
တိုု�င််ကီီများ��းဖြ�င့်�် သိုု�လှော�ာ�င််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� ရေ�ချိုု��ကိုု�ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�ရေ�များ��းကိုု�
ရေ�ချိုးး���ရန််၊ သန့််�ရှှင်း�း ရေး�းအတွွက််အသုံးး��ပြု�ုရန််၊
တိုု�က််ချွွတ််ဆေး�းကြော��ာရန်် နှှင့််� စိုု�က််ခင်းး�များ��းအတွွက််ပါါ
ပေး�းဝေ�နိုု�င်သ
် ည််။ လက််လှှည့်�် ပန့််�နှှင့််�မြေ�ေဆွဲဲ�အားး�ကိုု�အသုံးး��
ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရေ�စီးး�ဆင်းး�မှုုကော�ာင်းး� ရန်် စီီစဉ််ထားး�နိုု�င်သ
် ည််။
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Reed-bed technology for the treatment of greywater

ရေ�သန့််�စင််မှုုစနစ််

ရေ�ဆိုးး��ရေ�နော�ာက််များ��းကိုု� ရေ�ကြ�ည််အဖြ�စ််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရေ�၏ သန့််�ရှှင်း�း မှုုကိုု�
သိိသာာစွာာ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င်သ
် ည််။
သန့််�ရှှင်း�း သော�ာ စွွမ်း�း အင််ရရှိိ�ရန်် (Black water)ရေ�ဆိုးး��များ��းကိုု� Biogas
(ဇီီဝဓါါတ််ငွေ့�့�)အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ၍ ချျက််ပြု�ုတ််ရာာတွွင်် ပြ�န််လည််သုံးး��နိုု�င်သ
် ည််။
၎င်းး�သည်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အတွွင်း�း သို့့�� လူူအများ��း ကျျန်းး�မာာရေး�း ထိိခိုု�က််စေ�သော�ာ ရေ�ဆိုးး��များ��းနီးး�ရာာ
စွွန့််�ပစ််ခြ�င်း�း တို့့��ကိုု�သိိသိိသာာ သာာလျှော့�့��ချျနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�ရေ�များ��းကိုု� သော�ာက််ရေ�သုံးး��ရေ�နှှင့်�် စား�းသုံးး��သီးး�ပင််များ��းအားး� ရေ�သွွင်း�း စိုု�က််ပျိုးး���ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက််
မသုံးး��နိုု�င််သော်�်�လည်းး� (reed-bed) နည်းး�စနစ််ဖြ�င့််� သန့််�စင််ထားး�သော�ာ ရေ�ကိုု� အထွေထွေရေ����ေ���သွွင်း�း
စိုု�က််ပျိုးး���ခြ�င်းး�၊သန့််�ရှှင်း�း ရေး�းနှှင့်�် သန့််�စင််ခန်းး� (flushing toilets) များ��းတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်် ပါါသည််။
စွွန့််�ပစ််ရေ�များ��းကိုု� စနစ််တကျျ လုံံ�ခြုံ�ံစိိတ််
�
ချျစွာာ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�င့််�ဒေ�သတွွင်း�း လူူထုုအတွွက််
မြေ�ေဩဇာာနှှင့်�စွ
် ွမ်း�း အင််အရင်းး� အမြ�စ််များ��းအဖြ�စ်် ဆက််လက််အကျိုးး���ရှိိ�စွာာ�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်သ
် ည််။
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သန့််�ရှှင်း�း သော�ာစွွမ်း�း အင််	

လူူများ��း နေ့�့စဉ််လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းအတွွက်် စွွမ်း�း အင််ရရှိိ�နိုု�င််မှုု
သည််လည်းး� အရေး�း�ပါါသည််။ယခုုအခါါစွွမ်း�း အင််သုံးး��စွဲဲ�မှုု၏ ၈၀%
သည်် ကျော�ာ�က််ဖြ�စ််ရုုပ်ကြွ် �င်း�း များ��း(fossil fuels)မှှ အဓိိကရရှိိ�ပြီး�း�
နယူးး�ကလီးး�ယားး�နှှင့်�် အခြား�း�သော�ာ ဇီီဝ လော�ာင််စာာများ��းမှှလည်းး�
ရရှိိ�သည််။
ကျော�ာ�က််ဖြ�စ််ရုုပ်ကြွ် �င်း�း လော�ာင််စာာများ��းသည်် ကမ္ဘာ့့��ဖန််လုံံ�အိိမ်် ဓါါတ််ငွေ့�့�
ထုုတ််လုုပ််မှုု၏ ၆၀% ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့််�အတွွက်် လူူကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သော�ာ
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ မျျက််မှော�ာ�က််ကာာလတွွင််
ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ ကြီး�း�မား�းသည့််� မတော်��်�တဆမှုုများ��းသည််
နျူူ�ကလီးး�ယားး� စွွမ်း�း အင််ပိုု�င်ဆို
် ု�င်် မှုု၏ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဆိုု�င််ရာာ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််
မှုုကိုု�ပြ�သနေ�ေသည််။
ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ လူူမှုုအသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း တစ််ခုုလုံးး��
ပါါဝင်် နိုု�င််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသော��ာ
သင့််�တင့်�သော�
်
ာ စွွမ်း�း အင််ရယူူသုံးး�� စွဲဲ�မှုုများ��းနှှင့်�် စွွမ်း�း အင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�
သိုု�လှော�ာ�င််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ပေါ�ါင်းး�စပ််မှုုပြု�ုရန်် အလွွန််
အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ သန့််�ရှှင်း�း သော�ာ စွွမ်း�း အင််သည်် ရာာသီီဥတုု
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် လေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျရန််
အထော�ာ�က််အကူူပြု�ုသည််။
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သန့််�ရှှင်း�း သော�ာစွွမ်း�း အင်် (Clean- energy ) နည်းး�စနစ််ပညာာ သည််
သင့််�တင့်�မျှ
် ှတသော�ာ�စရိိတ််၊ ထိရော��ာ�က််အကျိုးး���ရှိိ�ပြီး�း� ယုံံ�ကြ�ည််
စိိတ််ချျရသော��ာ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သည့််� စွွမ်း�း အင််ကိုု� ပေး�းစွွမ်း�း နိုု�င်သ
် ည််။
ဤနည်းး�စနစ််ပညာာအားး�ဖြ�င့််� လူူတို့့�၏
� ကျျန်းး�မာာရေး�းသုုခချျမ်းး�သာာနှှင့်�်
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိန်းး� သိိမ်းး�ရေး�းမှှတစ််ဆင့််� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ပြု�ုစေ�သည််။
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ သက််တမ်းး�တွွင်် သဘာာဝအလျော��ာ�က်် ပြ�န််လည််
ဖြ�ည့််�တင်း�း ပေး�းသော�ာ စွွမ်း�း အင််အရင်းး�အမြ�စ််များ��းတွွင်် ဇီီဝ
လော�ာင််စာာ၊ နေ�စွွမ်း�း အင််၊ လေ�စွွမ်း�း အင််၊ အရွေ့�့�� စွွမ်း�း အင််နှှင့်�်
ဘူူမိိစွွမ်း�း အင််တို့့��ပါါဝင််သည််။
သန့််�ရှှင်း�း သော�ာ စွွမ်း�း အင််အကြော��ာ�င်းး� လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့်�်
ထိရော��ာ�က််သော�ာနည်းး�ပညာာကိုု�အကော�ာ�င််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�
သည်် အစွွမ်း�း ထက််သော�ာ ပညာာရေး�းနှှင့်�် လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ�
အဖိုးး��တန််သည့််� ရလာာဒ််ကိုု� ရရှိစေ���ေသည််။ ၎င်းး�ပညာာရပ််သည််
သန့််�ရှှင်း�း သော�ာစွွမ်း�း အင််အသုံးး��ချျစဉ််ကုုန််ကျျစရိိတ််နှှင့််�
ကာာဗွွန််ဒိုု�င််အော�ာက််ဆိုု�ဒ််(CO2) ထုုတ််လုုပ််မှုုများ��း ကိုု�လျော့�့��ချျ
စေ�သည့််�ကိိရိိယာာတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။
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ဇီီဝလော��ာင််စာာထုုတ််လုုပ််မှုု

အစား�းအစာာနှှင့်�် စွွမ်း�း အင််လော�ာင််စာာသည်် အမြဲ�ဲတမ်းး� အလွွယ််တကူူ
မရနိုု�င်သ
် ည့််� စျေး�း�ကြီး�း� ပြီး�း�လိုု�အပ််သော�ာကုုန််ပစ္စစည်း�း ဖြ�စ််သည််။
ကမ္ဘာ့့��စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�အစီီအစဉ််၏ Hunger Map 2019 အရ
လူူသန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၈၂၁ သန်းး�သည်် စား�းစရာာအလုံံ�အလော�ာ�က််မရရှိိ�ကြ�ပေ�။
	ထို့့��အပြ�င်် ၁.၂ဘီီလီီယံံသည်် လျှှပ််စစ််မီးး�မရရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
သစ််တော�ာပြု�ုန်းး�တီးး�မှုုဖြ�စ််စေ�သည့််� ထင်းး�စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�(သို့့��မဟုုတ််)
တရား�းမဝင််သစ််ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�အပေါ်�်�မှီီ�ခိုု�နေ�ရသည််။
စိုု�က််ပျိုးး���နိုု�င်် သော�ာမြေ�ေများ��းကိုု� ဝယ််လိုု�အားး�တိုးး��လာာခြ�င်းး�နှှင့််�
အကန့််�အသတ််ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ဇီီဝလော��ာင််စာာ များ��းအားး�
တာာဝန််ယူူထုုတ််လုုပ််မှုုနှှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုမှုုဆီီသို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရန််
မဖြ�စ််မနေ�ေလိုု�အပ််နေ�သည််။

UNESCO Green Academies ရှိိ� ဇီီဝ လော�ာင််စာာထုုတ််လုုပ််မှုု သည်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ
အပင််နှှင့််� သတ္တတဝါါတို့့�� ဆက််နွွယ််မှုု ကိုု� အသုံးး��ချသော���ာ လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ အစား�းအသော�ာ�က််နှှင့်�်
လော�ာင််စာာထုုတ််လုုပ််မှုုအဆင််ပြေ�ေသင့််�မြ�တ််အော�ာင်် ဆော�ာင်် ရွွက််မှုုများ��းကိုု�အသုံးး�� ပြု�ုရန််
အခွွင့်�အရေး�း
်
�ဖြ�စ််သည််။သက််ဆိုု�င််ရာာ သီးး�နှံံ�မျိုးး���ကွဲဲ�များ��းနှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ နည်းး�စနစ််များ��း
ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင််ရာာသီီဥတုု၊တည််နေ�ရာာနှှင့်�မြေ�ေဆီ
်
ီလွှာာ�အရည််အသွေး�း��တို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်း�း
စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�အော�ာင််မြ�င်် သော�ာ သီးး�နှံံ�ထုုတ််လုုပ််မှုုကိုု�ရရှိစေ���ေမည််ဖြ�စ်် သည််။
မတူူကွဲဲ�ပြား�း� သော�ာ အသီးး�အနှံံ�များ��း ရာာသီီအလိုု�က်် အလှှည့်�ကျ
် ျ စိုု�က််ပျိုးး���ခြ�င်းး�များ��းအတွွက််
ရေ�ရှှည်် တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ပိုးး��မွှား��းနှိိ�မ််နင်းး�မှုု စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နည်း�း စနစ််များ��း ထည့််�သွွင်း�း
စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််သည််။ သို့့��မှှသာာ ရော�ာဂါါပိုးး��မွှား��းများ��းကြော��ာင့််� သီးး�နှံံ�ပျျက််စီးး�မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျ
နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
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အစားအစာထုတ်လုပ်မှု
ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�များ��းကိုု� အဓိိကထားး�စိုု�က််ပျိုးး���ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
စား�းနပ်် ရိိက္ခာာ�ဖူူလုံံမှု
� ုနှှင့်�် တန််ဖိုးး��၊ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု�
သိိရှိိ�လာာစေ�သည််။ UNESCO Green
Academies မှှအဓိိက အစား�းအစာာအုုပ််စုု
(၅) စုု (ကာာဘိုု�ဟိုု�က််ဒရိိတ််၊ အသီးး�အနှံံ�
ဟင်းး�သီးး� ဟင်းး�ရွွက်၊် အဆီီ၊ အသားး�ဓါါတ််နှှင့််�
နို့့��ထွွက််ပစ္စစည်း�း များ��း) ကိုု� လူူတို့့�� စား�းသုံးး�� ရန််နှှင့််�
တိိရိိစ္ဆာာ�န််များ��းကျွေး�း�မွေး�း�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�
င််ကြော��ာင်းး� ဗဟုုသုုတ အသိိပညာာများ��းမြှ�ှင့််�တင််
ပေး�းပါါသည််။ လူူငယ်် အဖွဲ့့�များ��းအ
�
တွွင်း�း ကြ�က််ဥ၊
နို့့��နှှင့်�ပရို
် ု�တိိန်း�း ရရှိိ�ရန််အတွွက်် မွေး�း�မြူ�ူရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့်�် သက််သာာချော�ာ�င််ချိရေး���း�
တို့့��ကိုု� ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််� နည်းး�စနစ််များ��းနှှင့်�အညီ
်
ီ
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး� ရှိိ�နိုု�င်် မည််ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��အပြ�င်် ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အစား�းအသော�ာ�က််များ��းနှှင့်�်
သူူတို့့�၏
� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု
(enviromental footprint)များ��းကိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င်သ
် ည််။
ဥပမာာ အားး�ဖြ�င့််� ဖန််လုံံ�အိိမ်် ဓါါတ််ငွေ့�့� ထုုတ််လွှှတ််မှုု
နှှင့််� သစ််တော�ာပြု�ုန်းး�တီးး�မှုုကိုု� အထော�ာ�က််အကူူ
ဖြ�စ််စေ�သော�ာကြော��ာင့််� အသားး�နှှင့်�် တိိရိိစ္ဆာာ�န််ထွွက််
အစာာလျှော့�့��ချျ၍ စား�းသုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့်�် သင့််�တင့်�်
မျှှတသော�ာ� ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက်် သစ််သီးး�ဝလံံများ��းကိုု�
စား�းသုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူူ တို့့��၏ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့်�် သဘာာဝ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� အတွွက်လ
် ည်းး�
အကျိုးး���ရှိိ�သည််။

ဇီီဝလော��ာင််စာာထုုတ််လုုပ််မှုု
ဇီီဝလော��ာင််စာာကိုု� ကြီး�း�ထွားး��မြ�န်် အပင််ကြီး�း�များ��းမှှ
ရရှိသော����ာ မီးး�သွေး�း�၊ ထင်းး�၊ ကျူူ�ပင််
ဇီီဝလော��ာင််စာာနှှင့်�ဆီ
် ီတို့့��မှှ ထုုတ််လုုပ်် နိုု�င်သ
် ည််။
ဇီီဝလော��ာင််စာာထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�သည်် ဒေ�သတွွင်း�း သစ််
တော�ာပြု�ုန်းး�တီးး�မှုုနှှင့်�် တရား�းမဝင််သစ််ခုုတ််လှဲဲ�ခြ�င်း�း ကိုု�
လျော့�့��ပါးး� စေ�သော�ာကြော��ာင့််� ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�
ဇီီဝမျိုးး���ကွဲဲ�များ��းကိုု� ကာာကွွယ်် ပေး�းသည််။
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စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်း�း များ��းစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
(လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�၊ ပြ�န််သုံးး��ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််အသုံးး��ပြု�ုရန််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�)

၂၀ ရာာစုုနှှင့်�် ၂၁ ရာာစုုနှှစ််များ��းတွွင်် သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း
အလွွန််အကျွံံ�သုံးး�� စွဲဲ�မှုုသည်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ပျျက််စီးး�မှုုကိုု�
ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဂေ�ဟစနစ််များ��း
ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ခြ�င်းး�၊ အပိုု�င်း�း အစများ��း ကွဲဲ�ပျျက််စီးး� သွားး��ခြ�င်းး�မှှကမ္ဘာာ�ကြီး�း�
၏သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းသည််လည်းး� အကန့််�အသတ််ရှိကြော�����ာင်းး�
သိိရှိိ�မှှတ််သားး�စေ�ခဲ့့�သည််။
လျှော့�့��သုံးး��ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််သုံးး��ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််ပြု�ုပြ�င်် သုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်း�း တို့့�� သည်် တာာဝန််ယူူမှုုရှိသော����ာ စား�းသုံးး��မှုု၊
ထုုတ််လုုပ််မှုုတို့့�ကို
� ု� အကော�ာ�င််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင််မဖြ�စ််မနေ�ေလုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််�အရာာဖြ�စ််သ
ည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး�လုံးး��သည်် သဘာာဝအရင်းး�အမြ�စ်် နှှင့််�စွွမ်း�း အင််တို့့��အတွွက််ထိရော��ာ�က််သော�ာ
လူူနေ�မှုုပုံံစံံပြော��
�
ာင်းး�လဲဲ နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့်�် လေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ဖြ�င့််�ပိုု�မိုု� ကျျန်းး�မာာ
သာာယာာဝပြော��ာ�၍ သုုခချျမ်းး�သာာ နှှင့်�ပြ် �ည့်�စုံံ
် �သော�ာ ဘဝရရှိိ�ရန််ပါါဝင််ကျျင့််�သုံးး�� လိုု�က််နာာသင့််�သည််
။ထိုု�ရည််မှှန်း�း ချျက်် ရရှိိ�ရန််ထုုတ််လုုပ််သူူများ��း၊ စား�းသုံးး��သူူများ��း တစ််ဦးးချျင်းး�စီီက အပြု�ုအမူူများ��းကိုု�
ပြော��ာင်းး�လဲဲလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရေ�ရှှည်် တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ဖွံ့့�ဖြိုး�း�
� �ရေး�းရည််မှှန်း�း ချျက််များ��း
အော�ာင််မြ�င်် နိုု�င််စေ�သည််။
ဇီီဝလော��ာင််စာာထုုတ််လုုပ််မှုုအတွွက်် အော်�်�ဂဲဲနစ််
စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်း�း များ��းသည်် အဖိုးး��တန််သော�ာ
အာာဟာာရအရင်းး�အမြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ု နိုု�င်သ
် ည််။
ထိုု�သို့့�အသုံးး
�
�� ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ဒေ�သခံံများ��း
မြေ�ေဆီီလွှာာ� ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုကိုု� လျော့�့��ကျစေ��ေ၍
မြေ�ေဆီီလွှာာ� အရည််အသွေး�း�� ကော�ာင်းး�မွွန််လာာ
စေ�ပြီး�း�အစား�းအစာာလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းနှှင့်�် အာာဟာာရကိုု�
လည်းး�အထော�ာ�က််အကူူဖြ�စ််စေ�သည််။
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ဇီီဝလော��ာင််စာာထုုတ််လုုပ််မှုုအတွွက််
အော်�်�ဂဲဲနစ််စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်း�း များ��းသည််
အဖိုးး��တန််သော�ာ အာာဟာာရအရင်းး�အမြ�စ််
အသုံးး��ပြု�ု နိုု�င်သ
် ည််။ထိုု�သို့့�အသုံးး
�
�� ပြု�ုခြ�င်းး�
သည််ဒေ�သခံံများ��းမြေ�ေဆီီလွှာာ�ဆုံးး�� ရှုံးး��မှုုကိုု�
လျော့�့��ကျစေ��ေ၍ မြေ�ေဆီီလွှာာ�အရည််အသွေး�း��
ကော�ာင်းး�မွွန်် လာာစေ�ပြီး�း� အစား�းအစာာ
လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းနှှင့်�် အာာဟာာရကိုု�လည်းး�
အထော�ာ�က််အကူူဖြ�စ််စေ�သည််။ အခြား�း�သော�ာ
စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်း�း ပုံံ�စံံအမျိုးး���မျိုးး���ကြော��ာင့််�
ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး� နှှင့်�် ကုုန်း�း တွွင်း�း ပိုု�င်း�း ဂေ�ဟ
စနစ််များ��းကိုု� ပျျက််စီးး�စေ�ပြီး�း� လူူသားး�တို့့��
ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု�လည်းး� ကြီး�း�မား�းစွာာ�
ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုု ဖြ�စ််စေ�နိုု�င်သ
် ည််။
လူူငယ််အဖွဲ့့�များ��း
� သည်် ဤပြ�ဿနာာများ��းကိုု�
ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကိုု�င်တွ
် ွယ်် ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန််အတွွက််
၎င်းး�တို့့��၏ ကျော�ာ�င်းး�များ��းတွွင််ရရှိိ�လာာသော�ာ
စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်း�း အမျိုးး���အစား�းများ��းကိုု�
ခွဲဲ�ခြား�း�သတ််မှှတ််၍ ထိရော��ာ�က််သော�ာ
စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်း�း စီီမံံ ခန့််�ခွဲဲ�မှုုအစီီအစဉ််များ��းကိုု�
အကော�ာ�င််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက်် ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
လူူမှုုအသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း များ��း၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ကိုု�
အကျိုးး��� ဖြ�စ််ထွွန်း�း စေ�မည််။ဤသို့့��အကော�ာ�
င််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�
စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်း�း ပြ�န််လည််သုံးး��စွဲဲ�ရေး�းနှှင့်�်
စွွန့််�ပစ််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာကုုမ္ပပဏီီများ��း၊
ပညာာရေး�း အဖွဲ့့အစည်း
��
�း များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
လူူမှုုအဖွဲ့့�� အစည်းး� တစ််ရပ််လုံးး��နှှင့်�အတူ
်
ူ
ပါါဝင််မှုုရှိိ�မှှသာာ အော�ာင််မြ�င််မှုု
ရရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
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Quest4Action Open Science Platform
ပတ််ဝန်းး� ကျျင််ဆိုု� င််ရာာ အတန်းး� အစား�းကျျဆင်းး� ခြ�င်းး� သည်် တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး��ကိုု� သက််ရော�ာက်် သ ည့််� ပျံ့့��နှံ့့�� သော�ာ ကိိစ္စစ တစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ အနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််သစ််များ�း�ကိုု� စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေပညာာရေး�းများ�း� အားး�ဖြ�င့််� ပညာာပေး�းနိုု�င််သည့််�အပြ�င်် သိိပ္ပံံ�အခြေ�ေပြု�ု
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုုတို့့�အတွွ
�
က်် ဗဟုုသုတ
ု ၊ ကွွန််ယက််၊ လိုု�အပ််သော�ာ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ�း� တိုးး��ပွား��းလာာစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တိုးး��ပွား��း
လာာသော�ာ စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေပညာာရေး�းများ�း�ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�နို�ုင််ရန်် quest4action.org ဆိုု�သည့််� သိိပ္ပံံ�ပလပ််ဖော�ာင်းး� တစ််ခုုကိုု�
ယူူနက််စကိုု�က တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ဂေ�ဟစနစ််ပြ�န််လည်် ထူူထော�ာင််ရေး�း ပရော�ာဂျျက််လေး�းခုုအကြော��ာင်းး� အသေး�းစိိတ််ကိုု�
ထိုု�ပလပ််ဖော�ာင်းး�တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။

https://quest4action.org
အကျျဉ်းး�မိိတ််ဆက််ခြ�င်းး�
THE MANGROVE
FORUM

၁။ ဒီီရေ�တော�ာဖိုု�ရမ််
ဒီီရေ�တော�ာဖိုု�ရမ််သည်် ဒီီရေ�တော�ာဂေ�ဟစနစ််များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�၊ သိိပ္ပံံ�နည်းး�ကျျ
သုု တေ� သနလုု ပ််ကိုု� င််ခြ�င်းး� များ�း�ကိုု� ယူူ န က််စကိုု� ၏ သတ််မှှတ််နယ််မြေ�ေများ�း�၊ နိုု� င််ငံံ တကာာသိိပ္ပံံ�ပွဲဲ� များ�း�၊
သိိပ္ပံံ�နည်းး�ကျျတီီထွွင််၊ထုုတ််ဝေ�မှုုများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�သည့််� ဖိုု�ရမ််ဖြ�စ််သည််။

CLIMATE
SCIENCE

၂။ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာသိိပ္ပံံ�
ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာသိိပ္ပံံ�သည်် ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််�ဆက််စပ််၍ ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနို�ုင််ရန်် ကျွွမ်းး�ကျျင််
မှုုများ�း� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််သော�ာ သိိပ္ပံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပညာာရေး�းပလပ််ဖော�ာင်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။

THE PLASTIC
INITIATIVE

၃။ ပလတ််စတစ််ဆိုု�င််ရာာအစပျိုး�း��မှုု
ပလတ််စတစ််ဆိုု�င််ရာာအစပျိုး�း��မှုုကိုု� တည််ရှိိ�နေ�သော�ာ အကြံ�ံဉာာဏ််၊ နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာတီီထွွင််မှုုများ�း�၊ သိိပ္ပံံ�
ဆိုု�င််ရာာ ပညာာရေး�းတို့့��အားး�ဖြ�င့််� ပလတ််စတစ််စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� ထိိန်းး�ချူူ�ပ််ခြ�င်းး�ပြ�ဿနာာများ�း�တွွင်် အဖြေ�ေရှာာ�
နိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််စတင််ခဲ့့�သည််။

GREEN
ACADEMIES

၄။ စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေပညာာရေး�း
စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေပညာာရေး�းကိုု� လူူနေ�မှုဘ
ု ဝတွွင်် စဉ််ဆက််မပြ�တ််တိုးး��တက််နေ�ထိုုင်
� ်ရန်် ရိုးး��ရှှင်းး�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
နည်းး�များ�း� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာဗဟုုသုုတ၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ�း�တို့့��ကိုု� အခြေ�ေခံံသည့််� သိိပ္ပံံ�ဆိုု�င််ရာာပညာာရေး�း
အားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။

ယူူနက််စကိုု�စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေပညာာရေး�းစာာစော�ာင််
ဤစာာစော�ာင််ကိုု� တရုုတ််၊ အင်္ဂဂလိိပ််၊ ပြ�င််သစ််၊ ဂျာ�ာမန််၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ လာာအိုု�၊ မလေး�း၊ ရရှား��း၊
စပိိန််၊ ဗီီယက််နမ်် ဘာာသာာများ�း�ဖြ�င့််� ဖတ််ရှုုနို�ုင််ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။
ဒေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆွဲဲ�ရန်် - http:bit.ly/GreenAcademies
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