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ယူန်က်းစာက်ုု ဘန်းရေးက်ာက်း�ှု သဘာ�သုပ်ံ�ဆိုုုင်း�ာအုဖွဲ့ွ��သညား နှုုင်းင်�(၆)နှုုင်းင်�ပ်ါ�င်းရေးသာ 
အုစာုအုရေး��တွစားချုပြဖွဲ့စားသညာ်း  က်ရေးမ်း�ာ�ီ�ယာ�၊ လာအုုု၊ ပြမ်းန်းမ်းာ၊ စာက်ာာပ်ူ၊ ထုုုင်း�၊ ဗီီယက်းန်မ်းး 
နှှင်း် ဂ္ဂျာက်ာတွာ�ှု အုာ�ှနှှင််း ပ်စာုဖွဲ့ုတွးရေး�သ  ဗီျ�ရုံးုုက်ုုလညား� ရေးထုာက်းပ်�်က်ူညာီရေးပ်�သညား။

UNESCO Green Academies 
သဘာာဝသိပ္ပံံ�ပ္ပံညာာရပ္ပံ်များ�ားများိတ််ဆက််

UNESCO Green Academies မ်းုတွးဆိုက်း
�ာသီဥတွု�ဏားချ�နှုုင်းရေးသာ ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�အုတွွက်း လမ်းး�ညွှှန်းချျက်းမ်းျာ�

ဤ လက်းက်မ်းး�စာာရေးစာာင်းသညား �ာသီဥတွု�ဏားချ�နှုုင်းမ်းုဆိုီသုု� အုသွင်းက်ူ�ရေးပြပ်ာင်း�ရေး�� 
အုတွွက်းလုပ်းရေးဆိုာင်းရေးန်ရေးသာ အုသုုင်း�အု�ုုင်း�မ်းျာ�၏ စာွမ်းး��ညား ပြမ်းိင််းတွင်းမ်းုက်ုုအုာ�ရေးပ်�သညား။ 
သုပ်ံ�ဆိုုုင်း�ာဗီဟုုသုတွမ်းျာ�က်ုု အုရေးပြချချ�၍ ဇိုီ�ထုုအုစာီအုစာဉ်း သတွးမ်းှတွးထုာ�သညာ်း 
�ညားညွှှန်း�ချျက်းမ်းျာ�အုတွုုင်း�လူနှှင််း ပ်တွး�န်း�က်ျင်းအု�က်ာ� ဆိုက်းဆို�ရေး��က်ုု ပြမ်းိင််းတွင်း�န်း 
ပြဖွဲ့စားသညား။ Schwarze et al မ်းှ ၂၀၁၈ချုနှှစားတွွင်းရေး��သာ�ရေးသာ “သဘာ�အုရေးပြချပြပ်ု 
ရေး���ှုရေး�� ရေးပြဖွဲ့�ှင်း�မ်းုမ်းျာ�စာာအုုပ်း”၊ ၂၀၁၀ ချုနှှစားတွွင်း ထုုတွးရေး�ရေးသာ “ပ်ုုမ်းုုရေးက်ာင်း�မ်းွန်းရေးသာ 
အုရေးဆိုာက်း အုဦ၊ ရေး�စာွမ်းး�အုင်း၊ အုာ�ပ်း မြို့မ်းုု�ပြပ်ရေးဂ္ဂဟုစာန်စားစာွန်�းပ်စား ပ်စာစညား�စာီမ်း� ချန်�းချွ�မ်းု− 
က်မ်း�ာလု��ဆိုုုင်း�ာအုတွွက်း အုသု���င်းရေးသာစာန်စားမ်းျာ� စာာအုုပ်းနှှင်း် Calisesi et al မ်းှ ၂၀၁၆ချု
နှှစားတွွင်းရေး��သာ� ထုုတွးရေး�ရေးသာ “အုာဖွဲ့�ုက်�ှု UNESCO Green Academies အုတွွက်း 
က်မ်း�ာလု��နှှင်း်သက်းဆိုုုင်းသညာ်း လုုက်းန်ာနှုုင်းဖွဲ့ွယးပြဖွဲ့စားရေးသာ လမ်းး�ညွှှန်းချျက်းမ်းျာ�စာာအုုပ်း”တွုု�မ်းှ 
ထုုရေး�ာက်း အုက်ျုု��ှုရေးသာ န်ညား�ပ်ညာာ အုချျက်းအုလက်းမ်းျာ�က်ုု  ��ှုနှုုင်းသညား။
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�ါရုံးုုက်းတွာ-ယူန်က်းစာက်ုု ဘန်းရေးက်ာက်းအုာ�ှပ်စာုဖွဲ့ုတွးရေး�သဆိုုုင်း�ာ ပ်ညာာရေး��ဗီျ�ရုံးု ု
�ါရုံးုုက်းတွာ - ယူန်က်းစာက်ုု ဂ္ဂျက်ာတွာအုာ�ှပ်စာုဖွဲ့ုတွးရေး�သဆိုုုင်း�ာသုပ်ံ�ဗီျ�ရုံးု ု

၂၀၁၉ချုနှှစားအုတွွင်း� က်မ်း�ာတွစား�ှမ်းး��ှု လူင်ယးမ်းျာ�သညား က်မ်း�ာရေးပ််�ှု အုပ်င်းနှှင်း် 
သတွူ�ါတွု�ု သဘာ�ပ်တွး�န်း�က်ျင်းနှှင်း်လုုက်းရေးလျာညာီရေးထုွမ်းု ရေးဂ္ဂဟုစာန်စားမ်းညာီမ်းှမ်းုမ်းျာ�က်ုု 
အုရေးလ�အုန်က်း ရေးထုာက်းပြပ်ရေးပြပ်ာဆိုုုချ�်�က်ပ်ါသညား။ ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�တွွင်းလညား� သီအုုု�ီပ်ုုင်း� 
နှှင်း် လက်းရေးတွ�ွပ်ုုင်း�မ်းျာ�မ်းှာပ်ါ သဘာ�ပ်တွး�န်း�က်ျင်းသုပ်ံ� ပ်ညာာ�ပ်းမ်းျာ�သင်း�က်ာ�ရေးပ်�
လျက်း�ှုပ်ါသညား။ သုု�ရေးသားလညား�လက်းရေးတွ�ွဘ�နှှင််းရေးက်ျာင်း�တွွင်း� သင်း�က်ာ�မ်းုမ်းျာ�က် 
က်ွာဟုရေးန်ဆို�ပြဖွဲ့စားပ်ါသညား။ ယူန်က်းစာက်ုုပ်တွး�န်း�က်ျင်းစာုမ်းး�လန်း�စာုုရေးပြပ်ရေး��ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�မ်းှ 
ရေးက်ျာင်း�သာ�မ်းျာ�အုရေးန်ပြဖွဲ့င််း  ရေးက်ျာင်း�တွွင်း�သင်း�က်ာ�မ်းုမ်းျာ�မ်းှ ၎င်း�တွုု�၏ပ်တွး�န်း�က်ျင်းတွွင်း 
လက်းရေးတွ�ွအုမ်းှန်းတွက်ယးတွုု�တွက်း ရေးအုာင်းချျုတွးဆိုက်း၍ ပြပ်န်းလညားမ်းှရေး�နှုုင်းရေး�က်ာင်း�က်ုု
ရေးတွ�ွ�ပ်ါသညား။

ပ်ထုမ်းဆို�ု �ယ ူန်က်းစာက် ု ု၏ �န်း �က် ျင်းစာ ုမ်းး �လန်း �  စာ ု ု ရေး ပြပ်ရေး��ရေးက်ျာင်း �က် ု ု  
အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�နှုုင်းင်�  တွွင်း ၂၀၁၆  ချုနှှစားက် စာတွင်းချ�်သညား။ ထုုုအုချျုန်းမ်းှစာ၍ ယူန်က်းစာက်ုု 
ပ်တွး�န်း�က်ျင်းစာုုရေးပြပ်ရေး��ပ်ညာာက်ုု လက်းရေးတွ�ွအုသု��ချျနှုုင်းရေးစာ�န်း ပ်ုု၍အုာ�ထုညား်ရေးပ်�ချ�်သလု ု
ထုုုအုက်ယး�မ်းီမ်းျာ� အုချျင်း�ချျင်း�ချျုတွး ဆိုက်း၍ က်ုုယးပ်ုုင်းစာုမ်းး�လန်း�စာုုရေးပြပ်ရေး��၊ �ာသီဥတွု၊ 
ရေး�သယ�ဇိုာတွ၊ သဘာ�စာွမ်းး�အုာ�မ်းျာ�တွုု�တွက်း�န်း နှှင်း် ရေး��ှညားတွညားတွ�်ရေးသာ 
ချုုင်းမြို့မ်း�ရေးသာ အုစာီအုစာဉ်းက်ုု ဆို�ာမ်းျာ�နှှင််းအုတွူ အုရေးက်ာင်းအုထုညား ရေးဖွဲ့ားလာချ�်ပ်ါသညား။ 
ထုုုအုက်ယး�မ်းီမ်းျာ�က် �ာသီဥတွု�ဏားချ�နှုုင်းရေးသာ �န်း�က်ျင်းတွစား�ပ်း ပြဖွဲ့စားရေးစာ�န်း 
ရုံးုု��ှင်း�စာွာပြဖွဲ့င််း ပ်ညာာရေး��နှှင််း သုပ်ံ�န်ညား�စာန်စားမ်းျာ� ယုတွူုတွန်းစာွာ စာာရေးတွ�ွမ်းှလက်းရေးတွွ� 
လူရေးန်ထုုုင်းမ်းု ပ်တွး�န်း�က်ျင်းအုထုု ချျုတွးဆိုက်းရေးဆိုာင်း�ွက်း ရေးပြပ်ာင်း�လ�နှုုင်းရေးစာ�န်း 
ကြိုးက်ုု�ပ်မ်းး�ရေးဆိုာင်း�ွက်းရေးစာပ်ါမ်းညား။ သုု�မ်းှသာ ပြပ်ညားသူလူထုုအုမ်းျာ�စာုက်ုုလညား� ရေးလ်လာသင်းယူ 
အုသု��ချျနှုုင်းသညားအုထုု အုာ�ရေးပ်�က်ူညာီနှုုင်း�န်း �ညား�ွယး၍ ပ်ု�မ်းှန်းစာာသင်းရေးက်ျာင်း�မ်းှ 
�န်း�က်ျင်းစာုမ်းး�လန်း�ရေးသာရေးက်ျာင်း�မ်းျာ� ပြဖွဲ့စားလာရေးစာ�န်း ရေးမ်းှားမ်းှန်း� ပ်ါသညား။

စာက်ာ�ဉ်ီ�
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ရေး�ါက်းတွာချင်းရေးလ�စာုု� 3

ယရေးန်�အုချျုန်းတွွင်း က်ွနှးုပ်းတွု�ုက်မ်း�ာကြိုးက်ီ�သညား က်ွနှးုပ်းတွုု�အုာ� သူမ်း အုရေးပ်် ဘာရေးတွွ 
လုပ်းရေးန်သလ�ဆိုုုတွာက်ုု သတွုပြပ်ု�န်း နှှင်း် အုရေးတွွ�အုရေးချ်မ်းျာ�ရေးပြပ်ာင်း�လ��န်း အုချျုန်းတွန်းရေးန်မြို့ပ်ီဆိုုု သညာ်း 
သတွင်း�စာက်ာ�က်ုု ရေးပ်�ရေးန်မြို့ပ်ီပြဖွဲ့စားသညား။ အုဆိုုုပ်ါ သတွုရေးပ်�သတွင်း�စာက်ာ�မ်းျာ�အုန်က်း�ာသီဥတွုပ်ုုမ်းုု
ဆိုုု��ွာ� လာသညားက်ုု က်ွနှးုပ်းတွု�ုအုလွယး တွက်ူ ချ�စာာ��နှုုင်းသညား။ ရေးတွာမ်းီ�မ်းျာ� ရေးလာင်းက်ွမ်းး�ပြချင်း�၊ 
ရေး�ကြိုးက်ီ�ပြချင်း�၊ရေးပြမ်းင်လျင်းလုပ်းပြချင်း�၊ မ်းုု�ရေးချါင်းပြချင်း�နှှင်း် မ်းုန်းတွုုင်း�ကြိုးကီ်�မ်းျာ� ချပ်းစာုတွးစာုတွးတွုုက်းချတွး
လာပြချင်း�တွုု�သညား က်ွနှးုပ်းတွု�ုအုာ� မ်း�က်ာချဏာထုုချုုက်းပ်ီ� အုကြိုးက်ီ�အုက်ျယးပ်ျက်းစာီ�ရေးစာချ�သ်ညားက်ုု 
သတွုပြပ်ုမ်းု�က်မ်းညားပြဖွဲ့စားပ်ါသညား။ထုုု�အုပြပ်င်းသမ်းု�ဒ�ာ၏အုပ်ူချျုန်း ပြမ်းင််းတွက်းလာပြချင်း� နှှင််း အုက်းဆိုစား 
ဓါာတွးပ်ါ�င်းနှုန်း�တွုု�လာပြချင်း� ရေး�က်ာင််း သဘာ� သနှာာရေးက်ျာက်းတွန်း�မ်းျာ�၊ ရေးဂ္ဂဟုစာန်စားမ်းျာ� 
ဖွဲ့ျက်းဆိုီ�ရေးစာနှုုင်းသညာ်းအုပြပ်င်း ပ်င်းလယးရေး� မ်းျက်းနှှာပြပ်င်းက်ုု ပြမ်းင််းတွက်းရေးစာနှုုင်းသညာ်း ရေး�ချ�စာုုင်း
မ်းျာ�က်ုုအု�ညားရေးပ်ျား ရေးစာသညား။ တွစားချျုန်းတွညား�မ်းှာပ်င်း က်ွနှးုပ်းတွုု�လူသာ�မ်းျာ�သညား က်ုုရုံးုုန်ာပ်ုု� 
အုသစားတွစားချုရေး�က်ာင််း ပြဖွဲ့စားရေးပ််လာသညား် ရေး�ာဂ္ဂါအုသစား သက်းရေး�ာက်းမ်းုအုမ်းျုု�မ်းျုု�က်ုု�င်းဆိုုုင်းရေးန်�က်�
သညား။ရေး�ှ�ဆိုုုရုံးုု�စာက်ာ�အုတွုုင်း� မ်းုမ်းုတွုု�စာုုက်းပ်ျုု�ချ�သ်ညားက်ုု  မ်းုမ်းုတွုု��ုတွးသုမ်းး� ရေးန်�ပြချင်း�ပြဖွဲ့စားပ်ါသညား။ 
သဘာ�တွ�ာ�ကြိုးက်ီ�က်က်ွနှးုပ်းတွုု�အုာ� ရေးပ်�အုပ်းထုာ�သညာ်း ပ်တွး�န်း�က်ျင်းက်ုု အုထုူ�ဂ္ဂရုံးုစာုုက်း�န်းနှှင်း် 
က်မ်း�ာကြိုးက်ီ�က်ုု က်ယးတွင်း�န်း အုမ်းှန်းတွက်ယး အုရေး��တွကြိုးက်ီ� လုုအုပ်းရေး�က်ာင်း� က်ွနှးုပ်းတွု�ု 
တွပြဖွဲ့ညား�ပြဖွဲ့ညား� သုလာ�က်မြို့ပ်ီပြဖွဲ့စား သညား။ယူန်က်းစာက်ုု အုစာုမ်းး�ရေး�ာင်းပ်ညာာရေး��ပ်ညာာ�ှင်းမ်းျာ�၏ 
�ာသီ ဥတွု�ဏားချ�နှုုင်းရေးသာ အုဖွဲ့ွ��အုစာညား�၊ ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ� အုတွွက်း လမ်းး�ညွှှန်းစာာအုုပ်းသညား 
အုချျုန်းမ်းီရေးပ််ထုွက်းလာမြို့ပ်ီ� ဆိုီမ်းီယုုရေး�သဆိုုုင်း�ာသမ်းုုင်း�နှှင််း ရုံးုု��ာဓါရေးလဌ်ာာန်အုရေးန်နှှင််း   ပြမ်းန်းမ်းာဘာ
သာစာက်ာ�သုု�ပြပ်န်းဆိုုုပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း အုဆိုုုပ်ါ လက်းက်မ်းး� စာာရေးစာာင်းစာာအုုပ်းတွွင်းပ်ါ�င်း�န်းအုချွင်း်အုလမ်းး���ှု
ချ�ပ််ါသညား။
ဤလက်းက်မ်းး�စာာရေးစာာင်းသညား �ာသီဥတွု�ဏားချ�နှုုင်းရေး�� အုက်ူ�အုရေးပြပ်ာင်း�က်ုု ရေးဆိုာင်း�ွက်းရေးန်ရေးသာ 
အုသုုင်း�အု�ုုင်း� မ်းျာ�အုတွွင်း� စာွမ်းး�ရေးဆိုာင်း�ညား ပြမ်းိင််းတွင်း�န်းသာမ်းက် မ်းုမ်းုတွုု� လူမ်းျာ�နှှင််း သဘာ� 
ပ်တွး�န်း�က်ျင်းအု�က်ာ� ရေးက်ာင်း�မ်းွန်းစာွာ ရေးပ်ါင်း�က်ူ� ဆိုက်းဆို�နှုုင်း�န်းအုတွွက်း အုရေးထုာက်းအုက်ူပြပ်ုသညာ်း 
က်ု�ုယာတွစားချုအုပြဖွဲ့စား ရေးဆိုာင်း�ွက်းနှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စားသညား။

 

3 ညွှှန်း�က်ာ�ရေး��မ်းှ��
 ဆိုီမ်းီယုုရေး�သဆိုုုင်း�ာသမ်းုုင်း�နှှင််းရုံးုု��ာဓါရေးလဌ်ာာန်
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စိမာ်�လန််�စ�ိကော�ပ္ပံပ္ပံညာာကောရှိ�မာ�ာ� အဘယူ�်ကော�ကာာင်�်����ရှိ�န်ညာ်�?

စိမာ်�လန််�စ�ိကော�ပ္ပံပ္ပံညာာကောရှိ� ဆ�ိ�ညာ်မာိာ အဘယူ်န်ညာ်�

ရှိာသးဥတို့ရုေးပြပ်ာင်း�လ�မု်းသညား အုမ်းနိ်းတို့က်ယးပြဖွဲ့စားရေးပ််ရေးန်ပြီးပ်း�၊ ရှိာသးဥတို့ု

�ဏားချနံိုုုင်းမ်းသုညား ရေး�သလထူုပု်ါ�င်းမ်းလုုုအုပ်းသညာ်း က်မ်းာာလံု�ဆုုင်းရှိာ 

က်ုစာစရှိပ်းတို့စားချု ပြဖွဲ့စားပ်ါသညား။ မ်း�က်ာရေးသ�မ်းး က်ာလတို့့င်း က်မ်းာာလံု�

ဆုုင်းရှိာ လူင်ယးမ်းျာ�က် ၎င်း�တုုို့�၏အုန်ာဂတို့းကုု် က်ာက့်ယးနိုုုင်းရှိန်း 

အုတို့က့်း ရှိာသးဥတို့ရုေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းအုုရေးပ်် ဦး�စာာ�ရေးပ်�ရေးဆာင်းရှိကွ်းသင််း

ရေး�က်ာင်း� အုစာုု�ရှိမ်းျာ�နိုိင််း က်ုလသမ်းဂဂသုု� တို့င်းပြပ်ချ�်�က်သညား။ ယချု

အုချျနု်းက်ာလသညား လက်းရှိိုရေးချတို့းတို့့င်း ရှိရှိိုနိုုုင်းသည်ား သုပ်ံံပ်ညာာ

ဗီဟုုသုတို့မ်းျာ�ကုု် အုသံု�ချျ၍ လက်းရေးတို့့�လုပ်းရေးဆာင်းရှိမ်းညာ်းအုချျနု်း

ပြဖွဲ့စားသညား။ ထုုုရှိညားရှိယွးချျက်း အုထုရေးပြမ်းာက်းရေးစာရှိန်းအုတို့က့်း ယနူ်က်းစာ-

က်ုု စာမု်းး�လန်း�စာုုရေးပြပ်ပ်ညာာရေးရှိ�သညား ပ်တို့း�န်း�က်ျင်းဆုုင်းရှိာဗီဟုသုတုို့

မ်းျာ�နိုိင််း ရှိာသးဥတို့ု�ဏားချံနိုုုင်းမု်းစာ့မ်းး�ရှိညားမ်းျာ�ကုု် ရေးပ်�စာ့မ်းး�သ့ာ�မ်းညား 

ပြဖွဲ့စားပ်ါသညား။

ယူန်က်းစာကုု် စာုမ်းး�လန်း�စာုုရေးပြပ်ပ်ညာာရေးရှိ�သညား လူင်ယးမ်းျာ�နိုိင််း ၎င်း�တို့ုု�၏အုဖွဲ့့��အုစာညား�မ်းျာ�ကုု် လက်းရှိိုအုရေးဆာက်းအုဦး�မ်းျာ�

ပြဖွဲ့စားသည်ား ဥပ်မ်းာ ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�ကုု် ရှိာသးဥတို့ု�ဏားချံနိုုုင်းသညာ်း ပ်ံုစာံပြဖွဲ့စားရေးစာရှိန်း ရုံးုု�ရှိိင်း�၍ တို့တို့းနိုုုင်းရေးသာ အုစာာ�ထုုု�နိုုုင်းသညာ်း 

ရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းုမ်းျာ�ပြပ်ုလုပ်းပြချင်း�က်ုု လုပ်းရေးဆာင်းသညား။

စာုမ်းး�လန်း�စာုုရေးပြပ်ပ်ညာာရေးရှိ�သညား လူင်ယးမ်းျာ�၏ အုဖွဲ့့��အုစာညား�မ်းျာ�က်ုု အုက်ျ ုု �ပြပ်ုနိုုုင်းရှိန်း ၎င်း�တို့ုု� တို့က်းရေးရှိာက်းသညာ်း 

ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�တို့့င်း ရေးက်ာင်း�မ်း့န်းရေးသာရေးရှိရှိိညားလူရေးန်မ်းုပ်ံုစာံရှိရှိိုရှိန်းအုတို့့က်း လူင်ယးမ်းျာ�၏ ပ်ူ�ရေးပ်ါင်း�မ်းုက်ုု လုုအုပ်းသညား။  

ရေးရှိရေးက်ာင်း�ရေးရှိသန်�း၊ သန်�းရှိိင်း�ရေးသာ စာ့မ်းး�အုင်း၊ ဇိုး�ရေးလာင်းစာာထုုတို့းလုပ်းမု်း၊ စာ့န်�းပ်စားပ်စာစညား�ချန်�းချ့�မု်းတို့ုု�အုရေးပ်် အုရေးလ�ထုာ�၍ 

ရေးက်ျာင်း�သာ�မ်းျာ� မ်းိတို့စားဆင််း လူထုုအုသုုင်း�အု�ုုင်း�သုု� ရေးဖွဲ့ားထုုတို့းရေးစာလုမ်း်းမ်းညား။ ထုုုန်ညား�ပြဖွဲ့င််း ရေးက်ျာင်း�သာ�မ်းျာ�နိုိင််း ဆရှိာ

မ်းျာ� အုတူို့တို့က့် ရေးရှိရှိိညားအုစားအုစာဉ်းကုု် အုရေးက်ာင်းအုထုညား ရေးဖွဲ့ားနိုုုင်းလုမ်း်းမ်းညားပြဖွဲ့စားသညား။

ယူူန်ကာ်စကာ�ိစိမာ်�လန််�စ�ိကော�ပ္ပံကောရှိ�ပ္ပံညာာကောရှိ�အာ�  

မာိတိ်ဆကာ်��င််�

GREEN
ACADEMIES

4



 ပ်ါ�င်းနှုုင်းမ်းညား်သူမ်းျာ�

ယူန်က်းစာက်ုုဘန်းရေးက်ာက်း�ှု သဘာ� 
သုပ်ံ�ဌာာန်သညား အုာ�ှ ပ်စာုဖွဲ့ုတွးရေး�သ�ှု 
UNESCO Green Academies ပြမ်းိင််းတွင်းရေး�� 
က်ုု ရေးထုာက်းက်ူအုာ�ရေးပ်�သညား။ အုထုူ�သပြဖွဲ့င််း 
မြို့မ်းုု�ကြိုးက်ီ�မ်းျာ��ှု ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�သာမ်းက် 
UNESCO ဇိုီ�သက်း�ှု ထုုန်း�သုမ်းး� 
ရေးစာာင််းရေး�ှာက်း ရေး��ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ��ှုရေးသာ 
က်ရေးမ်း�ာ�ီ�ယာ�၊ လာအုုု၊ ပြမ်းန်းမ်းာ၊ စာက်ာာပ်ူ၊ 
ထုုုင်း�၊ ဗီီယက်းန်မ်းးနှုုင်းင်�မ်းျာ�က်ုုပ်ါ 
အုဓါုက်စာွမ်းး�အုာ�အုပြဖွဲ့စားထုာ��ှုပ်ါသညား။ 
ယူန်က်းစာက်ုု ဆိုက်းစာပ်း ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ� 
က်ွန်းယက်း(ASPnet)မ်းျာ�က်ုုလညား� 
ထုုုလမ်းး�ညွှှန်း ချျက်းမ်းျာ� အုသု��ပြပ်ု�န်း 
အု�က်�ပြပ်ုထုာ�သညား။

�ာသီရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းုသညား က်မ်း�ာလု��ဆိုုုင်း�ာ 
အုရေးလ�ထုာ� ရေးဆိုာင်း�ွက်း�မ်းညား် 
ပြပ်ဿန်ာပြဖွဲ့စားရေးသာရေး�က်ာင််း �ာသီဥတွု၊ 
ဇိုီ� မ်းျုု�က်ွ�မ်းျာ� ထုုန်း�သုမ်းး�ပြချင်း�၊ 
ရေး�နှှင််းရေး�ဆိုုု� စာွန်�းပ်စားရေး��စာသညာ်း 
ဤလမ်းး�ညွှှန်းချျက်းမ်းျာ�က်ုု မ်းညာ်းသညာ်း 
ပ်ညာာရေး��ဆိုုုင်း�ာအုဖွဲ့ွ�� အုစာညား�မ်းျာ�မ်းဆိုုု 
(မ်းူကြိုးက်ုု၊ရေးက်ျာင်း�၊ရေးက်ာလုပ်းနှှင်း် 
တွက်ကသုုလး မ်းျာ�) သာမ်းက် က်မ်း�ာရေးပ််�ှု 
အုပြချာ�ရေးသာအုရေးဆိုာက်း အုအုု�မ်းျာ� တွွင်းပ်ါ    
အု��င်းဂ္ဂွင်းက်ျစာွာအုသု��ပြပ်ုနှုုင်းပ်ါသညား။  
ဤလမ်းး�ညွှှန်းချျက်းမ်းျာ�သညားတွစားက်မ်း�ာလု��အု
တွုုင်း�အုတွာ နှှင််း သက်းဆိုုုင်းပ်ါ�င်း ရေးန်ပ်ါသညား။
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Green Academies အုဓါုက်အုရေးပြချချ�အုရေး�က်ာင်း�အု�င်း�

လူင်ယးအုသင်း�အုဖွဲ့ွ��မ်းျာ�

ယရေးန်�ရေးချတွးတွွင်း လူင်ယးမ်းျာ�သညား စာန်စားရေးဟုာင်း�မ်းျာ� ရေးပြပ်ာင်း� လ�ပြချင်း�၊ 
ပ်ုုမ်းုုရေးက်ာင်း�မ်းွန်းရေးသာ ပ်တွး�န်း�က်ျင်းသစားအုတွွက်း လုပ်းင်န်း�မ်းျာ� 
ပြမ်းိင််းတွင်းရေးဆိုာင်း�ွက်းပြချင်း�၊ မြို့င်ုမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�� ရေးဆိုာင်း �ွက်းပြချင်း�၊ က်ျာ�/မ်း 
ချွ�ပြချာ�ဆိုက်းဆို�မ်းု ရေးလှာခ်ျျရေး��၊ လူ�အုချွင််း အုရေး��နှှင််း �ာသီဥတွု�ဏား 
ချ�နှုုင်းရေး��စာသညာ်း ရေးဆိုာင်း�ွက်းမ်းု မ်းျာ�တွွင်း အုရေး��ပ်ါရေးသာ ဖွဲ့န်းတွီ��ှင်း 
က်ုုယးစာာ�လှယးမ်းျာ�ပြဖွဲ့စား လာသညား။
မ်းညားသညာ်း UNESCO Green Academies တွွင်း မ်းဆိုုု အုဓါုက်အုရေးပြချချ�မ်းှာ 
ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�တွွင်း လူင်ယးအုဖွဲ့ွ�� အုစာညား�မ်းျာ�၏ လုပ်းရေးဆိုာင်းမ်းုပြဖွဲ့စားသညာ်း 
ရေးက်ျာင်း�ချျုန်းပြပ်င်းပ် စာဉ်းဆိုက်းမ်းပြပ်တွးက်ုုယးပ်ုုင်းတွုု�တွက်းရေးအုာင်း 
ပ်ါ�င်းရေးဆိုာင်း�ွက်း ရေးသာလူင်ယးအုဖွဲ့ွ��မ်းျာ�အုရေးန်ပြဖွဲ့င််း �ီမ်းုုက်ရေး�စာီရေး��၊ 
က်ျာ�မ်းချွ�ပြချာ� ဆိုက်းဆို�မ်းချ��ရေး��၊ မြို့င်ုမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�� လုပ်းင်န်း�စာဉ်းမ်းျာ�နှှင််း 
လူ�အုချွင််း အုရေး�� က်ုု ရေးလ�စာာ� လုုက်းန်ာရေးသာ �န်း�က်ျင်းတွစား�ပ်း 
စာန်စားတွက်ျ ပြဖွဲ့စားလာရေးစာ�န်း အုာ�ရေးပ်�လုပ်းရေးဆိုာင်းသူမ်းျာ�အုပြဖွဲ့စား 
ပ်ါ�င်းပ်တွးသက်းရေးန်မ်းညား။စာာရေးတွွ� သုပ်ံ�ပ်ညာာ�ပ်းမ်းျာ�က်ုု 
လက်းရေးတွွ� လူမ်းုန်ယးပ်ယးတွွင်း တွုုက်းရုံးုုက်းအုသ�ု�ချျနှုုင်းရေးသာ                     
လုပ်းင်န်း�မ်းျာ�၌ စာာရေးတွွ�နှှင်း်လက်းရေးတွွ�ရေးပ်ါင်း�စာပ်းရေးဆိုာင်း�ွက်းရေးစာ  
နှုုင်းသညား။က်မ်း�ာက််ုသသမ်းဂ္ဂဂ အုဖွဲ့ွ��ကြိုးက်ီ�၏ ရေး��ှညားရေးမ်းှားမ်းှန်း�ချျက်း 
ပြဖွဲ့စားသညာ်း ဖွဲ့ွ��မြို့ဖွဲ့ုု�တွုု�တွက်း တွညားတွ�်ချုုင်းမ်းာရေးသာ လူမ်းုဘ�မ်းျာ� ��ှုရေး�� 
မ်းျာ�က်ုု အုရေးက်ာင်းအုထုညားရေးဖွဲ့ား အုထုရေးပြမ်းာက်း ရေးအုာင်းပြမ်းင်းရေးအုာင်း 
ရေးဆိုာင်း�ွက်းနှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စားပ်ါသညား။
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ပ်ညာာရေး��အုစာီအုစာဉ်း

ရေး�လု�ပြချု�ရေး�� သန်�း�ှင်း�ရေးသာစာွမ်းး�အုင်း ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာထုုတွးလုပ်းမ်းု 

စာွန်�းပ်စားပ်စာစညား�မ်းျာ�စာီမ်း�ချန်�းချွ�မ်းု(ရေးလှာခ်ျျပြချင်း�၊ ပြပ်န်းသု��ပြချင်း�၊ ပြပ်န်းလညားအုသ�ု�ပြပ်ု�န်းပြပ်င်းဆိုင်းပြချင်း�)

Simplified map of climate zones

 သဘာ�ပ်တွး�န်း�က်ျင်းထုုန်း�သုမ်းး�ရေး�� သုပ်ံ�ပ်ညာာ�ပ်းမ်းျာ�နှှင််း စာဉ်းဆိုက်းမ်းပြပ်တွး တွုု�တွက်းသညာ်း  
ပ်ညာာ�ပ်းမ်းျာ�သညား လူင်ယး မ်းျာ�အုတွွက်း �ာသီဥတွု ရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းုဆိုုုင်း�ာက်ျယးပြပ်န်�းရေးသာ 
အုသုပ်ညာာမ်းျာ�နှှင််း အုက်ျုု�ဆိုက်းမ်းျာ�က်ုု ��ှုနှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စားသညား။ စာာရေးတွွ� ရေးဆိုာင်း�ွက်းမ်းုမ်းျာ�မ်းှတွဆိုင််း 
လက်းရေးတွွ� ပြပ်န်းလညား အုသု��ချျနှုုင်းရေးစာ�န်း�ညား�ွယးပ်ါသညား။
လူင်ယးမ်းျာ�အုာ� စာာရေးတွွ�နှှင်း် လက်းရေးတွွ�လုပ်းရေးဆိုာင်းမ်းုမ်းျာ� သင်း�က်ာ��ာတွွင်း သဘာ�ပ်တွး�န်း�က်ျင်း 
ထုုန်း�သုမ်းး�ရေး�� ပ်ညာာ�ပ်းနှှင်း်ရေး��ှညားဖွဲ့ွ��မြို့ဖွဲ့ုု�တွုု�တွက်းရေးစာရေးသာပ်ညာာ�ပ်းမ်းျာ�က်ုုထုညာ်းသွ
င်း� သင်း�က်ာ�ရေးပ်�ပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း �ာသီဥတွုရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းု အုရေး�က်ာင်း�အု�င်း�နှှင််း ရေးန်ာက်းဆိုက်းတွ�ွ 
အုက်ျုု�ဆိုက်းမ်းျာ� အုသုပ်ညာာမ်းျာ� ပ်ုုမ်းုုထုုရေး�ာက်းစာွာ န်ာ�လညားရေးစာနှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စား သညား။ 
�ာသီဥတွုဇိုုန်းမ်းျာ�၊ ချန်�းမ်းှန်း�ချျက်းမ်းျာ�၊ �ာသီဥတွု ရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းု ရေးဖွဲ့ားပြပ်ချျက်းအုာ� စာ�နှုန်း�မ်းှီ 
န်ာ�လညားနှုုင်းမ်းု၊ အုပ်င်းနှှင်း် ယင်း�တွုု�၏ ပ်တွး�န်း� က်ျင်းဆိုက်းနှွယးမ်းု၊ အုမ်းုက်းနှှင်း် ရေး�အုသု��ချျ 
မ်းု၊သတွူ�ါမ်းျုု�ပ်ွာ�မ်းု  ထုုန်း�သုမ်းး�ရေးစာာင််းရေး�ှာက်းရေး�� အုစာီအုမ်း�မ်းျာ� နှှင််း ပ်န်း�ဥယျာဉ်းမ်းျာ� 
စာုုက်းပ်ျုု�ပြချင်း�စာသညားတွုု�က်ုု စာာရေးတွွ� သင်း�က်ာ�ရေး��တွွင်း ထုညာ်းသွင်း��ပ်ါမ်းညား။ မ်းဏ္ဍုုင်းကြိုးက်ီ�(၄)
ချုက်ုု အုရေးပြချချ�ရေးသာ သုပ်ံ�ပ်ညာာ�ပ်းဆိုုုင်း�ာ ဗီဟုုသုတွမ်းျာ�ကု်ု အုသ�ု�ချျ လူင်ယးအုဖွဲ့ွ��မ်းျာ�နှှင််း ဆို�ာ/
ဆို�ာမ်းမ်းျာ�က်၎င်း�တွုု�၏ပ်တွး�န်း� က်ျင်း�ှု လူထုုက်ုု အုရေး��ကြိုးက်ီ�ရေးသာရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းုမ်းျာ� လုပ်းရေးဆိုာင်း 
�ာတွွင်း အုရေးက်ာင်းအုထုညားရေးဖွဲ့ားနှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စားသညား။
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ရေး�လု�ပြချု�ရေး��

သန်�း�ှင်း�ရေးသာ ရေး�ချျုု��ှုသု��စာွ�ရေး��သညား လူသာ�တွစားဦ�၏ 
အုချွင််းအုရေး��ပြဖွဲ့စားသညား။ အုထုူ�သပြဖွဲ့င််း ရေးပြချာက်းရေးသွ�ရေးသာ 
သ�က်နှာာ�မ်းျာ��ှု အုချျုု�ရေးသာရေးန်�ာမ်းျာ�တွွင်း အုရေး��ကြိုးက်ီ�ရေးသာ 
ရေး�အု�င်း�အုပြမ်းစားမ်းှာ အုလွန်း�ှာ�ပ်ါ�လှပ်ါသညား။
အု�ညားအုရေးသွ�မ်းမ်းှီရေးသာရေး�ဆိုုု�မ်းျာ�၊ သန်�း�ှင်း�ရေးသာ ရေး�မ်းလု� 
ရေးလာက်းမ်းုမ်းျာ�သညား ရေး�နှှင််းဆိုုုင်းရေးသာ မြို့ချုမ်းး�ရေးပြချာက်းမ်းုမ်းျာ� ပြဖွဲ့စားမြို့ပ်ီ� 
စာာ�န်ပ်း�ုက်ာာဖွဲ့ူလု�မ်းုနှှင််းက်ျန်း�မ်းာရေး��၊ပ်ညာာရေး��ဆိုုုင်း�ာ အုချွင််း 
အုလမ်းး�မ်းျာ�နှှင််းပ်တွး�န်း�က်ျင်းက်ုု ဆိုုု�က်ျုု�သက်းရေး�ာက်း ရေးစာသညား။
ရေး�သန်�း�ှင်း�မ်းု ပ်ုုမ်းုုတွုု�တွက်းရေး��နှှင််း ရေးသာက်းသ�ု�ရေး���ှုရေး��တွုု� 
သညား ရေး�ချျုုရေးဂ္ဂဟုစာန်စား စာီမ်း�ချန်�းချ�ွမ်းုနှှင်း် သဘာ� အုရေးပြချပြပ်ု 
ရေးပြဖွဲ့�ှင်း�ချျက်းမ်းျာ� က်ျန်း�မ်းာသန်�း�ှင်း�ရေးသာ ရေး���ှု�န်းအုတွွက်း        
လုုအုပ်းရေးသာ�င်း�နှှီ�ပြမ်းိုပ်းနှှ�မ်းုနှှင််းပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်းျာ�လုုအုပ်းလျက်း�ှုပ်ါသညား။
 

ရေး�အု�ညားအုရေးသွ� ညာ�ဖ်ွဲ့ျင်း�မ်းုနှှင််း သန်�း�ှင်း�မ်းုန်ညား�ပ်ါ�ပြချင်း� 
တွုု�သညား ရေး�အုတွွက်းစာုတွးချျ�မ်းုက်ုု တွုုက်းရုံးုုက်းသက်းရေး�ာက်း 
နှုုင်းသညာ်းအုပြပ်င်း အုစာာ�အုစာာစာုတွးချျ�မ်းု၊ က်ျန်း�မ်းာရေး��၊ 
ပ်ညာာ ရေး��အုချွင််းအုလမ်းး�မ်းျာ�နှှင််းပ်တွး�န်း�က်ျင်းက်ုု
ပ်ါသက်းရေး�ာက်းနှုုင်းသညား။ စာာသင်းရေးက်ျာင်း�မ်းျာ��ှု 
ရေးချါင်းမ်းုု� ရေး�သရေးလျာက်းမ်းှ မ်းုု�ရေး�က်ုုချ�ယူ၍ 
တွုုင်းက်ီမ်းျာ�ပြဖွဲ့င််း သုုရေးလှာင်းသုမ်းး�ဆိုညား�ပြချင်း� 
ပြဖွဲ့င််း ရေး�ချျုုက်ုု��ှုနှုုင်းပ်ါသညား။ ထုုုရေး�မ်းျာ�က်ုု 
ရေး�ချျုု��န်း၊ သန်�း�ှင်း�ရေး��အုတွွက်းအုသု��ပြပ်ု�န်း၊ 
တွုုက်းချွတွးရေးဆို�ရေး�က်ာ�န်း နှှင်း် စာုုက်းချင်း�မ်းျာ�အုတွွက်းပ်ါ 
ရေးပ်�ရေး�နှုုင်းသညား။ လက်းလှညာ်း ပ်န်�းနှှင်း်ရေးပြမ်းဆိုွ�အုာ�က်ုုအုသု��
ပြပ်ုပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း ရေး�စာီ�ဆိုင်း�မ်းုရေးက်ာင်း� �န်း စာီစာဉ်းထုာ�နှုုင်းသညား။

ရေး���ှုမ်းု
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ရေး�ဆိုုု�ရေး�ရေးန်ာက်းမ်းျာ�က်ုု ရေး��က်ညားအုပြဖွဲ့စားရေးပြပ်ာင်း�လ�ပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း ရေး�၏ သန်�း�ှင်း� မ်းုက်ုု 
သုသာစာွာ ထုုန်း�သုမ်းး�နှုုင်းသညား။
 သန်�း�ှင်း�ရေးသာ စာွမ်းး�အုင်း��ှု�န်း (Black water)ရေး�ဆိုုု�မ်းျာ�က်ုု Biogas 
(ဇိုီ�ဓါါတွးရေးင်ွ�)အုပြဖွဲ့စား ရေးပြပ်ာင်း�လ�၍ ချျက်းပြပ်ုတွး�ာတွွင်း ပြပ်န်းလညားသ�ု�နှုုင်းသညား။            

၎င်း�သညား ပ်တွး�န်း�က်ျင်း အုတွွင်း�သုု� လူအုမ်းျာ� က်ျန်း�မ်းာရေး�� ထုုချုုက်းရေးစာရေးသာ ရေး�ဆိုုု�မ်းျာ�န်ီ��ာ 
စာွန်�းပ်စားပြချင်း�တွုု�က်ုုသုသုသာ သာရေးလှာခ်ျျနှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စားသညား။
ထုုုရေး�မ်းျာ�က်ုု ရေးသာက်းရေး�သု��ရေး�နှှင်း် စာာ�သု��သီ�ပ်င်းမ်းျာ�အုာ� ရေး�သွင်း� စာုုက်းပ်ျုု�ပြချင်း�တွုု�အုတွွက်း 
မ်းသု��နှုုင်းရေးသားလညား� (reed-bed) န်ညား�စာန်စားပြဖွဲ့င််း သန်�းစာင်းထုာ�ရေးသာ ရေး�က်ုု အုရေးထုွရေးထုွရေး�သွင်း�
စာုုက်းပ်ျုု�ပြချင်း�၊သန်�း�ှင်း�ရေး��နှှင််း သန်�းစာင်းချန်း� (flushing toilets) မ်းျာ�တွွင်း အုသု��ပြပ်ုနှုငု်း ပ်ါသညား။
စာွန်�းပ်စားရေး�မ်းျာ�က်ုု စာန်စားတွက်ျ လု�ပြချု�စာုတွးချျစာွာ ထုုန်း�သုမ်းး�ပြချင်း� ပြဖွဲ့င််းရေး�သတွွင်း�လူထုုအုတွွက်း 
ရေးပြမ်းဩဇိုာနှှင််းစာွမ်းး�အုင်းအု�င်း� အုပြမ်းစားမ်းျာ�အုပြဖွဲ့စား ဆိုက်းလက်းအုက်ျုု��ှုစာွာအုသု��ပြပ်ုနှုုင်းသညား။

ရေး�သန်�းစာင်းမ်းုစာန်စား

Reed-bed technology for the treatment of greywater
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လူမ်းျာ� ရေးန်�စာဉ်းလုပ်းရေးဆိုာင်းမ်းုမ်းျာ�အုတွွက်း စာွမ်းး�အုင်း��ှုနှုုင်းမ်းု 
သညားလညား� အုရေး��ပ်ါသညား။ယချုအုချါစာွမ်းး�အုင်းသု��စာွ�မ်းု၏ ၈၀% 
သညား ရေးက်ျာက်းပြဖွဲ့စားရုံးုပ်းကြွက်င်း�မ်းျာ�(fossil fuels)မ်းှ အုဓါုက်��ှုမြို့ပ်ီ� 
န်ယူ�က်လီ�ယာ�နှှင််း အုပြချာ�ရေးသာ ဇိုီ� ရေးလာင်းစာာမ်းျာ�မ်းှလညား� 
��ှုသညား။ 
ရေးက်ျာက်းပြဖွဲ့စားရုံးုပ်းကြွက်င်း�ရေးလာင်းစာာမ်းျာ�သညား က်မ်း�ာဖ်ွဲ့န်းလ�ုအုုမ်းး ဓါါတွးရေးင်ွ� 
ထုုတွးလုပ်းမ်းု၏ ၆၀% ပြဖွဲ့စားရေးပ််ရေးစာသညာ်းအုတွွက်း လူရေး�က်ာင််းပြဖွဲ့စားရေးသာ 
�ာသီဥတွုရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းုပြဖွဲ့စားရေးပ််ရေးစာသညား။ မ်းျက်းရေးမ်းှာက်းက်ာလတွွင်း 
ပြဖွဲ့စားပ်ွာ�ချ�ရ်ေးသာ ကြိုးက်ီ�မ်းာ�သညာ်း မ်းရေးတွားတွဆိုမ်းုမ်းျာ�သညား  
နှျ�က်လီ�ယာ� စာွမ်းး�အုင်းပ်ုုင်းဆိုုုင်း မ်းု၏ လု�ပြချု�ရေး��ဆိုုုင်း�ာ မြို့ချုမ်းး�ရေးပြချာက်း 
မ်းုက်ုုပြပ်သရေးန်သညား။ 
ရေး��ှညားတွညားတွ�်ချုုင်းမြို့မ်း�ရေးသာ လူမ်းုအုသုုင်း�အု�ုုင်း� တွစားချုလု�� 
ပ်ါ�င်း နှုုင်းမ်းုက်ုု ပြမ်းိင််းတွင်း�န်းအုတွွက်း ယု��က်ညားစာုတွးချျ�ရေးသာ                
သင််းတွင််းရေးသာ စာွမ်းး�အုင်း�ယူသု��စာွ�မ်းုမ်းျာ�နှှင််း စာွမ်းး�အုင်းထုုန်း�သုမ်းး� 
သုုရေးလှာင်းပြချင်း�တွုု�က်ုု ထုုရေး�ာက်းစာွာရေးပ်ါင်း�စာပ်းမ်းုပြပ်ု�န်း အုလွန်း 
အုရေး��ကြိုးက်ီ�သညား။ သန်�း�ှင်း�ရေးသာ စာွမ်းး�အုင်းသညား �ာသီဥတွု 
ရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းု ရေးလျာပ််ါ�ရေးစာပြချင်း�နှှင််း ရေးလထုုညာစားညာမ်းး�မ်းုက်ုု ရေးလှာခ်ျျ�န်း 
အုရေးထုာက်းအုက်ူပြပ်ုသညား။

သန်�း�ှင်း�ရေးသာစာွမ်းး�အုင်း 
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သန်�း�ှင်း�ရေးသာစာွမ်းး�အုင်း (Clean- energy ) န်ညား�စာန်စားပ်ညာာ သညား 
သင််းတွင််းမ်းှတွရေးသာစာ�ုတွး၊ ထုုရေး�ာက်းအုက်ျုု��ှုမြို့ပ်ီ� ယု��က်ညား 
စာုတွးချျ�ရေးသာ ရေး��ှညားတွညားတွ�်သညာ်း စာွမ်းး�အုင်းက်ုု ရေးပ်�စာွမ်းး�နှုုင်းသညား။ 
ဤန်ညား�စာန်စားပ်ညာာအုာ�ပြဖွဲ့င််း လူတွုု�၏ က်ျန်း�မ်းာရေး��သုချချျမ်းး�သာနှှင််း 
သဘာ�ပ်တွး�န်း�က်ျင်း ထုုန်း� သုမ်းး�ရေး��မ်းှတွစားဆိုင်း် လူမ်းုစာီ�ပ်ွာ�ရေး�� 
ပ်တွး�န်း�က်ျင်းက်ုု ရေးက်ာင်း�က်ျုု�ပြပ်ုရေးစာသညား။

သန်�း�ှင်း�ရေးသာ စာွမ်းး�အုင်းအုရေး�က်ာင်း� ရေးလလ်ာပြချင်း�နှှင််း
ထုုရေး�ာက်းရေးသာန်ညား�ပ်ညာာက်ုုအုရေးက်ာင်းအုထုညားရေးဖွဲ့ားပြချင်း�
သညား အုစာွမ်းး�ထုက်းရေးသာ ပ်ညာာရေး��နှှင််း လက်းရေးတွွ�က်ျရေးသာ 
အုဖွဲ့ုု�တွန်းသညာ်း �လာ�းက်ုု ��ှုရေးစာသညား။ ၎င်း�ပ်ညာာ�ပ်းသညား 
သန်�း�ှင်း�ရေးသာစာွမ်းး�အုင်းအုသု��ချျစာဉ်းက်ုန်းက်ျစာ�ုတွးနှှင်း် 
က်ာဗီွန်း�ုုင်းရေးအုာက်းဆိုုု�း(CO2) ထုုတွးလုပ်းမ်းုမ်းျာ� က်ုုရေးလျာခ်ျျ 
ရေးစာသညာ်းက်ု�ုယာတွစားချုအုပြဖွဲ့စား အုသု��ပြပ်ုနုှုင်းပ်ါသညား။ 

က်ွနှးုပ်းတွုု�၏ သက်းတွမ်းး�တွွင်း သဘာ�အုရေးလျာက်း ပြပ်န်းလညား 
ပြဖွဲ့ညာ်းတွင်း�ရေးပ်�ရေးသာ စာွမ်းး�အုင်းအု�င်း�အုပြမ်းစားမ်းျာ�တွွင်း ဇိုီ� 
ရေးလာင်းစာာ၊ ရေးန်စာွမ်းး�အုင်း၊ ရေးလစာွမ်းး�အုင်း၊ အုရေး�ွ� စာွမ်းး�အုင်းနှှင်း် 
ဘူမ်းုစာွမ်းး�အုင်းတွုု�ပ်ါ�င်းသညား။
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အုစာာ�အုစာာနှှင််း စာွမ်းး�အုင်းရေးလာင်းစာာသညား အုမြို့မ်း�တွမ်းး� အုလွယးတွက်ူ 
မ်း�နှုုင်းသညာ်း ရေးစာျ�ကြိုးက်ီ� မြို့ပ်ီ�လုုအုပ်းရေးသာက်ုန်းပ်စာစညား� ပြဖွဲ့စားသညား။ 
က်မ်း�ာစ်ာာ�န်ပ်း�ုက်ာာအုစာီအုစာဉ်း၏ Hunger Map 2019 အု� 
လူသန်း�ရေးပ်ါင်း� ၈၂၁ သန်း�သညား စာာ�စာ�ာအုလု�အုရေးလာက်းမ်း��ှု�က်ရေးပ်။
ထုုု�အုပြပ်င်း ၁.၂ဘီလီယ�သညား လှပ်းစာစားမ်းီ�မ်း��ှုပြချင်း�ရေး�က်ာင််း 
သစားရေးတွာပြပ်ုန်း�တွီ�မ်းုပြဖွဲ့စားရေးစာသညာ်း ထုင်း�စာုရေးဆိုာင်း�ပြချင်း�(သုု�မ်းဟုုတွး)
တွ�ာ�မ်း�င်းသစားထုုတွးလုပ်းပြချင်း�အုရေးပ််မ်းှီချုုရေးန်�သညား။ 
စာုုက်းပ်ျုု�နှုုင်း ရေးသာရေးပြမ်းမ်းျာ�က်ုု �ယးလုုအုာ�တွုု�လာပြချင်း�နှှင်း် 
အုက်န်�းအုသတွး�ှုပြချင်း�တွုု�ရေး�က်ာင််း ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာ မ်းျာ�အုာ� 
တွာ�န်းယူထုုတွးလုပ်းမ်းုနှှင်း် အုသု��ပြပ်ုမ်းုဆိုီသုု� က်ူ�ရေးပြပ်ာင်း��န်း 
မ်းပြဖွဲ့စားမ်းရေးန်လုုအုပ်းရေးန်သညား။

UNESCO Green Academies �ှု ဇိုီ� ရေးလာင်းစာာထုုတွးလုပ်းမ်းု သညား ပ်တွး�န်း�က်ျင်းဆိုုုင်း�ာ 
အုပ်င်းနှှင်း် သတွူ�ါတွုု� ဆိုက်းနှွယးမ်းု က်ုု အုသု��ချျရေးသာ လုပ်းင်န်း�မ်းျာ�၊ အုစာာ�အုရေးသာက်းနှှင်း် 
ရေးလာင်းစာာထုုတွးလုပ်းမ်းုအုဆိုင်းရေးပြပ်သင််းပြမ်းတွးရေးအုာင်း ရေးဆိုာင်း �ွက်းမ်းုမ်းျာ�က်ုုအုသု��ပြပ်ု�န်း 
အုချွင််းအုရေး��ပြဖွဲ့စားသညား။သက်းဆိုုုင်း�ာ သ�ီနှ�ှမ်းျုု�က်ွ�မ်းျာ�နှှင််း ယဉ်းရေးက်ျ�မ်းုဆိုုုင်း�ာ န်ညား�စာန်စားမ်းျာ� 
က်ုု ရေး�ွ�ချျယး�ာတွွင်း�ာသီဥတွု၊တွညားရေးန်�ာနှှင်း်ရေးပြမ်းဆိုီလှာအု�ညားအုရေးသွ�တွုု�က်ုု ထုညာ်းသွင်း� 
စာဉ်း�စာာ�ပြချင်း�အုာ�ပြဖွဲ့င််းရေးအုာင်းပြမ်းင်း ရေးသာ သီ�နှှ�ထုုတွးလုပ်းမ်းုက်ုု��ှုရေးစာမ်းညားပြဖွဲ့စား သညား။ 
မ်းတွူက်ွ�ပြပ်ာ� ရေးသာ အုသီ�အုနှှ�မ်းျာ� �ာသီအုလုုက်း အုလှညာ်းက်ျ စာုုက်းပ်ျုု�ပြချင်း�မ်းျာ�အုတွွက်း 
ရေး��ှညား တွညားတွ�်ချုုင်းမြို့မ်း�ရေးသာ ပ်ုု�မ်းှာ�နှှုမ်းးန်င်း�မ်းု စာီမ်း�ချန်�းချွ�န်ညား�စာန်စားမ်းျာ� ထုညာ်းသွင်း� 
စာဉ်း�စာာ��န်း လုုအုပ်းသညား။ သုု�မ်းှသာ ရေး�ာဂ္ဂါပ်ုု�မ်းှာ�မ်းျာ�ရေး�က်ာင််း သီ�နှှ�ပ်ျက်းစာီ�မ်းုက်ုု ရေးလှာခ်ျျ 
နှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စားပ်ါသညား။

ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာထုုတွးလုပ်းမ်းု
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ရေးက်ာက်းပ်�သီ�နှှ�မ်းျာ�က်ုု အုဓါုက်ထုာ�စာုုက်းပ်ျုု�ပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း 
စာာ�န်ပ်း �ုက်ာာဖွဲ့ူလု�မ်းုနှှင််း တွန်းဖွဲ့ုု�၊ စာုန်းရေးချ်မ်းုမ်းျာ�က်ုု 
သု�ှုလာရေးစာသညား။ UNESCO Green 
Academies မ်းှအုဓါုက် အုစာာ�အုစာာအုုပ်းစာု                                          
(၅) စာု (က်ာဘုုဟုုုက်း��ုတွး၊ အုသီ�အုနှှ� 
ဟုင်း�သီ� ဟုင်း��ွက်း၊ အုဆိုီ၊ အုသာ�ဓါါတွးနှှင်း် 
နှုု�ထုွက်းပ်စာစညား�မ်းျာ�) က်ုု လူတွုု� စာာ�သု�� �န်းနှှင်း်
တွု�ုစာာာန်းမ်းျာ�ရေးက်ွ�ရေးမ်းွ�ပြချင်း�တွုု�က်ုုရေးဆိုာင်း�ွက်းနှုု
င်းရေး�က်ာင်း� ဗီဟုုသုတွ အုသုပ်ညာာမ်းျာ�ပြမ်းိင််းတွင်း 
ရေးပ်�ပ်ါသညား။ လူင်ယး အုဖွဲ့ွ��မ်းျာ�အုတွွင်း� �က်က်းဥ၊ 
နှုု�နှှင်း်ပ်ရုံးုုတွုန်း���ှု�န်းအုတွွက်း ရေးမ်းွ�ပြမ်း�ရေး�� 
လုပ်းင်န်း�မ်းျာ�နှှင််း သက်းသာရေးချျာင်းချျုရေး�� 
တွုု�က်ုု က်ျင််း�တွးနှှင်း်  န်ညား�စာန်စားမ်းျာ�နှှင််းအုညာီ 
ထုုန်း�သုမ်းး�ထုာ� �ှုနှုုင်း မ်းညားပြဖွဲ့စားသညား။ 
ထုုု�အုပြပ်င်း က်ွ�ပြပ်ာ�ရေးသာ အုစာာ�အုရေးသာက်းမ်းျာ�နှှင််း 
သူတွုု�၏ ပ်တွး�န်း�က်ျင်းဆိုုုင်း�ာ အုက်ျုု�သက်းရေး�ာက်းမ်းု 
(enviromental footprint)မ်းျာ�က်ုုရေးဆိုွ�ရေးနှွ�နှုုင်းသညား။ 
ဥပ်မ်းာ အုာ�ပြဖွဲ့င််း ဖွဲ့န်းလု�အုုမ်းး ဓါါတွးရေးင်ွ� ထုုတွးလှတွးမ်းု 
နှှင်း် သစားရေးတွာပြပ်ုန်း�တွီ�မ်းုက်ုု အုရေးထုာက်းအုက်ူ 
ပြဖွဲ့စားရေးစာရေးသာရေး�က်ာင််း အုသာ�နှှင််း တွု�ုစာာာန်းထုွက်း 
အုစာာရေးလှာခ်ျျ၍ စာာ�သု��ပြချင်း�နှှင််း သင််းတွင််း 
မ်းှတွရေးသာ ဟုင်း�သီ�ဟုင်း��ွက်း သစားသီ��လ�မ်းျာ�က်ုု 
စာာ�သု��ပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း လူ တွုု�၏က်ျန်း�မ်းာရေး��နှှင််း သဘာ� 
ပ်တွး�န်း�က်ျင်း ထုုန်း�သုမ်းး�ပြချင်း� အုတွွက်းလညား� 
အုက်ျုု��ှုသညား။

ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာက်ုု ကြိုးက်ီ�ထုွာ�ပြမ်းန်း အုပ်င်းကြိုးက်ီ�မ်းျာ�မ်းှ 
��ှုရေးသာ မ်းီ�ရေးသွ�၊ ထုင်း�၊ က်ျ�ပ်င်း 
ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာနှှင််းဆိုီတွုု�မ်းှ ထုုတွးလုပ်း နှုုင်းသညား။ 
ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာထုုတွးလုပ်းပြချင်း�သညား ရေး�သတွွင်း�သစား 
ရေးတွာပြပ်ုန်း�တွီ�မ်းုနှှင််း တွ�ာ�မ်း�င်းသစားချုတွးလ�ှပြချင်း�က်ုု 
ရေးလျာပ််ါ� ရေးစာရေးသာရေး�က်ာင််း �န်း�က်ျင်းနှှင်း် 
ဇိုီ�မ်းျုု�က်ွ�မ်းျာ�က်ုု က်ာက်ွယး ရေးပ်�သညား။

အုစာာ�အုစာာထုုတွးလုပ်းမ်းှု

ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာထုုတွးလုပ်းမ်းု
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၂၀ �ာစာုနှှင််း ၂၁ �ာစာုနှှစားမ်းျာ�တွွင်း သဘာ�သယ�ဇိုာတွမ်းျာ� 
အုလွန်းအုက်ွ�သု��စာွ�မ်းုသညား က်မ်း�ာလု��ဆိုုုင်း�ာ ပ်တွး�န်း�က်ျင်း ပ်ျက်းစာီ�မ်းုက်ုု 
က်ျယးက်ျယးပြပ်န်�းပြပ်န်�းပြဖွဲ့စားရေးပ််ရေးစာချ�မ်ြို့ပ်ီ�ပြဖွဲ့စားပ်ါသညား။  ရေးဂ္ဂဟုစာန်စားမ်းျာ� 
ရေးပ်ျာက်းဆိုု��ပြချင်း�၊ အုပ်ုုင်း�အုစာမ်းျာ� က်ွ�ပ်ျက်းစာီ� သွာ�ပြချင်း�မ်းှက်မ်း�ာကြိုးက်ီ�
၏သဘာ�သယ�ဇိုာတွမ်းျာ�သညားလညား� အုက်န်�းအုသတွး�ှုရေး�က်ာင်း� 
သု�ှုမ်းှတွးသာ�ရေးစာချ�သ်ညား။

ရေးလှာသ်ု��ပြချင်း�၊  ပြပ်န်းသု��ပြချင်း�၊ ပြပ်န်းလညားပြပ်ုပြပ်င်း သု��စာွ�ပြချင်း�တွုု� သညား တွာ�န်းယူမ်းု�ှုရေးသာ စာာ�သု��မ်းု၊ 
ထုုတွးလုပ်းမ်းုတွုု�က်ုု အုရေးက်ာင်းအုထုညားရေးဖွဲ့ား�ာတွွင်းမ်းပြဖွဲ့စားမ်းရေးန်လုပ်းရေးဆိုာင်း�မ်းညာ်းအု�ာပြဖွဲ့စားသ
ညား။ က်ွနှးုပ်းတွုု�အုာ�လု��သညား သဘာ�အု�င်း�အုပြမ်းစား နှှင်း်စာွမ်းး�အုင်းတွုု�အုတွွက်းထုုရေး�ာက်းရေးသာ 
လူရေးန်မ်းုပ်ု�စာ�ရေးပြပ်ာင်း�လ� ရေးန်ထုုုင်းပြချင်း�နှှင််း ရေးလထုုညာစားညာမ်းး�မ်းုက်ုု ရေးလှာခ်ျျပြချင်း�ပြဖွဲ့င််းပ်ုုမ်းုု က်ျန်း�မ်းာ 
သာယာ�ရေးပြပ်ာ၍ သုချချျမ်းး�သာ နှှင််းပြပ်ညာ်းစာု�ရေးသာ ဘ���ှု�န်းပ်ါ�င်းက်ျင််းသု��လုုက်းန်ာသင််းသညား
။ထုုု�ညားမ်းှန်း�ချျက်း ��ှု�န်းထုုတွးလုပ်းသူမ်းျာ�၊ စာာ�သု��သူမ်းျာ� တွစားဦ�ချျင်း�စာီက် အုပြပ်ုအုမ်းူမ်းျာ�က်ုု 
ရေးပြပ်ာင်း�လ�လုပ်းရေးဆိုာင်းပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း  ရေး��ှညား တွညားတွ�်ချုုင်းမြို့မ်း�ရေးသာ ဖွဲ့ွ��မြို့ဖွဲ့ုု�ရေး���ညားမ်းှန်း�ချျက်းမ်းျာ� 
ရေးအုာင်းပြမ်းင်း နှုုင်းရေးစာသညား။ 
ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာထုုတွးလုပ်းမ်းုအုတွွက်း ရေးအုားဂ္ဂ�န်စား 
စာွန်�းပ်စားပ်စာစညား� မ်းျာ�သညား အုဖွဲ့ုု�တွန်းရေးသာ 
အုာဟုာ�အု�င်း�အုပြမ်းစား အုသု��ပြပ်ု နှုုင်းသညား။ 
ထုုုသုု�အုသု��ပြပ်ုပြချင်း�သညား ရေး�သချ�မ်းျာ� 
ရေးပြမ်းဆိုီလှာ ဆိုု��ရုံးု��မ်းုက်ုု ရေးလျာက််ျရေးစာ၍ 
ရေးပြမ်းဆိုီလှာ အု�ညားအုရေးသွ� ရေးက်ာင်း�မ်းွန်းလာ
ရေးစာမြို့ပ်ီ�အုစာာ�အုစာာလု�ပြချု�ရေး��နှှင််း အုာဟုာ�က်ုု 
လညား�အုရေးထုာက်းအုက်ူပြဖွဲ့စားရေးစာသညား။ 

စာွန်�းပ်စားပ်စာစညား�မ်းျာ�စာီမ်း�ချန်�းချွ�မ်းု
(ရေးလှာခ်ျျပြချင်း�၊ ပြပ်န်းသု��ပြချင်း�၊ ပြပ်န်းလညားအုသ�ု�ပြပ်ု�န်းပြပ်င်းဆိုင်းပြချင်း�)
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 ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာထုုတွးလုပ်းမ်းုအုတွွက်း
ရေးအုားဂ္ဂ�န်စားစာွန်�းပ်စားပ်စာစညား� မ်းျာ�သညား 
အုဖွဲ့ုု�တွန်းရေးသာ အုာဟုာ�အု�င်း�အုပြမ်းစား 
အုသု��ပြပ်ု နှုုင်းသညား။ထုုုသုု�အုသု��ပြပ်ုပြချင်း�
သညားရေး�သချ�မ်းျာ�ရေးပြမ်းဆိုီလှာဆိုု��ရုံးု��မ်းုက်ုု 
ရေးလျာက််ျရေးစာ၍ ရေးပြမ်းဆိုီလှာအု�ညားအုရေးသွ� 
ရေးက်ာင်း�မ်းွန်း လာရေးစာမြို့ပ်ီ� အုစာာ�အုစာာ 
လု�ပြချု�ရေး��နှှင််း အုာဟုာ�က်ုုလညား� 
အုရေးထုာက်းအုက်ူပြဖွဲ့စားရေးစာသညား။ အုပြချာ�ရေးသာ 
စာွန်�းပ်စားပ်စာစညား�ပ်ု�စာ�အုမ်းျုု�မ်းျုု�ရေး�က်ာင််း 
က်မ်းး�ရုံးုု�တွန်း� နှှင််း က်ုန်း�တွွင်း�ပ်ုုင်း�ရေးဂ္ဂဟု 
စာန်စားမ်းျာ�က်ုု ပ်ျက်းစာီ�ရေးစာမြို့ပ်ီ� လူသာ�တွုု� 
က်ျန်း�မ်းာရေး��က်ုုလညား� ကြိုးက်ီ�မ်းာ�စာွာ 
မြို့ချုမ်းး�ရေးပြချာက်းမ်းု ပြဖွဲ့စားရေးစာနှုုင်းသညား။ 
လူင်ယးအုဖွဲ့ွ��မ်းျာ�သညား ဤပြပ်ဿန်ာမ်းျာ�က်ုု 
ထုုရေး�ာက်းစာွာ က်ုုင်းတွွယး ရေးပြဖွဲ့�ှင်း��န်းအုတွွက်း 
၎င်း�တွုု�၏ ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�တွွင်း��ှုလာရေးသာ 
စာွန်�းပ်စားပ်စာစညား�အုမ်းျုု�အုစာာ�မ်းျာ�က်ုု 
ချွ�ပြချာ�သတွးမ်းှတွး၍ ထုုရေး�ာက်းရေးသာ 
စာွန်�းပ်စားပ်စာစညား� စာီမ်း� ချန်�းချွ�မ်းုအုစာီအုစာဉ်းမ်းျာ�က်ုု 
အုရေးက်ာင်းအုထုညားရေးဖွဲ့ား ရေးဆိုာင်း�ွက်း ပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း 
လူမ်းုအုသုုင်း�အု�ုုင်း�မ်းျာ�၏ ရေးက်ာင်း�က်ျုု�က်ုု 
အုက်ျုု� ပြဖွဲ့စားထုွန်း�ရေးစာမ်းညား။ဤသုု�အုရေးက်ာ
င်းအုထုညားရေးဖွဲ့ား ရေးဆိုာင်း�ွက်းပြချင်း�အုာ�ပြဖွဲ့င််း             
စာွန်�းပ်စားပ်စာစညား�ပြပ်န်းလညားသ�ု�စာွ�ရေး��နှှင််း 
စာွန်�းပ်စားစာီမ်း�ချန်�းချွ�မ်းုဆိုုုင်း�ာက်ုမ်းံဏာီမ်းျာ�၊ 
ပ်ညာာရေး�� အုဖွဲ့ွ��အုစာညား�မ်းျာ�အုရေးန်ပြဖွဲ့င််း 
လူမ်းုအုဖွဲ့ွ�� အုစာညား� တွစား�ပ်းလု��နှှင််းအုတွူ 
ပ်ါ�င်းမ်းု�ှုမ်းှသာ ရေးအုာင်းပြမ်းင်းမ်းု 
��ှုနှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စားပ်ါသညား။
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ပ်တို့း�န်း�က်ျင်းဆုုင်းရှိာ အုတို့န်း�အုစာာ�က်ျဆင်း�ပြချင်း�သညား တို့စားက်မ်းာာလံု�ကုု် သက်းရေးရှိာက်းသညာ်း ပ်ျံ�နိုိံ�ရေးသာ က်ုစာစတို့စားချု

ပြဖွဲ့စားသညား။ အုန်ာဂတို့းမ်းျ ုု �ဆက်းသစားမ်းျာ�က်ုု စာုမ်းး�လန်း�စာုုရေးပြပ်ပ်ညာာရေးရှိ�မ်းျာ� အုာ�ပြဖွဲ့င််း ပ်ညာာရေးပ်�နိုုုင်းသညာ်းအုပြပ်င်း သုပ်ံံအုရေးပြချပြပ်ု 

ပ်တို့း�န်း�က်ျင်းထုနု်း�သမု်းး�မ်းတုို့ုု�အုတို့က့်း ဗီဟုသုတုို့၊ က်န့်းယက်း၊ လုုအုပ်းရေးသာ က်ွမ်းး�က်ျင်းမ်းမု်းျာ� တို့ုု�ပ့်ာ�လာရေးစာပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း တို့ုု�ပ့်ာ�

လာရေးသာ စာုမ်းး�လန်း�စုုာရေးပြပ်ပ်ညာာရေးရှိ�မ်းျာ�ကုု် တို့ုု�ပြမ်းိင််းနိုုုင်းရှိန်း quest4action.org ဆုုသည်ား သုပ်ံံပ်လပ်းရေးဖွဲ့ာင်း� တို့စားခုျက်ုု 

ယူန်က်းစာက်ုုက် တို့ညားရေးထုာင်းချ�်သညား။ ရေးဂဟုစာန်စားပြပ်န်းလညား ထုူရေးထုာင်းရေးရှိ� ပ်ရေးရှိာဂျက်းရေးလ�ချုအုရေး�က်ာင်း� အုရေးသ�စာုတို့းကုု် 

ထုုုပ်လပ်းရေးဖွဲ့ာင်း�တို့့င်း ရေးတို့့�နိုုုင်းပ်ါသညား။

Quest4Action Open Science Platform

THE MANGROVE
FORUM

CLIMATE
SCIENCE

THE PLASTIC 
INITIATIVE

GREEN
ACADEMIES

၁။ ဒါီကောရှိကောတိာဖွဲ့�ိရှိမာ်

�းရေးရှိရေးတို့ာဖွဲ့ုုရှိမ်းးသညား �းရေးရှိရေးတို့ာရေးဂဟုစာန်စားမ်းျာ�က်ုု ထုနု်း�သမု်းး�ပြချင်း�၊ ပြပ်န်းလညားထုရူေးထုာင်းပြချင်း�၊ သပု်ံနံ်ညား�က်ျ 

သုရေးတို့သန်လုပ်းကုု်င်းပြချင်း�မ်းျာ�ကုု် ယူန်က်းစာကုု်၏ သတို့းမ်းိတို့းန်ယးရေးပြမ်းမ်းျာ�၊ နိုုုင်းင်ံတို့က်ာသုပ်ံံပ့်�မ်းျာ�၊ 

သုပ်ံံန်ညား�က်ျတို့းထု့င်း၊ထုုတို့းရေး�မ်းုမ်းျာ�အုာ�ပြဖွဲ့င််း ကူ်ညားရေးထုာက်းပ်ံ်သည်ား ဖွဲ့ုုရှိမ်းးပြဖွဲ့စားသညား။

၂။ ရှိာ�ီဥတိ�ဆ�ိင််ရှိာ�ိပ္ပံံ�

ရှိာသးဥတို့ုဆုုင်းရှိာသုပ်ံံသညား ရှိာသးဥတို့ုရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းုနိုိင််းဆက်းစာပ်း၍ ရှိာသးဥတို့ု�ဏားချံနိုုုင်းရှိန်း က်ွမ်းး�က်ျင်း

မ်းုမ်းျာ� ရေးပ်�စာ့မ်းး�နိုုုင်းရေးသာ သုပ်ံံဆုုင်းရှိာ ပ်ညာာရေးရှိ�ပ်လပ်းရေးဖွဲ့ာင်း�တို့စားခုျ ပြဖွဲ့စားသညား။

၃။ ပ္ပံလတိ်စတိစ်ဆိ�င််ရှိာအစပ္ပံ��ိ�မာု

ပ်လတို့းစာတို့စားဆုုင်းရှိာအုစာပ်ျ ုု �မု်းက်ုု တို့ညားရှိိုရေးန်ရေးသာ အုကြံက်ံဉီးာဏား၊ န်ညား�ပ်ညာာဆုုင်းရှိာတို့းထု့င်းမ်းုမ်းျာ�၊ သုပ်ံံ

ဆုုင်းရှိာ ပ်ညာာရေးရှိ�တို့ုု�အုာ�ပြဖွဲ့င််း ပ်လတို့းစာတို့စားစာ့န်�းပ်စားပ်စာစညား� ထုုန်း�ချျ�ပ်းပြချင်း�ပြပ်ဿန်ာမ်းျာ�တို့့င်း အုရေးပြဖွဲ့ရှိိာ

နိုုုင်းရှိန်း ရှိညားရွှိယးစာတို့င်းချ�်သညား။

၄။ စိမာ်�လန််�စ�ိကော�ပ္ပံပ္ပံညာာကောရှိ�

စာမု်းး�လန်း�စာုုရေးပြပ်ပ်ညာာရေးရှိ�က်ုု လရူေးန်မ်းဘု�တို့င့်း စာဉ်းဆက်းမ်းပြပ်တို့းတို့ုု�တို့က်းရေးန်ထုုုင်းရှိန်း ရုံးုု�ရှိငိ်း�ရေးက်ာင်း�မ်းန့်းရေးသာ

န်ညား�မ်းျာ� ပ်တို့း�န်း�က်ျင်းဆုုင်းရှိာဗီဟုုသုတို့၊ က်ွမ်းး�က်ျင်းမ်းုမ်းျာ�တို့ုု�က်ုု အုရေးပြချချံသညာ်း သုပ်ံံဆုုင်းရှိာပ်ညာာရေးရှိ�

အုာ�ပြဖွဲ့င််း ဖွဲ့့��စာညား�ထုာ�သညား။

https://quest4action.org
အကာ�ဉ််�မာိတိ်ဆကာ်��င််�

ယူူန်ကာ်စကာ�ိစိမာ်�လန််�စ�ိကော�ပ္ပံပ္ပံညာာကောရှိ�စာကောစာင််

ဤစာာရေးစာာင်းကုု် တို့ရုုံးတို့း၊ အုဂာလုပ်း၊ ပြပ်င်းသစား၊ ဂျာမ်းန်း၊ အုင်း�ုုန်း�ရှိိာ�၊ လာအုုု၊ မ်းရေးလ�၊ ရှိရှိိာ�၊ 

စာပ်ုန်း၊ ဗီးယက်းန်မ်းး ဘာသာမ်းျာ�ပြဖွဲ့င််း ဖွဲ့တို့းရုုံးနိုုုင်းပြီးပ်းပြဖွဲ့စားသညား။

ရေး�ါင်း�လုပ်းဆ့�ရှိန်း - http:bit.ly/GreenAcademies
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