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ယူန်က်းစာက်ုု ဘန်းရေးက်ာက်း�ှု သဘာ�သုပ်ံ�ဆိုုုင်း�ာအုဖွဲ့ွ��သညား နှုုင်းင်�(၆)နှုုင်းင်�ပ်ါ�င်းရေးသာ 
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နှှင်း် ဂ္ဂျာက်ာတွာ�ှု အုာ�ှနှှင််း ပ်စာုဖွဲ့ုတွးရေး�သ  ဗီျ�ရုံးုုက်ုုလညား� ရေးထုာက်းပ်�်ကူ်ညာီရေးပ်�သညား။
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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 လက်းရေးတွွ�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 လက်းရေးတွွ�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 က်ွနှးုပ်းတွုု�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 က်ွနှးုပ်းတွုု�အုလွယး တွက်ူ ချ�စာာ��နှုုင်းသညား။ ရေးတွာမ်းီ�မ်းျာ� ရေးလာင်းက်ွမ်းး�ပြချင်း�၊ 
ရေး�ကြိုးက်ီ�ပြချင်း�၊ရေးပြမ်းင်လျင်းလုပ်းပြချင်း�၊ မ်းုု�ရေးချါင်းပြချင်း�နှှင်း် မ်းုန်းတွုုင်း�ကြိုးကီ်�မ်းျာ� ချပ်းစာုတွးစာုတွးတွုုက်းချတွး
လာပြချင်း�တွုု�သညား က်ွနှးုပ်းတွုု�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� က်ွနှးုပ်းတွုု� 
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�နုှုင်း�န်းအုတွွက်း အုရေးထုာက်းအုက်ူပြပ်ုသညာ်း 
က်ု�ုယာတွစားချုအုပြဖွဲ့စား ရေးဆိုာင်း�ွက်းနှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စားသညား။

 

3 ညွှှန်း�က်ာ�ရေး��မ်းှ��
 ဆိုီမ်းီယုုရေး�သဆိုုုင်း�ာသမ်းုုင်း�နှှင််းရုံးုု��ာဓါရေးလဌ်ာာန်
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UNESCO Green Academies မ်းုတွးဆိုက်း

စာုမ်းး�လန်း�စာုုရေးပြပ်ရေး��ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�ရေးပ််ရေးပ်ါက်းချ�ပ်ြချင်း�အုရေး�က်ာင်း�အု�င်း�

UNESCO Green Academies ဆိုုုသညားမ်းှာ

UNESCO Green Academies မ်းျာ� သညား ရေးက်ျာင်း�က်�သ်ုု� လက်း�ှုအုရေးဆိုာက်းအုဦမ်းျာ�အုာ� 
�ာသီဥတွု �ဏားချ�နှုုင်းရေးသာ အုရေးဆိုာက်းအုဦ အုပြဖွဲ့စား သုု�ရေးပြပ်ာင်း�လ�ပြချင်း�ပြဖွဲ့င််း လူင်ယးမ်းျာ�နှှင််း 
၎င်း�တွုု�၏ �ပ်း�ွာလူထုုအုာ�အုရေးထုာက်းအုက်ူပြဖွဲ့စားရေးစာ�န်း နှှင်း် ထုုုသုု� ရေးပြပ်ာင်း�လ��ာတွွင်း 
ရုံးုု��ှင်း�၍ က်ုန်းက်ျမ်းု န်ညား�ပ်ါ�ရေးသာ ပ်မ်းာဏာမ်းျာ�နှှင််းပ်ု�စာ�တွူအုရေးဆိုာက်းအုဦမ်းျာ�အုပြဖွဲ့စားသုု� 
ရေးပြပ်ာင်း�လ�ရေးစာ�န်း�ညား�ွယးသညား။
UNESCO Green Academies မ်းျာ� ရေး��ှညားတွညားတွ�် ရေးစာ�န်းအုတွွက်း တွက်းကြွက်ရေးသာ 
လူင်ယးမ်းျာ� ပ်ါ�င်းမ်းုက်ုုအုာ�ရေးပ်� �န်းလုုအုပ်းသညား။ထုုုလူင်ယးမ်းျာ�မ်းှတွစားဆိုင််းလူမ်းု 
အုသုုင်း� အု�ုုင်း� သုု� က်ဏ္ဍ (၄) ချုပြဖွဲ့စားရေးသာ ရေး�ရေးက်ာင်း�ရေး�သန်�း၊ သန်�း�ှင်း� ရေးသာစာွမ်းး�အုင်း၊ 
ဇိုီ�ရေးလာင်းစာာ ထုုတွးလုပ်းမ်းုနှှင််း စာွန်�းပ်စားပ်စာစညား� စာီမ်း�ချန်�းချွ�မ်းုမ်းျာ�က်ုု အုထုူ�အုရေးလ�ထုာ�၍ 
ပြပ်န်းလညား အုက်ျုု�ပြပ်ုပြဖွဲ့န်�းရေး�နှုုင်းသညား အုထုုလညား� အုာ�ရေးပ်� မ်းညား။ ထုုုရေးက်ျာင်း�သာ� 
ရေးက်ျာင်း�သူမ်းျာ�သညား ဆို�ာမ်းျာ� နှှင််းအုတွူ မ်းုမ်းုတွုု�၏က်ုုယးပ်ုုင်း ရေး��ှညား တွညားတွ�်ချုုင်းမြို့မ်း�ရေးသာ 
အုစာီအုစာဉ်းက်ုု ရေး��ဆိုွ�အုရေးက်ာင်းအုထုညား ရေးဖွဲ့ားလာနှုုင်းမ်းညားပြဖွဲ့စားသညား။

�ာသဉီ်တွုအုရေးပြချအုရေးန်မ်းျာ� ရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းုနှှင််း �ာသီဥတွု 
�ဏားချ�နှုုင်းမု်း လုုအုပ်းချျက်းမ်းျာ�သညား က်မ်း�ာလု��ဆိုုုင်း�ာ 
ပြပ်ဿန်ာပြဖွဲ့စားရေး�က်ာင်း� က်မ်း�ာရေးပ််�ှု ရေးန်�ာအုသီ�သီ��ှု 
လူင်ယးမ်းျာ�က် သူတွုု�၏ စာုု��ုမ်းးမ်းုမ်းျာ�က်ုု သက်းဆိုုုင်း�ာ 
အုစာုု��မ်းျာ�နှှင််း က်မ်း�ာက််ုလသမ်းဂ္ဂဂတွုု�အုာ� �ာသီဥတွု 
ရေးပြပ်ာင်း�လ�မ်းုမ်းျာ�က်ုု အုရေး��ရေးပ််ရေးပြဖွဲ့�ှင်း��န်း အုပ်ူတွပြပ်င်း� 
 ရေးတွာင်း�ဆိုုုချ�သ်ညား။
လက်း�ှု��ှုနှုုင်းရေးသာ သုပ်ံ�န်ညား�က်ျ ဗီဟုုသုတွပ်ညာာမ်းျာ�က်ုု 
အုရေးပြချချ�မြို့ပ်ီ� အုရေး��ယူ�န်းအုချျုန်းတွန်းမြို့ပ်ီ ဟုုဆိုုုသညား။ 
UNESCO Green Academies ၏ �ညားမ်းှန်း�ချျက်းက်ုု 
��ှု�န်းအုတွွက်း ပ်တွး�န်း�က်ျင်းပ်ညာာ ဗီဟုုသုတွမ်းျာ�နှှင််း 
�ာသီဥတွု�ဏားချ�နှုုင်းရေး�� က်ွမ်းး�က်ျင်းမ်းု အုရေးထုာက်းအုပ်�် 
ပြဖွဲ့စားရေးစာပ်ါလုမ်း်းမ်းညား။
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 ပ်ါ�င်းနှုုင်းမ်းညာ်းသူမ်းျာ�

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 တွုုက်းရုံးုုက်းအုသု��ချျနှုုင်းရေးသာ                     
လုပ်းင်န်း�မ်းျာ�၌ စာာရေးတွွ�နှှင််းလက်းရေးတွွ�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�၊ ပြပ်န်းလညားအုသု��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 ရေးန်ာက်းဆိုက်းတွွ� 
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�က်ုု အုသု��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 ရေးသာက်းသု��ရေး���ှုရေး��တွုု� 
သညား ရေး�ချျုုရေးဂ္ဂဟုစာန်စား စာီမ်း�ချန်�းချွ�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 ပြပ်န်းလညားသု��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�နှှင််း 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��ပြပ်ုနှုုင်း 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�အုင်းသ�ု�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�ာဖ်ွဲ့န်းလု�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�သာနှှင်း် 
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��ပြပ်ုနှုုင်းပ်ါသညား။ 

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� အုလွယးတွကူ် 
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�ာ သီ�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�အုစာာအုုပ်းစုာ                                          
(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�င်းသစားခုျတွးလှ�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�၊  ပြပ်န်းသ�ု�ပြချင်း�၊ ပြပ်န်းလညားပြပ်ုပြပ်င်း သု��စာွ�ပြချင်း�တွုု� သညား တွာ�န်းယူမ်းု�ှုရေးသာ စာာ�သု��မ်းု၊ 
ထုုတွးလုပ်းမ်းုတွုု�က်ုု အုရေးက်ာင်းအုထုညားရေးဖွဲ့ား�ာတွွင်းမ်းပြဖွဲ့စားမ်းရေးန်လုပ်းရေးဆိုာင်း�မ်းညား်အု�ာ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�၊ ပြပ်န်းလညားအုသု��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� နှှင်း် 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�ပြပ်န်းလညားသု��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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က်ွနှးုပ်းတွုု� လူရေးန်မ်းုအုဖွဲ့ွ��အုစာညား�တွွင်း အုသု��ပြပ်ု�န်းလွယးက်ူ ရေးသာ ပ်လတွးစာတွစားပ်စာစညား�မ်းျာ�
နှှင်း်�န်း���ထုာ�သညား။ ၁၉၈၀ ချုနှှစားနှှင်း် ၂၀၁၅ ချုနှှစားမ်းျာ�အု�က်ာ� က်မ်း�ာအုနှှ��ပ်လတွးစာတွစား 
ထုုတွးလုပ်းမ်းု ပ်မ်းာဏာသညားတွန်းချျုန်း သန်း�၁၀၀မ်းှ သန်း� ၄၀၀ အုထုု တွုု�တွက်းလာချ�သ်ညား။ 
ပ်လတွးစာတွစားပ်စာစညား� ပ်မ်းာဏာ အုရေးတွားမ်းျာ�မ်းျာ�သညားနှှစားစာဉ်း မြို့မ်းုု�ကြိုးက်ီ�မ်းျာ��ှု ပ်လတွးစာတွစား 
စာွန်�းပ်စားပ်စာစညား�အုရေးပြမ်းာက်းအုမ်းျာ�သယးရေးဆိုာင်းလာရေးသာ ပြမ်းစားမ်းျာ�မ်းှတွစားဆိုင်း် ရေး�ာက်း�ှု 
လာချ�သ်ညား။

 ယူန်က်းစာက်ုုဘန်းရေးက်ာက်းရုံးု��က်လုပ်းရေးဆိုာင်းရေးန်ရေးသာ ပ်လပ်း စာတွစားသု��စာွ�မ်းုရေးလျာခ်ျျရေး��ပ်ဏာာမ်း
ရေးပြချလှမ်းး�ရေး��ှညားတွညားတွ�်ရေးသာပ်လတွးစာတွစားစာီမ်း�ချန်�းချွ�မ်းုအုပြပ်င်း၊ထုုတွးလုပ်းသူ၊သု��စာွ�သူ နှှင််း 
စာာ�သု��သူမ်းျာ�၏ အုပြပ်ုအုမ်းူမ်းျာ�က်ုု ဆိုင်းပြချင်းနှုုင်း�န်း �ညား�ွယး ပ်ါသညား ။

ပ်လပ်းစာတွစားသု��စာွ�မ်းုရေးလျာခ်ျျရေး�� ပ်ဏာာမ်းရေးပြချလှမ်းး�သညားလူမ်းု ပ်တွး�န်း�က်ျင်းတွစားချုလု��က်ုု 
ပ်လတွးစာတွစားသု��စာွ� စာွန်�းပ်စားမ်းုမ်းျာ� က်ုု အုရေးပြဖွဲ့�ှာ�န်း နှှင်း် အုစာဉ်းအုလာ အုရေးတွွ�အုရေးချ်မ်းျာ�၊ 
ဆိုန်း�သစားတွီထုွင်းမ်းုနှှင်း် ပ်ညာာရေးပ်�မ်းုတွုု�မ်းှတွစားဆိုင်း် ပ်လတွးစာ တွစားစာွန်�းပ်စားပ်စာစညား� စာီမ်း�ချန်�းချွ�မ်းု 
ဆိုုုင်း�ာပြပ်ဿန်ာမ်းျာ�က်ုု ရေးပြဖွဲ့�ှင်း��န်းနှှင်း် အုရေး��ယူရေးဆိုာင်း�ွက်း�န်း �ညား�ွယးပ်ါသညား။

More information can be found at 

     www.theplasticinitiative.org 

အုရေးပြချအုရေးန်က်ုု တွုု�တွက်းရေးက်ာင်း�မ်းွန်း 
ရေးပြပ်ာင်း�လ�နှုုင်းရေး�� သညားင်ှက်းရေးပ်ျာသီ�အုချွ�နှှာ
စာာ�သရေးလာက်းမ်းလွယးက်ူနှုုင်းရေးချျ။ က်ွနှးုပ်းတွုု�သ
ညားလူင်ယးမ်းျာ�အုာ�စာညား�ရုံးု��ပြချင်း�ပြဖွဲ့င််းအုသုအု
ပြမ်းင်း ကြွက်ယး�လာရေးအုာင်းပြမ်းိင််းတွင်းရေးပ်�ပ်ါမ်းညား။ 
ထုုုမ်းှတွစားဆိုင်း် မ်းူ�ါ� မ်းျာ�နှှင််းလုပ်းထုု��လုပ်းန်ညား�မ်းျာ�က်ုု 
ညာိုနှုင်း��န်း အုစာုု��အုာဏာာ ပ်ုုင်းမ်းျာ�နှှင််းပ်ုဂ္ဂဂလုက်က်ဏ္ဍ
တွုု�က်ပ်ူ�ရေးပ်ါင်း�၍ ထုုုပ်လတွးစာတွစား အုမ်းုက်းသရုံးုုက်းမ်းျာ� 
စာွန်�းပ်စားပြချင်း�က်ုု ပ်ညာာသာ�ပ်ါရေးသာ အုရေး��ယူလု
ပ်းရေးဆိုာင်းမ်းုမ်းျာ�အုတွွက်းလုုအုပ်းရေးသာအုရေးထုာက်း  
အုပ်�်မ်းျာ�က်ုု ပြပ်ုလုပ်းရေးပ်��န်းလုုအုပ်းပ်ါသညား။

းတွုု �� း�တွွင်း�တွွင်းး�တွွင် ပြပ် းလယးက် တွးစာတွစားပ်စာ း�

ပ်လပ်းစာတွစားသု��စာွ�မ်းုရေးလျာခ်ျျရေး��ပ်ဏာာမ်းရေးပြချလှမ်းး�
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