
 

 

 

သလံငွင်ငြိမ််းချမ််းရ ်းဥယျျာဥ်ဒတုြိယအကြေြိမ်အရထရွထညီွလျာခံ ထတုပ်ြန်ရ ြေပငျာချြေ် 

ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၂၀ ခုနစှ ်

ပပီြီးခ ဲ့သညဲ့် ဒဇီငဘ်ာ ၁၆ ရက်မှ ၁၈ ရက်နေ ဲ့အထ၌ိ သလွံငပ်ငမ်ိြီးချမ်ြီးနရြီးဥယျာဥ်တွငန်ေထိငုက်ကသညဲ့် ကျွန်ပ်ုတုိ ဲ့ ဌာနေကရငတ်ိငုြ်ီးရငြ်ီး 

သာြီးလူထတုို ဲ့သည် ဒတိုယအကကိမ်န မာက်သလွံငပ်ငမ်ိြီးချမ်ြီးနရြီးဥယျာဥ်အနထနွထညီွလာခံကုိ ကျငြ်ီးပလျှက် လူသာြီးနငှဲ့သ်ဘာ၀ 

အတူတကွယှဥ်တွ နေထိငုန်ိငုသ်ညဲ့်နေရာတစ်ခုကုိ ဖေတီ်ြီးနိငုခ် ဲ့သညဲ့် ကျွန်ပ်ုတုိ ဲ့၏နအာင ်မငမ်ှုကုိ ဂုဏ ်ပြုအာြီးယူပပီြီး ကျွန်ပ်ုတုိ ဲ့ဌာနေ 

တုိငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးကုိယ်တုိငစီ်မံခေ ဲ့ခွ်  နသာ ဤေယ်န မကို ယခုထက ် ပုိမုိရှငသ်ေန်ကာငြ်ီးမွေလ်ာနအာင ် စီမံခေ ဲ့ခွ် သွာြီးနိငုရ်ေ ် အောဂတ ်

လုပ်ငေြ်ီးအစီအစဥ်မျာြီး ကုိ ချမှတ်ခ ဲ့ပပီ ဖစ်သည်။   

ဒတုိယအကကမိ်န မာက်သလံငွပ်ငမိြ်ီးချမြ်ီးနရြီးဥယျာဥ်အနထနွထညီွလာခံကုိ မူနကတာ် (ဖာပွေ)် ခရိုင၊် ကရင ်ပည်ေယ်၊ နကာ်သူြီးနလ  

ေယ်န မအတငွြ်ီး၌ COVID-19 နရာဂါကာကွယ် ခငြ်ီးစေစ်မျာြီးနငှဲ့အ်တူ လုံ ခံြုစိတ်ချစွာကျငြ်ီးပခ ဲ့ ခငြ်ီး ဖစ်ပပီြီး ယခုညီလာခံကုိ မူနကတာ် 

ခရိုင ်ကရငအ်မျိြုြီးသာြီးအစည်ြီးအရံုြီး၊ ဌာနေကရငတ်ိငုြ်ီးရငြ်ီးသာြီး၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွ ွဲ့အစည်ြီးမျာြီး၊ စသညဲ့အ်စုအဖွ ွဲ့မျာြီးမှ စုစုနပါငြ်ီး 

ကုိယ်စာြီးလှယ် ၂၀၀ နကျာ် တက်နရာက်ခ ဲ့သည်။  

ယခုညီလာခကံျငြ်ီးပသညဲ့်အချိေသ်ည် သလွံငပ်ငမ်ိြီးချမ်ြီးနရြီးဥယျာဥ်ကုိ ဖွ ွဲ့စည်ြီးတည်နထာငန်ိငုခ် ဲ့နသာ ဒတိုယအကကိမ်န မာက်နစ်ှ 

ပတ်လည်လည်ြီး ဖစ်သည်။ ဤအချိေတ်ိုအတငွြ်ီး၌ သလံွငပ်ငမိ်ြီးချမြ်ီးနရြီးဥယျာဥ်သည် United Nations Development 

Programme က ချီြီး မြှငဲ့သ်ညဲ့် ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ အနီကွတာဆုကုိရရှိခ ဲ့ပပီြီး  သလံငွပ်ငမိြ်ီးချမြ်ီးနရြီးဥယျာဥ်၏ဥကက ဌ နစာနဖါလ်စိေထ်ာွြီးသည် 

လည်ြီး ၂၀၂၀ ခုနစှ် Goldman Environmental Prize ကုိလည်ြီး ရရှိခ ဲ့ကကသည်။  

ယခုညီလာခံအတွငြ်ီး၌ ညီလာခံတက်နရာက်လာသူကိုယစ်ာြီးလှယ်မျာြီးသည် ပထမအကကိမ်သလံွငပ်ငမိြ်ီးချမ်ြီးနရြီးဥယျာဥ်အနထနွထွ 

ညီလာခံမှ ချမှတ်ခ ဲ့နသာဆံုြီး ဖတ်ချက်နငှဲ့လု်ပ်ငေြ်ီးစဥ်မျာြီးကုိ  ပေလ်ည်ဆေြ်ီးစစ်ခ ဲ့ကကသည်။ ထို ဲ့ ပင ် လာမညဲ့် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှတွင ်

အတည် ပြုသွာြီးရေစ်စီဥ်ထာြီးသညဲ့် နတာရိုငြ်ီးတိရစဆာေရ်ှာနဖွဖမ်ြီးဆြီီးပစ်ခတ ်ခငြ်ီးဆိုငရ်ာ ဥပနဒမူကကမြ်ီးကိုလည်ြီး ဖတ်ရှုတိုငပ်င ်

နဆွြီးနနြွီးခ ဲ့သည်။  

ညီလာခံအတွငြ်ီး၌ သလံငွပ်ငမိ်ြီးချမ်ြီးနရြီးဥယျာဥ်၏အုပ်ချြုပ်မှုနအာက်တွင ် ဝငန်ရာက်ခွငဲ့န်ပြီးရေအ်ဆိ ုပြုတငသ်ငွြ်ီးလာသညဲ့် နောက် 

ထပ်နကျြီးရွာအုပ်စုမျာြီးကုိလည်ြီး ကုိယ်စာြီးလှယ်မျာြီး၏သနဘာတူညီမှုနငှဲ့အ်တူ အတည် ပြုလက်ခံသနဘာတူခ ဲ့ပပီ ဖစ်သည်။ 

လာမညဲ့်နစှ်တွင ် ရပ်မိရပ်ဖအကကံနပြီးအဖွ ွဲ့မျာြီးသြီီး ခာြီးအစည်ြီးအ နဝြီးကုိကျငြ်ီးပ ခငြ်ီးနငှဲ့အ်တူ သလွံငပ်ငမိြ်ီးချမြ်ီးနရြီးဥယျာဥ်အတွငြ်ီး 

ကျငဲ့သ်ံုြီးသညဲ့် ဌာနေကရငတုိ်ငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးတုိ ဲ့၏ဓနလဲ့ထံြုီးတမ်ြီးမျာြီးကုိ သက်ကကီြီးရွယ်အိုနငှဲ့န်ောငလ်ာနောက်သာြီးမျာြီးအကကာြီး ဖလှယ် 

နလဲ့လာကကာြီးသနိိငုရ်ေတ်ွက်  ပြုလုပ်သွာြီးမည် ဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ သလံွငပ်ငမိြ်ီးချမ်ြီးနရြီးဥယျာဥ်အတွငြ်ီး ယခငဘ်ိုြီးဘွာြီးမျာြီး 

ကျငဲ့သ်ံုြီးခ ဲ့သညဲ့် စေစ်တကျနတာရိုငြ်ီးတိရစဆာေရ်ှာနဖွပစ်ခတ် ခငြ်ီးနငှဲ့ ် သက်ရှိဇီ၀မျိြုြီးကွ ထေိြ်ီးသမ်ိြီး ခငြ်ီးဓနလဲ့ထံြုီးတမ်ြီးမျာြီး ပုိမုိအာြီး 

နကာငြ်ီးလာနစရေန်ငှဲ့ ် သဘာဝပတ်ဝေြ်ီးကျငန်ငှဲ့ဆ်ိငုသ်ညဲ့သ်ငရ်ိုြီးညွှေြ်ီးတမ်ြီးမျာြီးကို  ပြုစုထတု်သွာြီးနိငုရ်ေအ်တွက် အသပိညာမျာြီး 



နလဲ့လာနိငုရ်ေ ်ဖစ်သည်။ ထို ဲ့ ပင ် ရိုြီးရာယဥ်နကျြီးမှုခေြ်ီးမတစ်လုံြီးလည်ြီး အမျာြီး ပညသ်ူနလဲ့လာနိငုရ်ေအ်တွက် တည်နဆာက်သွာြီး 

မည် ဖစ်သည်။ 

ယခငစ်စ် နကကာငဲ့ ်မိမိနေရပ် စွေ ဲ့ခွ်ာန ပာငြ်ီးနရွှွဲ့နေထိငုရ်သညဲ့် ပည်သူလူထမုျာြီးမှ ၎ငြ်ီးတုိ ဲ့၏ဘိုြီးဘွာြီးန မနပေါ်တွင ် ပေလ်ည်နေထိငုလု်ပ် 

ကိုငစ်ာြီးနသာက်နိငုရ်ေအ်တကွ် သလံွငပ်ငမိ်ြီးချမြ်ီးနရြီးဥယျာဥ်ေယ်ေမိိတ်အတွငြ်ီး အန ခချသညဲ့် မေမ်ာစစ်တပ်စခေြ်ီးမျာြီး  ပေလ်ည် 

ဆုတ်ခွာနရြီးနငှဲ့ပ်တ်သက်ပပီြီး လာမညဲ့်နစ်ှတွင ် လူထလုှုပ်ရှာြီးမှုမျာြီး ကျယ်ကျယ် ပေ ဲ့ ်ပေ ဲ့လု်ပ်နဆာငသ်ွာြီးရေအ်တွက် ညီလာခံတက်  

နရာက်လာသူကုိယ်စာြီးလှယ်အာြီးလုံြီးမှ သနဘာတူဆံြုီး ဖတ်ခ ဲ့သည်။ ထို ဲ့ ပင ် ဌာနေကရငတုိ်ငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးတုိ ဲ့၏ ရိုြီးရာဓနလဲ့မျာြီး၊ 

ကမဘာတစ်၀ှမ်ြီးရှိ ဌာနေတုိငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးတုိ ဲ့၏အခွငဲ့အ်နရြီးနငှဲ့ ် ၎ငြ်ီးတုိ ဲ့၏သဘာဝထေိြ်ီးသမ်ိြီးနစာငဲ့န်ရှာငဲ့ ်ခငြ်ီးဆိုငရ်ာ ထညဲ့်၀ငပ်ါ 

ဝငမ်ှုမျာြီး၊ နငှဲ့သ်လွံငပ်ငမ်ိြီးချမ်ြီးနရြီးဥယျာဥ်အနထနွထညီွလာခံလုပ်ငေြ်ီးအနကာငအ်ထည်နဖေါ်နရြီး အဖွ ွဲ့မျာြီး၏လုပ်ငေြ်ီးတာ၀ေမ်ျာြီး၊ 

စသည်မျာြီးကိ ု အမျာြီး ပညသ်ူပုိမိုသရိှိောြီးလည်နိငုရ်ေအ်တွက် အသပိညာ မငဲ့တ်ငန်ရြီးအစီအစဥ်မျာြီးကုိ နကျြီးရွာအဆငဲ့အ်ထ ိ

လူထနုငှဲ့ေ်ြီီးကပ်စွာ ကျယ်ကျယ် ပေ ဲ့ ်ပေ ဲ့ ်ပြုလုပ်သွာြီးမည် ဖစ်သည်။  

သလံွငပ်ငမိ်ြီးချမြ်ီးနရြီးဥယျာဥ်ကကီြီး ယခုက ဲ့သို ဲ့ နအာင ်မငမ်ှုမျာြီးရရှိသည်မှာ ဤဥယျာဥ်အတွငြ်ီးနေထိငုက်ကသညဲ့် လူထတုို ဲ့၏ မယိမ်ြီး 

ယုိငန်သာဆံြုီး ဖတ်ချက်နကကာငဲ့သ်ာ ဖစ်သည်။ ေယ်န မအတွငြ်ီးတပ်စွ သညဲ့ ်  မေမ်ာတပ်မနတာ်နကကာငဲ့ ်  ဖစ်ပွာြီးသညဲ့် ပဋပိကခနငှဲ့ ်

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်နရြီးချိြုြီးနဖါက်ခံရ ခငြ်ီးမျာြီး၊ ကေ ဲ့သ်တ်မှုမျာြီးနငှဲ့ ် စုိြီးရိမ်နကကာက်ကကံဲ့မှုမျာြီး၊ ဌာနေလူထ၏ုဆနဒကို လျစ်လျျူရှုသညဲ့ ်

 မေမ်ာအစိြုီးရဖံွွဲ့ ပဖိြုြီးနရြီးစမီံကေိြ်ီးမျာြီး၊ စသည်ဲ့အခက်အခ မျာြီးကကာြီးက လံု ခံြုပပီြီးနရရှည်တည်တံဲ့ခိုငပ်မ နသာ သဘာဝပတ်ဝေြ်ီးကျငက်ိ ု

တည်နဆာက်သွာြီးကာ သဘာဝပတ်ဝေြ်ီးကကီြီးနငှဲ့လူ်သာြီးတုိ ဲ့ကုိ ကာကွာသွာြီးလုိနသာ  ၎ငြ်ီးတုိ ဲ့၏စိတဓ်ါတ်မျာြီးမျာြီးနကကာငဲ့သ်ာ 

 ဖစ်သည်။  

ယခုက ဲ့သို ဲ့ သလွံငပ်ငမ်ိြီးချမ်ြီးနရြီးဥယျာဥ်ကကီြီး နိငုင်တံကာဆုမျာြီးနငှဲ့န်အာင ်မငမ်ှုမျာြီးရရှိ ခငြ်ီးက သလွံငပ်ငမ်ိြီးချမ်ြီးနရြီးဥယျာဥ်သည် 

ဌာနေတုိငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးတုိ ဲ့၏အခွငဲ့အ်နရြီး၊ ၎ငြ်ီးတုိ ဲ့၏အခေြ်ီးကဏ္ဍနငှဲ့ဓ်နလဲ့ထံြုီးတမ်ြီးဥပနဒမျာြီးကုိ သဘာဝပတ်ဝေြ်ီးကျငထ်ေိြ်ီးသမ်ိြီး ခငြ်ီး 

ကဏ္ဍ၌ အသအိမှတ် ပြု မြှငဲ့တ်င ်ခငြ်ီးမှတဆငဲ့ ် သဘာ၀ပတ်ဝေြ်ီးကျင ်ပဿောမျာြီးနငှဲ့ပ်ဋပိကခမျာြီးကုိ ပငမ်ိြီးချမ်ြီးနသာေည်ြီး ဖငဲ့ ်

န ဖရှငြ်ီးသွာြီးနိငုရ်ေ ်ကကိြုြီးပမ်ြီးအာြီးထတ်ုသညဲ့် လူထလုုပ်ရာှြီးမှုနငှဲ့လ်မ်ြီးနကကာငြ်ီးတစ်ခု ဖစ်နကကာငြ်ီးကုိ နိငုင်တံကာက အသအိမှတ် ပြု 

နကကာငြ်ီး နဖါ ပသည်။ 

 မေမ်ာအစုိြီးရနေ ဖငဲ့ ်ဤဥပမာကုိကကညဲ့်လျှက် သဘာဝပတ်ဝေြ်ီးကျငထ်ေိြ်ီးသမ်ိြီးနရြီးနငှဲ့ ် ဖံွွဲ့ ပဖိြုြီးနရြီးလုပ်ငေြ်ီးမျာြီးတွင ်ဌာနေတုိငြ်ီးရငြ်ီး 

သာြီးတုိ ဲ့ကုိလျစ်လျျူရှုနသာ ၎ငြ်ီးတုိ ဲ့၏ဥပနဒနငှဲ့မူ်ဝါဒမျာြီးကုိ  ပေလ်ည် ပြု ပငရ်ေ ် အချိေန်ရာက်ပပီ ဖစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝေြ်ီးကျင ်

ထေိြ်ီးသမ်ိြီးနရြီးနငှဲ့ဖံွ်ွဲ့ ပဖိြုြီးနရြီးလုပ်ငေြ်ီးမျာြီး၌ ဌာနေတုိငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးတုိ ဲ့၏အခွငဲ့အ်နရြီးနငှဲ့ဓ်နလဲ့ထံြုီးတမ်ြီးမျာြီးကုိ နကာ်သူြီးနလတွငသ်ာမ 

က  မေမ်ာတစ်ဝှမ်ြီးရှိ တုိငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးအာြီးလုံြီး၏ေယ်န မတွင ် မ ဖစ်မနေအသအိမှတ် ပြုရမည်။ သစ်နတာ၊ န မယာ၊ နငှဲ့ ် နရအရငြ်ီး 

အ မစ်စီမံခေ ဲ့ခွ် မှုမျာြီး၌ ဌာနေတုိငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးတုိ ဲ့၏ကုိယ်ပုိင ်ပဌာေြ်ီးခွငဲ့ကုိ် အသအိမှတ် ပြုလက်ခံရမည်။  တုိငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးလူမျိြုြီးနပါငြ်ီးစံ ု

နငှဲ့ ် မတူကွ  ပာြီးနသာ၎ငြ်ီးတုိ ဲ့၏ဓနလဲ့ထံြုီးတမ်ြီးဥပနဒမျာြီးနငှဲ့ ်  ပညဲ့်နက်ှနေသညဲ့်  မေမ်ာနိငုင်တံွင ် ပဋပိကခကုိ အဆံုြီးသတ်ရေန်ငှဲ့ ်

ပငမိ်ြီးချမ်ြီးနရြီးကိုဖေတ်ြီီးနိငုရ်ေအ်တွက် ဤသည်မှာ နရရှည်တည်တံဲ့ပပီြီး တရာြီးမျှတနသာ ေည်ြီးလမ်ြီးသာ ဖစ်သည်။ 

ဆြေသ်ယွ ်န် 

နစာနဖါလ်စိေထ်ာွြီး၊ သလံငွပ်ငမိ်ြီးချမြ်ီးနရြီးဥယျာဥ်ဥကက ဌ၊ +66817247093 

နော်ဆာမူြီး၊ +66979958177 

salweenpeacepark@gmail.com 
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