
Young people around the world are often seen at the forefront of climate
action as they have a large role to play in mitigating the impacts of climate
change. Youth have the potential to become key changemakers, not just for
their neighbourhoods but for the 2030 Sustainable Development Goals
more broadly: acting local with a global impact. Understanding the
perspectives of youth involved in climate action is critical to achieving both
urban sustainability and climate resilience objectives.

As part of the EU-ASEAN Climate Diplomacy week and Urban October, UN-
Habitat and the EU Delegation in Myanmar are looking for talented young
photographers from Myanmar to share their views on climate change and/or
climate action happening within their communities. Submissions can be
used to highlight ways in which you and your peers are involved in
economic, social, cultural, or environmental action related to climate
change. Creativity and originality are encouraged!

Winning submissions will be featured on the UN-Habitat Myanmar website
(www.unhabitat.org.mm). Please review the following submission guidelines
and terms and conditions before entering the competition.

Youth and
Climate Action

PHOTO COMPETITION

Calling Myanmar school children and young
adults to participate in a Photo Competition,
organized by UN-Habitat Myanmar  and the
European Union. The competition theme is
Youth and Climate Action.



Submission
Guidelines and
Selection
GUIDELINES

Submissions must be emailed to the address
info@unhabitat.org.mm (or) sent to Viber: 09772999142
by 23:59 on 15 December 2022 (Myanmar time)
The submission must be accompanied by a filled
version of the submission form  
Only one (1) submission will be accepted per entrant
Photos must be submitted as a digital copy in RAW,
JPEG, or JPG format
Photos must have a required minimum size of 5MB and
maximum of 20MB
Photos must have minimal to no manipulation
There is no entry fee

SELECTION
Submissions will be reviewed by 3 judges
representing UN-Habitat, the EU delegation to
Myanmar, and a local NGO. Judges will select 10
finalists and three competition winners.
Prizes will include the following:

First Place: 150,000 MMK 
Second Place: 100,000 MMK
Third Place: 75,000 MMK
Seven Finalists: 50,000 MMK each

Photos will be evaluated based on:
Adherence to the theme of Youth and Climate
Action 
Image quality 
Overall composition and skill

http://bitly.ws/v9gT


By entering this contest you affirm you are school
aged or a young adult
By entering this contest you affirm you are a Myanmar
national.
By entering this contest you agree that UN-Habitat has
the usage rights to print and distribute the submitted
images. The copyright to the images remains the
property of the author of the images. Selected photos
can be featured in future publications and the authors
will receive full acknowledgment in the publication.
This includes the possibility of publishing on          
 UN-Habitat's websites and social media platforms,
publications, illustrations, and distribution.
 UN-Habitat reserves the right to disqualify offensive,
unsuitable, or inappropriate submissions. 
The panel of judges reserves the right to determine
which content is offensive, unsuitable, or
inappropriate. Their decision is final and conclusive.
Submissions must be original work created by the
contestant. The contestant must also hold full rights to
the submission.
Submissions must be unpublished and must not
infringe on previous copyright or violate copyright law.
Submissions are not eligible if they have won awards
in other competitions.

Competition terms and conditions are agreed to by default
upon submission.

Submission
Terms and
Conditions



ကမ�ာတစ်ဝနး်�ိှလူငယ်များသည် ရာသီဥတု ဆုိင်ရာလုပ်ေဆာင်မ�တွင် ေ�ှ�တနး်မှ ပါဝင် ေနသည်ကုိ ေတ�
ြမင်ရေလ့�ိှသည့်အတွက် ၎င်းတိ�သည် ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမ�ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာေသာ အကျ�ိးသက်
ေရာက်မ�များကုိ ေလျာပ့ါးသက်သာေစရနအ်တွက် �ကီးမားေသာ အခနး်က�မှ ပါဝင် ေနသည်။ လူငယ်
များ၏ ရပ်ရွာအတွင်း လ�ပ်�ှား ေဆာင်ရွက်မ�သည် တစ်ကမ�ာလုံး အကျ�ိး သက်ေရာက် ေစ�ုိင်�ပီး ၎င်း
တိ�၏ ပတ်ဝနး်ကျင်ေဒသ အတွက်သာမက ၂၀၃၀ စ�်ဆက်မြပတ် ဖံွ�ဖိ�းတုိးတက်ေရး ပနး်တုိင်များ ကုိ
ပုိမုိကျယ်ြပန ့�်စွာ ြပည့်မီ�ုိင်ေစရနအ်တွက် ၎င်းတိ�သည်အဓိက ေြပာင်းလဲသူများ ြဖစ်လာ�ုိင်ေချ�ိှသည်။
�မိ�ြပ ေရ�ှည် တည်တ့ံေရး�ှင့် ရာသီဥတုဒဏ် �က့ံ�က့ံခံ�ုိင်ရည် �ိှေရး ရည်မှနး်ချက်�ှစ်မျ�ိးလုံးရ�ိှရန်
ရာသီဥတု ဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်မ�များ တွင်ပါဝင်သည့် လူငယ်များ၏ အြမင်များကုိ နားလည် ြခင်းသည်
အေရး�ကီးပါသည်။

EU-ASEAN Climate Diplomacy ရက်သတ� ပတ်�ှင့် Urban October ၏တစ်စိတ် တစ်ပုိင်းအေနြဖင့်
UN-Habitat �ှင့် ြမနမ်ာ�ုိင်ငံဆုိင်ရာဥေရာပသမဂ�ကုိယ်စားလှယ်အဖ�ဲသည် ြမနမ်ာ�ုိင်ငံမှ အရည်အချင်း
�ိှေသာ လူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာများကုိ ၎င်းတိ�၏ လူမ�အသုိင်းအဝုိင်း အတွင်းြဖစ်ပျက်ေနသည့် ရာသီဥတု
ဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်မ�များ�ှင့် (သိ�မဟုတ်) ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမ�များအေပ� ၎င်းတိ�၏ အြမင်များကုိ
မ�ေဝရန�ှ်ာေဖွေနပါသည်။ အဆုိြပ�တင်ြပချက်    များကုိ သင်�ှင့် သင်၏ လုပ်ေဖာကုိ်င်ဖက်၊
သက်တူရွယ်တူများမှ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ� �ှင့်ပတ်သက်ေသာ စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး၊ ယ�်ေကျးမ�
(သိ�မဟုတ်) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ဆုိင်ရာလုပ်ေဆာင်ချက် များတွင်ပါဝင်သည့် နညး်လမ်းများ ကုိ
မီးေမာင်း ထုိးြပရန ်အတွက် အသုံးြပ��ုိင်သည်။ တီထွင်ဖနတီ်း�ုိင်စွမ်း�ှင့် ကုိယ်ပုိင်ဟနြ်ဖစ်မ�ကုိ
တုိက်တွနး် အားေပးပါသည်။

ဆုရ�ိှေသာဓာတ်ပုံများကုိ UN-Habitat Myanmar website (www.unhabitat.org.mm) တွင် ေဖာြ်ပပါ
မည်။ �ပိ�င်ပဲွမဝင်မီ ေအာက်တွင် ေဖာြ်ပထားေသာ တင်ြပချက်ဆုိင်ရာလမ်း��နခ်ျက်များ�ှင့် စညး်ကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များကုိ လုိက်နာရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။

လူငယ်�ှင့်ရာသီဥတု
ဆုိင်ရာလုပ်ေဆာင်
ချက်များ

ဓာတ်ပုံ�ပိ�င်ပဲွ

UN-Habitat Myanmar �ှင့် ဥေရာပသမဂ�တိ� က စီစ�် ကျင်းပ
ေသာ ဓာတ်ပုံ�ပိ�င်ပဲွတွင် ပါဝင်ယှ�်�ပိ�င်ရန ်ြမနမ်ာ�ုိင်ငံမှ
ေကျာင်းေနအရွယ်ကေလးများ�ှင့် လူငယ်လူရွယ်များ ကုိ 
ဖိတ်ေခ�ပါသည။်



တင်ြပချက်ဆုိင်ရာ
လမ်း�ွနခ်ျက်များ�ှင့်
ေရွးချယ်မ�
လမ်း�ွန်ချက်များ

တင်ြပချက်(ဓါတ်ပုံ)များကုိ info@unhabitat.org.mm (or) Viber: 09772999142
သိ�  ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်ေန၊့ ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် ၂၃နာရီ ၅၉မိနစ်
(သနး် ေခါင်) မတုိင်မီ ေပးပိ� ရမည်။
ဓာတ်ပုံများေပးပိ� ရာတွင် တင်ြပချက်ပုံစံ submission form အား ြပည်စုံစွာ ြဖည့်စွက်
�ပီး ဓါတ်ပုံ�ှင့်အတူ ေပးပိ� ရမည်။
လူတစ်ဦးစီမှ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ သာလ�င် လက်ခံပါမည်။
ဓာတ်ပုံများကုိ ဒစ်ဂျစ်တယ်မိတ� � (digital copy) ြဖစ်သည့် RAW, jpeg (သိ� မဟုတ်)
jpg format ပုံစံြဖင့် တင်သွင်းရမည်။
ဓာတ်ပုံများ၏ dataအရွယ်အစားသည် အနညး်ဆုံး5MB �ှင့် အများဆုံး 20MB အတွင်း
�ိှရမည်။
ဓာတ်ပုံများသည် ြပန်လည်ြပင်ဆင်တညး်ြဖတ်မ�လုံးဝ မ�ိှသည့်အေနအထား ြဖစ်ရ
မည်။
�ပိ�င်ပဲွဝင်ေ�ကး အခမ့ဲြဖစ်ပါသည်။

ေရွးချယ်မ�
ဓာတ်ပုံများကုိ UN-Habitat ြမန်မာ�ုိင်ငံဆုိင်ရာ ဥေရာပသမဂ�
ကုိယ်စားလှယ်အဖ�ဲ  �ှင့်ြပည်တွင်း NGO အားကုိယ်စားြပ�သည့်
အကဲြဖတ်ဒုိင် (၃) ဦးတိ�ကသုံးသပ်မည် ြဖစ်သည်။ အကဲြဖတ်ဒုိင်များမှ
�ပိ�င်ပဲွတွင်အ�ုိင်ရ�ိှသူ (၃) ဦးအပါအဝင် ဆန်ကာတင် (၁၀) ဦးကုိ
ေရွးချယ်မည်ြဖစ်သည်။
ဆုေ�ကးေငွများမှာ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်းြဖစ်ပါသည်။
ပထမဆု - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်
ဒုတိယဆု - ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
တတိယဆု - ၇၅,၀၀၀ ကျပ်
ဆန်ကာတင်ခု�ှစ်ေယာက် (တစ်ဦးလ�င်) - ၅၀,၀၀၀ ကျပ်

ဓာတ်ပုံများကုိေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာအချက်အလက်များအေပ�
တွင်အေြခခံ၍ အကဲြဖတ်ပါမည်။
လူငယ်�ှင့်ရာသီဥတုဆုိင်ရာလ�ပ်�ှားမ�ေဆာင်ပုဒ်�ှင့်ကုိက်ညီြခင်း
ဓာတ်ပုံအရည်အေသွး
ေယဘုယျေပါင်းစပ်ဖ�ဲစညး်မ� �ှင့်က�မ်းကျင်မ�

http://bitly.ws/v9gT


ဤ�ပိ�င်ပဲွကုိဝင်ေရာက်ြခင်းြဖင့်သင်သည် ေကျာင်းေနအရွယ်ကေလး�ှင့်
လူငယ်လူရွယ်များ ြဖစ်ေ�ကာင်းအတည်ြပ�ပါသည်။
ဤ�ပိ�င်ပဲွကုိဝင်ေရာက်ယှ�်�ပိ�င်ြခင်းြဖင့်သင်သည်ြမန်မာ�ုိင်ငံသား
ြဖစ်ေ�ကာင်းအတည်ြပ�ပါသည်။
ဓာတ်ပုံများ၏ မူပုိင်ခွင့်သည် ဓာတ်ပုံ�ုိက်သူ၏ မူပုိင်အြဖစ် ဆက်လက်တည်�ိှ
ေနမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤ�ပိ�င်ပဲွကုိဝင်ေရာက်ြခင်းြဖင့် ဆုရ�ိှသူများ�ှင့် �ပိ�င်ပဲွ
ဝင်များသည် UN-Habitat သိ�  ေပးပိ�ထားေသာ (�ပိ�င်ပဲွဝင်ထား ေသာ) ဓာတ်ပုံ
များကုိ UN-Habitat အား ြပန်လည်�ုပ်သိမ်း၍မရေသာ၊ အခေ�ကးေငွေပးရန်
မလုိအပ်ေသာ၊ �ုိး�ှင်းေသာ သာမာန်အသုံးြပ�ပုိင်ခွင့်ကုိ ေပးအပ်ရမည်
ြဖစ်သည်။ ေရွးချယ်ြခင်းခံရေသာ ဓာတ်ပုံများကုိ ေနာင်အခါ ထုတ်ေဝမ�များ
တွင် ေဖာ်ြပသည့်အခါြဖစ်ေစ၊ သုံးစဲွသည့်အခါြဖစ်ေစ ဓာတ်ပုံ�ုိက်သူ၏
အမည်ကုိ အသိအမှတ်ြပ� ေဖာ်ြပမည်ြဖစ်သည်။ ထိ� သိ� ေသာ ထုတ်ေဝမ�များ
တွင် UN-Habitat ၏ ဝဘ်ဆုိဒ်များ�ှင့် ဆုိ�ှယ်မီဒီ ပလက်ေဖာင်းများတွင်
ေဖာ်ြပြခင်း �ှင့် ပုံ�ိှပ်ြဖန ့်ေဝြခင်းများပါ၀င်ပါသည်။ 
UN-Habitat သည် စိတ်အေ�ှာက်အယှက်ြဖစ်ေစေသာ၊ မသင့်ေလျာ်ေသာ
(သိ� မဟုတ်) မဆီေလျာ်ေသာတင်ြပမ�(ဓါတ်ပုံ) များကုိြငင်းပယ်ပုိင်ခွင့် �ိှသည်။
အကဲြဖတ်ဒုိင်အဖ�ဲသည် မည်သည့်အေ�ကာင်းအရာက စိတ်အေ�ှာင့် အယှက်
ြဖစ်ေစသည်၊ မည်သည့်အေ�ကာင်းအရာက မသင့်ေတာ် (သိ� မဟုတ်) မဆီေလျာ်
ဆုိသည်ကုိ ဆုံးြဖတ်ပုိင်ခွင့် �ိှသည်။ ၎င်းတိ�၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် ေနာက်ဆုံး
�ှင့်အ�ပီးသတ် အတည် ြဖစ်သည်။
တင်ြပချက်များသည် �ပိ�င်ပဲွဝင်သူ၏ မူရင်းလက်ရာြဖစ်ရမည်။ �ပိ�င်ပဲွဝင်သူ
သည် တင်သွင်းခွင့်ကုိလဲအြပည့်အဝရ�ိှထားရမည်။
တင်သွင်းထားသည့်ဓါတ်ပုံများသည် ပုံ�ိှပ်ထုတ်ေဝထားြခင်း၊ မူပုိင်ခွင့် ချ�ိး
ေဖာက် ြခင်း (သိ� မဟုတ်) မူပုိင်ခွင့်ဥပေဒကုိ ချ�ိးေဖာက်ြခင်းမ�ိှ ေစရပါ။
တင်သွင်းထားသည့်ပုံများသည် အြခား�ပိ�င်ပဲွများတွင် ဆုရ�ိှခ့ဲပါက အရည်
အချင်းမြပည့်မီဟုသတ်မှတ်သည်။

ဓါတ်ပုံတင်ြပသည်�ှင့် �ပိ�င်ပဲွစညး်ကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ သေဘာတူ သည်ဟု
သတ်မှတ်�ပီးြဖစ်သည်။

တင်ြပမ�ဆုိင်ရာ
စညး်ကမ်းသတ်မှတ်
ချက်များ


