
 
ျ္မန္ မာ့ သမာဝပနာမန္း  ကနင္ဆဆကနရမ အလဆဆဝနအဖ ြဲ႕Burma Environmental Working Group (BEWG) 

သတင္းထ တ္္ ျ္န္ေ္ငာခ  န 
ေအမ နပ္ဆဆသမ ၂၄၊ ၂၀၁၇ 

 
အ့စနစ နစ နအစရီကနခစံမ - ပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္းအေျချဝချဝပနမပန္  မ္းရရ ့္သမာအရကန္းအျ္စနအေျချဝခ စီ္  ံမ္န္း္ မ္း 
အေ မကနအထပနေဖမန္ ္  မ္း ္ဆဆု ပမပပီမ္းျ္စနထမ္းျခကန္း့ပနပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္း္ မ္းသရကနာျဖစနဝ မ္းေမ့ပနာု
ဝဋဝ္ ၡ္ မ္း ္ဆဆု အငံဆဆ္း့ပနသ္ဆဆကနရမနု  ငပေီဝ္းဝကလ္္ နာ္ပနါလိမ့္မည္။ 
 
ပေမ႔့ပကန္းစမရရကန္းလကန္းဝ ြဲပ ကန ျဝပနေထမကနစဆဆု က္္န္းခ ္န္းေရ္း့ေသမပငစမခ ခဝန ္ဆဆ လ န္ရပနေရ္းထ္ဆဆ္းုဝီ္း ဖ နဒရပန 
ဖ ြဲ႕စပန္းဝံဆ အေျခခံံဝေဒအ့စန ္ဆဆ   ကနာ့ံဆ္း္  ္ျဝခသ္ဆဆကနေ့္း့ပနာအခ ္မနအထ္ ဝဋ္ဝ ၡ္ မ္းသရကနာ ျဝပနာသရ နေမ့ပနာ 
ပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္း အေျချဝခ ျဝပနမပန္ မ္းပ ကန ့သမာအရကန္းအျဖစနအေျချဝခ စီ္ံ ္မန္း္ မ္း အေ မကနအထပနေဖမန 
္ ္ မ္း ္ဆဆရဝနင္ဆဆကန္းထမ္းရမန ျ္မန္မာ့ သမာဝပနာမန္း  ကနင္ဆဆကနရမ အလဆဆဝနအဖ ြဲ႕(BWEG)္ရ ငသၵျဝခဖပ္နေခခလ္ဆဆ နဝက့ပနါလိမ့္မည္။ 
 
“့သမာအရကန္းအျ္စနသရကနာ ဖပနဒရပနစမစန” အစရီကနခစံမထြဲပ ကနု ျ္မန္ မသ္ဆဆကနကအံပ ကန္းုငပနစဆဆသရစန္  မ္းစ မ 
ၾ မျ္ကနာခြဲာ့ ပနာုပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္းအေျချဝခ ဝဋဝ္ ၡ္ မ္း ္ဆဆု ေျဖရရကန္းသ္ဆဆကန္ ပနာု“ေရရရပနပပနပံာ္   ္ဆဆု ေရရ္းရ ေ့မ ့သမာ 
အရကန္းအျ္စနု စီ္ ခံမန႔ခ ြ္ဲ  င္ဆဆကနရမလ္န္းျဝေျ္ဝံဆဆ”  ္ဆဆ ဝံဆဆေဖမနထမ္း့ပနါလိမ့္မည္။ုရဝနရ မေဒ့အေျချဝခုေလာလမ္  ျဖစနရဝန္  မ္း ္ဆဆ 
အ့ံဆဆ္းျဝခုဝ္ီး့စနေပမ၊ေျ္ပမ၊ေရအရကန္းအျ္စန၊့ပအခပ ကန္းထ  န၊ေ  မ န္   နပမမ္ မ္း၊ 
ေရမသံရကန ာ့သမာဝမပနေက ႔စ့ပနာအဝ ္ ိေျခမ နခဆဆသရကာန့ နင္ဆဆကန့ ပနာလ နရရဖ္ ြဲ႕စပန္းဝံဆဆအေျခခ ံ
ံဝေဒအရသရကနာုံဝေဒျဝခေရ္း္ငေသမကန္  မ္းအရု  ကနာ့ံဆဆ္းလဆဆဝနေငမကနေမ္ ္  မ္း ္ဆဆခ ြဲျခ္န္းစဝ္နျဖမု့ံဆဆ္း့ဝနထမ္းဝက့ပနါလိမ့္မည္။ 
 
ပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္းလ နမ န ္ဆဆကနအဖ ြဲ႕အစပန္း္ မ္းသရကနာ သရစနဖ န့ေသမပင အဝစနရဝနထမ္း့ပနာ ့ပံဇမပ ေဝကၾ  ပနာေ့မ 
ပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္းေဒ့္ မ္းပ ကန ့ သမာအရကန္းအျ္စန္ မ္း ္ဆဆ စပန္း္ြဲာ ္န္း္ြဲာ အလ မနအ ၽ  ံထဆဆပနပင့ံဆဆ္းစ ြ္ဲ  ္ မ္း၊ အထင္း့ျဖကနာ 
ေရအမ္းလ ရဝနစစန၊ ပ ကန္းထ  နသရကနာ စ္ဆဆ နဝ ခ္္း-စီ္းဝ မ္း ိပ္ဆဆာပ ကန ရရ္ေမဝက့ပနါလိမ့္မည္။ ပကန္း့္ဆဆ႔ အေ မကန အထပနေဖမန 
လဆဆဝနေငမကနေမ္ ္ မ္း ္ဆဆ ဗဟ္ဆဆအစ္ဆဆ္းရ္ရ ထ္မန္းခ ခဝနထမ္းုဝီ္း ၄ကန္းပ္ဆဆ႔႔၏ လ နမ န ္ဆဆကနအကနအမ္းစဆဆ္ မ္းျဖကနာ လံဆဆုခံခေရ္း 
ခ ထမ္းေဝ္းေ့မ ့သမာအရကန္းအျ္စနအေျချဝခ စီ္ံ ္မန္း္ မ္း့ပန ေမျဝပနေပမန႔၏ သ္ဆဆကနကံေရ္း၊ စီ္းဝ မ္းေရ္းသရကနာ 
စစနေရ္းင္ဆဆကနရမ အဆဆဝနစ္ဆဆ္းလႊ္န္း္္ဆဆ္း္  ္ဆဆ ႀ ီ္းထ မ္းေစဝက့ပနါလိမ့္မည္။  
 
့သမာအရကန္းအျ္စန္ မ္း ္ဆဆ အလ မနအ ၽ ံထဆဆပနပင့ံဆဆ္းစ ြဲျခကန္းေၾ မကနာ (၁၇) သရစနၾ မ့ပနအထ ္   ခ ကနေဒ့ အဝစနရဝန 
ထမ္းသ္ဆဆကန္ ့ပနလပန္း ၂၀၁၁ ခဆဆသရစနပ ကန ဝ  နျဝပန့ မ္းခြဲာုဝီ္း စစနေရ္းအရ အလံဆဆ္းအရကန္းသရကနာ ထ္ဆဆ္းစစနငကန္ ္ မ္း ့ပံဇမပ 
ေဝကၾ  ပနာ့ပနာ ျ္မန္မသ္ဆဆကနကံေျ္မ နဝ္ဆဆကန္းေဒ့္ မ္းပ ကန င နလ နျဖစနဝ မ္း မ ့္မန္းေဝကကန္း္ မ္းစ မေ့မ 
ျဝပန့ငလငထဆဆ္ မ္း ္ရမလပန္း ေမရဝနစ မနာခ မထ  နေျဝ္းပ္္န္းေရရမကနခြဲာရ့ပနါလိမ့္မည္။  
 
“ုဝီ္းျဝပနာစံဆဆုဝီ္း အမ္းလံဆဆ္းဝကာကနပြဲာ သ္ဆဆကနကံေရ္းေင ္းေသ ္း္ ေပ  ္ျဝီ္းေ့္းခကန  ္င္း႐ွဴးရ ္းထ္ဆဆ္း အလ ကနစလ္ဆဆမြဲ႔ 
ပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္းေဒ့ေပ ္ရမ ရကန္းသရီ္းျ္ရခဝနသရံ္  ေပ  ျဝခလဆဆဝနေမျခကန္းဟမ ေဖမ နထ ကန္းလဆဆပ နေမ့လ္ဆဆျဖစနုဝီ္းေပမာ 
ုက္္န္းခ ္န္းေရ္းျဖစနစံနပစနခဆဆလံဆဆ္း ္ဆဆလပန္း ုခ္္န္းေျခမ နေမဝကပပနါလိမ့္မည္။ အႀ ီ္းစမ္း ့သမာအရကန္းအျ္စနအေျချဝခစီ္ ံ ္မန္းေပ မြဲ႔ 
ဝပန့ နရကန ပမပီပမ္းျ္စနခ  နေပ  ထဆဆပနျဝမနုဝီ္း ရဝနင္ဆဆကန္းထမ္းသ္ဆဆကန္ရ့မ အဝ မန႔ရရပနုဝီ္း ေရရရပနပပနပံာေ့မ 
ုက္္န္းခ ္န္းေရ္းမြဲ႔ ဖ ံ႔ုဖ္ခ္းေရ္းအပ  န အေျခခ ံ အဝ္ လ္ဆအဝနခ  နျဖစနေမပြဲာ ရဝနရ မေဒ့ခံေပ ရြဲ႕ ေျ္ပမမြဲ႔ 
အ့ နေ္ ္းာ္န္းေ  မကန္း္ ေပ အပ  န အ မအ  ပနေဝ္း္ င္ဆဆကနရမေပ ္ရမ အေထမ နအ ငျဖစနဝကလ္္နာ္ပန” ဟဆဆ 
ဝအ္ဆဆာန္းလငကပနအဖ ြဲ႕္ရ ခ မနံီ္း  ေျဝမ့ပနါလိမ့္မည္။ 
 



 
အင္ဆဆဝက စီ္ံ ္မန္း္ မ္းေၾ မကနာ ပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္းေဒ့္ မ္းပ ကန ေျ္ပမ့္္န္းငပန္းခံရျခကန္း၊ 
လငာအခ ကနာအေရ္းခ ဆ္္းေဖမ နခံရျခကန္းသရကနာ အ့ နေ္ ္းာ္န္းေ  မကန္း္ င္ဆဆကနရမ္ မ္း ေဝ မ နငံဆဆ္းျခကန္းပ္ဆဆာ ္ဆဆ ခံစမ္းေမရုဝီ္း 
ေျ္မ န္ မ္းစ မေ့မ အ့မမ္းခံစမ္ မ္းသရကနာ ငသၵထဆဆပနေဖမန္ ္ မ္းျဖကနာ စပန္း႐ွဴးံဆဆ္းလ ံ႕ေငမန္ ္ မ္းရရခ္ြဲာေ့မနလပန္း အစ္ဆဆ္းရ္ရ 
ံေဝ ၡမျဝခလ  န  ဆဆ္ၼဏီ္ မ္း္ရ အေဝခပ ံ ့ေသမ့မ့မ အေ မကနအထပနေဖမနေငမကနရ  န့ပနာ  
ထ္ခ္ဆဆ နမစနမမ္ ငမန္းစစနခ  န္ မ္း ္ဆဆ့မ ္  နသရမ့မေဝ္း ခြဲာ့ပနါလိမ့္မည္။  
“လ နရရ္ ့သမာဝပနာမန္း  ကနင္ဆဆကနရမ စပန္း္ ံန္းံဝေဒေပ ဟမ ရဝနရ မေပ သ န  စီ္ံ ္မန္းေပ  ္ဆဆ ရဝနပမန႔မန္ဆဆကနဖ္ဆဆ ႔ 
ဒီ္္ဆဆ ေရစီငမနပြဲာ အခ ကနာအေရ္းေပ  ္ဆဆ အမ္ခံခ  န္ေဝ္းထမ္းသင္းါလိမ့္မည္။ ထ္ခ္ဆဆ နမစနမမ္  ငမန္းစစနခ  နေပ  လပန္း 
ေလ္းေလ္းမ နမ န စံန္းစမ္းေဝ္း္ ေပ ္ရရ္ပြဲာ ရကန္းသရီ္းျ္ရခဝနသရံ္ ေပ  လဆဆဝနသ္ဆဆကနဖ္ဆဆ႔ဝြဲ အ့ံဆဆ္းျဝခေမပမ ျဖစနပပနါလိမ့္မည္။” ဟဆဆ BEWG 
အဖ ြဲ႔ာကနျဖစနပြဲာ BRIDGE အဖ ြဲ႕္ရ ေ မေလ   ေျဝမၾ မ္း့ပနါလိမ့္မည္။ ျ္မန္မသ္ဆဆကနကံအေမျဖကနာ ေရရရပနပပနပံာစ မျဖကနာ ေျ္ပမသရကနာ 
့သမာအရကန္းအျ္စန္ မ္း ္ဆဆ စီ္ံအဆဆဝနခ ခဝနသ္ဆဆကန့ပနာ ဖ နဒရပနငမန့ပနာ စီ္ံအဆဆဝနခ ခဝန္ ဝံဆဆစံ္ မ္း ္ဆဆ ေဖမနထဆဆပနရမန 
့ဆဆပအငကနာ္ရ ျဝမနလပနစပကနရမန ္လ္ဆဆဝကါလိမ့္မည္။ ေဒ့ခံရဝနရ မလငာအဖ ြဲ႕အစပန္း္ မ္းသရကနာ ပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္း္ မ္း 
အဆဆဝနခ ခဝနစီ္ံ့ပနာေမရမေဒ့္ မ္းပ ကန အင္ဆဆဝက ့ေသမပရမ္း္ မ္းဝကာကန့ပနာ စမစန္ မ္းသရကနာ ံဝေဒ္ မ္း ရရ္သရကနာေမုဝီ္း 
၄ကန္းပ္ဆဆ႔႔၏ ့သမာဝပနာမန္း  ကန ္ဆဆ  မ  ပနထမ္းၾ ့ပနါလိမ့္မည္။  
 
“ ၽ မနေပမနပ္ဆဆ႔အေမမြဲ႔ ေျ္ပမမြဲ႔ ့သမာအရကန္းအျ္စနင္ဆဆကနရမ ဝ္ဆဆကနင္ဆဆကန္ ၊ ထ္မန္းခ ခဝန္  မြဲ႔ စီ္ံခမန႔ခ ြ္ဲ  င္ဆဆကနရမ အခ ကနာအမဏမ 
ေပ  ္ဆဆ  ထ္ခ္ဆဆ နခံစမ္းရပြဲာ ရဝနရ မေဒ့ခံျဝပန့ငေပ အပ  န ပမာမနခံေဝ္းသ္ဆဆကနပြဲာ ျဝပနမပနမြဲ႔ ေဒ့ခံအစ္ဆဆ္းရေပ ရြဲ႕ 
လ နထြဲ္ရမ အဝနသရကန္းထမ္းပြဲာ ဖ နဒရပနဖ ြဲ႕စပန္းဝံဆဆအေျခခံံဝေဒ့စန ္ဆဆ လ္ဆဆအဝနေမပပနါလိမ့္မည္။” ဟဆဆ  ခ ကနဖ ံ႕ုဖခ္္းေရ္း 
  မနပ န အဖ ြဲ႕္ရ စမဂ ီ  ေျဝမၾ မ္း့ပနါလိမ့္မည္။  
 
Burma Environmental Working Group(BEWG)့ပန   မနပ နပစနခဆဆျဖစနုဝီ္း ဝဋ္ဝ ၡေၾ မကနာ ထ္ခ္ဆဆ နခံစမ္းရေ့မ 
ပ္ဆဆကန္းရကန္း့မ္း ေဒ့္ မ္းပ ကန အဝ္ ထမ္းလဆဆဝနေငမကန့ပနာ အရဝနဖ နလင္ အဖ ြဲ႕အစပန္းပစနခဆဆျဖစနဝက့ပနါလိမ့္မည္။  ထ္ခ္ဆဆ န 
ခံစမ္းရ့ပနာ ရဝနရ မလင႔အဖ ြဲ႕အစပန္း္ မ္း႔၏ အ့ နေ္ ္းာ္န္းေ  မကန္း္ ္ မ္း၊ ့သမာအရကန္းအျ္စန္ မ္းသရကနာ ့သမာ 
ဝပနာမန္း  ကန ္ဆဆ  မ  ပနထ္မန္း့္္န္း ေစမကနာေရရမ န့ပနာ ္ငာကဒ္ မ္း ေဝခေဝက နလမေစရမနသရကနာ ငံဆဆ္းျဖပနခ  န 
ခ ္ရပန္ ျဖစနစံန္ မ္းပ ကန ဝင္းေဝကကန္းဝကာကန္  ္ မ္း အမ္းေ မကန္းလမေစရမန ျ္ရကနာပကနေဝ္းျခကန္းလဆဆဝနကမန္း္ မ္း ္ဆဆ 
ေဖမနထဆဆပနေဝ္းရမနသရကနာ ပ္ဆဆ နပ မန္းလ ံ႕ေငမနေဝ္းရမန ၄ကန္း  မနပ န ္ဆဆ ၂၀၀၅ ခဆဆသရစနပ ကန 
စပကနဖ ြဲ႕စပန္းပပနေထမကနခြဲာဝက့ပနါလိမ့္မည္။  
 
င န့ ပနရမန 

 ခ မနံီ္း ( အေထ အေထ အပ ကန္းေရ္း္ရ ္း -  Pa O  Youth Organization PYO) 09420558047, 
0933522490 

 Saw Alex (ပ ြဲဖ န ဒကရဆ္ပနပမ- Karen Environmental Social Action Network (KESAN) 
+66967656615  

 Tsi Ji (အေထ အေထ အပ ကန္းေရ္း္ရ ္း - Kachin Development Networking Group(KDNG) 
09401538249  

 Jockai (ဒကရဆ္ပနပမ- Arakan Oil Watch (AOW) 09250734821 
 
အီ္းေ္္းလန- info@bewg.org 
အစီရကနခံစမ(စမအဆဆဝန)သရကနာ အသရစနခ ခဝန ္ဆဆ အဂၤလ္ဝနျ္မန္မသရစနသမ့မျဖကနာ www.bewg.org ပ ကနလပန္း ရရရ္သ္ဆဆကနဝက့ပနါလိမ့္မည္။  
 

http://www.bewg.org/

