်မနးမာံ သဘာွပတးွနး့က္ငးအလုပးအဖျ႔မ
ဲ ြ စျမး့အငး၊ ဓါတးသတၱဳတူ့ေဖၚေရ့ႏြငးံ ေ်မယာက႑တျငး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ
စဵသတးမြတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး၍ ထုတး်ပနးေၾက်ငာခ္ကး။
- ၂၀၁၂
လူထုအေ်ခ်ပဳ

အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့်ဖငးံ
႑ ္ ်

တာွနးခဵ၊
သညး။
ေလ္

ေ

၀ ယမႈရြိ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ
ႁ ဳေတ

္

စိတးွငးစာ့လ္ကးရြိသညးံအခ္ိနးႏြငးံ

သဘာွပတးွနး့က္ငးခ္ိဳ့ေဖာကး

ျ

႑ ္ာ့

်

ဒီမိုကေရစီႏိုငးငဵမ္ာ့မြ
ေရ ႄ

ဤစဵသတးမြတးခ္ကးကို စျၿဲ မဲစျာလိုကးနာပါက

ှ၉၈ွ

မကးေမာေသာ

ျ

်မနးမာႏိုငးငဵ

အေပၚ

လူထုဘွ
၀

၀

ဲျ

ျ ေရ ပိတးဆို႔အေရ့ယူထာ့မႈကို
္ာ့ ြ

္

်

္ဳ ်

ျ ႕

ႈၾ

်ဖစးသညး။
ျ
ျ

ႏြင အေရြ႕ေတာငး
ေပၚ ႈ

ထိခိုကးေစမညး

်ဖ သဘာွသယဵဇာတကို

အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုဵမ္ာ့တညးေဆာကး်ခငး့

၀

အကယး၍

လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ
်

္ အရ တို့တကး်

ျ ခဲံေသာရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ ္

်မနးမာႏိုးငးငဵ၏
စဵသတးမြတးခ္ကး

ထုတး်ပနးလိုကး်ခငး့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ ႏြငး ယြဥ

။

ေၾက်ငာခ္ကး ထုတး်ပနးလိုကး

ႏြငးံ ကုမၸဏီမ္ာ့ နြ

ျငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵ်

ေႏြာငး့ပိုငး့ခုႏြစးမ္ာ့မြစတငး

အိမးနီ့ခ္ငး့အာရြႏိုငးငဵမ္ာ့၏

ၾ

အခ္ိနးကိုကး

အာရြတျငး ေပၚထျနး့လာမညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ႏိုငးငဵေရ့၊ လူမႈေရ့ ႏြ
မဟုတးပါ။

်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးအလုပးအဖျဲ႔မြ

ေဘ

အေနာကးအုပးစု

(သိ႕) ရုတးသိမး့်

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့်ပဳလုပးရနး

ေသာ

(၂၂)

ာ စျမး့အငး၊ ဓါတးသတၱဳတူ့ေဖၚေရ့ႏြငးံ ေ်မယာက႑တိုတျငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ

ဤေၾက်ငာခ္ကးသညး
္်

ဲ႕ျ

၊

အငမး့မရ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈက႑မ္ာ့

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကို တို့ပျာ့လာေစ်ခငး့၊ ေဒသခဵလူထုအေပၚလူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈ်ဖစးေပၚေစ်ခငး့၊ ေဒသခဵတို႔၏ အစဥးအလ
ေမျ့ဝမ ေက္ာငး့မႈကို ၿခိမး့ေ်ခာကးလာ်ခငး့ႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ပ္ကးစီ့ယိုယျငး့မႈမ္ာ့ကို ယခုတိုငး ်ဖစးေပၚေစခဲံသညး။
ဤစဵသတးမြတးမႈ

ထုတး်ပနးခ္ကး ်

နစးနာဆုဵ့ရႈဵ့ခဲံရသညးံ ေဒသခဵလူထု
စီမဵကိနး့မ္ာ့မြ

၏ရညးရျယးခ္ကမြာ
၀အက္ိဳ့်ဖစးေပၚေစရနး

၀
ျ

ယဵဇာတပစၥ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈႏြငးံ

အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုဵေၾကာငးံ

်ဖစး သညး။ ဤထုတး်ပနးခ္ကးသညး ေဒသခဵမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ျကးေပၚမညးံအက္ိဳ့အ်မတးကို ညီမြ္စျာရရြိခဵစာ့ပိုငးချငးံကို အာမခဵ ႈရရြိရ ်ဖစးၿပီ့၊ ပဋိပကၡမ္ာ့ကို ေလ္ာံက္ေစရနး၊

တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့ႏြငးံ အက္ိဳ့ခဵစာ့ပိုငးချငးံရြိသူမ္ာ့အာ့တာွနးခဵမႈရြိေစရနး၊ အ်ပနးအလြနးထိနး့ေက္ာငး့မႈရြိသညးံ လူထုအေ်ခ်ပဳ
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကို တညးေထာငးရနး၊ လုပးငနး့အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရာတျငး ပူ့ေပါငး့ပါွငးမႈရြိေစရနး၊ လူထုအေ်ခ်ပဳ
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ လျတးလပးစျာဆုဵ့်ဖတးပိုငးချငးံ်ပဳေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵ၏ သဘာွသယဵဇာတ ္ာ့ကိုစီမဵခနး႔ခရ
ျဲ ာတျငး စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ
သဘာွပတးွနး့က္ငး ေရရြညးတညးတဵံခုိငးၿမဲေရ့ကို အာမခဵမႈရြိေစရနး ရညးရျယး်ခငး့လညး့ ်ဖစးသညး။
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈသညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ကို အေထာကးအကူ ်ဖစးေစရမညး်ဖစးၿပီ့
သဘာွသယဵဇာတရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈေၾကာငးံ အတငး့အဓမၼလုပးအာ့ခိုငး့ေစ်ခငး့၊ ေ်မယာသိမး့ပိုကးခဵရ်ခငး့၊ တရာ့မွငးအချနးေကာကး
်ခငး့၊ အသကးအုိ့အိမးမ္ာ့ဆုဵ့ရႈဵ့်ခငး့ႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့ကို ႏြစးရြညးလမ္ာ့ခဵစာ့ခဲံရသညးံ ေဒသခဵမ္ာ့၏ ဆႏၵသေဘာ
ထာ့ကို ေလ့စာ့လိုကးနာရနးလိုအပးေၾကာငး့ ်မနးမာံသဘာွပတးွနး့က္ငးအလုပးအဖျ႔မ
ဲ ြ စျမး့အငး၊ ဓါတးသတၱဳတူ့ေဖၚေရ့ႏြငးံ ေ်မယာ
က႑တျငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈစဵသတးမြတးခ္ကးဆိုငးရာေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ေပါလးစိနးထျာ့မြ ေ်ပာဆိုခဲံသညး။ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵ
မႈ

စဵသတးမြတးခ္ကးအာ့

ပိုမိုတို့တကးေကာငး့မျနးရနးအတျကး

်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ

ထပးမဵ

လကးတေ
ျဲ ဆာငးရျကးႏိုငးေစရနး

ရျယးထုတး်ပနးသညး။ ေအာကးေဖၚ်ပပါအခ္ကးမ္ာ့သညး BEWG ၏ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈဆိုငးရာ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးသညး။

ရညး

(ှ) ေဘ့ဒ

ၡမေရာကးေစေရ့၊

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ သဘာွသယဵဇာတႏြငးံ ေ်မယာအေ်ခခဵအ်ငငး့ပျာ့မႈကို

ဆို့ရျာ့မႈမရြိေစရ။

်မနးမာႏိုငးငဵေရ့၏အေ်ခအေနသညး အစို့ရႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့တို႔ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့်ဖငးံ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညး သငးံ်မတး
ေရ့ႏြငးံ

် န

တညးေဆာကးေရ့

ဆငးံ

႕

တကးလြမး့ေနၿပီ့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူတို႔၏ အက္ိဳ့
စျ

းဖကးရာေရာကးႏ ၿပီ့၊

ေက္ာငး့ႏြငးံ

သ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ

ရႈဵ့ရ်ခငး့မ္ာ့

်

ယ
ျ

ျ သညး ႏ

လုပးေနသညးံေနရာမ္ာ့၌

ျယေသာအေ်ခအေနတျငး
ေရ

ေရာကးရြိေနသညး။

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို တိုကးရိုကး

ပဋိပကၡမ္ာ့ကိုပိုမိုတို့ပျာ့ေစ်ခငး့၊

ေမျ့ဝမး့

ေစခဲံ သညး။

စီမဵကိနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖၚသညးံေနရာမ္ာ့တျငး စစးမြနးေသာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သညး မရြိမ်ဖစးလိုအပးၿပီ့ အလ္ငးအ်မနး အေကာငး
အထညးေဖၚ

၍မရႏိုငးပ ။

လကးရြိ်ဖစးေပၚေနေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီမႈမ္ာ့

ကိုငးအုပးစုမ္ာ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ိဳ့
မြေ်ဖရြငး့ရနး

ျ

အခ္ိနးယ

ေၾ

်ဖစးၿပီ့၊

ျ

ေဒသဆိုငးရာစစးတပး

ေပၚေပါကး

လကးနကး

္ြမဟုတးပဲ တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာပဋိပကၡမ္ာ့အာ့ ရႈေထာငးံ ေပါငး့စုဵ

ၥဳ ၸ
ႈ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ေရ့ထို ်ခငး့၊

ေလ့ထာ့ေဆာငးရျကးရနး လိုအပး သညး။ စစးမြနးေသာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေပၚေပါကးလာ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ အတိတးႏြငးံ
ဖကးတို႔၏ ပဋိပကၡ

ြ

ျငး

အ ္ိနး၌

စီမဵကိနး့ ္ာ့၏ ဆကးစပးမႈ၊ အစို့ရႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးေဖၚကိုငး

ဏ နာ့လညးရနးလိုအပးၿပီ့၊ စီမဵကိနး့လုဵၿခဳဵ စိတးခ္ရမႈသညး တရာ့ဥပေဒစို့မို့ ႈ
ႀကီ့စုိ့ေရ့

ပဋိပကၡဆိုငးရာ

ျ

မ်

ေ

။

ဤအေၾကာငး့အရာမ္ာ့၏

အကဲ်ဖတးလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို

အစိတးအပိုငး့

တရပးအ်ဖစး

အေကာငး့ဆုဵ့ေဆာငးရျကးရနးႏြငးံ

်ပသနာ

်ခငး့ႏြငးံ လဵုၿခဳဵေရ့ေၾကာငးံ်ဖစးေပၚေသာ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့ကို ေရြာငးရြာ့နိုငးရနး၊ စျနး႔စာ့မႈဆိုငးရာ

စီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈမဟာဗ္ဴဟာကို လိုကးနာရမညး။
တရာ့ဥပေဒ နြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမြဳမ္ာ့ကို က္ငးံသုဵ့သညးံ အခ္ိနးက္မြသာ ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမြဳ စီမဵ
ကိနး့သစးမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးၾကရနး

ႀ

ႁ ဳ သညး။ ်ပဳ်ပငး ေ်ပာငး့လဲမြဳမ္ာ့ဟု ဆိုရာတျငး နိုငးငဵတကာ စဵခ္ိနးမြီေသာ လူမြဳေရ့ နြငးံ သ

ဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ လုဵ်ခဳဵေရ့ကို အာမခဵေပ့နိုငးၿပီ့ ေဒသခဵမ္ာ့၏ အဓိပၸါယးရြိေသာပူ့ေပါငး့ပါွငးမြဳ၊ သေဘာတူညီမြဳ၊ အၾကဵ
ဥာဏးရယူမြဳကို ဥပေဒအရ လကးေတျ ံက္ငးံသုဵ့နိုငးေသာ အခ္ိနးနြငးံ ပ႗ိပကၡကငး့ေသာ ေဒသမ္ာ့တျငးသာ ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမြဳမ္ာ့ ်ပဳလုပး
ရနး BEWG မြ

ႀ

ႁ ဳ သညး။

(ဿ) အေကာငး့ဆုဵ့ႁ ဳ

ေ

ျ

်

္

(သို႔) နညး့လမး့မဲႁံ ဳ

်ခငး့၊

ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ နြငးံ လူ ံအချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ တရာ့ဥပေဒစဵခ္ိနးစဵညျနး့ကို ေလ့စာ့
လိုကးနာၿပီ့၊

နိုငးငဵတကာမြ

သကးေရာကးမြဳမ္ာ့

လကးခဵက္ငးံသုဵ့ေနေသာ

ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကး်ခငး့ကို

လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့၊

ကမၻာလုဵ့ဆိုငးရာ

လူမြဳေရ့နြငးံ

က္ယးက္ယး်ပနး႕်ပနး႕

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ
ၡ

အက္ဳိ့

စဵခ္ိနးစဵညျနး့မ္ာ့နြငးံအညီ

လိုကးနာ လုပးေဆာငးရမညး။
်မနးမာနိုငးငဵတျငး လူ ံအချငးံအေရ့မ္ာ့၊ သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာနြငးံ လူ ံအချငးံအေရ့ ဆိုငးရာ အက္ဳိ့သကးေရာကးမြဳ ခနး႔မြနး့ တျကး
ခ္ကး်ခငး့ ဥပေဒမ္ာ့ သို ံမဟုတး ယငး့တို႕အ

လုပးေဆာငး

မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖၚလုပးကိငး်ခငး့ႏြငးံ ်ပဌာနး့မႈမေပၚေပါကးသညးံ
စဵညႊနး့ ႏြငးံ

ျငး့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ႏိုငးငဵတကာစဵခ္ိနး

ု႕ေနရငး့ႏုိငးငဵ၏ သဘာွပတးွနး့က္ငး၊ လူ႔အချငးံအေရ့စဵခ္ိနးစဵညႊနး့ ္ာ့ကို လိုကးနာ

ရာတျငး သကးဆိုငးသူအာ့လုဵ့ပါွငးႏိုငးရနး ႏြငးံ
ျကး

ျငး့လုပးကုိငးရမညး။

္ကး ဆုဵ့်ဖတး ခ္ကးခ္မြတး

ႈႁပဳေရ့ကုိ အာမခဵရမညး။ လျတးလပး၍ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး ႄကုိတငးၫႇိႏႈိငး့

သေဘာတူညီခ္ကးရယူ်ခငး့ကုိလိုကးနာက္ငးံသဵု့်ခငး့ႏြငးံ အတုိငးပငးခဵ်ပဳ်ခငး့
ကာကျယးႏိုငးရနး

ြတး ္ကး မရြိပါ။ ႏိုငးငဵတကာအဆငးံအတနး့မြီဥပေဒ

ေဒသဆိုငးရာလူအဖျဲ႔အစညး့၏ အချငးံ အေရ့မ္ာ့ကို

(၀) ပျငလ
းံ ငး့်မငးသာမႈရြိစျာ်ပဳမူ

္

မူဝါဒ ္ာ့

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈ
ပျငးံလငး့်မငးသာ်ခငး့

ျဲ ာ့ရနး၊
ထ
၀

မူ

ရြိရနးလိုအပးၿပီ့ အချနးဘ႑ာေငျ ႏြငးံ လုပးငနး့စာခ္ဳပး

လိုကးနာရမညး။

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့်ခငး့သညး ဆငး့ရဲမျဲေတမႈကို ်ဖစးေပၚေစ်ခငး့၊ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့မႈနညး့ပါ့ရ်ခငး့၊ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖ ကး်ခငး့
ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့တို႔အာ့ ထို့စစးဆငးတိုကးခိုကးေနသညံး စစးတပးအာ့ ေငျေၾက့

ပဵံပို့ေပ့ေနသညးကို ေကာငး့မျနးစျာ်ပဳစုထာ့

သညးံ ြတးတမး့ ္ာ့အရသိရြိ သညး။ အချနးဘ႑ာေငျ ႏြငးံ လုပးငနး့စာခ္ဳပး ပျငးံလငး့်မငးသာ်ခငး့
်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့သညးအက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈကို
အလကးမ္ာ့ကို

ပုဵမြနးပံဵပို့ေပ့်ခငး့၊

ပိုမိုဆို့ရျာ့ေစသညး။

ကုမၸဏီ၏

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ

လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ

အက္ိဳ့အ်မတးစီ့ဆငး့ရာ

သညး ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့

တိက္မြနးကနးေသာ
ေနရာမ္ာ့ကို

သတငး့အခ္ကး

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈႏြငးံ

အလုဵ့စဵုကိုတငး်ပေပ့်ခငး့၊ သငးံေတားေသာအေနအထာ့တျငး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ထုတး်ပနးေပ့်ခငး့ႏြငးံ ထိခိုကးနစးနာသညးံ ်ပညးသူထဵသို႔
သတငး့အခ္ကး အလကးမ္ာ့ လျယးကူစျာေရာကးရြိေစရနး လုပးေဆာငးရမညး။ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး တျငး့ထျကးသဘာွသယဵဇာတမ္ာ့
ကုနးဆုဵ့သျာ့သညးံ

အခ္ိနးတျငး

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့၊အစို့ရႏြငးံ

ေဒသခဵလူ႔အဖျ႔အ
ဲ စညး့အေန်ဖငးံ

လူမႈေရ့ႏြငးံ

စီ့ပျာ့ဖျ႔ဵၿဖိဳ့မႈ

စဥးဆကးမ်ပတးတို့တကး မႈရြိေစရနး ဘ႑ာအချနးမ္ာ့ကိုပျငးံလငး့်မငးသာစျာစီမဵခနး႔ခရ
ျဲ မညး။
်ပ

ွငးေငျ ျနးဆိုငးရာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ ပျငးံလငး့မြဳ ရြိ်ခငး့၊ လုပးငနး့အတျကး လိုအပးေသာ ဆကးစပးပစၥညး့မ္ာ့ အာ့လုဵ့အေပၚ

စီမဵခနး ံခဲ်ျ ခငး့ နြငးံ ်ပညးတျငး့ရြိ အာ့ေကာငး့ေသာ လဘးစာ့မြဳ ဆနး ံက္ငးေသာ(်ခစာ့မြဳဆနး ံက္ငးေရ့) ေပၚလစီမ္ာ့ကို လကးေွခဵ
ကနးထရိုကးတာမ္ာ့ အာ့လုဵ့အေပၚတျငး လကးေတျ ံထိေရာကးစျာ လုပးေဆာငးနိုငးမညး ဆိုပါက ရရြိလာမညးံ အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့ကို
အဆငးံတိုငး့တျငး ေကာငး့မျနးစျာ စီမဵခနး ံခမ
ဲျ ြဳကို ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ တကးၾကျစျာေထာကးခဵနိုငးသညး။

(၁)

ေထာကး

ပဵံ ္ာ့

်ပညး

အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့

ျကး်ဖ ရမညး

၊်ပစး ႈ

္ဴ့

ျနး

္ာ့

ျကး

မ်ဖစးေစရ၊
်ပညး
ျ

အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး

ာျ

်ဖငးံၿခိမး့ေခ္ာကးအႏိုငးက္ငးံ

မႈ

႕

်ပဳ ္ငးခ
ံ ဵရမႈကငး့ေဝ့လ္ကး

ျငးံရြိရမညး။

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ရြိ

်ပညး

အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏

အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ

ကာကျယး ႈမ္ာ့ကို

ဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ

အာ

မခဵရမညး်ဖစးၿပီ့၊ ၁ငး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ လူထု၏ အရညးအေသျ့်မငးံတငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုဵမ္ာ့အပါအဝငး
ဓါတးသတၱဳ တူ့ေဖၚေရ့၊ စျမး့အငးဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ ပညာေပ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို
ပုဂၢလိကမ္ာ့ ၀
်ပညး

်ပညး

အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့

အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့သညး

ေဒသခဵလူထုႏြငးံ

်ဖငးံၿခိမး့ေခ္ာကးအႏိုငးက္ငးံဖိႏြိပးမႈမြေရြာငးရြာ့ႏိုငးရနး
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ

၏

မ္ာ့်ဖစးေပၚလာရနးပဵံပို့သငးံသညး။

(၂) ်ပညးသူမ္ာ့ကုိ ျမး့ရညး်မြငးံေပ့်ခငး့၊

ချငးံ်ပဳရမညး။ အစို့ရႏြငးံ

၊ ထိနး့ညြိေရ့စနစးအတျကး အေရ့ပါသညး
လူထု၏အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို
လုပးေဆာငးသညး။

ျ တိုကးရိုကး

ေတျ႕

္

ကာကျယးမႈေပ့ႏိုငးၿပီ့

်ဖစ

။

အာဏာရြငး

ႏြငးံ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ
ၿငိမး့ခ္မး့မႈႏြငးံအဓိပၸါယး်ပညးံွသညးံ

်ပညး
ေဆျ့ေႏျ့မႈ

ြိၿပီ့ႏြငးံႁပဳလုပးရနး
စီမဵကိနး့မ္ာ့

္ာထာ့သညးံရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ ္ာ့သညး ်ပညးသူလူထု၏ နစးနာဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့ကို အ်ပညးံအွ ေ်ဖရြငး့ေပ့ရမညး။

အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးသညးံ

်ပညးံ်ပညးံဝဝႏြငးံ

ယးေ်မဧရိယာအတျငး့ရြိ

္စျာေ်ဖရြငး့ေပ့ရမညး။

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ရြိ

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈႏြငးံပတးသကး၍

လူထု၏စို့ရိမး

မႈမ္ာ့၊

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

ေ်မယာမ္ာ့

သိမး့ပိုကးခဵရ်ခငး့၊

ေဒသခဵလူထု
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မူဝါဒမ္ာ့ ြာေ်ပာငး့လဲမႈမရြိပ ။
ဤကိစၥရပးႏြငးံပတးသကး၍ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုသိရြိလိုပါက BEWG ၏ ဿွှှ ခုႏြစးအစီရငးခဵစာ်ဖစးေသာ Burma’s

Environment: People, Problems, Policies တျငး ၾကညးံရႈႏိုငးသညး။ သို႔မဟုတး BWEG ၏ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာ
www.bewg.org တျငး သျာ့ေရာကး ေလံလာနိုငး သညး။
BEWG အဖျ႔ွ
ဲ ငးမ္ာ့မြာ

1. BEWG consists of Arakan Oil Watch (AOW), BRIDGE (Bridging Rural Integrated Development
and Grassroots Empowerment), EarthRights International (ERI), the Kachin Development
Networking Group (KDNG), the Karen Environmental and Social Action Network (KESAN), the
Lahu National Development Organization (LNDO), the Network for Environmental and Economic

Development (NEED), the Pa-Oh Youth Organization (PYO), the Shan Sapawa Environmental
Organization (Sapawa) and the Shwe Gas Movement (SGM).
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(Another Development for Burma- ADfB)
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