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နပမန္းလံ႕ေငမနေဝ္းရမန ၄ကန္း
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ထမ္းလဆဆဝနေငမကန့ပနာ အရဝနဖ

ရဝနရမလင႔အဖ႕ြဲ အစပန္း္ မ္း၏
္ဆ

္ဆ လ္ဆအဝနေမပပနါလိမ့္မည္။” ဟဆဆ

ကနဖံ႕ုဖ္ခ္းေရ္း

မနပ

န
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Burma Environmental Working Group(BEWG)့ပန
ံစမ္းရ့ပနာ

န ပမာမန ံေဝ္းသ္ဆကနပြဲာ ျဝပနမပနမြဲ႔ ေဒ့ ံအစ္ဆ္းရေပရြဲ႕
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န
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န ံစမ္းရေ့မ

နလင္အဖ႕ြဲ အစပန္းပစန ဆျဖစနဝက့ပနါလိမ့္မည္။

မကန္း္္ မ္း၊
္ငာကဒ္ မ္း

့သမာအရကန္းအျ္စန္ မ္းသရကာန
ေဝခေဝက

လ
န မေစရမနသရကာန

မကန္းလမေစရမန ျ္ရကာပ
န ကနေဝ္းျ ကန္းလဆဆဝနကမန္း္ မ္း

ထ္ ္ဆ
့သမာ

ငံဆ္းျဖပန

္ဆ ေဖမနထဆပနေဝ္းရမနသရကနာ

္ဆ ၂၀၀၅ ဆသရစနပကန စပကနဖ႕ြဲ စပန္းပပနေထမကန ြဲာဝက့ပနါလိမ့္မည္။

မနံီ္း ( အေထအေထအပကန္းေရ္း္ရ ္း - Pa O Youth Organization PYO) 09420558047, 0933522490



Saw Alex (ပဖ
ြဲ

န ဒကရဆ္ပနပမ- Karen Environmental Social Action Network (KESAN) +66967656615



Tsi Ji (အေထအေထအပကန္းေရ္း္ရ ္း - Kachin Development Networking Group(KDNG) 09401538249



Jockai (ဒကရဆ္ပနပမ- Arakan Oil Watch (AOW) 09250734821

အီ္းေ္္းလန- info@bewg.org
အစီရကန ံစမ(စမအဆဆဝန)သရကာန အသရစန ခဝန

္ဆ အဂၤလ္ဝနျ္မန္မသရစနသမ့မျဖကနာ www.bewg.org ပကနလပန္း ရရရ္သ္ဆကနဝက့ပနါလိမ့္မည္။

န
န

