
 
သံလြငျ္မစ္ေပၚရွ ိေနာငဖ္ေရကာတာ အတြက္ စိးုရိမ္စရာမ်ား 

ေနာငဖ္ ေရကာတာ၏ ေနာက္ခံ အခ်က္အခက္မ်ား 
 

 

ရမွး္လထူ ုအဖြဲ႕အစညး္မ်ား 

ရကစ္ြဲ - ၾသဂတု ္၂၃၊ ၂၀၁၆။ 

 

 

 
တည္ေနရာ  

 
ရွမး္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပိငု္း လားရႈိးႏငွ္ ့ဟုိပန ္ၿမိဳ႕နယ္အၾကားရွိ သံလြင္ျမစေ္ပၚတြငရ္ွိသည္။ 

အျမင္ ့ ၉၀ မီတာ 

လွ်ပစ္စထ္တုစ္ြမး္ရည ္ ၁၂၀၀ မီဂါ၀ပ ္( ၉၀% တရုပ္ျပည ္ပို႔ရနအ္တြက္) 

ေရသိေုလာွင ္
ရပ၀နး္ဧရယိာ 

၃၁. ၂၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ( ေရသုိေလွာငရ္ပ္၀န္း အလွ်ား ၁၁၀ ကီလုိမီတာ) 

ပါ၀ငသ္ည္ ့ကပုၼဏမီ်ား 
Hydrochina Corporation ( တရုပ္ျပည္ပိငု)္ 
International Group of Enterpreneurs ( ျမန္မာျပည္) 

အသအိမတွျ္ပဳ စာခၽြနလ္ႊာ 
လက္မတွေ္ရထိးုခ်နိ ္

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉ ( ေနာင ္တရုတ္သမတ ျဖစ္လာမည့္ လီ ဇင္ပငး္ ေရွ႕ေမွာက္) 

 
သေဘာတစူာခၽြနလ္ႊာ 
လက္မတွထ္ိးုခ်နိ ္ 

 
မတ္လ - ၂၀၁၄။ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ႏငွ့္ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္သည္ ့လုပ္ငနး္(ESIA) ကုိ 
ၾသစေတးလးီယားႏုိင္င ံစႏုိး၀းီေတာင ္အငဂ္်င္နီယာ ေကာ္ပိုေရးရွငး္ ( SMEC) မ ွ
လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 
 

 

  



  

 

ေ◌နာေငရကာတာ တည္ေ◌နရာ 



ေနာင္ဖ ေရကာတာႏွင့္ပတသ္က၍္ အဓကိ စိးုရမိစ္ရာမ်ား 

သံလြင္ ျမစ္သည ္ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ပိုငး္ရွ ိ သန္းေပါငး္မ်ားစြာေသာ တုိငး္ရငး္သားမ်ား မီခိအုားထားရာ အဓိက 

ေသြးေၾကာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ ္ လြတ္လပ္စြာစီဆငး္မႈကိ ု တားဆီးသည ္ မည္သည့္ေရကာတာကုိ မဆုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျပငး္ျပငး္ထန္ထန ္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။သံလြင္ ျမစေ္ရ စီးဆင္းမႈကုိ တားဆီးမႈ မနွ္သမွ်သည္ 

သဘာ၀ပတ၀္နး္က်င္ႏ်င့္ လူမႈဘ၀တို႔ကုိ မခန္႔မွန္းႏိငုေ္လာက္ေအာင ္ အၾကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္။ 

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိငုး္ရွ ိသူမ်ားက သံလြင္ျမစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ အစြနအ္ဖ်ား လူေခါငေ္သာ ေဒသတြင္ရိွၿပးီ ေရကာတာက 

သိပ ္ မထိခိုက္ႏိငု္ဟု ေယဘုယ် ယူဆၾကသည္။ အထးူသျဖင္ ့ ရွမး္ျပည္နယ္ေျမာကပ္ိုင္းရွ ိ ေ၀းလံသည့္ သံလြင္ျမစ ္

အေၾကာငး္ကိ ု လူအမ်ားက အသိနည္းၾကသည္။ ထုိေၾကာင္ ့ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ ေနာငဖ္ ေရကာတာနွင့္ ပတ္သက္၍ 

စိုးရပိ္ပူပနမ္ႈမ်ားကုိ အေလးထား တင္ျပ လုိက္ပါသည္။ 

 

ပဋပိကၡမ်ားကိ ုတိးုပြါးေစျခငး္။ 

ေနာငဖ္ ေရကာတာသည္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစပ္ြါးရာ ေဒသတြင ္ တည္ရွိသည္။ ေရကာတာ၏ 

အေနာက္ဘက္ ေရသိေုလွာငရ္ာ ေဒသတြင ္ အစိးုရ စစ္တပ္္ႏငွ့္ ျပည္သူ႕စစ္တုိ႔က ရွမး္ျပည ္ တုိးတက္ေရး ပါတီ/ 

ရွမး္ျပည္တပ္မေတာ္ ( SSPP/ SSA)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တအနး္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး 

တပ္မေတာ္ ( TNLA)တို႔အား သူတုိ႔နယ္ေျမ ႏငွ္ ့ သဘာ၀ သံယံဇာတ မ်ားကိုခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုငေ္ရး အတြက္ 

ထုိးစစ္ဆငတ္ိုက္ခိုက္ရာ ေနရာျဖစေ္နသည္။ထုိ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ 

တႏိုင္ငံလုံး အပစရ္ပ္စေဲရး စာခ်ဳပ္ ( NCA) ကုိ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ  အဖြဲ႕ မဟုတ္ေပ။ 



ေရကာတာ၏ အေရွ႕ဘက္ အပိုငး္တြင ္ ၀ကုိယ္ပိုင ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသရွိသည။္ လက္နက္အျပည့္ 

တပ္ဆင္ထားေသာ ၀တပမ္ေတာ္ ( UWSA) ကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဤအဖြဲ႕သည္လည္း NCA ကုိ 

လက္မွတ္မထုိးထားေပ။ ၀ ကုိယ္ပိုငအ္ပု္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမတခ်ိဳ႕ကုိသာ ၂၀၀၈ ဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳ သျဖင္ ့

နယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ UWSA ႏွင့္ အစိးုရစစ္တပတ္ို႔ ဆက္ဆံေရး တင္းမာလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့တပမ္ေတာ္က 

ေတာငပ္ိငု္း ထုိင္းႏိုငင္နံယ္စပ ္ တေလွ်ာက္ရွ ိ ၀တပမ္ေတာ္ကုိ ဆုတ္ေပးရန ္ အၾကိမ္ၾကိမ ္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ 

၀တပမ္ေတာ္ကလည္းျငငး္ပယ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဘက္ စစအ္ငအ္ားမ်ား တည္ေဆာက္လာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခ ု

ဂၽြန္လတြင ္တုိက္ပြဲျဖစ္ရသည္။ 

ေနာငဖ္ ေရကာတာ စေဆာက္သည္ႏငွ့္အစိးုရစစ္တပသ္ည္ ေရကာတာလုံၿခံဳေရး အတြက္ 

အငအ္ားျဖည့္တင္းမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ၎ေဒသရွ ိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုငမ္်ားကိုလည္း ရွငး္လငး္ရန ္

ထုိးစစ္ဆငပ္ါလိမ့္မည္။တုိက္ပြဲမ်ား ပိုျဖစ္လာပါမည္၊ ေဒသခံရြာသားမ်ားကိုလည္း တုိင္းရငး္သား လက္နက္ 

ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကုိ အားေပးသည္ဟ ုသံသယျဖင့္ အစိးုရစစ္တပက္ ဆက္လက္ ႏွပိ္စက္ပါလိမ့္မည္။  

ပို၍ဆုိးသည္မွာ သံလြင္ ျမစ္ေပၚရွ ိ ေရကာတာမ်ားကို ဆက္လုပ္ရန္ ေနျပည္ေတာ္အစိးုရက တဖက္သတ္ 

ဆုံးျဖတ္ ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္ဖ ေရကာတာလညး္ပါ၀ငေ္နသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေနထုိင္ၾကေသ 

တုိင္းရင္းသားမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထနဆ္န္႔က်င္ကန္႕ကြက္ေနသည့္ တုိင ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခငး္ျဖစ ္ သည္။ ထိုဆုံျဖတ္ 

ခ်က္သည္ အစိးုရက ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးရည္မနွ္းခ်က္ ႏွင့္လည္း တုိက္ရိုက္ ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။ 

တုိက္ပြဲမ်ားျဖစရ္ျခင္း၏ အဓိက ျပႆနာမွာ  တုိင္းရငး္သားေဒသတြငး္ရွ ိ သံယံဇယတမ်ားကုိ ဗဟုိအစိးုရက 

ေသြးစုတ္အျမတ္ထုတ္ျခငး္ကိ ု တိုင္းရင္းသားတုိ႔ က မေက်နပ္ျခငး္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရာယ္စနံစ္အရ 

အာဏၾခြဲေ၀ေရးအတြက ္ ႏိုငင္ေံရး အရစမေဆြးေႏြးရေသးမွ ီ   သံလြင္ျမစ္ကိုလည္း ႏိုငင္ံျခား အရငး္အႏီွးျမဳတ္ႏွ ံ

သူတို႔ထံ ေရာငး္စားျခငး္တို႕သည္ တုိငး္ရငး္သားတုိ႔ ေတာငး္ဆုိသည္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွေိရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန ္

အစိးုရမ ွလိုလားျခငး္ ရွိမရွ ိသံသယ ၀င္ေစၿပးီ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးလုပင္န္းစဥ္ကုိ အယုံအၾကည္ပ်က္ေစသည။္ 

သံလြင္ျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္ရန္လွ်ာထားသည္ ေရကာတာငါးခုမ ွရရွိေသာ ဓါတ္အားအမ်ားစုကုိ အမိ္းနးီခ်ငး္ 

ႏိုငင္ံတို႔ကုိ တင္ပို႔ရန္သာျဖစ္၍ ျမန္မာ့စြမး္အင္ လုိအပခ္်က္အရ သံလြင္ျမစေ္ပၚတြင ္ ေရကာတာမ်ား တည္ 

ေဆာက္ရသည္ဟု ျမန္မာအစိးုရ ေျပာဆုိမႈသည္ လိမ္ညာမႈ ျဖစသ္ည္။ ေနာင္ဖ ေရကာတာမွာ ဓါတ္အား မီဂါ၀ပ ္၁၂၀၀ 

၏ ၉၀% ကုိ တရုတ္ျပည္သို႔ ပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခ ံျပည္သူမ်ားမာွ ဒုကၡအားလုံးကိ ုခံစားရန္သာရွိသည္။ 

 တရုတ္ျပည္၏ စြမး္အင္လိုအပခ္်က္အတြက္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ လူထုမၾကိဳက္သည့္ေရကာတာမ်ား ေဆာက္ရန ္ 

တရုတ္က ျမန္မာအစိးုရ အေပၚ ဖိအားေပးမႈကုိလည္း အျပစ္တင္သင့္သည္။ ေရကာတာတည္ ေဆာက္ပါက 

တုိက္ပြဲမ်ားပိုျဖစ္လာ၍ ျမန္မာ့ျပည္တြငး္ေရးကိ ု တုိက္ရိုက္ စြက္ဖက္ရာက်သည္။  တရုတ္က အားေပးမည္ 

ဆုိသည့္ျမန္မာ့ၿငမိး္ခ်မး္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလည္း ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

  ေဒသခံလူထုေတြကိ ု ထိခိုက္ေစသည့္တုိင္ ေနာငဖ္ေရကာတာကုိ လက္ခံရန ္ UWSA အား တရုတ္၏ 

ဖိအားေပးမႈကုိလညး္ ေ၀ဖန္သင့္ေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ UWSA အေနျဖင္ ့ ေအာက္ေျခလူထု အဖြဲ႕အစည္း မ်ား 

ဆန္႔က်င္ေစခါ  သံလြင္ေရကာတာမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည္ ့ တျခား လက္နက္ကုိင္လူမ်ိ းဳစုမ်ား ကုိလည္း 

ဆန္႕က်င္ရာေရာကေ္စသည္။တုိငး္ရငး္သားေတြၾကား ေသြးကြဲေစသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန ္မရွႏုိိင္ေပ။ 



ငလွ်ငေ္ၾကာင္ ့ေရကာတာၿပိဳက် ႏိငုသ္ည္ ့အႏၱရာယ ္ 

တရုတ္ႏုိငင္ံတြင ္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေျမလွ်င ္အလႈပ္ဆံုး ေဒသျဖစ္သည္။ သံလြင္/ ႏုျမစ္စ ီဆငး္ရာလမး္တေလွ်ာက္ 

သည္ ႏုျမစ ္ ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာတည္ရိွရာျဖစ္သည္။ထိအုေၾကာငး္ေၾကာင္ ့ တရုတ္ အစုိးရက သူတို႔ျပည္တြငး္ထဲတြင္ 

ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈကုိ ရပ္စဲလိုက္ျခင္းျဖစသ္ည္။ တရုတ္ေျမငလွ်င္ ကၽြန္းက်ငသူ္တို႔အဆုိအရ ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာေပၚရိွ 

ေရကာတာေလွာငက္န္၏ ေရဖအိားေၾကာင္ ့ ေျမငလွ်င္ကိ ု ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ဟ ု ဆုိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိပ္ေနေသာ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေးသသည္လည္း ငလွ်င္ ထူသည့္ေဒသျဖစ္သည္။ ေနာက္ဖ ေရကာတာသည္ နမ့္ေပါင္ 

ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာႏွင့္အနးီတြင္ တည္ရွိသည္။ ေရေလွာင္ရာေနရာသည္ နမ့္တင ္ ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာ အထိေရာကမ္ည္။ ဇူလုိင္ႏွင့္ 

ၾသဂုတ္လတြင ္နမ့္တင္ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာ တေလွ်ာက္ရိွ ဟိုဟန္ၿမိဳ႕နယတ္ြင ္ငလွ်င္ သံုးခါလႈပ္ခ့ဲသည္။ 

ေနာင္ဖ ေရကာတာေအာက္ပိုင္း ျမစ္ေၾကာင္းေပၚေန ရြာသားတို႔သည္ ေနာင္ဖေရကာတာ က်ိဳးေပါက္မွာကုိ 

အထူးစုိးရိမ္ၾကသည္။ ေရကာတာမွ ေရေပါက္က်သျဖင့္ ရုတ္တရက္ ေရႀကီးလာၿပးီ အသကအုိ္းအိမ္စည္းစိမမ္်ား အႀကီးအက်ယ္ 

ဆံုးရံႈး ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

နမ့္တင္း ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာ ေျမာက္ဘက္ သံလြင ္ ျမစ္ေပၚတြင ္တရုတ ္ဟန္အနာဂ်ီက ေဆာက္လပ္ုရန္ စီစဥ္ထားသည့္ 

မီဂါ၀ပ္ 1,400 ရိွေသာ ကြန္လုံ ေရကာတာသည္လည္း အလားတ ု စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေန သည္။ေျမငလွ်င္သာလႈပ္ပါက 

ကြန္လံုေရကာတာက်ိဳ းၿပးီ ေတာင္ဘက္အနးီတြင္ရွ ိကြန္လံုၿမိဳ႕တၿမိဳ႕လံုး ေရအားေၾကာင့ ္ပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္။ 

 

 

 ျမန္မာျပည္ရိွ ငလွ်င္ ႀကီးမ်ား လႈပ္ရာေျမပုံ။             ေနာင္ဖေရကာတာနားရွ ိျပတ္ေရႊ႕ေၾကာ လုိငး္။  

  



ေရလႊမး္မည္ ့အႏၱရယ ္ပိရုွလိာျခငး္ 

 ေနာငဖ္ ေရကာတာ၏ ေရသိေုလွာငရ္ာ ေဒသသည္ ၁၁၀ ကီလုိမီးတာရွိမည္။ နမ့္တင္းျမစ၀္ အထိေရာက္မည္။ 

နမ့္တငး္ျမစ္သည္ ရာသီအလုိက္ေရႀကီးသည္။ ၿပီးခဲ့သည္လက လယ္ေျမ ေထာငခ္်ီ ေရလႊမး္ခရံသည္။ ဟိုပန္ၿမိဳ႕ထဲရွိ 

အုိးအိမ္မ်ား လြန္ခဲ့သည ္ အပတ္က ပ်က္စီးခဲသ့ည္။ ေနာငဖ္ေရကာ တာသာေဆာက္ပါက 

နမ့္တငး္ေခ်ာင္းေရစးီအားေလွ်ာ့သြားမည္၊ ဆုိလိုသည္မွာ နမ့္တင္းျမစ္ေဘးရွ ိ ေျမနမိ့္ရာသုိ ေရလွ်ံခါ  လယ္ယာႏွင္ ့

အိမ္ယာမ်ားပ်က္စးီလိမ့္မည္။  

မိုသည္းထနစ္ြာရြာသြန္းပါက ေရကာတာမ ွ ေရကုိ ေဖါက္ခ်ရန္လုိလာတတ္ပါသည္။ ေရအားႀကီးစြာ 

လႊတ္ခ်သျဖင့္ ျမစ္ေအာက္ပိငုး္တြင ္ေရႀကီးမည္ ့အႏၱရာယ္ ႀကံဳႏိုင္သည္။ 

ဟိုပန္တြင ္ေရႀကီးေနပံ ု( ၾသဂုတ္ ၁၄ ၊ ၂၀၁၆)  

 

ေနာငဖ္ ေရကာတာအတြက ္SMEC ၏ ESIA လပုင္နး္အေပၚ စိးုရမိမ္ႈ 

 ရွမး္ျပညန္ယ္ေတာငပ္ိုင္းရွ ိသံလြင္ျမစေ္ပၚတြင ္မီဂါ၀ပ ္၇၀၀၀ ရွိေသာ မုိငး္တြန ္ေရကာတာကုိ SMEC က ESIA 

လုပ္ငနး္ ၂၀၁၅ ခႏုွစ္က ႀကိဳးပမး္လုပေ္ဆာင္ခဲ့သည္။ ၿမိ ႔ဳနယ္မ်ားစြာမွ ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရး လူထု ဆႏၵျပပြဲမ်ားက 

SMEC ၏ ESIA လုပင္နး္ကုိ တားဆီးခဲ့ၾကသည္။  

 ထုိသို႔ွဆႏၵျပပြဲမ်ား ထပ္မေျဖစေ္စရန ္SMEC သည္ ေနာငဖ္ ေရကာတာအတြက္ ESIA လုပ္ငန္းကုိ လွ်ိဳ၀ွက္စြာ 

လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။ ယခင ္ မိငု္းတုံ ေရကာတာအတြက္ ESIA လုပ္ငန္းစတငရ္န္ လူထုအစည္း အေ၀းႀကီးကုိ 

ရွမး္ျပညန္ယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးတြင ္ လုပ္သက့ဲသုိ႔ မလုပေ္ပ။ ေနာင္ဖာေရကာတာ အနးီရွိၿမိဳ႕မ်ားတြင္ရွေိသာ 

လူထုမ်ားကုိသာဖိတ္၍ စည္းေ၀းသည။္ ကြန္လုံႏွင့္ ဟုိပနမ္ ွလူမ်ားကုိ အစည္းအေ၀း နီးမ ွအေၾကာငး္ၾကားသည္။  

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင ္ တက္ေရာက္သူတုိ႔က ေနာငဖ္ေရကတာအတြက္ စိးုရမိေ္ာကာငး္ ေျပာၾကသည္။ ဟုိပနမ္ွ 

အရာရွိတေရာက္က သူ႕ေဒသတြင ္ ေရၾကီးမွာစိးု၍ ေရကာတာကုိဆန္႔က်င္ေၾကာငး္   ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ 

ေနာငဖ္ေရကာတာကုိ အားေပးသည့္ ( naopha.com) ၀က္ဖ္ ဆုိက္တြင္ လူထု အစည္းအေ၀းသည္ “ေအာင္ျမင ္

ေၾကာင္း” ႏွင့္ “ လူထုက စီမံကိနး္ကိ ု ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္အေကာငအ္ထည္ေဖၚရန ္ ကုပၼဏီကို ေတာငး္ဆိုသည္” 

ဟုေဖၚျပသည္။ 



 ထုိျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထအုဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေနာငဖ္ေရကာတာကုိ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားလုပေ္နၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခု ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင ္ SNLD တန္႔ယန္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  

အပါအ၀င ္တန္႔ယန္း ေက်းရြာ အုပစ္ ု၉ စုမ ွလူေပါင္း ၂၅၀ ခန္႔သည္ ေရဂါတာကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾက သည္။ၾသဂုတ္လ 

၂၁ ရက္ေန႕တြင ္ဟုိပန၊္ကြန္လုံ၊ တန္႔ယန္း၊လားရႈိး၊ သိႏၷီ မ ွလူထု ၆၀ ခန္႕ ႏငွ့္အတ ူSNLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  

သုံးဥးီ တုိ႔သည ္ေနာငဖ္ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

 

တန္ယန္း ေက်းရြာအုပ္စ ု၉ စုမွ  ရြာသား ၂၅၀ ခန္႔ ေနာင္ဖ  ေရကာတာကုိ ဆန္႔က်င ္ဆႏၵျပေနပုံ၊ ၾသဂုတ္ ၅။ ၂၀၁၆။ 

 

ဟိုပန္၊ကြန္လုံ၊ တန္႔ယန္း၊လားရႈိး၊ သိႏၷီ မွ လူထု ၆၀ ခန္႕  ေနာင္ဖေရကာတာဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပေနပံ ု

 

www.shanhumanrights.org 


