
သိုး  

သမ္မတြကီျ     

ြပည်ဴထာင်စု သမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံဴတာ် အစုိျရ 

ဴနြပည်ဴတာ်၊၊     ဴနးစဵွ ၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၃ 

 

အဴြကာင်ျအရာ၊၊ ၊၊ ဘိလပ်ဴြမစက်ရံု တည်ဴဇာက်ြခင်ျန၀င့် ပတ်သက်၍ ဴဒသဴန 
ြပည်သဲ မျာျ၏ ဇန္ဒ သဴဘာထာျမျာျကို အစီရင်ခံြခင်ျ၊၊  

အထက်  အဴြကာင်ျ အရာပါကိစဆန၀င့် ပတ်သက်၍ ထိုင်ျ၊ မဴလျ စကင်္ာပဲနိုင်ငံမျာျတွင် 
သွာျဴရာက် အလုပ်လုပ်ဴနြကဴသာ မွန်ြပည်နယ ်ကျိေက်မဴရာ ွမ္ူိနယ ်ဴကာ့ပဴနာ၊ 
ဴကာ့ဒွန်ျ၊ မယ်ဂရုိ၊ ကွမ်ငန်ျ၊ န၀ီျတုံ၊ ကဒုံစစ်၊ ဴပါက်ဴတာ၊ ဴကာ့ဝမ်ျ ဴကျျရွာဴန 
ကျဿန်ဴတာ်တိုး ဴဒသခ ံြပည်သဲမျာျက ရုိဴသစွာြဗင့် အစီရင်ခံအပ်ပါသည် သမ္မြကီျခင်ဗျာျ၊၊   

ကျဴနာ်တိုး ဴနထိုင်ြကဴသာ ရွာမျာျသည် ဴဒျဴမာ့စုိင ်(ဴခါ်) ပျာျဴတာင်ကို ဝန်ျရံ၍ 
တည်ထာျဴသာ ဴကျျရွာ မျာျြဗစ်ြပီျ အိမ်ဴြခဴပါင်ျ ၄၀၀၀ ဴကျာ် ရ၀ိပါသည်၊၊ ဴဒျထွမ်ျ 
မဴလ (ဴခါ်) စံပယ်ဂဲဴတာင် ကိ ုဴဇကမ္ဘာ ဦျခင်ဴရ၄ ပုိင် ဘိလပ်ဴြမစက်ရံု တည်ဴဇာက် 
မည်ြဗစ်ပါသည်၊၊ ပျာျဴတာင် န၀င့် အနီျ ဝန်ျကျင်ရ၀ိ ပျာျဴတာင်စုမျာျ ြဗစ်ြကဴသာ ဴဒျပုိင် 
ထွမ်ျ (ဴခါ်) မယ်ဂရုိဴတာင် ဴဒျဴကာ့ကစ် (ဴခါ်) န၀ီျဒုံဴတာင ်တိုးကိ ုွဗူိဗျက်ဗျက်ဇီျြပီျ ရရ၀ိ 
လာဴသာ ထုံျဴကျာက်မျာျြဗင့် ဘိလပ်ဴြမစက်ရံု တည်ဴဇာက်ရန် အြခာျ ကုမဖဏီ 
ြဗစ်ဴသာ PACIFIC LINK CEMENT INDUSTRIES LIMITED မ၀ ဴတာင်မျာျ၏ ပတ်ဝန်ျ 
ကျင်ရ၀ိ လယ်ဴြမ ြခံဴြမ ရာဘာြခံမျာျကို ဴအာက်ဴြခ ြပည်သဲးဝန်ထမ်ျမျာျန၀င့် ပဲျဴပါင်ျ 
ြကံစည်ကာ အာဏာအလွဵသုံျ၍ ြခိမ်ျဴြခာက်ဴဈျန၀ိမ် ဝယ်ယဲြခင်ျမျာျကို ကျဳျလွန်ခဵ့၊ 
ကျဳျလွန်ဴနြကပါသည်၊၊ ဴအာက်ဴြခ ြပည်သဲး ဝန်ထမ်ျမျာျန၀င့် ကုမဖဏီ ဝန်ထမ်ျမျာျက 
ဤပျာျဴတာင်ကို ‘ဴနြပည်ဴတာ်အမိန်း အရ’ ဘိလပ်ဴြမ စက်ရံု တည်ဴဇာက်ခွင့် ရရ၀ိထာျ 
ြပီျ ဇုိကာ (ဴနြပည်ဴတာ်ကိုအာဏာကို အလွ ဵသုံျစာျလုပ်ကာ) လယ်ယာ ြခံဴြမမျာျကို 
အတင်ျ ကျဳျဴကျာ်ဝင်ဴရာက်တိုင်ျတာ ခဵ့ြကပါ သည်၊၊ ထိုဴနာက် လယ်သမာျမျာျကို 
ဴခါ်ြပီျ ဴပျသည့် ဴလ၃ာ်ဴြကျကို လက်ခံမ၁ မဿပူပါက နိုင်ငံဴတာ်မ၀ လယ်ယာြခံမျာျကို 
အလကာျအသိမ်ျယဲမည်ဟု ဴြဗာင်လိမ် ဴြဗာင်စာျ၊ ဥပဴဒ အလွဵသုံျစာျလုပ် ြခိမ်ျဴချာက် 
ကာ အဓမ္မ ဝယ်ယဲဴနခဵ့ြကပါ သည်၊၊ အမိန်းမ၀ာလည်ျ ဴနြပည်ဴတာ်မ၀ လာသကဵ့သိုး 
လည်ျဴကာင်ျ၊ ွမ္ူိနယ် အုပ်ချေပ်ဴရျ မ၂ျထံမ၀ လာသကဵ့သိုးလည်ျဴကာင်ျ၊ ရန်ကုန်မ၀ လာ 



သကဵ့သိုးလည်ျဴကာင်ျ၊ လ၀ည့်ပတ်လိမ်လည်ကာ ြငိမ်ျချမ်ျစွာဴနလိုဴသာ အမျာျ ြပည်သဲတိုး 
အာျ စိတ်အဴန၀ာက် အယ၀က်ဿပူ ဴနြကပါသည်၊၊  

အချိေ် ပုိင်ရ၀င်မျာျမ၀ာ ဴြကာက်ရံွ်ြခင်ျဴြကာင့် လည်ျဴကာင်ျ၊ စက်ရံုဴြကာင့် ဴနာင်ြဗစ်ဴပါ် 
လာမည့် ဒုက္ခဇုိျကျိေျမျိေျစံုကို မသိရ၀ိြခင်ျဴြကာင့် လည်ျဴကာင်ျ သဴဘာတ ဲဴရာင်ျချ 
သဲမျာျလည်ျ ရ၀ိပါသည်၊၊  

ကျဿဵနွာျ မျာျအတွက် ထာျရ၀ိခဵ့သည့် စာျကျက်ဴြမမျာျကိုလည်ျ စက်ရံု ဧရိယာထဵ သွပ်သွင်ျ 
ခံဴနရ ပါသြဗင့် လယ်ယာသုံျ ကျဿဵနွာျမျာျအတွက် စာျကျက်မ့ဵ ြဗစ်ဴနပါသည်၊၊ တရာျ 
ဥပဴဒ စုိျမုိျမ၁ကို ြခိမ်ျဴချာက် မဴထမ့ဵြမင်ဿပူဴ နြကဴသာ ကိုယ်ကျိေျသမာျ မသမာသဲ 
အုပ်စုမျာျသည် ဴြမလွတ်၊ စာျကျက်ဴြမမျာျကို လက်ညှေိျထိုျဴရာင်ျစာျဴနြကပါသည်၊၊  

ကုမဖဏီ ဝန်ထမ်ျမျာျက ဴဒသဴနြပည်သဲမျာျအတွက ်လမ်ျဴဗါက်ဴပျမည်၊ မီျသွယ်ဴပျ 
မည်၊ ကျန်ျမာဴရျ ပညာဴရျ ဴထာက်ပ့ံဴပျမည်ဇုိြကကာ အမျိေျမျိေျ ြမှဳဇွယ် ၍လည်ျ 
လ၀ည့်ဗျာျဴနြကပါသည်၊၊   

ဴဒသ သဴကင်္တန၀င် ့ရုိျရာအဴမွအန၀စ် အသက်ဴမွျမ၁ ဇံုျရ၁ံျြခင်ျ  

ပျာျဴတာင်သည် အတ္ထ ရံြမစ် နံဴဘျတွင ်တည်ရ၀ိြပီျ ကျိေက်မဴရာွမ္ူိနယ်၏ ကျက်သဴရ 
ဴဇာင်၊ အမ၀တ်လက္ခဏာ ြဗစ်ပါသည်၊၊ ဘဲမိဴဗဒ ပညာရ၀င် အချိေ်က ပျာျဴတာင်သည် 
သက်တမ်ျအာျြဗင့် အန၀စ် ၂ ဴထာင်ဴကျာ်ရ၀ိြပီျ ကမ္ဘာ သက်ရင့်ထုံျဴကျာက် စာရင်ျဝင်ကာ 
ဘိလပ်ဴြမထုတ်လုပ်ရန် မသင့်ဴတာ်ဴသာ ထုံျဴကျာက်မျာျ သာြဗစ်သည်ဟု ထွက်ဇုိြကပါ 
သည်၊၊ ပျာျဴတာင်န၀င့် န၀ီျဒုံဴတာင်တိုး တွင် ဘိုျဴဘျအစဉ် အဇက် တည်ထာျကိုျကွယ်ဴန 
ခဵ့ြကဴသာ ဗုဒ္ဓ သာသနာ အဴမွအန၀စ် ဴစတီဴတာ်ြမတ်မျာျ၊ သာသနိက အဴဇာက်အအံု 
တိုးန၀င် ့လိုဏ်ဂဲ အတွင်ျရ၀ိ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွာျ ဴတာ်မျာျမ၀ာ န၀စ်ဴပါင်ျ ရာစုဴပါင်ျမျာျစွာ ြကာြမင့် 
ခဵ့ြပီျ ြဗစ်ပါသည်၊၊ အကယ်၍ ထိုဴတာင်မျာျ ကိုပျက်စီျသွာျ ဴစရန်ွဗူိဗျက် လိုက်ပါက 
ထိုဴစတီဴတာ် မျာျမ၀ာလည်ျ အတုံျအရံုျန၀င့် မုချ အဗျက်ဇီျ ခံရမည် ြဗစ်ပါသည်၊၊ အတ္ထ ရံ 
ြမစ်သည် ဴဒသတွင်ျ ဴရဴြကာင်ျသွာျလာဴရျ၊ သုံျဴရ၊ စိုက်ပျိေျဴရရရ၀ိဴရျန၀င့် စပါျစုိက်ပျိေျ 
ရန် ဴရစီျဴရနုက် အတွက် အဓိက ြဗစ်သည့်ြပင် တံငါသည် ဴရလုပ်သာျ အဴြမာက်အမျာျ 
၏ အသက်ဴမွျမ၁ ကိ ုအဴထာက်အကဲ ဿပူဴသာ ြမစ်တစင်ျ ြဗစ်သည်၊၊ စက်ရံုဴြကာင့် အဇိပ် 
အဴတာက် ြဗစ်ဴစမည့် ဴရဇုိျ ဴရပုပ်မျာျ ထွက်လာြပီျ ဴရဴန သတ္တ ဝါမျာျ ဇီဝမျိေျသုန်ျ 
ဴပျာက်ဇံုျ နိုင်မ၁၊ ဴဒသဴနြပည်သဲမျာျ ဘဝ အသက်ဴမွျမ၁ကို ထိခိုက ်ပျက်စီျသွာျမည် 
မ၀ာဴသချာပါ သည်၊၊ ဴလထုညစ်ညမ်ျမ၁ ဴြကာင့်၊ ဴရထုညစ်ညမ်ျမ၁၊ စက်ရံုဇဲညံသံ တိုး 
ဴြကာင့် ဴဒသဴနြပည်သဲမျာျ ဴရရ၀ည် ကျန်ျမာဴရျ ထိခိုက်ြပီျ ြပည်ဴထာင်စုကို အကျိေျ 
ယုတ ်ဴစပါသည်၊၊  



သဘာဝ ပတ်ဝန်ျကျင် န၀င် ့ဴတာရုိင်ျ တိရစဈာန် ဿပူန်ျတီျ ထိခိုက်ပျက်စီျမ၁  

ပျာျဴတာင်သည် ၃.၈ ကီလုိမီတာ ရ၀ည်လျာျြပီျ ၁.၆ ကီလုိ ကျယ်ဝန်ျကာ အနီျတွင် ဴတာင် 
၄ လုံျ ဝန်ျရံကာ ဴနပါသည်၊၊ န၀စ်ဴပါင်ျ ဴထာင်ချီ တည်ရ၀ိခဵ့ဴသာ ဤဴတာင်မျာျဴပါ်တွင် 
ဴပါက်ဴရာက်ဴနဴသာ သစ်ဴတာအုပ်ြကီျတွင် သဘာဝဴတာရုိင်ျ တိရစဈာန် အမျိေျအစာျ 
ရာချီ မ၀ီတင်ျဴနထိုင်ကျက်စာျဴနြကပါသည်၊၊ အကယ်၍ ပျာျဴတာင် န၀င် ့န၀ီျဒုံဴတာင ်ကိ ု
ွဗူိပစ်လိုက်ပါက ဴတာြကီျလည်ျ ပျက်စီျြပီျ သဘာဝပတ်ဝန်ျကျင်၊ မုိျဴလဝသန၀င့် ရာသီ 
ဥတု ကိုလည်ျ အနဵန၀င့် အမျာျထိခိုက်နိုင်မည်ြဗစ်ပါသည်၊၊ ဴဂဟ စံနစ်၊ ဴတာဴတာင် 
ပျက်စီျမ၁ ဴြကာင့် မ၀ီျတင်ျရ၀င်သန ်ဴနြကဴသာ ရ၀ာျပါျဴတာရုိင်ျတိရစဈာန် အဴထာင်ျ 
အဴသာင်ျ တိုးမ၀ာလည်ျ ပျက်စီျဇံုျရ၁ံျ ြခင်ျန၀င် ့၀ကူံဴတွ်ြကရမည်မ၀ာ ဴရ၀ာင်လ၄ဵ၍ ရနိုင်မည် 
မဟုတ်ပါ၊၊  

လယ်ယာ ြခံဴြမ ဇံုျရ၁ံျမ၁ န၀င် ့ြပည်သဲး အသက်အုိျအိမ်လုံဿခူံဴ ရျ ထိခိုက်မ၁ 

ကျဴနာ်တိုးြပည်သဲမျာျမ၀ာ ရ၀င်သန်ဴရျအတွက် ဘိုျစဉ်ဴဘာင်ဇက် ဓာျမ ဦျချ အသက်ဴမွျ 
လုပ်ကိုင် ခဵ့ရဴသာ ဧက ရာန၀င့်ချီဴသာ လယ်ယာြခံတိုး အလဟဿ ဇံုျရ၁ံျရမည့်ြပင် ထိုလုပ် 
ရပ်မ၀ ထွက်ရ၀ိလာမည့် အလုပ်လက်မ့ဵ ြပဿနာ၊ ဴရရ၀ည်ကျန်ျမာဴရျန၀င့် ဴဘျထွက်ဇုိျကျိေျ 
မျာျစွာကို၊ သမ္မတ ြကီျဦျဴဇာင်ဴနဴသာ ြပည်ဴထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံဴတာ် အစုိျရ အဴန 
ြဗင့်၊ ြကီျြမတ်ဴသာ နိုင်ငံဴတာ် တာဝန်ကို မအာျမလပ် ထမ်ျဴဇာင် ဴနရသည့်ြကာျမ၀၊ 
ထပ်မံဴြဗရ၀င်ျ ဴပျဴနရမည်ကို ကျဿန်ဴတာ်တိုး ြပည်သဲမျာျက အလျဉ်ျ မလိုလာျပါ၊၊ စက်ရံု 
လမ်ျဴဗါက်လုပ်မ၁ ဴြကာင့် စုိက်ပျိေျဴြမမျာျ ဇံုျရ၁ံျရသကဵ့သိုး၊ ဴရနုတ်ဴရစီျ အတွက်ဴြမာင်ျ၊ 
တံတာျ လုံဴလာက်စွာ ဴဗါက်လုပ် ထာျြခင်ျ မရ၀ိသြဗင့် လမ်ျတာရုိျ အထက်ပုိင်ျမ၀ဧကမျာျ 
စွာဴသာ စပါျစုိက်လယ်၊ ြခံမျာျ ဴရဿမူပ်ပျက်စီျြခင်ျ၊ လဲဴနအိမ်မျာျ ဴရြကီျနစ်ဿမူပ်နိုင်သည့် 
သဘာဝဴဘျ အန္တရာယ်ကုိ ဘိက်ဴခါ် ဴနသကဵ့သိုး ြဗစ်ဴနပါသည်၊၊  

ရရ၀ိနိုင်ဴသာ အကျိေျအြမတ်  

ဘိလပ်ဴြမစက်ရံု တည်ဴဇာက်ြပီျစီျပါက ဴဒသဴန ြပည်သဲမျာျအတွက် အကျိေျအြမတ် 
ထွက်ရ၀ိလာမည် မဟုတ်သည့်ြပင် ဴဘျထွက်ဇုိျကျိေျအဴနြဗင့် အလုပ်လက်မ့ဵ ြဗစ်ြခင်ျ၊ 
စက်ရံုမ၀ထွက်လာမည့် ကျန်ျမာဴရျထိခိုက်ဴစမည့် အရာမျာျ၊ ရာသီဥတု ဴတာဴတာင် န၀င် ့
ဴတာရုိင်ျတိရစဈာန်မျာျ ဿပူန်ျတီျြခင်ျသာအဗတ်တင်မည် ြမင်မိပါဴသာဴြကာင့် ကျဴနာ်တိုး 
အဴနြဗင့် ဤ ဘိလပ်ဴြမတည်ဴဇာက်ြခင်ျ ကိ ုြပတ်ြပတ်သာျသာျ ဇန်းကျင်ဴြကာင်ျ 
ရုိဴသဴလျြမတ်စွာ အစီရင်ခံအပ်ပါသည်၊၊ အြမတ်ထွက်သဲမျာျမ၀ာ လက်တဇုပ်စာလဲတချိေ် 
အတွက်သာြဗစ်ြပီျ ဇုိျှကိျူဒဏ်ကို ဴဒသဴနြပည်သဲမျာျက သာျစဉ်ဴြမျဇက် ကမ္ဘာတည် 
သဴရွ် ခံစာျသွာျြကရမည် ြဗစ်ပါသည်၊၊   



ထိုးဴြကာင့် ဴဒသဴနြပည်သဲမျာျြဗစ်ြကဴသာ ကျဿန်ုပ်တိုး ဴရ၄်ဴြပာင်ျလုပ်သာျမျာျက ဤ 
စက်ရံုတည်ဴဇာက်မည့် စီမံကိန်ျမျာျကို လုံျဝ ရပ်ဇုိင်ျ လိုက်နိုင်ရန် ြပည်ဴထာင်စုြမန်မာ 
နိုင်ငံဴတာ် သမ္မတြကီျ အာျ အနဲျအဋွတ် ဴတာင်ျဇုိအပ်ပါသည်၊၊  
 

နိုင်ငံဴတာ် သမ္မတြကီျ၏ စီျပွါျဴရျဴပါ်လစီ အရ၊ ြပည်သဲလဲထု တိုင်ျရင်ျသာျအကျိေျစီျပွာျ 
မထိခိုက် ဴစရန်၊ တိုင်ျြပည်ဂုဏ်သိက္ခာမကျဴစရန်၊ အချေပ်အြခာအာဏာ မထိခိုက်ဴစရန် 
သဘာဝ ပတ်ဝန်ျကျင် မထိခိုက်ဴစရန် တိုးမ၀ာ အလွန်သင့်ြမတ်ဴလျာ်ကန်ဴသာ အချက်မျာျ 
ြဗစ်ပါဴြကာင်ျ ကျဴနာ်တိုးြပည်သဲမျာျက ယုံြကည်ြကပါသည်၊၊ ကျဴနာ်တိုး ဴဒသခံြပည်သ ဲ
မျာျက သမ္မတြကီျ၏ ကရုဏာတရာျရ၀ိမ၁၊ အမျာျြပည်သဲဴရ၀်ဴရျအကျိေျရ၀ိမ၁ န၀င့် အကာ 
အကွယ် အဴစာင့်အဴရ၀ာက်ကုိ လိုအပ်လ၃က်ရ၀ိပါဴြကာင်ျ ရုိဴသသမ၁ြဗင့် အစီရင်ခံ ဴတာင်ျ 
ဇုိအပ်ပါ သည ်သမ္မတြကီျခင်ဗျာျ၊၊   ၊၊  

 

ပျာျဴတာင်န၀င့် သဘာဝပတ်ဝန်ျကျင် ထိန်ျသိမ်ျဴရျ ကွန်ယက်  

နိုင ်ဴမာင်ငို 

နိုင ်ညှေိင်ျ 

နိုင ်ဗရင်ျ 

နိုင ်ဝါစာဝ့ဵ 

ဇက်သွယ်ရန် အီျဴမျလ်  

pyartaungwatch@gmail.com 

 

မိတ္တ ဳကို 

၁၊၊ ဝန်ြကီျ၊ စက်မ၁ဝန်ြကီျဌာန၊ ဴနြပည်ဴတာ် 

၂၊၊ ဝန်ြကီျ၊ ကာကွယ်ဴရျဝန်ြကီျဌာန၊ ဴနြပည်ဴတာ် 

၃၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိေျသာျ လဲးအခွင့်အဴရျ ဴကာ်မရ၀င်၊ ဴနြပည်ဴတာ် 

၄၊၊ ဝန်ြကီျချေပ်၊ မွန်ြပည်နယ ်အစုိျရ၊ ဴမာ်လွမူိင်၊ မွန်ြပည်နယ်  

mailto:pyartaungwatch@gmail.com


၅၊၊ တိုင်ျမ၂ျ၊ အဴရ၀်ဴတာင်တိုင်ျ စစ်ဌာနချေပ်၊ ဴမာ်လွမူိင် 

၆၊၊ ွမ္ူိနယ် အုပ်ချေပ်ဴရျမ၂ျ၊ ကျိေက်မဴရာွမ္ူိနယ် 

၇၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မွန်ဴဒသလုံျဇုိင်ရာ ဒီမုိကဴရစီပါတီ AMDP 

၈၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဴကျျရွာအုပ်ချေပ်ဴရျမ၂ျ ဴကာ့ပဴနာရွာ 

၉၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဴကျျရွာအုပ်ချေပ်ဴရျမ၂ျ ဴကာ့ဒွန်ျရွာ 

၁၀၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဴကျျရွာအုပ်ချေပ်ဴရျမ၂ျ ကွမ်ငန်ျရွာ 

၁၁၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဴကျျရွာအုပ်ချေပ်ဴရျမ၂ျ မယ်ဂရုိရွာ 

၁၂၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဴကျျရွာအုပ်ချေပ်ဴရျမ၂ျ ကဒုံစစ်ရွာ  

၁၃၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဴကျျရွာအုပ်ချေပ်ဴရျမ၂ျ န၀ီျတုံရွာ 

၁၄၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဴကျျရွာအုပ်ချေပ်ဴရျမ၂ျ ဴပါက်ဴတာရွာ 

၁၅၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဇရာဴတာ်၊ ွမ္ူိနယ ်သံဃာ့ နာယက၊ ကျိေက်မဴရာွမ္ူိ 

၁၆၊၊ ၈၈ မျိေျဇက် ြငိမ်ျချမ်ျဴရျန၀င့် ပွင့်လင်ျလဲးအဗဵွ်အစည်ျရံုျ၊ ရန်ကုန်ွမ္ူိ 

၁၇၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၊ မွန်ြပည်နယ ် 

၁၈၊၊ အမျိေျသာျဒီမုိကဴရစီအဗဵွ်ချေပ်ရံုျ၊ ဴမာ်လွမူိင်၊ မွန်ြပည်နယ် 

၁၉၊၊ ြပည်ဴထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံ ရင်ျန၀ီျြမှေပ်န၀ံမ၁ ဴကာ်မရ၀င်ရံုျ၊ 

၂၀၊၊ ြပည်ဴထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံသံရံုျ၊ ဘန်ဴကာက်ွမ္ူိ၊ 

၂၁၊၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မွန်ဒီမုိကဴရစီပါတီ၊ MDP မွန်ြပည်နယ်  

၂၂၊၊ အမျာျြပည်သဲသိဴစရန် ြဗန်းဴဝြခင်ျအတွက် ဴပျပုိးပါသည်၊၊  

 

 

 

 



 

ရည်ဋှန်ျချက် 

http://www.mizzimaburmese.com/news/breaking-newsbrief/11796-2013-05-30-04-
31-49.html 

http://burmese.monnews.org/?p=6684 

http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/12041-2013-06-14-05-05-
49.html 

http://burmese.monnews.org/?p=6728 

http://burmese.monnews.org/?p=873 

http://yeeshin.com/about/ 

http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2013/06/130612_china_pollution.shtml 

http://burmese.dvb.no/archives/40966 

 

ပျာျဴတာင် န၀င် ့ပျာျဴတာင်စု မျာျ 

 

http://www.mizzimaburmese.com/news/breaking-newsbrief/11796-2013-05-30-04-31-49.html
http://www.mizzimaburmese.com/news/breaking-newsbrief/11796-2013-05-30-04-31-49.html
http://burmese.monnews.org/?p=6684
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/12041-2013-06-14-05-05-49.html
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/12041-2013-06-14-05-05-49.html
http://burmese.monnews.org/?p=6728
http://burmese.monnews.org/?p=873
http://yeeshin.com/about/
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2013/06/130612_china_pollution.shtml
http://burmese.dvb.no/archives/40966


 

 

သာသနိက အဴဇာက်အအံုန၀င့် သမုိင်ျဝင်ဴစတီ 

 

ကျိေက်မဴရာွမ္ူိနယ် အသက်ဴသွျဴြကာ ြမစ်အတ္ထ ရံ န၀င် ့ပျာျဴတာင်စု  

 



 

ပျာျဴတာင်စု အ့ံမခန်ျ သဘာဝ အလ၀န၀င် ့စိမ်ျလန်ျ ဴတာဴတာင် 



ြမဳခိုျဴဝဴဝ ဴတာအုပ်ဴထွဴထွ န၀င် ့သဘာဝဴတာရုိင်ျ သတ္တ ဝါ မျိေျစံုတိုး မ၀ီခို ကျက်စာျရာ 

 

ဴတာင်ဴြခရ၀ိ သမုိင်ျဝင် သာသနိက အဴဇာက်အအံုမျာျ 

 



ဘိုျဴဘျလက်ငုတ ်အလုပ်အကိုင် န၀င် ့ြပည့်ဝမ်ျစာ စပါျစုိက်လယ်ဴြမ ဝန်ျရံလျက်  

 

ြပည်သဲမျာျအကျိေျယုတ်ဴစဴသာ စက်ရံုလမ်ျ  

 

 



ပျာျဴတာင် န၀င် ့ပျာျဴတာင်စုမျာျ တည်ရာ ြပဴြမပံု 

 

အနီျ တဝုိက် ရ၀ ိတိုက်ရုိက ်ဇုိျကျိေျ သက်ဴရာက်မည့် ရွာမျာျ၊၊ ( ပျာျဴတာင်စု ဴြမာက်ပုိင်ျ) 

 



ပျာျဴတာင်စု အဴရ၀် ရွာမျာျ

 

 

ပျာျဴတာင်စု အဴနာက် အနီျဇံုျရွာမျာျ  

 


