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အဓိကြဖစရ်ပ်အေသးစတိ ်

- အခငး်ြဖစပ်ာွးသည့ေ်နရာ 

o Bကယပံ်8ေကျးရွာ [22.066194, 95.681244] FGင့ ် (တပ8ရငး်ကွ/ဲဒပဲီယငး်ကွ)ဲ [22.049150, 

95.669937] စစက်ိ8ငး်တိ8ငး်ေဒသMကးီ (စစက်ိ8ငး်OမိQRနယ)် 

- ြဖစပ်ာွးသည့ေ်န/့အချိန ်

o ၂၀၂၃ ဇနန်၀ါရီလ  ၅ရက-် ၆ရက ် 

- ကျUးလနွသ်V(များ) FGင့ ်ပါဝငပ်တသ်ကမ်Wများ 

o ြပညန်ယအ်8ပ်ချQပ်ေရးေကာငစ် ီ(SAC) - ေြခြမနတ်ပ်မ ၃၃ 

o ပျUေစာထးီ (SAC လိ8လားေသာ ြပညသ်Vစ့စ)် 

o ြပညသ်Vက့ာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွR (PDF) - ေြခြမနတ်ပ်ရငး် (ခမရ ၃) (စစက်ိ8ငး်တိ8ငး် 

ြပညသ်Vက့ာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွR တပ်မ ၈) လကေ်အာကခ် ံဟ8သရိသည။် 

- စံ8စမ်းစစေ်ဆးမWအကျ[းချQပ် 

o ၂၀၂၃ ခ8FGစ ်ဇနန်ဝါရီလ ၅ ရကေ်နတ့ငွ ်PDF သည ်Bကယပံ်8ေကျးရွာ\Gိ SAC တပ်များFGင့ ်

ပျUေစာထးီများကိ8 တိ8ကခ်ိ8ကခ်ဲO့ပီး ပျUေစာထးီအဖဲွRဝငတ်စဦ်း ေသဆံ8းခဲဟ့8 ဆိ8သည။် 

o ၂၀၂၃ ခ8FGစ ်ဇနန်၀ါရီလ ၆ ရကေ်န ့ ၀၅၀၀ နာရီ အချိနခ်န ့တ်ငွ ်SAC တပ်ဖဲွRဝငမ်ျားသည ်

အနးီနား\Gိ  (တပ8ရငး်ကွ/ဲဒပဲီယငး်ကွ)ဲ ေကျးရွာသိ8ဝ့ငေ်ရာကက်ာ မီး Ŵ ိ R ခဲO့ပီး ဘ8နး်Mကးီ 

တစပ်ါးFGင့ ် ဆရာတစဦ်းအပါအဝင ် လVေလးဦးေသဆံ8းခဲေ့`ကာငး် လVမWကနွ ်

ယကအ်သံ8းြပQသVများက ေြပာဆိ8ခဲ့̀ ကသည။် 



o Myanmar Witness သည ် တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာ\Gိ ေရlဂVMကးီေကျာငး်တိ8က ်

ေအာကထ်ပ်တငွ ် ပျံလနွေ်တာ်မVေသာ ဗ8ဒoဘာသာဘ8နး်Mကးီတစပ်ါးFGင့ ်

ဆရာမတစဦ်းတိ8၏့ပံ8များကိ8 တညေ်နရာသတမ်Gတအ်တညြ်ပQြခငး် ြပQလ8ပ်ခဲသ့ည။် 

o UGC သည ် 5.56mm ကျညဆ်နမ်ျားကိ8 အခငး်ြဖစပ်ာွးရာေနရာ၌ ြပသထားသည။် 

Myanmar Witness၏ လကန်ကင်ယလ်မ်းrlနက်ိ8 အသံ8းြပQ၍ `ကည့်̂ Wရာတငွ ်

ကျညဆ်နအ်ရွယအ်စားသည ် SAC ၏ လကန်ကက်ိ8ငတ်ပ်ဖဲွRများ သးီသန ့အ်သံ8းြပQသည့ ်

ေချမWနး်ေရး^ိ8ငဖ်ယ ်ေမာ်ဒယမ်ျားစာွFGင့ ်ကိ8ကည်ပီါသည။် 

o Myanmar Witness သည ်PDF အဖဲွRဝငF်Gစဦ်းေသဆံ8းမWကိ8 အတညမ်ြပQFိ8ငပ်ါ။ 

o ဇနန်၀ါရီလ ၆ ရကေ်နတ့ငွ ် SAC မGဆ8တခ်ာွြခငး်မြပQမီ ရွာကိ8မီး Ŵ ိ R ခဲသ့ညဟ်8 

ေြပာဆိ8ထား`ကသည။် NASA ၏ Fire Information for Resource Management System 

(FIRMS) FGင့ ် Sentinel Hub တိ8က့ိ8 အသံ8းြပQ၍ ဇနန်ဝါရီလ ၆ ရကက် 

မီးေလာငမ်Wြဖစပ်ာွးေ`ကာငး် Myanmar Witness မG စစေ်ဆးခဲသ့ည။် 

 
အ/0စခ်ျ3ပ် 

၂၀၂၃ ခ8FGစ ် ဇနန်ဝါရီလ ၅ ရကေ်နတ့ငွ ် ဧရာဝတသီတငး်ဌာန၏ အဆိ8အရ (စစက်ိ8ငး် PDF အမGတ ် ၈ 

ေြခြမနတ်ပ်မလကေ်အာက\်Gိ PDF အမGတ ် ၃ ေြခြမနတ်ပ်ရငး် (ခမရ) FGင့ ် တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာ PDF 

FGင့အ်တV SAC FGင့ ်ပျUေစာထးီတိ8\့Gိရာ စခနး်ချေနေသာ ေBကပံ8ေကျးရွာကိ8 တိ8ကခ်ိ8ကခ်ဲသ့ညဟ်8ဆိ8သည။် 

တိ8ကခ်ိ8ကမ်Wအတငွး် ပျUေစာထးီအဖဲွRဝငတ်စဦ်းကိ8 PDF မG ပစသ်တခ်ဲသ့ည။် 

 
ယငး်ေနာက ် (တပ်မ ၃၃) ဟ8ဆိ8ေသာ (တပ8ရငး်ကွ/ဲဒပဲီယငး်ကွ)ဲ ရွာကိ8ဝငေ်ရာကစ်းီနငး်ခဲသ့ည။် ၂၀၂၃ 

ခ8FGစ ် ဇနန်၀ါရီလ ၆ ရကေ်န ့ ၀၅၀၀ နာရီအချိနမ်Gစ၍ ပျUေစာထးီFGင့ ် SAC လကန်ကက်ိ8ငတ်ပ်ဖဲွRတိ8 ့ 

ပVးေပါငး်၍ လကန်ကM်ကးီများြဖင့ ် အြပနအ်လGနပ်စခ်တမ်Wများ အဆကမ်ြပတ ် ြဖစပ်ာွးခဲေ့`ကာငး် 

ေခတသ်စသ်တငး်များအရ သရိသည။် သတီဂV ဗ8ဒoတကv သိ8လဘ်ွဲRရ (အ\Gငဂ်Foသာရ)FGင့ ် CDM 

ဆရာမဟ8ဆိ8ေသာ ဆရာမ (မခိ8ငစ်8မနွ)် အပါအဝင ်လVေလးဦးကိ8 SAC က ပစခ်တသ်တြ်ဖတခ်ဲသ့ညဟ်8 

ဆိ8ထားသည။် အ\Gငဂ်Foသာရသည ် ဇနန်ဝါရီလ ၅ ရက ် ညေနက မFwေလးမG တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာသိ8 ့ 

ထကွခ်ာွလာOပီး ေရlဂVMကးီဘ8နး်Mကးီေကျာငး်တငွ ်တညး်ခိ8ခဲေ့`ကာငး် သရိသည။် 

 
Myanmar Witness သည ်ေအာကပ်ါတိ8က့ိ8 စစေ်ဆးFိ8ငခ်ဲသ့ည-် 



o Myanmar Witness မG  ပျံလနွေ်တာ်မVေသာ ဆရာေတာ်FGင့ ် ဆရာမတိ8က့ိ8 

တပ8ရငး်ကွရွဲာဘ8နး်ေတာM်ကးီေကျာငး် ေအာကထ်ပ်တငွြ်ပသေနသည့ ် 

o အသံ8းြပQသVထ8တေ်ပးသည့ ်အေ`ကာငး်အရာ (UGC), NASA ၏ FIRMS FGင့ ်Sentinel Hub 

ကိ8အသံ8းြပQ၍ တပ8ရငး်ကွရွဲာတငွ ် ဇနန်ဝါရီလ ၆ ရကေ်နက့ 

မီးေလာငမ်Wြဖစပ်ာွးခဲေ့`ကာငး် Myanmar Witness မG အတညြ်ပQFိ8ငခ်ဲသ့ည။် 

 
ေနာကခ်ံအေ7ကာငး်အရာ 

 
စစက်ိ8ငး်တိ8ငး်ေဒသMကးီ၊ စစက်ိ8ငး်OမိQRနယသ်ည ် PDF၊ SAC FGင့ ် SAC လိ8လားေသာ ပျUေစာထးီတိ8 ့`ကား 

ပဋပိကzများ ြဖစပ်ာွးေနသည့ေ်နရာြဖစသ်ည။် တပ8ရငး်ကွရွဲာသည ် ဒမိီ8ကေရစလီိ8လားေသာ ရွာြဖစO်ပီး 

ေBကပံ8သည ်၁.၅ ကလီိ8မီတာသာ ကာွေဝးOပီး SAC လိ8လားေသာ ရွာြဖစသ်ညဟ်8 ဆိ8သည။် 

 
ေကျးရွာများ`ကားတငွ ်ထင\်Gားေသာတိ8ကပ်ွဲများ ြဖစပ်ာွးခဲသ့ည။် ၂၀၂၂ ခ8FGစ ်ဇVလိ8ငလ်တငွ ်မFwေလး Free 

Press မG SAC လကန်ကက်ိ8ငတ်ပ်ဖဲွRများသည ် တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာကိ8 ဝငေ်ရာကစ်းီနငး်ခဲO့ပီး 

ေနအမ်ိငါးလံ8းကိ8 မီး Ŵ ိ R ခဲက့ာ အသက ် ၃၇ FGစအ်ရွယ ် (ကိ8ေဇာ်လငး်)ကိ8လညး် ဖမ်းဆးီFGပ်ိစကO်ပီး 

မီး Ŵ ိ Rသတပ်စခ်ဲေ့`ကာငး်လညး် ေဖာ်ြပခဲသ့ည။် ၂၀၂၂ ခ8FGစ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်တိ8ကပ်ွဲများ ြဖစပ်ာွးခဲေ့`ကာငး် 

စစက်ိ8ငး်OမိQRနယ ် True News မG သရိသည။် Myanmar Witness မG စံ8စမ်းစစေ်ဆးခဲေ့သာ ၂၀၂၃ ခ8FGစ ်

ဇနန်၀ါရီလ ၅ ရကမ်G ၆ ရက်̀ ကား အြဖစအ်ပျကမ်ျားသည ် ထိ8ေဒသ၌ ဒမိီ8ကေရစလီိ8လားေသာ 

အငအ်ားစ8များFGင့ ် SAC FGင့ ် ပျUေစာထးီတိ8 ့`ကား ေနာကဆ်ံ8းြဖစပ်ာွးခဲေ့သာ ပဋပိကzများကိ8 ကိ8ယစ်ား 

ြပQသည။် 

 
 
စံ9စမ်းေထာကလ်0မ်းချကမ်ျားအား ေလလ့ာြခငး် 

တညေ်နရာ 
 



 
 
ပံ8 1- တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာ၏ တညေ်နရာ ကိ8̀ သဒနိတိအ်မGတ ်[22.049150, 95.669937] 

 



 
 
ပံ8 2- တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာ [ 22.049150, 95.669937] FGင့ ် ေBကပံ8ေကျးရွာ [22.066194, 95.681244] 

ကိ8ြပသသည့ေ်ြမပံ8။ ရွာFGစရွ်ာ`ကားအကာွအေဝးမGာ ၁.၅ ကလီိ8မီတာခန ့\်Gိသည။် 

 
အြဖစအ်ပျကက်ိ9 ခွဲြခမ်းစတိြ်ဖာြခငး် [C9ပ်ပံ9သတေိပးချက]် 

 
လVမWကနွရ်ကတ်ငွ ် ဂရပ်ဖစပံ်8များပျံR FGံေ့နOပီး သတငး်မီဒယီာများအတငွး် အရပ်သားေသဆံ8းမW 

ေြပာ`ကားချကမ်ျား ထကွေ်ပ~လာOပီးေနာက ် ၂၀၂၃ ခ8FGစ ် ဇနန်ဝါရီ ၆ ရကက်  တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာကိ8 

ဝငေ်ရာကစ်းီနငး်မWအတငွး် လVေလးဦး ေသဆံ8းခဲေ့`ကာငး် Myanmar Witness က စံ8စမ်းစစေ်ဆး 

လ�က\်Gိသည။် ထိ8ေြပာဆိ8ချကမ်ျားတငွ-် 

- တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာတငွ ် ဆရာေတာ်FGင့ ် ဆရာမတစဦ်းအသတခ်ခံဲရ့Oပီး ေရlဂVMကးီ 

ဘ8နး်Mကးီေကျာငး်ေအာကထ်ပ်တငွ ်အေလာငး်များထားခဲသ့ည ်(အြပည့အ်စံ8-စစိစO်ပီး)၊ 

- တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာတငွ ်PDF FGစဦ်းေသဆံ8း (အတညမ်ြပQရေသး) FGင့ ်

- SAC သည ်ရွာမG ြပနလ်ညမ်ဆ8တမီ်တငွ ်မီး Ŵ ိ R ခဲသ့ည ်(မီးေလာငမ်Wများ- အြပည့အ်ဝစစေ်ဆးOပီး)။ 

 
Myanmar Witness စံ8စမ်းေရးသVများသည ် အသံ8းြပQသV-ထ8တေ်ပးသည့ ် အေ`ကာငး်အရာ (UGC) FGင့ ်

လVေသအေလာငး် ေလးေလာငး်\Gိေ`ကာငး် ေဖာ်ြပသည့ ် မီဒယီာအစရီငခ်စံာများကိ8 စ8ေဆာငး်ခဲသ့ည။် 



အေလာငး်များFGင့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်အေ`ကာငး်အရာများကိ8 ေလလ့ာြခငး်ြဖင့ ်Myanmar Witness သည ်

ဆရာမFGင့ ် ဆရာေတာ်FGင့သ်ကဆ်ိ8ငသ်ည့ ် ပထမသတငး်ကိ8 စစိစF်ိ8ငခ်ဲO့ပီး PDF များFGင့ ် ပတသ်ကေ်သာ 

ဒ8တယိသတငး်ကိ8 တစစ်တိတ်စပိ်8ငး် စစေ်ဆးကာ ထိ8ေနရာ၌ မီးေလာငမ်W ြဖစပ်ာွးခဲေ့`ကာငး် စစေ်ဆးFိ8င ်

ခဲသ့ည။် 

 
ဆရာေတာ်/0င့ ်CDM ဆရာမတစဦ်း အသတခ်ံရသည့ ်တပ9ရငး်ကွေဲကျးရွာ (အြပည့အ်စံ9 

စစေ်ဆးHပီး) 

 
သတီဂV ဗ8ဒoဘာသာတကv သိ8လ ်ဘွဲRရ ဆရာေတာအ်\Gငဂ်Foသာရ FGင့ ်အာဏာဖီဆနေ်ရးလWပ်\GားမW (CDM) 

FGင့ ် ဆကF် lယသ်ညဟ်8 ဆိ8ထားေသာ ဆရာမမခိ8ငစ်8မနွတ်ိ8၏့ 8̂ပ်အေလာငး်များကိ8 ေရlကVMကးီ 

ေကျာငး်တိ8က ်ေြမေအာကထ်ပ်တငွ ်ေတွR \Gိခဲေ့`ကာငး် သတငး် မီဒယီာများ၏ အဆိ8အရသရိသည။်  

 
Myanmar Witness သည ် မFwေလး Free Press က ထ8တြ်ပနခ်ဲေ့သာ တိ8ကခ်ိ8ကမ်WအOပီး 

ဗီဒယီိ8ကိ8အသံ8းြပQ၍ တညေ်နရာသတမ်Gတအ်တညြ်ပQခဲO့ပီး  ေရlဂVMကးီေကျာငး်တိ8ကမ်Gာ 

ြဖစပ်ာွးခဲြ့ခငး်ြဖစေ်`ကာငး် အတညြ်ပQခဲသ့ည။် ဗီဒယီိ8ဖိ8ငက်ိ8 ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာOပီးေနာက ် 8̂ပ်အေလာငး်များ 

ကိ8 ေအာကပံ်8တငွ ်အနေီရာငစ်တ8ဂံြဖင့ ်ေဖာြ်ပထားသည့ ်အေဆာကအ်အံ8၏ ေအာကထ်ပ် [22.052771, 

95.671119] တငွ ်ေတွR \GိFိ8ငဖွ်ယ\်Gိေ`ကာငး် Myanmar Witness မG ေကာကခ်ျကခ်ျခဲသ့ည။် 

 
 
  



ပံ8 3- တိ8ကခ်ိ8ကမ်WအOပီး ဘ8နး်ေတာ်Mကးီေကျာငး်ေြမေနရာကိ8 ြပသသည့ ်မFwေလး Free Press ဗီဒယီိ8အား 

အသံ8းြပQ၍ ေနရာသတမ်Gတအ်တညြ်ပQြခငး်။ 

 
Myanmar Witness သည ်ပျံလနွေ်တာ်မVေသာ ဆရာေတာ်FGင့ ်ဆရာမတိ8၏့ ပံ8 (၄) FGင့ ်Mandalay Free 

Press ဗီဒယီိ8 (ပံ8 ၅) တိ8က့ိ8 အြပနအ်လGန ်ကိ8းကား၍ အနေီရာင ်အေဆာကအ်အံ8ကိ8 ေဖာ်ထ8တF်ိ8ငခ်ဲသ့ည။် 

 

 
 
 
ပံ8 (4) ဘ8နး်Mကးီတစပ်ါးFGင့ ် အမျိQးသမီးတစဦ်း၏ အေလာငး်များကိ8 ဘ8နး်Mကးီေကျာငး်ေြမေအာကခ်နး် 

တငွ ်ေတွR \Gိခဲေ့`ကာငး် (သတငး်ရငး်ြမစ-် : Mandalay Free Press)။ 

 



 
 
ပံ8 5- ကယွလ်နွသ်ာွးသVများ၏ 8̂ပ်ပံ8များကိ8 ေနရာအတညြ်ပQရန ် အသံ8းြပQသည့ ် : Mandalay Free 

Press ဗီဒယီိ8မG ^ိ8ကက်Vးထားေသာ 8̂ပ်ပံ8များ။ ဓါတပံ်8များသည ် အခငး်ြဖစပ်ာွးမW၏ ေနာကဆ်ကတ်ွFဲ Gင့ ်

ေြမေအာကခ်နး်တည\်Gိရာ အေဆာကအ်ဦးအတငွး်ပိ8ငး် တညေ်ဆာကပံ်8ကိ8 ြပသထားသည။် ေအာကဆ်ံ8း 

ပံ8FGစပံ်8သည ်အေဆာကအ်ဦး၏ေြမညထီပ်FGင့ ်ေြမေအာကခ်နး်ဝငေ်ပါကက်ိ8 ြပသထား သည။် အေပ~ ပံ8\Gိ 

အြဖUေရာငမ်ျ[းသည ်ပံ8 4 တငွြ်မငရ်သည့အ်တိ8ငး် အေလာငး်များ၏ တညေ်နရာFGင့ ်ကိ8ကည်ပီါသည။် 

 
Myanmar Witness မG ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာထားေသာ UGC တငွ ်ဆရာေတာ်FGင့ ်ဆရာမ၏ အေလာငး်များမGာ 

ကျညဆ်နဒ်ဏရ်ာ အများအြပားရ\Gိခဲေ့`ကာငး် သရိသည။် ေဒသခရွံာသားများ၏ ေြပာ`ကားချကအ်ရ 

5.56mm (ကပစ) ကျညဆ်နမ်ျားကိ8 အခငး်ြဖစပ်ာွးရာေနရာတငွ ် ေတွR \Gိခဲေ့`ကာငး်သရိသည။် UGC FGင့ ်

Mandalay Free Press ဗီဒယီိ8 (ပံ8 5 တငွ ် အဝါေရာငအ်ကကွက်ိ8 `ကည့ပ်ါ) တငွ ် သံ8းစွထဲားေသာ 

ကျညဆ်နမ်ျားကိ8 `ကမ်းြပငေ်ပ~တငွ ်ြပန ့က်ျဲေနသညက်ိ8 ေတွR ြမငF်ိ8ငသ်ည။် 

 
အကယ၍် ကျညဆ်နF်Gင့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ေြပာ`ကားချကသ်ညတ်ရားဝငြ်ဖစပ်ါက (၎ငး်အား ေနာကထ်ပ် 

အချကအ်လကမ်ျားမ\Gိဘ ဲအတညမ်ြပQFိ8ငေ်သးပါ) Myanmar Witness' ၏ လကန်ကင်ယလ်မ်းrlနအ်ရ 

အဆိ8ပါကျညဆ်နအ်ရွယအ်စားသည ်SAC ၏လကန်ကက်ိ8ငတ်ပ်ဖဲွRများ အသံ8းြပQေသာ MA-11၊ MA-12၊ 



MA-1၊ MA-2၊ MA-3၊ MA-4 FGင့ ် M-16 ကျညဆ်အံမျိQးအစားများFGင့ ် ကိ8ကည်သီည။် M-16 မGလွ၍ဲ 

ဤေမာ်ဒယမ်ျားအားလံ8းကိ8 စစတ်ပ်မG ပံ8မGနအ်Oမဲတေစအသံ8းြပQသည။် 

 

 
 
ပံ8 6- Myanmar Witness သည ်  Demo Poukkwe မG ထ8တြ်ပနေ်သာ ပျံလနွေ်တာ်မVေသာ ဆရာေတာ်၏ 

8̂ပ်ပံ8များကိ8 ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာထားသည။် ၎ငး်၏ ဘယဘ်ကပ်ါးFGင့ ် ေပါငတ်ိ8တ့ငွ ် ေသနတဒ်ဏရ်ာများ 

ေတွR \Gိရသည။် 

 
 (တပ9ရငး်ကွ/ဲ ဒပဲီရငး်ကွ)ဲရွာတငွ ်PDF အသတခ်ံရြခငး် (အတညမ်ြပ3ရေသးပါ) 

 
တိ8ကခ်ိ8ကမ်WအOပီးတငွ ်စစက်ိ8ငး် PDF အမGတ ်၃ ခမရ (စစက်ိ8ငး် PDF အမGတ ်၈ တပ်မ)မG အဖဲွRဝငF်Gစဦ်း၏ 

အေလာငး်များကိ8လညး် ေတွR \Gိခဲေ့`ကာငး် ေခတသ်စမီ်ဒယီာက ေဖာ်ြပသည။် ၎ငး်တိ8မ့Gာ (ကိ8ဖိ8းတ8တ)် 

(၄၀ FGစ)် FGင့ ် (ကိ8မျိQးထနွး်) (၃၅ FGစ)် တိ8 ့ြဖစသ်ည။် တိ8ကခ်ိ8ကမ်Wအတငွး် ၎ငး်တိ8အ့ား SAC 

လကန်ကက်ိ8ငတ်ပ်ဖဲွRများက ပစသ်တခ်ဲသ့ညဟ်8 ေြပာ`ကားထားသည။် 

 



 
 
 
ပံ8 7- တပ8ရငး်ကွရွဲာတငွ\်Gိေသာ PDF အဖဲွRဝငဟ်8 ယVဆရသည့ ် လVေသအေလာငး်FGစေ်လာငး်ကိ8 

ေဒသတငွး် Facebook အေကာင့တ်စခ်8မG အွနလ်ိ8ငး်ေပ~တငွ ် တငခ်ဲသ့ည ် (ကိ8ယေ်ရးအချကအ်လက ်

ကစိ�များေ`ကာင့ ် ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားသည)်။ UGC ၏ အရငး်အြမစမ်ျားစာွမG အေလာငး်များကိ8 

ေဖာ်ထ8တရ်ာတငွ ်အေထာကအ်ကVြဖစေ်စေသာ အဝတအ်စားများကိ8 သ 8̂ပ်ြပရန ်Myanmar Witness မG 

အဝါေရာငF်Gင့ ်အနေီရာငမ်ျ[းများကိ8 ထည့သ်ငွး်ထားသည။် 

 
Myanmar Witness သည ် UGC မG အေလာငး်FGစေ်လာငး်ပံ8ကိ8ယVOပီး ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာခဲသ့ည။် သိ8ေ့သာ် 

ဗီဒယီိ8၏ေနာကခ်သံည ် ေနရာအတညြ်ပQFိ8ငေ်လာကေ်အာင ် အဂ� ါရပ်များမလံ8ေလာကပ်ါ။ ထိ8ေ့`ကာင့ ်

အဆိ8ပါေသဆံ8းမWများသည ် တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာတငွ ် SAC တိ8ကခ်ိ8ကမ်Wေ`ကာင့ြ်ဖစေ်`ကာငး် Myanmar 

Witness က အတညမ်ြပQFိ8ငေ်ပ။ 

 
SAC သည ်ရွာမ0 ြပန်လညမ်ဆ9တမီ် မီးCN ိ O ခဲြ့ခငး် (မီးေလာငမ်N- အြပည့အ်စံ9စစေ်ဆးHပီး) 

 
မီဒယီာများ၏ အဆိ8အရ SAC လကန်ကက်ိ8ငတ်ပ်ဖဲွR FGင့ ် ပျUေစာထးီတိ8သ့ည ် နနံကပိ်8ငး်တငွ ်

ေBကပံ8ေကျးရွာသိ8 ့ ြပနလ်ညဆ်8တခ်ာွသာွးေ`ကာငး် သရိသည။် ဆ8တခ်ာွသာွးေသာအခါတငွ ်ရွာအတငွး်\Gိ 

အေဆာကအ်ဦးများကိ8 မီး Ŵ ိ R ခဲသ့ညဟ်8ဆိ8သည။် ေဒသခတံစဦ်းချငး်စ၏ီ Facebook အေကာင့မ်G လlင့တ်င ်

ထားေသာ ဗီဒယီိ8တစခ်8တငွ ် မီးေလာငက်�မ်းမWကိ8 ^ိ8ကက်Vးထားသည ် (အရငး်အြမစက်ိ8 မGနမ်Gနက်နက်န ်



ပိ8ငး်ြခားစတိြ်ဖာသည ် သိ8ေ့သာ် ကိ8ယေ်ရးအချကအ်လက ် ကစိ�များအတကွ ် ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ား 

သည)်။ အေဆာကအ်ဦးများသည ်နာရီအနညး်ငယ်̀ ကာ ဆကလ်ကေ်လာငက်�မ်းခဲသ့ညဟ်8 ဆိ8သည။် 

 

 

 
 
ပံ8 8- တပ8ရငး်ကွရွဲာတငွ ် မီးေလာငေ်နသညဟ်8ယVဆရေသာ ေဒသခ ံ facebook အေကာင့မ်G 

လlင့တ်ငထ်ားသည့ ် ^ိ8ကက်Vးထားေသာဗီဒယီိ8များ (လံ8ြခQံေရးဆိ8ငရ်ာ စိ8းရိမ်မWများေ`ကာင့ ် ြပနလ်ည ်

ြပငဆ်ငထ်ားသည)် [တညေ်နရာFGင့ ်အချိနက်ိ8 အတညမ်ြပQရေသးပါ]။ 

 



NASA ၏ Fire Information Resource Management System (FIRMS) ကိ8 အသံ8းြပQ၍ Myanmar 

Witness သည ် ၂၀၂၃ ခ8FGစ ် ဇနန်ဝါရီလ ၆ ရကေ်န ့ ေဒသစေံတာ်ချိန ် ၁၁၀၀ နာရီဝနး်ကျင ် (ပံ8 ၉) တငွ ်

တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာတငွ ်အပVအမGတအ်သားများကိ8 ေဖာ်ထ8တF်ိ8ငခ်ဲပ့ါသည။် 

 
 

 
 
ပံ8 9- FIRMS သည ်၂၀၂၃ ခ8FGစ ်ဇနန်ဝါရီ ၆ ရက ်ေဒသစေံတာ်ချိန ်၁၁၀၆ နာရီတငွ ်တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာ 

တငွ ်အပV\Gိနြ်မင့ ်အချကြ်ပမWကိ8ေတွR \Gိခဲသ့ည။် 

 
Sentinel Hub မG ပံပိ့8းေပးသည့ဧ်ရိယာ၏ OဂိQလတ်8ဓာတပံ်8များကိ8 FWငိး်ယG[ြခငး်ြဖင့ ်တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာ 

တငွ ်မီးေလာငမ်Wြဖစပ်ာွးေ`ကာငး် အတညြ်ပQရန ်ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားကိ8 Myanmar Witness 

က \Gာေဖွေဖာ်ထ8တF်ိ8ငခ်ဲပ့ါသည။် Myanmar Witness ၏ စံ8စမ်းစစေ်ဆးသVများသည ် ၂၀၂၃ ခ8FGစ ်

ဇနန်ဝါရီလ ၅ ရကေ်န ့ (အMကQိတိ8ကခ်ိ8ကမ်W) FGင့ ်၂၀၂၃ ခ8FGစ ်ဇနန်ဝါရီလ ၁၀ ရကေ်န ့ (တိ8ကခ်ိ8ကမ်WအOပီး) 

တိ8မ့G OဂိQလတ်8ဓာတပံ်8များကိ8 FWငိး်ယG[ေလလ့ာခဲ့̀ ကသည။် ဘ8နး်Mကးီေကျာငး်အနးီ (ပံ8 ၁၀ တငွ်̀ ကည့ပ်ါ) 

ရွာ၏ ေြမာကဘ်ကြ်ခမ်းတငွ ် မီးေလာငဒ်ဏရ်ာများ ေတွR \GိရOပီး ရွာတငွ ် မီးေလာငမ်Wြဖစပ်ာွးေ`ကာငး် 

သံ8းသပ်Fိ8ငေ်စသည။် ေနာကထ်ပ်အေထာကအ်ထားများ မရ\Gိပါက ကျUးလနွသ်Vကိ8 အတညမ်ြပQFိ8ငပ်ါ။ 

 



 
 
ပံ8 10- ၂၀၂၃ ခ8FGစ ် ဇနန်၀ါရီလ ၅ ရကေ်န ့ (ဘယ)် FGင့ ် ၂၀၂၃ ခ8FGစ ် ဇနန်၀ါရီလ ၁၀ ရကေ်န ့ (ညာ) 

တငွ\်Gိေသာ တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာ၏ Sentinel ပံ8။ 

 
အနာဂါတေ်စာင့7်ကည့ေ်ရး 
၂၀၂၁ ခ8FGစ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ အာဏာသမ်ိးOပီးချိနမ်Gစ၍ မီးေလာငမ်Wြဖစပ်ာွးခဲO့ပီး အရပ်သားေသဆံ8းမWများ 

\Gိခဲသ့ည့ ်တိ8ကခ်ိ8ကမ်WများစာွထမဲG တပ8ရငး်ကွေဲကျးရွာတငွ ်ယခ8တိ8ကခ်ိ8ကမ်Wသည ်Myanmar Witness ၏ 

အစရီငခ်တံငြ်ပထားေသာ တိ8ကခ်ိ8ကမ်WများစာွထမဲG တစခ်8သာြဖစသ်ည။် Myanmar Witness ၏ 

စ[ဆကမ်ြပတ ် မီးေလာငမ်Wေစာင့်̀ ကည့ေ်လလ့ာြခငး်မG သ 8̂ပ်ြပထားသည့အ်တိ8ငး် ေကျးလကေ်န 

ြပညသ်Vများကိ8 မီးသံ8းစွတဲိ8ကခ်ိ8ကမ်W တိ8းလာပါသည။် Myanmar Witness သည ်ယခ8ြဖစရ်ပ်FGင့ ်လကတ်ံ8 ့ 

ြပနတ်ိ8ကခ်ိ8ကမ်WများFGင့ ် ပတသ်ကသ်ည့ ် အစရီငခ်စံာများFGင့ ် သတငး်များကိ8 ဆကလ်ကေ်စာင့်̀ ကည့ ်

သာွးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 
အတိ,ေကာကမ်ျား 

အာဏာဖီဆနေ်ရးလWပ်\GားမW       CDM 

အရငး်အြမစစ်မံီခန ့ခ်ွမဲWစနစအ်တကွ ်မီးေလာငမ်Wအချကအ်လက ်          FIRMS  

ေြခြမနတ်ပ်ရငး် ခမရ       LIB 

ေြခြမနတ်ပ်မ        LID 

ြပညသ်Vက့ာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွR       PDF 



ြပညန်ယအ်8ပ်ချQပ်ေရးေကာငစ် ီ      SAC 

အသံ8းြပQသVမGထ8တလ်8ပ်ထားေသာ အေ`ကာငး်အရာ    UGC 


