
မီးေလာငရ်ာလမ်း ေ+ကာငး်ကိ. ေြခရာေကာကြ်ခငး် 

Myanmar Witness 
၂၀၂၃ခ.45စ ်ဇနန်ဝါရီလ ၁၂ရကေ်နတ့ငွ ်အစရီငခ်စံာထ.တြ်ပနသ်ည။် 

 

ဒဇီငဘ်ာလဆနး်ပိ.ငး်တငွ ်ဆားထံ.း45င့ ်ထနး်ဇငေ်ကျးရွာအ.ပ်စ.တိ.၌့ ြဖစပ်ာွးေသာတိ.ကခ်ိ.ကမ်Lများ 

 
အဓိကြဖစရ်ပ်အေသးစတိ ်

- ြဖစပ်ာွးရာေနရာ:  

o စစက်ိ.ငး်တိ.ငး်ေဒသPကးီ၊ ဆားလငး်PကးီRမိSTနယ၊် ဆားထံ.း45င့ ်ထနး်ဇငေ်ကျးရွာအ.ပ်စ.များ 

- ြဖစပ်ာွးသည့ေ်န/့အချိန:် 

o ၂၀၂၂ ခ.45စ ်4ိ.ဝငဘ်ာလ ၃၀ရက ်45င့ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁ရက+်ကား ြဖစရ်ပ်များ 

- စပ်ွစွခဲရံသX(များ) 45င့/်သိ.မ့ဟ.တ ်ပါဝငပ်တသ်ကမ်L: 

o 4ိ.ငင်ေံတာ် စမံီအ.ပ်ချSပ်ေရး ေကာငစ် ီ(SAC) တပ်ဖဲွTများ 

o ြပညသ်Xက့ာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွT (PDF) 

- သံ.းသပ်ချကမ်ျား 

o ဆားထံ.း45င့ ် ထနး်ဇငေ်ကျးရွာအ.ပ်စ.b5ိ ေကျးရွာေလးရွာတငွ ် မီးေလာငမ်L အများအြပား 

ြဖစပ်ာွးခဲသ့ည။် 

o မီးေလာငထ်ားသည့ ်ေနအမ်ိ ၂၁၀ ခန ့က်ိ. Myanmar Witness က b5ာေဖွေတွT b5ိခဲသ့ည။် 

o မီးေလာငမ်Lကိ.ြပသသည့ ် အသံ.းြပSသXမ5ထ.တေ်ပးသည့အ်ေ+ကာငး်အရာ (UGC) ကိ. 

အသံ.းြပS၍ Myanmar Witness မ5 ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာRပီးစစေ်ဆးခဲသ့ည။် 

o အဆိ.ပါြဖစရ်ပ်များအတငွး် သကP်ကးီရွယအ်ိ.အရပ်သား45စဦ်း ေသဆံ.းခဲသ့ညဟ်. 

ဆိ.ေသာ်လညး် ေသဆံ.းရသည့ ် အေ+ကာငး်ရငး်ကိ. မသရိေသးေပ။ ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာထား 

ေသာ UGC တငွ ်ေသဆံ.းသာွးေသာ အရပ်သားများထမဲ5 တစဦ်းကိ. ြမငေ်တွTရသည။် 

 

အ45စခ်ျSပ် 

၂၀၂၂ ခ.45စ ် 4ိ.ဝငဘ်ာလ ၃၀ ရကေ်န ့ ညေနပိ.ငး်တငွ ် SAC လကန်ကက်ိ.ငတ်ပ်ဖဲွT မ5 ထနဇ်ငေ်ကျးရွာ 

အတငွး်သိ. ့ ဝငေ်ရာကက်ာ ေနအမ်ိများအား ဝငေ်ရာကလ်.ယကက်ာ မီးrL ိ T ခဲသ့ညဟ်. သတငး်ရb5ိပါသည။် 

ေနာကတ်စေ်နန့နံကတ်ငွ ် (လကပံ်ကsနး်ေလး)၊ (လကပံ်ကsနး်Pကးီ) 45င့ ် (ေတာေကျာငး်) တိ.သ့ိ. ့ 

ချီတကခ်ဲ+့ကသည။် UGC 45င့ ် RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.များသည ် အဆိ.ပါRမိSTများတငွ ် မီးေလာငပ်ျကစ်းီမL 



အများအြပားကိ. ြပသထားသည။် အဆိ.ပါ တိ.ကခ်ိ.ကမ်Lအတငွး် သကP်ကးီရွယအ်ိ.45စဦ်း ေသဆံ.းခဲ ့

ေ+ကာငး် သရိသည။် အေလာငး်များ၏ ဗီဒယီိ.ဖိ.ငက်ိ. Myanmar Witness မ5 ေဖာ်ထ.တေ်တွT b5ိခဲR့ပီး 

၎ငး်အခငး်ြဖစပ်ာွးရာေနရာကိ. တညေ်နရာb5ာေဖွ၍မရေသာ်လညး် ယခငအ်ေ+ကာငး်အရာများတငွ ်

b5ာေဖွေရးအငဂ်ျငမ်ျားက ပံ.များကိ. အxyနး်မတငရ်ေသးေ+ကာငး် ေြပာငး်ြပန-်ပံ.b5ာေဖွမLကဲသ့ိ.ေ့သာ 

နညး်ပညာများက ြပသသည။် 

 

Myanmar Witness သည ်ေအာကပ်ါတိ.က့ိ. စစေ်ဆး4ိ.ငသ်ည-် 

- စစက်ိ.ငး်တိ.ငး်ေဒသPကးီ ဆားထံ.း45င့ ်ထနး်ဇငေ်ကျးရွာအ.ပ်စ.b5ိ ေကျးရွာေလးရွာတငွ ်မီးေလာငမ်L 

အများအြပား ြဖစပ်ာွးခဲသ့ည။် 

- မီးေလာငထ်ားသည့ ်ေနအမ်ိ ၂၁၀ ခန ့က်ိ. Myanmar Witness မ5 b5ာေဖွေတွT b5ိခဲသ့ည။် 

- UGC သည ် ေကျးရွာများ မီးေလာငက်sမ်းမLေ+ကာင့ ် ပျကစ်းီဆံ.းrL ံးမLများကိ. ပထဝီအေနအထား 

အရ စစေ်ဆးRပီးြဖစသ်ည။် ၎ငး်သည ်ဆိ.b5ယမီ်ဒယီာေပzတငွ ်တငထ်ားေသာ အြဖစအ်ပျကမ်ျား 

အြပင ်FIRMS ေဒတာ45င့ ်Sentinel RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.များတငွ ်အခိ.ငအ်မာြပသထားသည။် 

 

စံ.စမ်းစစေ်ဆးြခငး် 

၂၀၂၂ ခ.45စ ် ဒဇီငဘ်ာလဆနး်ပိ.ငး်အတငွး် Myanmar Witness ၏ မီးေလာငမ်Lေစာင့+်ကည့ေ်ရးအဖဲွTက 

မီးေလာငမ်L45င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ြဖစရ်ပ်များစာွကိ. ထ.တေ်ဖာ်ြပသခဲသ့ည။် အနးီနားb5ိ RမိSTအများအြပားတငွ ်

မီးေလာငမ်Lြဖစစ်~မ5ာ ရကအ်ဆကမ်ြပတ ် ထငb်5ားစာွြဖစပ်ာွးခဲသ့ည။် ဒဇီငဘ်ာလအတငွး် 

ဆကစ်ပ်မီးေလာငမ်L အPကမ်ိေရတိ.းလာခဲသ့ည။် ဤတိ.ကခ်ိ.ကမ်LအမျိSးအစား45င့ ်

၎ငး်တိ.က့ျနရ်စခ်ဲေ့သာပျကစ်းီြခငး်များ၏ ဥပမာတစခ်.ြဖစသ်ည် ့ ဆားထံ.း45င့ ် အနးီနားေကျးရွာများမ5 

အြဖစအ်ပျကမ်ျားကိ. ဤအစအီရငခ်စံာတငွ ်ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာထားသည။် 

 

မီးေလာငမ်Lြဖစပ်ာွးမLကိ. စစိစရ်န4်5င့ ်ပျကစ်းီမLအဆင့က်ိ. သbိ5ိ4ိ.ငရ်န ်Myanmar Witness သည ်NASA 

၏ Fire Information for Resource Management System (FIRMS) 45င့ ် Sentinel 

RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.များကိ. ဦးစာွအသံ.းြပSခဲသ့ည။် ဆကလ်က၍် Myanmar Witness သည ်

ြဖစပ်ျကခ်ဲသ့ညမ်ျားကိ. နားလည4်ိ.ငေ်စရန ်တိ.ကခ်ိ.ကမ်Lများ45င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်UGC များကိ. စ.ေဆာငး်၊ 

ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာRပီး စစေ်ဆးခဲသ့ည။် 
  
 



Firms ေဒတာများ 

Myanmar Witness သည ် ြမနမ်ာ4ိ.ငင်တံငွ ် မီးေလာငမ်Lများအား စ~ဆကမ်ြပတ ် ေစာင့+်ကည့ေ်နRပီး 

ေြမပံ.များတငွ ် ေနရာချထား ေရးဆွလဲျကb်5ိသည။် ၂၀၂၂ ခ.45စ ် 4ိ.ဝငဘ်ာလ ၃၀ ရကေ်န4့5င့ ် ၂၀၂၂ ခ.45စ ်

ဒဇီငဘ်ာလ ၁ ရကေ်နတ့ိ.တ့ငွ ် NASA ၏ FIRMS ကိ. အသံ.းြပS၍ ဆားထံ.းဧရိယာတငွ ်

မီးေလာငက်sမ်းမLကိ.ေတွT b5ိခဲသ့ည။် ပံ. (၁) တငွ ် (ေြမာကမ်5ေတာငသ်ိ. ့) ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိ.ငး် 

ေအာကပ်ါေကျးရွာများတငွ ်မီးေလာငက်sမ်းမLြဖစပ်ာွးခဲသ့ည။် 

 

Htan Zin, ထနး်ဇင ်(အကကွ ်၁) 

Let Pan Kyun Lay, လကပံ်ကsနး်ေလး (အကကွ ်၂၊ ၃) 

Let Pan Kyun Gyi, လကပံ်ကsနး်Pကးီ (အကကွ ်၄) 

Taw Kyaung, ေတာ်ေကျာငး် (အကကွ ်၅)   

 
ပံ. 1 − [ဘယ]် ရွာေလးရွာတငွ ်မီး ေလာငမ်Lကိ. ြပေနသည့ ်FIRMS ေဒတာ။ [ညာဘက]် google maps 

တငွေ်ဖာ်ြပထားေသာေကျးရွာများ၏ တညေ်နရာများ။ 

 

Sentinel 



ထိ.ေ့နာက ် FIRMS ကိ.အသံ.းြပS၍ မီးေလာငက်sမ်းမLတညေ်နရာများကိ. Sentinel 

RဂိSလတ်.ပံ.ရိပ်များအသံ.းြပS၍ ထပ်မံခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာခဲသ့ည။် FIRMS ေဒတာက အတညြ်ပSေပးသည့ ်

ဧရိယာများသည ် သသိသိာသာ ပျကစ်းီသာွးခဲသ့ည။် ပံ. 2 တငွ ် အနေီရာငြ်ဖင့ ် မီးေလာငက်sမ်းသည့ ်

ေနရာများကိ. အမ5တအ်သားြပS ြပထားသည။် ထိ.ေြမေနရာသည ် ပတဝ်နး်ကျငေ်နရာများ45င့ ်

4Lငိး်ယ5~ပါက မီးေလာငမ်Lများကိ. xyနြ်ပေနသည။် Thermal IR spectra (Short Wave InfraRed) 

အသံ.းြပSထားသည့ ်တXညေီသာပံ.ရိပ်၏ ေရာငစ်ံ.ဗားb5ငး် (ပံ. 2၊ ညာဘက)် သည ်မီးေလာငမ်Lေနရာများကိ. 

ြပတြ်ပတသ်ားသားြပသသည။် 

 



 
ပံ. 2- Sentinel RဂိSလတ်.ပံ.ရိပ်။ [ဝဲ] ရွာများ ပျကစ်းီမL ြမငရ်သည။် [ညာဘက]် Thermal IR spectra 

(Short Wave InfraRed) ကိ. အသံ.းြပS၍ အတ.အေရာင ်အေရာငဗ်ားb5ငး်။ 

 

လကပံ်ကsနး်ေလး45င့ ် လကပံ်ကsနး်Pကးီေကျးရွာ တိ.၏့ ၂၀၂၂ ခ.45စ ် 4ိ.ဝငဘ်ာ ၂၆ ရကမ်5 ဒဇီငဘ်ာ ၂၆ 

ရကအ်တငွး် rိ.ကက်Xးခဲေ့သာ RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.များသည ် ရွာများပျကစ်းီြခငး်ကိ. ြပသေနသည။် 



တစလ်တာအတငွး် RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.များကိ. 4Lငိး်ယ5~ြခငး်ြဖင့ ်အစမ်ိး45င့ ်အညSိေဖျာေ့ဖျာမ့5 မီးခိ.းေရာင4်5င့ ်

အနေီရာငေ်ဖျာေ့ဖျာအ့ထ ိ ေြမြပငအ်ေရာငေ်ြပာငး်သာွးသညက်ိ. ေတွT ြမင4်ိ.ငသ်ည ်

(ေအာကပ်ါအနေီရာငေ်လးေထာင့မ်ျားြဖင့ ် ြပသထားသည့ ် ဧရိယာများကိ. +ကည့ပ်ါ)။ ၂၀၂၂ ခ.45စ ်

ဒဇီငဘ်ာလ ၁ ရကေ်နတ့ငွ ်(ညာဘကအ်ေပz) မီးခိ.းြမ�များကိ. ြမငေ်တွTရသည။် 

 

 
ပံ. 3- လကပ်နက်sနး်Pကးီေကျးရွာ45င့ ် လကပ်နက်sနး်ေလးေကျးရွာ၏ Sentinel RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.များ။ 

[ဘယဘ်ကထ်ပ်ိ] ၂၀၂၂ခ.45စ ် 4ိ.ဝငဘ်ာလ ၂၆ရက ် ။ [ညာဘကထ်ပ်ိ] ၂၀၂၂ခ.45စ ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁ရက၊် 



မီးခိ.းြမ�များ ြမင4်ိ.ငသ်ည။် [ေအာကေ်ြခလကဝဲ်] ၂၀၂၂ခ.45စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၆ ရက၊် [ေအာကေ်ြခညာဘက]် 

၂၀၂၂ခ.45စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၂၆ရက။် 

 

မီးေလာငR်ပီးေနာက ် RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.များကိ. ပိ.မိ.+ကညလ်ငြ်ပတသ်ားသည့ပံ်.ရိပ်များြဖင့ ် 4Lငိး်ယ5~ြခငး် 

ြဖင့ ်Myanmar Witness သည ်မီးေလာငမ်Lအတငွး် ပျကစ်းီဆံ.းrL ံးခဲသ့ည့ ်အမ်ိအေရအတကွက်ိ. ခန ့မ်5နး် 

4ိ.ငခ်ဲသ့ည။် ယငး်ေကျးရွာေလးရွာတငွ ်အမ်ိေြခ ၂၁၀ ခန ့ ်မီးေလာငဆ်ံ.းrL ံးခဲေ့+ကာငး် ေဖာ်ြပသည။် 

 

အသံ.းြပSသXဖနတ်းီထားေသာ အေ+ကာငး်အရာ (UGC) ကိ. အတညြ်ပSြခငး် 

ဤစံ.စမ်းစစေ်ဆးမLကိ. ေဆာငရွ်ကေ်နစ~တငွ ် Myanmar Witness သည ် UGC ၏ 

ကွလဲွေဲနေသာအပိ.ငး်အစများ45င့ ် စပ်ွစွခဲျကမ်ျား45င့ ် ေြပာဆိ.ချကအ်မျိSးမျိSးကိ. ေဖာ်ထ.တေ်တွT b5ိခဲR့ပီး 

အများစ.မ5ာ ဆားထံ.း45င့ ် ထနး်ဇငေ်ကျးရွာအ.ပ်စ.များတငွြ်ဖစပ်ာွးေသာ ပဋပိက�များကိ.ရညx်yနး်၍ 

ေဖာ်ထ.တခ်ဲသ့ည။် ပထဝီဝငတ်ညေ်နရာ45င့ ် အချိနသ်တမ်5တြ်ခငး် လ.ပ်ငနး်စ~များမ5တစဆ်င့ ်

ဆားလငး်PကးီRမိSTနယတ်စဝိ်.ကတ်ငွ ် ြဖစပ်ာွးခဲသ့ည့ ် အြဖစအ်ပျကမ်ျားကိ. Myanmar Witness က 

တညေ်ဆာက4်ိ.ငခ်ဲသ့ည။် ဤအေ+ကာငး်အရာအပိ.ငး်အစများကိ. ဖမ်းယXရb5ိသည့ ် အချကအ်လကက်ိ. 

အေြခခ၍ံ တညေ်နရာ45င့ ် အချိနတ်ိ.က့ိ. ရb5ိသည။် ပံ.အားလံ.းကိ. မXရငး်အတိ.ငး် စစေ်ဆးRပီးြဖစသ်ည ်

(ဆိ.လိ.သညမ်5ာ အေ+ကာငး်အရာကိ. မတXညေီသာဇာတေ်+ကာငး်/အချိန/်တညေ်နရာြဖင့ ်

အရငတ်ငထ်ားြခငး် b5ိမb5ိ)။ 

 

ြဖစရ်ပ်များ၏အချိနဇ်ယား 

၂၀၂၂ ခ.45စ ်4ိ.ဝငဘ်ာလ ၃၀ရက ်45င့ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁ရက+်ကား  

Htan Zin (ထနး်ဇင)် 

အတညမ်ြပSရေသးပါ။ 

၀၇၀၀ နာရီ (၂၀၂၂ ခ.45စ ်4ိ.ဝငဘ်ာလ ၃၀ ရက)် 

 

၀၇၀၀ နာရီ ဝနး်ကျငခ်န ့တ်ငွ ် စစေ်ကာငစ် ီ ၁၅၀ ပါေသာ အဖဲွTတစဖဲွ်Tသည ် ထနး်ဇငေ်ကျးရွာ အနးီ 

ချငး်တငွး်ြမစက်မ်းနားတငွ ် ရပ်နားခဲသ့ညဟ်. ဆိ.b5ယမီ်ဒယီာတငွ ် ေဖာ်ြပထားသည။် ယငး်ေနာကတ်ငွ ်

ရွာb5ိ ေနအမ်ိအများအြပား မီးေလာငခ်ဲသ့ည။် ချငး်တငွး်ြမစေ်+ကာငး်မ5 SAC အမLထမ်းများ တငေ်ဆာင ်

လာေသာ ေလ5တစစ်ငး်ကိ. ေဒသခကံာကယွေ်ရးအဖဲွTများက တိ.ကခ်ိ.ကR်ပီးေနာက ် လကတ်ံ. ့ြပနသ်ည့ ်

တိ.ကခ်ိ.ကမ်Lဟ. တXညေီသာ သတငး်ရငး်ြမစက် ေြပာ+ကားသည။် 



 
 
Htan Zin (ထနး်ဇင)် 

တစစ်တိတ်စပိ်.ငး်စစီစR်ပီး 

၁၉နာရီ ၂၀မိနစ ်(၂၀၂၂ခ.45စ ်4ိ.ဝငဘ်ာလ ၃၀ရက)် 

ထနး်ဇငတ်ငွ ်PDF 45င့ ်SAC +ကားတငွ ်တိ.ကပ်ွဲြဖစပ်ာွးခဲေ့+ကာငး် သတငး်ရb5ိခဲသ့ည။် ေြပာဆိ.မLများ သည ်

r.ပ်ပံ.များ45င့ ် မသကဆ်ိ.ငေ်သာေ+ကာင့ ် ဤေြပာဆိ.ချကက်ိ. အတညြ်ပSရန ် ပထဝီဝငတ်ညေ်နရာ45င့ ်

အချိနအ်တအိကျကိ. ေဖာ်ထ.တ၍်မရပါ။ သိ.ေ့သာ်လညး် ထနး်ဇငမီ်းေလာင ် ကsမ်းမLသည ် 4ိ.ဝငဘ်ာလ 

(၃၀)ရကေ်န ့ (လXမLကနွရ်ကမီ်ဒယီာေပz b5ိ UGC အရ) သိ.မ့ဟ.တ ် (RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.အရ ေလးရက ်

အတငွး်) ြဖစပ်ာွးခဲပ့ါသည။် အလားတX ဆိ.b5ယမီ်ဒယီာပိ.စ့တ်ငွ ် PDF 45စဦ်းကိ. SAC မ5 ယေနတ့ိ.င ်

ဖမ်းဆးီခဲသ့ညဟ်. စပ်ွစွထဲားသည။် 
 
Let Pan Kyun Lay (လကပံ်ကsနး်ေလး) 

စစိစR်ပီး 

နနံက ်(၂၀၂၂ခ.45စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁ရက)် 

UGC သည ် မီးမြပန ့ပ်ာွးေအာင ် တားဆးီရနP်ကSိးပမ်းေနသည့ ် ေဒသခကံာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွTများ 

ြဖစပံ်.ရေသာ လXတစစ်.ကိ. ြပသေနသည ် (ကိ.ယေ်ရးကိ.ယတ်ာ စိ.းရိမ်မLများေ+ကာင့ ်

ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားသည)်။ 

 

Salingyi Town (ဆားလငး်PကးီRမိST)၊ 

အတညမ်ြပSရေသးပါ။ 

၁၄၀၀ နာရီ (၂၀၂၂ခ.45စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁ရက)် 

ဆိ.b5ယမီ်ဒယီာတငွ ် တငထ်ားတဲ ့ ပိ.စ့တ်စခ်.အရ ရွာေလးရွာကိ. မီးrL ိ T Rပီးေနာက ်

ဆားလငး်PကးီRမိSTနယအ်တငွး်က ဆားလငး်PကးီRမိST ကိ. လXေပါငး် ၁၀၀ ေကျာ် ဝငေ်ရာကခ်ဲတ့ယလ်ိ. ့ 

သရိပါတယ။် သတငး်ရငး်ြမစက် ၎ငး်တိ.သ့ည ် "အ+ကမ်းဖကအ်ဖဲွT" ြဖစသ်ညဟ်. ဆိ.ေသာ်လညး် 

၎ငး်တိ.သ့ည ်SAC တပ်များကိ. ရညx်yနး်ြခငး်ြဖစဖွ်ယb်5ိသည။် 

 

ပထဝီတညေ်နရာသတမ်5တြ်ခငး်များ 

၂၀၂၂ခ.45စ ်4ိ.ဝငဘ်ာလ ၃၀ရက ်

Htan Zin (ထနး်ဇင)်၊ ဆားလငး်Pကးီ 



စစိစR်ပီး 

SAC တပ်ဖဲွTဝငမ်ျားသည ် ချငး်တငွး်ြမစေ်+ကာငး်တငွ ် ေလ5တစစ်ငး်မ5 ဆငး်သကလ်ာကာ ထနး်ဇင ်

ေကျးရွာသိ. ့ မီးတငr်L ိ T ခဲေ့+ကာငး် ဆိ.b5ယမီ်ဒယီာေပzတငွ ်တငထ်ားသည့ဗီ်ဒယီိ.ဖိ.ငက်ိ. Myanmar Witness 

က ေဖာ်ထ.တေ်တွT b5ိခဲသ့ည ် (လ¢ိST ဝ5ကေ်ရးဆိ.ငရ်ာ စိ.းရိမ်မLများေ+ကာင့ ် အရငး်အြမစက်ိ. 

ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငခ်ဲသ့ည)်။ ြမငေ်နရေသာ မိ.းက.တစ်ကဝိ်.ငး်b5ိ rLခငး်45င့ ် ဝတြ်ပSရာေနရာကိ. အသံ.းြပS၍ 

တညေ်နရာကိ. စစိစခ်ဲသ့ည။် Sentinel RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.တငွ ် ြမငေ်တွTရသည့အ်တိ.ငး် ဘXမိတညေ်နရာ 

သည ်မီး၏တညေ်နရာကိ. အတညြ်ပSေပးသည ်(ပံ. 2 ကိ.+ကည့ပ်ါ)။ အဆိ.ပါ မီးေလာငမ်Lမ5ာ 4ိ.ဝငဘ်ာ ၃၀ 

ရကက် ြဖစပ်ာွးခဲေ့+ကာငး် သရိသည။် Sentinel ကိ.အသံ.းြပS၍ ဤြဖစရ်ပ်သည ် 4ိ.ဝငဘ်ာ ၂၆ ရကမ်5 

ဒဇီငဘ်ာ ၁ ရကအ်တငွး် ြဖစပ်ာွးခဲေ့+ကာငး် Myanmar Witness က အတညြ်ပS4ိ.ငခ်ဲသ့ည။် 

 

 



ပံ. 4- [ဝဲ] ဆိ.b5ယမီ်ဒယီာတငွ ် တငထ်ားေသာ အသံ.းြပSသXဖနတ်းီထားေသာ အေ+ကာငး်အရာများကိ. 

Myanmar Witness မ5 ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာထားသည။် [ညာဘက]် မီးေလာငသ်ည့ေ်နရာကိ. အတညြ်ပS4ိ.ငရ်န ်

Myanmar Witness မ5 ေနရာအတညြ်ပSြခငး် ေဆာငရွ်ကပ်ါသည။် 

 

 ၂၀၂၂ခ.45စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁ရက ်

Let Pan Kyun Lay (လကပံ်ကsနး်ေလး)၊ ဆားလငး်Pကးီ 

စစိစR်ပီး 

ေဒသခလံကန်ကက်ိ.င ် တပ်ဖဲွTဝငမ်ျားက မီးေလာငေ်နေသာ အေဆာကအ်အံ.များကိ. ေရများပကက်ာ 

မီးမြပန ့ပ်ာွးေအာင ်PကSိးပမ်းေနသည့ ်ဗီဒယီိ.ဖိ.ငက်ိ. မ4¤ေလး Free Press အွနလ်ိ.ငး်တငွ ်လyင့တ်ငခ်ဲသ့ည။် 

အဆိ.ပါဗီဒယီိ.သည ် ဒဇီငဘ်ာ ၁ ရကက် မီးေလာငမ်Lြဖစပ်ာွးခဲေ့+ကာငး် အခိ.ငအ်မာဆိ.ထားRပီး 

အဆိ.ပါဗီဒယီိ.အတငွး် ြမငေ်တွTရသည့ေ်နရာများသည ် Sentinel RဂိSလတ်.ဓာတပံ်.တငွ ်

မီးေလာငမ်Lအမ5တအ်သားများြဖင့ ် သတမ်5တထ်ားသည့ ် မီးေလာငရ်ာတညေ်နရာ45င့ ် ကိ.ကည်ပီါသည။် 

Myanmar Witness က ဤဗီဒယီိ.ဖိ.ငသ်ည ် မXရငး်ြဖစသ်ညဟ်. ယံ.+ကညပ်ါသည ် (ဆိ.လိ.သညမ်5ာ 

ယငး်ရကစ်ွမဲတိ.ငမီ် အွနလ်ိ.ငး်တငွ ်မတငထ်ားရေသးပါ)။ 

 

ဗီဒယီိ.ကိ. ပထဝီဝငေ်နရာချထားရာတငွ ် အသံ.းြပSသည့ ် အဓိကအဂ¥ ါရပ်များတငွ ် အနကေ်ရာငအ်ကကွ ်

များြဖင့ ် အမ5တအ်သားြပSထားသည့ ် အေဆာကအ်ဦးများ၏ေနရာ၊ မီးေလာငေ်နေသာ 

အေဆာကအ်ဦးများ (အနေီရာငေ်သတ¤ ာများ) 45င့ ် ဧရိယာအလတွb်5ိ ေကျာကတ်ိ.ငမ်ျား 

(လေိမ¦ာ်ေရာငအ်ကကွမ်ျား) ပါဝငသ်ည။် 
 



 
ပံ. 5- လကပ်နက်sနး်ေလးေကျးရွာတငွ ် မီးေလာငမ်Lြဖစပ်ာွးေ+ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည့ ် ဗီဒယီိ.ကိ. 

ေနရာအတညြ်ပSသတမ်5တြ်ခငး် 

 

ဗီဒယီိ.တငွ ် ြမငရ်သည့အ်တိ.ငး် အေနာကဘ်ကသ်ိ. ့ အရိပ်အနညး်ငယေ်တွTရRပီး မနွး်တည့ခ်ျိနမ်တိ.ငမီ် 

rိ.ကက်Xး4ိ.ငဖွ်ယb်5ိေ+ကာငး် xyနြ်ပေနသည။် သိ.ေ့သာ်လညး် မီးခိ.းများ၊ မီးများ45င့ ် ြဖစ4်ိ.ငေ်သာ 

တမ်ိတိ.ကမ်ျားက အရိပ်၏ b5ငး်လငး်ြပတသ်ားမLကိ. ေလျာက့ျေစRပီး ဗီဒယီိ.ဖိ.ငက်ိ. တကိျစာွ 

အချိနသ်တမ်5တ4်ိ.ငသ်ည့ ်Myanmar Witness ၏ စမ်ွးရညက်ိ. ကန ့သ်တထ်ားသည။် 
 



 
ပံ. 6- ဗီဒယီိ.rိ.ကက်Xးထားသည့ ် အ+ကမ်းဖျငး်အချိနက်ိ. ခွြဲခားသတမ်5တရ်န ် အသံ.းြပS4ိ.ငသ်ည့ ်

အေနာကဘ်ကအ်ရိပ်အနညး်ငယက်ိ.ြပသသည့ ်ဗီဒယီိ.မ5rိ.ကက်Xးထားေသာ အချိနေ်ဘာငတ်စခ်.။ 

 

ဆိ.b5ယမီ်ဒယီာအသံ.းြပSသXများသည ်အြဖစအ်ပျကမ်5ဟ.ယXဆရသည့ ်ပံ.များကိ.လyင့တ်ငခ်ဲ+့ကRပီး အချိST မ5ာ 

ေနရာေဒသကိ. အတညြ်ပS4ိ.ငသ်ည။် ထိ.ပံ.များသည ် RမိSTပျကစ်းီြခငး်45င့ ် ပတသ်ကေ်သာ 

ေြပာဆိ.ချကြ်ဖစသ်ည။် Myanmar Witness သည ် အမ်ိေခါငမိ်.းများ၊ လမ်း45င့ ် သစပ်ငပ်နး်မနမ်ျားကိ. 

အသံ.းြပS၍ ဆိ.b5ယမီ်ဒယီာတငွ ် တငထ်ားသည့ ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါပံ.၏ေနရာကိ. b5ာေဖွအတညြ်ပS 

4ိ.ငခ်ဲသ့ည။် 

 



 
ပံ. 7- Myanmar Witnessမ5 ေနရာသတမ်5တအ်တညြ်ပSထားေသာ လကပ်နက်sနး်ေလးေကျးရွာ 

ပျကစ်းီမL45င့ ်ဆကစ်ပ်ပထဝီဝငတ်ညေ်နရာကိ.ြပသသည့ ်လXမLမီဒယီာတငွ ်အပ်လ.ဒလ်.ပ်ထားသည့ပံ်.များ 

[သတေိပးဂရပ်ဖစ]်။ 

 

အလားတX ဆိ.b5ယမီ်ဒယီာအသံ.းြပSသXမ5 လyင့တ်ငထ်ားသည့ ် လကပ်နက်sနး်ေလးေကျးရွာ၏ 

ေနာကထ်ပ်ပံ.တစပံ်.ကိ. ေနရာသတမ်5တအ်တညြ်ပSခဲသ့ည။် ေအာကပ်ါအတညြ်ပSချကတ်ငွ ်

ကိ.းကယွရ်ာေနရာသည ်မတXညေီသာrLေထာင့မ်ျားမ5ြမငရ်ေသာ ပံ.ပါအဂ¥ ါရပ်အချိSTပါb5ိေသာ အြခားေသာ 

UGC ဗီဒယီိ.45င့အ်တX အဓိကသတမ်5တေ်ပး4ိ.ငခ်ဲသ့ည် ့အချကြ်ဖစခ်ဲသ့ည။် 

 



 
ပံ. 8- Myanmar Witnessမ5 ေနရာသတမ်5တအ်တညြ်ပSထားေသာ လကပ်နက်sနး်ေလးေကျးရွာ 

ပျကစ်းီမL45င့ ်ဆကစ်ပ်ပထဝီဝငတ်ညေ်နရာကိ.ြပသသည့ ်လXမLမီဒယီာတငွ ်အပ်လ.ဒလ်.ပ်ထားသည့ပံ်.များ 

[သတေိပးဂရပ်ဖစ]်။ 

 

ဤြဖစရ်ပ်45င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် လXမLမီဒယီာပိ.စ့မ်ျားတငွ ် ဂရပ်ဖစပံ်.များပါb5ိသည။် ဥပမာအားြဖင့ ်

Myanmar Witness သည ် မီးေလာငထ်ားေသာ အေလာငး်တစေ်လာငး်45င့ ် ဦးေခါငး်တစဝ်က ်

မီးေလာငသ်ာွးသည့ ် ဗီဒယီိ.ဖိ.ငက်ိ. ေဖာ်ထ.တခ်ဲသ့ည။် ၎ငး်တိ.သ့ည ် မXရငး်ြဖစတ်ညမ်L b5ိ၊ မb5ိ 

စစေ်ဆးထားRပီးြဖစေ်+ကာငး် Myanmar Witness က ၎ငး်တိ.သ့ည ် ဤြဖစရ်ပ်မတိ.ငမီ် အွနလ်ိ.ငး်တငွ ်

ေပzမလာခဲဟ့.ယံ.+ကညက်ာ အဆိ.ပါကျ�းလနွခ်ရံသXများသည ် ဤြဖစရ်ပ်45င့ ် ဆက4် yယ4်ိ.ငေ်ြခb5ိကိ. 

ပိ.မိ.ေပzလငွေ်စပါသည။် r.ပ်ပံ.များ45င့ ် ဆကစ်ပ်ေသာ ေြပာ+ကားချကမ်ျားအရ ၎ငး်တိ.သ့ည ်

သကP်ကးီရွယအ်ိ. 45စဦ်းြဖစသ်ညဟ်.ဆိ.သည။် သိ.ေ့သာ် သXတိ.၏့ ေသဆံ.းရသည့ ် အေ+ကာငး်ရငး်ကိ. 

တတိကိျကျ မသရိေသးပါ။ 

 

အနာဂတတ်ငွ ်ေလလ့ာေစာင့+်ကည့ြ်ခငး် 

 

စစက်ိ.ငး်တိ.ငး်ေဒသPကးီအတငွး် နယေ်ြမခကံာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွT 45င့ ်SAC အ+ကား တိ.ကပ်ွဲများ ဆကလ်က ်

ြဖစပ်ာွးေနသည။် ဆားလငး်PကးီRမိSTနယသ်ည ် Myanmar Witness Fire Map တငွ ်

ေတွT ြမငရ်သည့အ်တိ.ငး် မီးေလာငမ်Lအများအြပားြဖစပ်ာွးသည့ ် ေနရာြဖစသ်ည။် (ဆားထံ.း) 45င့ ်

(ထနး်ဇင)် ေကျးရွာအ.ပ်စ.များတစေ်လ¢ာက ် ဆကဆ်ကေ်နေသာ မီးေလာငက်sမ်းမLများအား ဤေနရာ 

အစရီငခ်စံာတငွ ် စစိစထ်ားRပီး ၂၀၂၂ ခ.45စ ် ဒဇီငဘ်ာလတငွ ် ဆားလငး်PကးီRမိSTနယတ်ငွ ် မီးေလာငမ်L 

ခ.နစP်ကမ်ိ ြဖစပ်ာွးခဲေ့+ကာငး် ေတွTရသည။် Myanmar Witness သည ် ြမနမ်ာ4ိ.ငင်bံ5ိ လXမLအသိ.က ်

အဝနး်များကိ. တိ.ကrိ်.ကအ်ကျိSးသကေ်ရာကေ်စသည့ ်နညး်ဗျ�ဟာကိ. မီးေမာငး်ထိ.းြပရန ်PကSိးပမ်းမLတငွ ်



မီးေလာငမ်Lြဖစပ်ာွးြခငး်45င့ ် ပဋပိက�များ ြဖစပ်ာွးြခငး်ဆိ.ငရ်ာ ေြပာ+ကားချကမ်ျားအား 

ဆကလ်ကေ်စာင့+်ကည့သ်ာွးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

အတိ.ေကာကမ်ျား 

အရငး်အြမစစ်မံီခန ့ခ်ွမဲLစနစအ်တကွ ်မီးေလာငမ်Lအချကအ်လက ် FIRMS 

ြပညတ်ငွး်ေryTေြပာငး်ေနထိ.ငသ်X       IDP 

အမျိSးသားေလေ+ကာငး်45င့ ်အာကာသစမံီခန ့ခ်ွမဲL    NASA 

ြပညသ်Xက့ာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွT       PDF 

ြပညန်ယအ်.ပ်ချSပ်ေရးေကာငစ် ီ      SAC 

အသံ.းြပSသXမ5ထ.တလ်.ပ်ထားေသာ အေ+ကာငး်အရာ    UGC 

 

 

 

 

 


