
ေရႊဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းသည္ တရုတ္အမ်ိဳးသားေရနံ ေကာ္ပုိေရးရွင္း(CNPC) ႏွင့္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္း၀ယ္ေရး 
(MOGE) တုိ႔ ပူးတြလုဲပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရမွ တရုတ္ ျပည္သုိ႔ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ၾကာ ဓါတ္ေငြ႕ေရာင္း၀ယ္မႈ အတြက္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၉ဘီလီယံရရိွမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခု ေမလကုိနီးလာသည္ႏွင့္ တရုတ္ေရနံပုိက္လုိင္းႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းက
လည္း ၿပီးခါနီးလာ သည္။ ၎ပုိက္လုိင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္ကုိ ျဖတ္၍သြားရာ 
ပုိက္လုိင္းတေလွ်ာက္ရိွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရွမ္းတုိ႔အတြက္ စုိးရိမ္မႈမ်ား 
တိုးပြါးလာခဲ့သည္။ 

ကီလုိမီတာ ၈၀၀ ရွိသည့္ ၎ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းသုံးပုံ တပုံသည္ ရွမ္းျပည္
ေျမာက္ပုိင္းရိွ ဧက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ သစ္ေတာနွင့္ လယ္ယာေျမတုိ႔ကုိ ျဖတ္၍သြား
သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ လမ္းေၾကာင္းေပၚရိွ စပါးစုိက္ လယ္မ်ား၊ ဥယာ်ဥ္ၿခံေျမ 
အမ်ားအျပား ေျမတူးစက္ျဖင့္ ထုိးဖ်က္ခံရသည္။ ေျမမ်ားစုပုံျခင္း၊ ေရလမ္း 
ေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႕ ျခင္းေၾကာင့္  ပုိက္လုိင္းသတ္မွတ္
နယ္ေျမ ေပ ၁၀၀ ကုိေက်ာ္၍ပတ္၀န္းက်င္မွ သီးႏံွမ်ား 
ပ်က္စီး ၾကရ သည္။

ထုိ ပုိက္လုိင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း နမ္းခမ္း၊ 
နမၼတူ၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မ၊ဲ ေနာင္ခ်ိဳ၊ ျပင္ဦးလြင္ - ေျခာက္
ၿမိဳ႕နယ္ ထိခုိက္ခံရသည္။ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ထိခုိက္လာႏုိင္ေျခတုိ႔ကုိ မေျပာၾကားခဲ့ေပ။ တရားမွ်တမႈ 
မရ ွိ ၊  မသင့္ေလွ ်ာ္ေသာ  ေလွ ်ာ္ေ ၾကးမ်ားကုိလည္း  
အဓမၼယူခုိင္းခဲ့သည္။ အခုအခါတြင္ ကုဗသန္း ေထာင္ 
ခ်ီမည့္ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံတုိ႕သည္ စတင္ စီးဆင္းပါ
ေတာ့မည္။  တည္ေဆာက္မ ႈ  ည့ံဖ ် င္း ျခင္းေ ၾကာင့္  
ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ယုိစိမ့္ၿပီး၊ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္မည္ကုိ 
စုိးရိမ္ေနၾကရပါသည္။

ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းလယ္သမားမ်ား ေကာ္မီတီက ဤပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းကုိ 
အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ပါ သည္။ ပုိက္လုိင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘ၀လုံၿခံဳေရး၊ 
လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ တုိ႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနၿပီး တရုတ္ႏွင့္ 
ျမန္မာ အစုိးရတုိ႔ကုိသာ အက်ိဳးျပဳလွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ 
မဆန္႔က်င္ပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ တည္ၿမဲေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ျဖစ္ေစလုိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးႏ ွ င့္ လုံ ၿခံ ဳေရးအတြက္ ဤပုိက္လုိင္း ဤေဒသမွခ်က္ခ်င္း 
ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္း ဆုိပါသည္။

“ေရႊ” ဓါတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းကုိ “ေရႊ” ဓါတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းကုိ 
ရွမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ရွမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက 

ဆန္႔က်င္ သည္။ဆန္႔က်င္ သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေရႊဂါတ္စ္ ပုိက္လုိင္း လမ္းေၾကာင္းရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေရႊဂါတ္စ္ ပုိက္လုိင္း လမ္းေၾကာင္း



ပုိက္လုိင္း မေဆာက္မွီ အစုိးရအရာရွိတုိ႔က လယ္သမားမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး 
ျမန္မာလုိေရးထားေသာ (တခ်ိဳ႕ျမန္မာစာမဖတ္တတ္ပါ) စာရြက္ေပၚတြင္ 
လက္မွတ္ထုိးရန္ေ ျပာပ ါသည္။  ပုိက္လုိ င္း ျဖတ္သြားမည္ကုိ  လက္  ခံ  
ခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ အေၾကာင္းညိွႏိႈင္း ခြင့္မရွိပါ။ နမ့္ခမ္းတြင္ 
လယ္သမားမ်ားက လက္ မွတ္ ထုိးရန္ ျငင္းဆုိေသာ္လည္း ၎တုိ႔ေျမကုိ 
သိမ္းမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္မွတ္မထုိးပါက ဘာမွရ မည္မဟုတ္ ဟုဆုိ 
သည္။

ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမွာလည္းတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္တၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာကြာျခားပါသည္။တရု
တ္ျပည္တြင္ ျမင့္မားေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးသျဖင့္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ကပ္လွ်က္ရိွ 
သည့္  နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ားသည္ ေလွ်ာ္ ေၾကးေငြ သီေပါ ရွိ 
လယ္သမားမ်ားထက္ ေလးဆပုိရပါသည္။ ပုိက္လုိင္းျဖတ္သြားမည့္ ေနရာ 
ေပ၁၀၀  အတြင္းရိွ စုိက္ပ်ဳိးေျမအတြက္သာ ရရိွပါသည္။ ေပ ၁၀၀ အတြင္းရိွ 
ေရစီးေရလာေနရာ၊ ပလပ္ေျမ တုိ႔ကုိ မထည့္ တြက္ပါ။ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြေပးရာတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွေသာေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။  လယ္သမားမ်ားက  အက်င့္ပ ်က္၀န္ထမ္းတုိ ႔ ကုိ  ၁၀  % 
ျပန္ေပးရပါသည္။

ပုိက္လုိ င္း ျဖတ္သြားရန္အတြက္  သီေပ ါရ ွိ  တခ်ိ ဳ ႕ရ ြာမ ်ားမ ွ  အိမ္မ ်ား  
ဖ်က္ဆီးခံရပါသည္။ ေလွ်ာ္ေၾကးက အိမ္ သစ္ေဆာက္ရန္ မလုံေလာက္ပါ။

မတရား၊ မမွ်တေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးမတရား၊ မမွ်တေသာ ေလွ်ာ္ေၾကး

စပါးစုိက္လယ္ တဧက ေလွွ်ာ္ေၾကး  (က်ပ္ သန္းေပါင္း)
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သီးႏံွပင္မ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္သီးႏံွပင္မ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္

လမ္းပ်က္ျခင္း၊ မလုံၿခံဳျခင္းလမ္းပ်က္ျခင္း၊ မလုံၿခံဳျခင္း

ပုိက္လုိင္း ပတ္၀န္းက်င္ေပ ၁၀၀  အျပင္ပရွိ လယ္ယာေျမမ်ားလည္း 
မ်ားစြာထိခုိက္ပါသည္။ တည္ ေဆာက္ စဥ္ကာလက ေျမတူးဆက္မ်ား၊ 
ထရပ္ကားမ်ားက သီးႏွံပင္မ်ားကုိ ပ်က္စီးေစပါသည္။ ကပ္လွ်က္ ရွိေသာ 
ေျမယာေပၚလုိ ႔  ေျမစာမ ်ားလာပုံပ ါသည္။  ေရသြယ္ေ ျမာင္းမ ်ားလည္း  
ပိတ္ဆီးခံရပါသည္။ သီးႏွံပင္မ်ား ေရလႊမ္းခံရျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ရပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားမွာ ပုိက္လုိင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေနစဥ္ နမ့္တူ 
ျမစ္ ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသျဖင့္ လုံး၀ပ်က္စီးသြားရပါသည္။

အယူခံ၀င္ရဲေသာ ရြာသားမ်ားကုိ ေလွ်ာ္ေၾကး အနည္းငယ္ေပးျခင္း၊ ရိွရင္းစြဲ 
ေျမအတုိင္း ျပန္လည္ လုပ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးျခင္းမ်ားရိွခဲ့သည္။ ပုိက္လုိင္း
နယ္ေျမႏွင့္ကပ္လွ်က္ရွိေသာ လယ္မ်ားမွာေက်ာက္တုံး ေက်ာက္ခဲမ်ား 
ေလွ်ာက်ေသာေၾကာင့္ ထြန္ယက္၍ မရေတာ့ေပ။

ပုိက္လုိင္းေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေလးလံေသာ ထရပ္ကားမ်ား၊ 
စက္ယႏၵယားႀကီးမ်ား အၿမဲ မျပတ္ သြားေနေသာေၾကာင့္ လမ္းမ်ား မ်ားစြာ 
ပ်က္စီးရသည္ ။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ျဖတ္သန္း သြားလာ၍ 
မရႏုိင္ေတာ့ေပ။ ဤထရပ္ကားမ်ားတုိက္မႈ အမ်ားအျပားရိွခဲ့သည္။ အသက္ 
၁၂ႏွစ္ရိွေက်ာင္းသား ေလးတေယာက္  ေဆာက္လုပ္ေရး ထရပ္ကားတုိက္၍ 
၂၀၁၂ ခုဇန္န၀ါရီလ ၁၂ တြင္ေသ ဆုံးရသည္။



ေရႊလီ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ကုိ ပုိင္းလုိင္းျဖတ္သန္းရန္ တူးစဥ္ ေရမ်ားခမ္းေျခာက္ေစရန္ 
ေရကုိ အဆက္မျပတ္ စုတ္ထုတ္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနီးရွိ ေနာင္ခမ္းရြာမွ 
ေရတြင္းမ်ား ခမ္းေျခာက္သြားသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီ ေသာ လူမ်ား၍ အခက္အခဲ
ျဖစ္ရသည္။

အိမ္းသုံးေရ ျပတ္လပ္ျခင္းအိမ္းသုံးေရ ျပတ္လပ္ျခင္း

လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ားတုိးလာျခင္းလုံၿခံဳေရးတပ္မ်ားတုိးလာျခင္း

တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ေဒသေျမမ်ားက ပုိက္လုိင္းမ်ားကုိ အႏၱရာယ္
က်ေရာက္တတ္ပုံ မသိက်ိဳး ကၽြံ ျပဳသည္။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ နမ့္တီးေက်းရြာအနီး 
ရြံ႕ႏႊံေဒသကုိ ျဖတ္၍  ပုိက္လုိင္းျမဳပ္ခဲ့သည္။ လအနည္း ငယ္ၾကာေသာအခါ 
ပုိက္လုိင္းသည္ ႏုံးေျမေပၚသုိ႔ ျပန္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

ေဒသေျမမ်ား အႏၱရာယ္ေပးတတ္ပုံကုိ မသိျခင္းေဒသေျမမ်ား အႏၱရာယ္ေပးတတ္ပုံကုိ မသိျခင္း

နမ့္တူ၊ နမ့္ခမ္း အၾကား ေတာင္ထူထပ္ရာ ေဒသတြင္ ရိွေသာ ကခ်င္၊ ပေလာင္၊ 
ရွမ္းေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ႕မ ်ားလႈပ္ရ ွားရာသုိ ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ႏ ွ င့္ အစုိးရ 
ျပည္သူ႕စစ္မ်ားက တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားကုိ လုံၿခံဳေရး ယူေပးေနရသည္။ 
တုိက္ပြဲမ်ား၊ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား၊ အဓမၼေစခုိင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ရြာသားမ်ား ထြက္ ေျပးၾကရသည္။ ရာႏွင့္ ခ်ီ ေသာ လူထုမွာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ.တြင္ 
ခုိလႈံေနရသည္။ 

သီေပါေဒသ ေဘာ္ႀကိဳသည္ ဆားခ်က္လုပ္ငန္းေၾကာင့္လူသိမ်ားသည္။ 
ေဒသခံမ်ားက ပုိက္လုိင္းမ်ား သည္ ေျမေအာက္ရွိ ဆားဓါတ္တုိ႔ေၾကာင့္ 
တုိက္စားေပါက္ၿပ ဲမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခု ဒဇီင္ဘာတြင္  လယ္သမား
ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ သံဃာမ်ားသည္ ပုိက္လုိင္းေပါက္ကြမဲႈ 
ေဘးမွ ကာကြယ္ ေပးရန္ ေဘာ္ႀကိဳ ဘုရားတြင္ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပၾကသည္။

နမ့္ခမ္းေတာင္ပိင္ုးရိွ မိုင္း၀ီးတြင္ ပုိက္လုိင္းသည္ၿမိဳ႕ အထက္ပုိင္းမွ ေတာင္ေပၚကုိ 
ျဖတ္သြားသျဖင့္ ျမိဳ႕ ေရေပးေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ျဖတ္သြားသည္။ မိသားစု 
၄၀၀ ေရအၾကပ္အတည္းႀကံဳရသည္။

ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ စီးဆင္းလာပါက ပုိက္လုိင္းလုံၿခံဳေရး စစ္အင္အားမ်ားတုိး
လာမည္ႏ ွင့္အမ ွ ်  လိင္ ပုိ င္း  ဆုိင္ရာ  လူ႕အခြ င့္အေရးခ ်ိ ဳးေဖါက္မ ႈေတြ 
ျဖစ္လာမည္ကုိ ရြာသားမ်ားက စုိးရိမ္ၾကသည္။ “ ပုိက္လုိင္းေစာင့္ စစ္သားေတြ 
တုိးလာရင္ က်မသမီးေတြ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမွာ စုိးရိမ္တယ္။” ဟု သီေပါမွ 
အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာ သည္။



ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းလယ္သမား ေကာ္မီတီကုိ လယ္သမားမ်ား ဘ၀ရွင္သန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမ တည္တန္႔ ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခု ဂၽြန္လတြင္ 
စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္တူ၊ သီေပါ ၊ လားရႈိး၊ ေက်ာက္မဲ၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊ ျပင္ဦးလြင္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွသည္။

ျမန္မာျပည္ ေတာင္ပုိင္း ကန္ေဘာက္မွ ဖါးအံ ဆက္သြယ္ထားေသာ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ပုိင္း ကန္ေဘာက္မွ ဖါးအံ ဆက္သြယ္ထားေသာ 
ဓါတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း ေပါက္ကြဲ ေနပုံ။ ေဖဖ၀ါရီ - ၂၀၀၆ ။ဓါတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း ေပါက္ကြဲ ေနပုံ။ ေဖဖ၀ါရီ - ၂၀၀၆ ။

သူတုိ႔၏ အိမ္အနီးတြင္ ကုဗ ဘီလီယံခ်ီ ျဖတ္သြားမည့္ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ေရနံ 
ပုိက္လုိင္းျဖတ္ သြားမည့္အ ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ေဒသရိွ လူထုကုိ အႏၱရာယ္
အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ဘာမွ ႀကိဳ တင္ မေပး ထားေခ်။ ပုိက္လုိင္းကုိ 
ျမဳပ္ရာတြင္ ေျမေအာက္အနက္မွာ မတူညီေပ။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေပအ 
နည္း ငယ္ သာ နက္သည္။ ထုိပုိက္လုိင္းတုိ႔သည္ ရြာအနီးတြင္၎၊ တခ်ိဳ႕ေနရာ
တြင္ ရြာထဲျဖတ္၍ သြားသည္။

လယ္သမားတုိ႔သည္ ရိတ္သိမ္းၿပီးၾကေသာအခါ  ရုိးျပတ္တုိ႔ကုိ မီးရႈိ႕ေလ့ရိွၾက
သည္။ ယခုအခါပုိက္လုိင္း နားတြင္ မီးမရႈိ႕၀့ံၾကေတာ့ေပ။

ယုိစိမ့္မႈႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈအတြက္ စုိးရိမ္ျခင္းယုိစိမ့္မႈႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈအတြက္ စုိးရိမ္ျခင္း

တည္ေဆာက္ပုံ ည့ံံဖ်င္းမႈတည္ေဆာက္ပုံ ည့ံံဖ်င္းမႈ

ေရႊ ဓါတ္ေငြ႕နွင့္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း မ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ အက်ိဳးမရိွပါ။ ဤပုိက္လုိင္းမ်ား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမ ၊ ေရစီးေရလာ၊ လူေနမႈဘ၀ေတြကုိ 
ဖ်က္ဆီးသည္။ ယုိစိမ့္ၿပီး အဆိပ္သင့္မွာ၎၊ ေပါက္ကြဲ မည္ကုိေသာ္ ၎ အၿမဲပူပန္ေနၾကရသည္။ ဤ စီမံကိန္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမတုိ႔ကုိ ျမန္မာ 
အစုိးရက တရုတ္တုိ႔ထံေရာင္းရန္ အခြင့္အေရး မရိွေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျမာက္ပုိင္းရွမ္း လယ္သမားေကာ္မီတီ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လယ္ေျမအတြင္း ပုိက္လုိင္းမ်ား ျဖတ္သန္းရန္ ခြင့္မျပဳ။
• ပုိက္လုိင္းကုိ ဖယ္ထုတ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျမယာကုိ မူရင္းအတုိင္းထိမ္းသိမ္းေပးရမည္။

“ပုိက္လုိင္းေတြမွာရိွတဲ့ အေပါက္ေတြကုိ ေရာ္ဘာေတြန႔ဲ ဖါတယ္၊ ဘီးေပါက္ကုိ “ပုိက္လုိင္းေတြမွာရိွတဲ့ အေပါက္ေတြကုိ ေရာ္ဘာေတြန႔ဲ ဖါတယ္၊ ဘီးေပါက္ကုိ 
ဖါသလုိဘဲ။”ဖါသလုိဘဲ။”

ပုိက္လုိင္းေတြ ေျမမခ်မွီ အေပါက္ေတြရွိေနသည္ကုိ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား
ကေတြ႕သည္။ တရုတ္အလုပ္ သမားေတြက ထုိအေပါက္မ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရန္ 

ေရာ္ဘာ အဆုိ႔မ်ားသုံးသည္။ ဘီးေပါက္ဖါ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပုိက္မ်ားေျမခ်
ၿပီးေသာအခါတြင္လည္း အေပါက္မ်ား ေတြ႕ရသျဖင့္ ျပန္ေဖၚခါ အထက္ပါအတုိင္း 
ေရာ္ဘာသုံး၍ ပိတ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပုိက္လုိင္း အဆက္မ်ားကုိ 
ဂေဟေကာင္းစြာ မဆက္မိေသာေၾကာင့္ ယုိစိမ့္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၂၀၁၃  တြင္ ပုံႏိွပ္သည္။


