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ကုိးရီးယားဒီမုိကရက်တစ်ြပည်သူသမတ ိုင်ငံ င့်ှ တ တ်ုပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံတုိတွင် 

၂၀၀၈ ခု စ်ှ ို၀င်ဘာလ (၂၁)ရက်ေနမှ ဒီဇင်ဘာလ(၂)ရက်ေနအထိ ေလ့လာခ့ဲေသာ 

ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး င့်ှ ဖံွ ဖိ းေရးေကာင်စီဝင် 

ညိ င်ိးကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ်ချ ပ်ကီး သူရေရမန်း ဦးေဆာင်သည့် 

မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့်ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွ၏ အစီရင်ခံစာ 

နိဒါန်း 

၁။ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ြပည်သူသမတ ိုင်ငံ (D.P.R.K) ကာကွယ်ေရးဝန်ကးီဌာနမှ Chief of 

General Staff General Kim Gyok Sik ှင့် တ ုတ်ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံ (P.R.C) 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဗဟိုစစ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ ဝင် ှင့် PLA စစ်ဦးစီးချ ပ် ဗိုလ်ချ ပ်ကီး Chen Bingde 

တို၏ဖိတ်ကားချက်အရ ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး ှင့် ဖွံ ဖိ းေရးေကာင်စီဝင် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း 

(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း ဦးေဆာင်သည့် မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲသည် (၂၁-၁၁-၂၀၀၈)ရက်ေနတွင် ေနပြ ည်ေတာ်ေလဆိပ်မှ အထူးေလယာဥ်ဖြ င့် တ ုတ်ပြ ည်သူ  

သမတ ိုင်ငံသို  စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ 

၂။ (၂၂-၁၁-၂၀၀၈) ရက်ေနတွင် တ ုတ်ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံမှ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ် ပြ ည်သူ  

သမတ ိုင်ငံသို  ေလယာဥ်ဖြ င့် ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ ပးီ ထိုေနမှ (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)ရက်ေနထိ ကိုရီးယား 

ဒီမိုကရက်တစ်ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံတွင် ေလ့လာခဲ့ပးီ (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)ရက်ေနတွင် တ ုတ်ပြ ည်သူသမတ 

ိ ုင်ငံသို  ေလယာဥ်ဖြ င့် ပြ န်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ 

၃။ မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့်ကုိယ်စားလှယ်အဖွဲသည် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)ရက်ေနမှစတင်၍ 

တ ုတ်ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံတွင် ေလ့လာခဲ့ ပီးေနာက် (၂-၁၂-၂၀၀၈)ရက်ေန  ညေနပိုင်းတွင် မြ န်မာ ိုင်ငံ 

သို ပြ န်လည်ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၄။ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံ ှင့် တ ုတ်ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံ တိုရှိတပ်မေတာ် 

များအား သွားေရာက်ေလ့လာပီးေနာက် ေတွ ရှိချက်များအား သုံးသပ်၍ မြ န်မာ့တပ်မေတာ်ကို ေခတ်မီ 

အင်အားေတာင့်တင်းပီးစွမ်းရည်ထက်မြ က်သည့် မျိ းချစ်တပ်မေတာ်ဖြ စ်ေရးအတွက် အကျိ းရှိစွာပြ နလ်ည် 

အသုံးချရန်။ 
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ေလ့လာေရးအဖဲွဝင်များ 

၅။ ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ စ်ပါသည် - 

 (က) ကည်း ၁၁၅၃၄ 

  ဗိုလ်ချ ပ်ကီး သူရေရမန်း 

  ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် 

 ( ခ ) ကည်း ၁၃၈၇၅ 

  ဒုတိယဗိုလ်ချ ပ်ကးီ မြ င့်လိင် 

  အရာရှိချ ပ်၊ ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲအရာရှိချ ပ် ုံး အဖွဲ ဝင် 

 ( ဂ ) ကည်း ၁၄၇၉၉  

  ဗိုလ်ချ ပ် လှေဌးဝင်း 

  အရာရှိချ ပ်၊ တပ်မေတာ်ေလ့ကျင့်ေရးအရာရှိချ ပ် ုံး အဖွဲ ဝင် 

 (ဃ) ေလ ၁၇၅၄ 

  ဗိုလ်ချ ပ် ခင်ေအာင်မြ င့် 

  စစ်ဦးစီးအရာရှိချ ပ်၊ ကက(ေလ) အဖွဲ ဝင် 

 ( င ) ကည်း ၁၅၄၂၁ 

  ဗိုလ်ချ ပ် သိန်းေဌး 

  ဒုတိယကာကွယ်ေရးပစည်းထုတ်လုပ်ေရးအရာရှိချ ပ်၊ ကကထုတ် အဖွဲ ဝင် 

 ( စ ) ကည်း ၁၃၀၆၆ 

  ဗိုလ်ချ ပ် မြ ဝငး် 

  န်ကားေရးမှ း၊ ကကမ အဖွဲ ဝင် 

 (ဆ) ကည်း ၁၃၁၀၆ 

  ဗိုလ်မှ းချ ပ် လှမြ င့် 

  ကကသံ  အဖွဲ ဝင် 

 ( ဇ ) ကည်း ၁၃၀၇၃ 

  ဗိုလ်မှ းချ ပ် ေကျာ် ွန်  

  န်ကားေရးမှ း၊ ကကဆက် အဖွဲ ဝင် 

 ( စျ ) ကည်း ၁၅၄၄၈ 

  ဗိုလ်မှ းချ ပ် ဥာဏ်ထွန်း 

  န်ကားေရးမှ း၊ ကကယာ အဖွဲ ဝင် 
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 (ည) ေရ ၁၂၈၇ 

  ဗိုလ်မှ းကးီ တင်ေအာင်စန်း 

  စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှ းကီး၊ ကက(ေရ) အဖွဲ ဝင် 

 ( ဋ ) ကည်း ၁၇၆၄၈ 

  ဗိုလ်မှ းကးီ ထင်ေကျာ်သူ 

  စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှ းကီး၊ ကက(ကည်း)စီမံေရး အဖွဲ ဝင် 

 ( ဌ ) ကည်း ၁၉၅၅၉ 

  ဒုတိယဗိုလ်မှ းကးီ မြ င့်ေမာ် 

  စစ်ဦးစီးမှ း(ပထမတန်း)၊ ကက(ကည်း)စစ်ဆင်ေရး အဖွဲ ဝင် 

 ( ဎ ) ကည်း ၃၂၂၉၈ 

  ဗိုလ်ကီး ေအာင်ကိုဝင်း 

  ကာကွယ်ေရးဦးစီးချ ပ် ုံး(ကည်း) အဖွဲ ဝင် 

 (ဏ) ကည်း ၃၀၅၈၈ 

  ဗိုလ်ကီး သိန်း ိုင်စိုး 

  တပ်မေတာ်သိပံ ှင့် နည်းပညာသုေတသနဌာန အဖွဲ ဝင် 

 (တ) ကည်း ၃၆၃၇၇ 

  ဗိုလ်ကီး ခင်ေမာင်မြ င့် 

  တပ်မေတာ်နည်းပညာတကသိုလ် အဖွဲ ဝင် 

 (ထ) ကည်း ၃၀၈၆၁ 

  ဗိုလ်ကီး ကိုကိုေမာင် 

  အမှတ်(၂)တပ်မေတာ်ေဆး ုံ(ခုတင်-၁၀၀၀) အဖွဲ ဝင် 

 ( ဒ ) ကည်း ၃၃၂၆၇ 

  ဗိုလ်ကီး ဖိ းမငး်ကည် 

  တပ်မေတာ်ေလ့ကျင့်ေရးအရာရှိချ ပ် ုံး အဖွဲ ဝင် 

ေလ့လာေရးခရီးစဥ်တွင် ေနစဥ်ေဆာင်ရွက်မမှတ်တမ်း 

၆။ ၂၁-၁၁-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) မြ န်မာစံေတာ်ချိန် ၁၃၁၅ နာရီတွင ် အထူးေလယာဥ် ATR 72 ဖြ င့် ေနပြ ည်ေတာ် 

ေလဆိပ်မှ စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ 
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 ( ခ ) တ ုတ် ိုင်ငံ ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၆၅၀ နာရီတွင် တ ုတ် ိုင်ငံကူမင်းမိ သိုေရာက်ရှိခဲ့ ပီး 

ကူမင်း အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်တွင် တ ုတ် ိုင်ငံဆိုင်ရာ မြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် 

ေကာင်စစ်ဝန်ချ ပ် ဦးမျိ းတင့် မှကိ ဆိုခဲ့ပါသည်။ 

 ( ဂ ) ကူမင်းေလဆိပ်ရှိ Best Business Terminal Beauty Hotel သို  ဆက်လက်ထွက်ခွာ 

ခဲ့ရာ ၎င်း Hotel တွင် PLA မှ ယူနန်စစ်ေဒသ၊ ဒုတိယစစ်ေဒသမှ း Maj. Gen.  

Li Qing Dai မှကိ ဆိုခဲ့ ပးီ ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းမတွင် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း 

(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း ှင့် Maj. Gen. Li Qing Dai တို  

ေတွဆုံေဆွးေ ွးခဲ့ရာ မြ န်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ဝင်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

 (ဃ) ၁၈၀၀ နာရီတွင် ၎င်း Hotel ၌ပင် Maj. Gen. Li Qing Dai က မြ န်မာ့တပ်မေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်အဖွဲအား ညစာဖြ င့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ 

 ( င ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၂၁၂၀ နာရီတွင ် ကူမင်းအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မှ China 

Southern Airline CZ 6160 ဖြ င့် ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ရာ တ ုတ် ိုင်ငံ မိ ေတာ် 

ေပကျင်းမိ သို  ေဒသစံေတာ်ချိန် ၂၃၄၀ နာရီတွင် ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ေပကျငး် 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်တွင် တ ုတ်ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံဆိုင်ရာ မြ န်မာ ိုင်ငံ 

သံအမတ်ကီး ဦးသိန်းလွင်၊ စစ်သံမှ း ဗိုလ်မှ းကးီ တင့် ေဝ ှင့် တ ုတ်ပြ ည်သူ  

လွတ်ေမြ ာက်ေရးတပ်မေတာ်၊ ိုင်ငံခြ ားဆက်ဆံေရး ုံး Deputy Director General 

of Foreign Affairs Office (FAO) and Director of Bureau of Asia Affairs မှ 

ဗိုလ်ချ ပ် Jia Xiaoning တိုကကိ ဆိုခဲ့ ပးီ၊ ေပကျင်းမိ  Kuntai Royal Hotel တွင် 

ညအိပ်တည်းခိုကပါသည်။ 

၇။ ၂၂-၁၁-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၂၄၀ နာရီတွင် ေပကျင်းအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မှ ကိုရီးယား 

Air Line JS-152 ဖြ င့် ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ရာ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြ ည်သူ  

သမတ ိုင်ငံ၊ ပံ ယမ်းေလဆိပ်သို  ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၄၄၅ နာရီတွင် ေရာက်ရှိ 

ခဲ့ပါသည်။ ပံ ယမ်းေလဆိပ်တွင် Korean People's Army - KPA Defence 

Industry Deputy Minister General Kim Tok II ှင့် တာဝန်ရှိသူများက 

လာေရာက်ကိ ဆိုခဲ့ ပးီ ပံ ယမး်မိ ေတာ်၊ ိုင်ငံေတာ်ဧည့်ေဂဟာသို  ဆက်လက်ထွက်ခွာ 

ခဲ့ပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၈၁၅ နာရီတွင် ပံ ယမ်းမိ ေတာ်ရှိ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြ ည်သူ  

သမတ ိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကးီဌာန ဧည့်ခန်းမေဆာင်တွင် မြ န်မာ့တပ်မေတာ် 
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အဆင့်မြ င့် ချစ်ကည်ေရးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း 

(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကီး သူရေရမန်း ှင့် ေမြ ာက်ကိုရီးယားပြ ည်သူတပ်မေတာ် 

(KPA) Chief of General Staff General Kim Gyok Sik တိုသည် 

ရင်း ှီးစွာေတွဆုံေဆွးေ ွး၍ ှစ်ဦး ှစ်ဘက် အမြ င်ချင်းဖလှယ်ကပါသည်။ မြ နမ်ာ 

ိုင်ငံဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ ဝင်အားလံုး ှင့် KPA ဘက်မှတာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကပါသည်။ ေတွ ဆံုပွဲအပီးတွင ် ှစ်ဘက်ေခါင်းေဆာင်များသည် 

လက်ေဆာင်ပစည်း အပြ န်အလှန်ေပးအပ်ကပါသည်။ 

 ( ဂ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၈၄၅ နာရီတွင် ၎င်းကာကွယ်ေရးဝန်ကးီဌာနမှ ညစာစားပွဲခန်းမ 

ေဆာင်တွင် KPA မှ Chief of General Staff General Kim Gyok Sik က 

တည်ခင်းဧည့်ခံေသာ ညစာစားပွဲသို  မြ န်မာ့တပ်မေတာ်ဘက်မှ အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် 

ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း ဦးေဆာင်ေသာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ဝင်များ ှင့် KPA ဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

ညစာစားပွဲ မစတင်မီ ှစ်ဘက်ေခါင်းေဆာင်များက တ်ခွန်းဆက်စကား အပြ န်အလှန် 

ေပြ ာကားခဲ့ကာ အသီးသီးဆုေတာင်းေမတာပိုသခဲ့ကပါသည်။ 

၈။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၈၃၀ နာရီတွင် ပံ းယမ်းမိ ေတာ်ရှိ Kumsusan Memorial 

Palace (ကွယ်လွန်သူ ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်ကးီ ကီအင်ဆွန်း၏ အမှတ်တရ ဂူဗိမာန)်သို  

သွားေရာက်ေလ့လာ ဂါရဝပြ ခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကိ ဆိုလိုက်လံရှင်းလင်းပြ သခဲ့ 

ပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၉၃၀ နာရီတွင် ပံ ယမ်းမိ ေတာ်ရှိ Model of Command Post 

(Command Control System and National Air Defence Command 

System - PLUTO - 4S) သို  သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ ဒါ ိုက်တာ Jo Kong Mo ှင့် 

ဒါ ိုက်တာ Kong Myong တိုက ရှင်းလင်းေပြ ာကားခဲ့ပီး ေလ့လာေရးအဖွဲ ဝင်များက 

သိလိုသည်များ ေမးမြ န်းေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

 ( ဂ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၅၀၀ နာရီတွင် ပံ ယမး်မိ ေတာ်အနီးရှိ Mansudae Native 

Home, Tower of Juche Idea ှင့် Arch of Triumph တိုကို သွားေရာက် 

ေလ့လာခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးတိုက ရှင်းလင်းပြ သခဲ့ပါသည်။ 
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၉။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၈၃၀ နာရီတွင် Nampo City အနီးရှ ိ West Sea Barrage သို  

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကိ ဆိုပီး ရှင်းလင်းပြ သခဲ့ပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၉၅၀ နာရီတွင် KPA Naval Unit သို  သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ 

Vice Admiral ှင့် Captain Kim Khan Son တိုက ကိ ဆိုပီး တာဝန်ရှိသူများက 

ရှင်းလင်းပြ သခဲ့ပါသည်။ 

 ( ဂ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၆၀၀ နာရီမ ှ ၁၇၁၀ နာရီထ ိကိုရီးယားပြ ည်သူတပ်မေတာ်(KPA) 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမတွင် မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့် 

ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကီး 

သူရေရမန်း ှင့် KPA မှ Chief of General Staff General Kim Gyok Sik တို  

ှစ်ဦး ှစ်ဘက် ကျယ်ကျယ်ပြ န် ပြ န်  ေဆွးေ ွး အမြ င်ချငး် ဖလှယ်ခဲ့ကသည်။ ထို  

ေဆွးေ ွးပွဲသုိ  ှစ် ိုင်ငံအဖွဲ ဝင်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

၁၀။ ၂၅-၁၁-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၉၃၀ နာရီမှ ၁၀၄၅ နာရီအထိ KPA Air Force Unit ကို 

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ ဗိုလ်ချ ပ် Kim Kum Su ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကိ ဆိုပီး 

တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်းပြ သခဲ့ပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၅၁၅ နာရီမှ ၁၆၁၀ နာရီအထိ KPA Tank Unit သို  သွားေရာက် 

ေလ့လာခဲ့ရာ Tank Brigade Commander Senior Colonel Kim Ton Yong 

ကကိ ဆိုပီး တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်းပြ သခဲ့ပါသည်။ 

၁၁။ ၂၆-၁၁-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၀၀၀ နာရီမှ ၁၀၄၅ နာရီအထိ Anti-Aircraft Unit သို  သွားေရာက် 

ေလ့လာခဲ့ရာ Second in Chief Major General Ryujoing Mu ကကိ ဆိုခဲ့ ပးီ 

တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်းပြ သခဲ့ပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၁၀၀ နာရီမှ ၁၁၃၅ နာရီအထိ KPA Special Army Unit သို  

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ Senior Colonel Li Yun Hwan ကကိ ဆိုပီး တပ်ဖွဲ ဝင်များ 

၏ ကိုယ်ခံပညာရပ် ှင့် အနီးကပ်တိုက်ပွဲကမ်းကျင်မစွမ်းရည် ပြ သမကို ကည့်  

ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 
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 ( ဂ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၄၃၀ နာရီမှ ၁၅၄၅ နာရီအထိ Kim II Sung Military University 

သိုသွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ Commandant General Roy Chun Sok က ကိ ဆို 

ပီး Kim II Sung ုပ်ထုကီးေရှ တွင် ပန်းစည်းဖြ င့် ဂါရဝပြ ခဲ့ကပါသည်။ ထိုေနာက် 

၎င်း University လက်ေအာက်ရှိ Military Ideology Research Center သို  

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ Colonel Mum Ri Pok ကကိ ဆိုခဲ့ ပီး တာဝန်ရှိသူများက 

ရှင်းလင်းြပသခဲ့ပါသည်။ 

 (ဃ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၆၀၀ နာရီမှ ၁၇၂၅ နာရီထိ ပံ ယမ်းမိ ေတာ်ရှိ စစ်သမီးတပ်ဖွဲ  Anti 

Aircraft Company သို  သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ စစ်သမီးတပ်ဖွဲ  Captain 

Young Chong Shin ဦးစီး အမျိ းသမီးတပ်ဖွဲ ဝင်များက ကိ ဆိုပီး အမျိ းသမီး 

တပ်ဖွဲ ဝင်များ၏ ေနထိုင်စားေသာက်ရာ ေနရာများ၊ ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရး 

လက်နက် 14.5 mm AA gun တိုက်ပွဲဝင်အသင့် ေလ့ကျင့်မ သ ုပ်ပြ ခြ င်းများကုိ 

လှည့်လည်ကည့်  ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ ၎င်းေနာက် စစ်သမီးတပ်ခွဲက မြ န်မာ့ 

တပ်မေတာ်အဆင့်မြ င့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအာား ၎င်းတို၏တီးဝိုင်းဖြ င့် သီဆိုေဖျာ်ေဖြ  

မကို စားေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

 ( င ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၆၁၀ နာရီတွင် မြ န်မာ့တပ်မေတာ် ှင့် KPA တို၏ MoU Singing 

Ceremony ကို KPA ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ေဆာင်ရွက်ကရာ 

မြ န်မာ ိုင်ငံဘက်မှ ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း 

ှင့် KPA ဘက်မှ Chief of General Staff General Kim Gyok Sik တိုက 

လက်မှတ်ေရးထိုးကပးီ MoU ကို အပြ န်အလှန် လဲလှယ်ခဲ့ကပါသည်။ 

၁၂။ ၂၇-၁၁-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၉၃၀ နာရီတွင် Tackwan မိ ရှိ စစ်သမီးတပ်ခွဲအား သွားေရာက် 

ကည့် ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကိ ဆိုပီး စစ်သမီးတပ်ခွဲက ေလေကာင်းရန် 

ကာကွယ်ေရး တိုက်ပွဲဝင်အသင့် ေလ့ကျင့်မအား သ ုပ်ပြ သခဲ့ပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၉၄၅ နာရီမှ ၁၀၁၅ နာရီထိ AA Gun Ammunition Factory 

အားကည့် ေလ့လာခဲ့ရာ စက် ုံ Director Kim Chi Up ကကိ ဆိုပီး စက် ုံအတွင်း 

လှည့်လည်ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

 ( ဂ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၀၂၅ နာရီမှ ၁၁၁၅ နာရီထိ Anti-Tank Laser-beam 

Guidance Missile Factory သိုသွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ စက် ုံ Director Ri 

Gong Sik ကကိ ဆိုပီး စက် ုံအတွင်း ှင့် Missile လက်ေတွ ပစ်ခတ်ပြ သခြ င်းများအား 

လှည့်လည် ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 
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 (ဃ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၁၃၀ နာရီမှ ၁၂၃၀ နာရီထိ Radar Factory သိုသွားေရာက် 

ေလ့လာခဲ့ရာ စက် ုံ Director Kang Man Su ကလည်းေကာင်း၊ Igla Factory သို  

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ စက် ုံ Chief Engineer Li Tae Song ကလည်းေကာင်း 

ကိ ဆိုခဲ့ ပးီ စက် ုံများအတွင်း ကည့် ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

 ( င ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၃၅၀ နာရီတွင် ေမြ ာင်ယန်းမိ ရှိ Myohyang San Hotel, 

Revolving Restaurant တွင် ေနလည်စာ စားသံုးခဲ့ပါသည်။ 

 ( စ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၆၁၅ နာရီမ ှ ၁၇၅၀ နာရီထ ိ ေမြ ာင်ယန်းေတာင်ေပ ရှိ 

International Friendship Exhibition Hall သို  သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ ပြ တိုက် 

တာဝန်ရှိသူများကကိ ဆိုပးီ ပြ တိုက်(၂)ခုအတွင်းခင်းကျင်းပြ သထားေသာ ိုင်ငံတကာ 

ေခါင်းေဆာင်များထံမှ ေပးပိုထားရှိေသာ ဂုဏ်ပြ အမှတ်တရ ပစည်းများအား 

လှည့်လည်ေလ့လာခဲ့ကပါသည်။ 

၁၃။ ၂၈-၁၀-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၉၀၅ နာရီမှ ၁၀၁၀ နာရီထ ိSurface to Surface Missile (SCUD 

Missile) Factory သို  သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ စက် ုံ Director Kim Su Gil မှ 

ကိ ဆိုပီး စက် ုံအတွင်း Missile ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်တိုကို အေသးစိတ်ေလ့လာခဲ့ 

ကပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၀၃၀ နာရီမှ ၁၁၂၀ နာရီထိ ပံ ယမး်မိ ေတာ် ေမြ ေအာက်ရထား 

တည်ေဆာက်ထားခြ င်းအား သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကိ ဆိုပီး 

လိုက်လံရှင်းလင်းပြ သခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက်ေမြ ေအာက်ရထားအား လိုက်ပါစီးနင်း 

ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

 ( ဂ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၄၃၀ နာရီမှ ၁၅၃၀ နာရီထိ Memorial Exhibition For 

Victorious Fatherland Liberation War and (PUEBLO) Spy-Ship အား 

ကည့် ေလ့လာခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းပြ သခဲ့ပါသည်။ 

 (ဃ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၅၄၀ နာရီတွင် Kim II Sung University သို  သွားေရာက်ေလ့လာ 

ခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကိ ဆိုပီး University အတွင်း လှည့်လည်ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

 ( င ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၇၀၀ နာရီတွင် ပံ ယမ်းမိ ေတာ် Man Sudae Assembly Hall 

တွင် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း ှင့် ကိုရီးယား 

ဒီမိုကရက်တစ်ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံ Secretary of WPK Central Committee 
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ဖြ စ်ေသာ Mr. Jon Byong Ho တိုသည် ရင်း ှီးစွာ ေတွဆုံေဆွးေ ွးခဲ့ရာ ှစ်ဘက် 

ပွင့်လင်းစွာ အမြ င်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကသည်။ ၎င်းေတွဆုံပွဲသို  ှစ် ိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲ ဝင်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

 ( စ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၈၀၀ နာရီတွင် Mr. Jon Byong Ho က တည်ခင်းဧည့်ခံေသာ 

ဂုဏ်ပြ ညစာစားပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ 

သူရေရမန်း ဦးေဆာင်ေသာ မြ န်မာ့တပ်မေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ဝင်များ စုံညီစွာ 

တက်ေရာက်ကပီးညစာစားပွဲအပးီတငွ် ှစ် ိုင်ငံလက်ေဆာင်ပစည်းများ အပြ နအ်လှန် 

ေပးအပ်ခဲ့ကပါသည်။ 

၁၄။ ၂၉-၁၁-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၈၅၀ နာရီတွင် ပံ ယမ်းေလဆိပ်မှ Air Koryo ေလေကာင်းလိုင်း 

ခရီးစဥ်အမှတ်၊ JS 151 ဖြ င့် ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ ေပကျင်းအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်သို  

တ ုတ် ိုင်ငံ ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၉၃၀ နာရီတွင် ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ေပကျင်း 

အပြ ည်ပြ ည်ေလဆိပ်တွင် Deputy Director General of Foreign Affairs Office 

(FAO)ဖြ စ်ေသာ ဗိုလ်ချ ပ် Tin Jingong၊ တ ုတ် ိုင်ငံဆုိင်ရာ မြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် 

သံအမတ်ကီး ဦးသိန်းလွင်၊ မြ န်မာစစ်သံမှ း ဗိုလ်မှ းကီး တင့်ေဝ ှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

ကကိ ဆိုခဲ့ကပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၂၀၀ နာရီတွင ်ေပကျင်းမိ ရှ ိမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်သံ ုံးသုိ  ေရာက်ရှိရာ 

မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း 

(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း အား မြ န်မာသံ ုံး ှင့် စစ်သံ ုံးမိသားစု 

များက ကိ ဆိုကပးီ  မြ န်မာ့ ိုးရာအစဥ်အလာအတိုင်း ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း အား 

မိသားစုများက ဂါရဝပြ ကန်ေတာ့ကပါသည်။ ၎င်းေနာက် မြ န်မာသံအမတ်ကီးက 

တည်ခင်းေသာ ဂုဏ်ပြ ေနလည်စာ စားသုံးခဲ့ကပါသည်။ 

 ( ဂ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၇၃၀ နာရီတွင် ေပကျင်းမိ ေတာ်ရှိ Ba Yi (သဂုတ-်၁ 

တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင် မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် 

ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ)ဗိုလ်ချ ပ်ကီးသူရေရမန်း ှင့် ဗဟိုစစ်ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ ဝင်၊ PLA စစ်ဦးစီးချ ပ် ဗိုလ်ချ ပ်ကီး Chen Bingde တို  ရင်း ှီးစွာေတွ ဆံု 

ေဆွးေ ွး အမြ င်ချင်းဖလှယ်ကသည်။ ၎င်းေတွဆုံပွဲသို  ှစ် ိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲ ဝင်များ တက်ေရာက်ကပါသည်။ 
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 (ဃ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၈၀၀ နာရီတွင် ဗိုလ်ချ ပ်ကီး Chen Bingde က တည်ခင်းေသာ 

ဂုဏ်ပြ ညစာစားပွဲသို  မြ န်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်မြ င် ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် 

ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း ဦးေဆာင်ေသာ 

မြ န်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ဝင်များ တက်ေရာက်ကသည်။ ညစာစားပွဲအပီးတွင် 

ဗိုလ်ချ ပ်ကီး သူရေရမန်း ှင့် ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ Chen Bingde တိုသည် အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်ပစည်းများ အပြ န်အလှန်ေပးအပ်ခဲ့ကပါသည်။ 

၁၅။ ၃၀-၁၁-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၈၃၀ နာရီတွင် ေပကျင်းမိ အနီးရှိ PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ် 

စခန်းသို  သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ တပ်မမှ း Senior Colonel Chen Xuewu မှ 

ကိ ဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကီး 

သူရေရမန်း အား PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်း ဂုဏ်ပြ စစ်ေရးပြ တပ်ခွဲက 

အေလးပြ ကိ ဆိုပီး ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်းက ဂုဏ်ပြ စစ်ေရးပြ တပ်ခွအဲား စစ်ေဆး 

ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းေနာက် အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်းအတွင်း အိပ်ေဆာင်များအား 

လည်းေကာင်း၊ သံချပ်ကာတိုက်ပွဲဝင်စစ်ယာဥ်/လက်နက်များအား လည်းေကာင်း၊ 

Simulator များအသံုးပြ ပီး ေလ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ေဆာင်ေနခြ င်းအားလည်းေကာင်း 

လှည့်လည်ကည့် ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၂၀၀ နာရီတွင ်ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ 

သူရေရမန်း သည် Diaoyutai ိုင်ငံေတာ်ဧည့်ေဂဟာတွင် Norinco ကုမဏီဥကဌ 

Mr. Zhao Gang ှင့် ေတွဆုံေဆွးေ ွးခဲ့ ပးီ Norinco ကုမဏီဥကဌက မြ န်မာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ေနလည်စာဖြ င့် တည်းခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ 

 ( ဂ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၄၄၅ နာရီတွင် ေပကျင်းမိ  Poly ကုမဏီတွင် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း 

(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း သည် Poly ကုမဏီဥကဌ Mr. Jiang 

Lianxiang ှင့် ေတွဆုံေဆွးေ ွးခဲ့ပါသည်။ Poly ကုမဏီဥကဌက မြ န်မာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ညစာဖြ င့်တည်ခင်း ဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ 

၁၆။ ၁-၁၂-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၉၃၀ နာရီတွင် တ ုတ် ိုင်ငံ ေပကျငး်မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ-်၁ 

တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင် မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် 

ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကီး သူရေရမန်း ှင့် တ ုတ်ပြ ည်သူ  
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သမတ ိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ ဝင် ှင့် ကာကွယ်ေရးဝန်ကးီ ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ Liang 

Guanglie တိုသည် ရင်း ှီးစွာ ေတွဆုံေဆွးေ ွး အမြ င်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကပါသည်။ 

၎င်းေတွ ဆံုပွဲတွင် မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  အဖွဲ ဝင်များ ှင့် 

တ ုတ်တပ်မေတာ်ဘက်မှ တာဝန်ရှိသူ အရာရှိကီးများ တက်ေရာက်ကပါသည်။ 

ေဆွးေ ွးပွဲအပီးတွင် ှစ်ဘက်ေခါင်းေဆာင်များသည် အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစည်း 

အပြ န်အလှန်ေပးအပ်ကပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၄၂၅နာရီတွင ်ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ 

သူရေရမန်း ဦးေဆာင်သည့် မြ န်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည် 

ေပကျင်းအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မှ CA-4170 ေလေကာင်းလိုင်းဖြ င့် ကူမင်း 

ေလဆိပ်သို  ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ ေပကျင်း အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်တွင် 

ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း အား PLA မှ 

Deputy Chief (FAO) ဗိုလ်ချ ပ် Ding Jin Gong ှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ 

ပိုေဆာင် တ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ( ဂ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၇၃၀ နာရီတွင် မြ န်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  

စီးနင်းလုိက်ပါလာေသာ ေလယာဥ်သည် ကူမင်းေလဆိပ်သိုေရာက်ရှိခဲ့ရာ ေလဆိပ် 

တွင် ယူနန်ေဒသ၊ ဒုတိယစစ်ေဒသမှ း ဗိုလ်ချ ပ် Xu Tao Xing ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 

တ ုတ် ိုင်ငံဆိုင်ရာ မြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စစ်ဝန်ချ ပ် ဦးမျိ းတင့် တိုက လာေရာက် 

ကိ ဆိုခဲ့ကပါသည်။ ထိုေနာက် တည်းခိုမည့် Kai Wah Plaza သို  ဆက်လက်ထွက်ခွာ 

ခဲ့ကပါသည်။ 

 (ဃ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၈၀၀ နာရီတွင ် တည်းခိုရာ Kai Wah Plaza တွင် 

ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း အား မြ န်မာ 

ိုင်ငံေတာ် ေကာင်စစ်ဝန်ချ ပ် ုံးမှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ လာေရာက်ကန်ေတာ့ကရာ 

ဗိုလ်ချ ပ်ကီး သူရေရမန်း က မိသားစုများအား ဆုံးမသဝါဒစကား ေပြ ာကားခဲ့ပါသည်။ 

 ( င ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၈၃၀ နာရီတွင် တည်းခိုရာ Kai Wah Plaza ညစာစားပဲွ 

ခန်းမေဆာင်တွင် ယူနန်ေဒသ ဒုတိယစစ်ေဒသမှ း ဗိုလ်ချ ပ် Xu Tao Xing က 

ဂုဏ်ပြ တည်ခင်း ဧည့်ခံေသာညစာစားပွဲသို  မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ 

သူရေရမန်း ှင့် အဖွဲ ဝင်များ တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ PLA ဘက်မှ ဗိုလ်ချ ပ် Xu Tao 
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Xing ှင့် တာဝန်ရှိသူ PLA တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ ညစာ 

စားပွဲအပးီတငွ် ှစ် ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များသည် အမှတ်တရ လက်ေဆာင်ပစည်းများ 

အပြ န်အလှန်ေပးအပ်ခဲ့ကပါသည်။ 

၁၇။ ၂-၁၂-၂၀၀၈ ရက် 

 (က) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၀၉၀၀ နာရီတွင ် Kumming Army Academy သို  

ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း ဦးေဆာင်သည့် 

မြ န်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်မြ င့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  ေရာက်ရှိလာခဲ့ရာ ေကျာင်းအုပ်ကီး 

ဗိုလ်ချ ပ် Wong Shi Ping က ကိ ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချ ပ်ကီး သူရေရမန်းအား Army 

Academy ဂုဏ်ပြ စစ်ေရးပြ တပ်ခွဲက အေလးပြ ကိ ဆိုခဲ့ ပးီ ဗိုလ်ချ ပ်ကီးသူရေရမန်း 

ကစစ်ေရးပြ တပ်ခွအဲား စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက် Army Academy အတွင်း 

လှည့်လည်ကည့် ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

 ( ခ ) ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၅၂၀ နာရီတွင ်ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ 

သူရေရမန်း ဦးေဆာင်သည့် မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည် 

ကူမင်းေလဆိပ်မှ အထူးေလယာဥ် ATR-72 ဖြ င့်ထွကခွာ်ခဲ့ ပးီ ေလယာဥ်မထွက်ခွာမီ 

ကူမင်းေလဆိပ်တွင် ယူနန်ေဒသ ဒုတိယစစ်ေဒသမှ း ဗိုလ်ချ ပ် Xu Tao Xing က 

လိုက်ပါပိုေဆာင် တ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ( ဂ ) ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း ဦးေဆာင်သည့် 

မြ န်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  စီးနင်းလိုက်ပါလာေသာ အထူး 

ေလယာဥ် ATR-72 သည် ေနပြ ည်ေတာ်ေလဆိပ်သို  မြ န်မာစံေတာ်ချိန် ၁၆၁၀ နာရီတွင် 

ပြ န်လည်ဆိုက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၃-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Model of Command Post သုိ သွားေရာက်ေလ့လာရာတွင် ေတွ ရိှချက်များ 

၁၈။ ေပကျင်းမိ ေတာ်ရှိ Model of Command Post သိုသွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရာ Command 

Control System အေကာင်းကို ဒါ ိုက်တာ Mr. Jo Kong Mo ကလည်းေကာင်း၊ National Air 

Defence Command System (PLUTO-4S) အေကာင်းကို ဒါ ိုက်တာ Mr. Kong Myong 

ကလည်းေကာင်း အေသးစိတ်ရှင်းလင်းပြ သခဲ့ပါသည်။ 

၁၉။ ရှင်းလင်းပြ သခဲ့ေသာ Command Control System အား ေနာက်ဆက်တွဲ(က)ဖြ င့် 

လည်းေကာင်း၊ National Air Defence Command System (PLUTO-4S) အား ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ) 

ဖြ င့်လည်းေကာင်း ေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။ 
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၂၄-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  West Sea Barrage တွင် သွားေရာက်ေလ့လာသည့် ေလ့လာေတွ ရိှချက်များ 

၂၀။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  ၀၇၃၀ အချိန်တွင် DPRK ိုင်ငံေတာ်ဧည့်ေဂဟာမှ ထွက်ခွာခဲ့ရာ 

၀၉၀၀ အချိန်တွင် DPRK အေနာက်ဘက်ကမ်းေခြ အနီးရှိ ပင်လယ်ပြ ငအ်ား တာတမံပိတ်ပးီ ေရတံခါးများ 

မှ ေရယာဥ်ကီးများ ဝင်/ထွက် ဆိုက်ကပ် ိုင်ရန် ပြ လုပ်ထားေသာေနရာသို  သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

တာဝန်ရှိသူများမှ ၎ငး် West Sea Barrage ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ရှင်းလင်းတင်ပြ ခဲ့ရာ ေအာက်ပါ 

တိုကို ေလ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည် - 

 (က) west sea barrage အရှည်  (၈)ကီလိုမီတာ 

 ( ခ ) Barrage ၌ ေရလုံတံခါးအေရအတွက်   (၃)ခ ု

 ( ဂ )  နံပါတ်(၁)၏ ေရလုံတံခါးမှ ဝင်ေရာက် ိုင်ေသာ ေရယာဥ်အေလးချိန် (၂၀၀၀)တန ်

 (ဃ) နံပါတ်(၂) ေရလုံတံခါးမှ ဝင်ေရာက် ိုင်ေသာ ေရယာဥ်အေလးချိန် (၅၀၀၀၀)တန ်

 ( င ) နံပါတ်(၃) ေရလုံတံခါးမှ ဝင်ေရာက် ိုင်ေသာ ေရယာဥ်အေလးချိန် (၃၀၀၀၀)တန ်

 ( စ ) Barrage ေပ ရှိ ေမာ်ေတာ်ကားလမ်းအကျယ် (၃၀)ေပ 

 (ဆ) Anchor Shape အထိမ်းအမှတ်ေကျာက်တိုင်အမြ င့် (၁၅)မီတာ 

 ( ဇ ) ၎င်း Barrage အနီးရှိ ေရပြ င်တွင် ဒီေရအတက်အကျ (၂)ကိမ ်

 ( ဈ ) Barrage အနီးေရပြ င်၌ ဒီေရအမြ င့်ဆုံး ှင့် အနိမ့်ဆုံးကွာခြ ားချက်(ေရအမြ င့်)(၇)မီတာ 

၂၁။ ၎င်း Barrage မေဆာက်လုပ်မီ ပင်လယ်ပြ ငမ်ှ ဒီေရအတက်အကျသည် ကမ်းေခြ အထိ 

ေရာက်ရှိသဖြ င့် ပင်လယ်ပြ င်၌ ထူးကဲဒီေရများတက်လာေသာ အေခြ အေနမျိ းတွင် ပံ ယမ်းမိ အပါအဝင် 

ကမ်းေခြ အနီးအနားရှိ မိ /ေကျးရွာများ ေရလမ်းမိုးမ ှင့် မကာခဏကံ ေတွ ရပါသည်။ ၎င်းအပြ င် 

ကမ်းေခြ အနီး ပတ်ဝန်းကျင်မိ ၊ ေကျးရွာများတွင် နယ်ေမြ ေဒသ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်မအတွက ် စက်မဇုန်များ 

တည်ေဆာက်ရာတွင် ေရချိ ရရှိ ိုင်မ (Fresh Water Resources) ရရှိလိုမ၊ ေရလမ်းမိုးမဆိုင်ရာ သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်မှ ကာကွယ်ေစ ိုင်မတိုအတွက် ထိ ု west sea barrage ကိုတည်ေဆာက်ခဲ့ရခြ င်း 

ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအပြ င် ထိုတာတမံတည်ေဆာက်သည့်ေနရာတွင် ဒီေရအနိမ့်ဆုံးေပ (၂၀)ေကျာ်ရှိသဖြ င့် 

အထက်ပါေဖာ်ပြ ခဲ့သည့် ေရတန်ချိန(်၅၀၀၀၀)ထိရှိေသာ ေရယာဥ်ကးီများ ဝင်ေရာက်ဆိုက်ကပ်ပီး ကုန် 

ပစည်းများတင်ချခြ င်းအား လိင်းဒဏ်မခံရသည့်ေရငမိ်တွင် ေဆာင်ရွက် ိုင်၍ နယ်ေမြ ေဒသကုန်စည် 

စီးဆင်းမ မြ န်ဆန်သွက်လက်စွာ ေဆာင်ရွက် ိုင်သည့် အကျိ းထူးများ ရရှိ ိုင်ပါသည်။ 

၂၄-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Naval Unit တစ်ခုသုိ သွားေရာက်ေလ့လာခ့ဲသည့် ေလ့လာေတွ ရိှချက်များ 

၂၂။ ၁၀၃၀ အချိန်တွင် DPRK ၏ west coast fleet (yellow sea fleet)ဖြ စေ်သာ Nampo 

ေရတပ်စခန်းဌာနချ ပ် ကွပ်ကဲမေအာက်ရှိ ေရတပ်အေခြ စိုက်စခန်း (Naval Unit)တစ်ခုသို  သွားေရာက် 
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ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ ၎င်းေရတပ်အေခြ စိုက်စခန်း ပင်လယ်ေအာ်အဝင်ဝတွင် အေခြ ပြ စစ်ေရယာဥ်များ 

လိင်း၊ ေလ ှင့် ရာသီဥတုဒဏ်မှ ကင်းေဝးေစရန်အတွက် ေရထိန်းနံရံ (Water Breaker) များအား 

Concrete ဖြ င့် ေရေအာက်မြ စ်ပြ င်မှ ေရမျက် ှာပြ င်အေပ ထိ တည်ေဆာက်ထားသည်ကို ေလ့လာေတွ ရှိ 

ရပါသည်။ ၎င်းပင်လယ်ေအာ်အတွင်းဘက် ကမ်းေခြ တွင် ဆိပ်ခံတံတား(wharf) ကီးများ တည်ေဆာက် 

ထားပီး ေရယာဥ်ကီးငယ်များ တန်းစီ၍စနစ်တကျ ဆိုက်ကပ်ထားသည်ကို ေလ့လာေတွ ရှိခဲ့ရပါသည်။ 

တန်ချိန် ၅၀၀ အထိရှိေသာ စစ်ေရယာဥ်များ ဆိုက်ကပ်ထားေကာငး် ေလ့လာသိရှိခဲ့ပါသည်။ 

၂၃။ ၎င်းေရတပ်အေခြ စိုက်စခန်း(Naval Unit) တွင် ေရယာဥ်များ အေရးေပ လွန်းတင် ပြ င်ဆင် 

ိုင်ေရးအတွက် ကမ်းေခြ တွင် Dock Yard လွန်းကျင်းတစ်ခု တည်ေဆာက်ထားပးီ အမြ န်သွား 

တိုက်ခိုက်ေရးေရယာဥ်များ ှင့် ကမ်းထိုးေရယာဥ်ငယ်များ၊ Speed boat များ လွန်းတင်ထားသည်ကို 

ေတွ ရှိခဲ့ပါသည်။ 

၂၄။ ၎င်းေရတပ်အေခြ စိုက်စခန်းတွင် စစ်ေရယာဥ်များအား လုံခံ မအရ ထိန်းသိမ်းထားသိုရန် 

အတွက် ဥမင်လိဏ်ေခါင်းတစ်ခု တည်ေဆာက်ထားပီး Tunnel warfare ကို လက်ေတွ  

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ထားရှိသည်ကို ေတွ ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဥမင်အတွင်း ေပ ၁၀၀ ၌ 

စစ်ေရယာဥ်အချိ အား ကမ်းေခြ မှလွန်းတင်သည့် သံလမ်းများဖြ င့် လွန်းတင်ဆွဲယူသည့်စနစ်ဖြ င့် ဥမင် 

အတွင်းသိုထည့်သွင်းထားသည်ကို မျက်မြ င်ေလ့လာသိရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဥမင်များအား ဒုံးပျံ (Missile)များ 

ပစ်ခတ်မဒဏ်ခံ ိုင်ရည်ရှိရန် စနစ်တကျတည်ေဆာက်ထားပးီ ၎င်းဥမင်များပစ်ခတ်မဒဏ် ခံ ိုင်ရည်ရှိရန် 

စနစ်တကျတည်ေဆာက်ထားပးီ ၎င်းဥမင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်အချိ မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်ပါသည် - 

 (က) ဥမင်အရှည် (၆၀၀)မီတာ 

 ( ခ ) ဥမင်အမြ င့် (၃၀)ေပခန်  

 ( ဂ ) ဥမင်အကျယ် (၃၀)ေပခန်  

 (ဃ) အဝင်ဝ ေရှဘက်တွင် Missile ဒဏ်ခံ ိုင်ရန ်ပြ လုပ်ထားသည့် Movable Concrete 

Wall (အလျား - အနံ - အမြ င့်) (၃၀ - ၃ - ၃၀)ခန်  

 ( င ) ဥမင်အတွင်း သံတံခါးများ  (၃)ခ ု          ေနာက်ဆက်တွဲ ( င ) 

၂၄-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Plenary Meeting အေကာင်းအရာများ 

၂၅။ ပံ ယမး်မိ ေတာ်ရှိ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ် ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံ ကာကွယ်ေရးဝန်ကးီဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမတွင် မြ န်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်မြ င့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  ေခါင်းေဆာင် 

ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း (ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း ေခါင်းေဆာင်ေသာ မြ နမ်ာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ှင့် KPA မှ Chief of General Staff General Kim Gyok Sik ေခါင်းေဆာင်ေသာ 

KPA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတိုသည် Plenary Meeting ကို ရင်း ှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကပါသည်။ 
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၂၆။ ၎င်း Plenary Meeting တွင် မြ န်မာတပ်မေတာ်ဘက်မှ အဖွဲ ဝင်အားလုံး တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

၂၇။ ၎င်း Plenary Meeting တွင် KPA ဘက်မှ တက်ေရာက်သူ အဖွဲ ဝင်များမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်းဖြ စ်ပါသည် - 

 (က) General Pak Jae Gyong, Vice Minister of the People's Armed Forces. 

 ( ခ ) Lt. General  Son Sam Sul, Director of the Military Education. 

 ( ဂ ) Maj. General An Yong Gi, Director of the Military External Affairs. 

 (ဃ) Maj. General Kim Gwan Su, Deputy Commander of Air Force. 

 ( င ) Rear Admiral Ri In Su, Deputy Commander of Navy Force. 

၂၈။ မြ န်မာ့တပ်မေတာ်ဘက်မှ ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကီး သူရေရမန်း က 

ေဆွးေ ွးခဲ့ေသာ အချက်များအား ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ KPA မှ Chief of General  

Staff General Kim Gyok Sik က ေဆွးေ ွးခဲ့ေသာ အချက်များအား ေနာက်ဆက်တွဲ(ဃ)ဖြ င့် 

လည်းေကာင်း ေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။ 

၂၅-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Aircraft Movement Control Post (in tunnel) ေလ့လာေတွ ရိှချက်များ 

၂၉။ ေတာင်ကိုရီးယား ိုင်ငံရှိ အေမရိကန်ေလယာဥ်များ၏ real time information ကို ေရဒါ 

များဖြ င့် ေထာက်လှမ်းပီး ေတွ ရှိချက်များကို ကွန်ပျ တာစနစ်သုံး Display Board တွင် အသင့်မြ င်ေတွ ိုင် 

ခြ ငး်ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ အမျိ းသမီးစစ်သည်များမှ Display Board တွင် ေထာက်မှတ်ခြ ငး်(Plotting) 

ပြ လုပ်၍လည်းေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပါသည်။ Display Board ေရှတွင် Commander မှထိုင်၍ 

အနီးကပ်ကီးကပ် န်ကား ိုင်ပါသည်။ ပထမအခန်းတွင် Manual (လူဖြ င့်)ေရးမှတ်သည့် Board တစ်ခု၊ 

Auto စနစ်ဖြ င့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် Board တစ်ခုထားရှိပါသည်။ ဒုတိယအခန်းတွင် manual 

(လူဖြ င့်)ေရးမှတ်သည့် Board (၉)ခုဖြ င့် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပါသည်။ Control Room များအားလုံး 

ေမြ ေအာက်လိဏ်ဂူထဲတွင် တည်ေဆာက်ထားရှိပါသည်။ လိဏ်အတွင်းခန်းများကို ေထာင့်ချိ းေကွ  

လမ်းများ၏ ဝဲယာတစ်ဘက်တစ်ချက်စီတွင် ထားရှိပါသည်။ ၎င်းစခန်းမှ (၃၈)ဒီဂရီ မျဥ်းပိ င်ေနရာသို  ၆၀ 

ကီလိုမီတာခန်  ကွာေဝးပါသည်။ အသုံးပြ ေရဒါများအေနဖြ င့် အမြ င့် ၁၀၀၀ မီတာရှိပစ်မှတ်ကို ၁၂၄ 

ကီလိုမီတာအကွာအေဝးမှလည်းေကာင်း၊ အမြ င့် ၃၀၀၀ မီတာရှိပစ်မှတ်ကို ၁၆၇ ကီလိုမီတာ အကွာအေဝး 

မှလည်းေကာင်း ဖမ်းယူေတွ ရှိ ိုင်ပါသည်။ ၎င်းစခန်း၏ ဥမင်တည်ေဆာက်မ ှင့် စက်ပစည်းတပ်ဆင်မများ 

ကို စစ်သည်များအင်အားဖြ င့်သာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဥမင်တူးရာတွင် အသုံးပြ ေသာ ကိရိယာများ ှင့် 

ပတ်သက်၍ ေဖြ ကား ိုင်ခြ င်းမရှိပါ။ ၁၉၅၀-၅၃ ခု ှစ် ကိုရီးယားစစ်ပွဲကာလတွင် ၎င်းစခန်းအား အသုံးပြ  
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ခဲ့ပါသည်။ ေခါင်းေဆာင်ကီး ကင်အီဆွန်း မှ လက်ရှိအဆင့်ကဲ့သို  အဆင့်မီေစရန် ပြ ပြ င်တည်ေဆာက် 

ေစပးီ ၁၉၇၂ ခု ှစ်တွင် ပီးစီးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစခန်းအား ေကျးရွာ ှင့်တစ်ဆက်တည်းထားရှိေကာင်း ေတွရှိ 

ရပါသည်။ စခန်းခံစည်း ိုးအား သံဆူးကိ းဖြ င့် ကာရံထားပးီ သံဆူးကိ းအကန်များတွင် ေကသီးများ 

ခံထားပါသည်။ လပ်စစ်ဓါတ်လတ်ထား ိုင်ေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

၂၅-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Aircraft Hanger in Tunnel ဥမင်လိဏ်အတွင်း တည်ေဆာက်ထားေသာ 

ေလယာဥ် ုံများအား ေလ့လာေတွ ရိှချက်များ 

၃၀။ ေလတပ်စခန်း၊ ေလယာဥ်ကွင်းတွင် ဆိုဗီယက်လုပ် MIG 21 ေလယာဥ်များ၊ MIG 19 

ေလယာဥ်များအား ေတွ ရှိရပါသည်။ စက်မလက်မစစ်သည်များ၊ လက်နက်စစ်သည်များ၊ ေလယာဥ်အနီး 

တွင် အလုပ်လုပ်ေနသည်ကို ေတွ ရပါသည်။ ေလယာဥ်ဆွဲလမ်းတေလာက် ေဘးတွင် ကွန်ကရစ်ဖြ င့် 

အခိုင်အမာပြ လုပ်ထားေသာ ေလယာဥ် ုံအချိ ေတွ ရပးီ အေပ မှေမြ ဖို မြ က်စိုက်ထားပါသည်။ ပြ ပြ င် 

ထိန်းသိမ်းမပြ လုပ်ေနေသာ ေလယာဥ် ုံတစ် ုံအား ေမြ ပြ င်ေပ တွင် ပုံမှန်အေနအထားဖြ င့် ေတွ ရပါ 

သည်။ ေလယာဥ်များ ပုံဖျက်ဖုံးကွယ် ထိန်းသိမ်းထားေသာ ဥမင်လိဏ်၏ အဝင်ဝတွင် ပုံဖျက်ဖုံးကွယ်ခြ င်း 

အေနဖြ င့် ပိုက်ကွန်ဖြ င့် အေပ မှဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ ဥမင်တံခါး ှစ်ချပ်အား ေကျာက်သားထုဖြ င့် 

တည်ေဆာက်ထားပီး စက်အားဖြ င့် အဖွင့်အပိတ်ပြ လုပ်ပါသည်။ လိဏ်ဂူအေနဖြ င့် အကျယ်(၁၄)မီတာ၊ 

အမြ င့် (၁၀)မီတာ ှင့် အရှည်(၆၀၀)မီတာ ရှိပါသည်။ ဥမင်အတွင်း 14x10 မီတာ ပမာဏဖြ င့် 

ေတာက်ေလာက်တည်ရှိသဖြ င့် MIG 21 ေလယာဥ်များရပ်ထားပီး ဝဲယာတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် 

external tank များချထားသည်ကို ေတွ ရပါသည်။ ဥမင်အေနဖြ င့် ေဖြ ာင့်တန်းခြ င်းမရှိဘဲ ဘယ်ညာ 

ေကွ ဝိုက်ကာ တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ မီးစက်ခန်း သီးသန်ထားရှိပါသည်။ ဗဟိုထိန်းချ ပ်ခန်းတွင် 

ေရဒါဖြ င့် ေတွ ရှိချက်အား ေထာက်မှတ်ခြ င်းစနစ်အတိုင်း ေလယာဥ်ကွင်း ထိန်းချ ပ်ဧရိယာအတွင်း၌ 

ပစ်မှတ်များအား မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပါသည်။ ထိုအခန်းတွင် စစ်ပွဲအတွင်း Commander မှတိုက် ိုက် 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲ ိုင်ပါသည်။ ဥမင်အတွင်း ေလသူရဲများ အိပ်ေဆာင်၊ စစ်သည်များ အိပ်ေဆာင်တိုကို 

အိပ်ယာပစည်းအပြ ည့်အစုံ ညီညာစွာခင်းကျင်းလျက် ထားရှိပါသည်။ ဥမင်အတွင်းတွင် သံတံခါး ှစ်ထပ် 

ထပ်မံပြ လုပထ်ားပီး စက်အားဖြ င့် အပိတ်အဖွင့် ပြ လုပ်ပါသည်။ သံတံခါးအား သံပြ ားအလုံပိတ်ဖြ င့် 

လိဏ်အကျယ်အဝန်းအတိုင်း ပြ လပုထ်ားပီး အေပ သိုဆွဲယူပိတ်ခြ င်း၊ ေအာက်သိုခင်းပးီ ဖွင့် ခြ ငး်ပြ လုပ် 

ိုင်ပါသည်။ ဥမင်အကျယ်အဝန်းအေနဖြ င့် ၎င်း ိုင်ငံသုံး တိုက်ေလယာဥ်များထားရှိရန် ဝင်ဆန်မရှ ိ

ပါသည်။                ေနာက်ဆက်တွဲ ( စ ) 

၂၅-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  သံချပ်ကာတပ်ဖဲွ  ေလ့ကျင့်ေရးဌာနအား ေလ့လာရာတွင် ေတွ ရိှချက်များ 

၃၁။ ေမြ ာက်ကိုရီးယားတပ်မေတာ် သံချပ်ကာတပ်ဖွဲ  ေလ့ကျင့်ေရး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြ စ်ေသာ 

အေခြ ခံဘာသာရပ်များဖြ စ်သည့် တင့်တိုက်ယာဥ်မှ း(Tank Commander)၊ ယာဥ်ေမာင်း(Tank 

Driver)၊ အေမြ ာက်ပစ်သမား (Tank Gunner)တို  ပူးေပါင်းေလ့ကျင့် ိုင်ရန် စီမံထားသည့် Simulator 
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သ ုပ်ပြ သမဖြ စ်ပါသည်။ တင့်စုေပါင်းေလ့ကျင့်ေရး Simulator တွင် ပါဝင်ေသာ အစိတ်အပိုင်းများမှာ 

ေမြ ာက်ကိုရီးယား ိုင်ငံမှထုတ်လုပ်၍ လက်ရှိေမြ ာက်ကိုရီးယားတပ်မေတာ်တွင် အသုံးပြ လက်ရှိသည့် 

Chon Ma အမျိ းအစားတင့် တစ်စီး ှင့် ကွန်ပျ တာကွန်ယက်စနစ် တွဲဖက်ပြ လုပ်ထားပါသည်။ 

ကွန်ပျ တာကွန်ယက်စနစ်တွင် ကွန်ပျ တာ(၂)လုံး၊ Projection Speaker၊ အသံချဲ စက်၊ အာ ုံခံကိရိယာ 

ှင့် အချက်အလက်ဆက်စပ်ေပးသည့် Interface တိုပါဝင်ပါသည်။ 

၃၂။ Simulator ၏လုပ်ေဆာင်မမှာ ယာဥ်ေမာင်းသမား ှင့် အေမြ ာက်ပစ်သမားတို  ကိုင်တွယ် 

အသုံးပြ ေသာ အထိန်းအချ ပ်ကိရိယာများတွင် အာ ုံခံကိရိယာ(Sensor)များတပ်ဆင်ပးီ၊ ၎င်းမှာ 

ကွန်ပျ တာသို  အချက်အလက်များ ေပးပိုသည့်အတိုင်း တွက်ထုတ်၍ Computer Interface မှ 

ေပးပိုသည့် အချက်အလက်များအား တစ်ဖန ် Electronic Signal သိုေပြ ာင်းေပးခြ င်းဖြ င့် တင့်ကားရပ် 

ထားေသာ ေအာက်ခံကမ်းခင်းပြ ားေအာက်ရှိ Hydraulic System ကိုအလုပ်လုပ်ေစပးီ တင့်ကား 

ေမာင်း ှင်စဥ် ေတွ ကံ ရမည့် အေခြ အေနအတိုင်း အနိမ့်အမြ င်၊့ အတိမ်းအေစာင်း၊ အလှည့်အေပြ ာငး် 

များကို ပကတိေမြ ပြ င်တွင် ေမာင်း ှင်စဥ် လပ်ရှားမများ၊ အင်ဂျင်သံ အနိမ့်အမြ င့်များကိုပါ ဖြ စ်ေပ ေစပါ 

သည်။ 

၃၃။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ယာဥ်ေမာင်းသမား ကည့် ရမည့် အချက်ပြ ဒိုင်ခွက်များ လပ်ရှားမ ှင့် 

ေရှ မြ င်ကွင်းကိုလည်း Projector ဖြ င့် ထိုးပြ ထားပါသည်။ အလားတူ Projector ဖြ င့် ထိုးပြ ထားေသာ 

မြ င်ကွင်းရှိ ပစ်မှတ်များကို အ ေြမာက်ပစ်သမားမှ ချိန်တွယ်ပစ်ခတ်မ ပြ လုပ်ပါက ပစ်ချက်၊ ထိချက်များကို 

မြ င်ကွင်း ှင့်ေပါက်ကွဲသံများပါ ဆက်စပ်ဖန်တီးေပးထားသဖြ င့် စစ်ေမြ ပြ င်တွင် လက်ေတွ ပစ်ခတ်ရ 

သကဲ့သို  ခံစားမဖြ စ်ေပ ေစပါသည်။ 

၃၄။ ထိုအပြ င် ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးလက်နက်ဖြ စ်သည့် ပုခုံးထမ်းပဲ့ထိန်းဒုံး Igla ကိုလည်း 

Simulator တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ တင့်ကားေပ မှ စီးနင်းလိုက်ပါ၍ မြ င်ကွင်းေပ ရှိ ေလယာဥ်၊ 

ရဟတ်ယာဥ်များကို ေလ့ကျင့်ပစ်ခတ် ိုင်ရန် ဆက်စပ်ဖန်တီးထားသည်ကို ေတွ ရှိရပါသည်။ 

၃၅။ တင့်စုေပါင်းေလ့ကျင့်ေရးကို အသုံးပြ ေလ့ကျင့် ခြ င်းဖြ င့် စက်သံုးဆီကုန်ကျမ၊ ခဲယမ်းကုန်ကျမ၊ 

တိုက်ယာဥ်ချိ ယွင်းပျက်စီးမ၊ တိုက်ယာဥ်အဖွဲသားများထိခိုက်မများမှသက်သာေစမည့်အပြ င် ယာဥ်ေမာင်း 

သမား၏လုပ်ေဆာင်ချက်များ မှန်ကန်မ ရှိ/မရှိ၊ လမ်းေကာင်းထိန်းသိမ်းမ ေကာင်း/မေကာင်း၊ ဂီယာ 

ေရွးချယ်မ မှန/်မမှန် စသည်တိုကို ထိန်းချ ပ်ေရးအခန်းမှ နည်းပြ အပါအဝင် အခြ ားသင်တန်းသားများပါ 

အကဲဖြ တ် ိုင်ပါသည်။ အလားတူ အေမြ ာက်ပစသ်မား၏ ပစ်ခတ်မများ ထိေရာက်မ ရှိ/မရှိ ှင့် 

ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရး လက်နက်၏ ထိေရာက်မများပါ ေလ့ကျင့်ေပး ိုင်သည့် ေလ့ကျင့်ေရး 

အေထာက်အကူပြ ပစည်းဖြ စ်ပါသည်။ 
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၂၆-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  KPA Anti-Aircraft Unit သုိသွားေရာက်ေလ့လာရာတွင် ေတွ ရိှချက်များ 

၃၆။ KPA Anti-Aircraft Unit ရှိ Radar System တစ်ခုလုံးကို ေမြ ကီးတွင် ကျင်းတူး 

မြ ပ် ှံထားပီး အေပ မှ အခြ မ်း ှစ်ခြ မ်းပါအဖုံးဖြ င့် ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ ထိုအဖုံးေပ တွင် ေမြ ကီး 

တင်ထားပီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ အပင်များအတိုင်းစိုက်ပျိ း၍ ပုံဖျက်ထားပါသည်။ 

လိုအပ်ပါက ထိုအဖုံးကို ေမာ်တာအားဖြ င့်ဖငွ့်ပီး အတွင်းမှ Radar System ကို စက်အားဖြ င့် အေပ သို  

မြ င့်တင်ေပးပီး Radar ဖမ်းယူပါသည်။ ပးီလင် Radar ကို ပြ နခ်ျပးီ အဖုံးပြ န်ပိတ်လုိက်သည် ှင့် ပုံဖျက် 

ဖုံးကွယ်မ ရရှိထားပးီဖြ စ်ပါသည်။ 

၃၇။ အထက်ပါ Radar ှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းတွင် လိဏ်ေခါင်းကးီ (၁)ခုရှိ ပီး ထုိ 

လိဏ်ေခါင်းတွင် အေပါက် (၄)ေပါက် ေဖာက်ထားပါသည်။ အေပါက်တစ်ေပါက်သည် Missile တင် 

ကားများ၊ လူများ ဝင်/ထွက်ေသာ အေပါက်ဖြ စ်ပီး ကျန် (၃)ေပါက်တွင် တစ်ေပါက်စီ၌ Missile (၄)လုံး 

တစ်ပိ င်တည်းပစ်ခတ် ိုင်ေသာ ပစ်စင်တစ်ခု၊ Missile တင်ယာဥ် (၂)စီးစီ အသင့်ရှိေနပါသည်။ ၎င်းတို  

အပြ င်မှ သံပြ ားတံခါးကီးဖြ င့် ပိတ်ထားပါသည်။ Missile ပစ်ခတ်လိုေသာအခါ သံတံခါးကီးကို လပ်စစ် 

ေမာ်တာအားဖြ င့်ဖွင့် ပီး Missile ပစ်စင်ကို ေမာ်တာအားဖြ င့် လိဏ်ေခါင်းအပြ င်သို  ဆွဲထုတ်ရပါသည်။ 

၎င်းေနာက် Missile ၏ေနာက်ကန်ယမ်းမီးဒဏ်ကုိ ကာကွယ်ရန်အတွက် သံပြ ားတံခါးကီးကို ပြ န်ပိတ်ပးီ 

လိုရာသို  Missile ပစ်ခတ် ိုင်ပါသည်။ 

၃၈။ ၎င်းတို ှင့်တစ်ဆက်တည်း လိဏ်ေခါင်းအတွင်းတွင် Command Control Vehicle ကား 

(၁)စီးရှိပါသည်။ ၎င်း Vehicle ဖြ င့် ေရဒါမှဖမ်းယူရရှိေသာ အချက်အလက်များကို စိစစ်ခြ ငး်၊ Missile 

ပစ်စင်များကို ပစ်မိန်ေပး န်ကားခြ င်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။         ေနာက်ဆက်တွဲ (ဆ) 

၂၆-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Special Army Unit သုိသွားေရာက်ေလ့လာရာတွင် ေတွ ရိှချက်များ 

၃၉။ ပံ ယမ်းအနီးရှိ အကမ်းဖက် ှိမ်နင်းေရးတပ်ဖွဲ က့ဲသိုေသာ အင်အား (၁၀၀)ေကျာ်ရှိသည့် 

တပ်ဖွဲ ဖြ စ်ပါသည်။ အဖွဲလိုက် ကိုယ်ခံပညာကမ်းကျင်မ ပြ သခြ ငး်၊ ကမ်းဘားကမ်းကျင်မပြ သခြ ငး်၊ 

တစ်ဦး ှင့်တစ်ဦး (သို)တစ်ဦး ှင့် အများတိုက်ခိုက်မသ ုပ်ပြ ခြ ငး်၊ ဒါး/ တ/ူ ခရင်း/ ပုဆိန်/ ရဲဒင်း/ 

ေပါက်ခန်းပစ် ကမ်းကျင်မသ ုပ်ပြ ခြ ငး်၊ အုတ်/အုတ်ကပ်များ ထိုးခွဲမစွမ်းရည်ပြ သခြ င်း၊ တစ်ဦးချင်း (သို) 

အဖွဲ လိုက် ိ ုင်ဖယ်/ပစတိုပစ် ကမ်းကျင်မသ ုပ်ပြ ခြ င်းတိုကို ပြ သခဲ့ပါသည်။ 

၂၆-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Kim II Military University သုိသွားေရာက်ေလ့လာရာတွင် ေတွ ရိှချက်များ 

၄၀။ သင်တန်းသားများအေနဖြ င့် ဒုတိယဗိုလ်မှ းကီး ှင့်အထက် အရာရှိကီးများ တက်ေရာက် 

ရေသာေနရာဖြ စ်ပါသည်။ ပြ တိုက်အတွင်း တိုက်ခိုက်ေရးယာဥ်များ၊ တင့်ကား၊ သံချပ်ကာ ကားများ၊ 

အေမြ ာက၊် စိန်ေပြ ာင်း၊ ေလာင်ချာ၊ လက်နက်ငယ်၊ ဗုံးသီးများ၊ ဒုံးများကို ပြ သထားပါသည်။ သင်တန်းသား 

များအေနဖြ င့် သဲေမြ ပုံတိုက်ပွဲေလ့ကျင့်ခန်း ေလ့ကျင့်ေနသည်ကို ေတွ ရှိခဲ့ပါသည်။ ရန်သူသတင်းမှတ်တမ်း 
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ခန်းတွင် ရန်သူ ိုင်ငံ ေခြ လျင်/ေလတပ်/ေရတပ်ဌာနချ ပ်ေနရာများ၊ အုပ်ချ ပ်ေထာက်ပံ့မ ဆက်သွယ်ေရး 

အဓိကေနရာများ၊ လက်နက်ကီးေနရာများကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ရန်သူအေမရိကန်တပ်များ၏ 

တပ်ဖြ န်ချထားရှိပုံများလည်း ပြ စုမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ 

၂၆-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  KPA အမျိ းသမီးတပ်ဖဲွအား ေလ့လာရာတွင် ေတွ ရိှချက်များ 

၄၁။ ပံ ယမး်မိ ရှိ အသက် (၁၈) ှစ်မှ (၂၆) ှစ်ကား အမျိ းသမီး(အပျိ )များ စုဖွဲ ေလ့ကျင့်ထား 

ေသာစစ်သမီးတပ်ဖွဲ  ဖြ စ်ပါသည်။ သင်တန်း(၄)လတက်ပးီ (၆) ှစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရပါသည်။ လက်ရှိ 

တပ်ခွဲအင်အား (၈၀)ေကျာ်ခန်ရှိပါသည်။ ထိုတပ်ခွဲရှိ အမျိ းသမီး ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးအတွက် 

ေလယာဥ်ပစ် (၁၄.၅)မမ စက်ေသနတ်(၆)လက်ဖြ င့် ေလ့ကျင့် ပြ သမကို ေလ့လာခဲ့ရပါသည်။ ထိုေနာက် 

အင်အား (၃၀)ပါ အမျိ းသမီးအဖွဲ၏ ေတးဂီတေဖျာ်ေဖြ ပွဲကို ကည့် အားေပးခဲ့ရပါသည်။ 

၂၇-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Anti-aircraft Gun Ammunition Factory အားေလ့လာခြ င်း 

၄၂။ Anti-aircraft Gun Ammunition Factory အား Underground Tunnel အတွင်း 

တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ Tunnel သည် ေတာင်ကုန်းေအာက်(၁၀၀)မီတာတွင်ရှိ ပးီ N.B.C Protection 

ရရှိေအာင် တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ စက် ုံတွင် ေအာက်ပါ Anti-aircraft Gun Ammunition များ 

ထုတ်လုပ်ပါသည် - 

 (က) 57 mm HE.T Shell 

 ( ခ ) 37 mm HE.T Shell 

 ( ဂ ) 30 mm AA Shell 

 (ဃ) Pilot Bullet စက် ုံအတွင်း Shell Machining Line, Tool Production Line, Press 

and Forging Shop, Card ridge Production Line များအား ေလ့လာခဲ့ရ 

ပါသည်။ 

၂၇-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Anti-tank laser beam Guidance Missile Factory အားေလ့လာရာတွင် 

ေတွ ရိှချက်များ 

၄၃။ စက် ုံအား Underground Tunnel အတွင်း တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ စက် ုံအား ၁၉၇၃ 

ခု ှစ်မှ ၁၉၇၆ ခု ှစ်အတွင်း တည်ေဆာက်ပးီစီးခဲ့ပါသည်။ Tunnel အား NBC Protection ရရှိေအာင် 

တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ စက် ုံစတင်ထူေထာင်စဥ်က Optical Product များ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ ပးီ 

ေနာက်ပိုင်းတွင် Anti-tank Missile များထုတ်လုပ်ခဲ့ ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ 
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၄၄။ Anti-tank Laser beam Guidance Missile သည် အချင်း(၁၂၀)မီလီမီတာရှိပီး တာေဝး 

(၃၀၀၀)မီတာအထိ ပစ်ခတ် ိုင်ပါသည်။ Tunnel အတွင်း Component ထုတ်လုပ်မ စက်ပိုင်းများအား 

ေလ့လာကည့် ခဲ့ ပးီ Tunnel ပြ င်ပစက် ုံအေဆာက်အဦများအတွင်း Gyro Assembly စက် ုံ၊ Printed 

Circuit Board (PCB) ထုတ်လုပ်သည့်စက် ုံ၊ Launcher Testing အလုပ် ုံများအား ကည့် ေလ့လာခဲ့ 

ပါသည်။ Anti-Tank Laser beam Guidance Missile အား (၂၀၀၀)မီတာ အကွာအေဝးရှိ 

(၂x၂)မီတာ ပတ်လည်ပစ်မှတ်ကို လက်ေတွ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မအား ကည့် ေလ့လာခဲ့ရာ ပစ်မှတ်အား 

ထိေရာက်စွာ ပစ်ခတ် ိုင်ေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

၂၇-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Radar and Igla Missile Factory အား ေလ့လာရာတွင် ေတွ ရိှချက် 

၄၅။ စက် ုံအား Underground Tunnel အတွင်း တည်ေဆာက်ထားပီး NBC Protection 

စနစ်ပြ လုပ်ထားပါသည်။ စက် ုံအတွင်း Modification ပြ လုပ်ထားေသာ ုရှား ှင့် တ ုတ် Search 

Radar များ၊ ECM ကိရိယာများ၊ GPS Jammer များ၊ Tunner များအား ကည့် ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

၄၆။ ထုတ်လုပ်မ စက်လိုင်းများအေနဖြ င့် Radar ှင့် Printed Circuit Board (PCB)ထုတ်လုပ် 

တပ်ဆင်မများ၊ Igla Missile အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်မများအား ကည့် ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

၂၈-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  Surface to Surface Missile Factory အားသွားေရာက်ေလ့လာရာတွင် 

ေတွ ရိှချက်များ 

၄၇။ ပံ ယမး်မိ ဆင်ေခြ ဖုံးေနရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ SCUD Missile များ ထုတ်လုပ်သည့် စက် ုံ 

ဖြ စ်ပါသည်။ Component ထုတ်လုပ်မစက်လိုင်းများအား Underground Tunnel အတွင်း ထားရှိပါ 

သည်။ ဆက်လက်၍ On Ground ရှိ Missile Engine တပ်ဆင်သည့် အလုပ် ုံ၊ Missile Body ထုတ်လုပ် 

တပ်ဆင်သည့်အလုပ် ုံ၊ Missile Complete တပ်ဆင်သည့် အလုပ် ုံများအား ေလ့လာကည့် ခဲ့ပါသည်။ 

Missile Complete အလုပ် ုံများတွင် SCUD-D ှင့် SCUD-E ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ေနရာများအား ကည့်  

ေလ့လာခဲ့ရပါသည်။ SCUD-D သည် ကွာ ေဝး(၇၀၀)ကီလိုမီတာအထိ၊ SCUD-E သည် ကွာေဝး (၁၅၀၀) 

ကီလိုမီတာအထိ ှင့် SCUD-F သည် အကွာအေဝး (၃၀၀၀)ကီလိုမီတာအထိ ပစ်ခတ် ိုင်ေကာင်း သိရှိရပါ 

သည်။ 

၂၈-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန  USS Pueblo အား ေလ့လာေတွ ရိှချက် 

၄၈။ ေမြ ာက်ကိုရီးယား ိုင်ငံက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည့် အေမရိကန် ိုင်ငံမှ USS Pueblo 

(AGER-2)ေရယာဥ်အား ပံ ယမး်မိ ရှိ မြ စ်ကမ်းနားတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသည်ကို သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ရပါ 

သည်။ အေမရိကန်ေရတပ်သည် ၎င်းေရယာဥ်အား ၁၉၄၄ ခု ှစ်တွင် Wisconsin ပြ ည်နယ်ရှိ 

Kewaunee မိ တွင် အေမရိကန်ကည်းတပ်၏ ကုန်တင်ေရယာဥ် (FP-344)အဖြ စ် ေဆာက်လုပ်ခဲ့ ပီး 

၁၉၆၆ ခု ှစ်တွင် အေမရိကန်ေရတပ်သို  လဲေပြ ာင်းေပးခဲ့၍ USS Pueblo အမည်ေပြ ာင်းလဲေခ ေဝ  

သတ်မှတ်ခဲ့ ခြ င်းဖြ စ်ေကာငး် ေလ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည်။ 
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၄၉။ ၎င်းေရယာဥ်ေပ တွင် ေရယာဥ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြ င်း သမိုင်းေကာင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 

ကို Video ဖြ င့် ပြ သပါသည်။ ၁၉၆၇ ခု ှစ ် ိုဝင်ဘာလတွင် Pueblo ေရယာဥ်သည် အီလက်ထေရာနစ် 

ပိုင်းဆိုင်ရာ ေထာက်လှမ်းေရးသတင်းအချက်အလက်များ ရယူစုေဆာင်းရန် ှင့် သီးခြ ားတာဝန်များ 

ေဆာင်ရွက်ရန် အေကာငး်ပြ ချက်ဖြ င့် ထွက်ခွာလာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၈ ခု ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်ေနတွင် 

ဂျပန် ိုင်ငံ Sasebo ေရတပ်စခန်းမှ ထပ်မံထွက်ခွာလာခဲ့ ပီး ၁၉၆၈ ခု ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနတွင် 

ေမြ ာက်ကိုရီးယား ိုင်ငံ အေရှဘက်ကမ်းေခြ မှ (၁၅)မိုင်အကွာသိုအေရာက်တွင် ေဒသဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ များမှ 

တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးခြ င်း ခံခဲ့ရပါသည်။  ေြမာက်ကိုရီးယားတို၏ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးမေကာင့် USS 

Pueblo ေရယာဥ်မှ စစ်သည်တစ်ဦး ေသဆုံးခဲ့ ပးီ ေရယာဥ်မှ အရာရှိ/စစ်သည် (၈၂)ဦးမှာ 

ေမြ ာက်ကိုရီးယား ိုင်ငံတွင် တစ် ှစ်နီးပါးခန်  ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပးီမှ ပြ န်လည်ေစလတ်ေပးခဲ့ေကာငး် 

ေလ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည်။ အေမရိကန်တိုအေနဖြ င့် ေရေကာင်းတိုင်းတာေရး သုေတသနပြ လပု်ရန် 

ေရေကာင်းသတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် သွားလာခြ င်းသာဖြ စ်ေကာင်း အေကာငး်ပြ ခဲ့ပါသည်။ 

၅၀။ ၎င်းေနာက် ေရယာဥ်တစ်စီးလံုးသို  လှည် ့လည်ပြ သရာ ဆက်သွယ်ေရးစက်မျိ းစုံထားရှိရာ 

အခန်း၊ အသံသွင်းတိတ်ေခွမျိ းစုံ ထားရှိရာအခန်း၊ စစ်ေရယာဥ် အရာရှိ/စစ်သည် ရိပ်သာခန်း၊ 

စစ်ေရယာဥ်မှ း ှင့် အရာရှိများအိပ်ခန်း၊ ေရယာဥ်ေမာင်း ှင်ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်မဆိုင်ရာ စနစ်များ 

ထားရှိရာ ေရယာဥ်ပဲ့စင်များ ှင့် ေရယာဥ်ဦးပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်း၊ ပဲ့ပိုင်းတိုအား ေလ့လာကည့် ခဲ့ရပါသည်။ 

ေရယာဥ်တွင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်အသုံးပြ စက်မကီး (၂)လုံးတပ်ဆင်ထားရှိပးီ ေရယာဥ်အေလးချိန် (၈၅၀)တန် 

ရှိပါသည်။ 

၅၁။ ၎င်း USS Pueblo ေရယာဥ်အား Wonsan ှင့် Hungham ဆိပ်ကမ်းမိ တိုတွင် ှစ် (၃၀)ခန်  

အများပြ ည်သူများ ကည့် ိုင်ရန် ပြ သထားပီးမှ ပံ ယမး်မိ ရှိ Taedong  River အတွင်းသို  ပြ ခန်းအဖြ စ် 

ေပြ ာင်းေရ ပြ သဖွင့်လှစ်ထားခြ င်းဖြ စ်ေကာင်း ေလ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည်။ 

၃၀-၁၁-၂၀၀၈ ရက်ေန PLA ၏ အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်မ (The 6th Armour Division) သုိ 

သွားေရာက်ေလ့လာ ေတွ ရိှချက်များ 

၅၂။ အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်မသည်  ေပကျင်းစစ်ေဒသ  ေပကျင်းမိ ေတာ်ေမြ ာက်ဘက် ၄၀ 

ကီလိုမီတာခန်အကွာ Nang Kou မိ တွင် တည်ရှိပါသည်။ သံချပ်ကာတပ်မဌာနချ ပ်သို  ၀၈၄၀ နာရီခန်  

တွင် ေရာက်ရှိပါသည်။ အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်မမှ တပ်မမှ း Senior Colonel Cheng Xie Wu ှင့် 

အရာရှိများမှ ကိ ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချ ပ်ကးီ သူရေရမန်း ှင့်အတူ အေလးပြ ခံစင်မြ င့်၌ ေနရာယူခဲ့ ပးီ 

ဂုဏ်ပြ တပ်ဖွဲ ှင့် စစ်တီးဝိုင်းမှ အေလးပြ ခြ င်း ခံယူခဲ့ပါသည်။ ဂုဏ်ပြ တပ်ဖွဲအား စစ်ေဆးခြ င်း၊ ဂုဏ်ပြ  
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တပ်ဖွဲ မှ အမြ န်ေလျာက်ဖြ င့် ချီတက်အေလးပြ ခြ ငး် ခံယူပးီေနာက် ဌာနချ ပ်ခန်းမအတွင်း သံချပ်ကာ 

တပ်မမှ းမှ တပ်မ၏သမိုင်းေကာင်းကို ေအာက်ပါအချက်များဖြ င့် အပိုင်း(၅)ပိုင်းခွဲ၍ ရှင်းလင်းပါသည် - 

 (က) Organization and Equipment 

 ( ခ ) Officers and Soldiers 

 ( ဂ ) Military Training 

 (ဃ) Logistic Support 

 ( င ) Technical Support 

၅၃။ အမှတ်(၆) သံချပ်ကာတပ်မအေနဖြ င့် ၁၉၆၈ ခု ှစ်တွင် ဖွဲ စည်းခဲ့ ပးီ ေပကျင်းစစ်ေဒသ 

ကွပ်ကဲမေအာက်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိ ပီး တပ်မေတာ်၏ အဓိကတာဝန်မှာ ေပကျင်းမိ ေတာ် 

လုံခံ ေရး ှင့် လပ်ရှားစစ်ဆင်ေရးများ ဆင် ဲရန်ဖြ စ်ေကာင်း သံချပ်ကာတပ်မ ကွပ်ကဲမေအာက်တွင် 

ေအာက်ပါအတိုင်း တပ်ရင်းကီး(၅)ရင်း ဖွဲ စည်းထားပါသည် - 

 (က) သံချပ်ကာတပ်ရင်းကီး ၃ ရင်း၊ 

 ( ခ ) အေမြ ာက်တပ်ရင်းကီး ၁ ရင်း၊ 

 ( ဂ ) ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးတပ်ရင်းကီး ၁ ရင်း၊ 

၅၄။ ထိုအပြ င် သံချပ်ကာတပ်မ၌ သီးခြ ား Support and Logistic တပ်များလည်း ဖွဲ စည်းထားရိှ 

ကာ အင်အားစုစုေပါင်း ၈၀၀၀ ေကျာ် ပါဝင်ပါေကာင်း ှင့် သံချပ်ကာတပ်မသည် ၁၉၉၉ ခု ှစ်၊ 

ေအာက်တိုဘာလ (၁)ရက်ေန  စစ်ေရးပြ အခမ်းအနား၌ တင့်ကားများ ှင့် ပါဝင်ချီတက်ခဲ့ေကာင်း ရှင်းလင်း 

ေပြ ာကားပါသည်။ 

၅၅။ စက်လက်နက်ပစည်းများ။ တပ်ဆင်ထားမမှာ ေအာက်ပါအတိငုး်ဖြ စ်ပါသည် - 

 (က) Type - 88 B Tank 

 ( ခ ) Type - 89 Armoured Personnel Carrier 

 ( ဂ ) Type - 89 122 mm Self-propelled Howitzer 

 (ဃ) Type - 88 37 mm Twin-barrel and self-propelled Gun 

 ( င ) Type - 89 122 mm Self-propelled rocket Launcher 

 ( စ ) Type - 89 152 mm Self-propelled Common-howitzer 

၅၆။ သံချပ်ကာတပ်မတွင် ကင်းေထာက်ခြ င်း၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဓါတုကာကွယ်ေရး၊ 

ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရး ှင့် အုပ်ချ ပ်ေထာက်ပံ့မတပ်များ ပြ ည့်စုံစွာ ဖွဲ စည်းထားပါသည်။ 
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၅၇။ Officers and Soldiers ။ အရာရှိ ှင့်စစ်သည်များ တာဝန်ေပးခန်အပ်ခြ င်းအား ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ေရွးချယ်ခန်အပ်ပါသည် - 

 (က) အရာရိှများ ။ အရာရှိေရွးချယ်ပုံစနစ်မှာ နည်းလမ်း(၃)ခုရှိပါသည် - 

  (၁) တစ် ိုင်ငံလုံး စစ်သည်များမှ တပ်မေတာ်အဆင့် ကျင်းပေသာ ဗိုလ်ေလာင်း 

ေရွးချယ်ေရးစာေမးပွဲ ေအာင်မြ င်သူများ ဗိုလ်သင်တန်းတက်ေစ၍ အရာရှိ 

ဖြ စ်ခြ င်း။ 

  (၂) တကသိုလ်မှ အထူးပြ ဘွဲ ရရှိသူများထဲမှ တပ်မေတာ်အရာရှိေရွးချယ်ခြ င်း။ 

  (၃) လုပ်သက်ရင့်ထူးခန်ထက်မြ က် စွမ်းရည်ရှိသူ အခြ ားအဆင့် စစ်သည်များထဲမှ 

ေရွးချယ်ခန်အပ်ခြ င်း။ 

 ( ခ ) အခြ ားအဆင့် NCOs ။ တ ုတ်ပြ ည်သူလွတ်ေမြ ာက်ေရးတပ်မေတာ် PLA တွင် မိမိဆ  

အေလျာက် Voluntary Service အဖြ စ် ၂ ှစ်စာချ ပ်ဖြ င့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကပးီ 

ေနာက် တပ်မေတာ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လိုပါက ထပ်မံ၍လက်မှတ်ေရးထိုး စာချ ပ် 

ချ ပ်ဆိုကာ အခြ ားအဆင့်ဖြ င့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရပါသည်။ Voluntary Soldiers 

အဖြ စ် စာရင်းသွင်းပီး အေခြ ခံစစ်ပညာ ၂ လ သင်တန်းတက်ပီးေနာက် တပ်ဖွဲလိုက် 

သင်တန်း ၈ လ ဆက်လက်တက်ေရာက်ပးီမှသာ တိုက်ခိုက်ေရး တပ်ရင်းများတွင် 

တာဝန်ေပးအပ်ပါသည်။ 

၅၈။ Military Training ။ သံချပ်ကာတပ်မတွင် တစ် ှစ်လင် အနည်းဆုံး ၁၃၂ ရက်၊ တစ်ရက်လင် 

၈ နာရီေလ့ကျင့်ရပါသည်။ ှစ်ပတ်လည် စစ်ေရးေလ့ကျင့်မတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ေလ့ကျင့်ရပါသည် - 

 (က) Enlistment Training 

 ( ခ ) Professional Training 

 ( ဂ ) Unit Training 

 (ဃ) Combined Tactics Training 

၅၉။ Logistic Support ။ သံချပ်ကာတပ်မအတွက် အုပ်ချ ပ်ေထာက်ပံ့မတပ်ဖွဲ များ သီးခြ ားဖွဲ စည်း 

ထားရှိပါသည်။ တင့်၊ သံချပ်ကာများ ေမာင်း ှင်စဥ် ဆီဖြ ည့်ခြ င်း၊ စစ်လက်နက်ေထာက်ပံ့ ခြ ငး်၊ ေဆးအကာ 

အကွယ်ေပးခြ ငး်၊ စစ်တန်းလျားများတွင် ခင်းကျင်းမ၊ ချက်ပြ တ်ေရးယာဥ်ဖြ င့် ချက်ပြ တ်ေကးေမွးပုံ၊ 

စစ်ေမြ ပြ င်ရွက်ဖျင်တဲများဖြ င့် ေလ့ကျင့်ပုံများကို Projector ဖြ င့် ရှင်းလင်းပြ သပါသည်။ 

၆၀။ Technical Support ။ သံချပ်ကာတပ်မတွင် ပြ င်ဆင်ေရးတပ်ရင်း တစ်ရင်းပါရှိ ပးီ 

အလတ်စားပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ စစ်ေမြ ပြ င်အေရးေပ  ပြ င်ဆင်ခြ ငး်များ ေဆာင်ရွက် ိုင်ပါသည်။ အလားတူ 

လက်ေအာက်ခံတပ်ရင်းကီး အဆင့်များ၌လည်း အေသးစားပြ င်ဆင်မ၊ ပစည်းအစားထိုးလဲလှယ် 
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တပ်ဆင်မ၊ အေရးေပ ပြ င်ဆင်ခြ င်းများအတွက် အလုပ် ုံတပ်ခွဲများ ဖွဲ စည်းထားပါသည်။ စစ်သုံးလက်နက် 

ခဲယမ်းများကိုလည်း ကံခိုင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ များမှ အမှန်တကယ် အသုံးပြ ရန ် သင့်/မသင့် 

အရည်အေသွးကို စစ်ေဆး၍ အမတဲမ်းအသင့်ရှိေနေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ သံချပ်ကာတပ်မ 

အေနဖြ င့် တိုက်ပွဲဝင်အသင့် ဖြ စ်ေစရန် ှင့် တိုက်စွမ်းရည်မြ င့်မားေရး အမဲေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

လက်ရှိအေခြ အေနမှာလည်း PLA ၏ အစဥ်အလာေကာင်းများ ှင့်အညီ စွမ်းေဆာင်ရည် မြ င့်မားေရး၊ 

ေခတ်မီေစေရး အရှိန်အဟုန်မြ င့်တင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာငး် ရှင်းလင်းေပြ ာကားခဲ့ပါသည်။ 

၆၁။ သံချပ်ကာတပ်မမှ းမှ ရှင်းလင်းေပြ ာကားပးီေနာက် သိလိုသည်များ ေမးမြ န်းရန်ရှိပါက 

ေမးရန်ေပြ ာကားသဖြ င့် ဗိုလ်မှ းချ ပ် လှမြ င့် မှ သံချပ်ကာစစ်သည်များအတွက် သံချပ်ကာ အေခြ ခံ 

ဘာသာရပ်များဖြ စ်ေသာ ယာဥ်ေမာင်း၊ အေမြ ာက်ပစ် ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဘာသာရပ်များကို မည်သို  

ေလ့ကျင့်ေပးသည်ကို ေမးမြ န်းခဲ့ရာ သံချပ်ကာတပ်မမှ းမှ စစ်အေခြ ခံသင်တန်း ၂ လပီးေနာက် တပ်ဖွဲ  

ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာများ (၈)လေလ့ကျင့်ေပးေကာင်း၊ အေခြ ခံဘာသာရပ်များ ကမ်းကျင်ပီးမှသာ တပ်ရင်း 

များသို  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ေစလတ်ေကာင်း ှင့် တပ်ရင်းတွင်လည်း တာဝန်ေပးအပ်မအရ ထပ်မံ 

ေလ့ကျင့်ရသကဲ့သို  စုေပါင်းပူးတွဲေလ့ကျင့်မများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရေကာငး် ရှင်းလင်းပါသည်။ အရာရှိ 

များေလ့ကျင့်ေရး ှင့်ပတ်သက်၍လည်း အရာရှိများအတွက် တာဝန်အလိုက် သီးခြ ားေလ့ကျင့်ေပးသကဲ့သို  

ပူးတွဲစုေပါင်းေလ့ကျင့် ခြ င်းများကိုလည်း ေလ့ကျင့်ရပါသည်။ ဒုတိယဗိုလ်ချ ပ်ကီး မြ င့်လိင်မှ တင့်ကားများ 

ေမာင်း ှင်ပစ်ခတ်ေလ့ကျင့် ခြ ငး်တငွ် Simulator ဖြ င့် ေလ့ကျင့်ေပးမအေခြ အေနကို ေမးမြ နး်ခဲ့ရာ အမှတ် 

(၆)သံချပ်ကာတပ်မေလ့ကျင့်ေရးတွင် Simulator ဖြ င့် ေလ့ကျင့်ေပးရန်ကိ းစား ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ 

ေကာင်း၊ ယခုအခါ အပြ ည့်အဝမဟုတ်သည့်တိုင် ၄၀ ရာခိုင် န်းအထိ Simulator ဖြ င့် ေလ့ကျင့်ေပး ိုင် 

ေကာင်း၊ ယခု သွားေရာက်ေလ့လာမည့် အမှတ်(၂၁)သံချပ်ကာတပ်ရင်းကီးတွင်လည်း Simulator ဖြ င့် 

ေလ့ကျင့်ေနသည်ကို ပြ သသွားမှာဖြ စ်ေကာင်း ရှင်းလင်းေပြ ာကားပးီ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များဖြ င့် အမှတ်(၂၁) 

သံချပ်ကာတပ်ရင်းသို  သွားေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

၆၂။ အမှတ်(၂၁)သံချပ်ကာတပ်ရင်းကီးတွင် သံချပ်ကာတပ်ရင်းမှ း Colonel Xu Le မှကိ ဆိုခ့ဲ 

ပီးေနာက် သံချပ်ကာတပ်ရင်း၌ Simulator များဖြ င့် ေလ့ကျင့်ေနမအား ပြ သပါသည်။ တပ်ရင်းအဆင့်၊ 

တပ်ခွဲအဆင့်၊ တပ်စုအဆင့် စစ်ေမြ ပြ င်တွင် ေဆာင်ရွက်ကရေသာ လုပ်ငန်းစဥ်များကို တိုက်ယာဥ် 

တစ်စီးချင်းရှ ိ တိုက်ယာဥ်မှ း(Commander)အေမြ ာက်ပစ်(Gunner)များအထိ ဆက်သွယ်အမိန်ေပး၍ 

အေမြ ာက်ပစ်သမားများက ရန်သူတင့်ကားများကို ချိန်တွယ်ပစ်ခတ်ခြ င်းများအထိ ေဆာင်ရွက်ေလ့ကျင့် ိုင် 

ပါသည်။ ကွပ်ကဲမတိုက်ယာဥ်များရှိ ေမြ ပုံတငွ် ရန်သူ၊ မိမိတပ်အခင်းအကျင်းများ ကွန်ပျ တာဖြ င့် ပုံေဖာ် 

ေလ့ကျင့် ိုင်ေကာင်း၊ ထို မြ င်ကွင်းကိုပင် Projector အသုံးပြ ၍ အများကည့် ိုင်ေအာင် စီစဥ်ထားေပး 

ခြ ငး်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်မများ မှန်ကန်မကုိပါ စစ်ေဆး ိုင်ေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 



 25 

၆၃။ ထိုေနာက် သံချပ်ကာတပ်ရင်းရှိ တပ်ခွဲအလိုက် စစ်သည်အိပ်ေဆာင်များမှ တပ်ခွဲတစ်ခု၏ 

အိပ်ေဆာင်အား သွားေရာက်ေလ့လာကပါသည်။ စစ်သည်အိပ်ေဆာင်မှာ ၃ ထပ် အေဆာက်အဦ ဖြ စ်ပီး 

အခန်းတစ်ခန်းတွင် အရာရှိ/စစ်သည် ၁၆ ဦး ေနထိုင်ပးီ တပ်စုတစ်စုအတွက် ၂ ခန်းစီစဥ်ထားပါသည်။ 

စစ်သည်တစ်ဦးချင်းအတွက် ကုတင်၊ ဘီ ိုများ စနစ်တကျထားေပးပီး တပ်ခွဲအစည်းအေဝးခန်း၊ 

စာသင်ခန်း၊ အပန်းေဖြ ခန်း ှင့် စာဖတ်ခန်းများ စီစဥ်ေပးထားပီး မီးပူတိုက်ရန်၊ ဆံသရန်အခန်းများ၊ 

အားကစားေလ့ကျင့်ရန် ပစည်းများ၊ ပင်ေပါင်၊ ဘိလိယက်ခုံများပါ စနစ်တကျ စီစဥ်ေပးထားပါသည်။ 

တပ်ခွဲတွင် အရာရှ/ိစစ်သည် စုစုေပါင်း ၁၀၃ ဦး ေနထိုင်ပါသည်။ 

၆၄။ စစ်သည်အိပ်ေဆာင်မှတစ်ဆင့်တပ်ခွဲတွင်ရှိေသာ တိုက်ယာဥ်အမျိ းအစား(၆)မျိ းအား တစ်စီးစီ 

ေလ့လာ ိုင်ရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ခင်းကျင်းပြ သထားပါသည် - 

 (က) Type - 88 B Tank  (၁)စီး၊ 

 ( ခ ) Type - 89 Armoured 122 mm Self-propelled Howitzer   (၁)စီး၊ 

 ( ဂ ) Type - 89 APC   (၁)စီး၊ 

 (ဃ) Type – 89 152 mm Self-propelled Common-howitzer   (၁)စီး၊ 

 ( င ) Type - 89  37 mm Twin-barrel    (၁)စီး၊ 

 ( စ ) Type - 89 122 mm Self-propelled rocket Launcher    (၁)စီး၊ 

၆၅။ တိုက်ယာဥ်များအား ေလ့လာပီးေနာက် သံချပ်ကာတပ်ရင်းမှ းအား ညိ ိင်းကွပ်ကဲေရးမှ း 

(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ်ချ ပ်ကီး သူရေရမန်းက အမှတ်တရလက်ေဆာင် ေပးအပ်ကာ ပြ န်လည်ထွက်ခွာခဲ့ 

ကပါသည်။ 

ကုိရီးယားဒီမုိကရက်တစ်ပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံ င့်ှ တ တ်ုပြ ည်သူသမတ ိုင်ငံတုိတွင် ေလ့လာခ့ဲမအေပ  

အင်ဂျင်နီယာဆုိင်ရာ ေတွ ရိှချက်များ 

၆၆။ အေဆာက်အဦ။ DPRK ကိုရီးယား ိုင်ငံ ေခါင်းေဆာင်ကးီ၏  ေဆးရည်စိမ် ုပ်ကလာပ် 

ထားရှိရာ အေဆာင်ကို ေလ့လာခဲ့ရာ အေဆာက်အဦပုံစံ ှင့် လပ်စစ်မီးတပ်ဆင်ထားမများ၊ ေလေပးစနစ် 

များ လွန်စွာေကာင်းမွန်သည်ကို ေတွ ရပါသည်။ ကီးမားေသာ သစ်သားတံခါးကီးများကို ုပ်ကလာပ် 

ထားရှိရာ အေဆာင်သိုသွားရာလမ်းတေလျာက် တပ်ဆင်ထားပးီ မြ င့်မားကျယ်ပြ န်ေသာ စကန်ေလာက် 

လမ်းများ၊ ေကျာက်ေလှခါးကီးများ၊ အထူးသဖြ င့် မြ င်ကွင်းကို Slide မီးများဖြ င့် ေနရာမျိ းစုံမှ အလင်း 

အေမှာင်ညိ၍ ဖန်တီးထားသည်ကိုလည်း ေတွ ရပါသည်။ ေခါင်းေဆာင်ကီး ကင်အီဆွန်းထံ ိုင်ငံေပါင်း 

ေမြ ာက်များစွာမှေပးပိုထားေသာ ဂုဏ်ပြ ဆုတံဆိပ်များ၊ အထိမ်းအမှတ် မှတ်တမ်းများကို ပြ စုပြ သထား 

သည်ကိုေတွ ရပါသည်။ ဗိမာန်သုိ  သွားသည့် ထူးခြ ားေသာ အပြ င်အဆင်များအေနဖြ င့် ပုံမပျက်ေဆးရည် 

စိမ်ထားေသာ ုပ်ကလာပ် ှင့် ခမ်းနားေသာ အေဆာက်အဦ၊ ထူးဆန်း၍ပညာပါေသာ မီးအလင်းအေမှာင် 

ချိန်၍ေပးထားေသာ Power Supply System ှင့် စနစ်ကျသပ်ရပ်ေသာ Air conditioning System 

တိုကိုလည်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 
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၆၇။ စက် ုံများ င့်ှ Store များ။ စစ်လက်နက်စည်းထုတ်လုပ်သည့် စက် ုံများ၊ Communication 

Command Post အေဆာက်အဦ၊ ေရတပ်မေတာ် စစ်သေဘာများထားရှိရန် ှင် ့ ေလတပ်မေတာ် 

စစ်ေလယာဥ်များ ထားရှိရန်အတွက် တည်ေဆာက်ထားေသာ ဥမင်အေဆာက်အဦများသို  သွားေရာက် 

ေလ့လာခဲ့ရာ ထားရှိအသုံးပြ လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် ှင့် ထားရှိလိုသည့် ယာဥ်ပမာဏများအေပ  

မူတည်၍ ဥမင်အရွယ်အစား၊ အေဆာက်အဦအေပ ရှိ Defensive Layer အထူ၊ ဖုံးကွယ်မနည်းစနစ်၊ 

တည်ေဆာက်မနည်းပညာ ှင့် Power Supply System, Ventilation System များ ခြ ားနားမရှိသည်ကို 

ေတွ ခဲ့ရပါသည်။ 

၆၈။ Underground Metro in Capital Pyongyang of DPRK 

 (က) DPRK ိုင်ငံ ပံ ယမး်မိ တစ်မိ ထဲတွင်သာ ေဖာက်လုပ်ထားေသာ underground 

metro ှင့်ဆိုင်ေသာ အချက်အလက်များအေနဖြ င့် ေမြ ေအာက်ရထားသုိ  ပိုလတ်ေပး 

ရသည့် ဗိုအားပမာဏမှာ (၈၂၅)ဗို ဖြ စ်ပီး ေမြ ေအာက်ဓါတ်အားခွဲ ုံများသို  high 

voltage transmission line voltage (၁၀၀၀၀)ဗိုအားဖြ င့် ချိတ်ဆက်ေပးမည်ဖြ စ် 

ပါသည်။ ေမြ ေအာက်ရထားအတွက် အသုံးပြ မည့် ဗိုအားသို ှိမ့်ချရန် တပ်ဆင်ရမည့် 

(step-down) ထရန်ေဖာ်မာ အမျိ းအစားမှာ (10/0.825)KV (dry type) ဖြ စ် 

ပါသည်။ ေမြ ေအာက်ဘူတာတစ်ခုတွင်သုံးမည့် ဓါတ်အားပမာဏမှာ (4 MW)ခန်  

သုံးစွဲမည်ဖြ စ်ပီး ဘူတာများတွင် တပ်ဆင်သုံးစွဲမည့် Lighting System, Power 

supply ှင့် escalator စသည်တို  အပါအဝင်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ( ခ ) ပံ ယမး်မိ ရှိ ေမြ ေအာက်ရထားလမ်းလိုင်း (၂)ခုေပါင်း အရှည် (၄၅)ကီလိုမီတာရှိ ပီး 

ဘူတာေပါင်း(၁၀၀)ဝန်းကျင်တွင် တည်ရှိပးီ မိ အတွင်းတွင ် ေမြ ေအာက်ရထားလမ်း 

သည် အေပ သို  တက်ေရာက်ေမာင်း ှင်ခြ င်းမရှိဘဲ အကးီစားပြ ပြ င်ဖွယ်ရှိမှသာ  

အေပ သိုတက်ပြ င်ေလ့ရှေိကာင်း သိခဲ့ရပါသည်။ Ventilation System ကို ေလဝင် 

ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစရန် ရထားေမာင်း ှင်သည့်အရှိန်ဖြ င့် natural ventilation 

သာမက ventilation fan များကိုလည်း မီတာ(၅၀၀)ခန်စီတိုင်းတွင် တစ်ခု န်းဖြ င့် 

တပ်ဆင်ထားပါသည်။  ေြမေအာက်ရထားအတွက် communication system 

အေနဖြ င့် ဘူတာ ုံတစ်ခု ှင့်တစ်ခုေသာ်လည်းေကာင်း၊ Main communication 

center ဖြ င့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ External telecommunication system 

ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြ ိုင်ရန ် Cable စနစ်သုံး၍ စီစဥ်ထားရှ ိ

ပါသည်။ 

 ( ဂ ) Fire detecting system သာရှိပးီ မီးမေတာ်တဆေလာင်ပါက အလိုအေလျာက် 

ငိမ်းသတ်ေပးေသာ automatic fire fighting system တပ်ဆင်မထားသည်ကုိ 

ေတွ ရပါသည်။ လုံခံ ေရးစနစ် အေနဖြ င့်လည်း CCTV watching camera 
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system ကိုပင် ရာ န်းပြ ည့်သုံးစွဲထားခြ င်း မရှိသည်ကို ေတွ ခဲ့ရပါသည်။ Traffic 

control system အေနဖြ င့် ပံ ယမ်းမိ   ေြမေအာက်ရထားလမ်းမှာ လိုင်း(၂)ခုသာ 

ရှိပးီ  တစ်ေနရာထဲသာ(ေမြ ပုံတွင)် ဖြ တ်သွားမရှိ၍ traffic system မှာ များစွာ 

ပ်ေထွးမ မရှိေသးေကာင်း၊ လိုင်း ှစ်လိုင်းမဖြ တခ်င် တစ်ဘက်တစ်ချက် ေမြ ေအာက် 

ရထားလိုင်းေပ ရှိ ဘူတာများတွင် sub-communication centre များသီးခြ ားရှိ ပီး 

main communication centre ှင့်လည်းေကာင်း၊ ေမြ ေပ မှ ပင်မဆက်သွယ်ေရး 

network များ ှင့်လည်းေကာင်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြ ိုင်ေကာငး် သိရပါသည်။ ဘူတာ 

(၁၇)ခုတွင်ရှိေသာ ဝင်ထွက်ေပါက်များ ှင့် အချိ  ventilation hole များကို 

ေမြ ေအာက်လိုင်းဖြ င့် ဆက်သွယ်ထားေသာ်လည်း စစ်ဖြ စ်ပါက nuclear, biology 

and chemical weapon များဖြ င့် တိုက်ခိုက်ခံရပါက protection system ကို 

စီမံပြ လုပ်ထားခြ င်း မရှိေကာင်းသိရပါသည်။ 

 (ဃ) ပံ ယမး်ေမြ ေအာက်ရထားလမ်း၏ ဘူတာများကို ၁.၅ မှ ၂ ကီလိုမီတာလင် တစ်ခုစီ 

ပျမ်းမ  ထားရှိေကာင်းသိရပါသည်။ ေမြ ေအာက်ရထားလမ်း၏ သံလမ်း ှစ်ခု 

အကျယ်မှာ ေမြ ေပ ှင့် အတူတူပင် ဖြ စ်ပီး ၁.၄၃၂ မီတာရှိေကာင်း သိရပါသည်။ 

ေမြ ေပ ှင့် ေမြ ေအာက်ရထားလမ်းများ ဆက်သွယ်သုံး ိုင်ရန်မှာ ရထားသံလမ်း 

အကျယ် ှင့် တွဲအရွယ်အစားေပ  များစွာမူတည်ပါသည်။ ရထားတွဲ၏အရွယ်အစားမှာ 

အရှည် (၁၅)မီတာ၊ အမြ င့်(၃.၅)မီတာ ှင် ့ အကျယ်(၂.၅)မီတာဖြ စ်ပီး သာမန်အချိန် 

တွင် တွဲတစ်တွဲအတွင်း လူေပါင်း(၁၅၀)ထိ လုိက် ိုင်ေကာငး် သိရှိခဲ့ပါသည်။  ရထား 

တစ်စင်းတွင် တွဲေလးတွဲပါသည်ဖြ စ၍် တစ်ေခါက်လင် လူေပါင်း ၆၀၀ ခန်  လိုက်ပါ 

ိ ုင်ေကာငး် သိရပါသည်။ ရထား၏အမြ န်ဆုံး ေမာင်း ှင် ိုင်မအရှိန်မှာ တစ်နာရီလင် 

၈၀ ကီလိုမီတာဖြ စ်ေကာင်းသိခဲ့ရပါသည်။ မနက်(၆)နာရီမှည(၁၀)နာရီထ ိေမြ ေအာက် 

ရထားေပြ းဆွဲေပးပီး ေနစဥ်ရထားကံ ခိုင်မကို ရထားကိုသာမက ရထားလမ်းကိုလည်း 

စစ်ေဆးအတည်ပြ ပးီ ေပြ းဆွဲေကာင်းသိရပါသည်။ 

 ( င ) ေမြ ေအာက်ရထားလမ်းအတွက် လပ်စစ် power source ကို Hydro ှင့် Thermal 

မှ ှစ်သွယ်ပိုလတ်ေပးပးီ အချိန် ှင့် အေခြ အေနမေရွး ဓါတ်အားပြ တ်ေတာက်မ မရိှ 

ရထားေပြ းဆွဲ ိုင်ေစရန် စီစဥ်ထားသည်ကို ေတွ ရပါသည်။ ဥမင်တည်ေဆာက်ခြ ငး် 

ဆိုင်ရာများဖြ စ်ေသာ ေမြ ပုံေမြ ပြ င်အေနအထားအရ လမ်းေကာင်းေရွးပုံ၊ ေဖာက်လုပ် 

မည် ့ Team ဖွဲ စည်းပုံ၊ အသုံးပြ မည့်ပစည်း၊ ကာမြ င့်မည့်အချိန်၊ ကုန်ကျခန်မှန်း 

တွက်ချက်ခြ င်းတိုကို ပြ န်လည်အေသးစိတ် ရှင်းပြ ေပးမည်ဖြ စ်ေကာင်း ေပြ ာကားကပါ 

သည်။ 
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၆၉။ Underground Metro in Capital Beijing of China  

 (က) တ ုတ် ိုင်ငံ၏ ေမြ ေအာက်ရထားလမ်း ဖွဲ စည်းတည်ေဆာက်ထားပုံမှာ စုစုေပါင်း 

(၈)လိုင်းရှိ ပးီ ဘူတာ ုံေပါင်း (၁၂၃)ခု ရှိပါသည်။ စုစုေပါင်းလမ်းအရှည်မှာ (၁၉၈.၆) 

ကီလိုမီတာ ရှည်လျားပါသည်။ လိုင်းအမှတ်စဥ်များအေနဖြ င့် (၁၊ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀ ှင့် 

၁၃)တို ဖြ စ်ပါသည်။ လိုင်းနံပါတ် (၈) ှင့် (၁၀)သည် ၂၀၀၈ ခု ှစ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်ေန  

တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး လိုင်းအမှတ်(၁၀)အတွက် စုစုေပါင်းကုန်ကျေငွမှာ ယွမ်(၁၃.၇) 

ဘီလီယံ ဖြ စ်ပါသည်။ လိုင်းအမှတ်(၇) ှင့်(၁၄)မှာ တည်ေဆာက်ဆဲဖြ စ်ပးီ ၂၀၀၈ ခု ှစ် 

ကုန်ခန်တွင် ပီးစီးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခု ှစ် လျာထားစီမံချက်မှာ ယွမ်ေငွ 

ဘီလီယံေပါင်း (၂၄၀)ထပ်မံရင်း ှီးမြ ပ် ှံကာ တည်ေဆာက်မည်ဖြ စ်ေကာငး် သိခဲ့ရပါ 

သည်။ ၂၀၁၅ ခု ှစ ် အေရာက်တွင် ေမြ ေအာက်ရထားလိုင်းေပါင်း (၁၉)ခုအထိ 

ရှိေစရန် ရည်မှန်းထားပးီ လမ်းအရှည်ေပါင်း (၅၆၁)ကီလိုမီတာအထိ ေရာက်ရှိ ိုင်ရန် 

စီမံချက်ချ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်ေကာင်း သိခဲ့ရပါသည်။ 

 ( ခ ) ှစ် ိုင်ငံ ေမြ ေအာက်ရထားလမ်း စီမံကိန်းများ၏ ခြ ားနားချက်များမှာ ေငွေကး 

သုံးစွဲ ိုင်မ ှင့် နည်းပညာအေပ မူတည်၍ ကွာခြ ားသွားရာ ေမြ ေအာက်ရထား စီမံကိန်း 

များတွင် ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ မိမိတိုလိုလားချက်အတိုင်း စီမံချက်များချကာ ေရရှည် 

ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါေကာင်း အကံပြ တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

၇၀။ ေမြ ေအာက်ရထားလမ်းဆုိင်ရာ င်ိးယှဥ်ချက်များ။ ေမြ ာက်ကိုရီးယား ိုင်ငံ၊ ပံ ယမ်းမိ ှင့် 

တ ုတ် ိုင်ငံ၊ ေပကျင်းမိ တိုတွင် ေတွ ရှိခဲ့ရေသာ ေမြ ေအာက်ရထားလမ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ စ်ပါသည် - 

ိုင်ငံ 
အမျိ းအမည် 

ေမြ ာက်ကုိရီးယား (ပံ ယမ်း) တ တ်ု (ေပကျင်း) 

လူဦးေရ (၆)သန်းေကျာ် (၁၅)သန်း ခန်မှန်း 

ေမြ ေအာက်အနက် ပျမ်းမ  မီတာ(၁၀၀) ပျမ်းမ  မီတာ(၃၀) 

လိုင်းအေရအတွက် (၂)လိုင်း (၈)လိုင်း 

ဘူတာအေရအတွက် (၁၇)ခု (၁၂၃)ခု 

စုစုေပါင်းအရှည် (၄၅)ကီလိုမီတာ (၁၉၈.၆)ကီလိုမီတာ 

ပိုလတ်လပ်စစ်ဗိုအား (၈၂၅)ဗို  - 

ေလေပးမစနစ် One fan per 500 မီတာ - 

Traffic Control System 

Inidividual for each station 

And main control center - 

Fire Fighting System မရှိပါ တပ်ဆငထ်ားပါသည် 

CCTV Watching System မရှိပါ တပ်ဆငထ်ားပါသည် 
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သံုးသပ်တင်ပြ ချက် 

၇၁။ မြ န်မာ့တပ်မေတာ် င့်ှ KPA တုိသည် စ်ှဦး စ်ှဘက် အကျိ းဖြ စ်ထွန်းေစမည့် စစ်ဘက်ဆုိင်ရာ  

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ(MoU)အေပ သံုးသပ်ချက် 

 (က) ှစ် ိုင်ငံ တပ်မေတာ်တိုသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ သင်ကားေရး ှင့် 

ေလ့ကျင့်ေရး တိုတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ကရမည် ဖြ စ်ပါသည်။ မြ န်မာ့တပ်မေတာ ်

ဘက်မှ အထူးတပ်ဖွဲဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရး၊ တပ်မေတာ်စစ်ဘက်ေရးရာ လုံခံ ေရး 

ဆိုင်ရာေလ့ကျင့်ေရး၊ ဥမင်လိဏ်ေခါင်းစစ်ဆင်ေရးဆိုင်ရာေလ့ကျင့်ေရး၊ ေလေကာင်း 

ရန်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရး ှင့် ှစ် ိုင်ငံ ဘာသာစကား သင်ကားေရးတိုကို 

ဦးစားေပးေလ့ကျင့် သင်ကားသွားရန ်အဆိုပြ သည်။ 

 ( ခ ) ှစ် ိုင်ငံတပ်မေတာ်တိုသည် ေလယာဥ် ှင့် သေဘာများထားရှိမည့် ဥမင်လိဏ်ေခါင်း 

များ၊ အခြ ားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦများစသည့် ေမြ ေအာက်အေဆာက်အဦ 

များေဆာက်လုပ်ရာတွင် အကူအညီေပးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ှစ် ိုင်ငံ 

တပ်မေတာ်တိုသည် လက်နက် ှင့် စစ်ပစည်းကိရိယာများ ေခတ်မီအဆင့်မြ င့်ေစေရး 

အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း ှင့် အေတွအကံ များဖလှယ်ခြ ငး် ေဆာင်ရွက်မည် 

ဖြ စ်ေသာေကာင့် မြ န်မာ့တပ်မေတာ ် အဆင့်မြ င့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  သွားေရာက် 

ေလ့လာရေသာ ရည်ရွယ်ချက်ေအာင်မြ င် ိုင်သည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။ 

၇၂။ တပ်မေတာ်(ေရ)ဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက် 

 (က) မိမိ ိုင်ငံတွင် တည်ေဆာက်လက်ရှိသည့် ေရယာဥ်အတိုင်းအတာ ှင့် ရွယ်တူဖြ စ်ေသာ 

Nam Po Ship Design and Institute Office မှ တည်ေဆာက်ေရာင်းချမည့် 

Coast Guard with 2500 ton ေရယာဥ်အား ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစစ်ေရယာဥ် 

အတိုင်းအတာများအေနဖြ င့် အလျား ၁၀၈ မီတာ၊ အနံ ၁၃.၃ မီတာ၊ ေရစူး ၈.၂ မီတာ 

ဖြ စ်ပီး weapon system များမှာ Integrated weapon system ဖြ စ်ပးီ 

ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း ဖြ စ်ပါသည် - 

  (၁) Information Collecting Units 

  (၂) Command and Control System 

  (၃) Anti-Ship missile system 

  (၄) Artillery weapon System. 

   (ကက) 76 mm cheal purpose boat automatic gun weapon 

system. 

   ( ခ ခ ) 30 mm 6 barrel boat automatic anti-aircraft gun system 

   ( ဂ ဂ ) 14.5 mm 6 barrel anti-aircraft gun system  
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  (၅) Under water weapon system 

   (ကက) 533 mm Torpedo 

   ( ခ ခ ) 252 mm depth charge rocket system 

   ( ဂ ဂ ) Large depth charge and mine 

  (၆) Electronic Warfare weapon system ( 82 mm decoy launcher ) 

 ( ခ ) အထက်ပါေလ့လာခဲ့သည့် DPRK မ ှထုတ်လုပ်မည့် ေရယာဥ်တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ 

လက်နက်ပစည်းများသည် ေရေကာင်းရန်သူ၊ ေရပြ င်ရန်သူ၊ ေရေအာက်ရန်သူ မျိ းစံု 

အားပစ်ခတ် ိုင်သည့် ေခတ်မီလက်နက် ှင့် လက်နက်စနစ်များပါဝင်ပီး အချိ  

လက်နက်များအား ပိုမိုစွမ်းရည်ထက်မြ က်သည့် လက်နက် ှင့် ဒုံးပျံများ ေပြ ာင်းလဲ 

တပ်ဆင်ပြ လုပ်ခြ ငး်ကို ပြ လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Poly ကုမဏီမှ တည်ေဆာက်လျက် 

ရှိပါသည်။ 

 ( ဂ ) တ ုတ် ိုင်ငံတွင် Frigate ှင့်ပတ်သက်၍ ေလ့လာစုံစမ်းခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ၎ငး် 

ေရယာဥ်အမျိ းအစားမှာ Missile Frigate Type 053H1 ဖြ စ်ပီး အလျား ၁၀၃.၃၂ 

မီတာရှိသဖြ င့် မိမိ ိုင်ငံတွင် တည်ေဆာက်လျက်ရှိေသာ Frigate အမျိ းအစား ှင့် 

အကျယ်ကွာဟမမရှိဘဲ တန်ချိန်မှာ ၁၉၆၀ တန်သာရှိပါသည်။ ၎င်း Type 053H1 

တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ လက်နက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ စ်ပါသည် - 

  (၁) Dual barrel 100 mm main gun (2)nos 

  (၂) Dual barrel 37 mm AA gun (4)nos 

  (၃) 5 barrel 250 mm anti-submarine Rocket launcher 

  (၄) SY-1 SSMs missile 

  (၅) Command and control system 

  (၆) Electronic warfare weapon system (923-1 decoy launcher) 

 (ဃ) မိမိ ိုင်ငံတွင် တည်ေဆာက်ခဲ့ေသာ်လည်း Frigate စစ်ေရယာဥ် ှင့် ိင်းယှဥ်လျင် 

၎င်းေရယာဥ်တွင် မူလတပ်ဆင်မည့် SY-1 missile အား အဆင့်မြ င့်တင်သည့် 

အေနဖြ င့် C802 SSM (120)km ဖြ စ်ေကာင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ ၎င်းတို  Frigate 

သည် မိမိတိုထက် အရွယ်၊ တန်ချိန်ေသးငယ်ခြ င်း၊ Torpedo ေရပြ င်ေရေအာက်ရန်သူ 

ကိုေချမန်း ိုင်သည့် လက်နက်များမပါ၍ ေခတ်မီအဆင့်မြ င့််ေစေရး လက်နက်များ 

ေပြ ာင်းလဲတပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ 

 ( င ) မိမိတိုတွင် လက်ရှိအသုံးပြ ေန ေသာ C801 A missile ှင့် Director ဆက်စပ်ပစည်း 

များသည် ၁၉၉၄ ခု ှစ်မှ ဝယ်ယူခဲ့ ပီး ချိ ယွင်းမများဖြ စ်ေပ ေနသဖြ င့် အပိုပစည်းများ 
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ဝယ်ယူရန်ေမးမြ န်းရာ ထုတ်လုပ်မသက်တမ်းပြ ည့်ပီးဖြ စ၍် အပိုပစည်း ဆက်လက် 

မထုတ်ေတာ့ရာ ၎င်းပစည်းများ ပြ င်ဆင်ေပး ိုင်ေရးအတွက် တပ်မေတာ်သုေတသန 

ှင့် နည်းပညာဖွံ ဖိ းတိုးတက်မေကာ်မတီတွင်တင်ပြ ၍ တီထွင်ထုတ်လုပ်ေပး ိုင်ပါက 

အစားထိုးပြ င်ဆင် အသုံးပြ သွားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ( စ ) ယခုခရီးစဥ်သည် တပ်မေတာ်(ေရ)၌ ေရယာဥ်ေဟာင်းများအား အဆင့်မြ င့်တင်မ 

ပြ လုပ်ေရး၊ တပ်မေတာ်(ေရ)ေခတ်မီေစေရး၊ စစ်ေရယာဥ်သစ်များ ဝယ်ယူ ိုင်ေရး၊ 

သတင်းစုေဆာင်းေလ့လာမပြ ခဲ့ရေသာ ခရီးစဥ်ဖြ စ်ပါ၍ တပ်မေတာ်(ေရ)အတွက် 

တန်ဖိုးရှိ အကျိ းဖြ စ်ထွန်းေသာ ခရီးစဥ်တစ်ခုဖြ စပ်ါေကာင်း တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

၇၃။ တပ်မေတာ်( ေလ)ဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက် 

 (က) တပ်မေတာ(်ေလ)မှ ေလတပ်စခန်းဌာနချ ပ်၊ ေလတပ်စခန်း အသီးသီးရှိ ေလယာဥ် ုံ 

များအေနဖြ င့် ေမြ ပြ င်ေပ တွင်သာ တည်ေဆာက်ထားရှိရာ မျက်မြ င်တိုက်ခိုက်ပစ်ခတ် 

ခြ င်း ှင့် ဗုံးကဲတိုက်ခိုက်ခြ ငး်များ ခံရပါက ထိခိုက်ပျက်စီး ိုင်ပါသည်။ နမ်စန်၊ မိတ်၊ 

တံတားဦးေဒသတိုတွင်  အချိ ေလယာဥ် ုံများအား ေတာင်ေစာင်းဖိ ၍ တည်ေဆာက် 

ထားသဖြ င့် ေရှ မျက် ှာစာတစ်ဘက်မှသာ တိုက် ိုက်ပစ်ခတ်မ ခံရ ိုင်ပါသည်။ ကျန် 

မျက် ှာစာများတွင် ေတာင်ေစာင်းမှ အကာအကွယ်ေပးထား ိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် 

၎င်းေလယာဥ် ုံများသည်လည်း ဗုံးကဲတိုက်ခိုက်ခံရပါက ထိခိုက်ပျက်စီး ိုင်ပါသည်။ 

 ( ခ ) ေလယာဥ် ုံအတွင်း အမျိ းအစားတူ ရဟတ်ယာဥ်များကို သာမန်အေခြ အေနတွင် 

ထားရှိေလ့ရှိရာ ေလယာဥ် ုံ ထိခိုက်ပျက်စီးပါက ေလယာဥ် ုံ အတွင်း၌ရှိေသာ 

ေလယာဥ်၊ ရဟတ်ယာဥ်များပါ ထိခိုက်ပျက်စီး ိုင်ပါသည်။ 

 ( ဂ ) သိုအတွက် ေလယာဥ် ုံအား ဗုံးဒဏ်ခံ ိုင်ရည်ရှိေစရန် အေပ မှ အမာခံပစည်းများ 

ဖုံးအုပ်ထားရှိခြ ငး် သိုမဟုတ် ေလယာဥ်တစ်စီးဆန်  ေလယာဥ် ုံများ ဖြ န်ခွဲထားရှိ ခြ ငး် 

တိုေဆာင်ရွက် ိုင်ပါသည်။ အေမရိကန် ိုင်ငံလုပ်  GBU-28 ေလဆာေရာင်ခြ ည်သုံး၊ 

ဘန်ကာဖျက်ဗုံးအေနဖြ င့် မီတာ (၃၀)ခန်အထိ ထိုးေဖာက် ိုင်ပါသည်။ 

 (ဃ) ဥမင်လိဏ်ဖြ င့် ေလယာဥ်များထားရှိ ခြ င်းသည် ေငွကုန်ေကးကျ များေသာ်လည်း လုံခံ  

စိတ်ချရမ အရှိဆံုးဖြ စ်ပါသည်။ 

 ( င ) ေလ့လာခဲ့ေသာ ိုင်ငံရှိ ဥမင်လိဏ်အတွင်း MIG-21 တိုက်ေလယာဥ်များ ထားရှိမကို 

ေလ့လာခဲ့ရာ၌ ဥမင်လိဏ်အေနဖြ င့် အလျား ၁၄ မီတာ၊ အမြ င့် ၁၀ မီတာ ရှိပါသည်။ 

MIG-21 (တ ုတ် ိုင်ငံလုပ် ပုံစံတူ F-7)တိုက်ေလယာဥ်အေနဖြ င့် အလျား ၇.၁ မီတာ၊ 

အမြ င့် ၄ မီတာ ရှိပါသည်။ ဥမင်လိဏ်နံရံေဘး တစ်ဘက်တစ်ချက်စီတွင် အပိုဆီ 

တိုင်ကီ (Drop Tank)များ ချထားသည်ကိုေတွ ရပီး ေနရာလုံေလာက်မ ရှိပါသည်။ 
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 ( စ ) တပ်မေတာ(်ေလ)ရှိ MIG-29 တိုက်ေလယာဥ်အေနဖြ င့် အလျား ၁၁.၃ မီတာ၊ အမြ င့် 

၄.၇ မီတာရှိပါသည်။ A-5 တိုက်ေလယာဥ်အေနဖြ င့် အလျား ၉.၇ မီတာ၊ အမြ င့် ၄.၅ 

မီတာ ရှိပါသည်။ 

 (ဆ) ရန်သူများ လှည့်စား ိုင်ရန်အတွက် ေလယာဥ်၊ ရဟတ်ယာဥ်အတု ပုံစံတူများချထား 

ခြ ငး်၊ ေလယာဥ် ုံအတု ဖန်တီးထားခြ င်းတိုကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ရမည် ဖြ စ်ပါသည်။ 

၇၄။ ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ ဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက် 

 (က) DPRK ိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားပြ ည်သူတပ်မေတာ်အေနဖြ င့် ပိုင်နက်နယ်နိမိတ် တစ်ဆက် 

တစ်စပ်တည်း တည်ရှိေနသည့် ေတာင်ကိုရီးယား ိုင်ငံအတွင်း အခိုင်အမာ အေခြ ပြ  

ထားေသာ အေမရိကန်တပ်ဖွဲ များ၏ ေလေကာင်းကျ းေကျာ်မ အ ရာယ်ကိုရင်ဆိုင် 

ေချမန်း ိုင်ရန် တိုက်ပွဲဝင်အသင့် ၂၄ နာရီပြ င်ဆင်ထားရှိေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

 ( ခ ) တာတိုပစ် Igla Missile၊ 107 mm MRLS၊ 240 mm MRLS လက်နက်စနစ်၊ 

တာလတ်ပစ် Volga ှင့် Pechora လက်နက်စနစ်များကို အခိုင်အမာ ေမြ ေအာက် 

ဘန်ကာများဖြ င့် တိုက်ပွဲဝင်အသင့် ခင်းကျင်းစုဖွဲထားေကာငး် ေတွ ရှိရပါသည်။ 

107mm MRLS၊ 122 mm MRLS၊ 240 mm MRLS လက်နက်စနစ်များ၏ ေလကွဲ 

ကျည်အသုံးပြ ပးီ Carpet Fire ဖျာခင်းသည့် အေနအထားဝင်ေရာက်လာမည့် ရန်သူ  

ေလယာဥ်အား အလွန်ထိေရာက်ေကာငး် ေတွ ရှိရပါသည်။ 

 ( ဂ ) နယ်စပ်မျဥ်းတစ်ေလာက်အပါအဝင် ကိုရီးယားကန်းဆွယ် ပင်လယ်ပြ င်ဘက်မှ 

ဝင်ေရာက် ိုင်သည့် ရန်သူအားေမာ်မှန်း၍ အနိမ့်ပျံ Low Altitude၊ အလယ်အလတ် 

ှင့် အမြ င့်ပျံ Medium Altitude၊ ေပ ၁၀၀၀၀ အထက် High Altitude ပစ်မှတ် 

အမျိ းမျိ းအား တစ်ချိန်တည်း တစ်ပိ ငတ်ည်း ကိ တင်သတိေပး Radar များမှ ဖမ်းယူ 

ရရှိရန် ှင့် တစ်ချိန်တည်း တစ်ပိ င်တည်း ပစ်ခတ်ေချမန်းရန် တိုက်ပွဲဝင်အသင့်ဖြ စမ် 

အေနအထားမှာ ေလ့လာအတုယူဖွယ် အဆင့်မီေကာငး် ေတွ ရှိရသည်။ 

 (ဃ) အမိန်ေပးကွပ်ကဲမစနစ်ဌာနချ ပ် (Headquarter)၊ လက်နက်စနစ်များ၊ ေရဒါစနစ် 

များအားလုံး ေမြ ေအာကတ်ွင် အခိုင်အမာထားရှိ ပီး တိုက်ပွဲဝင်မည့် တပ်ဖွဲ ဝင်များမှာ 

လည်း ေမြ ေအာက်တွင် ၂၄ နာရီအသင့် အေနအထားစုဖွဲထားရှိေကာငး် ေတွ ရှိရ 

သည်။ 

 ( င ) ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရး တပ်ဖွဲ များ၏ ပုံဖျက်မ၊ ဖုံးကွယ်မ ေမြ ေအာက်ဘန်ကာ 

စနစ်များမှာ လက်ေတွအလွန်ထိေရာက်မ အေနအထားရှိေကာငး် ေတွ ရှိရပါသည်။ 
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 ( စ ) ေမြ ပြ င်အေခြ စိုက် ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ ှင့် ေလတပ်၏ အခန်းက  

အားေပါင်းစည်းပီး ခိုင်မာေသာေလေကာင်းရန် ကာကွယ်ေရးစနစ်(Integrated Air 

Defence System)တည်ေဆာက်ထားရှိေကာငး် ေတွ ရှိရပါသည်။ 

 (ဆ) ပြ ည်သူစစ်ဟာဗျ ဟာအသွင်ဖြ င့် စစ်သမီးများအပါအဝင် အရွယ်ေရာက်ေသာ အရပ် 

ဘက်အမျိ းသမီးများကိုလည်း ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲအတွင်း တိုက်ပွဲဝင် 

ိုင်ေအာင် ေလ့ကျင့်ပြ င်ဆင်ထားရှိေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

 ( ဇ ) မိမိတို မြ န်မာ့တပ်မေတာ်အေနဖြ င့် KPA ၏ ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရး တိုက်ပွဲဝင် 

စွမ်းရည်အား ေလ့လာအတုယူပီး လက်နက်စနစ်များအပါအဝင် ှစ်ဘက်တပ်မေတာ် 

ှစ်ရပ်အကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပီး မိမိတပ်မေတာ်၏ စွမ်းရည်အား မြ င့်တင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ေကာငး် သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ 

 ( ဈ ) ေလ့ကျင့်ေရးပိုင်းအေနဖြ င့် Theoretical Training သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရး 

ှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရး Technical Training အပါအဝင် 

Tactical Training နည်းဗျ ဟာရပ်ဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရးများကို တပ်မေတာ် ှစ်ရပ ်

အကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းအားဖြ င့် မိမိေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ၏ 

စွမ်းရည် ှင့် လက်ေတွတိုက်ပွဲဝင်အသင့်ဖြ စ်မအား မြ င့်တင် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

တည်ေဆာက်သွားရန်လိုအပ်ေကာင်း သုံးသပ်ေတွရှိရပါသည်။ 

၇၅။ Anti-tank laser beam guidance missile factory ဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက်။ မြ န်မာ့ 

တပ်မေတာ်တွင် ေခြ လျငတ်ပ်သုံး Unguidance တင့်ဖျက်လက်နက်များဖြ စ်သည့် RPG ှင့် RCL ဒုံးပစ် 

ေလာင်ချာများ တပ်ဆင်ထားရှိပါသည်။ Anti-tank laser beam guidance missile သည် အေလးချိန် 

၂၆ ကီလိုဂရမ်သာ ေလးပီး စစ်သည် ၃ ေယာက်ဖြ င့် ဒုံးကျည် ၄ ေတာင့်အား သယ်ေဆာင်ပစ်ခတ် ိုင် 

သဖြ င့် ေခြ လျင်တပ်များတပ်ဆင်ပးီ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြ င့် ရန်သူသံချပ်ကာ ှင့် တင့်ကားများအား 

တာေဝး ၃၀၀၀ မီအထိ ထိေရာက်စွာ ေချမန်း ိုင်မည်ဖြ စ်သည်။ Laser guidance စနစ်အား အသံုးပြ  

ထားသဖြ င့် ရန်သူမှေထာက်လှမ်း၍ ပဲ့ထိန်းစနစ်အား ေချဖျက်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ Anti-tank laser 

beam guidance missile အား ယာဥ်ေပ တင်၍ သံချပ်ကာတပ်မများ ှင့်အတူ ေခြ လျင၊် တင် ့

ပူးေပါင်းစစ်ဆင်မတွင် အသုံးပြ ိုင်မည် ဖြ စ်ပါသည်။ 

၇၆။ Radar and Igla missile factory ဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက်။ စက် ုံမှထုတ်လုပ်ေသာ Jammer 

များသည် Non-lethal warfare ှင့် Electronic warfare အတွက် များစွာအသုံးဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ 

Jammer များဖြ င့် Passive Defense ပြ လုပ် ိုင်ပါမည်။ ေခတ်သစ်စစ်ပွဲများအတွက် Radar ှင့် 

Jammer များသည် များစွာအသုံးဝင်မည်ဖြ စ်၍  တစ်ဆင့် ပီးတစ်ဆင့် ဆက်လက်ထုတ်လုပ်သွားသင့် 

ပါသည်။ 
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၇၇။ Surface to surface missile factory ဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက်။ SCUD-D သည် ၇၀၀ 

ကီလိုမီတာ ှင့် SCUD-F သည် ၃၀၀၀ ကီလိုမီတာအထိ ပစ်ခတ် ိုင်ေသာ မဟာဗျ ဟာဒုံးလက်နက်များ 

ဖြ စ်ပါသည်။ သို ဖြ စ်၍ သင့်ေလျာ်သည့်အချိန်တွင် အဆိုပါမဟာဗျ ဟာ လက်နက်များကို တစ်ဆင့်ပးီ 

တစ်ဆင့် ဆက်လက်ထုတ်လုပ်သွားသင့်ပါသည်။ 

၇၈။ သံချပ်ကာတပ်ဖဲွ ဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက် 

 (က) ယခုသွားေရာက်ခဲ့ေသာ ေမြ ာက်ကိုရီးယားတပ်မေတာ် သံချပ်ကာတပ်ဖွဲ ှင့် တ ုတ် 

ပြ ည်သူတပ်မေတာ်ရှိ သံချပ်ကာတပ်ဖွဲ များ၏ ေလ့ကျင့်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာများကို 

ေလ့လာခွင့်ရရှိသည့် အတိုင်းအတာအရ ေမြ ာက်ကိုရီးယား ိုင်ငံမှ တီထွင်ထုတ်လုပ် 

ေသာ Simulator မှာ လက်ရှိသံုးတင့်ကားကို ကွန်ပျ တာ ှစ်လုံးဖြ င့် ဆက်စပ်၍ 

တီထွင်အသုံးပြ ထားခြ င်း ဖြ စ်ပါသည်။ တ ုတ်ပြ ည်သူတပ်မေတာ်၏ Simulator 

ေလ့ကျင့်မမှာ တပ်ရင်းရှ ိ အရာရှိစစ်သည် အဆင့်အတန်းအားလုံး စုေပါင်း 

ေလ့ကျင့်ရန် စီစဥ်ထားသည့် Simulator များဖြ စ်ပါသည်။  ေြမာက်ကိုရီးယား 

တပ်မေတာ်သုံး Simulator မှာ တင့်တစ်စီးချင်းအတွက် အထူးေကာင်းမွန်ေအာင် 

အေလးေပးထားသဖြ င့် တင့်ကားေမာင်း ှင်ခြ ငး် ငှ့် အေမြ ာက်ပစ်ခတ်မအတွက် 

အေခြ ခံဘာသာရပ်ကို အေလးေပးထားပါသည်။ တ ုတ်ပြ ည်သူတပ်မေတာ် အေနဖြ င့် 

အရာရှိများ ှင့် တိုက်ယာဥ်များဆက်စပ်ပီး စစ်ဆင်မေလ့ကျင့်ေရးကို ေဆာင်ရွက် ိုင် 

သဖြ င့် အေခြ ခံအဆင့် ကမ်းကျင်ပီးေသာ အရာရှိစစ်သည်များ စုေပါင်းေလ့ကျင့်ေရး 

ကို ဦးစားေပးထားေကာင်း ေတွ ရှိရပါသည်။ 

 ( ခ ) သံချပ်ကာတပ်ဖွဲ  ေခတ်မီတိုးတက်ေရးအတွက် တပ်ဖွဲဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်ေရးတွင် 

၁၉၉၁ ခု ှစ်အတွင်း ဝယ်ယူခဲ့ေသာ တ ုတ်လုပ် Tank driving simulator ှင့် 

Tank gunnery simulator များမှာ ယခင်အေမြ ာက် ှင့် သံချပ်ကာယ ရား 

သင်တန်းေကျာင်း၌ အသုံးပြ ခဲ့ေသာ်လည်း ပြ န်လည်ပြ ပြ င်ပီးမှသာ အသုံးပြ ိုင်မည် 

ဖြ စ်ပါသည်။ ယူကရိန်း ိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားေသာ Simulator သာ မိတီလာမိ ရှိ အမှတ် 

(၅၀၀၁)တင့်ကားတပ်ရင်း၌ တပ်ဆင်အသုံးပြ လျက်ရှိရာ သံချပ်ကာယ ရားသင်တန်း 

ေကျာင်းတွင် Simulator များတပ်ဆင်ေလ့ကျင့် ိုင်ခြ င်း မရှိေသးပါ။ သံချပ်ကာ 

စစ်ဆင်ေရးကွပ်ကဲမဌာနချ ပ်အဆင့်အထိ ေလ့ကျင့်ေရး Simulator များ တပ်ဆင် 

အသုံးပြ ပါသည်။ ယခုလက်ရှိအေခြ အေနတွင် သံချပ်ကာယ ရားသင်တန်းေကျာင်း၌ 

Simulator များ ဦးစားေပးထားရှိသင့်ပါသည်။ 
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 ( ဂ ) ပထမအဆင့်အေနဖြ င့် သံချပ်ကာယ ရားသင်တန်းေကျာင်း၌ သံချပ်ကာစစ်သည် 

များ၏ အေခြ ခံတတ်ကမ်းရမည့် ယာဥ်ေမာင်းဘာသာရပ်၊ အေမြ ာက်ပစ်ခတ်မ 

ဘာသာရပ်များ ပူးတွဲေလ့ကျင့် ိုင်သည့် ေမြ ာက်ကိုရီးယားလုပ် Simulator အား 

နည်းပညာပိုင်းရယူ၍ မိမိတိုတီထွင်ထုတ်လုပ် ိုင်ေရးအတွက ် ဦးစွာေဆာင်ရွက်သင့် 

ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင ်အရာရှိအဆင့် ှင့် စုေပါင်းေလ့ကျင့်ေရးအတွက် တ ုတ် 

ိ ုင်ငံတွင် အသုံးပြ လျက်ရှိေသာ Simulator များကိုေလ့လာ၍ ဒုတိယအဆင့် 

အေနဖြ င့် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်သင့်ေကာင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ ယခုအခါ သံချပ်ကာ 

ပြ င်ဆင်ေရး  ပင်မအလုပ် ုံအား  စတင်တည်ေဆာက်လျက်ရှိရာ စက် ုံ ပီးစီးပါက 

နည်းပညာပိုင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်၍ ထုတ်လုပ်မည်ဆုိပါက ေအာင်မြ င် ိုင်မည်ဟု 

သုံးသပ်တင်ပြ ရပါသည်။ 

၇၉။ Radar ဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက် (KPA) 

 (က) Search Radar ။ ယခင် ၁၉၆၀ ခု ှစ်ေကျာ် တ ုတ် ိုင်ငံလုပ် ေရဒါအကီးအား 

ပြ သခဲ့ပးီ ၎င်းအားပြ န်လည်၍ ဆန်းသစ်ပြ ပြ င်ထားေသာ စနစ်သုံး ေရဒါအား ပြ သခဲ့ 

ပါသည်။ ယခင် Analog စနစ်မှသည် Digital စနစ်သုံးစနစ်သို  ေပြ ာင်းလဲထားပးီ 

computer စနစ်ပါ အသုံးပြ ထားပါသည်။ ၁၂၀ ကီလိုမီတာမှ ၁၈၀ ကီလိုမီတာအထိ 

အသုံးပြ  လာ ိုင်ပါသည်။ 

 ( ခ ) AWACS Jammer ။  Jammer အငယ် ၆ ခု ပါရှိပးီ ၎င်း Jammer များအား ၇ 

ကီလိုမီတာအကွာအထိ ချထား ိုင်ပါသည်။ Jammer သည် ရန်သူ  AWACS 

ေထာက်လှမ်းမအား Jamming ပြ လုပ်ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ ၆ဝ ဒီဂရီ ဘယ်ညာ 

ေရ ိုင်ပးီ မြ င့်ေဒါင့် ၅ ဒီဂရီထား၍ ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) GPS Jammer ။ Jammer ထုတ်လင့်သည့် အငယ် ၂ ခုပါပးီ၊ ရန်သူ  GPS အသုံးပြ  

၍ သွားလာမ၊ ပစ်မှတ် န်ပြ မများအား ဖျက်ဆီး ိုင်ပါသည်။ အကွာအေဝး ၃၀၀ 

ကီလိုမီတာအထိ Jamming ပြ လုပ် ိုင်ပါသည်။ 

၈၀။ Jamming စက်များ င့်ှပတ်သက်၍ သံုးသပ်ချက် (KPA) 

 (က) Searching Radar ။ နည်းပညာတိုးတက်စွာ ပြ လုပ်ထားသည်။ သိုေသာ်လည်း 

အခြ ားတိုးတက်ေသာ ိုင်ငံများ၏ Searching Radar များ ှင့် ိင်းယှ ်၍ ေလ့လာ 

သင့်ပါသည်။ Active စနစ်ဖြ စ၍် အခြ ား Decoy များ ှင့် ေပါင်းစပ်အသံုးပြ သွား 

သင့်ပါသည်။ 
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 ( ခ ) AWACS Jammer ။ မိမိ ိုင်ငံတွင် ရန်သူမှ AWACS ေလယာ ်အသုံးပြ ၍ 

တိုက်ခိုက် ိုင်ေသာ နယ်စပ်ေဒသ ှင့် ကမ်း ိုးတန်းေဒသများတွင် အသုံးပြ သင့်ပါ 

သည်။ ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ ှင့် တွဖဲက်၍ မိမိ၏ Command and 

Control စနစ် ှင့် ေပါင်းစပ်၍ အသုံးပြ သွားသင့်ပါသည်။ Jammer ဖြ စ်၍ Decoy 

များ ှင့် လှည့်စား၍ အသုံးပြ သင့်ပါသည်။ 

 ( ဂ )  GPS Jammer ။ ရန်သူ ှင့် စစ်ပြ င်ဆင်ချိန်တွင် mobile အသုံးပြ သင့်ေသာ 

Jammer ဖြ စ်သည်။ မိမိသတ်မှတ်ေသာ ဂွင်အတွင်း ဖိဖျက် ိုင်ေအာင် ကိ တင် 

တွက်ချက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ Decoy များအသုံးပြ ၍ ရန်သူ၏တန်ပြ န်တိုက်ခိုက်မ 

ကိုေရှာင်ရှားေအာင် ေဆာင်ရွက် ိုင်ရမည်။ 

၈၁။ အင်ဂျင်နီယာဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက် 

 (က) ကာကွယ်ေရးပစည်းစက် ုံများ၊ စစ်ေလယာဥ်များ၊ စစ်သေဘာများ၊ ေလေကာင်းရန် 

ကာကွယ်ေရးစနစ်၏ ယူနစ်တစ်ခုတွင် ပါရှိသည့် ေရဒါ၊ missile တင်ထားသည့် ကား 

ှင့် missile ပစ်စင်များ စသည်တိုအား ဥမင်(tunnel)များတွင ်ထားရှိပးီ ပုံဖျက်ထား 

ခြ င်းတိုကို ေတွ ရှိရပါသည်။ မိမိတို  တပ်မေတာ်အေနဖြ င့်လည်း ေဖာ်ပြ ပါ စစ်ဘက် 

ဆိုင်ရာအချိ မှ အေရးကီး ပစ်မှတ်ဖြ စ် ိုင်သည်တိုကို ဥမင်(tunnel)ဖြ င့် ထားရှိ ိုင်ေရး 

တဖြ ည်းဖြ ည်း အဆင့်ဆင့်စီမံချက်ချကာ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ထိုသုိေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် မိမိတိုအေနဖြ င့် Command Post Tunnel ကို လက်ေတွ တူးေဖာ်လုပ်ကိုင် 

ေနရခြ ငး်၊ ၎င်းတို ှင့် သဘာဝ၊ သေဘာတရားများပါ တူညီေနခြ ငး်တိုေကာင့် မိမိတို  

တွင်ရှိေသာ စက်ယ ရားအမျိ းအစားများ (Jumbo machine, Road Header 

စသည်တို) ှင့် ေလ့ကျင့်ထားပီးဖြ စ်ေသာ အရာရှိ၊ စစ်သည်များဖြ င့် ေဆာင်ရွက် ိုင်ပါ 

သည်။ လုပ်ငန်းပမာဏအေပ မူတည်၍ လိုအပ်မည့် စက်ယ ရားများကို ထပ်မံဝယ်ယ ူ

ဖြ ည့်တင်းရန် လိုအပ်ပါမည်။ 

 ( ခ ) ေမြ ေအာက်ရထားတည်ေဆာက်မအတွက် မိမိတိုတွင်ရှိေသာစက်ယ ရားအမျိ းအစား 

ှင့် လူအရငး်အမြ စ်တို ဖြ င့် လက်ရှိအေနအထားအရ လက်ေတွ ေဖာက်လုပ်ရန် 

အခက်အခဲရှိ ိုင်ပါသည်။ ပထမအဆင့်အေနဖြ င့် ပြ ည်ပကမ်းကျင်နည်းပညာရှင်များ 

ဖြ င့် မိမိတိုအရာရှိ၊ စစ်သည်များအား သင်တန်းေပးခြ င်း၊ ေမြ ေပ ေမြ ေအာက် 

အေသးစိတ် သတင်းအချက်အလက်များကို အေခြ ခံစုေဆာင်း၍ အေသးစိတ် Design 

များကို တွက်ချက်ေရးဆွဲခြ ငး်၊ လက်ေတွ လုပ်ရန်လိုအပ်မည် ့ စက်ယ ရားကီးများ 

ဝယ်ယူဖြ ည့်တင်းခြ င်းတိုကို ပြ လပု်ပီး လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ေစခြ င်းဖြ င့် အေတွအကံ  

ှင့် နည်းပညာများရရှိ ိုင်ရန် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အစပျိ းလုပ်ေဆာင် သွားသင့် 
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သည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။ ဒုတိယအဆင့်အေနဖြ င့် သုံးသည့်လပ်စစ် ဖြ န် ဖြ းေပး 

ိုင်သည့်ပမာဏ၊ လွန်စွာအေရးပါေသာ ventilation system ှင့် air-conditioning 

system များ၊ security system များ၊ emergency အေခြ အေနများအတွက် 

ကိ တင်ပြ င်ဆင်ထားမများ၊ ရထားတွဲတည်ေဆာက်ပုံ ှင့် တင်ေဆာင် ိုင်သည့် ပမာဏ၊ 

ေနရာအကျယ်အဝန်းများပါ ကွာခြ ားသွားပီး အေခြ ခံအေနဖြ င့် DPRK ိုင်ငံသည် 

ေမြ ေအာက်အနက် မီတာ(၁၀၀)ပျမ်းမတွင် ေဖာက်လုပ်ထားကာ ေပကျင်းမိ ေတာ်ရိှ 

ေမြ ေအာက်ရထား လမ်းများကိုမူ အနက်ဆုံးမီတာ (၃၀)ခန်တွင်သာ ေဖာက်လုပ် 

ထားေကာင်း ေတွ ခဲ့ရပါသည်။ ေမြ ေအာက်တွင် နက်စွာေဖာက်လုပ်ခြ ငး်သည် ကုန်ကျ 

စရိတ်ပိုမို မြ င့်မားခြ ငး်၊ တည်ေဆာက်မနည်းပညာ ပိုမို ပ်ေထွး ိုင်ခြ ငး်၊ ေမြ ေအာက် 

ေရ ှင့် ေမြ ေအာက်လာကဲ့သိုေသာ မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ရ ိုင်ခြ င်း 

စသည့် အားနည်းချက် များရှိ ိုင်ေသာ်လည်း တည်ေဆာက်မည့် လမ်းတေလျာက် 

ေမြ ေပ ရှိ အေဆာက်အဦ များ ှင့် မိ ပြ စနစ်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားရန် မလိုခြ ငး်၊ 

အကယ်၍ အေရးေပ အေခြ အေန စစ်ပွဲ ဖြ စ်ပါက ပြ ည်သူေပါင်းများစွာကို အသက် 

ေဘးမှ များစွာကယ်တင် ိုင်ခြ င်း၊ ပြ ည်သူစစ် ှင့် ဥမင်လိဏ်ေခါင်းစစ်ဆင်ေရးကုိ 

ထိေရာက်စွာ အသုံးပြ ိငု် ခြ ငး် စသည့်အကျိ းေကျးဇူးများကို ရရှိေစမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ေအာကတ်ွင် shallow type ဖြ င့် နိမ့်စွာ opening method ပုံစံဖြ င့် 

ေဖာက်လုပ်ခြ င်းသည် မိ ပြ စနစ်များဖြ စ်သည့် ေမြ ေအာက်လပ်စစ် ဖြ န် ဖြ းေရး 

စနစ်များ၊ ေရေပးေဝေရးစနစ်များ ှင့် သမိုင်းဝင် အထိမ်းအမှတ် အေဆာက်အဦးများ 

ကိုပါ လိုအပ်လင် ဖယ်ရှားတူးေဖာ်ရမည်ဖြ စ်၍ လမ်းေကာင်းေဖြ ာင့်တန်းစွာ 

ေဖာက်လုပ်ရန် ခက်ခဲခြ င်း၊ ေမြ ေပ ေမြ ေအာက်စနစ်များ ေရာယှက် ပ်ေထွး ိုင်ခြ ငး်၊ 

အေရးေပ ကာလအတွက် သာမန် shelter အဖြ စ်သာ အသုံးပြ ိငု် ခြ ငး် စသည့် 

အားနည်းချက်များ ရှိပါသည်။ သို ဖြ စ်၍ အထက်ပါနည်း ှစ်မျိ းကို မိမိ ိုင်ငံ ေမြ ပြ င် 

အေနအထား၊ ေမြ ဆီလာဖွဲ စည်း တည်ေဆာက်ပုံ၊ မြ စ်ေချာင်းပမာဏ စသည့်အချက် 

များ ှင့်တကွ multi-purpose အတွက် မည်သိုအသုံးဝင်မည် ဆိုသည်ကိုပါ အေတွ  

အကံ ှင့် နည်းပညာများရရှိ ပီးပါက မိမိတိုအစီအစဥ်ဖြ င့် လုပ်ေဆာင် ိုင်ေရးအား 

ေရရှည်စီမံချက်များချမှတ်ကာ တဖြ ည်းဖြ ည်း ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါသည်။  ထိုအပြ င် 

ေမြ ေအာက်ရထားအတွက် ပိုလတ်ေပးရမည့် ဓါတ်အားပမာဏ၊ ဘူတာ ုံများတွင် 

တပ်ဆင်သုံးစွဲမည့် စက်ေလှကားများ၊ ventilation equipment များအပါအဝင် 

lighting system များ ှင့် အခြ ားအသုံးပြ မည့် စနစ်များအတွက် ဓါတ်အား 

ပြ တ်ေတာက်မ မရှိေစေရး ှင့် လုံေလာက်စွာ ပိုလတ်တပ်ဆင် လုပ်ကိုင် ိုင်ေရး 

အတွက်လည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစားသင့်ေကာင်း သုံးသပ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 


