မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ # 15-43-I1

ဖားအံ မႈခင္းဆိုင္ရာတင္ျပခ်က္

: လိွဳင္းဘြဲျမိဳ႔နယ္ရွိ ျမိဳင္ၾကီးငူျမိဳ႕အတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ဧျပီလတြင္ BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္စစ္သားမ်ားမွက်ဴးလြန္ေသာ
အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူသတ္မႈ
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၁၁)မွ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး စိုးႏိုင္
ဦးေဆာင္ေသာစစ္သားမ်ားသည္ ေမာင္အ…အား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ပြားမႈသည္ ေမာင္အ… အား
ဘ…

ရပ္ကြက္တြင္

အရက္မူးျပီး

ေဒသခံကားသမားမ်ားအား

ေႏွာက္ယွက္မူမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္

ကားသမားမ်ားကသူ႔အား ဘားအံျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမိဳင္ၾကီးငူျမိဳ႕၊ စံုနံသာျမိဳင္ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဇုန္တြင္ ဧပရယ္လ
၂၃

ရက္

၂၀၁၅

ခုနွစ္တြင္

၄င္းအားနယ္ၾကားေစာင့္တပ္

BGF

ေခၚေဆာင္ကာ
တပ္ရင္းအမွတ္

နယ္ၾကားေစာင့္တပ္
၁၀၁၁

မွ

BGF

စစ္သားမ်ား

ထံအပ္ႏွံခဲ့သည္။

ထိုၾကိတ္ရုိက္ႏွက္ခဲ့ရာ

ေနာက္ဆံုးတြင္ ေစာေမာင္သက္ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့သည္။ သူသည္ ဧပရယ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီ ၁၅
မိနစ္အခ်ိန္

နာက်င္မူဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ေသဆံုခဲ့ရပါ

သည္။

ေမာင္အ…

၏ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ေရာ္ေၾကးအေနျဖင့္ နယ္ၾကားေစာင့္တပ္ BGF ထံ သိန္း ၁၀၀ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း
နယ္ၾကားေစာင့္တပ္မ်ားကမူ
ဒုတိယဆရာေတာ္

သိန္း

ဦးညာဏိက

၄င္းတို႔သည္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

၅

၃၀

သာ

ေပးရန္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါသည္

၅

သိန္းက်ပ္သာေပးေလ်ာ္ပါသည္။

သိန္းလက္ခံရရွိခဲ့ျပီး

ေနာက္ဆံုတြင္

ျမိဳင္ၾကီးငူ

ယၡဳေလာေလာဆယ္တြင္

၄င္ေရာ္ေၾကးပမာဏကို

ဒုတိယဆရာေတာ္

ဦးညာဏိကႏွင့္ နယ္ၾကားေစာင့္တပ္အဖြ႕ဲ အား ေၾကာက္ရ႕ြံ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ|

ျမိဳင္ၾကီးငူျမိဳ႕၊ လိႈင္းဘြဲျမိဳ႕နယ္၊ ဖားအံခရိုင္

(ဧျပီလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာသည္

ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRGမွေဒသတြင္း

လူ႔ အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ
ေဒသခံအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးမွ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။
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1

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRG က ေလ့က်င့္သင္းၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း

ရွိေဒသခံ အဖြဲ႕မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုခ်င္းစီအား

ဤသတင္းလႊာသည္

ဇြန္လ၊

မႈခင္းျပသည့္မွတ္တမ္းတစ္ခု

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္

အင္တာဗ်ဴး

ေဖာ္ျပခ်က္အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ႏွင့္
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

၇

ခု

လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး အျခားေသာ
ေဒသတြင္းေနာက္ဆံုးရအေျခအ

အစီရင္ခစ
ံ ာပါဓာတ္ပံု

၂၀၁

ပံု

နွင့္အတူ

2

(ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာရြာသားမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုအသံသြင္း
ယူထား၍

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းျဖင့္

ပါသည္။

ရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ

ျပဳလုပ္ရာတြင္

ဝန္ထမ္းမ်ား

လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးထားသည့္အတိုင္း

အေျခအေနတြင္

ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို

စုေဆာင္းရယူ

ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းျခင္းမ်ား

ေမးျမန္းရန္ႏွင့္

ျဖစ္ေပၚေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ာႏွင့္ပတ္သက္၍

ရြာသားမ်ားကိုလက္ရွိ
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္

ေျပာၾကားရန္ အားေပးေစပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ရြာသားမ်ားမွ အေရးၾကီးသည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳခံေနရျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍လည္းရြာသားမ်ား၏အျမင္၊ ရႈေထာင့္ကို မွ်ေဝေျပာၾကားရန္ အားေပးေစပါသည္။)

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား လူသတ္မူ
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

ဧျပီလ ၂၃ ရက္၂၀၁၅ ခုႏွစ္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဘ… ရပ္ကြက္၊ စံုနံ႔သာျမိဳင္ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဇုန္၊ ျမိဳင္ၾကီးငူျမိဳ႕၊

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

(လႈိင္ဘြဲျမိဳ႕နယ္) ဘားအံခရိုင္

စံညြန္းပံစ
ု ံ အခ်ိဳး အစားမ်ားနွင့္အညီ ရြာသားမ်ားအား ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာ အင္တာဗ်ဴးျခင္း နွင့္ ၄င္းတို႔ရင္နွီးေသာ
ေနရာေဒသမ်ားတြင္

အေထြေထြေနာက္ဆံုး

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ရအေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတို႔ကို

ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္

စုေဆာင္းရန္

ေဒသခံအဖြ႔၀
ဲ င္

မ်ားကို

၄င္းတို႔အေရးၾကီးသည္ဟုယူဆေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၄င္းတို႔အားျဖင့္
စီးစစ္အတည္ျပဳထားျပီးေသာ မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားနွင့္ ေဒသအတြင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမူမ်ားအား
နႈိင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္အားေပးတိုက္တြန္း ထားပါသည္။ (please see in below, for the
whole paragraph )
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRG ၏စည္းစနစ္းမ်ားအားပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္နိုင္ရန္ နွင့္ ကိုယ္ေတြ႕တိုက္ရိုက္

ဆက္သြယ္မႈမ်ားနွင့္
KHRG၏

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိရြာသူရြာသားမ်ား၏

အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားတင္းျပျခင္း၊

အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွ

လက္ခံရရွိေသာ

သတင္းမ်ားအားလံုးကိုလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးဘာသာျပန္၍ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၏လံုျခံဳေ
ရးနွင့္ပတ္သက္

ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားစိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္

၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ျဖန္႔ေ၀ၿခင္းၿဖစ္သည္။

အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ

အေၾကာင္းအရာ၊အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲထားျပီး
အရာမ်ားအားဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရွဳပါ။

ဤသတင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာ

ေက်းဇူးျပဳ၍

ေနရာေဒသ၊

KHRG

၏

ခုနွစ္၊

အျခားေသာအေၾကာင္း

အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား

KHRG

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေမာင္အ…

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

အသက္

၃၇

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

က်ား/မ

က်ား

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

လူမ်ိဳး

ကရင္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

မရွိ

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

အလုပ္အကိုင္

ၾကံဳရာအလုပ္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

ကိုးကြယ္သည့္

ဗုဒၶဘာသာ

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

ရာထူးအဆင့္

ရိုးရိုးရြာသား

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

ေနရပ္ ရြာအမည္

စ… ေက်းရြာ

စာေရးရန္

စာေရးရန္

စာေရးရန္

ဘာသာ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အမည္
ေစာေမာင္
သက္

ရာထူး
စစ္သား

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၁၁)

ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး

တပ္ရင္းအမွတ္

စခန္း

စိုးႏိုင္

(၁၀၁၁)

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။

ပထမဦးဆံုးတြင္

ကၽြန္ေတာ္သည္

ေမာင္အ…

ဤလူသတ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကိုမသိရွိခဲ့ပါ။

၏ေမာင္ႏွမမ်ားေနထိုင္ေသာ

စ…

ကၽြန္ေတာ္သည္

ေက်း

ရြာသို႕

ေမာင္အ….၏အသတ္ခံရသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေကာက္ယူရန္
ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္
ရြာသားတစ္ေယာက္

ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍
ႏွင့္ရြာသူၾကီးတို႕ကုိ

ပိုမိုသိရွိလာခဲ့သည္။

ေမးျမန္းျပီးေသာအခါ

စ…

ေက်းရြာမွ

ဤလူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္

သည့္အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကို သိရလ
ွိ ာခဲပ
့ ါသည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းမည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
ဤလူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ သတင္းကိုေပးေသာသူမွာ စ… ေက်းရြာမွ အသက္ ၄၅ႏွစ္ရွိေသာ
ဦးဒ…ျဖစ္ပါသည္။

ဦးဒ…၏အမ်ိဳးသမီး

အသက္

၄၇

ႏွစ္ေသာ

ေနာ္အီ….

ႏွင့္

အသက္၃၇

ႏွစ္ရွိေသာေမာင္အ… တိ႕ု သည္ တစ္ရြာတည္းတြင္ေနျပီး ေဆြမ်ိဳးမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါသည္။ ဦးဒ… က
“သူ႔အတြက္ကႊ်န္ေတာ္တကယ္စိတ္မေကာင္းဘူး။
အျမဲလာလိုက္၊

သြားလိုက္၊

ဘာလိ႔လ
ု ဲဆိုေတာ့

စားလိုက္န႕ဲ

သူကႊ်န္ေတာ့္အိမ္မွာ

သူ႔အိမ္လိုပသ
ဲ ေဘာထားတယ္။

သူမူးခဲ့ရင္လည္းသူ႕ကိုတျခားနည္းနဲ႔အျပစ္ေပးသင့္တယ္။” ဟုကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည္စ
့ ံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေသးစိတ္
အခ်ိန္၊ ေနရာေဒသ၊ ဘာျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္လိုျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလဲ၊ ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူကဘယ္သူ
ေတြလဲ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘာေၾကာင့္အခင္းျဖစ္ပြားရသလဲ ဆိုသည့္အခ်က္
အလက္ မ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။ ထို႔အျပင္အခင္းျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ရြာသူ
ရြာသား မ်ားဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ၊ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာနွင့္ လက္ရက
ွိ ်ဴးလြန္ခံ
ရသူတို႔၏ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။ ေက်ဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါေပးထားေသာေနရာ
တြင္ေျဖဆိုပါ။

ေနရာမလံုေလာက္ပါက

ေနာက္ထပ္စာရြက္အသစ္တစ္ခုနွင့္ပူးတြဲ၍ေဖာ္ျပေပးနိုင္ပါ

သည္။
အမွန္ေျပာရလ်ွင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒြဲလိုးျမိဳ႕နယ္၊ ကတိုင္တိေက်းနယ္၊ စ… ေက်းရြာသိ႕ု
အသက္
ခဲ့ပါသည္။

၃၇ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာေမာင္အ…အသတ္ခံခဲ့ရသည့္အမႈကုိသိရွိျခင္းမရွိဘဲ
ကႊ်န္ေတာ္သည္

စ…

ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္

သြားေရာက္

၄င္းလူသတ္မႈအား

အျခားသူမ်ားမွတဆင့္ အနည္းငယ္ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ေမာင္အ… သည္ ဖားအံခရိုင္၊ လႈိင္းဘြဲျမိဳ႕နယ္၊
ျမိဳင္ၾကီးငူျမိဳ႕၊ စံုန႔ံသာျမိဳင္ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဇုန္၊ ဘ….ရပ္ကြက္တြင္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္သူသည္
ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒြဲလိုးျမိဳ႕နယ္၊ ကတိုင္တိေက်းနယ္၊ စ… ရြာ တြင္ေနထိုင္ခဲ့သည္။
အခင္းျဖစ္ပြားပံုမွာ-

ေမာင္အ…

သည္ကမေမာင္း

ျမိဳ႕ျပင္ပက်န္မာေရးသင္းတန္းေက်ာင္း

တစ္ေက်ာင္း၏ ေဘာ္ဒါေဆာင္တစ္ေဆာင္တြင္ ထမင္းခ်က္ရေသာစဖိုမွဴးအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ပါသည္။
ေမာင္အ….သည္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ဧျပလ၊

၂၃

ရက္

တြင္

အလုပ္မွအားလပ္ခ်ိန္ရ၍

အရက္ေသာက္မူးယစ္ခဲ့ျပီး ကမေမာင္းျမိဳ႕၏ တစ္ဖက္ကမ္း၌ ရွိေသာ ဖားအံခရိုင္၊ ျမိဳင္ၾကီးငူျမိဳ႕၊

စံုနံ႕သာျမိဳင္ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဇုန္ရွိ

ေလးလြန္းျမိဳင္ရပ္ကြက္နွင့္

တခြက္ဖိုးေက်းရြာသိ႔ု

သံလြင္ျမစ္ကို

ေလွျဖင့္ကူး၍ အလည္သြားခဲ့သည္။
တစ္ခြက္ဖိုးရြာအနီးတြင္ရွိေသာ
လင္းလြန္းျမိဳင္မွ

လင္းလြန္းျမိဳင္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ

ဖားအံသို႕သြားသည့္

ထိုကားဂိတ္သို႔သြား၍

သၾကားစက္ရံုအနီးတြင္

ကားဂိတ္တစ္ဂိတ္ရွိပါသည္။

ကားသမားမ်ားကို

ေမာင္အ….သည္

ကားလိုင္စင္မ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္

ထြက္ခါနီးကားမ်ားအားတားဆီးျခင္းစသည္တို႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ ကားသမားမ်ားက
ေမာင္အ….ကို အတင္းဖမ္းးဆီးျပီး ျမိဳင္ၾကီးငူမွ ဖားအံသို႕ သြားသည့္ကားလမ္းမေဘးတြင္ရွိေသာ
သၾကားစက္ရံု အေရွ့ဘက္ရွိ နယ္ျခားးေစာင့္တပ္စခန္းသို႔ပို႔ ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။
ယင္းသို႕ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျပီးေသာအခါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၁၁)မွဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး
စိုးႏိုင္ဦးစီးေသာတပ္ရင္းမွ

တပ္သားမ်ားကရိုက္ႏွက္ထုေထာင္းခဲ့သည္။

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္

ေမာင္အ….သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ၊ ၂၄ရက္၊ ည ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ျမိဳင္ၾကီးငူျမိဳ႕၊
စံုနံ႔သာျမိဳင္ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဇုန္၊
သတ္ခဲ့ေသာ

ဘ….ရပ္ကြက္တြင္

အဓိကတရားခံမွာ

BGF

ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။
တပ္ရင္းအမွတ္

ေမာင္အ….ကို

(၁၀၁၁)မွ

တပ္ရင္းမွဴး

ဗိုလ္မွဴးစိုးႏိုင္၏တပ္သား ေစာေမာင္သက္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသိ႔ေ
ု မာင္အ….ကို

BGFတပ္သားမွ

သတ္လိုက္ေၾကာင္းၾကားသိခဲ့ေသာေမာင္သစ္လြင္၏

ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိ ေမာင္ အမ္…. ၊ အသက္၃၉ ႏွစ္ရွိ မ အန္….ႏွင့္ အသက္
၅၂ ႏွစ္ရွိ ဦးအို…. တိ႕ု သည္

ဘ…ရပ္ကြက္သို႕ BGF တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၁၁)မွ တပ္ရင္းမွဴးကို

ေလ်ွာ္ေၾကးေတာင္းရန္ သြားခဲ့သည္။ ၎တိ႕ု သည္ ေလ်ွာ္ေၾကးကို သိန္း ၁၀၀ က်ပ္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ
၎က သိန္း ၃၀ က်ပ္သာေပးရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
စာခ်ဘုန္းၾကီး

ဦးညာဏိကမွ

က်ပ္ေငြ

သိုေသာ္ (ျမိဳင္ၾကီးငူဒုတိယဆရာေတာ္)
ငါးသိန္းသာေပးေလ်ာ္ပါသည္။

ေမာင္

အမ္…အဖြဲ႕မွာစိတ္ထဲတြင္ ေက်နပ္မႈမရွိၾကေသာ္လည္း လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း (BGF)
ကိုေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ဘာမွျပန္မေျပာရဲေတာ့ဘဲ ပုိက္ဆက
ံ ်ပ္ငါးသိန္းႏွင့္သာလက္ခံခဲ့ရပါသည္။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
ဤလူသတ္မူသတင္းကိုေပးပို႔လိုက္ၾကေသာ ဦးျဖဴသီး၊ ကိ၀
ု င္းႏိုင္တို႔ကသူတ႔သ
ုိ တင္း သူတို႔ သတင္း
ကိုလိုအပ္သလိုအသံုးျပဳပါရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလည္းသူတို႔ထံမွေတာင္ခံခဲ့ပါသည္။

