မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ # 18-116-I1

ဖာပြနမ
္ ႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ:

ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာလူႀကီးတစ္ဦး

အား BGF တပ္ရင္း(၁၀၁၄) မွ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ
ဒဏ္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ဳိးမ်ားခံစားေနရ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုိဝင္ဘာလ
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္
၅နာရီေက်ာ္သည့္အခ်ိန္၌

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း(၁၀၁၄) မွတပ္သားတစ္ဦးသည္

စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကုိျဖတ္သြားေသာ

ပုစန
ြ ္ေျမာင္းေက်းရြာအုပ္စုေန

ရြာသူႀကီး

တစ္ဦးအား ျပင္းထန္စြာရိုက္ႏွက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုျပစ္မႈခံရသူသည္ ယခုထိတိုင္ ၎၏ဦးေခါင္းႏွင့္ ခႏၡာကိုယ္
တိ႔တ
ု ြင္ ျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားေနရဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ| ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည္မ
့ ွတ္တမ္းလႊာသည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ (KHRG) မွ ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရး
အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦးမွေဖာ္ျပျခင္း
ျဖစ္သည္။ 1 ဤသတင္းလႊာသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖာပြန္ခရုိင္၌ လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး အျခားေသာ
မႈခင္းျပသည့္မွတ္တမ္းမ်ား (၁) ခု ႏွင့္အတူ အျခားေသာသတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အင္တာဗ်ဴး
(၉) ခု၊ ဓာတ္ပံု (၅၄) ပံု ႏွင့္ ဗီဒီယို (၃) ခု တို႔ႏွင့္တကြလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။
1

2
1

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိေဒသခံ အဖြ႔မ
ဲ ်ားအား

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခခ
ု ်င္းစီအား စံညြန္းပံုစံ အခ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အညီ
ရြာသားမ်ားအား ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာ အင္တာဗ်ဴးျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔ရင္ႏွီးေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ အေထြေထြေနာက္ဆံုးရ
အေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတိ႔က
ု ိုစုေဆာင္းရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
ျပဳစုရာတြင္

ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားကို

၄င္းတို႔အေရးၾကီးသည္ဟုယူဆေသာ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္ပ်က္မႈ

မ်ားအား ၄င္းတို႔အားျဖင့္ စီစစ္အတည္ျပဳထားျပီးေသာ မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ေဒသအတြင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ
မူမ်ားအားနႈိင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္ သားရန္အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။
2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈစည္းစနစ္မ်ားအားပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႔

တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိရြာသူရြာသားမ်ား၏

အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားတင္းျပျခင္း၊

KHRG၏အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွလက္ခံရရွိ ေသာသတင္းမ်ားအားလံုး
ကိုလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီး

ဘာသာျပန္၍ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား

လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား BGF ၏ ႏွွိပ္စက္ညွဥ္ပန္းမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိ
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္၊ ပုစန
ြ ္ေျမာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ထ---ေက်းရြာ

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေစာခ---

အသက္

၃၁

က်ား/မ

က်ား

လူမ်ိဳး

ကရင္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

ရွိ

အလုပ္အကိုင္

လယ္ယာ

ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာ

ရာထူးအဆင့္

ရြာလူႀကီး

ေနရပ္ ရြာအမည္

ထ---ေက်းရြာ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္
ဗိုလ္မွဴး ဖိုးဒါး

ရာထူး
တပ္စုမွဴး

စစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ရင္း၊

အေျခစိုက္သည့္ေနရာ

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

ေဒသ

အမည္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ကတိုင္တိ

တပ္ရင္းမွဴး

တပ္ရင္း (၁၀၁၄)
ၾကက္နီ

တပ္သား

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ဗိုလ္ေမာင္ခ်စ္
ထ--- ေက်းရြာ

တပ္စုမွဴး ဖိုးဒါး

တပ္ရင္း (၁၀၁၄)

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကို ရွင္းျပပါ။
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ (KHRG) မွ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးသည္ ဤမႈခင္းအားၾကားသိရၿပီး
ေနာက္ ထ--- ေက်းရြာသားတစ္ဦးအား ဆက္သြယ္၍ သတင္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ားအားစီစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ KHRG ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖစ္သည္။
အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ ေနရာေဒသ၊ ခုႏစ
ွ ္၊ အေၾကာင္းအရာ၊အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲထားျပီး ဤသတင္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား
KHRG ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရႈပါ။

(၂)

ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း

မည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ

လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
ဤမႈခင္းအား ေျပာၾကားေသာသူသည္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ခံရေသာသူျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔၌ ထ--- ရြာလူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာခ--- သည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူမွ
အသက္ႀကီးသည့္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊

ေဒသခံဆရာ၊မႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ

ဦးသုဇန၏စ်ာပနပြဲမွ

ျပန္လာခဲ့

ၾကပါသည္။ ထ--- ေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူၾကား ယြန္းစလင္းျမစ္မွ ေလွစီး၍ျပန္လာခဲ့ပါသည္။
ထိုေန႕၌

BGF

တပ္ရင္း(၁၀၁၄)သည္

စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခုအားထားရွိခဲ့သည္။

ေဟာ္နန္းလင္းေအးတံတားအဆံုးတြင္
ေဒသခံမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ

ပံုမွန္အခ်ိန္၌မရွိသည့္

ထိုစစ္ေဆးေရးဂိတ္သည္

ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္ ရွိသည့္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မဟုတ္ပါ။ ဤ BGF စစ္ေဆးေရးဂိတ္သည္ ၅ နာရီေက်ာ္လွ်င္
ေလွျဖင့္သြားလာျခင္းမျပဳလုပ္ေတာ့ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ေစာခ--- သည္ ခရီးသြားအခ်ဳိ႕တိ႔ႏ
ု ွင့္အတူ ယြန္းစလင္းျမစ္မွ
ေလွစီး၍ ျပန္လာခဲ့ၾကပါသည္။ သူတ႔သ
ို ည္ ညေန ၅:၅၈ မိနစ္တြင္ ထိုစစ္ေဆးေရးဂိတ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့
ေၾကာင္းေဒသခံမ်ား ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကပါသည္။ BGF တပ္ရင္း(၁၀၁၄) ဂိတ္သို႔ေရာက္သြားသည့္အခ်ိန္၌ BGF
တပ္သားၾကက္နီ သည္ ရြာလူႀကီးဆီသို႔ ဓာတ္မီးျဖင့္ထိုး၍ “ရပ္” ဟုေအာ္ေျပာခဲ့ပါသည္။
ထိုေနာက္ အဆိုပါတပ္သားသည္ ေစာခ--- အား မည္သည့္ရွင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမပါပဲ ဝါးဒုတ္ျဖင့္ရုိက္
ခဲ့ပါသည္။ ၎တပ္သားသည္ ေစာခ--- တစ္ဦးတည္းကိုသာ ရုိက္ခဲ့ပါသည္။ သူႏွင့္အတူလိုက္ပါလာေသာ
ခရီးသြားမ်ားသည္ ေစာခ--- ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ရုိက္ႏွက္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္ ေမ့ေျမႇာသြားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ပါ
သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ထိုတပ္သားသည္ သူ၏ခႏၶာကိုယအ
္ ား ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရသည့္အထိ ဆက္
ရုိက္ခဲ့ပါသည္။ ေလွထဲတြင္လုိက္ပါလာေသာခရီးသည္မ်ားက ေစာခ--- အား BGF တပ္သားမွ ႏွစ္ခ်က္
ထိုးၿပီး သူ၏ဦးေခါင္းအား ဝါးဒုတ္ျဖင့္ရုိက္ႏွက္ခၾဲ့ ကသည္ကိုေတြ႔ျမင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာျပင္းထန္စြာရုိက္ႏွက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေစာခ--- ေျမေပၚသို႔ပစ္လွဲသြားေသာ္လည္း အဆိုပါ
တပ္သားသည္ ေစာခ--- ၏ေျခေထာက္အား ဝါးဒုတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ရိုက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔အရိုက္ခံရသည့္
ၾကားကပင္ ေစာခ--- သည္ တပ္ရင္း(၁၀၁၄)ဗိုလ္မွဴးႏွင့္ စကားေျပာခြင့္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ေတာင္း
ဆိုမႈအားျငင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ BGFတပ္သားမွ “ခင္ဗ်ား က်ဳပ္တို႔ဗုိလ္မွဴးနဲ႔ စကားေျပာလည္း ဘာမွထူးျခား

လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားက သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ကို မေလးစားဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေလွကို လည္းက်ဳပ္
ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ရမွာလား” ဟု ေစာခ--- ကိုေျပာခဲ့ပါသည္။
ေစာခ--- ဇနီး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ေစာခ--- အား ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးသည္ မႈခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္
အိမ္သို႔ျပန္ပို႔ခဲ့ပါသည္။

အိမ္သို႔ေရာက္လာသည့္သူ၏ပံုစံမွာဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း

သူ၏ဇနီးမွေျပာခဲ့ပါ

သည္။ “သူရ႕ဲ အျပဳအမူက ဘာမွမသိေတာ့သလုိပဲ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြားၿပီး သဃၤန္းသြားၾကည့္ဖို႔လို

တယ္လ႔ို က်မကိုေျပာတယ္။ [ဗုဒၡဘာသာ၏ယံုၾကည္ခ်က္အရ သဃၤန္းသည္ထူးျခားေသာတန္ခိုးရွိသည္။]
ဒီလိုမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ငါဒီဒဏ္ကိုခံႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလိ႔ု သူေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို

ခ်က္ခ်င္းေျပးသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ သူ႔ခမ်ာ ေတာ္ေတာ္ခံစားရၿပီးေၾကာက္ေနရရွာတယ္။”
ေစာခ--- အား ၿမိဳင္ႀကီးငူ႐ွိ ေဒသခံေဆး႐ံုသ႔ို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ က်န္းမာေရးသူနာျပဳမ်ားသည္ သူ၏ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သ႔ူအားေဆး႐ံုသ႔ို လာပို႔ေပး
ေသာသူမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း BGF တပ္ခ်ထားေသာေနရာသည္ ၿမိဳ႕၏
အနီးတြင္ ႐ွိေေနျခင္းေၾကာင့္ သူ႔ကို BGF တပ္သားမွ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္းကိုေျပာျပရန္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့
ၾကသည္။ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဆးရုံ၌ ရက္အနည္းငယ္ၾကာေဆးရုံတင္ထားေသာ္လည္း ေစာခ--- ၏ဒဏ္ရာသည္
မသက္သာေသးပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔တြင္ သူ႔အား ဘားအံေဆးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္
ခဲ့ပါသည္။
ေစာခ--- ၏ဇနီးသည္ ယင္းကိစၥအားတုိင္ၾကားရန္ ထ--- ေက်းရြာရွိ BGF တပ္ရင္း(၁၀၁၄) ရုံးသို႔ သြားခဲ့ပါ
သည္။ BGFတပ္သားမ်ားက ရြာသူႀကီးသည္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ကို မေလးစားေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့
သိ႔အ
ု ရုိက္ခံရန္ထိုက္သင့္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္၊ ေလွ်ာ္ေၾကးအေနျဖင့္ သူ၏ဇနီး
အား က်ပ္ ၃ သိန္း (၃၀၀,၀၀၀) ေပးခဲ့ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္၊ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ေသာသူအား သူတ႔သ
ို ည္
မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္ကိုမွမခ်မွတ္ခဲ့ပါ။ ဗိုလ္မွဴးေစာဖိုးဒါးမွ အမႈျပစ္ပြားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းသည္ ၎
ႏွင့္ ၎၏တပ္သားၾကားတြင္ နားလည္မႈလႊဲမွားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေစာခ--အားျပန္လည္နာလန္ထူလာႏုိင္သည့္အခ်ိန္ထိ ကုသမႈျပဳလုပ္ရန္ က်သင့္မည့္ေငြေၾကးပမာဏအား စုိက္
ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ ေစာခ--- ပထမဦးစြာေဆးရုံတင္ထားရသည့္အခ်ိန္တြင္
BGF ဗိုလ္မွဴးဖိုးဒါးသည္ ေစာခ--- မိသားစုအား က်ပ္ ၃ သိန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပ
သေသာအခ်ိန္တြင္ BGF ဗိုလ္မွဴးဖိုးဒါးသည္ သူအား က်ပ္ ၃ သိန္း ထပ္မံေပးခဲ့ပါသည္။
ေစာခ---

သည္

ဆုိးရြားေသာဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္စိတ္ဒဏ္ရာကိုၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာေၾကာင့္

က်န္းမာေရးျပႆနာကို

ဆက္လက္၍ခံစားေနရသည္။

ဆရာဝန္မွ

ျပင္းထန္ေသာ

သူ႔၏ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕

သည္ ပ်က္ဆီးေနေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ေဆး႐ံုတက္စဥ္အေတာအတြင္း ေစာခ--- သည္ အျခားသူ
မ်ား၏ စကားသံမ်ားကိုၾကားသည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနခဲ့ပါသည္။ စကားေျပာဆိဆ
ု က္သြယရ
္ ာ၌
လည္း ျပႆနာ႐ွိေနသည္။ ဤစိတ္ဒဏ္ရာပေပ်ာက္သြားရန္ အခ်ိန္အေတာ္ပင္ၾကာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆရာဝန္မွေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ေစာခ--- သည္ ဦးေႏွာက္ခ်ဳိ႕ယြင္းသြားေသာေၾကာင့္ သူ႔အား ရြာလူႀကီးတာ
ဝန္မွနားေစခဲ့ၿပီး သူ၏ေနရာတြင္ အျခားေသာရြာသားတစ္ဦးအား ရြာလူႀကီးအသစ္အျဖစ္ အစားထိုးတင္
ေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။
ေစာခ--- ၏ဇနီးမွ ဤကဲ့သို႔ပင္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ “ကြ်န္မခင္ပြန္းဘာအမွားမွလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ မူးလည္း

မမူးဘူး ၿပီးေတာ့ျပန္လာတာလည္း အခ်ိန္ကိုက္ပဲ။ ခုေတာ့ကြ်န္မခင္ပြန္းကို မူမမွန္၊ ရူးေနတယ္လို႔ေျပာေန
ၾကၿပီး။ ဒီလိုၾကားရတာ ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ အခုသူသက္သာလာေပမဲ့ အေပ်ာက္ႀကီး
ေတာ့မဟုတ္ေသးပါဘူး။ သူဒဏ္ရာရၿပီးကတည္းက အရင္တုန္းကစိတ္ဝင္စားခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြကိုလည္း
စိတ္ဝင္စားမႈမရွိေတာ့ဘူး။“
ဤမႈခင္းသည္ ထ--- ေက်းရြာ၌ ေနထုိင္ၾကေသာလူမႈအသိုက္အဝန္းတိ႔အ
ု တြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
ရွိေနပါသည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းအဖြ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦးမွ ယခုရြာသားမ်ားသည္ ရြာလူႀကီး၏ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပံုေၾကာင့္
ခရီးသြားလာရန္အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကပါသည္။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြာသားသို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား။ မည္ကဲ့
သို႔ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
ျပစ္မႈက်ဴးလြနခ
္ ံရသူ၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔အ
ဲ ား ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ
အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားပါသည္။

လက္ယာဖက္တြင္ရွိေသာပံုသည္ ယြန္းစလင္းျမစ္ေပၚ၌ ေဟာ္နန္းလင္းေအးတံတားပံု ျဖစ္ပါသည္။ လက္ဝဲဖက္တြင္ရွိ
ေသာပံုသည္ BGF စစ္ေဆးေရးဂိတ္ပံျု ဖစ္ပါသည္။ (ဓာတ္ပံု- KHRG)

