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သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္
၂၀၁၉ နုႏွစ္္၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၈) ရခ်က္။

႐ိုဟင္္္ာ (၉၅) ဦးခ်က ္ ျ္္လ္္တ
လ ္ေ
္ းပ းီ ယင္းတု႔၏ မူ္ဌာ္ေျသု ္ ျ္ ုရျ္ ္ေတာင္းင္နင္း
္မျ္မာုႏင္ငတငင္ ႐ိုဟင္္္ာတုအ္ေ ၚ ္ူမ္ းတးသတ္္ တ္သလ္သခ်ကစ့ကိစၥ ျယ္သာ္ျ္ုႏင္င္၊ သလ္ဟ္
ဲ ္ပမ ႕ရွ ုႏင္ငတခ်ကာ တ
ရား႐ိုး ၾခ်ကားျာ္ေျစဥ္္၊ ုႏ ဘုာ (၂၉) ရခ်က္္ေျုခ်က ဧရာ တီတင္း္၊ သမ္ပမ ႕ခ်ကမ္း္ေ္နတငင္ ႐ိုဟင္္္ာ (၉၅) ဦး ါ စခ်က္္ေ္ွ
တစ္စင္းခ်က

မ္းငီးနဲသပ ီး္၊ ယနအနါ တရား႐ိုးတငင္ အမႈရင္ငင္္ေျရ္ေၾခ်ကာင္း သရွရသ္ င္သ ERC အ္ေျ္ င္သ ္မျ္မာအာ

ဏာ င္မ္ာ႔၏ ္ ္ရ အ
္ ္ေ ၚ အ္ငျ္ င္ စတ္္ေသာခ်က ္ေရာခ်က္္ေျရ ါသလ္။
ဤအ ုသ
ငဲ လ္ ယနုႏ ဘုာ္အတငင္း မ္းငီး္ခ်က္သလ္သ တတယအ ႕ငဲ ္ စ္ ါသလ္။ ရနင္္ လ္ျယ္တငင္ အစးရခ်က ႐ိုဟင္
္္ာတုအား ခ်ကူးသျ္း္ေရာင္း ယ္နငငသုႏ
္ ွင္သ သငား္ာ္ႈ ္ရွားနငင္သ မ္ ဘဲ တင္းခ်က္ ္စငာ တ္္ေ္ွာင္ထားသ္ င္သ အစာ္ေရစာ
ရွား ါးပ ီး အငတ္္ေဘးုႏွငသ္ ရင္ငင္္ေျရ္နင္း္၊ ္ေငး ါးခ်ကသနယူနငင္သ မရရွ္နင္း စသလ္သအနခ်က္အနဲမ္ား္ေၾခ်ကာင္သ ၎တု
သလ္ ္ေသခ်ကမ္ေရာခ်က္္၊ သခ်က္မ္ေ ္ာခ်က္ ငသလ္အတင္း စခ်က္္ေ္ွငယ္ခ်က္ေ္းမ္ား္ င္သ အရဲစငျုခ်က
္ ာ ရျ္ခ်ကျ္ုႏွင္သ အ္နား
ုႏင္ငမ္ားသု ထငခ်က္နငားသငားရျ္ ႀခ်က မ္း္နင္း္ စ္သလ္။
သုရာတငင္ ရနင္္ လ္ျယ္သလ္ ္မျ္မာုႏင္င႔၏ အစတ္အ င္း မဟတ္သလ္သုႏွယ္ ုႏင္င႔၏အ္နားအစတ္အ င္း တစ္နန ႐ို
ဟင္္္ာတုအား ္ေတငုရွ ါခ်က နး င္္ာသူမ္ားဟ ဒ္မတ ္ပ ီး ုႏင္င္နားမွ တခ်ကယ္နး င္္ာသူမ္ားျလ္းတူ (၂) ုႏွစ္မွ (၃)
ုႏွစ္အထ ္ေထာင္ဒဏ္မ္ား န္န္ေစရျ္ စီရင္တတ္္ေ္သရွသလ္။
ယန သမ္ပမ ႕တငင္ မ္းငီးထားသလ္သ ႐ိုဟင္္္ာ (၉၅) ဦးအျခ်က္ (၂၅) ဦးသလ္ ခ်က္ေ္းသူငယ္မ္ား ္ စ္သ္ င္သ ယင္းတု
ခ်က ါ အ္ားတူ ္ေထာင္ဒဏ္မ္ား စီရင္္မ္သမလ္ဟယူငရပ ီး အ္ငျ္ င္ စးရမ္္ေၾခ်ကာင္သၾခ်ကရ ါသလ္။
အမွျ္ င္ ္မျ္မာအစးရသလ္ ႐ိုဟင္္္ာတုခ်က စ္မတ
ွ ္ထား၍ ္း ဥဝျ္ ္ခ်က္ငီး္ေရး ္ ္္ေငာင္္ေျသလ္ဟ ုႏင္ငတ
ခ်ကာတရား႐ိုး

စင ္စန
ငဲ ဲသ္နင္းအ္ေ ၚ

ုႏင္င္ေတာ္အတင္ င္န ္ခ ္္မွ ္ငင္းငျ္န္ဲသ နင္းသလ္

ယနခ်က ္ေ္းသူငယ္ (၂၅) ဦးအ ါအ င္
မမတု႔၏

အခ်ကယ္၍

မွျ္ခ်ကျ္ ါခ်က

မ္းငီးထားသလ္သ ႐ိုဟင္္္ာ (၉၅) ဦးအား တစ္စတစ္ရာ စငန
ဲ ္ခ်က္မတင္ဘဲ

္ေျရ ္ရင္းသု ္ ျ္္လ္ ု္ေငာင္္ေ းရျ္ုႏွင္သ

ယနင္ခ်က

အ္ားတူ မ္းငီး ္ေထာင္န္ထားသူအား

္းခ်က္လ္း ္ ျ္္လတ္ ္ေ းပ ီး ၎တု႔၏ မူ္္ေျရ ္ရင္း ္ေဒသအသီးသီးသု ု္ေ းရျ္ ္ေတာင္းငအ ္ ါသလ္။
အ္ေသးစတ္ သရွ္ ါခ်က ငခ်က္သငယ္ရျ္္၊
္ေဒါခ်က္တာ ္ွ္ေခ်က္ာ္
ဥခ်ကၠ႒္၊ ဥ္ေရာ ္ေရာခ်က္ ႐ိုဟင္္္ာမ္ား ္ေခ်ကာင္စီ
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