မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ / KHRG မွတ္တမ္းလႊာအမွတ္ # 15-43-I2

ဖားအံ မႈခင္းဆိုင္ရာတင္ျပခ်က္

:

လွိဳင္းဘြဲ ျမိဳ႕နယ္အတြင္း အႀကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း

- ျမိဳင္ႀကီးငူျမိဳ႕၊ လွိဳင္းဘြဲျမိဳ႕နယ္၊ (ဧျပီလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာတြင္

၂၀၁၅ခုနွစ္ ဧျပီလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ၀ါေတာ္ႀကီးသူ ဘုန္းႀကီး

ဦးညာနိက မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏ တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၁၁) မွစစ္သားမ်ားမွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ေမာင္ အ---၏ေမြးခ်င္းမ်ားထံသို႔
ျဖစ္ပါသည္။

အႀကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈ

ေမာင္

အ---

၎၏ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမမ်ားကို
ဘုန္းႀကီး

ျပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္းကို

ေသဆံုးမႈအတြက္
ဘုန္းႀကီး

ဤျခိမ္းေျခက္မႈ၏ေနာက္ဆံုးရလာဒ္မွာ

ေလ်ာ္ေႀကးေငြ

ဦးညာနိကမွ

ဦးညာနိကမွ

ေဖာ္ျပထားသည့္သတင္းလႊာ
လာေရာက္ေတာင္းဆိုေသာ

ျခိမ္းေျခာက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၎တို႔အားလံုးကို

သူ၏ဓါးျဖင့္ခုတ္သတ္မည္ဟု

ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ေမာင္အ----၏ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမမ်ားသည္

၎တို႔ရရွိရန္

ေမ်ွာ္လင့္ထားေသာ ေလ်ာ္ေႀကးေငြ အျပည့္အ၀ တစ္စံုတစ္ရာမွ်မရရွိဘဲ ေႀကာက္ရြံစြာျဖင့္ ၎တို႔၏ရြာသို႔
ျပန္သြားခဲ့ႀကရသည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ|

ျမိဳင္ႀကီးငူျမိဳ႕၊ လွိဳင္းဘြဲျမိဳ႕နယ္၊

ဘားအံခရိဳင္ (ဧျပီလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာသည္ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRGမွေဒသတြင္းလူ႔
အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာေဒ
သ ခံအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးမွေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။
1

1

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRGမွ ေလ့က်င့္သင္းၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ရွိေဒသခံ

အဖြဲ႕မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုခ်င္းစီအား စံညြန္းပံစ
ု ံ
အခ်ိဳး

အစားမ်ားနွင့္အညီ

ေနရာေဒသမ်ားတြင္

ရြာသားမ်ားအား

အေထြေထြေနာက္ဆံုး

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာ

အင္တာဗ်ဴးျခင္း

နွင့္

၄င္းတို႔ရင္နွီးေသာ

ရအေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတိ႔က
ု ို

ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္

စုေဆာင္းရန္

ေဒသခံအဖြ႔၀
ဲ င္

မ်ားကို

၄င္းတို႔အေရးၾကီးသည္ဟုယူဆေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၄င္းတို႔အားျဖင့္
စီးစစ္အတည္ျပဳထားျပီးေသာ

မူရင္းအေထာက္အထား

မ်ားနွင့္ေဒသအတြင္း

အားနႈိင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္အားေပးတိုက္တြန္း ထားပါသည္။

ေျပာင္းလဲျဖစ္

ေပၚမူမ်ား

ဤသတင္းလႊာသည္

ဇြန္လ ၂၀၁၅ တြင္ ဘားအံခရိုင္မွ

လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး အျခားေသာ

မႈခင္းျပသည့္မွတ္တမ္း ၁ခု နွင့္အတူ အျခားေသာသ တင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ
မႈခင္းအင္တာဗ်ဴး

၇ခု

ဆံုးအေျခအေနသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွတ္တမ္း
နွင့္တကြလက္ခံရရွိခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း
၁ခုႏွင့္

ေနာက္

ဓာတ္ပံု

၂၀၁ပံုတို႕
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( ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာရြာသားမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုအသံသြင္း
ယူထား၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ျခင္းျဖင့္ ရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းရယူ
ပါသည္။ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္း
ရာတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးထားသည့္အတိုင္း ေမးျမန္းရန္ႏွင့္ ရြာသားမ်ားကိုလက္ရွိအေျခအေနတြင္
ျဖစ္ေပၚေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အားေပးေစပါသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ ရြာသားမ်ားမွ အေရးၾကီးသည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ထုတ္
ေဖာ္ေျပာၾကားရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳခံေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းရြာသားမ်ား
၏အျမင္၊ ရႈေထာင့္မ်ားအား မွ်ေဝေျပာၾကားရန္ အားေပးေစပါသည္။)

အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား အႀကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

ဧျပီ လ၂၅ ရက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဘ--- ရပ္ကြက္၊ စံုနံ႕သာျမိဳင္ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဇုန္၊ ျမိဳင္ႀကီးငူျမိဳ႕နယ္၊

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

ဘားအံခရိုင္

2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမစ
ႈ ည္းစနစ္းမ်ားအားပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္နင
ို ္ရန္ နွင့္

ကိုယ္ေတြ႕တိုက္ရိုက္ဆက္

သြယ္မႈမ်ားနွင့္

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိရြာသူရြာသားမ်ား၏

အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားတင္းျပျခင္း၊

KHRG

၏အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွလက္ခံရရွိေသာသတင္းမ်ားအား
လံုးကိုလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးဘာသာျပန္၍ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၏လံုျခံဳေရးနွင့္ပတ္သက္
ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားစိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ KHRG ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္
ျဖန္႔ေ၀ၿခင္းၿဖစ္သည္။
အစားအလိုက္ခြဲထားျပီး

အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ
ဤသတင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာ

ေနရာေဒသ၊

ခုနွစ္၊

အေၾကာင္းအရာ၊အမ်ိဳး

အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားဆက္လက္

ဖတ္ရႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရွဳပါ။

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေမာင္ မ------

မ န-----

ဦးအို-------

စာေရးရန္

အသက္

၄၅

၃၉

၅၂

စာေရးရန္

က်ား/မ

က်ား

မ

က်ား

စာေရးရန္

လူမ်ိဳး

ကရင္

ကရင္

ကရင္

စာေရးရန္

မိသားစုရ/ွိ မရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

စာေရးရန္

အလုပ္အကိုင္

လယ္ယာ

ေဈးသည္

လယ္ယာ

စာေရးရန္

ဗုဒၶဘာသာဝင္

ဗုဒၶဘာသာဝင္

စာေရးရန္

ကိုးကြယ္သည့္
ဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာဝင္

ရာထူးအဆင့္

ရြာသား

ရြာသူ

ရြာသား

စာေရးရန္

ေနရပ္ ရြာအမည္

စ---ေက်းရြာ

စ---ေက်းရြာ

စ---ေက်းရြာ

စာေရးရန္

အမည္

ဦးညာဏ္
နိက

ရာထူး

စစ္ေၾကာင္း၊တပ္ရင္း၊

အထက္အရာရွိ

တပ္မ

အမည္

အႀကီးတန္း
စာခ်

ဦးသုဇန
ျမိဳင္ႀကီးငူျမိဳ႕

ဘုန္းႀကီး

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။
ဤေမာင္

အ-----အသတ္ခံရမႈသတင္းကိုဧျပီလ

ေမာင္အ----၏အသတ္ခံရမႈကုိ

၂၃ရက္

စံုစမ္းေလ့လာစဥ္တြင္

၂၀၁၅

တြင္စုေဆာင္းရယူခဲ့ပါသည္.

မထင္မွတ္ဘဲ

ယင္းလူသတ္မႈထဲတြင္

ျခိမ္းေျခာက္မႈ လည္းပါ၀င္ေၾကာင္းကၽြႏု္ပ္သိရွိခဲ့ရသည္။ထို႔ေႀကာင့္ကၽြႏု္ပ္သည္သတင္းအခ်က္အလက္
ပိုမိုရရွိရန္ ဆက္လက္၍ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းမည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
ကၽြႏု္ပ္ကိုဤသတင္းေပးေသာသူသည္အႀကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္စဥ္ကို
ေတာ့မဟုတ္ပါ။

အဓိကထား၍ေပးခဲ့ျခင္း

သိ႔ေ
ု သာ္ေမာင္အ----အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သတ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္

ရယူေနစဥ္အခ်ိန္အေတာအတြင္း၌ပင္

အႀကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈ

ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္သတင္းကို

၎တိ႔မ
ု ွ ထပ္မံသိရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဦးဂ----(စ----ရြာသား) တင္ျပသည္မွာ ဦးဥာဏ္နီက မွ ေမာင္မ----- ႏွင့္သူ၏ေမာင္ႏွမမ်ားအေရွ့တြင္

“

ဒီေနရာမွာ

[မ်ားစြာေသာေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားရွိသည့္ေနရာျဖစ္ျပီး

၊

ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႏွင့္

အငွားယာဥ္မ်ား ရပ္နားသည့္စခန္း] အရက္လံုး၀မေသာက္ရဘူးဆိုတာကို နင္တို႔မသိဘူးလား .
ငါ့ကိုဓားယူလာခဲ့ေပးစမ္း မင္းတို႔ [ေမာင္ႏွမသံုးေယာက္စလံုး] အကုန္လံုးကို ခုတ္သတ္ပစ္မယ္ “
ဟုေျပာႀကားခဲ့သည္။ ဤအေႀကာင္းကို ဦး ဂ-----ႏွင့္ေမးျမန္းခန္းတြင္ ဦးညာနိက မွေသဆံုးသူ၏
ေမာင္ႏွမမ်ားကို မည္ကဲ့သ႔ျို ခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ကို နားဆင္ႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေ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။
ကၽြန္ေတာ္ဒီအႀကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈန႔ပ
ဲ တ္သတ္ျပီးေဆြးေႏြးသြားမွာကေတာ့

ဧျပီလ

၂၃ရက္

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမာင္အ----- အသတ္ခံရျပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
အႀကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာကေတာ့ ဧျပီလ၂၅ရက္၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ ဘ------ရပ္ကြက္ ၊
စံုနံ႕သာျမိဳင္

ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဇုန္

၊

ျမိဳင္ႀကီးငူျမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ျခိမ္းေျခာက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သူသည္

ဒုတိယ

စာခ်ဘုန္းႀကီး၊ သက္ေတာ္၅၀ ရွိဦးညာနိကအမည္ရွိ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး ဦးသုဇန၏လက္ေထာက္
တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ထိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္အမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤအႀကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္အပ်က္သည္
ျခိမ္းေျခာက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သူသည္

၀ါေတာ္အရ

ရြာသားမ်ားကိုေႀကာက္ရြံမႈ
ဒုတိယအဆင့္ရွိသူ

ျဖစ္ပြားေစသည္။

စာခ်ဘုန္းႀကီး၊

ဦးညာနိက

ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ေမာင္အ-------ႏွင့္
သူ၏ေမာင္ႏွမမ်ားကို

ပတ္သတ္၍မည္သည္အေႀကာင္းရင္းေႀကာင့္

ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ကို

သိရွိရန္

ႀကိဳးစား၍

ရွာေဖြစံုစမ္းပါသည္။

ယခုကၽြန္ေတာ္သိရသည့္မည္သည့္အတြက္ေႀကာင့္သူသည္ျခိမ္းေျခာက္မႈကိစၥ ကိုက်ဴးလြန္ခဲ့သည္မွာ
ေမာင္အ----- ေသဆံုးမႈအတြက္ ေလ်ွာ္ေႀကးေငြ ၃၀၀၀၀၀၀ က်ပ္( US$ 2,637.24) ပမာဏရွိ ေငြကို
အျပည့္အ၀ မေပးခ်င္ေသာေႀကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
ဧျပီလ ၂၃ရက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အသက္၃၇ ႏွစ္ရွိ ေမာင္အ-----သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)
တပ္ရင္းအမွတ္

(၁၀၁၁)

၏ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္သည့္
စာခ်ဘုန္းႀကီး

မွစစ္သားမ်ား၏

ေမာင္မ

ဦးညာနိက

သတ္ဖ်က္ျခင္းကုိ

--------၄၅ႏွစ္၊

ထံနစ္နာေႀကး

မန-----၃၉ႏွစ္၊

ခံခဲ့ရသည္.
ဦးအို

[နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ

ေမာင္အ----

----၅၂ႏွစ္

တိ႔သ
ု ည္

အမိန့္ခ်မွတ္ထားေသာ

ပမာဏျဖစ္သည့္ ၃၀၀၀၀၀၀ က်ပ္္၊ US$2,637.24] ေတာင္းဆိုရန္သြားေသာအခါ ေမာင္အ--၏ေမာင္ႏွမမ်ားကို

ဦးညာနိက

မွနစ္နာေႀကးအျပည့္အ၀မေပးခ်င္ေသာေႀကာင့္

ထိုသို႔ေျပာထားသည့္အတိုင္းေပးရမည့္အစား

ပင္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအားလွမ္း၍

“

ငါ့ကိုဓားတစ္လက္ေပးစမ္း သူတ႔ို [ေမာင္အ---၏ေမာင္ႏွမမ်ား] အကုန္လံုးကို ခုတ္သတ္ပစ္လိုက္မယ္

“ ဟုအမိန္႔ေပးျပီး၎တို႔ကို ျခိမ္းေျခာက္ ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေမာင္မ-----ႏွင့္သူ၏ေမာင္ႏွမ
တိ႔သ
ု ည္ ေလ်ွာ္ေႀကးေငြဆက္လက္ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ မသြားရဲေတာ့ဘဲ ၎တိ႔စ
ု -----ရြာသို႔
ျပန္သြားရန္သာ

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ႀကသည္။

ဘုန္းႀကီးဦးဥာဏ္နီကမွ
ေသဆံုးမႈအတြက္

ထိုသို႔ရြာျပန္သြားရန္

၎တို႔ကိုေလ်ွာ္ေႀကးေငြ

နစ္နာေႀကး

ျပန္သြားခဲ့သည္။၎တို႔သည္လည္း

ျပင္ဆင္ေနစဥ္

အေတာအတြင္းတြင္

၅၀၀၀၀၀က်ပ္($439.70)ကို

ေပးခဲ့သည္။၎တုိ႔သည္လည္း
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး

ေမာင္အ-----

ရြာသို႔ေႀကာက္လွန္႔စြာျဖင့္
ေမာင္အ-----ကိုသတ္ခဲ့သည့္

ဘုန္းႀကီးဦးညာနိက (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို တရားရံုးသို႔ေလ်ွာက္ထားျခင္း၊ (သိ႔မ
ု ဟုတ္)
တရားစြဲဆိုျခင္း စသည့္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မျပဳလုပ္ရဲေတာ့ေပ။

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
ဤျခိမ္းေျခာက္သည့္ကိစၥရပ္အေႀကာင္း

စုစည္းထားေသာသတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကို ဦးဒ----

အသက္၄၅ႏွစ္ ႏွင့္ ဦးဂ----- ၄၅ႏွစ္ စ----ရြာတြင္ေနထိုင္ေသာသူတို႔ထံမွ သိရွိ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤျခိမ္းေျခာက္သည့္သတင္းႏွင့္အတူ[ေမာင္က----အသက္ခံရမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္သတင္း]ကို
ကၽြႏု္ပ္အသံုးျပဳရန္အတြက္လည္း ၎တို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပါ

