မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ
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ဒူးပလာယာ မႈခင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းလႊာ : ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး
အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္း
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာသည္

ဒူးပလာယာခ႐ုိင္မွ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး

အား သူမ၏ခဲအိုျဖစ္သူက အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းျဖစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါမိန္းကေလးသည္
အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းေၾကာင့္ သူမ၏မိသားစုသည္ သူမအားပစ္ပယ္ထားခဲ့၍ ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္
ပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎ကိစၥကို ဖံုးကြယ္ထားရန္ႏွင့္ ေဒသခံအာ
ဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ တင္ျပျခင္းမျပဳရန္အတြက္ အဆိုပါမိန္းကေလးကို ေငြေၾကးမ်ားလက္ခံရန္ မၾကာခဏ
ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရသည္။

မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ| ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)
ဤမႈခင္းေဖာ္ျပသည္မ
့ ွတ္တမ္းလႊာသည္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

(KHRG)

မွေဒသတြင္း

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေဒသခံ
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
1
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိေဒသခံ

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခခ
ု ်င္းစီအား စံညြန္းပံုစံ
အခ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အညီ ရြာသားမ်ားအား ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာ အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ရင္ႏွီးေသာေနရာေဒသ
မ်ားတြင္ အေထြေထြေနာက္ဆံုးရအေျခအေနမ်ားအားတင္ျပျခင္းတို႔ကိုစုေဆာင္းရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
ပါသည္။ ဤမူခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာျပဳစုရာတြင္ ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားကို ၄င္းတို႔အေရးၾကီးသည္ဟု
ယူဆေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအား ၄င္းတို႔အားျဖင့္ စီစစ္အတည္ျပဳထားျပီးေသာ
မူရင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ေဒသအတြင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမူမ်ားအားနႈိင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္
သားရန္အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။

ဤသတင္းလႊာသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဒူးပလာယာခ႐ုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ
လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး

အျခားေသာသတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ

မႈခင္းအင္တာဗ်ဴး

(၁၃)ခု၊

ေဒသတြင္းေနာက္ဆံုးအေျခအေနသတင္းေဖာ္ျပခ်က္ မွတ္တမ္း (၁)ခုႏွင့္ ဓာတ္ပံု (၉၀)ပံု ႏွင့္တကြ
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
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အပိုင္း ၁ - မူခင္းျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မိန္းကေလးတစ္ဦး အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ရက္

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ရက္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ႏို႔တေကာ (ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး) ၿမိဳ႕နယ္၊

(ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင)္

ပိုးေရးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဖ--- ေက်း႐ြာ

ေစာ္ကားခံရသူ(ရာဇ၀တ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခံရသူ)၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု

အမည္

ေနာ္မ---

က်ား/မ

မ

လူမ်ိဳး

ကရင္

အလုပ္အကိုင္

ေက်ာင္းသူ

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံု
အမည္

အလုပ္အကိုင္

ေနရပ္ေဒသ

ေစာဟ---

႐ြာသား

ေနာင္တမံ

2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG ၏ သတင္းေကာက္ယူမႈစည္းစနစ္မ်ားအားပို၍ထိုးေဖာက္ျမင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္

ကိုယ္ေတြ႔တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိရြာသူရြာသားမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္
မ်ားတင္းျပျခင္း၊ KHRG၏အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွလက္ခံရရွိ
ေသာသတင္းမ်ားအားလံုးကိုလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျပီး

ဘာသာျပန္၍ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား

လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားစီစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ KHRG ၏
ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖစ္သည္။
အရာ၊အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲထားျပီး

အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ

ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ

ေနရာေဒသ၊

ခုႏစ
ွ ္၊

အေၾကာင္း

အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ဖက္ရႈပါ။

အဆင့္ ၂- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္စီစစ္ျခင္း
(၁) ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုပံုတစ္ဆင္ခ
့ ်င္းကိုရွင္းျပပါ။
ဤအတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာကို ေဒသခံ႐ြာသားတစ္ဦးထံမွ
သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရ႐ွိရန္အတြက္
ေနာ္အ---ႏွင့္ ေနာ္မ---တို႔ထသ
ံ ႔ို သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

(၂) ဤသတင္းကိုေပးေသာသူတို႔သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းမည္သ႔ေ
ို ဖာ္ျပ
လိုပါသနည္း။ ၄င္းတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရွင္းျပခ်က္(မ်ားကိ)ု ေရးမွတ္ေပးပါ။
ဤမႈခင္းမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာ္အ---ႏွင့္ အတင္းအဓမၼျပဳ
က်င့္ခံရသူ ေနာ္မ---ထံမွ ရ႐ွိခဲ့သည္။

အဆင့္ ၃- အခင္းျဖစ္ပြားပံု
အခင္းျဖစ္ပြားပံု အေသးစိတ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။

အသက္ (၁၅) ႏွစ္အ႐ြယ္အမ်ိဳးသမီးငယ္ ေနာ္မ---သည္ သူမ၏ခဲအိုျဖစ္သူ ေစာဟ---၏ အတင္း
အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကုိခံခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္သည္ တနလၤာေန႔ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ
၁၂ရက္ေန႔၊ ည (၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပုိးေရးေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ျဖစ္ပြား
ခဲ့ပါသည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအားလံုး အိပ္ေမာက်ေနသည္ည
့ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ ေစာဟ---သည္ သူ၏ခယ္မအိပ္ေနခ်ိန္တြင္ သူမထံသို႔ ခ်ည္းကပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူမ၏အဝတ္
အစားမ်ားအားလံုးကိုခြ်တ္ခဲ့သည္။ သူူမဆက္ခနဲလန္႔ႏုိးၿပီးေနာက္ သူမ၏ကိုယ္ေပၚတြင္ အဝတ္အစား
မ႐ွိေတာ့မွန္းသိခဲ့ရသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ သူမ၏ကိုယ္ေပၚတြင္ လူတစ္ေယာက္႐ွိေနသည္ကုိ သိခဲ့ရ
သည္။ ေစာဟ---သည္ သူ၏ခယ္မ ေအာ္လုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၎၏လက္ျဖင့္ သူမ၏ပါးစပ္ကို
အတင္းဖိပိတ္လုိက္သည္။

သူမ၏ခယ္အိုသည္

အင္အားအရမ္းသန္မာျပီး

သူမ၏ခႏၶာကိုယ္အား

ခ်ဳပ္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူမသည္ ေအာ္ဟစ္ႏုိင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ေစာဟ--- မွာ အသက္ (၃၀) ေက်ာ္ၿပီးျဖစ္သည္။ သူ၏ခယ္မကို အတင္းအဓမၼျပဳ
က်င့္ခ်ိန္တြင္ သူသည္ အရက္မူးေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူသည္ သူ၏အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ခယ္မအေပၚ
တြင္ မေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရား၊ ႐ုိင္းစိုင္းစြာျပဳမူဆက္ဆံတတ္ေသာအက်င့္ႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းမ်ား
႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

ေနာ္မ---၏အစ္မသည္ အဆိုပါျဖစ္ပြားေနသည့္ျဖစ္ရပ္ကို ျမင္ေတြ႔ၾကားသိခဲ့ရျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၎ကိစၥ
ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း သူမသည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ ေနာ္မ---သည္ သူမ၏
ခဲအိုမွ သူမအား အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သူမ၏အစ္မအား ေျပာျပခဲ့သည္။ အဆိုပါမိန္းက
ေလး၏အစ္မျဖစ္သူသည္ သူမ၏အမ်ိဳးသားျဖစ္သူ ေစာဟ---ႏွင့္ ဤအမႈကိုထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေမးျမန္း
ခဲ့ေသာ္လည္း သူမ၏အမ်ိဳးသားသည္ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္သာမက သူ၏အမ်ိဳးသမီး
အား အရက္ခြက္ျဖင့္ပင္ ပစ္ေပါက္ခ့ဲပါသည္။
ျပစ္မႈခံရသူ ေနာ္မ---သည္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္သာ႐ွိေသးသည္။ အျခား႐ြာသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေနာ္အ--သည္ ဤျဖစ္ရပ္ကို သိ႐ွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္ကုိ ကူညီခ်င္ခဲ့သည္။
ဤကိစၥအမႈကို ေျဖ႐ွင္းေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ ေနာ္မ---အား သူမႏွင့္ေနထိုင္ေစခဲသ
့ ည္။ ေနာ္အ--သည္ ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
႐ြာတြင္းရွိ လူႀကီးသူမမ်ားကလည္း သူမအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ သူမအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မ႐ွိခဲ့ေပ။ သူမ၏မိဘမ်ားက
သူမအားကူညီရန္ ႐ြာသို႔မလာေရာက္ခဲ့ၾကေပ။ ေနာ္မ---သည္ သူမ၏မိသားစုဝင္တစ္ဦးမွ အတင္း
အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကိုခံရျခင္းေၾကာင့္

သူမမိဘမ်ား၏ပစ္ပယ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု

ယူဆၾကသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ေနာ္မ---သည္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ေနာင္တမံေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

တရား႐ံုးတြင္

သြားေရာက္၍

အမႈရင္ဆိုင္ ျခင္းမတိုင္မွီ ေနာ္မ---ထံသို႔ ေန႔တိုင္းသြားေရာက္လည္ပတ္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္
ပုိက္ဆံမ်ားကိုလည္းယူလာၿပီး
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေနာ္အ---ထံမွ

၎တို႔သည္

ထိအ
ု မ်ိဳးသမီးငယ္ကိုသူတို႔ႏွင့္အတူျပန္ေခၚသြားရန္

ထိအ
ု မ်ိဳးသမီးငယ္ကို

ပိုက္ဆံေပးၿပီး

႐ြာမွာျပန္ေနခိုင္းမည္ဟု

ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ေနာ္အ---ႏွင့္ သူမ၏အမ်ိဳးသားသည္ ဤေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့
ပါသည္။
ေနာ္အ---ႏွင့္သူမ၏ခင္ပြန္းသည္

ေနာ္မ---ကို

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာဆိခ
ု ဲ့ပါ

သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမကို ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ မည္သူတစ္ေယာက္မွ်မ႐ွိေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ “ကၽြန္မတိ႔ဟ
ု ာ ပိုက္ဆံေတြ မလိုအပ္ဘူး။ ေနာ္မ---ကိုလည္း ႐ွင္တို႔န႔အ
ဲ တူ ခဏ

ေလးေတာင္မေပးလုိက္ႏုိင္ဘူး။

သူမက

ကၽြနမ
္ တို႔ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

ၿပီးေတာ့

သူ႔မွာလည္း

သူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔သ႐
ူ ွိတယ္၊ သူ႔ကိုေခၚသြားခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး” ဟု ေနာ္အ---မွ ဤသိ႔ု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ေနာ္အ---မွ

ဤမႈခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ေကအဲန္ယူၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး

သိ႔တ
ု င္ျပခဲ့ပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားမွ ေစာဟ---အား တစ္ႏွစ္ေထာင္ဒဏ္က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့
သည္သာမက ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း (၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္) ကို က်ဴးလြနခ
္ ံရသူအား
ေပးေစခဲ့ သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြနခ
္ ံရသူသည္ မိမိအမႈကိစၥကို ေျဖ႐ွင္းေပးခဲ့သည့္အတြက္ တရား႐ံုးအား
က်ပ္ ၅သိန္း (၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္) ကိုေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ (ဤအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကအဲန္ယူ
တရား႐ံုးမွ တာဝန္ယူေျဖ႐ွင္းခဲ့ေသာနည္းလမ္းသည္ မ်ားစြာေသာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစျခင္း
မွာ တရားသူႀကီးမ်ား စီရင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာေထာင္ဒဏ္သည္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
တရား႐ံုးသည္ ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြနခ
္ ံရသူထံမွ ေငြလက္ခံခဲ့ျခင္းသည္လည္း ေမးစရာေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေစ

ပါသည္။)
ေနာ္မ---သည္

စတုတၳတန္းေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

သိ႔ေ
ု သာ္ယခုအခါတြင္

သူမသည္

ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤလိင္ပိုင္း
ဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ကရ
ဲ့ ႕ဲ ရႈတ္ခ်မႈသည္ မတရားထိခိုက္နစ္နာသူအတြက္ မိမိ၏
ဘဝကို ေ႐ွ႕ဆက္ရန္ မ်ားစြာေသာအခက္အခဲမ်ားကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ေနာ္မ---သည္ ဤကဲ့ရဲ႕ရႈတခ
္ ်မႈ
မ်ားအား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္မွာ မိမိ၏မိသားစုတြင္း၌ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။)

အဆင့္ ၄- ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
ရြားသားသိ႔မ
ု ဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူသည္ ဤသတင္းကိုအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသလား၊
မည္ကဲ့သို့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြငေ
့္ ပးသည္ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။
အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူကိုယ္တိုင္ ဤအေၾကာင္းအရာကို ျဖန္႔ေဝအသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

