ေပၚေဆာ္ .1

မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားစစ္ေဆးျခင္းမျပဳမီ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္သတိေပးခ်က္ မွတ္တမ္း
တရားရံုး __________________ ရက္စြဲ ____________________
ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမွတ္ _____________________

________________________________________________ တရားစြသ
ဲ ူ/ တရားလို
ႏွစ္ဦးၾကား
____________________________________________ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ

ျပစ္မႈ ___________________________________________________________________________________
အရာရွိအမည္ _____________________________________________________________________________
ရာထူး _____________________________________ ဌာန __________________________________________
တရားရံုး _________________________________ ၊ သည္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ား
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္တိုင္ၾကားသည့္တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ရာ ယာယီလႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆို သည့္ ၎မသကၤာ
ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံအား ေအာက္ပါအတိုင္း သိသင့္သည့္အရာမ်ားကို သတိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။


ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္စ စ္ေဆးသူသည္ ေရွ႕ေန၊ အစိုးရေရွ႕ေန၊ ရဲအရာရွိ၊ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ ကိုယ္
ရည္ကိုယ္ေသြးတိုင္းတာရန္အတြက္ ေမးခြန္းေမးရန္ ႏွင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ေမးျမန္းသည့္ဝန္ထမ္း မဟုတ္ရပါ။
ဤတြင္ ယာယီလႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို

တရာရံုးကစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာတြင္

အက်ိဳးရွိေ စရန္

ခြင့္ျပဳသည္၊

မျပဳသည္ တိ႔မ
ု ွာ တရားရံုး၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေအာက္တြင္သာ ရွိေစမည္။


အကယ္၍ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံက ေရွ႕ေနရွိလွ်င္ ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားျခင္းမျပဳမီ ေရွ႕ေနႏွင့္ တိုင္ပင္ခြင့္
ရွိသည္။



ေမးခြန္းေျဖၾကားရာတြင္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏စိတ္ဆႏၵအေပၚမူတည္သည္။ ဆႏၵမရွိပါက ေမးခြန္းတစ္စံု
တစ္ရာကို မေျဖဆိုခြင့္ရွိသည္။



ဤေမးခြန္းေျဖၾကားရာတြင္ အရာရွိကေမးသူျဖစ္ၿပီး မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံက ေျဖၾကားသူျဖစ္မည္။ အရာရွိက
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္မည္။



အရာရွိက မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးမည္။ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ က
မိမိသိေသာအျခားလူ အနည္းဆံုး 3 ေယာက္ကို ဆက္သယ
ြ ္ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ အရာရွိ မွ ထိုလူမ်ားကို
ဆက္သယ
ြ ္ၿပီး မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းမည္ျဖစ္သည္။ အရာရွိမွ
ထိုလူမ်ားအား ဆက္သယ
ြ ္ရာတြင္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏အဖမ္းခံ ရေသာ ဤျပစ္မႈ၏အေၾကာင္းအရာႏွင့္
အခ်က္ အလက္မ ်ားကို ဖြင့္ေျပာလိမ့္မည္။



မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ ေျဖၾကားလိုက္သည့္အခ်က္အလက္မ ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေပးမည္။
ဤတြင္

တရားသူႀကီး၊

(အကယ္၍

ေရွ႕ေန၊

မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/

အစိုးရေရွ႕ေန၊
တရားခံက

ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားမွ ်တေရးလုပ္င န္းစဥ္အတြ င္းဌာနခြဲ မ်ား
လြတ္ေျမာက္ခဲ့လွ်င္ )

ႏွင့္

ယာယီလႊတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာကြပ္ကေ
ဲ ရး

သက္ဆိုင္ရာဌာနခြဲ မ်ားသာ ထိုအခ်က္ အလက္မ ်ားကို သိရွိခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။


အစိုးရ၏အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းစနစ္ထရ
ဲ ွိၿပီးသားအခ်က္အလက္မွလြ ဲ၍ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ ထုတ္ေဖာ္
ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို တရားရံုး၏စီရင္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ ယူၿပီးအသံုးျပဳျခင္း

မျပဳလုပ္ပါ။ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ က မွားယြင္းေသာအခ်က္ အလက္ေပးပါက ၎အျပဳအမူသည္ မသကၤာဖြယ္
ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ ယံုၾကည္ထုိက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ႏိုင္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ အရာရွိအား မွားယြင္းေသာအခ်က္
အလက္ေပးျခင္းသည္ တရားဥပေဒ ပုဒ္မ 137 အရ ျပစ္မႈေျမာက္ပါေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ 6 ႏွစ္ (သိ႕ု ) ဒဏ္ေငြ
1,000 ဘတ္ က်သင့္ (သိ႔)ု ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ျပစ္ဒဏ္ခံရႏိုင္သည္။


မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏အခ်က္အလက္မ ်ားမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီးလွ်င္ မသကၤာဖြ ယ္ျဖစ္သူ/
တရားခံ၏ ထြက္ေျပးႏိုင္ေျခ၊ ျပစ္မႈထပ္မံက်ဴးလြန္ႏို င္ေျခ၊ (သိ႔)ု သက္ေသေပးသူမ်ားအားျပႆနာရွာႏိုင္ ေျခ (သိ႔)ု
ယာယီလႊတ္ေပးထားသည့္ကာလအတြင္း ျပႆနာရွာႏိုင္ေျခ၊ တိ႔က
ု ို မွန္းဆတြက္ခ်က္မည္။ အရာရွိက သံုးသပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္မွန္းဆတြက္ ခ်က္မႈမ်ားကို တရားရံုးထံသ႔ို အစီရ င္ခံတင္ျပရမည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ တရားရံုးက ၎အစီအစဥ္ရင္ခံစာ
ကို စီရင္ခ်က္ ခ်ေသာအခါတြင္ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။

မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ က လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္သတိေပးခ်က္တို႔ကို သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။
o

ယာယီလႊတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရန္ဆႏၵမရွိ၊

o

ယာယီလႊတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားလိုသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွ င့္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး စစ္ ေဆးတိုင္း
တာမႈကို လက္မခံပါ။ အေၾကာင္းမွာ o

ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ေျခမွန္းဆသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဤေန႔တင
ြ ္ မမီႏိုင္ပ ါ (ႏွင့္)
အာမခံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ ေနၿပီ။

o
o

အျခား (ေဖာ္ျပပါ) ____________________________________________________

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈကို လက္ခံၿပီး ယာယီလႊတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္
ထားလိုသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းအေထာက္အထားရွိေ စရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ အား
ဖတ္ရႈ၊ ဖတ္ရႈနားေထာင္ ေစၿပီး မွန္ကန္ေၾကာင္းလက္ခံေ စသည္။ (စကားျပန္ အမည္ ______________________
____________ မွ တဆင့္)

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္စ စ္ေဆးသူအရာရွိ ______________________
မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ ______________________
ေရွ႕ေန ______________________
စကားျပန္ ______________________
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ထို႔ေၾကာင့္ ယာယီလႊတ္ေပးထားခ်ိန္အတြင္း သင္၏ ေနာက္

ယာယီလႊတ္ေပးခြင့္ဆိုင္ရာ

ဆက္တေ
ြဲ လွ်ာက္လႊာတြင္

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား/ ရံုးခ်ိန္းစာ

သင္ေပးထားေသာ

ဆက္သြယ္ရန္

တရားရံုး ……………………………….. ရက္စြဲ ………………………
ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမွတ္ ……………………………………………………
……………………………………….. မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ

အကယ္၍ အဓိကဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း
(သို႔) ေပးထားေသာဆက္သြယ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမွ သတင္းအခ်က္အ
လက္မ်ားမရႏိုင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ အရာရွိအား အၿမဲတမ္းအေၾကာင္း
ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ မဟုတ္ပါက သင္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ား ရရွိေနေသးသည္ဟု မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။

စာရြက္စာတမ္း 3 ပိုင္း ရွိပါသည္။
(1) ယာယီလႊတ္ေပးခြင့္ျပဳသည့္ တရားရံုးမိန္႔၏စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္
ခ်က္ ႏွင့္ ၎အမိန္႔၏စည္းမ်ဥ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၏ရလဒ္

…………………………………………………………………………

နားလည္ေအာင္ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္

ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

သိမ္းထားရမည္။

ေသခ်ာစြာသိမ္းထားၿပီး

ေလ့လာပါ။ (ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အရာရွိကလည္း သိမ္းထား
သည္။)

ရံုးခ်ိန္းအတိုင္း တရားရံုးကိုလာမည္၊ ႏွင့္ ျပစ္မႈထပ္မံ မက်ဴး
လြန္ပါ၊ သက္ေသေပးသူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမရွာပါ၊ အႏၱရာယ္တစ္ခုခုျဖစ္
ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ပါ ဟု ကတိကဝတ္ ျပဳရမည္။

ဤညႊန္ၾကားခ်က္အရ သင္သည္

အရာရွိေရွ႕ေမွာက္တြင္

အထက္ပါအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာႏိုင္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳရမည္။

1. ယာယီလႊတ္ေပးခြင့္ျပဳသည့္ တရားရံုးမိန္႔၏စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္

ကြ်ႏု္ပ္ ………………………………….. မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ

ႏွင့္ ၎အမိန္႔၏စည္းမ်ဥ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၏ရလဒ္

သည္ တရားရံုးမွခ်ိန္းဆိုေသာ ရက္ခ်ိန္းမ်ားအားလံုးအတိုင္း မွန္ကန္

ယာယီလႊတ္ေပးခြင့္မိန္႔တြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စည္း
မ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိရာ သင္သည္ ၎စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စြာ လာေရာက္မည္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈထပ္မံ မက်ဴးလြန္ပါေၾကာင္း၊ သက္
ေသေပးသူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမရွာပါေၾကာင္း၊ အႏၱရာယ္တစ္ခုခုျဖစ္

ကို တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေဖာက္ဖ်က္ပါက တရားရံုးက

ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ပါေၾကာင္း၊ ႏွင့္ တရားရံုး၏ညႊန္ၾကားခ်က္အား

ထိုယာယီလႊတ္ေပးထားခြင့္မိန္႔ကို

လံုးတို႔ကို တိက်စြာ လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳအပ္ပါ

ထားႏိုင္သည္။

ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿပီး
သင့္အား

အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိပါက သင္သည္ အရာရွိထံသို႔ အျမဲတမ္းႀကိဳတင္
အေၾကာင္းၾကားရမည္။ မဟုတ္ပါက အေၾကာင္းရင္းတိုင္ၾကားမႈမရွိဘဲ
ထိုအခါ တရားရံုးမွ သင့္အား ယာယီလႊတ္ေပးထားမိန္႔ကို ရုပ္သိမ္းၿပီး
သင့္အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏိုင္သည္။

ရက္တိုင္း၏ ………………………… အခ်ိန္အတြင္း တည္းခိုသည့္

ဂတိျပဳခ်က္

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း

အေခါက္တိုင္း လာရမည္။ တရားရံုးကို မလာႏိုင္သည့္ အေရးႀကီး

ေနရာ၏ အျပင္ဘက္သို႔ မထြက္ရ။

(3) တရားရံုး၏ စီရင္ခ်က္ရက္အတြက္ ရံုးခ်ိန္းစာ

ထို႔ေၾကာင့္

အရာရွိအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္းဆိုသည့္အတိုင္း

တြင္ အရာရွိမွ အမွတ္အသားထည့္ေပးသည္။)

အၾကံျပဳခ်က္လက္ခံရန္(အေၾကာင္းရွိပါက) ရံုးခ်ိန္းစာ

အေထာက္အထားအျဖစ္

တမ္း၏ အပိုင္း 2 တြင္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း သတ္မွတ္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္တို႔တြင္

အကယ္၍ တရားရံုးမွ သင့္အား ညႊန္ၾကားထားပါက (ထိုေနရာ

(2) အရာရွိထံ လာေရာက္ရမည့္ (ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္)

ေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး

ဤညႊန္ၾကားခ်က္၏အဓိပၸါယ္မွာ သင္သည္ ဤစာရြက္စာ

လာရန္ပ်က္ကြက္ပါက သင္ထြက္ေျပးသြားၿပီဟု မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။

သင္ေဖာ္ျပေသာ ဆက္သြယ္ရန္လမ္းေၾကာင္းမွာ

တရားခံအား

တိုင္ၾကားရမည္။

လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အရာရွိမွ ဆက္သြယ္လာေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္ (သို႔) သတိေပးခ်က္ မ်ားကို လိုက္လံ သိရွိထားရမည္။

မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/

တရားရံုး၏သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အရာရွိထံ လာေရာက္

ျပစ္မႈအား

အခ်ဳပ္ထဲဖမ္းထည့္

သည္။
(လက္မွတ္) ……………………………. မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ
(လက္မွတ္) ……………………………. တရားရံုးဝန္ထမ္း

ဤညႊန္ၾကားခ်က္၏အဓိပၸါယ္မွာ

သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း

သင္သည္ သင္ေနထိုင္/တည္းခိုရာ အတြင္းသာ ေနရမည္။ တရားရံုး
(သို႔)

အရာရွိမွ

ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိထားဘဲ

ေနထိုင္တည္းခိုရာ၏

အျပင္ဘက္ သို႔ လံုးဝထြက္သြားခြင့္မရွိပါ။ မဟုတ္ပါက တရားရံုး၏
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု မွတ္ယူမည္။

တရားရံုးညႊန္ၾကားခ်က္အရ သင္၏ကန္႔သတ္ခံ ေနထိုင္တည္းခိုရာမွာ
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

အကယ္၍ တရားရံုးက သင္၏လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို လိုက္လံသိရွိႏိုင္
ရန္အတြက္ သင့္အား (Electronic Monitoring) အီလက္ထေရာနစ္
ပစၥည္းတပ္ထားရန္ ညႊန္ၾကားပါက ထိုပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အခ်ိန္
တိုင္း ခႏၶာကိုယ္တြင္တပ္ဆင္ထားရမည္။ ၎အျပင္ သင့္အားရွင္းျပ
ထားသကဲ့သို႔ ၎ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္
ျဖစ္သည္။
1.

2. အရာရွိထံ လာေရာက္ရမည့္ (ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္) အၾကံျပဳခ်က္
ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာကိုေျဖရွင္းရန္ (သို႔) ထိန္းသိမ္းရန္အ

လက္ခံရန္(အေၾကာင္းရွိပါက) ရံုးခ်ိန္းစာ

တြက္ အထူးအကူအညီမ်ားကို လိုအပ္သည့္အတိုင္း၊ သင့္ဆႏၵအတိုင္း

သင္သည္

လာေရာက္လက္ခံရမည္။

ေအာက္ပါအတိုင္းဆက္သြယ္ပါ။

ဤညႊန္ၾကားခ်က္၏အဓိပၸါယ္မွာ ထိခိုက္ဆံုးရွံဳးသူ၊ မသကၤာ
ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ ႏွင့္ သက္ေသ တို႔၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္
ျပႆနာေျဖရွင္းေရးတို႔အတြက္ အၾကံဳျပဳခ်က္ေပးေရးဌာနတြင္ သင္

မိမိကိုယ္ကိုတရားရံုးတြင္လာေရာက္တိုင္ၾကားရမည္ျဖစ္ရာ

ဌာန ……………………………………၊ အထပ္ …………………………….၊
1 ႀကိမ္ေျမာက္၊ ရက္စြဲ …………………………၊ အခ်ိန္ …………………..၊

သည္ ၎အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အကူအညီမ်ားကို လာေရာက္လက္ခံရ

2 ႀကိမ္ေျမာက္၊ ရက္စြဲ …………………………၊ အခ်ိန္ …………………..၊

မည္ျဖစ္ရာ ဤစာရြက္စာတမ္း အပိုင္း 2 တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္

3 ႀကိမ္ေျမာက္၊ ရက္စြဲ …………………………၊ အခ်ိန္ …………………..၊

အတုိင္း အႀကိမ္တိုင္းတြင္ အခ်ိန္မွန္ကန္စြာ သင္လာေရာက္မည္ျဖစ္
သည္။

4 ႀကိမ္ေျမာက္၊ ရက္စြဲ …………………………၊ အခ်ိန္ …………………..၊
သင္သည္ ဤတရားရံုး၏ ထိခိုက္ဆံုးရွံဳးသူ၊ မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/

အျခားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား …………………………………………

တရားခံ ႏွင့္ သက္ေသ တို႔၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပႆနာ
ေျဖရွင္းေရးတို႔အတြက္ အၾကံဳျပဳခ်က္ေပးေရးဌာနတြင္၊ အထပ္ ..……….

………………………………………………………………………………………

တြင္ လာေရာက္အၾကံျပဳခ်က္လက္ခံယူရမည္။

တရားရံုး၏ တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာ လိုက္

1 ႀကိမ္ေျမာက္၊ ရက္စြဲ …………………………၊ အခ်ိန္ …………………..၊

နာရန္ သင့္တြင္တာဝန္ရွိသည္။

2 ႀကိမ္ေျမာက္၊ ရက္စြဲ …………………………၊ အခ်ိန္ …………………..၊

တရားရံုးက သင့္အား (3)…………………………..……………၊
ရက္စြဲ ……………………………….၊ အခ်ိန္ ………………..……………….၊
စီရင္ခ်က္ခ်ခန္း ………………………….၊ အထပ္ ………….………. တြင္
ခ်ိန္းဆိုသည္။
(ေနာက္တစ္ႀကိမ္ခ်ိန္းဆိုရက္တြင္ (ရွိုပါက) စီရင္ခ်က္လုပ္
ငန္းစဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ တရားရံုးက သတ္မွတ္ေပးမည္။ ထို႔ေနာက္
သင္ေပးထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ သင့္အား
အေၾကာင္းၾကားေပးလိမ့္မည္။)
(မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ အတြက္)
ကြ်ႏု္ပ္သည္ တရားရံုး၏ သတ္မွတ္ခ်က္အားလံုး ႏွင့္
အရာရွိထံလာေရာက္တိုင္ၾကားခ်က္၊

အၾကံျပဳခ်က္လက္ခံရန္

ခ်ိန္းဆိုမႈ၊ တရားရံုး၏စီရင္ခ်က္ရက္အတြက္ ရံုးခ်ိန္းစာ တို႔ကို
ေကာင္းစြာ သိရွိၿပီး နားလည္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(လက္မွတ္) …………………………………………..

3 ႀကိမ္ေျမာက္၊ ရက္စြဲ …………………………၊ အခ်ိန္ …………………..၊

အကယ္၍သံသယတစ္ခုခုရွိပါက အရာရွိအား ဌာန ……………

4 ႀကိမ္ေျမာက္၊ ရက္စြဲ …………………………၊ အခ်ိန္ …………………..၊

………၊ တရားရံုး ………………………………………...၊ ဖုန္းနံပါတ္
……………………………………... သိ႔ု ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

3. တရားရံုး၏ စီရင္ခ်က္ရက္အတြက္ ရံုးခ်ိန္းစာ
တရားရံုးက သင့္အား (1)…………………………..……………၊
ရက္စြဲ ……………………………….၊ အခ်ိန္ ………………..……………….၊

အရာရွိမွ သင့္အား ဤလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ရံုးခ်ိန္းသတိေပး

စီရင္ခ်က္ခ်ခန္း ………………………….၊ အထပ္ ………….………. တြင္

ခ်က္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။

ခ်ိန္းဆိုသည္။
တရားရံုးက သင့္အား (2)…………………………..……………၊
ရက္စြဲ ……………………………….၊ အခ်ိန္ ………………..……………….၊

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

စီရင္ခ်က္ခ်ခန္း ………………………….၊ အထပ္ ………….………. တြင္
ခ်ိန္းဆိုသည္။

10/06/60
2.

အလကားလႊ တ္ အာမခံမလို ၊
What is it? ဆိုတာဘာလဲ?

ဤစီမံခ်က္တြင္ မည္သူပါဝင္ႏိုင္သနည္း။

အလကားလႊတ္ အာမခံမလို
ေထာင္ဒဏ္

5

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွန္းဆေရး ႏွင့္ ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး

ႏွစ္ ေအာက္က်ခံ ရေသာျပစ္မႈျဖစ္ၿပီး တရားရံုးမွ

မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ႏွင့္
သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို သံုးသပ္ေသာအခါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္
မည့္ (သိ႔)ု လႊတ္ထားခ်ိန္တြ င္အျခားျပစ္မႈမ်ားျပဳလု ပ္မည့္

အႏၱ

ရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိ ႏိုင္ပါ၊ (သိ႔)ု နည္းသည္ဟု ထင္ျမင္ပါ
က ၎တရားရံုးက အာမခံ စာခ်ဳပ္ႏွင့္အာမခံ ေပးသူျပဳလုပ္ရန္
မလိုဘဲ ယာယီလႊတ္ေပးမည္။

သိ႔ေ
ု သာ္ တရားရံုး၏ ရံုးခ်ိန္းအတိုင္းလာေရာက္ ရန္၊ အျခား
ျပစ္မႈမ်ား မက်ဴးလြန္မိေစရန္ တရားရံုးကသတ္မွတ္ထားေသာ
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတို င္းလိုက္နာမည္ဟု

မသကၤာ

ဖြယ္ျဖစ္သ/ူ တရားခံက တရားရံုးအား ကတိကဝတ္ျပဳရမည္။
မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ အား ယာယီလႊတ္ေပးထားေသာ
အခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ ်ာက္လံုးတြင္
အရာရွိ သတ္မွတ္ထားရွိေပးသည္။

ယာယီလႊတ္ထားသည့္အဆင့္တင
ြ ္
စီမံခ်က္

ဤစီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသူမ်ား
1. စီရင္ခ်က္ ခ်ခံ ရသည့္ ျပစ္ဒဏ္ အျမင့္ဆံုး 5 ႏွစ္ မေက်ာ္သူ၊
2. ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရ န္ တရားရံုးသိ႔ု ေခၚေဆာင္လာခံရသည့္
မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ၊ (သိ႔)ု ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ မႈမခံရဖူးေသးေသာ
အတိုင္ခံရသည့္တရားခံ၊
3. ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မည့္၊ ႏွင့္ အျခားျပစ္မႈမ်ားျပဳလု ပ္မည့္
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ ေျခတို႔ကို

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္

လိုအပ္ေသာ၊

အေရးႀကီးေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကို တရားရံုးအား
သိရွိခြင့္၊ ရယူခြင့္ ေပးရန္ သေဘာတူလက္ခံႏိုင္သူမ်ား

FREE (အလကား)
လႊတ္
အာမခံမလို

ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္

ဒီစီမံခ်က္မွာ
ပါဝင္ခ်င္လိုက္တာ။
အခ်က္ အလက္မ ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက တရားရံုးရဲ႕
သတင္းအခ်က္ အလက္ဌာနမွာ
သြားေရာက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပ ါတယ္ခင္ဗ ်ား။

ဤသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို

သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန
တရားမွ ်တေရး တရားရံုး
မွ ေရးသားျပဳစုသည္။

အာမခံမထားေတာ့ရင္ တရားရံုးက
ဘာကို ၾကည့္မလဲ?

ဒီလိုလႊတ္တာ
အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နိမ့္ - အလြန္နိမ့္

ဘယ္လိုေကာင္းလဲ။

တရားရံုးသို႔အခ်ိန္ မွန္လာေရာက္ မည္၊ ျပစ္မႈထပ္မံမက်ဴးလြန္ပါ၊

တရားရံု းက မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ အတိတ္ကျပစ္မႈ
သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားမွ စဥ္းစားဆံုး
ျဖတ္ပါသည္။ ၎အခ်က္အလက္ မ်ားမွာ မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/

မိမိကိုယ္ကိုတရားရုံးတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတိုင္း
လာေရာက္တိုင္ၾကားမည္ဟူ၍ ကတိကဝတ္ျပဳရံုျဖင့္ တရားရံုးက
လႊတ္ေပးပါမည္။

သံုးသပ္ရာတြင္

ယံုၾကည္ရေလာက္မႈအား

အလြန္အေရးႀကီ းၿပီးလိုအပ္ပါသည္။ ၎

အခ်က္ အလက္မ်ားကို

မသကၤာ

ဖြယ္ျဖစ္သူ/

တရားခံအား

စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ရရွိၿပီး တရားရံုးက ယံုၾကည္ရေလာက္
ေသာသူမ်ားႏွင့္အစိုးရ၏အခ်က္ အလက္သိမ္းဆည္းရာတို႔တင
ြ ္

စစ္ေဆး

မည္ျဖစ္သည္။

အမူအက်င့္ဆိုင္ရာပညာရပ္

အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလယ္အလတ္ - ျမင့္
မိမိကိုယ္ကိုတရားရံုးတြင္ လာေရာက္တိုင္ၾကားေစမည္။ (သိ႔)ု
မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံကို ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည့္
အီလတ္ထေရာနစ္ပစၥည္း(သိ႔)ု အျခားပစၥည္းကိရိယာတစ္ခုခု
ခႏၶာကိုယ္တင
ြ ္ တပ္ဆင္ေစမည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျချပကိန္းအျဖစ္ နိမ့္သည္၊ အလယ္အလတ္၊ ျမင့္သည္၊
အလြန္ျမင့္သည္ စသျဖင့္ ထြကရ
္ ွိလာပါမည္ ။ ထိုအခါ ျဖစ္ေပၚ
ႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္ အနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္ ၍

တရားရံုးက

မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံအား ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကပ္ေရး
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားစြာ သတ္မွတ္ၿပီး လႊတ္ေပးပါမည္။

အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္ျမင့္
မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံကို ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည့္
အီလတ္ထေရာနစ္ပစၥည္း(သိ႔)ု အျခားပစၥည္းကိရိယာတစ္ခုခု
ခႏၶာကိုယ္တင
ြ ္ တပ္ဆင္ေစမည္။ (သိ႔)ု အကယ္၍
လႊတ္ေပးလိုက္ပါက ထြက္ေျပးႏိုင္သည္၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းကို
အႏၱရာယ္ျပဳႏို င္သည္ဟု ယံုၾကည္၍မရေလာက္သည္အထိ
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ ေျချမင့္လန
ြ ္းသည္ဟု တရားရံုးက ထင္ျမင္ပါက

“ေထာင္ ဆိုတာ ဆင္းရဲတဲ့လူကိုပဲ ခ်ဳပ္ေလွာင္ထားတဲ့ေနရာ
မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ။”

ျပစ္မႈအမ်ိ ဳးအစားတူ၊

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခတူမည္ဆိုလွ်င္

လႊတ္ေပးမလား၊ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားမလားဆိုသည္ကို မခြျဲ ခားေတာ့
ပါဘူး။
2. လႊတ္ေပးရန္ (သိ႔ု ) ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ထြက္ေျပး
ႏိုင္ေျခႏွင့္ ျပစ္မႈထပ္မံက်ဴးလြန္မည္လားဆိုသည့္အခ်က္အေပၚ
တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြ က္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္
ေျပးမႈႏွင့္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္မႈအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးကို ပို၍ပင္
အရည္အေသြးရွိေစပါသည္။

နည္းအရ ရရွိလာေသာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း
ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္အႏၱ ရာယ္တို႔ကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆၿပီး အႏၱရာယ္

1. ပိုက္ဆံကိစၥမပါေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲ႕သားႏွင့္ လူခ်မ္းသာတို႔
က

တရားခံအား ယာယီလႊတ္ထားေပးခ်ိန္တင
ြ ္ တရားရံုး၏ညႊန္ၾကား
ခ်က္မ်ားအတိုင္းလိုက္နာမည္ကို

ေကာင္းတာေပါ့ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ……

3. အပိုင္း 2 ၏ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွ န္းဆျခင္းတြင္ စာရင္းအင္း
ႏွင့္အမူ အက်င့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သိပၸံပညာနည္းက် ေဆာင္ရြက္
ေသာေၾကာင့္

ျပစ္မႈႏွင့္အာမခံ ေငြႏႈန္းထားကိုသာၾကည့္ေသာ

စနစ္ေဟာင္းထက္ပို၍ မွန္ကန္စိတ္ခ်ရသည္။ ထိုစနစ္ေဟာင္း
တြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္အ
ေထာက္အထားမွ် မရွိပါ။
4.

စနစ္သစ္တင
ြ ္

ပစၥည္းဥစၥာကိုသာအဓိကထားသည့္စနစ္

ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါလိမ့္မည္။ မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/

ေဟာင္းထက္ပို၍ လူလႊတ္ႏိုင္သည္။ ၎အျပင္ လႊတ္ေပးလိုက္

တရားခံက အာမခံေငြ မည္မွ်ေပးႏို င္သည္ကိုလည္း

ေသာ လူမ်ားအား ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္မႈကုန္က်စရိတ္ မွာ အစိုး

ဂရုစိုက္ေနမည္မဟုတ္ ပါ။

ရမွ အကုန္က်ခံ ေနရေသာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္စဥ္ကာလအတြင္း
အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံလူေျမာက္မ်ားစြာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ထက္
ပို၍ကုန္က်သက္သာပါသည္။

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွန္းဆျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

2. ျပစ္မႈချြဲ ခမ္းစိတ္ျဖာသည့္အရာရွိက အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို

3. မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ /တရားခံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို အရာ

မွန္းဆတြက္ခ်က္ (ေထာင္ဒဏ္ 5 ႏွစ္ ေအာက္က ်ခံရေသာျပစ္မႈ

ရွိမွ စစ္ေဆးၿပီး အခ်က္ အလက္မ်ားစစ္ေဆး

ျဖစ္ရမည္)
1. ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံ ရေသာ
မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေ ႏွာင္ျခင္းမခံရဖူးေသးေသာ
မၾကာခင္ကတိုင္းၾကားေသာျပစ္မႈ၏ တရားခံ

5. တရားရံုးမွ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ ေျခမွန္းဆတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္
ယာယီလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္တင္

4. အရာရွိမွ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွန္းဆတြက္ခ်က္ ထားေသာ
အစီရင္ခံစာကို တရားရံုးသို႔ တင္ျပ

6. ခြင့္ျပဳေၾကာင္းညႊန္ၾကားပါက - မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ /တရားခံ
အား “ေရွးဦးအသိပညာေပးျခင္း ” ကို ခံယူရမည္။ (ရုပ္ျမင္သံ
တရားရံုးမွ အာမခံမလိုဘဲ လႊတ္ေပးျခင္း

ဘာေတြလုပ္ရမလဲ?

ၾကား ႏွင့္စာေစာင္ မွတဆင့္ )

ယာယီလႊတ္ေပးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ
အထူးအကူအညီေပးျခင္းလည္းရွိေသးတယ္ေနာ္ ။

-

တရားရံုး၏ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
နားေထာင္ရန္ ေရွးဦးအသိပညာေပးျခင္းကို ခံယူပါ။

-

တရားရံုး၏ညႊန္ၾကာခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာ လိုက္
နာရမည္။ အေၾကာင္းမွာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ တစ္စံု
တစ္ခုကို မလိုက္နာျခင္းက တရားရံုးမွညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားကို ရုပ္သိမ္းၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားႏိုင္ပါသည္။

-

သံသယရွိပါက အရာရွိထံခ်က္ခ်င္းဆက္သယ
ြ ္ပါ။

အခ်ိ ဳ႕ေသာတရားရံုးမ်ားတြင္ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို “လူ႕အသိုက္ အဝန္းစိတ္ပိုင္းဆို င္ရာေဆးခန္း ” ဟုေခၚၾကသည္။
တရားရံုးက တက္က်ြ မ္းသူ(သိ႔)ု စိတ္ပညာရွင္မ်ား စီစဥ္ထားရွိေပးၿပီး မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ /တရားခံမ်ားအား မူးယစ္
ေဆးဝါးႏွင့္ဆိုင္ေသာျပႆနာ၊ စိတ္က်န္းမာေရး(သိ႔)ု အသက္ရွင္ေနထို င္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္ အခ်ိ ဳ႕ တိ႔ႏ
ု ွင့္ဆိုင္ေသာ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ေ စရန္ျဖစ္သည္။ မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ /တရားခံမ်ားအား ယာယီလႊတ္ေပးသည့္တရားရံုး၏
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ျပႆနာအခ်ိ ဳ႕ကို သက္သာေျပ
ေပ်ာက္ေစရန္အတြ က္ ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ခ်က္နားလည္၊ ရံုးခ်ိန္းရက္ကိုအာရံုျပဳ၊
ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္နာ၊ သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလာေရာက္တိုင္ၾကား။

အလကားလႊ တ္ အာမခံမလို ၊

ဒီစီမံခ်က္မွာ

ယာယီလႊတ္ထားသည့္အဆင့္တင
ြ ္

What is it? ဆိုတာဘာလဲ?

ပါဝင္ခ်င္လိုက္တာ။

စီမံခ်က္

အလကားလႊတ္ အာမခံမလို
ေထာင္ဒဏ္

5

တရားရံုး၏အရာရွိထံသို႔

ႏွစ္ ေအာက္က်ခံ ရေသာျပစ္မႈျဖစ္ၿပီး တရားရံုးမွ

မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ႏွင့္

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ႏွ င့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပပါ။
-

မည့္ (သိ႔)ု လႊတ္ထားခ်ိန္တြ င္အျခားျပစ္မႈမ်ားျပဳလု ပ္မည့္

အႏၱ

ရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိ ႏိုင္ပါ၊ (သိ႔)ု နည္းသည္ဟု ထင္ျမင္ပါ
က ၎တရားရံုးက အာမခံ စာခ်ဳပ္ႏွင့္အာမခံ ေပးသူျပဳလုပ္ရန္
မလိုဘဲ ယာယီလႊတ္ေပးမည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳအေထာက္ အထားမ်ား
-

အျမင့္ဆံုး ပညာေရးအေထာက္အထားမ်ား

-

မိမိ၏အသက္ေ မြးဝမ္းေက်ာင္းႏွ င့္အလုပ္အကိုင္ျပ

(အသိုင္းအဝိုင္းဦးေဆာင္သူလည္း ပါဝင္ - ဥပမာ -

ျပစ္မႈမ်ား မက်ဴးလြန္မိေစရန္ တရားရံုးကသတ္မွတ္ထားေသာ

မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ အား ယာယီလႊတ္ေပးထားေသာ
အခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ ်ာက္လံုးတြင္
အရာရွိ သတ္မွတ္ထားရွိေပးသည္။

ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္

လႊတ္

မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ ႏွင့္ သိကြ်မ္းသူ 3
ဦးတို႔၏ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပ ါတ္

သိ႔ေ
ု သာ္ တရားရံုး၏ ရံုးခ်ိန္းအတိုင္းလာေရာက္ ရန္၊ အျခား

ဖြယ္ျဖစ္သ/ူ တရားခံက တရားရံုးအား ကတိကဝတ္ျပဳရမည္။

FREE (အလကား)

အေထာက္အထားမ်ား
-

မသကၤာ

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
ဥပမာ - သန္းေခါင္စာရင္း၊

သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို သံုးသပ္ေသာအခါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတို င္းလိုက္နာမည္ဟု

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွန္းဆေရး ႏွင့္ ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး

ရပ္ကက
ြ ္လူႀကီး၊ ရြာသူႀကီး၊)
-

အာမခံမလို

မသကၤာ ဖြယ္ျဖစ္သူ/ တရားခံ ႏွင့္ သိကြ်မ္းေသာ
အသိုင္းအဝိုင္းရွိလူႀကီးမွထုတ္ေ ပးေသာ
အမူအက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ခံစာႏွ င့္တကြ
တင္ျပသင့္သည္။
ဤသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို

အခ်က္ အလက္မ ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက တရားရံုးရဲ႕
သတင္းအခ်က္ အလက္ဌာနမွာ
သြားေရာက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပ ါတယ္ခင္ဗ ်ား။

သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန
တရားမွ ်တေရး တရားရံုး
မွ ေရးသားျပဳစုသည္။

