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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္- ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ - ခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကားတုိင္ ဖယ္ရွားခုိင္းမႈ ရပ္တန္႕ေပးပါ၊ အကြက္ဆင္ စြဲခ်က္မ်ားအား 

ရုတ္သိမ္းေပးပါ  
 
(ခ်င္းမုိင္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ) ခ်င္းျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးျမိဳ႕ရိွ ခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကားတုိင္ ျဖိဳဖ်က္ ဖယ္ရွားရန္ ထုတ္ျပန္ 
ထားသည္႕ အမိန္႕အား ရုတ္သိမ္းေပးပါရန္ ႏွင့္ ယင္းလက္၀ါးကားတုိင္ စုိက္ထူရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ခ်င္းအမ်ိဳးသားၾကီး       
ဦး တီာလ္က ဲ်မ္း အေပၚ တရားစြဲဆုိထားမႈကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းေပးပါရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အာဏာပုိင္မ်ားအား 
ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (CHRO)မွ ယေန႕ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ 
 
အျမင့္ေပ ၅၄ ေပ ရိွသည္႕ အဆုိပါ လက္၀ါးကားတုိင္ အား တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္ ဟု ဆုိကာ 
လက္ရိွတည္ရိွရာ ဟားခါးျမိဳ႕ က်ာရ္တလန္ေတာင္ကုန္း မွ ဇန္န၀ါရီ လ ၃၀ ရက္ ေန႕အျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ ဟူသည္႕ 
အမိန္႕ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရမွ ထတ္ုျပန္ခဲ့သည္။ ယင္း လက္၀ါးကားတုိင္ကို ျဖိဳဖ်က္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳပါက လက္၀ါး 
ကားတုိင္ စိုက္ထူရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ေဂ်ပီ ဗ်က္သင္းဆန္ အား အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယင္း အမိန္႕စာတြင္ 
ေဖာ္ျပထား သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရသည္ ယင္းအမိန္႕အား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္မွ ဗဟုိအစုိးရ ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ကုိ မသိရေပ။ 
 
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ အတြင္း ဧျပီလက ကားတုိင္ စုိက္ထူ ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူခ်င္းအမ်ိဳးသား ဦးတီာလ္က ဲ်မ္းမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ 
ပါကလည္း ရရိွလိမ့္မည္ ဟု ယုံၾကည္မႈ မရိွေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းဘ ဲ စုိက္ထူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု 
ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ အား ေျပာျပခဲ့သည္။ CHRO ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ "Threats to our Existence: Persecution 
of Ethnic Chin Christians in Burma" အစီရင္ခံစာတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္႕ 
ခြဲျခားဆက္ဆံသည္႕ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ ျပဳစုထားသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း 
ထင္ဟပ္ ျပ ေနသည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခြင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္႕ လက္၀ါးကားတုိင္ ၁၃ ခုကို 
မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းအနက္ (၄) ခုမွာ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္တြင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
အကြက္ဆင္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား 
ဦးတီာလ္က ဲ်မ္းသည္ သစ္ေတာဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂ (ခ) အရ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲ ထင္းရွဴးပင္ ခုတ္လွဲမႈျဖင့္ စြပ္စြဲ 
တရားစြဲဆုိ ခံထားရျပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္ တရားရုံးသုိ႕ ေျခာက္ၾကိမ္ ဆင့္ေခၚခံရျပီးျဖစ္ကာ ယေန႕ 
ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ရုံးတင္စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းရွင္းလင္းခုတ္ထြင္ ထားသည္႕ ေျမဧရိယာကုိ 
ေဂ်ပီဗ်က္သင္းဆန္ မွ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္ ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ ဧရိယာသည္ လက္၀ါးကားတိုင္ တည္ေနရာႏွင့္ 
ဆက္လ်က္ တည္ရွိေနသည္။ ရံုးတင္စစ္ေဆးမႈအရ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ဦးတီာလ္က ဲ်မ္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ အထိ 
က်ခံ ရႏုိင္ေခ် ရိွသည္။  အဆုိပါ တရားစြဲဆိုမႈမွာ လက္၀ါးကားတိုင္ စိုက္ထူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္႕ အကြက္ဆင္ 
တရားစြဲဆုိမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟု  CHRO မွ ယူဆသည္။  



 
 
ဦးတီာလ္က ဲ်မ္းမွ  CHRO အားေျပာျပရာတြင္ " ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လက္၀ါးကားတုိင္ကုိ မေရႊ႕ဘူး။ ဘာပ ဲ ခံရခံရ ရင္ဆုိင္ 
လုိက္မယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက ေထာင္ထဲ၀င္ရမယ္ လို႕ ဆုံးျဖတ္လည္း ကၽြန္ေတာ္မ ေၾကာက္ဘူး။ ဒီကိစၥအတြက္ 
ေထာင္ထဲ၀င္ဖုိ႕ အသင့္ပ"ဲ ဟု ဆုိသည္။  
 
CHRO ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆလုိင္းေဘြလ်န္းမန္ မွလည္း " လက္၀ါးကားတုိင္းကုိ ျဖိဳခ် ေရႊ႕ ေျပာင္းဖုိ႕ ဆုိတဲ့ အမိန္႕ 
က လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ့ဲတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြ အေပၚ 
ဘာသာေရး အရ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း သ႑ာန္တစ္မ်ိဳး ပါပဲ။ လက္ရွိမွာ အာဏာပုိင္ ေတြဟာ ေရြးခ်ယ္စရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ တစ္ခုက အမိန္႕ကုိ ဖ်က္သိမ္း ျပီး လက္၀ါးကားတုိင္ကုိ ဆက္လက္ ထားရိွခြင့္ျပဳ ျပီး ဦးတီာလ္က ဲ်မ္း အေပၚ 
တရားစြဲဆုိထားတာကုိ ရုတ္သိမ္းေပးျခင္းပါပ ဲ ။ ဒီလုိဆုံးျဖတ္လုိက္ရင္ေတာ့ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရိွေနခဲ့တဲ့ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံျခင္းပုံစံကုိ အဆံုးသတ္ေပးဖုိ႕အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ပထမ ေျခလွမ္း ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီအမိန္႕ နဲ႕ 
ကားတုိင္ကုိဖ်က္ျပီး တရားစြဲဆုိမႈကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုလုိ႕ရိွရင္ ဘာတစ္ခုမွ ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွေသးဘူးလုိ႕ 
ကမၻာကုိ သက္ေသျပျပီးသား ျဖစ္သြားတာေပါ့ " 
 
တ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အတြင္း က်င္းပခဲ့တဲ့ သမုိင္း၀င္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ မွ ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္စြာ 
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္႕ အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရအား 
CHRO မွ တုိက္တြန္းသည္။ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သာသနာနယ္ေျမ ပုိင္ဆိုင္ 
ခြင့္ ရရိွရန္၊ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စည္းေ၀းခြင့္၊ ေဟာေျပာစည္းရံုးခြင့္မ်ား အမွန္တကယ္ ရရိွေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ႏွင့္ မူမမွန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖ်က္ဆးီခဲ့သည္႕ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ လက္၀ါး 
ကားတုိင္ မ်ားကုိ ျပန္လည္ စိုက္ထူေပးရန္ စသည္တို႕ လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 
 
 
ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ 
လက္၀ါးကားတိုင္အား ျဖိဳဖ်က္ ဖယ္ရွားရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည္႕ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရ ၏ အမိန္႕အား တုန္႕ျပန္သည္႕ 
အေနျဖင့္ ဟားခါးျမိဳ႕ေန ေဒသခံမ်ားမွ ယင္းအမိန္႕အား ဆန္႕က်င္သည္႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတစ္ရပ္ ကုိ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉-၃၀) 
ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပရန္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႕ေတာင္းခံစာကုိ ျငိမ္းခ်မ္းစာ စီတန္းလွည္႕လည္ျခင္း ဥပေဒအရ ဇန္န၀ါရီလ 
(၂၃) ရက္ေန႕က ဟားခါးျမိဳ႕ ရဲစခန္းသို႕ ေပးပုိ႕ခဲ့သည္။  
 
ခြင့္ျပဳမိန္႕ေတာင္းခံစာကုိ ေပးပုိ႕ျပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ 
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟုန္းငိုင္း မွ ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္သူမ်ားကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရုံးသို႕ ဆင့္ေခၚေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ယင္းလက္၀ါး 
ကားတုိင္ ကို အစုိးရထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႕ မေတာင္းခံဘ ဲေဆာင္လုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ျဖစ္ သည္ ဟု ေျပာ 
ခဲ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ယင္းအမႈကိစၥ ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ CHRO မွ ရရိွထားသည္႕ သတင္းအရ အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း မွာ  ၀န္ၾကီးအခ်ိဳ႕ ခရီးသြားေနေသာ 
ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ မွ စတင္သည္႕ သတင္းပတ္တြင္ ျပဳလပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  
 
ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ျပဳသည္႕ စာကုိ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း စီစဥ္သူမ်ားမွ ေတာင္းခံသည္႕ ေန႕မ်ား 
မဟုတ္ဘ ဲေဖေဖာ္၀ါရီ (၁) ရက္ ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂) ရက္ ( စေနေန႕ ႏွင့္ တနဂၤေႏြ ေန႕) မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳ ေပး 
ခဲ့သည္။ ယင္း ရက္မ်ားအတြက္ ရံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္႕ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ေတာင္းခံထားသည္႕ ဇန္န၀ါရီ လ (၂၉-၃၀) 
ရက္မ်ားမွာ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေန႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ေနသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ျပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁) ရက္ေန႕မွာ တနဂၤေႏြေန႕ ျဖစ္ကာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ ၀တ္ျပဳ 



ကုိးကြယ္ရာေန႕ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂-၃) ရက္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပခြင့္ ျပဳရန္ ျပန္လည္ ေတာင္းခံရန္ ဆႏၵျပပြဲ 
စီစဥ္သူမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဟားခါးျမိဳ႕ ရ ဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႕ ရထားျပီးျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂-၃) ရက္မ်ား 
တြင္ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီ မွ ၁၂:၀၀ နာရီ အထိ ဆႏၵျပၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  
 
ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ လက္၀ါးကားတုိင္ ဖ်က္ဆီးရန္ အမိန္႕ ကုိ သက္ေရာက္ေစျခင္း ရိွ မရိွ ကို ေစာင့္ၾကည္႕ 
ရမည္ျဖစ္သည္။  
 

-ျပီး၏- 
 
 
သတင္းဌာနမ်ားမွ ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ - 
Mai Mon Lay, CHRO Program Officer (Burmese, Lai & English): (Burma/Myanmar) +959420045830 
Rachel Fleming, CHRO Advocacy Director (English): (Thailand) +66862110732 
 
 
 
အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္- 
 
၁။ ခ်င္းဘာသာစကားမ်ားေရးသားရာတြင္ ေရာမအကၡရာကုိ အသုံးျပဳသည္။ ခ်င္း နာမည္မ်ားကုိ ျမန္မာ လုိမွ 
အဂၤလိပ္လုိသို႕ ျပန္ဆို ေရးသားရာတြင္ စာလုံးေပါင္းမွ သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားကာ တစ္ခါတစ္ရံ မမွတ္မိႏိုင္ေအာင္ 
ျဖစ္သြားေစသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ နာမည္မ်ား မ်ားစြာလြဲမ်ား ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ပါရန္ နာမည္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကိုးကားေစလုိပါသည္။  
 
၂။ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ပါ အပုိဒ္ (၁၈) တြင္ 
ျပဌာန္းထားကာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒ အဆင့္၌ ထားရိွ သတ္ မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  ဘာသာေရး 
အေျချပဳ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ႏွင့္ ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဆုိင္ရာ  ၁၉၈၁ ခုုႏွစ္ ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတမ္း 
တြင္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ ခြင့္ ၏ အေျခခံ ေရေသာက္ျမစ္ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း 
အခ်က္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ ျပီး ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ခြင့္ (သို႕) စုေ၀းခြင့္ ႏွင့္ အဆုိပါ ကိုးကြယ္ 
စုေ၀းမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ေနရာမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ထားရိွပုိင္ခြင့္ တုိ႕ ပါ၀င္သည္။  
 
၃။ က်ာရ္တလန္ ေတာင္ကုန္း ( ကာရာနီ ေတာင္ ကုန္း ဟုလည္း ေခၚၾကသည္) သည္ ခ်င္းရိုးရာ အရ သန္႕ရွင္းသည္႕ 
ဆုေတာင္းရာေတာင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ လက္၀ါးကားတုိင္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ 
စုိက္ထူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  
 
၄။ ေဂ်ပီ ဗ်က္သင္ဆန္ ႏွင့္တီာလ္က ဲ်မ္း တုိ႕ သည္ အ့ံၾသဖြယ္ ကာရာနီ လူငယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး မိဘမဲ့ေဂဟာ ကုိ အဆုိပါ 
လက္၀ါးကားတုိင္ တည္ရွိရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ဟားခါးျမိဳ႕ နယ္ ႏွင့္ ခရုိင္ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ 
ရရိွခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းခြင့္ျပဳမိန္႕ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။  
 
 
၅။ CHRO ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထုတ္ “Threats to Our Existence”: Persecution of Ethnic Chin Christians in Burma 
အစီရင္ခံစာတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ တရားခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ ရရိွရန္ 
မည္မွ်ခက္ခဲေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ရႈပ္ေထြးေသာ ဗ်ဴရုိကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ 



ရက္ရွည္လမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ ျငင္းပယ္ ခံထားရ ျပီး လ်စ္လ်ဴရႈထား ခံရသည္က မ်ားသည္။ 
ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ ယင္း ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္  ခရစ္ယာန္ 
အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘ ဲ တစ္ဦးခ်င္းစီနာမည္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံေလ့ရိွၾကသည္။  သို႕ရာတြင္ 
ယင္းကဲ့သုိ႕ ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဘာသာေရး အရ စုေ၀းရန္ အသုံးျပဳသည္ဟု သံသယ ျဖစ္ပါက  
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရုတ္သိမ္းသည္မ်ားရိွတတ္သည္။ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ ရရိွျပီးသည္႕ အခ်ိန္တြင္ပင္ အခ်ိန္မေရြး 
ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းႏုိင္သည္႕ အေနအထားရိွသည္။  
 
 


