စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအႏုညာတဗဟို
အႏုညာတနည္းဥပေဒမ်ား
ဆဌမအႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္

မာတိကာ
နည္းဥပေဒ ၁

သက္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

4

နည္းဥပေဒ ၂

အေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား တြက္ခ်က္မႈ

5

နည္းဥပေဒ ၃

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာ

6

နည္းဥပေဒ ၄

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာအား

8

ေခ်ပခ်က္
နည္းဥပေဒ ၅

အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

9

နည္းဥပေဒ ၆

ေျမာက္ျမားစြာေသာပဋိညာဥ္မ်ား

11

နည္းဥပေဒ ၇

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္း

12

နည္းဥပေဒ ၈

ေပါင္းစည္းျခင္း

16

နည္းဥပေဒ ၉

ခံုသမာဓိဦးေရႏွင့္ ခန္႔အပ္မႈ

19

နည္းဥပေဒ ၁၀

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိ

20

နည္းဥပေဒ ၁၁

ခံုသမာဓိသံုးဦး

21

နည္းဥပေဒ ၁၂

ခံုသမာဓိ(မ်ား)အား အျငင္းပြားသူအမ်ားအျပားမွ ခန္႔အပ္ျခင္း

21

နည္းဥပေဒ ၁၃

ခံုသမာဓိမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ား

22

နည္းဥပေဒ ၁၄

ခံုသမာဓိမ်ားအားကန္႔ကြက္ျခင္း

23

နည္းဥပေဒ ၁၅

ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာ

23

နည္းဥပေဒ ၁၆

ကန္႔ကြက္မႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

25

နည္းဥပေဒ ၁၇

ခံုသမာဓိ အစားထိုးခန္႔ထားျခင္း

26

မာတိကာ
နည္းဥပေဒ ၁၈

ခံုသမာဓိအစားထိုးခန္႔ထားရာတြင္

27

ျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
နည္းဥပေဒ ၁၉

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း

27

နည္းဥပေဒ ၂၀

အျငင္းပြားသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား

28

နည္းဥပေဒ ၂၁

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာေနရာ

30

နည္းဥပေဒ ၂၂

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ဘာသာစကား

30

နည္းဥပေဒ၂၃

အျငင္းပြားသူ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

30

နည္းဥပေဒ ၂၄

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား

31

နည္းဥပေဒ ၂၅

သက္ေသမ်ား

31

နည္းဥပေဒ ၂၆

ခံု႐ံုးကခန္႔အပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

32

နည္းဥပေဒ ၂၇

ခံု႐ံုး၏ ထပ္တိုးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

33

နည္းဥပေဒ ၂၈

ခံု႐ံုး၏စီရင္ပိုင္ခြင့္

35

နည္းဥပေဒ ၂၉

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေခ်ပမႈမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာပယ္ခ်ျခင္း

36

နည္းဥပေဒ ၃၀

ၾကားျဖတ္ႏွင့္ အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္

37

နည္းဥပေဒ ၃၁

လိုက္နာရမည့္ဥပေဒ၊ ဘက္မလိုက္ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖသူ (Amiable

37

Compositeur) ႏွင့္ ဘက္မလိုက္မွ်တစြာဆံုးျဖတ္သူ
နည္းဥပေဒ ၃၂

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္

38

နည္းဥပေဒ ၃၃

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမွားျပင္ျခင္း၊

41

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း
နည္းဥပေဒ ၃၄

အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အာမခံေငြမ်ား

42

နည္းဥပေဒ ၃၅

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကုန္က်စရိတ္

43

နည္းဥပေဒ ၃၆

ခံု႐ံုး၏ အခေၾကးေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား

44

နည္းဥပေဒ ၃၇

အျငင္းပြားသူ၏ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား

44

မာတိကာ
နည္းဥပေဒ ၃၈

ေပးရန္တာဝန္မရွိျခင္း

44

နည္းဥပေဒ ၃၉

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈ

45

နည္းဥပေဒ ၄၀

ဥကၠ႒၊ တရား႐ံုးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

46

နည္းဥပေဒ ၄၁

အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ား

47

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁

အေရးေပၚခံုသမာဓိ

48

အခေၾကးေငြမ်ားဇယား

52

အျခားအခေၾကးေငြမ်ား

54

SIAC နမူနာအပိုဒ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒအပိုဒ္

57

အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနမူနာအပိုဒ္

58

SIAC-SIMC အႏုညာတ-ဖ်န္ေျဖ-အႏုညာတ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

58

(“AMA လုပ္ထံုးလုပ္နည္း”)
စင္ကာပူ အႏုညာတ-ဖ်န္ေျဖ-အႏုညာတ အပိုဒ္

63

ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

64

စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအႏုညာတဗဟို အႏုညာတနည္းဥပေဒမ်ား
SIAC နည္းဥပေဒမ်ား
ဆဌမအႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္
၁။

သက္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
၁.၁။

အျငင္းပြားသူမ်ားက ၎တိ႔၏
ု
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းအလို႔ငွာ
SIAC

သိ႔ု

လႊဲေျပာင္းရန္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္

သိ႔ုမဟုတ္

SIAC

သေဘာတူညီသည့္အခါ၊

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရေဆာင္ရြက္၍

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို

ဤနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

SIAC

က

စီရင္မည္ျဖစ္သည္ကို အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူေစရမည္။
၁.၂။

ဤနည္းဥပေဒမ်ားသည္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ၾသဂုတ္လ

အာဏာစတင္သက္ဝင္မႈရွိေစရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

၁

ရက္ေန႔တြင္

အျငင္းပြားသူမ်ားက

အျခားနည္း

သေဘာတူညီထားျခင္း မရွိလွ်င္၊ ယင္းေန႔ရက္တြင္ျဖစ္ေစ ယင္းေန႔ရက္အၿပီးတြင္ျဖစ္ေစ
စတင္သည့္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။
၁.၃။

ဤနည္းဥပေဒတြင္

“အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္” ဆိုသည္မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း၊ ၾကားျဖတ္ သို႔မဟုတ္ အၿပီးသတ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အေရးေပၚခံုသမာဓိက ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆိုသည္။
“တရား႐ံုး၏ေကာ္မတီ”

ဆိုသည္မွာ

ဥကၠ႒က

ခန္႔အပ္သည့္

တရား႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး

(ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ႏုိင္သည္) ေအာက္ မနည္းေသာသူမ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီကို ဆိုသည္။
“တရား႐ံုး” ဆိုသည္မွာ SIAC အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာတရား႐ံုးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး
တရား႐ံုး၏ေကာ္မတီ ပါဝင္သည္။
“အေရးေပၚခံုသမာဓိ” ဆိုသည္မွာ အပိုဒ္ ၃၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္သည့္ ခံုသမာဓိကို
ဆိုသည္။
“လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

(Practice

ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို

ျဖည့္စြက္ရန္၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္

အခါအားေလ်ာ္စြာ

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ဆိုသည္။

Notes)”

ဆိုသည္မွာ

စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္
မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

ထုတ္ေဝသည့္

“ဥကၠ႒” ဆိုသည္မွာ တရား႐ံုး၏ ဥကၠ႒ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိတို႔ပါ
ပါဝင္သည္။
“မွတ္ပံုတင္အရာရွိ”

ဆိုသည္မွာ

တရား႐ံုး၏

မွတ္ပံုတင္အရာရွိကို

ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး

ဒုတိယ

မွတ္ပံုတင္အရာရွိပါ ပါဝင္သည္။
“နည္းဥပေဒမ်ား”

ဆိုသည္မွာ

စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို၏

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈနည္းဥပေဒမ်ား (ဆ႒မအႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္) ကို
ဆိုသည္။
“SIAC” ဆိုသည္မွာ စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို ကို ဆိုသည္။
“ခံု႐ံုး”

တြင္

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိ

သိ႔ုမဟုတ္

တစ္ဦးထက္ပိုေသာ

ခံုသမာဓိခန္႔အပ္သည္ဆိုပါက ခံုသမာဓိအားလံုး ပါဝင္သည္။
ဤနည္းဥပေဒမ်ားပါ နာမ္စားတစ္ရပ္ရပ္သည္ က်ား၊ မ ခြဲျခားမႈမရွိဟု သေဘာေပါက္ မွတ္ယူရမည္။
အနည္းကိန္းနာမ္တစ္ရပ္ရပ္သည္

သင့္ေလ်ာ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္

အမ်ားကိန္း

ရည္ၫႊန္းသည္ဟု သေဘာေပါက္ မွတ္ယူရမည္။

၂။

အေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား တြက္ခ်က္မႈ
၂.၁။

ဤနည္းဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအလုိ႔ငွာ အေၾကာင္းၾကားမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈ သိ႔ုမဟုတ္
အဆိုျပဳမႈ တစ္စံုတစ္ရာကို စာျဖင့္ေရးသား ျပဳလုပ္ရမည္။ အေၾကာင္းၾကားမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

အဆိုျပဳမႈ

စာပိ႔ုဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္

တစ္ရပ္ရပ္ကို

ေပးပိ႔ႏ
ု ုိင္သည္၊

လက္ေရာက္၊

သိ႔မ
ု ဟုတ္

မွတ္ပံုတင္စာ

သိ႔ုမဟုတ္

(အီလက္ထရြန္နစ္ေမးလ္ႏွင့္

ဖက္စ္

အပါအဝင္) အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္မႈပံုစံတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ပိ႔ုလႊတ္ႏုိင္သည္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေပးပိ႔ုေၾကာင္း အေထာက္အထား မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစမည့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေပးပိ႔ုႏုိင္သည္။ (၁) လိပ္စာရွင္ကိုယ္တိုင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၎၏
အခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္ထံသုိ႔

(၂)

လုပ္ငန္းတည္ရွိသည့္ေနရာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

လိပ္စာတစ္ခုခုထံသို႔

အဆက္အသြယ္မ်ားအရ
နည္းလမ္းအရ

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္

ေနျမဲေနရပ္လိပ္စာ၊

သတ္မွတ္ေသာလိပ္စာထံသို႔

သေဘာတူထားသည့္

ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ေသာ
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည့္

လိပ္စာရွင္၏

သို႔မဟုတ္

(၃)
(၄)

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား
(၅)

ထိုက္သင့္ေသာ

အထက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွ

မည္သည္ကိုမွ်

ရွာေဖြမေတြ႕ရွိႏုိင္လွ်င္၊ ေနာက္ဆံုးသိရွိရေသာ လိပ္စာရွင္၏ ေနထိုင္ရာေနရာ သိ႔ုမဟုတ္
လုပ္ငန္းတည္ရွိသည့္ေနရာသို႔

ေပးပိ႔ၿု ပီးျဖစ္လွ်င္၊

အေၾကာင္းၾကားမႈ၊

သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆိုျပဳမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

ဆက္သြယ္မႈ

၂.၂။

နည္းဥပေဒ ၂.၁ ႏွင့္အညီ ေပးပိ႔ၿု ပီးသည့္ ေန႔ရက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆိုျပဳမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

၂.၃။

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား တစ္ရပ္ရပ္ကို တြက္ခ်က္ရန္အလုိ႔ငွာ၊
ယင္းကာလအပိုင္းအျခားသည္၊
အဆိုျပဳမႈတစ္ရပ္ကို

အေၾကာင္းၾကားမႈ၊

လက္ခံရရွိသည္ဟု

စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္မႈ

ယူဆသည့္ေန႔ရက္အၿပီး

မွတ္ပံုတင္အရာရွိ

သို႔မဟုတ္

ေနာက္ေန႔တြင္

ခံု႐ံုးက

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္၊

သိ႔ုမဟုတ္
အျခားနည္း

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ရပ္ရပ္ကို

စင္ကာပူစံေတာ္ခ်ိန္

(GMT

+8)

ႏွင့္အညီ

တြက္ခ်က္ရမည္။
၂.၄။

လက္ခံရရွိေသာေနရာရွိ

အလုပ္ဖြင့္ရက္မဟုတ္သည့္

ေန႔တစ္ရက္ရက္္ကို

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား တြက္ခ်က္မႈတြင္ ထည့္သြင္းရမည္။
ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား တစ္ရပ္ရပ္၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္သည္၊
နည္းဥပေဒ

၂.၁

ႏွင့္အညီ

လက္ခံရရွိေသာေနရာရွိ

အလုပ္ဖြင့္ရက္မဟုတ္လွ်င္၊

ယင္းေန႔ရက္အၿပီး က်ေရာက္ေသာ ပထမဆံုးအလုပ္ဖြင့္ရက္ မတိုင္မီအထိ ထိုအခ်ိန္ကာလ
အပိုင္းအျခားကို တိုးျမႇင့္ႏုိင္သည္။
၂.၅။

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္
အေၾကာင္းၾကားမႈ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္မႈ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သက္ဆိုင္ေသာ

အဆိုျပဳမႈ

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံသို႔ တင္သြင္းရမည္။
၂.၆။

ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္

ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည္မွအပ၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားပါ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို တိုးျမႇင့္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္သည္။

၃။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာ
၃.၁။

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို ေဆာင္ရြက္လိုေသာ အျငင္းပြားသူ
(“ေတာင္းဆိုသ”ူ )

တစ္ဦးသည္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ကို

ပါဝင္ေသာ
မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

တင္သြင္းရမည္။
(က)

အျငင္းပြားမႈကို အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းငွာ လႊဲအပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္။

(ခ)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္ပါဝင္ေသာ
၎တိ႔ု၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

(ရွိပါက)

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္
၏

အမည္၊

ေနရပ္လိပ္စာ၊

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊

ဖက္စ္နံပါတ္ႏွင့္

အီလက္ထရြန္နစ္ေမးလ္လိပ္စာမ်ား

(သိရွိပါက)၊
(ဂ)

ကိုးကားတင္ျပေသာ

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္မိတၱဴတစ္ေစာင္၊
(ဃ)

အျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္သည့္ သိ႔ုမဟုတ္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပဋိညာဥ္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္း

(ဥပမာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈစာခ်ဳပ္)

အား

ကိုးကားခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အဆိုပါ ပဋိညာဥ္ သိ႔ုမဟုတ္ အျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္း
မိတၱဴတစ္ေစာင္၊
(င)

ေတာင္းဆိုေသာ

သက္သာခြင့္ႏွင့္

ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္

ေတာင္းဆိုေသာပမာဏ၏

ကနဦးေရတြက္တိုင္းတာမႈတို႔ကိုပါ ေဖာ္ျပ၍၊ အျငင္းပြားမႈ သေဘာသဘာဝႏွင့္
အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္း၊
(စ)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

လုပ္ေဆာင္ရန္

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

ယခင္ကသေဘာတူညီထားေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေတာင္းဆိုသူက
အဆိုျပဳလိုေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ၊
(ဆ)

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တြင္

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္

[ခန္႔အပ္မည္]့ ခံုသမာဓိဦးေရ အဆိုျပဳခ်က္၊
(ဇ)

အျငင္းပြားသူမ်ားက
အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တြင္

အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊
ခံုသမာဓိသံုးဦးဟု

ေဖာ္ျပထားပါက

ခံုသမာဓိအား သတ္မွတ္လ်ာထားမႈ၊ သိ႔ုမဟုတ္ အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တြင္
တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိဟု

ေဖာ္ျပထားပါက

တစ္ဦးတည္းေသာ

ခံုသမာဓိအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္၊
(စ်)

သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္၊

(ည)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္

[အသံုးျပဳမည့္]

ဘာသာစကားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္၊
(ဋ)
၃.၂။

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း တင္သြင္းခအား ေပးေခ်မႈ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာတြင္
ရည္ၫႊန္းထားေသာ ေတာင္းဆိုလႊာလည္း ပါဝင္ရမည္။

နည္းဥပေဒ

၂၀.၂

တြင္

၃.၃။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာ အျပည့္အစံုကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိက
ရရွိေသာေန႔သည္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

စတင္သည့္ေန႔ဟု

ထပ္ေလာင္းရွင္းလင္းအပ္သည္မွာ၊

နည္းဥပေဒ

(သက္ဆုိင္လွ်င္)

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို

ပါ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊
လိုက္နာၿပီးျဖစ္သည္ဟု

၃.၁

ႏွင့္

နည္းဥပေဒ

၆.၁(ခ)

အျပည့္အစံု

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

မွတ္ယူရမည္။

အဓိကအားျဖင့္

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္လွ်င္ျဖစ္ေစ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာ ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
SIAC

သည္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

စတင္ေၾကာင္းကို

အျငင္းပြားသူမ်ားထံ

အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၃.၄။

ေတာင္းဆိုသူသည္၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

တင္သြင္းသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္းတြင္၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာ
ေပးပိ႔ုရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ေပးပိ႔ုေၾကာင္းတု႔က
ိ ို

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို

မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေပးအပ္၍
ေဖာ္ျပ၍

ထိုသ႔ို

ေပးပိ႔ၿု ပီးေၾကာင္းကို

ေခ်ပသူထံ

မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္
မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၄။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာအား ေခ်ပခ်က္
၄.၁။

ေခ်ပသူသည္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာကို ရရွိၿပီးေနာက္ ၁၄
ရက္အတြင္း

ေခ်ပခ်က္ကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

တင္သြင္းရမည္။

ေခ်ပခ်က္တြင္

ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ရမည္။
(က)

ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ခံု႐ံုးတြင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိဟူေသာ ထုေခ်ခ်က္ အပါအဝင္ ေတာင္းဆိုမႈ
အားလံုး သိ႔ုမဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို အတည္ျပဳျခင္း သိ႔ုမဟုတ္ ျငင္းဆိုျခင္း၊

(ခ)

ေတာင္းဆိုေသာ သက္သာခြင့္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ တန္ျပန္ေတာင္းဆိုေသာပမာဏ၏
ကနဦးေရတြက္တိုင္းတာမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပ၍၊ တန္ျပန္ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၏
သေဘာသဘာဝႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္း၊

(ဂ)

နည္းဥပေဒ ၃.၁ အရ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာတြင္
ပါဝင္ေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ

ေခ်ပေသာ

ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၊
(ဃ)

အျငင္းပြားသူမ်ားက
အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တြင္

အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊
ခံုသမာဓိသံုးဦးဟု

ေဖာ္ျပထားပါက

ခံုသမာဓိအား သတ္မွတ္လ်ာထားမႈ၊ သိ႔ုမဟုတ္ အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တြင္

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိဟု

ေဖာ္ျပထားပါက

ခံုသမာဓိအတြက္

အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ

ေတာင္းဆိုသူ၏

တစ္ဦးတည္းေသာ
ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ တန္ျပန္အဆိုျပဳခ်က္၊ ႏွင့္
(င)

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ၊

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္ရပ္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

စာရြက္စာတမ္း တင္သြင္းခအား ေပးေခ်မႈ၊
၄.၂။

ေခ်ပခ်က္တြင္

နည္းဥပေဒ

၂၀.၃

ရည္ၫႊန္းကိုးကားထားသည့္အတုိင္း

ႏွင့္

နည္းဥပေဒ

ေခ်ပလႊာႏွင့္

၂၀.၄

တိ႔တ
ု ြင္

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုလႊာတို႔

ပါဝင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။
၄.၃။

ေခ်ပသူသည္

ေခ်ပခ်က္ကို

တင္သြင္းသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္းတြင္၊
ေပးပိ႔ုရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ေပးပိ႔ုေၾကာင္းတု႔က
ိ ို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

ေခ်ပခ်က္မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို

မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေပးအပ္၍
ေဖာ္ျပ၍

ထိုသ႔ို

ေခ်ပသူထံ

မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္

ေပးပိ႔ၿု ပီးေၾကာင္းကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၅။

အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
၅.၁။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အျငင္းပြားသူသည္၊

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္
ဤနည္းဥပေဒအရ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္၊
အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို၊

ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းျခင္း မျပဳမီ၊ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံသ႔ို တင္သြင္းႏုိင္သည္။
(က)

အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ

ပမာဏသည္

ေတာင္းဆိုမႈ၊

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ခုႏွိမ္ခြင့္အား ေခ်ပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာတို႔ စုေပါင္း၍
S$၆,၀၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏထက္ မပိုျခင္း။
(ခ)

အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူညီျခင္း။

(ဂ)

အထူးအေရးႀကီးျခင္း။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ဤနည္းဥပေဒ ၅.၁ အရ အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အျငင္းပြားသူသည္ အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္

ေလွ်ာက္လႊာကို

တင္သြင္းသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္းတြင္၊
ယင္းေလွ်ာက္လႊာမိတၱဴကို

ေပးပိ႔ုရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ
တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူထံသို႔
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေပးအပ္၍

မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္

ေပးပိ႔ေ
ု ၾကာင္းတုိ႔ကို

ေဖာ္ျပ၍

ထိုသ႔ို

ေပးပိ႔ၿု ပီးေၾကာင္းကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၅.၂။

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ နည္းဥပေဒ ၅.၁ အရ ေလွ်ာက္လႊာကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ
တင္သြင္းေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊
သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း၊
ေဆာင္ရြက္ၿပီး၍

အျငင္းပြားသူမ်ား၏

အမႈအေျခအေနမ်ားကို

ဥကၠ႒က

အျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို

အေလးဂ႐ုျပဳစဥ္းစားျခင္းတို႔ကို

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊

ယင္းသို႔

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။
(က)

မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။
(ခ)

ဥကၠ႒က

အျခားနည္းအားျဖင့္

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္၊

အမႈကို

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိထံ လႊဲအပ္ရမည္။
(ဂ)

ခံ႐
ု ံုးသည္၊

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍၊

အျငင္းပြားမႈကို

စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားေပၚတြင္သာ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္မည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
သက္ေသႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္သက္ေသတစ္ဦးဦးကို

ႏႈတ္ျဖင့္ေလွ်ာက္လဲခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အတြက္

စစ္ေမးျခင္းအျပင္

ၾကားနာမႈ

လိုအပ္သည္ဟူေသာ

အခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။
(ဃ)

အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလကို

တိုးျမႇင့္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာေန႔ရက္မွစ၍
ေျခာက္လအတြင္း ခ်မွတ္ရမည္။
(င)

အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေပးရန္မရွိဟု အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူညီျခင္း
မရွိလွ်င္၊

ခံု႐ံုးသည္

အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ရာတြင္

အေျခခံသည့္

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္။
၅.၃။

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

သေဘာတူညီျခင္းအားျဖင့္၊

နည္းဥပေဒ ၅ အရ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ
လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ၊

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တြင္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပင္လွ်င္၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

သေဘာတူညီပါသည္။

ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေသာ
နည္းဥပေဒ

သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊

၅.၂

ပါ

အျငင္းပြားသူမ်ားက

၅.၄။

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက

ေလွ်ာက္ထားေသာအခါႏွင့္

အျငင္းပြားသူမ်ားအား

ေပးၿပီးေသာအခါ၊

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ၊

ၾကားနာရန္အခြင့္ကို
ထပ္မံရရွိႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍

မွတ္ပံုတင္အရာရွိႏွင့္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ခံု႐ံုးက အမိန႔္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ဤနည္းဥပေဒ ၅.၄
အရ ေလွ်ာက္လႊာကို ခြင့္ျပဳရန္ ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ၊ အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ရန္

ဖြဲ႕စည္းေသာ

ယင္းခံ႐
ု ံုးတြင္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၆။

ေျမာက္ျမားစြာေသာပဋိညာဥ္မ်ား
၆.၁။

တစ္ခုထက္ပိုေသာ ပဋိညာဥ္မ်ားမွ ေပၚေပါက္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ
အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လွ်င္၊ ေတာင္းဆိုသူသည္
(က)

ကိုးကားတင္ျပေသာ

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္

တစ္ခုစီႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာကို
နည္းဥပေဒ

၈.၁

အရ

တင္သြင္းႏုိင္ၿပီး၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို

ေပါင္းစည္းရန္

ေလွ်ာက္ထားမႈကိုပါ တစ္ဆက္တည္း တင္သြင္းရမည္။
(ခ)

ပဋိညာဥ္၊

ကိုးကားတင္ျပေသာ

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုစီအား

ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံခ်က္ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၈.၁ အရ သက္ဆိုင္ေသာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္

ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ပါဝင္၍၊

ကိုးကားတင္ျပေသာ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္

သေဘာတူညီခ်က္အားလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

တစ္ေစာင္တည္းေသာ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာကုိ
ေတာင္းဆိုသူသည္

တင္သြင္းရမည္။
ကိုးကားတင္ျပေသာ

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္စီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္စီအလိုက္၊
စတင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု

ေဆာင္ရြက္သည့္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ဤနည္းဥပေဒ

အမ်ားအျပားကို
၆.၁(ခ)

အရ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာသည္ နည္းဥပေဒ ၈.၁ အရ
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအားလံုးကို

ေပါင္းစည္းထားေသာ

ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၆.၂။

ေတာင္းဆိုသူသည္

နည္းဥပေဒ

၆.၁(က)

အရ

ႏွစ္ခု

သိ႔ုမဟုတ္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို
ေပါင္းစည္းမည့္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအားလံုးအတြက္

ထိုထက္ပိုေသာ

တင္သြင္းေသာအခါ၊
ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

ေပးေခ်ရမည့္

တစ္ႀကိမ္တည္းေသာ

စာရြက္စာတမ္း

တင္သြင္းခေပးေခ်မႈကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက လက္ခံရမည္။ ထိုသို႔ေပါင္းစည္းမႈအား တရား႐ံုးက တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ
တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ပယ္ခ်ေသာအခါ၊ ေတာင္းဆိုသူသည္၊ မေပါင္းစည္းရေသးေသာ
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္စီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

လိုအပ္ေသာ

စာရြက္စာတမ္း တင္သြင္းခကို ေပးေခ်ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
၆.၃။

ေတာင္းဆိုသူသည္

နည္းဥပေဒ

၆.၁(ခ)

အရ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာကို
တင္သြင္းလာေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ေပါင္းစည္းမႈအား တရား႐ံုးက တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ
တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ

ပယ္ခ်ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊

မေပါင္းစည္းရေသးေသာ

ေတာင္းဆိုသူသည္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္စီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာကို
မေပါင္းစည္းရေသးေသာ

တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ထိုသို႔

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္စီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

လိုအပ္ေသာ

စာရြက္စာတမ္း

တင္သြင္းခကို

ေပးေခ်ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၇။

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္း
၇.၁။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ဆိုပါက၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ၏ အျငင္းပြားသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျငင္းပြားမႈတြင္မပါဝင္သူသည္
ေတာင္းဆိုသူ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေခ်ပသူအျဖစ္၊

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္

တစ္ဦး

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူမ်ား

ပါဝင္ရန္အတြက္၊

ဆိုင္းငံ့ထားေသာ
ထိုထက္ပိုေသာ

ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းျခင္းမတိုင္မီ၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏုိင္သည္။
(က)

ထပ္တိုးပါဝင္လာမည့္

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူသည္

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

စည္းေႏွာင္မႈရွိေၾကာင္း

ျမင္သာေသာအေထာက္အထားရွိျခင္း။ သိ႔မ
ု ဟုတ္
(ခ)

ထပ္မံပါဝင္မည့္

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူအပါအဝင္

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးသည္ ထုိသ႔ို ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူ ပါဝင္လာမည္ကို
သေဘာတူညီျခင္း။
၇.၂။

နည္းဥပေဒ ၇.၁ အရ ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔
ပါဝင္ရမည္။
(က)

ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ၏ အမႈတြဲရည္ၫႊန္းအမွတ္၊

(ခ)

ထပ္တိုးပါဝင္မည့္

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူအပါအဝင္

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးႏွင့္

၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

(ရွိပါက)၊

ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားေသာ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခန္႔အပ္ထားေသာ

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊

ခံုသမာဓိမ်ား၏

ဖက္စ္နံပါတ္ႏွင့္

အမည္၊

ေနရပ္လိပ္စာ၊

အီလက္ထေရာနစ္ေမးလ္လိပ္စာမ်ား

(သိရွိပါက)၊
(ဂ)

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူသည္

ေတာင္းဆိုသူ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေခ်ပသူအျဖစ္

ပါဝင္မည့္အေၾကာင္း၊
(ဃ)

နည္းဥပေဒ ၃.၁(ဂ) ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၃.၁(ဃ) တိ႔တ
ု ြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

(င)

နည္းဥပေဒ

၇.၁(ခ)

အရ

သက္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္

မည္သည္မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္

အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္၊ ႏွင့္
(စ)

ေလွ်ာက္ထားမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ
အေၾကာင္းရင္းတုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္။

နည္းဥပေဒ

၇.၂

အရ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အဓိကအားျဖင့္

ကိုက္ညီမႈရွိသည္ဟု

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္

ေလွ်ာက္ထားမႈ

ၿပီးဆံုးၿပီဟု မွတ္ယူရမည္။ SIAC သည္ ထပ္မံပါဝင္ရန္ေလွ်ာက္ထားမႈ ၿပီးဆံုးေၾကာင္းကို
ထပ္မံပါဝင္မည့္

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူအပါအဝင္

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးထံ

အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၇.၃။

နည္းဥပေဒ ၇.၁ အရ ထပ္မံပါဝင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အျငင္းပြားသူ သိ႔ုမဟုတ္
အျငင္းပြားမႈတြင္မပါဝင္သူသည္၊

ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္

ေလွ်ာက္ထားမႈကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ တင္သြင္းသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္းတြင္၊ ယင္းမိတၱဴတစ္ေစာင္ကို
ထပ္မံပါဝင္မည့္ အျငင္းပြားသူအပါအဝင္ အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးထံ ေပးပိ႔ုရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေပးအပ္၍ မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ ေပးပိ႔ေ
ု ၾကာင္းတုိ႔ကို ေဖာ္ျပ၍
ထိုသ႔ို ေပးပိ႔ၿု ပီးေၾကာင္းကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၇.၄။

ထပ္တိုးပါဝင္မည့္

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူအပါအဝင္

အျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို

သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း၊

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးထံမွ
အမႈအေျခအေနမ်ားကို

အေလးဂ႐ုျပဳစဥ္းစားျခင္းတိ႔ုကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ၊ နည္းဥပေဒ ၇.၁ အရ ပါဝင္မည့္
ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူအတြက္

ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ရပ္အား

တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကို၊ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ဤနည္းဥပေဒ ၇.၄
အရ

ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္၊

ေလွ်ာက္ထားမႈကို

ေနာက္ပိုင္းတြင္

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ

၎၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
ခံ႐
ု ံုး၏အခြင့္အာဏာကို

ခြင့္ျပဳရန္အတြက္

ေပၚေပါက္ေသာ

ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္အား

ထိခိုက္မႈမရွိေစရပါ။

တရား႐ံုး၏

ဤနည္းဥပေဒ

ဆံုးျဖတ္မည့္
၇.၄

အရ

ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ျငင္းပယ္သည့္ တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္၊
နည္းဥပေဒ

၇.၈

အရ

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦး

ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခံ႐
ု ံုးထံသို႔

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္

အျငင္းပြားမႈတြင္မပါဝင္သူ၏

အခြင့္အေရးကို

ထိခိုက္မႈမရွိေစရပါ။
၇.၅။

ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို နည္းဥပေဒ ၇.၄ အရ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက၊
ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္

ေလွ်ာက္ထားမႈအျပည့္အစံုအား

အဆိုပါ

လက္ခံရရွိသည့္ေန႔ရက္ကို

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈစတင္သည့္ေန႔ရက္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၇.၆။

ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို နည္းဥပေဒ ၇.၄ အရ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက၊
ထပ္တိုးပါဝင္သူအေပၚ
ခန္႔အပ္မႈကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ

တရား႐ံုးက

႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးအၾကား
နည္းဥပေဒ

၉

မွ

နည္းဥပေဒ

ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ

ခန္႔အပ္ထားေသာ

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူအပါအဝင္

အျခားနည္းအားျဖင့္
၁၂

ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး၏

အထိ

သေဘာတူထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

သင့္ေလ်ာ္သလို

အခ်ိန္ကာလအသီးသီးကို

နည္းဥပေဒ

က်င့္သံုးႏုိင္ၿပီး၊
၇.၄

အရ

တရား႐ံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရရွိသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ စတင္ရမည္။
၇.၇။

နည္းဥပေဒ ၇.၆ အရ ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦးအား ခန္႔အပ္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းမည့္ တရား႐ံုး၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္၊

အဆိုပါခန္႔အပ္မႈကို

႐ုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳမီ

ယင္းခံုသမာဓိက

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အမိန႔္တစ္ရပ္ရပ္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိေစရ။
၇.၈။

ခံ႐
ု ံုးအား

ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာအခါ၊

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ဆိုပါက၊ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ၏ အျငင္းပြားသူ သိ႔ုမဟုတ္
အျငင္းပြားမႈတြင္မပါဝင္သူသည္

ေတာင္းဆိုသူ

သိ႔ုမဟုတ္

ေခ်ပသူအျဖစ္၊

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္ တစ္ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္

ထိုထက္ပိုေသာ

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူမ်ား

ပါဝင္ရန္အတြက္၊

ခံု႐ံုးထံသို႔

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
(က)

ထပ္တိုးပါဝင္လာမည့္

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူသည္

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

စည္းေႏွာင္မႈရွိေၾကာင္း

ျမင္သာေသာအေထာက္အထားရွိျခင္း။ သိ႔မ
ု ဟုတ္
(ခ)

ထပ္မံပါဝင္မည့္

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူအပါအဝင္

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးသည္ ထုိသ႔ို ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူ ပါဝင္လာမည္ကို
သေဘာတူညီျခင္း။
သင့္ေလ်ာ္သည္ဆိုပါက၊ ဤနည္းဥပေဒ ၇.၈ အရ ခံ႐
ု ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို
မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္သည္။
၇.၉။

ခံ႐
ု ံုး၏ သီးျခားၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ၊ နည္းဥပေဒ ၇.၂ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို
လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ေျပာင္းလဲ၍၊ နည္းဥပေဒ ၇.၈ အရ ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္
ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ က်င့္သံုးရမည္။

၇.၁၀။ ထပ္တိုးပါဝင္မည့္

ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူအပါအဝင္

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးအား

ၾကားနာရန္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း၊ အမႈအေျခအေနမ်ားကို အေလးဂ႐ုျပဳစဥ္းစားျခင္းတိ႔ုကို
ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ၊ နည္းဥပေဒ ၇.၁ အရ ပါဝင္မည့္ ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူအတြက္
ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကို၊
ခံ႐
ု ံုးက

ဆံုးျဖတ္ရမည္။

ေလွ်ာက္ထားမႈကို

ဤနည္းဥပေဒ

ခြင့္ျပဳရန္အတြက္

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ

၇.၁၀

ခံု႐ံုး၏

ေပၚေပါက္ေသာ

အရ

ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္၊

ေနာက္ပိုင္းတြင္

၎၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္အား ဆံုးျဖတ္မည့္ အခြင့္အာဏာကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရပါ။
၇.၁၁။ ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္

ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို

နည္းဥပေဒ

၇.၁၀

အရ

ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက၊ ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈအျပည့္အစံုအား ခံု႐ံုး သိ႔ုမဟုတ္
မွတ္ပံုတင္အရာရွိက၊ သက္ဆုိင္သည့္အေလ်ာက္၊ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔ရက္ကို အဆိုပါ
ေနာက္တိုးအျငင္းပြားသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈစတင္သည့္ေန႔ရက္ဟု

မွတ္ယူရမည္။
၇.၁၂။ ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို နည္းဥပေဒ ၇.၄ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နည္းဥပေဒ
၇.၁၀

အရ

ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက၊

ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းျခင္းတြင္

ခံုသမာဓိလ်ာထားသတ္မွတ္ျခင္းမရွိေသာ

ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ

ခံုသမာဓိလ်ာထားသတ္မွတ္ရန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးသည္၊
ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းရာတြင္

သိ႔မ
ု ဟုတ္
ထိုသို႔
ပါဝင္ရန္

၎၏အခြင့္အေရးကို စြန႔လ
္ ႊတ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသည္ နည္းဥပေဒ
၁၄

အရ

အျငင္းပြားသူအေနျဖင့္

ခံုသမာဓိကို

ကန္႔ကြက္ရန္

အခြင့္အေရးကို

ထိခိုက္မႈမရွိေစရ။
၇.၁၃။ ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို နည္းဥပေဒ ၇.၄ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နည္းဥပေဒ
၇.၁၀ အရ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက၊ ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ ေနာက္တိုးေတာင္းဆိုမႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္

လိုအပ္ေသာ

စာရြက္စာတမ္းတင္သြင္းခကို

ေပးေခ်ရမည္။

၈။

ေပါင္းစည္းျခင္း
၈.၁။

ေပါင္းစည္းလိုေသာ
ဖြဲ႕စည္းျခင္းမျပဳမီ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားတြင္၊
ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

ထိုထက္ပိုေသာ

ခံု႐ံုးတစ္ရပ္ရပ္ကို

ဆိုင္းငံ့ထားေသာ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက
ထိုသ႔ဆ
ို ိုရာတြင္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ
ေပါင္းစည္းမည့္

ႏွစ္ခု

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေပါင္းစည္းရန္အတြက္

ေလွ်ာက္လႊာ

တင္သြင္းႏုိင္သည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုရမည္။
(က)

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးက ေပါင္းစည္းျခင္းကို သေဘာတူညီျခင္း။

(ခ)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားတြင္

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားလံုးသည္

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္တည္း၌ျဖစ္ျခင္း။ သိ႔မ
ု ဟုတ္
(ဂ)

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္

ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းႏွင့္

(၁)

တူညီေသာဥပေဒေရးရာႏွီးႏႊယ္မႈ(မ်ား)မွ ေပၚေပါက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း
(၂)

ပင္မပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္

ယင္း၏အေထာက္အကူျပဳပဋိညာဥ္(မ်ား)တြင္

ပါဝင္ေသာ ပဋိညာဥ္မ်ားမွ ေပၚေပါက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း သိ႔ုမဟုတ္
(၃) တူညီေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ သိ႔ုမဟုတ္ အစဥ္လိုက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔မွ
ေပၚေပါက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း။
၈.၂။

နည္းဥပေဒ ၈.၁ အရ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔
ပါဝင္ရမည္။
(က)

ေပါင္းစည္းလိုေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား၏ အမႈတြဲရည္ၫႊန္းအမွတ္မ်ား၊

(ခ)

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးႏွင့္

၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

(ရွိပါက)၊

ေပါင္းစည္းမည့္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားေသာ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခန္႔အပ္ထားေသာ

ခံုသမာဓိမ်ား၏

အမည္၊

ေနရပ္လိပ္စာ၊

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊

ဖက္စ္နံပါတ္ႏွင့္

အီလက္ထေရာနစ္ေမးလ္လိပ္စာမ်ား

(သိရွိပါက)၊
(ဂ)

နည္းဥပေဒ ၃.၁(ဂ) ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၃.၁ (ဃ) တိ႔ုတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား၊

(ဃ)

နည္းဥပေဒ

၈.၁(က)

သက္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အရ

ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္

မည္သည္မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္

အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္၊ ႏွင့္
(င)

ေလွ်ာက္ထားမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ
အေၾကာင္းရင္းတုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္။

၈.၃။

နည္းဥပေဒ ၈.၁ အရ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အျငင္းပြားသူသည္၊
မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံတြင္

အဆိုပါေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္

တင္သြင္းသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္၊
အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးထံ
မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္

ေလွ်ာက္ထားမႈကို

ယင္းေလွ်ာက္လႊာမိတၱဴတစ္ေစာင္ကို

ေပးပိ႔ုရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ေပးပိ႔ေ
ု ၾကာင္းတုိ႔ကို

မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေပးအပ္၍

ေဖာ္ျပ၍

ထိုသ႔ို

ေပးပိ႔ၿု ပီးေၾကာင္းကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၈.၄။

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးထံမွ
အမႈအေျခအေနမ်ားကို
နည္းဥပေဒ

၈.၁

အျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို

အေလးဂ႐ုျပဳစဥ္းစားျခင္းတိ႔ုကို
အရ

ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္

သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း၊
ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ၊

ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို

တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကို၊ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ရမည္။
ဤနည္းဥပေဒ ၈.၄ အရ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြင့္ျပဳရန္အတြက္
တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ ေပၚေပါက္ေသာ
၎၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
ခံ႐
ု ံုး၏အခြင့္အာဏာကို

ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္အား

ထိခိုက္မႈမရွိေစရပါ။

ဤနည္းဥပေဒ

ဆံုးျဖတ္မည့္
၈.၄

အရ

ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ျငင္းပယ္သည့္ တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္၊
နည္းဥပေဒ

၈.၇

အရ

ထပ္တိုးပါဝင္သူအတြက္

ခံ႐
ု ံုးထံသို႔

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦး၏ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရပါ။ ေပါင္းစည္းမထားေသာ
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္ရပ္သည္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

သီးျခားအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္။
၈.၅။

တရား႐ံုးသည္

ဤနည္းဥပေဒ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို

၈.၄

အရ

ႏွစ္ခု

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေပါင္းစည္းရန္

ထုိထက္ပိုေသာ
ဆံုးျဖတ္ပါက၊

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးက

အျခားနည္းသေဘာတူထားျခင္း

သိ႔ုမဟုတ္

တရား႐ံုးက

အမႈအေျခအေနမ်ားကို အေလးဂ႐ုျပဳစဥ္းစားျခင္းတို႔ မျပဳလွ်င္၊ ဦးစြာပထမျဖစ္သည္ဟု
မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

ယူဆသည့္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္

ယင္းအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းရမည္။
၈.၆။

ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို နည္းဥပေဒ ၈.၄ အရ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက၊
ေပါင္းစည္းျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ခန္႔အပ္ထားေသာ ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး၏ ခန္႔အပ္မႈကို
တရား႐ံုးက ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။ အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးအၾကား အျခားနည္းအားျဖင့္
သေဘာတူထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ နည္းဥပေဒ ၉ မွ နည္းဥပေဒ ၁၂ အထိ သင့္ေလ်ာ္သလို
က်င့္သံုးႏုိင္ၿပီး၊ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အခ်ိန္ကာလအသီးသီးကို နည္းဥပေဒ ၈.၄ အရ
တရား႐ံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရရွိသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ စတင္ရမည္။

၈.၇။

ခံ႐
ု ံုးတစ္ရပ္ရပ္ကို

ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္တြင္၊

ေပါင္းစည္းမည့္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္
တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္လွ်င္၊ ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ
ႏွစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းေရးအတြက္
အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ ခံ႐
ု ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
(က)

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးက ေပါင္းစည္းျခင္းကို သေဘာတူညီျခင္း။

(ခ)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားတြင္

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားလံုးသည္

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္တည္း၌ျဖစ္ျခင္း၊
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအသီးသီးကို

တူညီေသာခံု႐ံုးတစ္ရပ္တည္းတြင္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျခားအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ(မ်ား)အား ေဆာင္ရြက္သည့္
ခံ႐
ု ံုးမရွိျခင္း။ သိ႔မ
ု ဟုတ္
(ဂ)

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအသီးသီးကို

ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း၊
တူညီေသာခံု႐ံုးတစ္ရပ္တည္းတြင္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျခားအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ(မ်ား)အား ေဆာင္ရြက္သည့္
ခံ႐
ု ံုးမရွိျခင္းႏွင့္ (၁) တူညီေသာဥပေဒေရးရာႏွီးႏႊယ္မႈ(မ်ား)မွ ေပၚေပါက္ေသာ
အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း

(၂)

ယင္း၏အေထာက္အကူျပဳပဋိညာဥ္(မ်ား)တြင္
ေပၚေပါက္သည့္

အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း

တူညီေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေပၚေပါက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း။

ပင္မပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္
ပါဝင္ေသာ

ပဋိညာဥ္မ်ားမွ

သိ႔ုမဟုတ္

(၃)

အစဥ္လိုက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔မွ

၈.၈။

ခံ႐
ု ံုး၏ သီးျခားၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ၊ နည္းဥပေဒ ၈.၂ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို
လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ေျပာင္းလဲ၍၊

နည္းဥပေဒ

၈.၇ အရ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္

ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ က်င့္သံုးရမည္။
၈.၉။

အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးအား ၾကားနာရန္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း၊ အမႈအေျခအေနမ်ားကို
အေလးဂ႐ုျပဳစဥ္းစားျခင္းတိ႔ုကို

ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ၊

ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္

ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို

နည္းဥပေဒ

၈.၇

အရ

တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကို၊ ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ဤနည္းဥပေဒ ၈.၉ အရ
ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခံု႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္၊
ေနာက္ပိုင္းတြင္

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ

၎၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
အခြင့္အာဏာကို

ေပၚေပါက္ေသာ

ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္အား

ထိခိုက္မႈမရွိေစရပါ။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္ရပ္သည္

ဆံုးျဖတ္မည့္

ေပါင္းစည္းမထားေသာ
ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

သီးျခားအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္။
၈.၁၀။ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို နည္းဥပေဒ ၈.၉ အရ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက၊
ေပါင္းစည္းျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ခန္႔အပ္ထားေသာ ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး၏ ခန္႔အပ္မႈကို
တရား႐ံုးက ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။
၈.၁၁။ နည္းဥပေဒ ၈.၆ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၈.၁၀ အရ ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦးအား ခန္႔အပ္မႈကို
႐ုပ္သိမ္းမည့္ တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္၊ အဆိုပါခန္႔အပ္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳမီ
ယင္းခံုသမာဓိက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္
အမိန႔တ
္ စ္ရပ္ရပ္ သိ႔ုမဟုတ္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈအေပၚ
ထိခိုက္မႈမရွိေစရ။
၈.၁၂။ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို နည္းဥပေဒ ၈.၄ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နည္းဥပေဒ
၈.၉

အရ

ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက၊

ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းရာတြင္

ခံုသမာဓိလ်ာထားသတ္မွတ္ျခင္းမရွိေသာ

ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ

ခံုသမာဓိလ်ာထားသတ္မွတ္ရန္

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးသည္၊

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းရာတြင္

သိ႔ုမဟုတ္
ထိုသို႔
ပါဝင္ရန္

၎၏အခြင့္အေရးကို စြန႔လ
္ ႊတ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသည္ နည္းဥပေဒ
၁၄

အရ

အျငင္းပြားသူအေနျဖင့္

ထိခိုက္မႈမရွိေစရ။

၉။

ခံုသမာဓိဦးေရႏွင့္ ခန္႔အပ္မႈ

ခံုသမာဓိကို

ကန္႔ကြက္ရန္

အခြင့္အေရးကို

၉.၁။

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

အျခားနည္းအားျဖင့္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္ရပ္တြင္

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိကို
အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို
႐ႈပ္ေထြးနက္နဲမႈ၊

သေဘာတူထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

ခန္႔အပ္ရမည္။

အျငင္းပြားသူမ်ား၏

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျပဳၿပီးေသာအခါ၊

ပါဝင္ပတ္သက္သည့္

အျငင္းပြားမႈတြင္

ေတာင္းဆိုမႈပမာဏ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျခားသက္ဆုိင္ေသာအေျခအေနမ်ား ရွိေနသည္ဟု မွတ္ပံုတင္အရာရွိက ယူဆလွ်င္၊
ထိုကဲ့သ႔ုိေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ိဳးတြင္ ခံုသမာဓိသံုးဦး ခန္႔အပ္ရမည္။
၉.၂။

တစ္ဦး သိ႔ုမဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာ အျငင္းပြားသူမ်ား သိ႔ုမဟုတ္ ခန္႔အပ္ထားၿပီးေသာ
ခံုသမာဓိမ်ားအပါအဝင္

တတိယပုဂၢိဳလ္က

ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦးအား

ခန္႔အပ္မည္ဟု

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား သေဘာတူထားလွ်င္၊ ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ ခံုသမာဓိတစ္ဦးကို
လ်ာထားသတ္မွတ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။
၉.၃။

မည္သည့္ကိစၥရပ္တြင္မဆို၊ တစ္ဦး သိ႔ုမဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာ အျငင္းပြားသူမ်ား သိ႔ုမဟုတ္
ခန္႔အပ္ထားၿပီးေသာ ခံုသမာဓိမ်ားအပါအဝင္ တတိယပုဂၢိဳလ္က လ်ာထားသတ္မွတ္ေသာ
ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦးအား ခန္႔အပ္မႈသည္ ဥကၠ႒၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္သည္။

၉.၄။

ဥကၠ႒သည္ ခံုသမာဓိတစ္ဦးအား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သမွ်အျမန္ဆံုး ခန္႔အပ္ရမည္။
ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ ခံုသမာဓိတစ္ဦးခန္႔အပ္မည့္ ဥကၠ႒၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္
အၿပီးသတ္ျဖစ္ၿပီး၊ အယူခံဝင္၍ မရႏုိင္ပါ။

၉.၅။

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးက

ခန္႔အပ္ရန္

အၾကံေပးထားေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာ လ်ာထားခံရသူတစ္ဦးဦးကို ဥကၠ႒က ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။
၉.၆။

နည္းဥပေဒမ်ား၊

ယင္းအခ်ိန္တြင္

သက္ေရာက္အာဏာရွိေသာ

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္
အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစ၊

သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစ၊

ခံုသမာဓိအသီးသီး၏

ခန္႔အပ္မႈသက္တမ္းကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္၊ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

၁၀။

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိ
၁၀.၁။ တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိ

ခန္႔အပ္မည္ဆိုလွ်င္၊

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိအျဖစ္
ထိုထက္ပိုေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
အဆိုျပဳတင္ျပႏုိင္သည္။
လ်ာထားသတ္မွတ္ရန္
က်င့္သံုးရမည္။

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးသည္

ေဆာင္ရြက္မည့္သူ

တစ္ဦး

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အမည္မ်ားကို

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူထံသို႔

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိအား

သေဘာတူညီခ်က္

ရရွိေသာအခါ၊

နည္းဥပေဒ

၉.၃

ကို

၁၀.၂။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈစတင္သည့္ေန႔ရက္ၿပီးေနာက္
အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

၂၁

အျခားနည္းအားျဖင့္

ရက္အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊

သေဘာတူသည့္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိကသတ္မွတ္သည့္

ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိအား
အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

လ်ာထားသတ္မွတ္ရန္

မရရွိလွ်င္

သိ႔ုမဟုတ္

သေဘာတူညီခ်က္ကို
အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးက

ေတာင္းဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိကို ဥကၠ႒က ခန္႔အပ္ရမည္။

၁၁။

ခံုသမာဓိသံုးဦး
၁၁.၁။ ခံုသမာဓိသံုးဦး

ခန္႔အပ္မည္ဆိုလွ်င္၊

အျငင္းပြားသူအသီးသီးက

ခံုသမာဓိတစ္ဦးစီ

လ်ာထားသတ္မွတ္ရမည္။
၁၁.၂။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦး၏
ရက္အတြင္းျဖစ္ေစ၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခံုသမာဓိတစ္ဦး

လ်ာထားသတ္မွတ္မႈကို

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

ရရွိၿပီးေနာက္

အျခားနည္းအားျဖင့္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိကသတ္မွတ္သည့္

၁၄

သေဘာတူသည့္

ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက ခံုသမာဓိတစ္ဦး လ်ာထားသတ္မွတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက၊
တတိယခံုသမာဓိကို ၎၏ကိုယ္စား ဥကၠ႒က သတ္မွတ္ရမည္။
၁၁.၃။ တတိယခံုသမာဓိအား

ခန္႔အပ္ရန္အလို႔ငွာ

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

သေဘာတူထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

အျခားနည္းအားျဖင့္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိကသတ္မွတ္သည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္

အျခားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ကို
သိ႔မ
ု ဟုတ္

သေဘာတူသည့္

ကာလအတြင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သေဘာတူထားသည့္

လ်ာထားသတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္၊

ခံုသမာဓိနာယကအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္မည့္ တတိယခံုသမာဓိအား ဥကၠ႒က ခန္႔အပ္ရမည္။

၁၂။

ခံုသမာဓိ(မ်ား)အား အျငင္းပြားသူအမ်ားအျပားမွ ခန္႔အပ္ျခင္း
၁၂.၁။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္
တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိကို

ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ

အျငင္းပြားသူမ်ား

ပါဝင္ၿပီး

ခန္႔အပ္မည္ဆိုလွ်င္၊

အဆိုပါအျငင္းပြားသူမ်ားသည္

တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိအား

ပူးတြဲလ်ာထားသတ္မွတ္ရမည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈစတင္သည့္ေန႔ရက္ၿပီးေနာက္

၂၈

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

အျခားနည္းအားျဖင့္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိကသတ္မွတ္သည့္
ထိုသ႔ိုပူးတြဲလ်ာထားသတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္၊
ခန္႔အပ္ရမည္။

ရက္အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊

သေဘာတူသည့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊
တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိကို

ဥကၠ႒က

၁၂.၂။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္
ခံုသမာဓိသံုးဦး

ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ

အျငင္းပြားသူမ်ား

ခန္႔အပ္မည္ဆိုလွ်င္၊

ခံုသမာဓိတစ္ဦးကိုလည္းေကာင္း၊
တတိယခံုသမာဓိအား

ေတာင္းဆိုသူ(မ်ား)က

ေခ်ပသူ(မ်ား)က

ပူးတြဲလ်ာထားသတ္မွတ္ရမည္။

ခံုသမာဓိတစ္ဦးကိုလည္းေကာင္း

ခံုသမာဓိနာယကအျဖစ္

နည္းဥပေဒ

၁၁.၃

ေဆာင္ရြက္မည့္

ႏွင့္အညီ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈစတင္သည့္ေန႔ရက္ၿပီးေနာက္
အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

အျခားနည္းအားျဖင့္

၂၈

သေဘာတူသည့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊

ထိုသ႔ိုပူးတြဲလ်ာထားသတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္၊
ယင္းတို႔အနက္

ခန္႔အပ္ရမည္။

ရက္အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိကသတ္မွတ္သည့္
ခန္႔အပ္၍၊

ပါဝင္ၿပီး

ဥကၠ႒သည္

ခံုသမာဓိသံုးဦးစလံုးအား

ခံုသမာဓိနာယကအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္မည့္သူကို

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သတ္မွတ္ရမည္။

၁၃။

ခံုသမာဓိမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ား
၁၃.၁။ အျငင္းပြားသူမ်ားက လ်ာထားသတ္မွတ္ထားျခင္း
ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ

မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္

ခန္႔အပ္သည့္

ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦးသည္ အခ်ိန္တိုင္း လြတ္လပ္၍ ဘက္လိုက္မႈမရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၃.၂။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

ခံုသမာဓိတစ္ဦးခန္႔အပ္ရာတြင္၊

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား

သေဘာတူသတ္မွတ္ေသာ

ဥကၠ႒သည္

ခံုသမာဓိတစ္ဦးတြင္ရွိရမည့္

အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခံုသမာဓိ၏ ဘက္မလိုက္မႈ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ လြတ္လပ္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
၁၃.၃။ ခံုသမာဓိသည္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္သည့္
လ်င္ျမန္၊ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အမႈကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိ၊ မရွိကို
ဥကၠ႒က ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
၁၃.၄။ လ်ာထားသတ္မွတ္ခံရေသာ ခံုသမာဓိသည္၊ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သမွ်အျမန္ဆံုးႏွင့္
၎ကိုခန္႔ထားျခင္းမျပဳမီ

မည္သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္မဆို၊

လြတ္လပ္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ရွိေသာ

မိမိ၏ဘက္မလိုက္မႈ

သိ႔ုမဟုတ္

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာသံသယမ်ား
အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ကို၊

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိတို႔ထံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရမည္။
၁၃.၅။ လ်ာထားသတ္မွတ္ခံရေသာ
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း၊
မိမိ၏ဘက္မလိုက္မႈ

ခံုသမာဓိသည္၊
ေတြ႕ရွိေသာ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေပၚေပါက္လာေသာ၊

လြတ္လပ္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာသံသယမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ကို၊
အျခားခံုသမာဓိမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိတို႔ထံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရမည္။
၁၃.၆။ အျငင္းပြားသူ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျငင္းပြားမႈႏွင့္

ေမွ်ာ္မွန္း

ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူထံ

အျငင္းပြားသူတစ္ဦး၏
စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား၏
အၾကံေပးရန္၊

ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူသည္၊
ေယဘုယ်သေဘာသဘာဝတို႔ကို

ေရြးခ်ယ္ခံရသူ၏

အရည္အခ်င္းမ်ား၊

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ခြင့္ သိ႔ုမဟုတ္ လြတ္လပ္မႈတို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျငင္းပြားသူမ်ား အျငင္းပြားသူက လ်ာထားသတ္မွတ္ေသာ ခံုသမာဓိမ်ားက
အဆိုပါေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ခံုသမာဓိနာယကအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မည့္
ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား သင့္ေတာ္မႈရွိ၊ မရွိ ေဆြးေႏြးရန္တို႔မွအပ၊ ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး သိ႔ုမဟုတ္
အျငင္းပြားသူက

လ်ာထားသတ္မွတ္ေသာ

ခံုသမာဓိအျဖစ္

ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူတစ္ဦးဦးႏွင့္

ခန္႔အပ္ရန္

တစ္ဖက္၏မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကိုမွ်

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေစရ။

အျငင္းပြားသူ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျငင္းပြားသူတစ္ဦး၏ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူသည္၊ ခံုသမာဓိနာယကအျဖစ္
ခန္႔အပ္ရန္

ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူတစ္ဦးဦးႏွင့္

တစ္ဖက္၏မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကိုမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေစရ။

၁၄။

ခံုသမာဓိမ်ားအားကန္႔ကြက္ျခင္း
၁၄.၁။ ခံုသမာဓိ၏

ဘက္မလိုက္မႈ

သိ႔ုမဟုတ္

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာသံသယမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခံုသမာဓိ၌

လြတ္လပ္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ

အျငင္းပြားသူမ်ားက

အေျခအေနမ်ား

ရွိလွ်င္၊

သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည့္

အရည္အခ်င္းမ်ား မရွိလွ်င္၊ ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦးကို ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည္။
၁၄.၂။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္
ထိုသ႔ိုခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္မွ

မိမိလ်ာထားသတ္မွတ္သည့္
သိရွိလာေသာ

ခံုသမာဓိကို

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္သာ

ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည္။

၁၅။

ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာ
၁၅.၁။ ခံုသမာဓိကို ကန္႔ကြက္လိုသည့္ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္၊ ကန္႔ကြက္ခံရသည့္ ခံုသမာဓိကို
ခန္႔အပ္မႈအေၾကာင္းၾကားစာ
နည္းဥပေဒ

၁၄.၁

အဆိုပါအျငင္းပြားသူက
သိရွိလိုက္ရျခင္းတို႔အၿပီး

ရရွိသည့္ေန႔ရက္အၿပီး

သိ႔မ
ု ဟုတ္

နည္းဥပေဒ

သိရွိျခင္း
၁၄

၁၄
၁၄.၂

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ရက္အတြင္း၊

ရက္အတြင္း၊
ပါ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အေျခအေနမ်ားကို

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ
နည္းဥပေဒ

၁၅.၂

ပါ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ၊

ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

တင္သြင္းရမည္။
၁၅.၂။ ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာတြင္
ေဖာ္ျပရမည္။

ကန္႔ကြက္မႈအတြက္

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို

ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာကို

လက္ခံရရွိသည့္ေန႔ကို

ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာ

မွတ္ယူရမည္။

ခံုသမာဓိကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက
တင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္အျဖစ္

ကန္႔ကြက္ေသာ

အျငင္းပြားသူသည္

ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

ေပးပို႔သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္၊
တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူ၊
(သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကန္႔ကြက္ခံရသည့္

ခံု႐ံုးမဖြဲ႕ရေသးလွ်င္

ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

အဆိုပါကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာကို
ခံုသမာဓိႏွင့္

ခံ႐
ု ံုးရွိ

ခန္႔အပ္ထားေသာခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး)

မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေပးအပ္၍

ေပးပို႔ေၾကာင္းတု႔က
ိ ို

ေဖာ္ျပ၍

အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ထိုသ႔ို

ထံ

မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္

ေပးပိ႔ၿု ပီးေၾကာင္းကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၁၅.၃။ ကန္႔ကြက္ေသာ

အျငင္းပြားသူသည္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

သက္ဆုိင္ေသာ

အခေၾကးေငြမ်ားဇယားႏွင့္အညီ ကန္႔ကြက္မႈအခေၾကးေငြကို ေပးရမည္။ ကန္႔ကြက္ေသာ
အျငင္းပြားသူသည္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

ကန္႔ကြက္မႈအခေၾကးေငြေပးရန္

သတ္မွတ္ေသာ

ပ်က္ကြက္လွ်င္၊

အခ်ိန္ကာလအတြင္း
အဆိုပါကန္႔ကြက္မႈကို

႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၁၅.၄။ နည္းဥပေဒ

၁၅.၂

အရ

ယင္းကန္႔ကြက္မႈကို

ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာကို

ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အခ်ိန္အထိ

ရရွိေသာအခါ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို

ဆုိင္းငံ့ထားရန္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိက အမိန႔္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ နည္းဥပေဒ ၁၅.၄ အရ
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို

ဆုိင္းငံ့ထားရန္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

အမိန႔္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊ နည္းဥပေဒ ၁၆ ႏွင့္အညီ တရား႐ံုး၏ ကန္႔ကြက္မႈဆံုးျဖတ္ခ်က္
မၿပီးမျပတ္ရွိေစကာမူ၊ ကန္႔ကြက္ခံရေသာ ခံုသမာဓိသည္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္
ဆက္လက္ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။
၁၅.၅။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက

ခံုသမာဓိတစ္ဦးကို

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူကလည္း
အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးက
အဆိုပါခံုသမာဓိအား
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္

ကန္႔ကြက္ပါက၊

သေဘာတူႏုိင္ၿပီး၊
ကန္႔ကြက္မႈကို

ဖယ္ရွားႏုိင္သည္။
ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ႏုိင္သည္။

ယင္းကန္႔ကြက္မႈကို
တရား႐ံုးသည္

သေဘာတူၾကသည္ဆိုလွ်င္
ကန္႔ကြက္ခံရေသာခံုသမာဓိသည္
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊

ယင္းသည္

ကန္႔ကြက္မႈအတြက္

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

တရားဝင္မႈအား

လက္ခံသည္ဟု

မမွတ္ယူႏုိင္ပါ။
၁၅.၆။ နည္းဥပေဒ ၁၅.၅ ႏွင့္အညီ ခံုသမာဓိတစ္ဦး ႐ံုးမွ ဖယ္ရွားခံရျခင္း သိ႔ုမဟုတ္ ႏုတ္ထြက္ျခင္း
ေပၚေပါက္လွ်င္၊

အစားထိုးခံုသမာဓိအား

လ်ာထားသတ္မွတ္မႈႏွင့္

ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ

သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အစားထိုးခံုသမာဓိတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ရမည္။
ကန္႔ကြက္ခံရေသာ ခံုသမာဓိကို ခန္႔အပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၊ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက
ခံုသမာဓိလ်ာထားသတ္မွတ္မည့္
ပ်က္ကြက္သည္ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ၊

မိမိ၏အခြင့္အေရးကို
အဆိုပါ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို

အစားထိုးခံုသမာဓိအား

လ်ာထားသတ္မွတ္မႈႏွင့္

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလသည္

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူဘက္မွ

သေဘာတူညီခ်က္ကို

ရရွိသည့္ေန႔ရက္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

က်င့္သံုးရန္
က်င့္သံုးရမည္။
ခန္႔အပ္မႈအတြက္
ကန္႔ကြက္မႈအေပၚ

ကန္႔ကြက္ခံရေသာ

ခံုသမာဓိက

ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သည့္ေန႔ရက္တြင္ စတင္မည္။

၁၆။

ကန္႔ကြက္မႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
၁၆.၁။ နည္းဥပေဒ ၁၅ အရ ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာကို ရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ခုနစ္ရက္အတြင္း၊
တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူက

ကန္႔ကြက္မႈကို

ကန္႔ကြက္ခံရေသာ

သေဘာမတူလွ်င္လည္းေကာင္း၊

ခံုသမာဓိသည္

ရာထူးမွႏုတ္ထြက္မႈမရွိလွ်င္လည္းေကာင္း၊

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္

ယင္းကန္႔ကြက္မႈကို

တရား႐ံုးက

ဆံုးျဖတ္ရမည္။ တရား႐ံုးသည္ အျငင္းပြားသူမ်ား၊ ကန္႔ကြက္ခံရသည့္ ခံုသမာဓိႏွင့္ ခံု႐ံုးရွိ
အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ား (သိ႔ုမဟုတ္ ခံု႐ံုးမဖြဲ႕ရေသးလွ်င္ ခန္႔အပ္ထားေသာခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး)
ထံမွ

သေဘာထားမွတ္ခ်က္

ေတာင္းခံႏုိင္ၿပီး၊

သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား

ေပးရန္

အခ်ိန္ဇယားကို သတ္မွတ္ရမည္။
၁၆.၂။ ခံုသမာဓိကို ကန္႔ကြက္မႈအား တရား႐ံုးက လက္ခံလွ်င္၊ ယင္းခံုသမာဓိအား ဖယ္ရွား၍၊
အစားထိုးခံုသမာဓိအား

လ်ာထားသတ္မွတ္မႈႏွင့္

ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ

သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အစားထိုးခံုသမာဓိတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ရမည္။
လ်ာထားသတ္မွတ္မႈႏွင့္
မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

ခန္႔အပ္မႈအတြက္
အျငင္းပြားသူမ်ားထံသ႔ို

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလသည္၊
တရား႐ံုး၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔ရက္တြင္ စတင္မည္။
၁၆.၃။ ခံုသမာဓိကို ကန္႔ကြက္မႈအား တရား႐ံုးက ပယ္ခ်လွ်င္၊ ကန္႔ကြက္ခံရေသာ ခံုသမာဓိသည္
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

၁၆.၄။ ဤနည္းဥပေဒ ၁၆ အရ ခံုသမာဓိကို ကန္႔ကြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ ခ်မွတ္ေသာ တရား႐ံုး၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္၊

အျငင္းပြားသူမ်ားက

အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား

မွတ္ပံုတင္အရာရွိမွတဆင့္

အျငင္းပြားသူမ်ားထံ

ကန္႔ကြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ

ခ်မွတ္ေသာ

ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

တရား႐ံုး၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ၿပီး အယူခံဝင္ခြင့္ မရွိေစရ။

၁၇။

ခံုသမာဓိ အစားထိုးခန္႔ထားျခင္း
၁၇.၁။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္

အျခားနည္းျပဌာန္းထားသည္မွအပ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလအတြင္း ခံုသမာဓိ ေသဆံုးမႈ၊
ႏုတ္ထြက္မႈ၊ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖယ္ရွားခံရမႈတို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္၊
အစားထိုးခံုသမာဓိအား

လ်ာထားသတ္မွတ္မႈႏွင့္

ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ

သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အစားထိုးခံုသမာဓိတစ္ဦးကို ခန္႔ထားရမည္။
၁၇.၂။ ခံုသမာဓိတစ္ဦးသည္၊

ဤနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစ၊

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊

မိမိ၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆို သိ႔ုမဟုတ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိမိ၏
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို တရားဝင္ သိ႔ုမဟုတ္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္းတို႔
ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ နည္းဥပေဒ ၁၄ မွ နည္းဥပေဒ ၁၆ အထိႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၁၇.၁
တိ႔တ
ု ြင္

ျပဌာန္းေသာ

ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္

အစားထိုးခန္႔အပ္မႈ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို

က်င့္သံုးရမည္။
၁၇.၃။ ဥကၠ႒သည္

မိမိဘာသာစတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း

မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္လည္းေကာင္း၊
သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဆာင္ရြက္ရန္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစ၊

မိမိ၏

ျငင္းဆို

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဖယ္ရွားႏုိင္သည္၊

သိ႔ုမဟုတ္

အမွန္တကယ္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

ထိုက္သင့္ေသာသတိျပဳျခင္း
တြက္ေျခကိုက္ေသာ၊
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္

မိမိ၏

ပ်က္ကြက္ေသာ

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ႏွင့္/သိ႔ုမဟုတ္

အၿပီးအျပတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

လုပ္ေဆာင္ရန္

ခံုသမာဓိတစ္ဦးကို

တရားဝင္

သိ႔ုမဟုတ္

ခံုသမာဓိတစ္ဦးသည္

မွ်တေသာ၊

ျမန္ဆန္ေသာ၊

ခ်မွတ္ေစႏုိင္မည့္နည္းလမ္းျဖင့္
ေဆာင္ရြက္

သိ႔ုမဟုတ္

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းခံုသမာဓိကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္သည္။ ဥကၠ႒သည္၊
ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

ခံုသမာဓိကို

ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳမီ၊

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

ဖယ္ရွားခံရမည့္

ခံုသမာဓိအပါအဝင္

ခံ႐
ု ံုးရွိ

အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

(သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခံ႐
ု ံုးမဖြဲ႕ရေသးလွ်င္ ခန္႔အပ္ထားေသာခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး) ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရမည္။

၁၈။

ခံုသမာဓိအစားထိုးခန္႔ထားရာတြင္ ျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
အျငင္းပြားသူမ်ားက အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ နည္းဥပေဒ ၁၅ မွ နည္းဥပေဒ ၁၇
အထိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တစ္ဦးတည္းေသာခံုသမာဓိ သိ႔ုမဟုတ္ ခံုသမာဓိနာယကကို
အစားထိုးခန္႔ထားလွ်င္၊

ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးရမည္။
အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို

အျခားခံုသမာဓိတစ္ဦးဦးကို

အစားထိုးခန္႔ထားလွ်င္၊

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္၊

ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ခံု႐ံုး၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးရမည္။
ခံ႐
ု ံုးသည္

ၾကားျဖတ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တစ္ပိုင္းတစ္စ

ယင္းအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္သာလွ်င္
ျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ဆက္ႏႊယ္ေသာ

မျပဳလုပ္ရ၊

ထိ႔ျု ပင္

ထုတ္ျပန္လွ်င္၊

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို
ယင္းအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

ဆက္လက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရမည္။
၁၉။

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း
၁၉.၁။ ခံ႐
ု ံုးသည္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊ မွ်တေသာ၊ ျမန္ဆန္ေသာ၊
တြက္ေျခကိုက္ေသာ၊
အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

အၿပီးအျပတ္
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
မိမိက

ခ်မွတ္ေစျခင္းငွာ၊

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

ယူဆသည့္

နည္းလမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၉.၂။ သက္ေသအေထာက္အထားအားလံုး၏
လက္ခံႏုိင္ျခင္းရွိမႈတို႔ကို

ခံု႐ံုးက

သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္၏

ဆက္စပ္မႈ၊

ဆံုးျဖတ္ရမည္။

ထိုသ႔ို

အဓိကက်မႈႏွင့္
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္

သက္ေသခံဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

က်င့္သံုးရန္

မလိုအပ္ပါ။
၁၉.၃။ ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္၊

ခံ႐
ု ံုးသည္

ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈျဖစ္ေစမည့္

အမႈကိစၥႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

အသင့္ေတာ္ဆံုးႏွင့္
ေဆြးေႏြးရန္အလို႔ငွာ၊

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္ လူကိုင္တုိင္ျဖစ္ေစ အျခားနည္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ပဏာမေတြ႕ဆံုရန္
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၉.၄။ ခံ႐
ု ံုးသည္၊

စုစုေပါင္း

သိ႔ုမဟုတ္

ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ

အျခားသက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို
စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား၊
အျငင္းပြားသူမ်ားအေနျဖင့္

ဖယ္ခ်န္၍၊

ႏွစ္ခြျဖာစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္

သက္ေသခံခ်က္၊

သိ႔မ
ု ဟုတ္

၎၏ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္၊
အမိန႔္ကို

ခ်မွတ္သည့္

ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

အမႈကိစၥ

တစ္ခုလံုး

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို

ဖယ္ရွားႏုိင္သည့္အတြက္၊

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မိမိတို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ရန္၊ ၫႊန္ၾကားႏုိင္သည္။
၁၉.၅။ အျငင္းပြားသူမ်ားက

အျခားနည္း

ခံုသမာဓိနာယသည္

ခံ႐
ု ံုး၏

သေဘာတူသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈျဖင့္၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ

စီရင္ထံုးဖြဲ႕မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
၁၉.၆။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက

ခံ႐
ု ံုး

ႏွင/့္ သိ႔ုမဟုတ္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံသို႔

တင္ျပေသာ

အစီရင္ခံခ်က္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို၊
တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၉.၇။ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို၊

အမႈကိစၥႏွင့္

အသင့္ေတာ္ဆံုးႏွင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပရန္
ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

အဆိုပါ

ခံ႐
ု ံုးထံ

အစည္းအေဝးကို

ဥကၠ႒က

လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ

အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ က်င္းပႏုိင္သည္။

၂၀။

အျငင္းပြားသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား
၂၀.၁။ ခံ႐
ု ံုးမွ

အျခားနည္းဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ထားျခင္း

မရွိလွ်င္၊

စာျဖင့္အစီရင္ခံခ်က္မ်ား

တင္သြင္းျခင္းကို ဤနည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၀.၂။ နည္းဥပေဒ

၃.၂

အရ

ခံ႐
ု ံုးကသတ္မွတ္သည့္

တင္သြင္းထားၿပီးျခင္း

မရွိလွ်င္၊

အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္အတြင္း၊

ေတာင္းဆိုသူသည္
ေအာက္ပါတိ႔က
ု ို

အေသးစိတ္ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေတာင္းဆိုလႊာကို ေခ်ပသူႏွင့္ ခံ႐
ု ံုးထံ ေပးပိ႔ရ
ု မည္။
(က)

ေတာင္းဆိုမႈကို ေထာက္ခံသည့္ အခ်က္မ်ား၊

(ခ)

ေတာင္းဆိုမႈကို ေထာက္ခံသည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ား၊

(ဂ)

တိုင္းတာႏုိင္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို ပမာဏႏွင့္တကြ ေတာင္းဆိုေသာ
သက္သာခြင့္၊

၂၀.၃။ နည္းဥပေဒ ၄.၂ အရ တင္သြင္းထားၿပီးျခင္း မရွိလွ်င္၊ ေခ်ပသူသည္ ခံု႐ံုးကသတ္မွတ္သည့္
အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္အတြင္း၊ ေအာက္ပါတိ႔က
ု ို အေသးစိတ္ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္
ေခ်ပလႊာကို ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ခံ႐
ု ံုးထံ ေပးပိ႔ရ
ု မည္။
(က)

ေတာင္းဆိုလႊာကို ေခ်ပရာတြင္ ေထာက္ခံသည့္ အခ်က္မ်ား၊

(ခ)

ေခ်ပမႈကို

ေထာက္ခံသည့္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ား၊
(ဂ)

ေတာင္းဆိုေသာ သက္သာခြင့္၊

၂၀.၄။ တန္ျပန္ေတာင္းဆိုလႊာကို

တင္ျပလွ်င္၊

အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္အတြင္း၊

ေတာင္းဆိုသူသည္

ေအာက္ပါတို႔ကို

ခံု႐ံုးကသတ္မွတ္သည့္

အေသးစိတ္ျပည့္စံုစြာ

ေဖာ္ျပ၍

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုေခ်ပလႊာအား ေခ်ပသူႏွင့္ ခံု႐ံုးထံ ေပးပိ႔ုရမည္။
(က)

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုလႊာကို ေခ်ပရာတြင္ ေထာက္ခံသည့္ အခ်က္မ်ား၊

(ခ)

ေခ်ပမႈကို

ေထာက္ခံသည့္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ား၊
(ဂ)

ေတာင္းဆိုေသာ သက္သာခြင့္၊

၂၀.၅။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီး
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို

ခြင့္ျပဳရန္မသင့္ဟု

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူကို

ယူဆျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊

ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊

အျခားအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္မရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊
ေတာင္းဆိုမႈ၊

ခံ႐
ု ံုးက

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈ

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

မိမိ၏

အျခားတင္သြင္းခ်က္မ်ားကို

ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္သည္

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္၏

အက်ံဳးဝင္နယ္ပယ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ေတာင္းဆိုမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေပ။
၂၀.၆။ အျငင္းပြားသူမ်ားထံမွ
မည္သည္တို႔ကို

မည္သည့္

အျခားတင္သြင္းခ်က္မ်ား

တင္ျပရမည္ဆိုသည္ကို

ခံု႐ံုးက

လိုအပ္သည္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ရမည္။

အဆိုပါ

တင္သြင္းခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ကာလကို ခံ႐
ု ံုးက သတ္မွတ္ရမည္။
၂၀.၇။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးက

ယခင္ကတင္သြင္းဖူးျခင္းမရွိေသာ

အေထာက္အပံ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး၏ မိတၱဴကို ဤနည္းဥပေဒတြင္ ရည္ၫႊန္းေသာ
တင္သြင္းခ်က္မ်ားအားလံုးႏွင့္တကြ ပူးတြဲတင္သြင္းရမည္။
၂၀.၈။ ေတာင္းဆုိသူသည္

သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း

မိမိ၏

ေတာင္းဆိုလႊာကို

တင္သြင္းရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ ခံု႐ံုးသည္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းရန္
အမိန႔္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

သင့္ေလ်ာ္သည့္အေလ်ာက္

အျခားၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို

၂၀.၉။ ေခ်ပသူသည္

သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း

တင္သြင္းရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊
အမႈကိစၥကို

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္

တင္ျပရန္အခြင့္အေရးကို

အသံုးမခ်လွ်င္ျဖစ္ေစ၊

မိမိ၏

ေခ်ပလႊာကို

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးက

ခံ႐
ု ံုးက

ခံ႐
ု ံုးသည္

မိမိ၏

ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

၂၁။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာေနရာ
၂၁.၁။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာေနရာကို အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။
ထိုသ႔ို သေဘာတူသတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ခံု႐ံုးသည္ အမႈ၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို
အေလးဂ႐ုျပဳလ်က္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာေနရာကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၂၁.၂။ ခံ႐
ု ံုးသည္

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊

ေတြ႕ဆံုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

၎က

ေလ်ာ္ကန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္ျမတ္သည္ဟု ယူဆသည့္ နည္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္၊ အဆင္ေျပ သိ႔ုမဟုတ္
သင့္ေလ်ာ္ရာေဒသတစ္ခုခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
၂၂။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ဘာသာစကား
၂၂.၁။ အျငင္းပြားသူမ်ားက

အျခားနည္း

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္

သေဘာတူူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္

အသံုးျပဳမည့္

ဘာသာစကားကို

ခံု႐ံုးက

သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၂၂.၂။ အျငင္းပြားသူသည္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္

ဘာသာစကား(မ်ား)ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ

ေရးသားထားေသာ

အသံုးျပဳမည့္
စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ကို

တင္သြင္းလာပါက၊ ခံ႐
ု ံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခံု႐ံုးမဖြဲ႕စည္းရေသးလွ်င္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္
မိမိတို႔က

သတ္မွတ္ေပးသည့္

ပံုစံျဖင့္

ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ကို

တင္သြင္းရန္

အျငင္းပြားသူအား အမိန႔္ေပးႏုိင္သည္။

၂၃။

အျငင္းပြားသူ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
၂၃.၁။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးအား

ဥပေဒပညာရွင္မ်ား

အျခားအခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးက
ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခံု႐ံုးသည္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကိုယ္စားျပဳေပးႏုိင္သည္။

အျငင္းပြားသူ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

မွတ္ပံုတင္အရာရွိ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း

သက္ေသအေထာက္အထားကို ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။
၂၃.၂။ ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာအခါ၊

အျငင္းပြားသူအေနျဖင့္

မိမိ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

ေျပာင္းလဲျခင္း သု႔မ
ိ ဟုတ္ ထပ္ထည့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လွ်င္ အျငင္းပြားသူမ်ား၊ ခံ႐
ု ံုးႏွင့္
မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံသို႔ စာျဖင့္ေရးသား၍ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။

၂၄။

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
၂၄.၁။ အျငင္းပြားသူမ်ားက

စာရြက္စာတမ္းသက္သက္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

သေဘာတူသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျခားနည္းအားျဖင့္

မရွိလွ်င္၊

ေဖာ္ျပထားျခင္းတို႔

ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္
ခံ႐
ု ံုးသည္

အျငင္းပြားသူက

ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ
ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္အပါအဝင္

အျငင္းပြားမႈႏွင့္

သက္ေသခံအေထာက္အထား

ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ထိုက္သင့္သည့္အေလ်ာက္
ႏႈတ္ျဖင့္တင္သြင္းျခင္းမ်ားကို

တင္ျပရန္အတြက္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
၂၄.၂။ ခံ႐
ု ံုးသည္

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္၊

ေတြ႕ဆံုေဆာင္ရြက္မႈ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္မည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတိ႔က
ု ို
သတ္မွတ္ေပးၿပီး၊ သင့္ေတာ္သည့္

အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ရပ္ကို

အျငင္းပြားသူမ်ားထံ

ေပးပို႔ရမည္။
၂၄.၃။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးသည္
ေတြ႕ဆံုေဆာင္ရြက္မႈ

လံုေလာက္ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အေၾကာင္းျပခ်က္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္သို႔

မေဖာ္ျပႏုိင္ဘဲ
လာေရာက္ရန္

ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ ခံု႐ံုးသည္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး၊
၎ထံတင္သြင္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္

သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို

အေျခခံ၍

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
၂၄.၄။ အျငင္းပြားသူမ်ားက အျခားနည္း သေဘာတူူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ ေတြ႕ဆံုေဆာင္ရြက္မႈ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအားလံုးကို

သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

မွတ္တမ္းမ်ား၊

စာတမ္းေရးသားခ်က္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည္။

၂၅။

သက္ေသမ်ား
၂၅.၁။ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား မေဆာင္ရြက္မီတြင္၊ အျငင္းပြားသူမ်ားက ေခၚထုတ္လိုသည့္
ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသမ်ားအပါအဝင္ သက္ေသမ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏
သက္ေသခံခ်က္

အေၾကာင္းအရာႏွင့္

အမႈကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္မႈတို႔ကို

အေၾကာင္းၾကားစာေပးပိ႔ရ
ု န္ အျငင္းပြားသူမ်ားအား ခံု႐ံုးက ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။
၂၅.၂။ ခံ႐
ု ံုးသည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္၌ ႏႈတ္သက္ေသခံခ်က္ထြက္ဆိုမည့္ သက္ေသမ်ား
လာေရာက္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳ၊ ျငင္းဆို သိ႔ုမဟုတ္ ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။

၂၅.၃။ အျငင္းပြားသူအသီးသီး၊

၎တိ႔ု၏

သတ္မွတ္ေပးသည့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းျဖင့္

ခံ႐
ု ံုးတို႔သည္

ခံ႐
ု ံုးက

ႏႈတ္သက္ေသခံခ်က္ထြက္ဆိုမည့္

သက္ေသတစ္ဦးဦးအား ေမးျမန္းႏုိင္သည္။
၂၅.၄။ သက္ေသမ်ား၏

သက္ေသခံခ်က္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုထားေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာမ်ား သိ႔ုမဟုတ္ အျခားပံုစံျဖင့္
မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ရပ္အျဖစ္၊ စာပံုစံျဖင့္ တင္ျပရန္ ခံု႐ံုးက ၫႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ နည္းဥပေဒ
၂၅.၂ အရ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ စစ္ေမးျခင္းအတြက္ လာေရာက္ေပးပါရန္ သက္ေသတစ္ဦးအား
အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးက
စစ္ေမးျခင္းကို

ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။

လာေရာက္ရန္

ယူဆသည့္အေလ်ာက္
ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍၊

ပ်က္ကြက္လွ်င္၊

ယင္းသက္ေသက
ခံု႐ံုးသည္

အဆိုပါပ်က္ကြက္မႈကို

ထိုသ႔ို

ႏႈတ္ျဖင့္

၎ကသင့္ေတာ္သည္ဟု
စာျဖင့္သက္ေသခံခ်က္တြင္

ယင္းစာျဖင့္သက္ေသခံခ်က္ကို

လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္သည္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ယင္းစာျဖင့္သက္ေသခံခ်က္အား လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဖယ္ထုတ္ပစ္ႏုိင္သည္။
၂၅.၅။ အျငင္းပြားသူ သို႔မဟုတ္ ၎၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ေသတစ္ဦးဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္
(အဆိုပါ

အျငင္းပြားသူက

သက္ေသတစ္ဦးဦးအား၊

တင္ျပလာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ)

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသို႔

အလားအလာရွိ

ႏႈတ္သက္ေသခံခ်က္ထြက္ဆိုရန္

လာေရာက္ျခင္းမျပဳမီ၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။

၂၆။

ခံု႐ံုးကခန္႔အပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
၂၆.၁။ အျငင္းပြားသူမ်ားက အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္ ခံု႐ံုးသည္ –
(က)

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍၊

သီးျခားအျငင္းပြားအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခံု႐ံုးသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပေစရန္
ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးကို ခန္႔ထားႏုိင္သည္။
(ခ)

စပ္ဆုိင္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္ကို

နည္းဥပေဒ

၂၆.၁

(က)

အရ

ခန္႔ထားေသာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးဦးအား ေပးေစရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စပ္ဆုိင္ေသာ
စာတမ္းအမွတ္အသား၊ ကုန္ပစၥည္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားပစၥည္းကို ကၽြမ္းက်င္သူက
စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္

ထုတ္ေဖာ္ျပသေစရန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳေစရန္

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးထံမွ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။
၂၆.၂။ နည္းဥပေဒ

၂၆.၁

(က)

အရ

ခန္႔ထားေသာ

ကၽြမ္းက်င္သူသည္

ခံု႐ံုးသို႔

စာျဖင့္အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။ စာျဖင့္အစီရင္ခံခ်က္ကို လက္ခံရရွိေသာအခါ၊ ခံု႐ံုးသည္
အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အျငင္းပြားသူမ်ားထံ ေပးပို႔၍၊ အစီရင္ခံစာအေပၚ အျငင္းပြားသူမ်ား၏
သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံရမည္။

၂၆.၃။ အျငင္းပြားသူမ်ားက

အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

ကၽြမ္းက်င္သူ၏

စာျဖင့္အစီရင္ခံတင္ျပၿပီးေနာက္၊ ခံု႐ံုးက လုိအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါက သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက ေတာင္းဆိုပါက၊ နည္းဥပေဒ ၂၆.၁ (က) အရ ခန္႔ထားေသာ
ကၽြမ္းက်င္သူအား

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္

ပါဝင္ေစရမည္။

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၌၊

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းခြင့္ရွိေစရမည္။

၂၇။

ခံု႐ံုး၏ ထပ္တိုးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အျငင္းပြားသူမ်ားက အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ ခံ႐
ု ံုးသည္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားပါ
အျခားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္၊
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

မျဖစ္မေန

တားျမစ္ထားသည္မွတစ္ပါး၊

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ကို

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
(က)

ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ကို လႊမ္းမိုးေသာဥပေဒအရ၊ ယင္းပဋိညာဥ္ကို အမွားျပင္ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ျပင္ဆင္ရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း။

(ခ)

ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္

ေဖာ္ျပထားသည္မွတစ္ပါး၊

၎၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရျဖစ္ေစ

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရျဖစ္ေစ

သတ္မွတ္ေသာ

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလမ်ားကို

တိုးျမႇင့္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။
(ဂ)

ခံ႐
ု ံုးေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ရွိလာသည့္

စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို

လိုအပ္သလို

သိ႔ုမဟုတ္

သင့္ေလ်ာ္သလို လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
(ဃ)

အျငင္းပြားသူမ်ားအား
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

၎တိ႔ုလက္ဝယ္ရွိေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သိ႔ုမဟုတ္

ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္

ေဆာင္ရြက္ေပးေစရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း။
(င)

အျငင္းပြားမႈ၏

အေၾကာင္းျခင္းရာျဖစ္သည့္

သို႔မဟုတ္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္၊

ပိုင္ဆုိင္မႈ သိ႔ုမဟုတ္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ သိုေလွာင္ထားရွိရန္၊
ေရာင္းခ်ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားနည္းရွင္းထုတ္စီမံရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း။
(စ)

အမႈကိစၥႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည္၊ ယင္းမွရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု
ခံ႐
ု ံုးကသတ္မွတ္ေသာ

မိမိတုိ႔လက္ဝယ္ရွိေသာ

စာတမ္းအမွတ္အသားတစ္ရပ္ရပ္ကို
စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္

သိ႔ုမဟုတ္

ခံ႐
ု ံုးႏွင့္
ထုတ္ေဖာ္ျပသေစရန္ႏွင့္

ပံ့ပိုးေပးေစရန္ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးအား ၫႊန္ၾကားျခင္း။

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

အျခားအျငင္းပြားသူမ်ားက
ယင္းတိ႔၏
ု မိတၱဴမ်ားကို

(ဆ)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္

လက္က်န္ေငြမ်ားအတြက္

ျပန္လည္စိုက္ထုတ္ေပးေစရန္

မေပးေခ်ထားေသာ
အမိန႔္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း။
(ဇ)

သက္ေသခံခ်က္ကို က်မ္းက်ိန္လႊာျဖင့္ျဖစ္ေစ အျခားပံုစံတစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ တင္ျပေစရန္
အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦး သိ႔ုမဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ၫႊန္ၾကားျခင္း။

(စ်)

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အလဟႆျဖဳန္းတီးမႈေၾကာင့္
အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္
တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္ရြက္ရန္

ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း

သိ႔ုမဟုတ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခ်မွတ္လုိက္ေသာ
မျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ၊

ထိုသ႔ိုေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ

ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးအား ၫႊန္ၾကားျခင္း။
(ည)

ခံ႐
ု ံုးက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္၊ ဥပေဒေရးရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္

အာမခံေငြေပးရန္

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးအား

ၫႊန္ၾကားျခင္း။
(ဋ)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္

အျငင္းပြားသည့္

ေငြပမာဏတစ္ရပ္ရပ္အတြက္

အားလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ အာမခံေငြေပးရန္ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးအား
ၫႊန္ၾကားျခင္း။
(ဌ)

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးသည္ ဤနည္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ခံု႐ံုး၏ အမိန႔မ
္ ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား
လုိက္နာရန္၊

သိ႔ုမဟုတ္

တက္ေရာက္ရန္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ပ်က္ကြက္ျခင္း

သိ႔ုမဟုတ္

သိ႔ုမဟုတ္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို

ျငင္းဆိုျခင္းတို႔

ရွိေစကာမူ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ထိုသ႔ို ပ်က္ကြက္မႈ သိ႔ုမဟုတ္
ျငင္းဆိုမႈတုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍

ခံ႐
ု ံုးက

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

ယူဆသည့္အေလ်ာက္

အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။
(ဍ)

သင့္ေလ်ာ္သည္ဆိုပါက၊ အျငင္းပြားသူတစ္ဦး၏ တင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ အတိအလင္းျဖစ္ေစ
သေဘာသက္ေရာက္၍ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း။
ထိုသ႔ဆ
ို ိုရာတြင္ ယင္းျပႆနာရပ္အား တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူထံ အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္
တိတိက်က် ထုတ္ေဖာ္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းျပႆနာအား ေခ်ပခြင့္ အလံုအေလာက္
ေပးေစရမည္။

(ဎ)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း။

(ဏ)

ဥပေဒေရးရာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျခားအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္

ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း။

၂၈။

ခံု႐ံုး၏စီရင္ပိုင္ခြင့္
၂၈.၁။ အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္ တည္ရွိမႈႏွင့္ တရားဝင္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခံ႐
ု ံုးမဖြဲ႕စည္းမီ SIAC ၌
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္အေပၚ

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးက

ကန္႔ကြက္လွ်င္၊ ယင္းကန္႔ကြက္ခ်က္ကို တရား႐ံုးထံ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိက
ဆံုးျဖတ္ရမည္။

ထိုသို႔

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္လွ်င္၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ကို

ျမင္သာေသာအေထာက္အထားျဖင့္
တရား႐ံုးက

လက္ခံေက်နပ္လွ်င္

လက္ခံေက်နပ္မႈမရွိလွ်င္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိ

တရား႐ံုးက

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တရား႐ံုး၏

ရပ္စဲရမည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း
မိမိ၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို

ဆံုးျဖတ္ရမည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္

ေက်ာ္လြန္လႊမ္းမိုးသည့္

ခံ႐
ု ံုး၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအေပၚ

ထိခိုက္မႈမရွိေစရ။
၂၈.၂။ ခံ႐
ု ံုးသည္

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္

တည္ရွိမႈ၊

တရားဝင္မႈ

သိ႔ုမဟုတ္

အက်ံဳးဝင္နယ္ပယ္တို႔အေပၚ
ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အပါအဝင္၊မိမိ၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာအေပၚ
ေက်ာ္လြန္လႊမ္းမိုးပိုင္ခြင့္

ရွိေစရမည္။

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္ကို

ပဋိညာဥ္၏

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ

အျခားစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ ခံု႐ံုးက ပဋိညာဥ္သည္ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ပ်က္ျပယ္ျခင္း

မရွိေစရ။

ထိုပဋိညာဥ္ပါ

ပဋိညာဥ္

မတည္ရွိ

အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္သည္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ပ်က္ျပယ္သည္ဟူေသာ

စြဲခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍၊ ခံ႐
ု ံုး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရပ္စဲျခင္း မရွိေစရ။
၂၈.၃။ (က)

ခံ႐
ု ံုး၌ စီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေခ်ပလႊာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
တန္ျပန္ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုေခ်ပလႊာ တင္သြင္းသည့္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ
တင္ျပရမည္။ သိ႔မ
ု ဟုတ္

(ခ)

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား
၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို

ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း

ခံ႐
ု ံုးသည္

ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း

စြပ္စြဲသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚေပါက္လွ်င္ ထိုသို႔ေပၚေပါက္သည့္ေန႔မွ ၁၄
ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။

ခံ႐
ု ံုးသည္ နည္းဥပေဒ ၂၈.၃ အရ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလထက္
ေနာက္က်မွ

တင္သြင္းေသာ

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ

အေၾကာင္းမ်ားရွိပါက လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ ခံုသမာဓိကို
လ်ာထားသတ္မွတ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

လ်ာထားသတ္မွတ္ရာတြင္

ပါဝင္သည္ဟူေသာ

အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဤနည္းဥပေဒ ၂၈.၃ အရ ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို တင္သြင္းျခင္းမွ
တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရျခင္း မရွိေစရ။
၂၈.၄။ ခံ႐
ု ံုးသည္ နည္းဥပေဒ ၂၈.၃ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပဏာမျငင္းခ်က္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ၊
အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ ထိုက္သင့္သလို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။
၂၈.၅။ အျငင္းပြားသူသည္၊

ဤနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒတို႔က

ခြင့္ျပဳသည့္

အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ခုႏွိမ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ၊ ေတာင္းဆိုမႈ သိ႔ုမဟုတ္ ေခ်ပမႈတစ္ရပ္ကို
အားထားႏုိင္သည္။

၂၉။

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေခ်ပမႈမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာပယ္ခ်ျခင္း
၂၉.၁။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါတို႔ေပၚအေျခခံ၍ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ေခ်ပမႈတစ္ရပ္ကို
ေဆာလ်င္စြာ ပယ္ခ်ေပးပါရန္ ခံ႐
ု ံုးထံ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
(က)

ေတာင္းဆိုမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေခ်ပမႈသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မေလ်ာ္ညီေၾကာင္း
သိသာထင္ရွားျခင္း။ သိ႔ုမဟုတ္

(ခ)

ေတာင္းဆိုမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေခ်ပမႈသည္ ခံ႐
ု ံုး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ျပင္ပတြင္
ရွိေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားျခင္း။

၂၉.၂။ နည္းဥပေဒ ၂၉.၁ အရ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ေခ်ပမႈတစ္ရပ္ကို ေဆာလ်င္စြာ ပယ္ခ်ေပးပါရန္
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္၊
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

ေလွ်ာက္ထားမႈကို
ဥပေဒအရ

ထိုသ႔ိုေလွ်ာက္ထားေသာ
ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေသးစိတ္ကို

အျငင္းပြားသူသည္၊

ေပးပို႔သည့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္၊

အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ
ခံ႐
ု ံုးသို႔

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို

မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေပးအပ္၍

ေဖာ္ျပရမည္။

ေလွ်ာက္ထားမႈကို
တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူထံ
မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္

ေပးပို႔ေၾကာင္းတု႔က
ိ ို ေဖာ္ျပ၍ ထိုသို႔ ေပးပိ႔ၿု ပီးေၾကာင္းကို ခံု႐ံုးထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၂၉.၃။ ခံ႐
ု ံုးသည္၊ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္၊ နည္းဥပေဒ ၂၉.၃ အရ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္
ေခ်ပမႈတစ္ရပ္ကို

ေဆာလ်င္စြာ

ပယ္ခ်ေပးပါရန္

ေလွ်ာက္ထားမႈကို

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္
ခြင့္ျပဳလွ်င္၊

ခံ႐
ု ံုးသည္၊

ၾကားနာရန္အခြင့္ကို

အျငင္းပြားသူမ်ားအား

ေပးၿပီးေနာက္၊

နည္းဥပေဒ ၂၉.၁ အရ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ေခ်ပမႈတစ္ရပ္ကုိ ေဆာလ်င္စြာ ပယ္ခ်ေပးပါရန္
ေလွ်ာက္ထားမႈအား

တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ

ခြင့္ျပဳ၊

မျပဳကို

ဆံုးျဖတ္ရမည္။
၂၉.၄။ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳလွ်င္၊ ခံု႐ံုးသည္၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပံုစံျဖင့္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

ေဖာ္ျပ၍၊

ထိုေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို
အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို၊

အမိန႔္

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

အမိန႔္

အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္

သိ႔ုမဟုတ္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလကို

တိုးျမႇင့္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊

ေလွ်ာက္ထားမႈတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္။

၃၀။

ၾကားျဖတ္ႏွင့္ အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္
၃၀.၁။ အျငင္းပြားသူက

ေတာင္းဆိုလွ်င္၊

ခံု႐ံုးသည္

၎ကသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

ထင္ျမင္သည့္အေလ်ာက္ တားျမစ္မိန႔္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ေပးေသာ
အမိန႔္

သိ႔ုမဟုတ္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

သက္သာခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အာမခံေငြေပးေစရန္ ၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္
ေတာင္းဆိုေသာ အျငင္းပြားသူအား ခံု႐ံုးက ၫႊန္ၾကားႏုိင္သည္။
၃၀.၂။ ခံ႐
ု ံုးမဖြဲ႕စည္းမီ

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ေတာင္းေသာ

ေနာက္ဆက္တြဲ

၁

တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္

အျငင္းပြားသူသည္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ

ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၃၀.၃။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက၊

ခံ႐
ု ံုးမဖြဲ႕စည္းမီ

အထူးသီးျခားအေျခအေနမ်ားတြင္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္

တရားေရးအာဏာပိုင္တစ္ရပ္ထံမွ

ေတာင္းဆိုေသာ

ၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္သည္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။

၃၁။

လိုက္နာရမည့္ဥပေဒ၊

ဘက္မလိုက္ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖသူ

(Amiable

Compositeur)

ႏွင့္

ဘက္မလိုက္မွ်တစြာဆံုးျဖတ္သူ
၃၁.၁။ ခံ႐
ု ံုးသည္

[အျငင္းပြားမႈကို

ဆံုးျဖတ္ရာတြင္]

အျငင္းပြားမႈ၏

အေျခအျမစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အေလ်ာက္

အျငင္းပြားသူမ်ားက

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ သိ႔ုမဟုတ္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာရမည္။
အျငင္းပြားသူမ်ားက
လိုက္နာသင့္သည္ဟု
လက္ခံက်င့္သံုးရမည္။

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္၊
ယူဆေသာ

ဥပေဒ

ခံု႐ံုးသည္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

မိမိခံု႐ံုးက

နည္းဥပေဒမ်ားကို

၃၁.၂။ အျငင္းပြားသူမ်ားက

ခံု႐ံုးအား

ခံ႐
ု ံုးသည္

အတိအလင္း

အခြင့္အာဏာေပးအပ္ခံရမွသာလွ်င္၊

ဘက္မလိုက္ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖသူ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဘက္မလိုက္မွ်တစြာဆံုးျဖတ္သူအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။
၃၁.၃။ ခံ႐
ု ံုးသည္ မည္သည့္အမႈကိစၥမ်ားကိုမဆို ပဋိညာဥ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ (ရွိလွ်င္)
ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

[ထိုသ႔ိုဆံုးျဖတ္ရာတြင္]

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကိစၥမ်ား၌

လုိက္နာရေသာ

ကုန္သြယ္မႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

၃၂။

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္
၃၂.၁။ ခံ႐
ု ံုးသည္၊

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္လည္းေကာင္း၊
ခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္မည့္

ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အျငင္းပြားသူမ်ားထံတြင္ စပ္ဆိုငေ
္ သာ အေရးႀကီးေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား
ေနာက္ထပ္

ထုတ္ေဖာ္ရန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တင္သြင္းရန္

လက္ခံေက်နပ္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊

မရွိေတာ့ဟု

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား

ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုး ေၾကညာရမည္။ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား
ၿပီးဆံုးေၾကာင္း

ခံ႐
ု ံုး၏

ေၾကညာခ်က္ကို

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၃၂.၂။ ခံ႐
ု ံုးသည္၊

မိမိကစ၍ျဖစ္ေစ

အျငင္းပြားသူက

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ

ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ႏုိင္သည္။
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား

ျပန္လည္စတင္ရန္

ခံ႐
ု ံုး၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ခံ႐
ု ံုးသည္
ျပန္လည္စတင္ေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား ၿပီးဆံုးျခင္းကို နည္းဥပေဒ ၃၂.၁
ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃၂.၃။ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္
မူၾကမ္းပံုစံကို

မခ်မွတ္မီ၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလကို

ခံု႐ံုးသည္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္

တင္သြင္းရမည္။

တိုးျမႇင့္ျခင္းမျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက
အျငင္းပြားသူမ်ားက

အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား ၿပီးဆံုးေၾကာင္း
ခံ႐
ု ံုးက

ေၾကညာသည့္ေန႔ရက္မွစ၍

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို
မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္၊

၄၅

ရက္ထက္

ေနာက္မက်ေစရဘဲ၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သမွ်

ခံု႐ံုးသည္

တင္သြင္းရမည္။
အျမန္ဆံုး၊

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ပံုစံကို ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳျခင္းႏွင့္၊ အျငင္းပြားမႈကို ဆံုးျဖတ္မည့္
ခံ႐
ု ံုး၏

လြတ္လပ္မႈအေပၚ

ထိခိုက္မႈမရွိေစရဘဲ

အႏွစ္သာရက်ေသာ

အခ်က္မ်ားကို

အေလးထားရန္

ခံု႐ံုးအား

ၫႊန္ျပျခင္းတိ႔ုကို

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ပံုစံကို

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

ခံု႐ံုးသည္

သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ

မည္သည့္အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမွ် ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရ။
၃၂.၄။ အျငင္းပြားသူမ်ားက

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္

သေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ေဖာ္ျပရန္မလိုဟု

စာျဖင့္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္။
၃၂.၅။ အျငင္းပြားသူမ်ားက

အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

မတူညီေသာအခ်ိန္တြင္ေပၚေပါက္သည့္

မတူညီေသာ

ခံု႐ံုးသည္

အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္

သီးျခားအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။
၃၂.၆။ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္
သင့္ေတာ္ေသာ

ခ်မွတ္ရာတြင္

ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦးက

အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကို

ပ်က္ကြက္လွ်င္

ေပးေသာ္လည္း

က်န္ေသာခံုသမာဓိမ်ားက

က်န္ေသာခံုသမာဓိမ်ားသည္
ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ထိုသ႔ိုေဆာင္ရြက္ရန္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္

ျငင္းဆိုျခင္း

စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားစာကို

အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

သု႔မ
ိ ဟုတ္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိ၊

ပ်က္ကြက္ေသာခံုသမာဓိထံ

ခံုသမာဓိတစ္ဦးပ်က္ကြက္သည့္ကိစၥတြင္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္

ေပးပို႔ရမည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

မေဆာင္ရြက္မည္ကို

က်န္ေသာခံုသမာဓိမ်ားသည္

ဆံုးျဖတ္ရာတြင္၊
အျခားအရာမ်ားအနက္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအဆင့္ဆင့္၊
ပ်က္ကြက္ေသာခံုသမာဓိ၏

ပါဝင္ရန္
ရွင္းလင္းခ်က္၊

ျငင္းဆိုမႈအတြက္
က်န္ေသာခံုသမာဓိမ်ားက

ပ်က္ကြက္ေသာခံုသမာဓိမရွိဘဲ

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္

ယင္းအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္၏

သက္ေရာက္အာဏာရွိမႈအေပၚ ယင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (ရွိလွ်င္) အစရွိသည္တို႔ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ခ်မွတ္သည့္

ပ်က္ကြက္ေသာခံုသမာဓိမပါဘဲ

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို

က်န္ေသာခံုသမာဓိမ်ားက ရွင္းျပရမည္။
၃၂.၇။ ခံုသမာဓိတစ္ဦးထက္ပို၍

ပါဝင္ေသာ

ခံုသမာဓိအဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုဆႏၵအရ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္ႏိုင္လွ်င္၊

[အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတြင္]၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ခ်မွတ္ရမည္။

အမ်ားစုဆႏၵအရ

ခံုသမာဓိနာယကတစ္ဦးတည္းကသာလွ်င္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေပးရမည္။

ခံု႐ံုးသည္
ခံ႐
ု ံုးအတြက္

၃၂.၈။ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

ေပးပိ႔ရ
ု မည္ျဖစ္ၿပီး၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အေျပအေက် ေပးေခ်ၿပီးေသာအခါ
မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မိတၱဴမွန္မ်ားကို အျငင္းပြားသူမ်ားထံ ေပးပိ႔ုရမည္။
၃၂.၉။ ခံ႐
ု ံုးသည္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ ပမာဏအေပၚ၊ မိမိခံု႐ံုးက
သင့္ေတာ္သည္ဟု

သတ္မွတ္သည့္

အျငင္းပြားသူမ်ားက

ကာလတစ္ရပ္ရပ္အတြက္

အတိုးကို၊

သေဘာတူသတ္မွတ္သည့္

ထိုသ႔သ
ို ေဘာတူထားျခင္းမရွိလွ်င္

ခံု႐ံုးက

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သင့္ေတာ္သည္ဟု

သတ္မွတ္သည့္

ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္၊ ပံုမွန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေပါင္းစပ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ေပးႏုိင္သည္။
၃၂.၁၀။ သေဘာတူေျပၿငိမ္းမႈရေသာအခါ

အျငင္းပြားသူမ်ားက

သေဘာတူေျပၿငိမ္းမႈကို

ေရးသားမွတ္တမ္းတင္၍၊

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း
အျငင္းပြားသူမ်ားက

ျပဳလုပ္သည့္

ထိ႔ေ
ု နာက္တြင္

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း

ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳလွ်င္၊

သေဘာတူေျပၿငိမ္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

ျပဳလုပ္သည့္

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံတြင္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္

ခံု႐ံုးသည္

သေဘာတူညီေသာ

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

သေဘာတူညီေသာ

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ေတာင္းဆိုလွ်င္

အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

စရိတ္စကမ်ားကို

အေျပအေက်

ေပးေစၿပီးေသာအခါ ခံ႐
ု ံုးကို တာဝန္မွ ရပ္စဲ၍၊ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို ၿပီးစီးရမည္။
၃၂.၁၁။ နည္းဥပေဒ

၃၃

ႏွင့္

ေနာက္ဆက္တြဲ

၁

တိ႔အ
ု ရ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

သေဘာတူညီျခင္းအားျဖင့္၊

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို
ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

ခ်မွတ္လုိက္သည့္

အျငင္းပြားသူမ်ားက

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
အျငင္းပြားသူမ်ားသည္
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

ေန႔ရက္မွစ၍

အျငင္းပြားသူမ်ားအေပၚ

စည္းေႏွာင္မႈရွိသည္ကို
ဝန္ခံကတိျပဳၾကသည္။

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

သေဘာတူလက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ
စြန႔လ
္ ႊတ္မႈတစ္ရပ္ကို

အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ၿပီး
ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္

တရားဝင္

စြန႔လ
္ ႊတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
သိ႔ုမဟုတ္

ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးတစ္ခုခု

အယူခံျခင္း၊

အားကိုးအားထားျပဳျခင္းတို႔အတြက္

သိ႔ုမဟုတ္

အျခားတရားေရးအာဏာပိုင္ထံ

ေလွ်ာက္ထားခြင့္အား ယတိျပတ္စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
၃၂.၁၂။ အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

ခံ႐
ု ံုးတို႔၏

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္၊

SIAC

သည္

အျငင္းပြားသူမ်ား၏အမည္ႏွင့္ အျခားစိစစ္တည္းျဖတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

၃၃။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

အမွားျပင္ျခင္း၊

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္

ေနာက္ဆက္တြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း
၃၃.၁။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀
အတြင္း

မွတ္ပံုတင္အရာရွိႏွင့္

တြက္ခ်က္မႈ၊

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူအား

စာအေရးအသား

သိ႔ုမဟုတ္

အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔၍

စာပံုႏွိပ္မႈစသည့္

အမွားအယြင္းတစ္ခုခု

သိ႔မ
ု ဟုတ္ အလားတူ သေဘာသဘာဝရွိေသာ အမွားအယြင္းတစ္ခုခုကို ျပင္ဆင္ေပးရန္
ခံ႐
ု ံုးထံ

ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ဟု

ခံ႐
ု ံုးက

လက္ခံရရွိသည့္ေန႔ရက္မွစ၍

ရက္ေပါင္း

ေလွ်ာက္ထားမႈသည္

ယူဆလွ်င္
၃၀

မူလအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ျဖစ္ေစ

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို

အတြင္း

ျပင္ဆင္ေပးရမည္။

သီးျခားစာတမ္းတစ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ

ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေစရမည္။
၃၃.၂။ ခံ႐
ု ံုးသည္

နည္းဥပေဒ

၃၃.၁

တြင္

ရည္ၫႊန္းထားေသာ

အမွားအယြင္းတစ္ခုခုကို

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။
၃၃.၃။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀
အတြင္း

မွတ္ပံုတင္အရာရွိႏွင့္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္
ခ်န္လွပ္ခဲ့သျဖင့္

အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔၍

တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္ကို

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္၌

ေနာက္ဆက္တြဲအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
ယူဆလွ်င္

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူအား

ေလွ်ာက္ထားမႈသည္

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို

ခ်မွတ္ေပးရန္

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ဟု

လက္ခံရရွိသည့္ေန႔ရက္မွစ၍

၄၅

ခံ႐
ု ံုးသို႔
ခံု႐ံုးက

ရက္အတြင္း

ေနာက္ဆက္တြဲအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေပးရမည္။
၃၃.၄။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀
အတြင္း

မွတ္ပံုတင္အရာရွိႏွင့္

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူအား

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
ယူဆလွ်င္

အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔၍

အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရန္

ေလွ်ာက္ထားမႈသည္

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို

ခံ႐
ု ံုးသို႔

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ဟု

လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္

စာျဖင့္အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရမည္။

၄၅

ခံု႐ံုးက

ရက္အတြင္း

ထိုအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေစရမည္။
၃၃.၅။ မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ ဤနည္းဥပေဒအရ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွားျပင္ဆင္ျခင္း၊
အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔

ျပဳလုပ္ရန္

တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေနာက္ဆက္တြဲအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္

လိုအပ္ပါက

အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကို

၃၃.၆။ နည္းဥပေဒ ၃၂ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အမွားျပင္ဆင္ျခင္း၊ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေနာက္ဆက္တြဲအႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လိုအပ္သည့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။

၃၄။

အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အာမခံေငြမ်ား
၃၄.၁။ ခံ႐
ု ံုးႏွင့္

SIAC

အတြက္

အခေၾကးေငြမ်ားကို

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈစတင္သည့္အခ်ိန္တြင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ

အခေၾကးေငြမ်ားဇယားႏွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရမည္။ ခံ႐
ု ံုးအတြက္ အခေၾကးေငြကို
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္သည့္

အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို

ခံု႐ံုးဖြဲ႕စည္းျခင္းမျပဳမီ

အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။
၃၄.၂။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

ေပးရမည့္

အာမခံေငြပမာဏကုိ

သတ္မွတ္ရမည္။

အျခားနည္းၫႊန္ၾကားထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

ထိုအာမခံေငြ၏

ေတာင္းဆိုသူကလည္းေကာင္း

က်န္

အသီးသီးေပးရမည္။

မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္

၅၀%

ကို

၅၀%

ကို

ခုခံေခ်ပသူကလည္းေကာင္း
ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္

ကုန္က်စရိတ္အေပၚ

သီးျခားအာမခံေငြကိုလည္း

သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။
၃၄.၃။ ေတာင္းဆိုမႈ

သိ႔ုမဟုတ္

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈ

ပမာဏသည္

ေငြေပးေခ်မႈေစ့ေရာက္သည့္အခ်ိန္၌
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္
သတ္မွတ္ရမည္။

တိုင္းတာ၍မရႏိုင္လွ်င္၊
ယာယီမွန္းဆကုန္က်စရိတ္ကို

ထိုခန္႔မွန္းစရိတ္ကို

သေဘာသဘာဝေပၚတြင္

အေျခခံ၍

အမႈကိစၥ၏

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

အျငင္းပြားမႈႏွင့္

သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။

အေျခအေန
ေနာက္ဆက္တြဲ

အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိေသာအခါတြင္ ထိုမွန္းဆစရိတ္ကို ခ်ိန္ညႇိႏုိင္သည္။
၃၄.၄။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္

အျခားအာမခံေငြမ်ားေပးရန္

အျငင္းပြားသူမ်ားအား မွတ္ပံုတင္အရာရွိက ၫႊန္ၾကားႏုိင္သည္။
၃၄.၅။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ
ကိုယ္စီကိုယ္င

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္

က်ခံရမည္။

ေပးရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္၊

အျငင္းပြားသူမ်ားက

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူက

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

ပူးတြဲ၍

၎၏ခြဲတမ္းပမာဏကို
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္

အာမခံေငြအျပည့္ကို အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးက လြတ္လပ္စြာေပးႏုိင္သည္။
၃၄.၆။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိက ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အာမခံေငြမ်ားကို
အျပည့္အဝျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ေပးရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္

(က)

ခံ႐
ု ံုးသည္ မိမိခံု႐ံုး၏ အလုပ္ကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္
SIAC

၏

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိုလည္းေကာင္း

အျပည့္အဝျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ဆိုင္းငံ့ႏုိင္သည္။
(ခ)

မွတ္ပတ
ံု င္အရာရွိသည္

ခံု႐ံုး

(ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္လွ်င္)

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္လည္းေကာင္း၊

ႏွင့္

အျငင္းပြားသူမ်ားအား

အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အျငင္းပြားသူအေနျဖင့္ အလားတူ
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား

အျခားအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတြင္

ထပ္မံထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို

ထိခိုက္မႈမရွိေစရဘဲ၊

စပ္ဆိုင္ေသာ

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

႐ုပ္သိမ္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု

ယူဆ၍

သိ႔ုမဟုတ္
ကုန္ဆံုးမည့္

အခ်ိန္ကာလအကန္႔အသတ္ကို သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။
၃၄.၇။ မည္သည့္ကိစၥရပ္တြင္မဆို၊
စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္၌

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရမည္။

ေတာင္းဆိုမႈ

ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈသည္ တိုင္းတာ၍မရလွ်င္၊ မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ နည္းဥပေဒ ၃၅
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

အၿပီးအျပတ္သတ္မွတ္ရမည္။

မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ ၿပီးဆံုးသည့္ အဆင့္အပါအဝင္ အမႈ၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို
အေလးဂ႐ုျပဳရမည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

ေလ်ာ့နည္းသတ္မွတ္လွ်င္၊
အခ်ိဳးက်

အျငင္းပြားသူမ်ားက

ျပန္အမ္းေငြေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ကုန္က်စရိတ္သည္

အာမခံေငြထက္

သေဘာတူသတ္မွတ္သည့္အတိုင္း

ထိုသို႔သေဘာတူသတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္၊

အာမခံေငြထည့္ဝင္ခဲ့သည့္အခ်ိဳးအတိုင္း ျပန္အမ္းေငြရရွိမည္ျဖစ္သည္။
၃၄.၈။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အာမခံေငြမ်ားအားလံုးကို SIAC ထံေပး၍
ထိန္းသိမ္းထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအာမခံေငြမ်ားေပၚတြင္ တင္ရွိေသာ အတိုးကို SIAC က
ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။
၃၄.၉။ အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္၊

SIAC

၏

စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္

အခေၾကးေငြမ်ားဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားအျပင္၊ အပိုေဆာင္းအခေၾကးေငြေပးရန္
မွတ္ပံုတင္အရာရွိက အျငင္းပြားသူမ်ားအား ၫႊန္ၾကားႏုိင္သည္။

၃၅။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကုန္က်စရိတ္

၃၅.၁။ အျငင္းပြားသူမ်ားက

အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊

ခံု႐ံုးသည္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္းပမာဏကို အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပရမည္။ အျငင္းပြားသူမ်ားက အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ ခံု႐ံုးသည္
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေဝပံုက်ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရမည္။
၃၅.၂။ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကုန္က်စရိတ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။
(က)

ခံ႐
ု ံုး၏ အခေၾကးေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ အေရးေပၚခံုသမာဓိ၏ အခေၾကးေငြႏွင့္
အသံုးစရိတ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္မႈရွိလွ်င္။

(ခ)

SIAC ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္ႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား။

(ဂ)

ခံ႐
ု ံုးက ခန္႔အပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးဦးႏွင့္ ခံု႐ံုးက ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ
လိုအပ္သည့္ အျခားအကူအညီတစ္ခုခုအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား။

၃၆။

ခံု႐ံုး၏ အခေၾကးေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား
၃၆.၁။ ခံ႐
ု ံုး၏

အခေၾကးေငြမ်ားကို

သက္ဆုိင္မႈရွိလွ်င္

သက္ဆုိင္ေသာ

နည္းဥပေဒ

အခေၾကးေငြမ်ားဇယား

၃၄.၁

သေဘာတူသတ္မွတ္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္အညီ

အရ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျငင္းပြားသူမ်ားက

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

သတ္မွတ္၍၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ ၿပီးဆံုးသည့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းအဆင့္ကိုလည္း သတ္မွတ္ရမည္။
အထူးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာအခေၾကးေငြမ်ားဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ပိုေသာ
အပိုေဆာင္းအခေၾကးေငြေပးရန္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိက သတ္မွတ္ရမည္။
၃၆.၂။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ

လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္

ခံု႐ံုးက

က်ခံထားရေသာ

ေခတၱစိုက္သံုးေငြမ်ားႏွင့္ အျခားစရိတ္စကမ်ားကို သက္ဆိုင္ေသာ Practice Note ႏွင့္အညီ
ျပန္လည္ထုတ္ေပးရမည္။

၃၇။

အျငင္းပြားသူ၏ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား
အျငင္းပြားသူ၏

ဥပေဒေရးရာႏွင့္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ

အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူက

အားလံုးျဖစ္ေစ

ျပန္လည္ေပးေခ်ရမည္ဆိုသည္ကို

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ အခြင့္အာဏာသည္ ခံ႐
ု ံုးထံ၌ ရွိသည္။

၃၈။

ေပးရန္တာဝန္မရွိျခင္း
၃၈.၁။ အေရးေပၚခံုသမာဓိ အပါအဝင္ ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္သူအပါအဝင္ ခံု႐ံုးကခန္႔ထားသူတစ္ဦးဦး၊ ဥကၠ႒၊ တရား႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္၊ SIAC ၏
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အစရွိသည္တို႔သည္၊ ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

SIAC မွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊
လုပ္ေဆာင္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈတို႔အတြက္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ေပၚတြင္မွ် ဥပေဒအရ
တာဝန္မရွိေစရ။
၃၈.၂။ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ SIAC၊ တရား႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္

အေရးေပၚခံုသမာဓိ

အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္

အပါအဝင္

ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး၊

ကၽြမ္းက်င္သူအပါအဝင္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ

ခံု႐ံုးကခန္႔ထားသူတစ္ဦးဦးတို႔သည္

SIAC

မွ

စီမံခန္႔ခြဲသည့္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍

ထြက္ဆိုခ်က္ျပဳလုပ္ရန္

တာဝန္မရွိေစရပါ။ ဥကၠ႒၊ တရား႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦး၊ SIAC ၏ ဒါ႐ိုက္တာ၊ အရာရွိ၊
ဝန္ထမ္း၊

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အေရးေပၚခံုသမာဓိ

စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ

အပါအဝင္

အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္

ခံ႐
ု ံုးကခန္႔ထားသူတစ္ဦးဦးအား၊

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦးႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္သူအပါအဝင္

SIAC

မွ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္တြင္

စီမံခန္႔ခြဲသည့္
ဥပေဒေရးရာ

သက္ေသအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေစရန္

မည္သည့္အျငင္းပြားသူကမွ် လုပ္ေဆာင္၍မရေစရ။

၃၉။

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈ
၃၉.၁။ အျငင္းပြားသူမ်ားက အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးႏွင့္
အေရးေပၚခံုသမာဓိ အပါအဝင္ ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္သူအပါအဝင္

ခံ႐
ု ံုးကခန္႔ထားသူတစ္ဦးဦးတို႔သည္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည္။

ခံ႐
ု ံုး၏

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ကိစၥမ်ားအားလံုးကို

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္

အခ်ိန္တိုင္း

တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည္။
၃၉.၂။ အျငင္းပြားသူမ်ားက အျခားနည္းသေဘာတူညီထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးႏွင့္
အေရးေပၚခံုသမာဓိ အပါအဝင္ ခံုသမာဓိတစ္ဦးဦး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္သူအပါအဝင္ ခံု႐ံုးကခန္႔ထားသူတစ္ဦးဦးတို႔သည္ အျငင္းပြားသူမ်ား၏ စာျဖင့္
ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မရရွိဘဲ၊ တတိယအျငင္းပြားသူထံ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွတစ္ပါး
အျခားမည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳရ။
(က)

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္အား

သက္ေရာက္အာဏာတည္ေစရန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကန္႔ကြက္ရန္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရွိ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရတရား႐ံုးထံ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

(ခ)

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရတရား႐ံုးတစ္ခုက ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန႔္ သိ႔ုမဟုတ္ သမၼန္စာအရ
[ထုတ္ေဖာ္ျခင္း]။

(ဂ)

ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ သက္ေရာက္အာဏာတည္ေစျခင္း။

(ဃ)

ထုတ္ေဖာ္သည့္

အျငင္းပြားသူအေပၚ

စည္းေႏွာင္မႈရွိေသာ

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏

ဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕
သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျခားအာဏာပိုင္တစ္ရပ္ရပ္၏

ေတာင္းဆိုမႈ

သိ႔ုမဟုတ္

သတ္မွတ္မႈႏွင့္အညီ [ထုတ္ေဖာ္ျခင္း]။
(င)

အျငင္းပြာသူတစ္ဦးက

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူမ်ားထံ

သင့္ေတာ္ေသာ

အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔၍ ေလွ်ာက္ထား၍ ခံု႐ံုး၏အမိန႔ျ္ ဖင့္ [ထုတ္ေဖာ္ျခင္း]။
(စ)

ဤနည္းဥပေဒမ်ားပါ နည္းဥပေဒ ၇ ႏွင့္ ၈ တို႔အရ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

၃၉.၃။ နည္းဥပေဒ ၃၉.၁ ပါ၊ “စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကိစၥမ်ား” ဟုဆိုရာတြင္
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
အဆိုအေခ်မ်ား၊

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္

တည္ရွိမႈ၊

အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူက

ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္

အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားမွ ေပၚေပါက္သည့္
အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔

ပါဝင္ေသာ္လည္း၊

အမ်ားျပည္သူဒိုမန
ိ ္းတြင္

အျခားနည္းအားျဖင့္ တည္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္တို႔ မပါဝင္ပါ။
၃၉.၄။ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္

ဤနည္းဥပေဒပါ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို

အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကုန္က်စရိတ္အတြက္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔

ထုတ္ျပန္ျခင္းအပါအဝင္

ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္၊
အမိန႔္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စီမံခ်က္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရန္ ခံ႐
ု ံုး၌ အခြင့္အာဏာရွိသည္။

၄၀။

ဥကၠ႒၊ တရား႐ံုးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
၄၀.၁။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္

ေဖာ္ျပထားသည္မွတစ္ပါး၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥကၠ႒၊
တရား႐ံုးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးသတ္ျဖစ္ေစရမည့္အျပင္
အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္

ခံ႐
ု ံုးအေပၚ

စည္းေႏွာင္မႈရွိေစရမည္။

အျခားနည္းဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဖာ္ျပထားျခင္းတို႔မရွိလွ်င္၊

တရား႐ံုးႏွင့္

ဥကၠ႒၊

တရား႐ံုးက

ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္
မွတ္ပံုတင္အရာရွိတို႔သည္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္

အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္
တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

မလိုအပ္ေစရ။

ခံ႐
ု ံုး၏

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူညီၾကပါသည္။
၄၀.၂။ နည္းဥပေဒ

၁၆.၁

ႏွင့္

နည္းဥပေဒ

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္

ဥကၠ႒၊

၂၈.၁

တိ႔တ
ု ြင္

ျပဌာန္းထားသည္မွတစ္ပါး၊

တရား႐ံုးႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မွတ္ပံုတင္အရာရွိတို႔၏

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏

အျခားတရားေရးအာဏာပိုင္တစ္ရပ္ရပ္ထံ

တရား႐ံုး

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အယူခံခြင့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ေလွ်ာက္ထားခြင့္တို႔ကို စြန႔လ
္ ႊတ္သည္။

၄၁။

အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၄၁.၁။ ဤနည္းဥပေဒမ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အျခားနည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၊ ခံု႐ံုး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သိ႔ုမဟုတ္
ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ
အႏုညာတသေဘာတူညီခ်က္ပါ

သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈတစ္ရပ္အေပၚ

ခ်က္ခ်င္းကန္႔ကြက္မႈမျပဳဘဲ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေသာ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးသည္
ထိုသ႔က
ို န္႔ကြက္ခြင့္ကို စြန႔္လႊတ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၄၁.၂။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပမထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္၊ ဥကၠ႒၊
တရား႐ံုးႏွင့္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိတို႔သည္

ဤနည္းဥပေဒမ်ား၏

ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအား

တြက္ေျခကိုက္ေသာ

အၿပီးအျပတ္

မွ်တေသာ၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၏

အႏွစ္သာရအားျဖင့္
ျမန္ဆန္ေသာ၊

ခ်မွတ္ႏုိင္ေစျခင္းႏွင့္

သက္ဝင္အာဏာတည္ေစျခင္းငွာ

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ႀကိဳးပမ္းရမည္။
၄၁.၃။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ေရးသားထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ဤနည္းဥပေဒကို
ထုတ္ျပန္ေသာ

အျခားဘာသာစကားတို႔အၾကား

ကြဲလြဲမႈ၊

မကိုက္ညီမႈ

တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ေသာ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားက လႊမ္းမိုးအတည္ျဖစ္ေစရမည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁

အေရးေပၚခံုသမာဓိ
၁။

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္၊ ခံု႐ံုးမဖြဲ႕စည္းမီ
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာတင္သြင္းၿပီးေနာက္တြင္ျဖစ္ေစ
တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေစ၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ၌

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

အျငင္းပြားသူသည္

ထိုေလွ်ာက္ထားမႈမိတၱဴတစ္ေစာင္အား
အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်ိန္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္တြင္

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးထံ

ေပးပို႔ရမည္။

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ေစရမည္။
(က)

ရလိုသည့္ သက္သာခြင့္၏ သေဘာသဘာဝ။

(ခ)

အျငင္းပြားသူက ထိုသက္သာခြင့္ကို ရရွိထိုက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား။

(ဂ)

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးထံ

ေလွ်ာက္ထားမႈမိတၱဴ

ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

သက္ေသခံေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ သိ႔ုမဟုတ္ ေပးပိ႔မ
ု ထားရေသးလွ်င္ ထိုသ႔ိုမိတၱဴ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အေၾကာင္းၾကားစာအား

တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူမ်ားအားလံုးထံ

ေပးပိ႔ရ
ု န္အတြက္

သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရွင္းျပခ်က္။
၂။

ဤေနာက္ဆက္တြဲ
အခေၾကးေငြႏွင့္

၁

ႏွင့္အညီ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားအလို႔ငွာ

အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္

အေရးေပၚခံုသမာဓိ၏

ျပန္လည္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ေသာ

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

စီမံခန္႔ခြဲခႏွင့္

သတ္မွတ္အာမခံေငြမ်ားကိုပါ

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ႏွင့္အတူ ေပးေခ်ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္၊

မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္

အာမခံေငြပမာဏကို

ေလွ်ာက္ထားေသာ

ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံႏုိင္သည္။

သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္အတြင္း

အျငင္းပြားသူထံမွ
မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

အပိုေဆာင္းအာမခံေငြမ်ားကို

ေပးေခ်ျခင္းမရွိလွ်င္၊

ေလွ်ာက္ထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၃။

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈအား SIAC က လက္ခံသင့္သည္ဟု ဥကၠ႒က
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္လွ်င္၊ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္အတူ စီမံခန္႔ခြဲခႏွင့္ အာမခံေငြမ်ား ေပးေခ်မႈကို
လက္ခံရရွိၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ရက္အတြင္း အေရးေပၚခံုသမာဓိ ခန္႔အပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၄။

အျငင္းပြားသူမ်ားက

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မည့္ေနရာကို

သေဘာတူသတ္မွတ္ထားလွ်င္၊

ထိုေနရာသည္

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္အတြက္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုသ႔ို သေဘာတူသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ နည္းဥပေဒ ၂၁.၂
အရ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈျပဳလုပ္မည့္ေနရာအား

ခံု႐ံုးက

သတ္မွတ္ထားမႈအား

ထိခိုက္မႈမရွိေစရဘဲ၊

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္အတြက္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅။

ခန္႔အပ္မႈအား လက္မခံမီ၊ အေရးေပၚခံုသမာဓိျဖစ္မည့္သူသည္ မိမိ၏ဘက္မလိုက္မႈ သိ႔ုမဟုတ္
လြတ္လပ္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ကို
ခန္႔အပ္မႈအား

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာသံသယမ်ား
မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

ကန္႔ကြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို၊

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ရွိေသာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရမည္။

အေရးေပၚခံုသမာဓိ

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

အျငင္းပြားသူမ်ားထံ

အေရးေပၚခံုသမာဓိ ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ားအား အျငင္းပြားသူမ်ားထံ
ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
၆။

အျငင္းပြားသူမ်ားက

အျခားနည္းသေဘာတူသတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္၊

အျငင္းပြားမႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍

ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္

အေရးေပၚခံုသမာဓိသည္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတြင္

ခံုသမာဓိအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
၇။

အေရးေပၚခံုသမာဓိသည္

မိမိအားခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

ျဖစ္ႏုိင္သမွ်

အျမန္ဆံုး၊

ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္

သိ႔ုမဟုတ္

ႏွစ္ရက္အတြင္း၊

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို
ခ်မွတ္ရမည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္ျဖင့္ အျငင္းပြားသူမ်ားအား သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ၾကားနာရန္
အခြင့္အေရးေပးရမည္။
Conference)

သိ႔ေ
ု သာ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စာျဖင့္တင္သြင္းျခင္းမ်ားျဖင့္
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈကို

တယ္လီဖုန္း

လူကိုယ္တိုင္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း

မထိခိုက္ေစရဘဲ၊

႐ုပ္သံအစည္းအေဝး

(Video

အျခားတစ္နည္းအျဖစ္

ျပဌာန္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။

မိမိ၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို

ခံု႐ံုး၏

လႊမ္းမိုးျခင္းအပါအဝင္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ ခံ႐
ု ံုးသို႔ အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားသည္ အေရးေပၚခံုသမာဓိထံ၌
ရွိေစရမည္။
၈။

အေရးေပၚခံုသမာဓိသည္ ၾကားနာမႈတစ္စံုတစ္ရာ၊ စာခ်ဳပ္၀င္မ်ားက တင္သြင္းေသာ တယ္လီဖုန္း
သို႔မဟုတ္

ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္

ဆိုင္းငံ့ေစႏုိင္ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ပဏာမအမိန္႔မ်ား

ၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကို
အေရးေပၚခံုသမာဓိသည္
စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပရမည္။
အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို

စာျဖင့္ေရးသားေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို

အပါအ၀င္
ခ်မွတ္

မိမိက

သိ႔ုမဟုတ္

မိမိ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္
ပဏာမအမိန္႔၊
အေၾကာင္းရင္းေကာင္းျဖင့္

လိုအပ္သည္ဟု
ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာ

ယူဆသည့္
ရွိသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို
ၾကားျဖတ္အမိန႔္
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ

သိ႔မ
ု ဟုတ္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဖယ္ထုတ္ႏုိင္သည္။
၉။

အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိက သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလကို တိုးျမႇင့္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊
အေရးေပၚခံုသမာဓိသည္ မိမိအားခန္႔အပ္သည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ၁၄ ရက္အတြင္း ၾကားျဖတ္အမိန္႔

သို႔မဟုတ္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရမည္။ အေရးေပၚခံုသမာဓိသည္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔
သို႔မဟုတ္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ပံုစံကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိက သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ
မည္သည့္ၾကားျဖတ္အမိန္႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမွ် ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရ။
၁၀။

ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္

အေရးေပၚခံုသမာဓိတြင္

မိမိ၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာအေပၚ
ၾကားျဖတ္အမိန္႔
ျပင္ဆင္

သိ႔ုမဟုတ္

သိ႔ုမဟုတ္

ထုတ္ျပန္သည့္

မရွိေစရ။

လႊမ္းမိုးျခင္းအပါအဝင္ အေရးေပၚခံုသမာဓိက
အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

ဖယ္ထုတ္ႏုိင္သည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

ခံ႐
ု ံုးသည္

စည္းေႏွာင္ျခင္းမရွိပါ။

ၾကားျဖတ္အမိန္႔

ထုတ္ျပန္သည့္

ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္၊

အေရးေပၚခံုသမာဓိက

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ခံု႐ံုးသည္

ေဖာ္ျပသည့္

အေရးေပၚခံုသမာဓိက

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္

ထိုၾကားျဖတ္အမိန္႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၉၀
အတြင္း

ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႕စည္းၿပီးျခင္းမရွိလွ်င္

သိ႔ုမဟုတ္

အၿပီးသတ္အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ခံ႐
ု ံုးကခ်မွတ္ေသာအခါ သိ႔ုမဟုတ္ ေတာင္းဆိုမႈ ႐ုပ္သိမ္းလွ်င္ စည္းေႏွာင္မႈ ရပ္စဲေစရမည္။
၁၁။

အေရးေပၚခံုသမာဓိက

ထုတ္ျပန္သည့္

ၾကားျဖတ္အမိန႔္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သင့္ေတာ္သည့္အာမခံအတြက္

သက္သာခြင့္ေလွ်ာက္ထားေသာ အျငင္းပြားသူ၏ စည္းကမ္းခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ႏုိင္သည္။
၁၂။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ႏွင့္အညီ အေရးေပၚခံုသမာဓိက ထုတ္ျပန္သည့္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ သိ႔ုမဟုတ္
အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို
အျငင္းပြားသူမ်ားအေပၚ

ခ်မွတ္လိုက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍

အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ၿပီး

သေဘာတူလက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ယင္းသည္

စည္းေႏွာင္မႈရွိသည္ကို

ၾကားျဖတ္အမိန္႔

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျငင္းပြားသူမ်ားက

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ခံကတိျပဳၾကသည္။ စြန႔လ
္ ႊတ္မႈတစ္ရပ္ကို တရားဝင္
စြန႔လ
္ ႊတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္၊ အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အယူခံျခင္း၊
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း သိ႔ုမဟုတ္ အားကိုးအားထားျပဳျခင္းတို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးတစ္ခုခု
သို႔မဟုတ္ အျခားတရားေရးအာဏာပိုင္ထံ ေလွ်ာက္ထားခြင့္အား ယတိျပတ္စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၃။

ေနာက္ဆက္တြဲ

၁

အရ

ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အတူပူးတြဲေသာ

ကနဦးအေနျဖင့္

အေရးေပၚခံုသမာဓိက

ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

ေဝပံုက်ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးႏုိင္ၿပီး၊

အၿပီးသတ္ခြဲေဝသတ္မွတ္မႈအတြက္

ခံု႐ံုးတြင္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္အာဏာရွိသည္။
၁၄။

ေနာက္ဆက္တြဲ

၁

ထိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၏
က်င့္သံုးရမည္။

ႏွင့္အညီ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

အေရးေပၚျဖစ္မႈကို

ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို

က်င့္သံုးသင့္သည္ဆိုျခင္းကို

ထည့္တြက္စဥ္းစား၍
မည္သည့္နည္းလမ္းအားျဖင့္

အေရးေပၚခံုသမာဓိက

ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၿပီး၊

သင့္ေတာ္သေရြ႕
ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို
သင့္ေတာ္သလို
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
သို႔မဟုတ္

အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည့္အျပင္၊

အားကိုးအားထားျပဳျခင္းတို႔

အယူခံျခင္း၊

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေစရ။

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္

နည္းဥပေဒ ၃၀.၂ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တိ႔အ
ု ရ စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားအရ
တင္သြင္းေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားပါ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ရပ္ကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။

အခေၾကးေငြမ်ားဇယား
(ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြပမာဏအားလံုးသည္ စင္ကာပူေဒၚလာျဖင့္ ျဖစ္သည္။)

ဤအခေၾကးေငြမ်ားဇယားသည္

၂၀၁၆

စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ထိုေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ၾသဂုတ္လ

ခုႏွစ္

ၾသဂုတ္လ

စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ

၁

၁

ရက္ေန႔တြင္

ရက္ေန႔တြင္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအားလံုးႏွင့္

သက္ဆိုင္မႈရွိေစရမည္။
စာရြက္စာတမ္းတင္သြင္းခ (ျပန္လည္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ေသာ)
စင္ကာပူ အျငင္းပြားသူမ်ား

S$၂,၁၄၀*

ျပည္ပ အျငင္းပြားသူမ်ား

S$၂,၀၀၀

+

စာရြက္စာတမ္းတင္သြင္းခသည္

SIAC

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအားလံုးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

က

စီမံခန္႔ခြဲေသာ

ေတာင္းဆိုမႈ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္စီႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္မႈရွိသည္။
* အခေၾကးေငြတြင္ ၇% GST ပါဝင္သည္။
စီမံခန္႔ခြဲခမ်ား
ေအာက္ပါ

ဇယားႏွင့္အညီ

တြက္ခ်က္ေသာ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအားလံုးႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲခသည္

သက္ဆိုင္ၿပီး၊

SIAC

ယင္းပမာဏသည္

က

စီမံခန္႔ခြဲေသာ

SIAC

သိ႔ေ
ု ပးရမည့္

အျမင့္ဆံုးပမာဏျဖစ္သည္။
အျငင္းပြားသည့္ေငြပမာဏ (S$)

စီမံခန္႔ခြဲခမ်ား (S$)

၁၀၀,၀၀၁ မွ ၅၀၀,၀၀၀ ထိ

၁၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၄,၉၀၀ + ၁.၂၀၀%

၅၀၀,၀၀၁ မွ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ထိ

၅၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၉,၇၀၀ + ၁.၀၀၀%

၁,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ထိ

၁,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၁၄,၇၀၀ + ၀.၆၅၀%

၂,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ထိ

၂,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၂၁,၂၀၀ + ၀.၃၂၀%

၅,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ထိ

၅,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၃၀,၈၀၀ + ၀.၁၆၀%

၁၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ထိ

၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၃၈,၈၀၀ + ၀.၀၉၅%

၅၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၈၀,၀၀၀,၀၀၀ ထိ

၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၇၆,၈၀၀ + ၀.၀၄၀%

၈၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၈၀,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၈၈,၈၀၀ + ၀.၀၃၁%

ထိ
၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထက္

၉၅,၀၀၀

စီမံခန္႔ခြဲခတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ မပါဝင္ပါ။


ခံ႐
ု ံုး၏ အခေၾကးေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား



ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အသံုးျပဳသည့္
(ဥပမာ

ပစၥည္းပစၥယမ်ားႏွင့္

–

ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း

အေထာက္အကူျပဳဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္ခန္းမႏွင့္

ကုန္က်စရိတ္

ပစၥည္းပစၥယမ်ား၊

မွတ္တမ္းကူးယူမႈႏွင့္

ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ႏွင့္


SIAC

SIAC ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသံုးစရိတ္မ်ား
သည္

အနိမ့္ဆံုး

စီမံခန္႔ခြဲခ

S$၃,၈၀၀

အျခားနည္းဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္ အမႈကိစၥအားလံုးအတြက္ ေပးေဆာင္ရမည္။
ခံုသမာဓိ၏ အခေၾကးေငြမ်ား
ဤနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္ေသာ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအတြက္၊
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္

ခံ႐
ု ံုး၏

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ

အခေၾကးေငြမ်ားကို

အျငင္းပြားသူမ်ားက

နည္းဥပေဒ

စီမံခန္႔ခြဲေသာ
၃၄.၁

ႏွင့္အညီ

အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို

သေဘာတူသတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားႏွင့္အညီ တြက္ခ်က္ထားေသာ အခေၾကးေငြသည္
ခံုသမာဓိအသီးသီးထံ ေပးေခ်ရမည့္ အျမင့္ဆံုးပမာဏျဖစ္သည္။
အျငင္းပြားသည့္ေငြပမာဏ (S$)

စီမံခန္႔ခြဲခမ်ား (S$)

၁၀၀,၀၀၁ မွ ၅၀၀,၀၀၀ ထိ

၁၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၁၃,၁၅၀ + ၆.၅၀၀%

၅၀၀,၀၀၁ မွ ၁,၀၀၀,၀၀၀

၅၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၃၉,၁၅၀ + ၄.၈၅၀%

၁,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၂,၀၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၆၃,၄၀၀ + ၂.၇၅၀%

၂,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၅,၀၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၉၀,၉၀၀ + ၁.၂၀၀%

၅,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၅,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၁၂၆,၉၀၀ + ၀.၇၀၀%

၁၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၁၆၁,၉၀၀ + ၀.၃၀၀%

၅၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၈၀,၀၀၀,၀၀၀

၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၂၈၁,၉၀၀ + ၀.၁၆၀%

၈၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၈၀,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၃၂၉,၉၀၀ + ၀.၀၇၅%

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၃၄၄,၉၀၀ + ၀.၀၆၅%

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထက္

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၆၀၅,၀၀၀ + ၀.၀၄၀% မွ
၂,၀၀၀,၀၀၀ အထိ

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္ အခေၾကးေငြ
နည္းဥပေဒ

၃၀.၂

ႏွင့္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားပါ

အေရးေပၚၾကားျဖတ္သက္သာခြင့္အတြက္

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

ေနာက္ဆက္တြဲ

၁

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အရ

အခေၾကးေငြမ်ားကို

ေပးရမည္။
နည္းဥပေဒ ၃၀.၂ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ အရ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြေပးေခ်မႈပါ
ပါဝင္ရမည္။
၁။

အေရးေပၚခံုသမာဓိေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲခ (ျပန္လည္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ေသာ)

စင္ကာပူ အျငင္းပြားသူမ်ား

S$၅,၃၅၀*

ျပည္ပ အျငင္းပြားသူမ်ား

S$၅,၀၀၀

* အခေၾကးေငြတြင္ GST ၇% အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
၂။

အေရးေပၚခံုသမာဓိ၏ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အာမခံေငြမ်ား။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားအပါ ေနာက္ဆက္တြဲ
၁

ႏွင့္အညီ

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

အခေၾကးေငြႏွင့္

အျခားနည္းသတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္၊

အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္

ဤနည္းဥပေဒမ်ားအပါ

အာမခံေငြမ်ားကို

ေနာက္ဆက္တြဲ

အျခားနည္းသတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္၊

၁

အေရးေပၚခံုသမာဓိ၏

အေရးေပၚခံုသမာဓိ၏

S$၃၀,၀၀၀

ႏွင့္အညီ

သတ္မွတ္သည္။

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

အခေၾကးေငြမ်ားကို

S$၂၅,၀၀၀

သတ္မွတ္သည္။
ကန္႔ကြက္မႈအခေၾကးေငြ (ျပန္လည္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ေသာ)
ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္းၾကားစာ တင္သြင္းေသာ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ နည္းဥပေဒ ၁၅.၃ ႏွင့္အညီ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကန္႔ကြက္မႈအခေၾကးေငြကို ေပးေခ်ရမည္။
စင္ကာပူ အျငင္းပြားသူမ်ား

S$၈,၅၆၀*

ျပည္ပ အျငင္းပြားသူမ်ား

S$၈,၀၀၀

* အခေၾကးေငြတြင္ GST ၇% အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အျခားအခေၾကးေငြမ်ား
အႏုညာတ-ဖ်န္ေျဖ-အႏုညာတ အခေၾကးေငြမ်ား
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ
အႏုညာတ-ဖ်န္ေျဖအႏုညာတ

S$၂,၀၀၀
စင္ကာပူ

SIAC S$၂,၁၄၀* + SIMC S$၁,၀၀၀ = S$၃,၁၄၀

အျငင္းပြားသူမ်ား
ျပည္ပ အျငင္းပြားသူမ်ား

SIAC S$၂,၀၀၀ + SIMC S$၁,၀၀၀ = S$၃,၀၀၀

* SIAC အခေၾကးေငြတြင္ GST ၇% အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
ခံုသမာဓိခန္႔အပ္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြ (ျပန္လည္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ေသာ)
သီးျခားကိစၥရပ္အလုိ႔ငွာ ခံုသမာဓိ(မ်ား) ခန္႔အပ္မႈအတြက္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ ခန္႔အပ္မႈအခေၾကးေငြကို
ေပးရမည္။

ခန္႔အပ္ရန္ေတာင္းဆိုေသာ

အျငင္းပြားသူက

ထိုအခေၾကးေငြကို

ေပးရမည္။

ခန္႔အပ္မႈေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔အပ္မႈအခေၾကးေငြအတြက္
ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္အတူ တင္သြင္းရမည္။

စင္ကာပူ
အျငင္းပြားသူမ်ား
ျပည္ပ အျငင္းပြားသူမ်ား

ခံုသမာဓိ ၁

ခံုသမာဓိ ၂

ခံုသမာဓိ ၃

S$၃,၂၁၀*

S$၄,၂၈၀*

S$၅,၃၅၀*

S$၃,၀၀၀

S$၄,၀၀၀

S$၅,၀၀၀

* SIAC အခေၾကးေငြတြင္ GST ၇% အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ အခေၾကးေငြမ်ား
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈၿပီးဆံုးသည့္အခါ၊

သိ႔ုမဟုတ္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ကိစၥရပ္တစ္ရပ္အား ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီးေသာအခါ၊ ခံုသမာဓိသည္ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးက ကုန္က်ထားၿပီး
တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူက

ေပးရမည့္

တရားေရးကုန္က်စရိတ္

(သိ႔ုမဟုတ္

ယင္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

ကုန္က်စရိတ္) အတြက္ အမိန႔္ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ခံုသမာဓိသည္ ေပးရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ပမာဏကိုလည္း
သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။
ခံုသမာဓိက

ထိုသ႔ိုသတ္မွတ္ေပးသည္ကို

SIAC

ထိုသ႔သ
ို တ္မွတ္ေပးျခင္းမရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

က

ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္ပါသည္။

အျငင္းပြားသူမ်ားက

သိ႔ုေသာ္

သတ္မွတ္ပမာဏကို

သေဘာမတူလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျငင္းပြားသူမ်ားအတြက္ ေငြပမာဏကို စည္းၾကပ္ေပးပါရန္ SIAC ရွိ

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား အခြန္စည္းၾကပ္မႈဟု
ရံဖန္ရံခါ

အမည္တပ္သည္။

မွတ္ပံုတင္အရာရွိ၏

ဝန္ေဆာင္မႈကို

လိုအပ္ေသာ

အျငင္းပြားသူက

ေတာင္းဆိုေသာ ကုန္က်စရိတ္ပမာဏအလိုက္ အခေၾကးေငြကို ေပးရသည္။
အျငင္းပြားသည့္ေငြပမာဏ (S$)

တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ အခေၾကးေငြမ်ား
(S$)

၅၀,၀၀၀ အထိ

၅,၀၀၀

၅၀,၀၀၁ မွ ၁၀၀,၀၀၀ ထိ

၅၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၅,၀၀၀ + ၂%

၁၀၀,၀၀၁ မွ ၂၅၀,၀၀၀ ထိ

၁၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၆,၀၀၀ + ၁.၅%

၂၅၀,၀၀၁ မွ ၅၀၀,၀၀၀ ထိ

၂၅၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၈,၂၅၀ + ၁%

၅၀၀,၀၀၁ မွ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ထိ

၅၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၁၀,၇၅၀ + ၀.၅%

၁,၀၀၀,၀၀၀ အထက္

၁,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ၁၃,၂၅၀ + ၀.၂၅%

အျမင့္ဆံုး

၂၅,၀၀၀



အခြန္စည္းၾကပ္မႈေတာင္းဆိုေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုအခေၾကးေငြကို ေပးေခ်ရမည္။



အထက္ပါ အခေၾကးေငြမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္မႈရွိသည့္အေလ်ာက္က်သင့္သည့္ GST ၇% မပါဝင္ပါ။



အထက္ေဖာ္ျပပါ တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈ သိ႔ုမဟုတ္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ အခေၾကးေငြမ်ားဆိုင္ရာ ဇယားသည္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။

SIAC နမူနာအပိုဒ္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ျပင္ဆင္ၿပီး)

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဋိညာဥ္မ်ား

ေရးဆြဲရာတြင္၊

အျငင္းပြားသူမ်ားအေနျဖင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအပိုဒ္ကို ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုပါသည္။
ပဋိညာဥ္တည္ရွိမႈ၊

တရားဝင္မႈ

ဤပဋိညာဥ္မွေပၚေပါက္ေသာ

သိ႔ုမဟုတ္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ရပ္စဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ

သံသယတစ္စံုတစ္ရာ

ဤပဋိညာဥ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ

အပါအဝင္

အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို၊

ထိုအခ်ိန္တြင္ သက္ေရာက္အာဏာရွိသည့္ စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို ၏
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈနည္းဥပေဒမ်ား

(“SIAC

စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈသို႔

လႊဲေျပာင္း၍

အၿပီးအျပတ္

နည္းဥပေဒမ်ား”)
(“SIAC”)
ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

က

ႏွင့္အညီ
စီမံခန္႔ခြဲေသာ

ထိုနည္းဥပေဒမ်ားကို

ဤအပိုဒ္တြင္ကိုးကားျခင္းအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေနရာသည္ [စင္ကာပူ]* တြင္ ျဖစ္ရမည္။
ခံ႐
ု ံုးတြင္ _____________________________________________ ** ခံုသမာဓိ(မ်ား) ပါဝင္သည္။
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားသည္ _________________________
___________________________________________________________________ ျဖစ္ရမည္။
___________________________________________________________________________

သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒအပိုဒ္
အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒအပိုဒ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းရမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း
အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
ဤပဋိညာဥ္အား ____________________________*** ဥပေဒမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
___________________________________________________________________________
*

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေနရာကို ေဖာ္ျပရမည္။

အျခားေရြးစရာေနရာကို စင္ကာပူႏုိင္ငံဟု အျငင္းပြားသူမ်ားက ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ “[စင္ကာပူ]” ေနရာတြင္
ေရြးခ်ယ္သည့္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေနရာကို အစားထိုးေဖာ္ျပပါ။ (ဥပမာ “[ၿမိဳ႕၊ ႏိုင္င]ံ ”)
**

မဂဏန္းအေရအတြက္ ေဖာ္ျပပါ။ တစ္ဦး၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သံုးဦး ေဖာ္ျပရန္။

***

ႏိုင္ငံ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ေဖာ္ျပပါ။

အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနမူနာအပိုဒ္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ျပင္ဆင္ၿပီး)

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဋိညာဥ္မ်ား

ေရးဆြဲရာတြင္၊

အျငင္းပြားသူမ်ားအေနျဖင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအပိုဒ္ကို ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုပါသည္။
ပဋိညာဥ္တည္ရွိမႈ၊

တရားဝင္မႈ

ဤပဋိညာဥ္မွေပၚေပါက္ေသာ

သိ႔ုမဟုတ္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ရပ္စဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ

သံသယတစ္စံုတစ္ရာ

ဤပဋိညာဥ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ

အပါအဝင္

အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို၊

ထိုအခ်ိန္တြင္ သက္ေရာက္အာဏာရွိသည့္ စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို၏
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈနည္းဥပေဒမ်ား

(“SIAC

စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈသို႔

လႊဲေျပာင္း၍

အၿပီးအျပတ္

နည္းဥပေဒမ်ား”)
(“SIAC”)
ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

က

ႏွင့္အညီ
စီမံခန္႔ခြဲေသာ

ထိုနည္းဥပေဒမ်ားကို

ဤအပိုဒ္တြင္ကိုးကားျခင္းအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
ဤအပိုဒ္ႏွင့္အညီ စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို SIAC နည္းဥပေဒမ်ားပါ
နည္းဥပေဒ ၅.၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူပါသည္။
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေနရာသည္ [စင္ကာပူ]* တြင္ ျဖစ္ရမည္။
ခံ႐
ု ံုးတြင္ ခံုသမာဓိတစ္ဦး ပါဝင္သည္။
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားသည္ _________________________
___________________________________________________________________ ျဖစ္ရမည္။

ယခင္စာမ်က္ႏွာတြင္ အၾကံျပဳေဖာ္ျပထားသည့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒအပိုဒ္ကို ႐ႈရန္။

___________________________________________________________________________
*

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေနရာကို ေဖာ္ျပရမည္။

အျခားေရြးစရာေနရာကို စင္ကာပူႏုိင္ငံဟု အျငင္းပြားသူမ်ားက ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ “[စင္ကာပူ]” ေနရာတြင္
ေရြးခ်ယ္သည့္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေနရာကို အစားထိုးေဖာ္ျပပါ။ (ဥပမာ “[ၿမိဳ႕၊ ႏိုင္င]ံ ”)

SIAC-SIMC

အႏုညာတ-ဖ်န္ေျဖ-အႏုညာတ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

(“AMA

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း”)
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္အရ)

၁။

ဤ

AMA

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

အျခားအလားတူအပိုဒ္

စင္ကာပူ

အႏုညာတ-ဖ်န္ေျဖ-အႏုညာတ

(“AMA

အပိုဒ္”)

အပိုဒ္

အရ

စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို

သိ႔ုမဟုတ္

ေျဖရွင္းမႈအတြက္

(“SIAC”)

သိ႔ု

တင္သြင္းသည့္

အျငင္းပြားမႈမ်ားအားလံုး ႏွင/့္ သိ႔ုမဟုတ္ အျငင္းပြားသူမ်ားက ဤ AMA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ
ေျဖရွင္းရန္ သေဘာတူ တင္သြင္းသည့္ အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။ AMA
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ဖ်န္ေျဖမႈလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ စင္ကာပူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျဖန္ေျဖေရးဗဟို
(“SIMC”)

တြင္

သေဘာတူေျပၿငိမ္းေသာ

အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ရပ္သည္

၎တိ႔၏
ု

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္နယ္ပယ္အတြင္း က်ေရာက္ေစရမည္။
၂။

ထိုအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို SIAC က စီမံခန္႔ခြဲမည္ကို အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူလွ်င္၊
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ရပ္အား

AMA

အပိုဒ္

အရ

အျငင္းပြားသူသည္

စတင္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား

(“အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ား”)

ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာကို
တင္သြင္းရမည္။

SIAC

၏

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ားသည္

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ
(၁)

SIAC

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ား (အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္သည့္အတိုင္း) သိ႔မ
ု ဟုတ္
(၂)

UNCITRAL

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ား

(အခါအားေလ်ာ္စြာ

ျပင္ဆင္သည့္အတိုင္း) ျဖစ္ေစရမည္။
၃။

SIAC

မွ

မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္၊

AMA

အပိုဒ္ႏွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္သည့္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအား ထိုအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ စတင္သည့္ေန႔မွစ၍ အလုပ္ဖြင့္ရက္ ၄
ရက္အတြင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိမိတို႔၏ အျငင္းပြားမႈကို AMA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ဖ်န္ေျဖရန္

လႊဲအပ္မႈကို သေဘာတူညီသည့္ေန႔မွစ၍ ၄ ရက္အတြင္း၊ SIMC ထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ SIAC
သည္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာ

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို

SIMC

ထံ

ေပးပို႔ရမည္။
၄။

SIAC သည္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ား ႏွင/့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျငင္းပြားသူမ်ား၏
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ခံု႐ံုးကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။

၅။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ ျပန္ၾကားခ်က္တို႔အား ဖလွယ္ၿပီးေနာက္၊
ခံ႐
ု ံုးသည္

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို

တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း

SIAC

ဆိုင္းငံ့၍

SIMC

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္

၌

ဖ်န္ေျဖေပးရန္အတြက္

အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အျငင္းပြားသူမ်ားက

SIAC

တင္သြင္းထားေသာ

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ အမႈတြဲအား SIMC ၌ ဖ်န္ေျဖမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ SIMC ထံ
ေပးပို႔ရမည္။
SIMC သည္ အမႈတြဲအား လက္ခံရရွိေသာအခါ၊ SIMC ဖ်န္ေျဖမႈဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
SIMC တြင္ ဖ်န္ေျဖမႈစတင္ေၾကာင္း (“ဖ်န္ေျဖမႈစတင္သည့္ေန႔”) SIAC မွ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ
အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ၏

ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို

SIMC

၌

ဖ်န္ေျဖမႈရလဒ္မတိုင္မီအထိ

ဆိုင္းငံ့ထားရမည္။
၆။

SIAC မွတ္ပံုတင္အရာရွိက SIMC ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ အခ်ိန္တိုးျမႇင့္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊ SIMC
ဦးေဆာင္၍

ေဆာင္ရြက္ေသာ

ၿပီးစီးေအာင္

ဖ်န္ေျဖမႈကို

ဖ်န္ေျဖမႈစတင္သည့္ေန႔မွစ၍

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ပတ္အတြင္း

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတစ္ရပ္တြင္

အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

တြက္ခ်က္ရန္အလို႔ငွာ၊

သတ္မွတ္ကာလရပ္နားၿပီး

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ဖ်န္ေျဖမႈ

၈

ဖ်န္ေျဖမႈစတင္သည့္ေန႔တြင္
ဆံုးခန္းတိုင္ေၾကာင္း

SIAC

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက ခံု႐ံုးထံ အေၾကာင္းၾကားေသာအခါ ျပန္လည္စတင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။
၇။

(SIAC မွတ္ပံုတင္အရာရွိက ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္သတ္မွတ္ကာလကို မတိုးျမႇင့္လွ်င္) ၈-ပတ္ကာလ
ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌ သိ႔ုမဟုတ္ ၈-ပတ္ကာလ မကုန္ဆံုးမီ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အျငင္းပြားမႈကို
ဖ်န္ေျဖျခင္းအားျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပည့္အဝ သေဘာတူေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္၊
SIMC

သည္

SIAC

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ

ဖ်န္ေျဖမႈရလဒ္

(ရွိလွ်င္)

ကို

ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။
၈။

အျငင္းပြားမႈအား

ဖ်န္ေျဖျခင္းအားျဖင့္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျပည့္အဝ

သေဘာတူေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္၊ SIAC မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ျပန္လည္စတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခံ႐
ု ံုးထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ခံ႐
ု ံုးသိ႔ု မွတ္ပံုတင္အရာရွိ၏
အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပိ႔ုသည့္ေန႔ရက္တြင္၊ အျငင္းပြားမႈ သိ႔ုမဟုတ္ က်န္ရွိေသာအျငင္းပြားမႈ
(သက္ဆုိင္သည့္အေလ်ာက္)

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္စတင္ရမည္။
၉။

အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား ဖ်န္ေျဖမႈျဖင့္ အျငင္းပြားမႈကို သေဘာတူေျပၿငိမ္းေသာအခါ၊ SIMC သည္
သေဘာတူေျပၿငိမ္းမႈ ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို SIAC မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္

မိမိတို႔၏

သေဘာတူေျပၿငိမ္းမႈအား

သေဘာတူညီေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပဳလုပ္သည့္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ပံုစံျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေပးရန္
ခံ႐
ု ံုးထံ

ေတာင္းဆိုလွ်င္

အျငင္းပြားသူမ်ား

သေဘာတူေျပၿငိမ္းမႈသေဘာတူညီခ်က္ကို
သေဘာတူညီေသာ

သိ႔ုမဟုတ္

ခံု႐ံုးထံ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း

SIAC

မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ျပဳလုပ္သည့္

ခံု႐ံုးသည္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။
ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ား
၁၀။

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္

ဤ

AMA

ဖ်န္ေျဖမႈဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားပါ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ

ေနာက္ဆက္တြဲဇယား

အမႈမ်ားအားလံုးအတြက္

ခ

တြင္

SIMC

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း

ျပန္လည္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ေသာ အမႈတြဲတင္သြင္းခကို SIAC သိ႔ု ေပးရမည္။
၁၁။

အမႈတစ္ခုကို
အျငင္းပြားမႈကို

AMA

အပိုဒ္ႏွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားမစတင္မီ

AMA

မိမိတို႔၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ

ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တင္သြင္းရန္ အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူညီေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ

အေၾကာင္းၾကားစာကို

တင္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္

စာရြက္စာတမ္းတင္သြင္းခကို SIAC ထံ ေပးရမည္။ အျခားနည္းအားျဖင့္၊ ဖ်န္ေျဖမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေပးရန္က်န္ေသာ စာရြက္စာတမ္း တင္သြင္းခ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို SIMC သိ႔ု အမႈကိစၥ
ဖ်န္ေျဖမႈအတြက္ တင္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ SIAC ထံ ေပးရမည္။
၁၂။

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္
အသံုးစရိတ္မ်ားအျပင္

ေတာင္းဆိုလာေသာအခါ
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္

ဖ်န္ေျဖမႈအတြက္

စီမံခန္႔ခြဲခႏွင့္

မွန္းဆကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္

ႀကိဳတင္ေပးေငြတစ္ရပ္ (“ဖ်န္ေျဖမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ေပးေငြ”) ကိုလည္း SIAC ႏွင့္ SIMC ၏
အခေၾကးေငြမ်ားဇယား အသီးသီးႏွင့္အညီ (စုေပါင္း၍ “အာမခံေငြမ်ား”) SIAC ထံ ေပးရမည္။
အာမခံေငြမ်ားပမာဏကို

SIAC

မွတ္ပံုတင္အရာရွိက

SIMC

ႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရမည္။
၁၃။

အမႈတစ္ခုကို
အျငင္းပြားမႈကို

AMA

အပိုဒ္ႏွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားမစတင္မီ

AMA

မိမိတို႔၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ

ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တင္သြင္းရန္ အျငင္းပြားသူမ်ားက သေဘာတူညီေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊
ဖ်န္ေျဖမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ေပးေငြကို SIAC က ေတာင္းဆိုသည့္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္
ႀကိဳတင္ေပးေငြႏွင့္အတူ ေပးရမည္။ အျခားနည္းအားျဖင့္ ဖ်န္ေျဖမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ေပးေငြကို
SIMC သိ႔ု အမႈကိစၥ ဖ်န္ေျဖမႈအတြက္ တင္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ ေပးရမည္။

၁၄။

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရဘဲ၊ တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူက
၎၏ခြဲတမ္းပမာဏကို
တစ္ဖက္အျငင္းပြားသူ၏
အျပည့္အဝျဖစ္ေစ

ေပးရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္၊
အာမခံေငြမ်ားကို

အျငင္းပြားသူတစ္ဦးဦးသည္

လြတ္လပ္စြာ

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ

ေပးႏုိင္သည္။

အာမခံေငြမ်ားကို

ေပးရန္က်န္ရွိေနေသးလွ်င္

SIAC

မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ SIMC ထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၁၅။

SIAC

သည္

အျငင္းပြားသူမ်ားထံ

ထပ္မံေမးျမန္းရန္မလိုဘဲ

မိမိက

ထိန္းသိမ္းထားေသာ

အာမခံေငြမ်ား သိ႔ုမဟုတ္ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ေပးေငြထဲမွ ဖ်န္ေျဖမႈအတြက္
ႀကိဳတင္ေပးေငြမ်ားကို SIMC ထံေပးခြင့္ရွိသည္။

စင္ကာပူ အႏုညာတ-ဖ်န္ေျဖ-အႏုညာတ အပိုဒ္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အရ)

ပဋိညာဥ္တည္ရွိမႈ၊

တရားဝင္မႈ

ဤပဋိညာဥ္မွေပၚေပါက္ေသာ

သိ႔ုမဟုတ္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ရပ္စဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ

သံသယတစ္စံုတစ္ရာ

ဤပဋိညာဥ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ

အပါအဝင္

အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို၊

ထိုအခ်ိန္တြင္ သက္ေရာက္အာဏာရွိသည့္ စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို၏
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈနည္းဥပေဒမ်ား

(“SIAC

စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈသို႔

လႊဲေျပာင္း၍

အၿပီးအျပတ္

နည္းဥပေဒမ်ား”)
(“SIAC”)

က

ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ႏွင့္အညီ
စီမံခန္႔ခြဲေသာ

ထိုနည္းဥပေဒမ်ားကို

ဤအပိုဒ္တြင္ကိုးကားျခင္းအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေနရာသည္ [စင္ကာပူ]* တြင္ ျဖစ္ရမည္။
ခံ႐
ု ံုးတြင္ _____________________________________________ ** ခံုသမာဓိ(မ်ား) ပါဝင္သည္။
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားသည္ _________________________
___________________________________________________________________ ျဖစ္ရမည္။
အျငင္းပြားသူမ်ားက

ထပ္မံသေဘာတူၾကသည္မွာ၊

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈစတင္ၿပီးသည့္ေနာက္

မိမိတို႔သည္ အျငင္းပြားမႈကို ထိုအခ်ိန္တြင္ သက္ေရာက္အာဏာရွိေသာ SIAC-SIMC အႏုညာတ-ဖ်န္ေျဖအႏုညာတ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ

စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျဖန္ေျဖေရးဗဟို

(“SIMC”)

တြင္

ဖ်န္ေျဖျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ဖ်န္ေျဖမႈလမ္းေၾကာင္းျဖင့္
ရရွိေသာ

သေဘာတူေျပၿငိမ္းမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို

လႊဲေျပာင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

SIAC

သေဘာတူညီေသာ

က

ခန္႔ထားေသာ

အႏုညာတခံ႐
ု ံုးသို႔

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္

ျပဳလုပ္သည့္

အႏုညာတဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားရွိရမည္။

___________________________________________________________________________
*

အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေနရာကို ေဖာ္ျပရမည္။

အျခားေရြးစရာေနရာကို စင္ကာပူႏုိင္ငံဟု အျငင္းပြားသူမ်ားက ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ “[စင္ကာပူ]” ေနရာတြင္
ေရြးခ်ယ္သည့္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေနရာကို အစားထိုးေဖာ္ျပပါ။ (ဥပမာ “[ၿမိဳ႕၊ ႏိုင္င]ံ ”)
**

မဂဏန္းအေရအတြက္ ေဖာ္ျပပါ။ တစ္ဦး၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သံုးဦး ေဖာ္ျပရန္။

ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
၁။

ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား

“စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို”သို႔

ေပးေခ်ႏုိင္ေသာ ျပည္တြင္းသံုးခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္။ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားအားလံုးကို
ေအာက္ေဖာ္ျပပါသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ရမည္။
စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို
၃၂ Maxwell Road
#၀၂-၀၁
စင္ကာပူ ၀၆၉၁၁၅
သို႔ – ေငြစာရင္းဌာန
၂။

ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား

ဘဏ္စာရင္းသို႔

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္လည္း

ေပးေခ်ႏုိင္သည္

(ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ခကို က်ခံေပးပါရန္)။ အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
အက်ိဳးခံစားထိုက္သူအမ

:

စင္ကာပူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဗဟို

ဘဏ္အမည္

:

United Overseas Bank Limited

ဘဏ္ခြဲ

:

Coleman Branch

ဘဏ္လိပ္စာ

:

၁ Coleman Street, #၀၁-၁၄ ႏွင့္ ဘီ၁-၁၉, The Adelphi,

ည္

စင္ကာပူ ၁၇၉၈၀၃
ဘဏ္စာရင္းအမွတ္

:

302-313-540-8

ဆြစ္ဖ္ကုတ္

:

UOVBSGSG

ေငြလဲႊရာတြင္ အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္၊ အျငင္းပြားသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေပးပိ႔ုသည့္
ေငြလႊဲျခင္းအေသးစိတ္တြင္

“အမႈတြဲရည္ၫႊန္းအမွတ္

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္။
ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္အေနျဖင့္
ေပးပို႔ေပးေစလိုပါသည္။

အာမခံေငြမ်ားကို

-

မ်က္ျခည္မျပတ္

ေငြလႊဲေျပာင္းၿပီးသည္ႏွင့္

SIAC

၏

မူဝါဒသည္

ေတာင္းဆိုသူ

/

ခုခံေခ်ပသူ”

ကို

ေျခရာေကာက္ရာတြင္

ေငြလႊဲမွတ္တမ္းမိတၱဴတစ္ေစာင္ကို

အျငင္းပြားသူမ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

၎၏

အခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္ (ဥပမာ အျငင္းပြားသူ၏ အတိုင္ပင္ခံ) ထံမွ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လက္ခံရန္
ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။
အျငင္းပြားသူမ်ားသည္

ဘဏ္ေငြလႊဲျခင္းမျပဳမီ

SIAC

ေနာက္ဆံုးလက္ရွိ

ဘဏ္စာရင္းအေသးစိတ္အား စံုစမ္းေမးျပန္းပါရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ အျငင္းပြားသူမ်ားအေနျဖင့္

စင္ကာပူေဒၚလာမွအပ
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