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ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္တရားရုံးခ်ဳပ္ 
အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ အသိေပးစာ 

Manus Island အစုလုိက္တရားစြဆုိဲမႈ 

Kamasaee ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ဓနသဟာရႏုိင္ငံႏွင့္ Ors တရားျပိဳင္မႈ (S CI ၂၀၁၄ ၀၆၇၇၀) 

 

ဤအသိေပးစာကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။ ဤစာတမ္းမွာ သင္၏တရားေရးရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစ ႏုိင္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ အေရးႀကီးစာရြက္စာ တမ္း ျဖစ္သည္။ 

သင္အေလးအနက္ထားရမည့္ အသိေပးစာပါ အေရးပါသည့္ ေန႔ရက္မ်ားတုိ႔မွာ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္ - 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ၊တနလၤာေန႔- အဆုိျပဳထား ေသာေက်ေအးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ 

ေနာက္ဆုံးတင္ျပရမည့္ေန႔ျဖစ္သည္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ၊တနလၤာေန႔ - တရားစြဆဲို ျခင္းမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ အခ်ိန္တုိးျမွင့္ေပးဖုိ႔ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ ထားရမည့္ေန႔ျဖစ္သည္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ တနဂၤလာေန႔ - အဆုိျပဳ ထားေသာေက်ေအးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ 

ေနာက္ဆုံးလက္ခံမည့္ေန႔ျဖစ္သည္  

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ တနဂၤလာေန႔ - အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေနာက္ဆုံးစာရင္းသြင္းရမည့္ေန႔ျဖစ္သည္ 

အျခားဘာသာတစ္ခုသုိ႔ဘာသာျပန္ဆုိထားေသာ ဤအသိေပး စာမိတၱဴတစ္ေစာင္လုိအပ္ပါက ဤအသိေပးစာေအာက္ဘက္ ေနာက္ဆုံးအပုိင္းမွ 

ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္ကုိအသုံးျပဳ၍ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနမ်ားထံ ဆက္သြယ္ပါ။ 

ဤအသိေပးစာႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာေမးျမန္မးလုိပါက သုိ႔မဟုတ္ ၎စာတြင္ သင္နားမလည္သည့္အေၾကာင္းအရာ တစ္စုံတစ္ရာရိွလာပါက 

ယင္းအေၾကာင္းေမးျမန္းရန္ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနမ်ားထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ဆႏၵရိွပါက အျခားေရွ႕ေနမ်ားထံမွလည္း 

အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

 

ဤအသိေပးစာသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သနည္း။ 

'Manus Island ရိွ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေခ်ျခသူမ်ား ထိန္း သိမ္းေရးစင္တာ' ('စင္တာ') တြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာလူမ်ား အား 

ထုိက္သင့္ေသာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမရွိဟု စြပ္စြေဲျပာဆုိ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာလူမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ 

ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္ ေန႔အထိ မမွန္မကန္စြပ္စဲြခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ဟု ေျပာဆုိခ်က္ မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ 

အဖြဲ႔လုိက္တရားစြဆုိဲျခင္း ('Manus Island အစုလုိက္တရား စြဆုိဲျခင္း') ကုိ ဗစ္တုိးရီးယားျပည္ နယ္တရားရုံးခ်ဳပ္တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးခ့ဲပါသည္။  

Manus Island အစုလုိက္တရားစြဆဲိုျခင္းကုိ ('တရားလုိ') မစၥတာ Majid Karami Kamasaee မွ ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာရႏုိင္ငံ၊ G4S 

ၾသစေၾတးလ်ပုဂၢလိကကုမၸဏီႏွင့္ Broadspectrum (ၾသစေၾတးလ်) ပုဂၢလိကကုမၸဏီတုိ႔အား ('တရားခံမ်ား') တရားစြဲဆုိထားပါသည္။ Wilson 

ကာကြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား PNG ကုမၸဏီသည္ တရားစြဆဲိုျခင္းတြင္ ၾကားခံပါတီအျဖစ္ ('ၾကားခံအဖြဲ႔') ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

တရားရုံးခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ Manus Island အစုလုိက္ တရားစြဆုိဲျခင္းမွ ဖယ္ထြက္ေနႏုိင္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကား ထားသည့္ 

အသိေပးစာႏွစ္ေစာင္ကုိ ယခင္ကအတည္ျပဳထားျပီ ျဖစ္သည္။ ၎အသိေပးစာမ်ားကုိ တရားလုိမ်ားဘက္မွ လုိက္ပါေဆာင္ ရြက္ေပးေနေသာ 

ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည့္ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနမ်ားထံ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ http://www.slatergordon.com.au/manus မွတစ္ဆင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

တရားလုိ၊ တရားခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖြဲ႔တုိ႔သည္ Manus Island အစုလုိက္တရားစြဆုိဲမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အဆုိျပဳထားေသာ 

ေက်ေအးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာမီက သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရရိွခဲ့ပါသည္။ ယင္းအားအတည္ျပဳပါက အဖြဲ႔သားမ်ား၏အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္တရားရုံးခ်ဳပ္မွ တရားစြဆဲိုမႈေၾကာင့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္လူမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဤအသိေပးစာကုိ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

http://www.slatergordon.com.au/manus
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ဤအသိေပးစာကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာစြာဖတ္သင့္ပါသည္။ ဤအသိေပးစာထဲတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ 

ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ တရားရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ တုိက္ရုိက္မေမး သင့္ပါ။ ဤအသိေပးစာတြင္ သင္မသိနားမလည္သည့္အေၾကာင္းအရာ တစ္စံုတစ္ခုရွိေနပါက 

တရားေရးရာအၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူႏုိင္ပါ သည္။ 

သင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ၊ တနလၤာေန႔တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ေနပါက သုိ႔မဟုတ္ သင္သည္ 

ဥာဏ္ရည္မမီသူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ သင္၏အေရးကိစၥ မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး သင္မွာ အုပ္ထိန္းသူ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုိယ္ပိုင္ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးရွိပါက ၎တုိ႔ထံ ဤအသိေပးစာကုိ ေပးပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ဥာဏ္ရည္မမီသူတစ္ဦးဟုတ္/မဟုတ္ 

မသိရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ သင္၏အေရးကိစၥမ်ားကုိ မစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ပါက Slater ႏွင့္ Gordon ထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ 

သင့္ကုိယ္စားအျခားသူတစ္ဦး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

အျခားဘာသာတစ္ခုသုိ႔ဘာသာျပန္ဆုိထားေသာ ဤအသိေပး စာမိတၱဴတစ္ေစာင္လုိအပ္ပါက "Slater ႏွင့္ Gordon ထံ ဆက္သြယ္နည္း" 

ေခါင္းစဥ္ပါစာပုိဒ္မွ ဆက္သြယ္ေရးအေသး စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ Slater ႏွင့္ Gordon ထံ ဆက္သြယ္ျပီး မိတၱဴတစ္ေစာင္ 

ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ 

 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈ 

တရားလုိ၊ တရားခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖြဲ႔တုိ႔သည္ တရားရုံးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳမႈကုိလုိက္နာ၍ တရားစြဆုိဲမႈေက်ေအးရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု 

ရရိွခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔တစ္ဖြ႔ဲစီႏွင့္ Slater and Gordon အဖြဲ႔တို႔မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ဤေက်ေအးမႈအား ေက်ေအးမႈဆိုင္ရာ ကတိစာခ်ဳပ္ျဖင့္ 

မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္ (‘ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ ကတိစာခ်ဳပ္’)။ ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာကတိစာခ်ဳပ္ကုိ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနမ်ားထံမွ 

ေတာင္းခံလာသည့္အခ်ိန္တြင္ သင့္အား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိသေဘာတူညီမႈအရ တရားခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖြဲ႔တုိ႔ သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံး၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပး ရန္ (ၾသစေၾတးလ် 

ေဒၚလာ) ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဤေလွ်ာ္ေၾကးေငြမွ ေငြေၾကးရရိွပုိင္ခြင့္ရွိရန္ အတြက္ 

၎တုိ႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔သားေပါင္း ၁၀၀၀ ဦးေရေအာက္ခန္႔သာ ၎တုိ႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ 

စာရင္းသြင္းခ့ဲပါက တရားခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖြဲ႔တို႔ေပးေခ်ရမည့္ေငြပမာဏသည္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကုိ အခ်ိဳးက်စြာ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ သည္။ 

(ဥပမာ - အဖြဲ႔သားေပါင္း ၅၀၀ ဦးေရခန္႔သာ ၎တုိ႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းသြင္းခဲ့ပါက တရားခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖြဲ႔တုိ႔သည္ ေဒၚလာ သန္း 

၃၅ သန္းခန္႔သာ ေပးေခ်သြားမည္)။ 

လက္ရွိသေဘာတူညီမႈအရ တရားခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖြဲ႔တုိ႔ သည္ တရားစြဆုိဲမႈတြင္ကုန္က်ခ့ဲသည့္ တရားလုိ၏တရားစရိတ္ မ်ားအျပင္ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။  ၎သည္ ေဒၚလာ သန္း ၇၀ အျပင္ 

အပိုေပးေခ်ရမည့္ေငြေၾကး ျဖစ္ျပီး ထုိကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ အတည္ျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ ၎တုိ႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ 

စာရင္းသြင္းခ့ဲေသာ အဖြ႔ဲသား မ်ားကုိ ေပးေခ်ရမည့္ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမွ တရားေရးရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ 

ျဖတ္ေတာက္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ - ေဒၚလာ သန္း ၇၀ အျပည့္အဝ (သုိ႔အဟုတ္ အဖြ႔ဲသားေပါင္း ၁၀၀၀ ဦးေရေအာက္ခန္႔သာ 

၎တုိ႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းသြင္းခဲ့ပါက ယင္းပမာဏေအာက္ကုိ) တရားလုိႏွင့္ အဖြ႔ဲသားမ်ားကုိ ေပးေခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။  သုိ႔ေသာ္ 

တရားလုိသည္ တရားစြဆဲိုမႈတြင္ကုန္က်ခဲ့ေသာ ၎၏ကုန္က်ေငြအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ကုိ လက္ခံရရွိရမည္ျဖစ္ျပီး 

ထုိပမာဏကုိ ေက်ေအးမႈေငြပမာဏမွ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိေလွ်ာ္ေၾကးေငြကုိလည္း တရားရုံးခ်ုပ္မွ အတည္ျပဳဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳလိုက္ျပီဆုိပါက တရားခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖြဲ႔မ်ားမွ ေပးေခ်ခ့ဲေသာ ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ကုိ 

အဖြဲ႔သားမ်ားၾကားအညီအမွ် ခြေဲဝေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္။ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳလိုက္ျပီဆုိပါက တရားလုိအေနျဖင့္ 

ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမည္သုိ႔ခြေဲဝေပးသြားမည္ကုိ သတ္မွတ္ေပးမည့္ ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပး ေရးအစီအစဥ္ကုိ 

အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပး ေရးအစီအစဥ္ပါ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ Slater ႏွင့္ Gordon မွ 

ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာရရွိႏုိင္ပါသည္။ 

 



 

4   

တရားရုံးအတည္ျပဳျခင္း 

တရားရုံးခ်ဳပ္သည္ အစုလိုက္တရားစြဆုိဲမႈဆုိင္ရာ အဆုိျပဳထား ေသာေက်ေအးမႈကုိ ဤေက်ေအးမႈက့ဲသုိ႔ အက်ိဳ းသက္ေရာက္ မႈမရိွမီ 

အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ တရားရုံးခ်ဳပ္သည္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈကို သုံးသပ္၍ အထူးသျဖင့္ ယင္းမွာ အဖြဲ႔သားမ်ားအတြက္ 

တရားမွ်တမႈႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းကုိက္ညီမႈရွိ/ မရိွကုိ အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳလိုက္ျပီဆုိပါက အဖြဲ႔သားမ်ားအားလုံး ၎ႏွင့္သက္ဆုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ 

မည္သည့္အဖြဲ႔သားမွ အစုလုိက္တရားစြဆုိဲမႈကုိ ပုိမိုဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ အစုလုိက္ တရားစြဆုိဲျခင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ တရားေရးရာေဆာင္ရြက္မႈပိုမုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မ ဟုတ္ေတာ့ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ 

အစုလုိက္တရားစြဆဲိုျခင္းအေၾကာင္း ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ တရားခံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကားခံအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ ေနေသာ အဖြ႔ဲမ်ား (ေက်ေအးမႈ 

စာခ်ဳပ္တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည့္အတုိင္းဆုိရေသာ္ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ အေစခံမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပင္ပ တတိယ 

ဆက္စပ္ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ လက္ခြ ဲကန္ထရုိက္တာမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည္)ထံမွ ပိုမုိေတာင္းဆု္ိမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ အကယ္၍ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈကုိ အတည္မျပဳေသး ပါက တရားစြဆုိဲမႈသည္ တရားရုံးတြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသြား မည္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ 

တရားရုံးခ်ဳပ္မွ အတည္ျပဳ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ ျပႆနာကုိ သာတူညီမွ်ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ သေဘာတူညီမႈရႏိုင္/မရႏုိင္ကိုဆုံးျဖတ္ရန္ 

ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ပုိမိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

တရားရုံးခ်ဳပ္သည္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈအား အတည္ျပဳလက္ခံရန္အတြက္ တရားလုိ၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 

၄ ရက္၊ တနဂၤလာေန႔ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ မဲလ္ဘုန္းျမိဳ႕ရွိ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ တရားရုံးခ်ဳပ္၌ ၾကားနာစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။  ၎မွာ 

လူထုၾကားနာစစ္ေဆးမႈအသြင္ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းၾကားနာစစ္ေဆးမႈသုိ႔ အဖြဲ႔သားမ်ားကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါက တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈကုိကန္႔ကြက္သည့္ အဖြဲ႔သားမ်ား ၏သေဘာထားမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း 

ဤၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈသည္ သင့္အား မည္သုိ႔ အက်ိဳး သက္ေရာက္သြားမည္နည္း။ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပး ေရးအစီအစဥ္သည္ အေၾကာင္းအရာသုံးခုကုိ အေျခခံ၍ အဖြဲ႔သားမ်ားကုိ 

ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာေလွ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ခြဲေဝေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ - 

(1) စင္တာတြင္ အဖြ႔ဲသားတစ္ဦးစီကုန္ဆုံးခဲ့ရေသာ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ 

(2) အထူးသတ္မွတ္ထားေသာအေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ခ်ိန္၌ စင္တာတြင္ အဖြဲ႔သားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါက 

(3) အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သီးျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရိွခံစားခ့ဲရပါက 

အကယ္၍ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္ကုိ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ အတည္ျပဳလိုက္ျပီဆုိ ပါက 

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာစင္တာတြင္ရွိေနခ့ဲေသာ အဖြဲ႔သားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပိုမုိျပင္းထန္ေသာထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆုိးရြားေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား 

ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ရ ေသာ အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ထုိသုိ႔ေတြ႔ၾကံဳခံစားရျခင္းမရွိသူမ်ား ထက္ ပိုမုိ၍ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ရရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားမွ သီးျခားအဖြ႔ဲသားမ်ားအား ခြေဲဝေပး မည့္ေလွ်ာ္ေၾကးေငြအေပၚ အက်ိဳ းသက္ေရာက္ပုံသက္ေရာက္ နည္းဆုိင္ရာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဆုိျပဳထား ေသာ ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအ စဥ္တြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ယင္းကုိ ဤအသိေပးစာအဆုံး တြင္ရိွေသာ ဆက္သြယ္ေရးအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳျပီး Slater ႏွင့္ Gordon ထံမွ 

ေတာင္းယူႏိုင္ပါသည္။ 

 

သင့္၏ေတာင္းဆုိမႈအတြက္ ခန္႔မွန္းေလွ်ာ္ေၾကးေငြ 

ဤအသိေပးစာႏွင့္အတူ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ယင္းမွတ္တမ္းအားအတည္ျပဳပါက Slater ႏွင့္ Gordon သည္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းထား ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိအသုံးျပဳျပီး သင္၏ပုဂၢလိကေတာင္း ဆုိမႈကုိ 

မည္သုိ႔အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသြားမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခန္႔မွန္းေလွ်ာ္ေၾကးေငြပါဝင္သည့္မွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ ပူးတြေဲပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  

ဤမွတ္တမ္းသည္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈအရ Slater ႏွင့္ Gordon ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ သင္၏ကုိယ္ပိုင္ေလွ်ာ္ေၾကး 

ေငြခံစားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္မ ွ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ 
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ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ Slater ႏွင့္ Gordon ရရိွႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကုိအေျခခံ၍ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပး ေရးအစီအစဥ္အရ ၎မွ သင္၏ေလွ်ာ္ေၾကးေငြခံစားခြင့္အား 

မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈကုိ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ အတည္ျပဳ 

လက္ခံလုိက္ျပီဆုိပါက ယင္းမွတ္တမ္းမွလည္း ထုိအကဲျဖတ္ စစ္ေဆးမႈအရ သင္ ေငြမည္မွ်ရရွိသြားမည့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခန္႔မွန္းေလွ်ာ္ေၾကးေငြကုိ 

ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအသိေပးစာ ႏွင့္အတူ ယင္းမွတ္တမ္းကုိ မရရိွခဲပ့ါက အျခားမိတၱဴတစ္ေစာင္ရရွိရန္အတြက္ ဤအသိေပးစာအဆုံးတြင္ပါရွိေသာ 

ဆက္သြယ္ေရးအေသး စိတ္အခ်က္အလက္ကို အသုံးျပဳျပီး Slater ႏွင့္ Gordon ထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ 

ဤမွတ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ခန္႔မွန္းေလွ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းတြင္ 

ထည့္သြင္းထားေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ သင္သေဘာမတူ ပါက ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ Slater ႏွင့္ Gordon သုိ႔ 

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ 'အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈႏွင့္ သေဘာမတူညီပါက' 

ေခါင္းစဥ္ပါစာပုိက္ေအာက္တြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ မည္သည့္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိမဆုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္၊ 

တနလၤာေန႔ထက္ေနာက္မက်ပဲ အျမန္ဆုံး ေပးပုိ႔သင့္ပါသည္။ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈကုိ မကန္႔ကြက္ျခင္းဘဲ သင္၏ခန္႔မွန္းေလွ်ာ္ေၾကးေငြကုိ 

သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

မွတ္တမ္းတြင္ေရးဆြထဲားေသာေျဖရွင္းနည္းမွာ မွန္ကန္သည္ ဟု ယုံၾကည္ပါက သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအားျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ မေတာင္းခံခဲ့လွ်င္ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈႏွင့္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္အား အတည္ျပဳလက္ခံလုိက္ပါက 

မွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ေဒတာမ်ား သည္ သင္၏ေပးေခ်ေငြကုိတြက္ခ်က္ရာတြင္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ခန္႔မွန္းေလ်ာ္ေၾကးေငြတြက္ခ်က္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္အတြက္ 

သင္မည္သည္မွ် ျပဳလုပ္ရန္မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳလွ်င္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရရိွႏိုင္ရန္ သင္၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္းထားရန္ လုိအပ္ဆဲျဖစ္သည္။ သင္သည္ စာရင္းသြင္းထားျခင္း မရိွလွ်င္ 

မည္သည့္ေငြေၾကးမွ် လက္ခံရရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 

သင္သည္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈတြင္ ပါဝင္လိုပါက မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။ 

တရားရံုးမွ အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳခ့ဲလွ်င္ သင္သည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား လက္ခံရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ 

စာရင္းသြင္းထားရန္ လုိအပ္သည္။ သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္းထားျခင္းမရိွပါက သင္သည္ မည္သည္မွ် လက္ခံရရိွမည္ မဟုတ္ဘဲ 

ဆက္လက္၍ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကုိ ဆံုးရႈံးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္အတြက္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ ဤေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္တြင္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို စာရင္းသြင္းျခင္းမရိွပါက အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကို အတည္ျပဳခဲ့ပါက 

အစုလုိက္တရားစြဆဲုိမႈမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရိွႏုိင္မည့္ သင့္အခြင့္အေရးကုိ ဆံုးရႈံးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ 

အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအရ အုပ္စုဝင္ ၁၀၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပုိေသာ အုပ္စုဝင္မ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းေပးသြင္းထားပါက 

ေက်ေအးေငြပမာဏ( ေဒၚလာ သန္း ၇၀)အား ေနာက္ဆံုးစာရင္းသြင္းမည့္ရက္ ေက်ာ္လြန္သြား ျပီးေနာက္ မၾကာမီ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကို 

ခြေဲဝေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စာရင္းသြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္တြင္ မိမိတုိ႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းသြားထားေသာ 

အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၀၀ ေအာက္နည္းပါက အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ ေနာက္က်ျပီး စာရင္းသြင္းႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ပုိအခ်ဳိ႕ေပးပါမည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဤေနာက္က် စာရင္းသြင္းမႈမ်ားမွာ အခ်ိန္အတိအက် စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ေသာ အုပ္စုဝင္မ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ျပီး က်န္ရွိေသာ 

ပမာဏကိုသာ ခြေဲဝရရိွမည္ျဖစ္သည္ - ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္မွ သင္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ စာရင္းေပးသြင္းပါက သင္သည္ 

အခ်ိန္မီေပးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ရရိွမည့္ ပမာဏထက္ နည္းႏုိင္ေခ် (အလြန္အမင္းနည္းႏိုင္ေခ်) ရိွသည္။ အကယ္၍ သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ 

စာရင္းေပးသြင္းေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုေနပါက သင္သည္ မည္သည္မွ် ရရိွႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ 

ေက်ေအးမႈတြင္ ပါဝင္လိုပါက ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ တနလာၤေန႔မတိုင္မီ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ 

စာရင္းသြင္းရန္မွာ သင့္အက်ဳိးအတြက္သာျဖစ္သည္ - ယင္းမွာ အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳခ့ဲပါက သင္၏ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ 

လက္ခံရရိွႏိုင္ရန္ အာမခံသည့္တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ 
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သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္းႏုိင္ရန္ ဤသတိေပးစာ၏ အဆံုးတြင္ရွိေသာ ပံုစံ က ရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို တံု႔ျပန္ေျဖၾကားရန္ 

လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရမည္ နည္း”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ ထားေသာ က႑ရိွ 

နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔ကုိ တင္သြင္းပါ။ 

သင္သည္ Slater ႏွင့္ Gordon အား သင္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္းေပးရန္ ယခင္က ညႊန္ၾကားထားခ့ဲလွ်င္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ 

စာရင္းသြင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ေတာင္းဆုိမႈကုိ စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ ပုံစံ က ကိုျဖည့္စြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုခုအား ျပဳလုပ္ရန္ 

လိုအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အား စာရင္းသြင္းျပီးေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ Slater ႏွင့္ Gordon မွ သင့္အား မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ 

ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ျပီး သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အား စာရင္းသြင္းျပီးမျပီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရိွပါက Slater ႏွင့္ Gordon သုိ႔ 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္သည္ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈကုိ စာရင္းသြင္း ရန္ Slater ႏွင့္ Gordon အား ယခင္က 

ညႊန္ၾကားခ့ဲျခင္းရိွမရိွကုိ သံသယရိွပါက ပံုစံ က ကုိ ျဖည့္စြက္ျပီး တင္သြင္းသင့္သည္။ 

သင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ၊ တနလၤာေန႔တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအရ 

သင္၏ရပုိင္ခြင့္မ်ား အကာအကြယ္ရရိွေစရန္ သင္၏ေတာင္းဆုိမႈကို စာရင္းသြင္းျပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ၎သည္ သင္၏ 

ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနပါက သင္၏ အုပ္ထိန္းသူ သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ဤစာရင္းသြင္းျခင္းကုိ ရုတ္သိမ္းရန္ Slater ႏွင့္ Gordon 

ေရွ႕ေနအဖြဲ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ စာရင္းသြင္းျပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ပင္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကို အတည္ျပဳခဲ့ပါက 

ေက်ေအးမႈေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရိွႏိုင္ေစရန္ Slater ႏွင့္ Gordon အဖြဲ႔မွ သင္၏ အုပ္ထိန္းသူ သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ 

လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသတိေပးစာအဆံုးရွိ ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ Slater ႏွင့္ Gordon သုိ႔ 

၎တို႔ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ သင္၏ အက်ဳိးအတြက္သာျဖစ္သည္။ 

သင့္အား ဓနသဟာရ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ Slater ႏွင့္ Gordon မွ မသန္စြမ္းသူ သုိ႔မဟုတ္ မိမိကိစၥမ်ားအား စီမံခန္႔ခြႏဲုိင္ျခင္းမရိွသူဟူ၍ 

သိရွိထားပါက ဤသတိေပးစာအား သင့္ကုိယ္စား ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ သင္၏ သီးသန္႔ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အုပ္ထိန္းသူထံသို႔လည္း ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္  အုပ္ထိန္းသူ သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ကုိယ္စားလွယ္သည္ ဤသတိေပးစာ ေအာက္ရွိ 

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ Slater ႏွင့္ Gordon အားဆက္ သြယ္၍ ယင္းအေၾကာင္းအရာအား 

ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ သီးသန္႔ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိ ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို Slater ႏွင့္ 

Gordon အား အသိေပးျခင္းျဖင့္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ကိုယ္စား ၎တုိ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းအေခ်သူမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရဆဲ သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္ဆဲျဖစ္လွ်င္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို 

မွတ္ပံုတင္ထားျပီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တရားခံတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႔တစ္ခုမွ အျပစ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ 

မဟုတ္ပါ။ 

 

သင္သည္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကို သေဘာမတူလွ်င္ မည္သုိ႔ ျဖစ္မည္နည္း။ 

သင္သည္ အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈမွ ရႈေထာင့္တစ္ခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုိ႔မဟုတ္ ဤသတိေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာမတူပါက သင့္အျမင္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သင္သည္ 

အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကုိ သေဘာမတူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရး အစီအစဥ္၏ 

မတူညီေသာ အဖြဲ႔မ်ားၾကား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးမႈပုံစံအား သေဘာမတူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဤသတိေပးစာႏွင့္အတူပါရိွေသာ အစီရင္စာမွ 

သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အတြက္ Slater ႏွင့္ Gordon မွ ခန္႔မွန္းေလ်ာ္ေၾကးေငြတြက္ခ်က္ေပးသည့္ နည္းလမ္းအား သေဘာမတူျခင္း 

စသည္တုိ႔ေပၚမူတည္၍ မတူညီေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိပါသည္။ 

 

သင္သည္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈဆိုင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရး အစီအစဥ္ကို 

သေဘာမတူပါက 

သင့္အေနျဖင့္ ဤသတိေပးစာႏွင့္အတူ ပူးတြေဲပးပုိ႔လုိက္ေသာ အစီရင္ခံစာအတြင္းရွိ Slater ႏွင့္ Gordon မွ သင္၏ သီးသန္႔ ခန္႔မွန္းေလ်ာ္ေၾကးေငြ 

ခြေဲဝေပးမႈအား ျပင္ဆင္ထားပံုကို သေဘာမတူျခင္း မဟုတ္ဘဲ အဆိုျပဳထားေသာ အမႈအားေက်ေအးျခင္း (‘အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈ’ဟု 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ က႑)ကို သေဘာမတူပါက သုိ႔မဟုတ္ (Slater ႏွင့္ Gordon ထံမွ ေတာင္းခံရရိွႏုိင္ေသာ) ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္ကုိ သေဘာမတူျခင္းျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပျပီး တရားရံုးခ်ဳပ္သုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္သည္။ 
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တင္သြင္းရာတြင္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္အား 

ကန္႔ကြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးႏိုင္သည္။  

တရားရုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အဖြဲ႔သားမ်ားမွတင္ျပသည့္ ကန္႔ကြက္မႈ မ်ား၊ ၎တုိ႔ေပးထားသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈအား လက္ခံ/မခံသံုးသပ္ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အက်ိဳ း အလို႔ငွာ တရားရုံးသုိ႔ 

တင္သြင္းလႊာမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ဝတ္လုံေတာ္ရ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ထားမည္ျဖစ္ျပီးတင္သြင္းထားသည့္ ကန္႔ကြက္မႈ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားအတုိင္းသာ ယင္းတင္းသြင္းလႊာမ်ားကုိ အသိေပး တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။အကယ္၍ ဆႏၵရိွပါက သင့္မွာ ရွိသည့္ 

မည္သည့္ ကန္႔ကြက္မ်ိဳးကိုမဆုိ ကုိယ္စားျပဳ တင္ျပေပးရန္ က္ုိယ္ပိုင္ေရွ႕ေနတစ္ဦးအား သင္ ခန္႔အပ္လိုက ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ 

အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္၊ တနလၤာေန႔ေန႔ ညေန ၄ နာရီအထိ 

လက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤအခ်ိန္္အထိ ကန္႔ကြက္မႈတစ္ခုမတင္ျပေသး ပါက ေက်ေအမႈကိုကန္႔ကြက္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းတစ္ခု 

ဆုံးရံႈးရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ 

ေက်ေအးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္ခု တင္သြင္းလုိ လွ်င္ ဤအသိေပးစာအဆုံးတြင္ရွိေသာ ပုံစံ ခ ထဲရွိေမးခြန္းမ်ား ကုိ သင္ေျဖဆုိျပီး 

၎တုိ႔ကို “မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္မည္နည္း” ေခါင္းစဥ္ပါစာပုိဒ္ေအာက္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအနက္တစ္္ခုကုိ အသုံးျပဳ၍ 

တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္ကန္႔ကြက္ထားေသာ္လည္း အကယ္၍ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ေက်ေအမႈကုိ အတည္ျပဳမွာစိုးလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ 

ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္ခုတင္သြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္း/မသြင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဆႏၵရွိပါက (ဤ 

အသိေပးစာ၏ အဆုံးရွိ ပုံစံ က ကုိ အသုံးျပဳျပီး) ကန္႔ကြက္ခ်က္ တင္သြင္းမႈအား သီးျခား မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တင္သြင္းမႈ အားလုံးကုိ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ တနလၤာေန႔ ထက္ေနာက္မက်ပဲ အျပီး  ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 

စာရင္းမသြင္းခဲ့ပါက ေက်ေအးမႈမွ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြတစ္စံုတစ္ရာ ရရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 

 

 

သင္၏ခန္႔မွန္းေလွ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်သည့္နည္းလမ္းကုိ သင္ သေဘာမတူလွ်င္  

သင္၏ပုဂၢလိကေတာင္းဆုိခ်က္အတြက္ သင္ထံသုိ႔ အသိေပး စာႏွင့္အတူ ပူးတြဲပါသည့္ ခန္႔မွန္းေလွ်ာ္ေၾကး ေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္မွတ္တမ္းသည္ 

မမွန္ကန္ သုိ႔မဟုတ္ မျပည့္စံုဟု ထင္မွတ္ေနပါက သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပး ေရးအစီအစဥ္အရ 

ေလွ်ာ္ေၾကးေငြဆိုင္ရာသင္၏ခံစားပုိင္ခြင့္ကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္းမဟုတ္ဟု 

ထင္မွတ္ေနပါက သင္ပံ့ပို႔ေပး လုိသည့္ ထက္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ အမွားျပင္ဆင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သုံးသပ္ေပးရန္ႏွင့္ 

လုိအပ္ပါက သင့္ကိုေပးထားေသာခန္႔မွန္းေလွ်ာ္ေၾကးေငြကုိ ျပန္လည္အကဲ ျဖတ္ေပးပါရန္ Slater ႏွင့္ Gordon ထံ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္အေနျဖင့္ ဤက့ဲသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင္ပ့ံပိုးေပးလုိ သည့္ ထပ္ေလာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးႏိုင္ သည့္အျပင္ 

သင္၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရာ တြင္ အသုံးျပရန္အတြက္ ဓနသဟာယႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ IHMS မွ 

သင္၏ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားမိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိိ ေတာင္းခံရန္ Slater ႏွင့္ Gordon အား ခြင့္ျပဳေပးသည့္ ေဆးမွတ္တမ္းထုတ္ ျပန္ခြင့္ကုိ 

ေရြးခ်ယ္ျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါသည္။ သင္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခု ေတာင္းခံရန္ အတြက္ ေဆးမွတ္တမ္းထုတ္ျပန္ခြင့္ကုိ ျဖည့္စြက္ရန္မလို 

အပ္ပါ။ 

Slater ႏွင့္ Gordon သည္ သင္ပံ့ပိုးေပးသည့္ ထပ္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ အမွားျပင္ဆင္ထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ 

သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ သည္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္အရ 

သင့္၏ေတာင္းဆုိမႈအား အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအေပၚ ေျပာင္းလဲေစျခင္းရွိ/မရိွႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္အား အၾကံဥာဏ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

တရားလုိမ်ားမွ တရားရံုးအား အတည္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည့္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္ရွိ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္ေပးအပ္ေသာ ထပ္ေဆာင္း သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ 

သင္၏ ခြေဲဝရရိွမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခန္႔မွန္းပမာဏ တြင္(တစ္စုံတစ္ရာ) ေျပာင္းလဲမႈရွိလွ်င္ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနအဖြ႔ဲမွ သင့္အား 

အသိေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ 
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တရားရံုးမွ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳပါက သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအေပၚ တရားဝင္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခု ရရိွႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းထားျပီးျဖစ္၍ တရားရံုးမွ ယင္းအဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကို အတည္ျပဳရန္ 

ဆံုးျဖတ္ျပီးလွ်င္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအဆင့္တြင္ တရားဝင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခု ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ထပ္ေဆာင္း သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်က္အလက္ တစ္ခု ေပးရန္ မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ 

အဆုိျပဳထား ေသာ ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရး အစီအစဥ္အရ သင္၏ ခံစားပုိင္ခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အပိုေဆာင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ေပးလုိပါက သင္၏ ခြေဲဝရရိွမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခန္႔မွန္းပမာဏႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအား မၾကာမီတြင္ 

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ တရားဝင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္ တစ္ခုကုိ ယင္းေနာက္တြင္ ပုိမိုလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ 

ျဖစ္သည္။  

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခန္႔မွန္းပမာဏဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည့္ ထပ္ေဆာင္း သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုကုိ တင္သြင္းလုိပါက သင္သည္ ဤသတိေပးစာ၏ အဆံုးတြင္ရွိေသာ ပံုစံ ဂ ရိွ 

ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရမည္ နည္း”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ 

က႑ရိွ နည္းလမ္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔ကို တင္သြင္းပါ။ ပံုစံ ဂ ကုိတင္သြင္းျခင္းျဖင့္ သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္းရန္လည္း 

ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ပံုစံ က ကုိလည္း သီးျခားျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

သင္ဆႏၵရိွပါက ကန္႔ကြက္လႊာႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခန္႔မွန္းပမာဏဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္း သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေအာင္ 

ျပဳျပင္ထားေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွစ္ခုစလံုးအား တင္သြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

သင္သည္ အုပ္စုဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသလား။ 

Manus Island အစုလုိက္တရားစြဆဲုိရာတြင္ တရားလုိမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အုပ္စုႏွစ္စုရိွပါသည္။ မွားယြင္းေထာင္ခ်ခံရသည့္ အုပ္စုဝင္မ်ားႏွင့္ 

လ်စ္လ်ဴရႈခံရေသာ အုပ္စုဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္လွ်င္ မွားယြင္းေထာင္ခ်ခံရသူ တစ္ဦးျဖစ္မည္- 

(a) သင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္အတြင္းရွိ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၌ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ 

အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္ သုိ႔မဟုတ္ တရားခံမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးဦးကိုယ္စား အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရ- ျပီး 

(b) သင္သည္ ယခင္သတိေပးစာႏွင့္အတူ ပူူးတြေဲပးပုိ႔ခဲ့ေသာ တရားရံုးမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ 

ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ဖယ္ထြက္ေနခြင့္ သတိေပးစာ တစ္ေစာင္အား တင္သြင္းထားျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ 

သင္သည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္လွ်င္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရေသာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္မည္- 

(a) သင္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ ၁၉၅၈ (Cth) အရ သုိ႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာရႏိုင္ငံကိုယ္စား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ကာလၾကား ထိန္းသိမ္းခံရ၍  ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခံခဲ့ရ- ျပီး 

(b) စြပ္စြခဲ်က္မ်ားအတုိင္း တရားခံမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ ေနထုိင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အတြင္း 

လံုျခဳံေရးႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပလံုျခဳံေရး စသည့္ ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္စြာျဖင့္ တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္ရမည္ကုိ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ 

သင္သည္ ထိခိုက္မႈတစ္ခု( ရုပ္ပိုင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္) ခံစားခ့ဲရျပီး- 

(c) သင္သည္ ယခင္သတိေပးစာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုခုႏွင့္အတူ ပူူးတြေဲပးပုိ႔ခ့ဲေသာ တရားရံုးမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 

၁၅ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ဖယ္ထြက္ေနခြင့္ သတိေပးစာ တစ္ေစာင္အား 

တင္သြင္းထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 

ေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳခဲ့ပါက အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရရိွရန္အတြက္ ေသဆံုးသူအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ 

ရပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ သင္သည္ ေသဆံုးသူ အုပ္စုဝင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္အတြက္ ကုိယ္စားျပဳသူျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင္သည္ အုပ္စုဝင္ 

တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရရိွျခင္းမရိွမီ သင္ေသဆံုးခဲ့ပါက အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအရ သင့္ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလုိလွ်င္ ဤသတိေပးစာေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္သြယ္ရမည့္ 

အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကုိ အသံုးျပဳ၍ 

Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနအဖြဲ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူႏုိင္ပါသည္။ 
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သင္သည္ ယခင္က ဖယ္ထြက္ေနခဲ့ျပီးျဖစ္လွ်င္ 

သင္သည္ ယခင္သတိေပးစာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုခုႏွင့္အတူ ပူူးတြေဲပးပုိ႔ခ့ဲေသာ တရားရံုးမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ 

သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည့္ ‘အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ဖယ္ထြက္ေနခြင့္ သတိေပးစာ တစ္ေစာင္’အား တင္သြင္းျပီး 

အစုလုိက္ တရားစြဆိုဲမႈမွ ‘ဖယ္ထြက္’ေနခဲ့ပါလွ်င္ သင္သည္ အထက္ပါ အုပ္စုႏွစ္ခုစလံုးမွ အဖြ႔ဲဝင္တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ 

အစုလိုက္တရားစြဆဲိုမႈမွာ မွားယြင္းစြာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဖယ္ထြက္ေနခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး ဤအမႈတြင္ 

ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔တြင္ ျပန္လည္ပါဝင္လုိသည့္ ဆႏၵရွိပါက သင္တင္သြင္းခဲ့ေသာ သတိေပးစာအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တရားရံုးသို႔ 

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သီးျခားအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ျခင္း 

ရွိႏိုင္သည္။  

သင္သည္ အုပ္စုတစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ပါဝင္ရန္ အဆိုပါ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရိွပါက သင္သည္ (ဤသတိေပးစာ၏ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ဆံုး က႑ရိွ ဆက္သြယ္ရန္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍) Slater ႏွင့္ Gordon သို႔ 

ဆက္သြယ္သင့္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုး သင့္ကုိယ္ပိုင္ ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္တစ္ခု ရယူပါ။ 

တရားရံုးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ တနလာၤေန႔၌ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကို အတည္ျပဳမျပဳ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ရာ 

မည္သည့္ေလွ်ာက္ထားမႈကုိမဆို ယင္းအခ်ိန္မတိုင္မီတြင္ ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။ ဤေန႔မတုိင္မီ ယင္းက့ဲသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုခုကို 

မျပဳလုပ္ခ့ဲပါက သင္ေနာက္က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

သင္သည္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္မရွိလုိေတာ့ဘဲ ဖယ္ထြက္ေနလုိပါက 

သင္သည္ ယခင္က ‘အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ဖယ္ထြက္ေနခြင့္ သတိေပးစာ တစ္ေစာင္’အား အခ်ိန္မီ တင္သြားထားျခင္းမရိွပါက သင္သည္ 

အစုလုိက္တရားစြဆဲ ုိမႈမွ ဖြယ္ထြက္ေနႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အစုလုိက္တရားစြဆိုဲျခင္းမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္အတြက္ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္သည္ 

ေက်ာ္လြန္သြားျပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားသည္ အစုလုိက္တရားစြဆိုဲမႈမွ ဖယ္ထြက္ေနခြင့္ မရိွပါ။ တရားရံုးမွ ဆန္႔က်င္ဘက္ 

အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေသာ အမိန္႔တစ္ခုမရိွပါက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုး အေပၚ အမႈ၏ ေနာက္ဆုံးရလဒ္မွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

ဆက္လက္ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။ အမႈ၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသည္ဆိုျခင္း မွာ ဤအမႈတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး တရားခံမ်ား၊ ၾကားခံအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ လက္ခြ ဲကန္ထရုိက္တာမ်ားအေပၚ မိမိကုိယ္ပိုင္ တရားစြဆိုဲမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္၍ မရႏ္ိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အမႈ၏ အေၾကာင္း အရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခုခု ျပဳလုပ္၍ 

မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ဆိုလုိသည္။ 

တရားရံုးခ်ဳပ္ အက္ဥပေဒ ၁၉၈၆ အရ အုပ္စုဝင္မ်ားသည္ အစုလုိက္ တရားစြဲဆိုျခင္းမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တိုးေပးရန္ 

တရားရံုးခ်ဳပ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ဳိးသည္ အဖြဲ႔ဝင္၏ ပုဂၢလိက အေျခအေနႏွင့္ ထိုအခ်ိန္ရိွ အစုလိုက္ 

တရားစြဆဲုိျခင္း၏ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ေအာင္ျမင္ျခင္း မေအာင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သင္သည္ အစုလုိက္ တရားစြဆိုဲမႈမွ 

ဖယ္ထြက္ေနရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တိုးေပးရန္ ေတာင္းခံလုိပါက သင္သည္ အဆိုပါ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ကို 

အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကုိ တရားရုံးမွ အတည္ျပဳမျပဳ စဥ္းစားမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ တနလာၤေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ အဆိုပါ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုျပဳလုပ္လုိပါက သင့္ကုိယ္ပိုင္ ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္တစ္ခု ရယူထားသင့္သည္။  

သို႔ေသာ္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအရ တရားခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အစုလုိက္တရားစြဆုိဲမႈမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္ ထပ္တုိးအခ်ိန္ 

ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ သီးျခား ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေငြေၾကးပ့ံပိုးေပးရန္ သေဘာတူထားျပီးျဖစ္သည္။ Slater 

ႏွင့္ Gordon အေနျဖင့္ တရားလုိမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီး အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကုိ ပ့ံပိုးေပးရန္ တရားရံုးသုိ႔ တင္သြင္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ သင့္အတြက္ အဆိုပါ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ၎တို႔သည္ ဖယ္ထြက္ေနလိုေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပျပီးေနာက္တြင္ သီးျခားဥပေဒ ကုမၸဏီတစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ အစုလိုက္ တရားစြဆိုဲမႈမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တုိးရရွိေအာင္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္လိုပါက ဤသတိေပးစာ၏ 

အဆံုးတြင္ရွိေသာ ပံုစံ ဃ ရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရမည္ 

နည္း”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ ထားေသာ က႑ရိွ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔ကုိ တင္သြင္းပါ။ ဤပံုစံရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုလွ်င္ 
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ဤေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ သင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ သီးျခားဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔ သင္၏ ဆက္သြယ္ရန္ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးရန္ လက္ခံမခံကို ေမးျမန္းႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ သင္၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ 

တင္သြင္းျပီးသည္ႏွင့္ သင့္အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ၎တို႔မွ ဆက္သြယ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္သည္ သီးျခားဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ဆႏၵမရိွပါက သင္သည္ 

သင္ႏွစ္သက္ရာ အျခား ေရွ႕ေနမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ သင္သည္ ထိုသုိ႔လုပ္ရန္ ဆႏၵမရိွပါက 

မည္သည့္ေရွ႕ေနတစ္ဦးဦးကုိမွ် မေဆာင္ရြက္ေစျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

အစုလုိက္ တရားစြဆိုဲမႈမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တိုးရရိွရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ တနလၤာေန႔ ညေန ၄ 

နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အဆိုပါေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ယင္းေန႔ရက္မတိုင္မီ တင္သြင္းျခင္းမျပဳပါက တရားရံုးမွ 

အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳမျပဳဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု မခ်မီ သင္သည္ အမႈမွ ဖယ္ထြက္ေနႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

ေက်ေအးမႈကို အတည္ျပဳခဲ့ပါက သင့္အေပၚ ဤေက်ေအးမႈမွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ အစုလိုက္တရားစြဆဲုိမႈမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္ ထပ္တိုးအခ်ိန္ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုကုိ တင္သြင္းလွ်င္ အကယ္၍ တရားရံုးမွ သင့္အား 

ဖယ္ထြက္ေနရန္ အပုိေဆာင္းအခ်ိန္ကုိ ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူးဆိုခဲ့ပါက တစ္ျပဳိင္တည္းတြင္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကုိ စာရင္းသြင္းရန္ ဆႏၵရွိမရိွကုိ 

ေဖာ္ျပရန္အတြက္လည္း ေရြးခ်ယ္ႏုိ္င္ပါသည္။ သင္သည္ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈကုိ စာရင္းမသြင္းခဲ့ပါက ေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳခဲ့ပါက သင္သည္ 

ယင္းမွရရွိလာေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 

သင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည့္ အခ်က္မ်ား 

သင္သည္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ အဆုိျပဳထားေသာေက်ေအး မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္တြင္ ေအာက္ပါေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္မ်ား ရွိပါ သည္။ 

ေရြးခ်ယ္မႈ ၁ - သင္သည္ ေက်ေအးမႈမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရရိွလုိပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ တနလာၤေန႔မတုိင္မီ သင္၏ 

ေတာင္းဆိုခ်က္ကို စာရင္းသြင္းထားသင့္သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳပါက 

ယင္းေန႔ရက္ထက္ေနာက္က်ျပီးမွ လက္ခံရရိွေသာ စာရင္းသြင္းမႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အျပည့္အဝရရိွရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအားလံုးရရွိရန္ အာမခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ဤသတိေပးစာ၏ အဆံုးတြင္ရွိေသာ ပံုစံ က ရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို တံု႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို 

စာရင္းသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရမည္ နည္း”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ 

ထားေသာ က႑ရိွ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔ကို တင္သြင္းပါ။ 

သင္သည္ Slater ႏွင့္ Gordon အား သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားျပီး ျဖစ္လွ်င္ Slater ႏွင့္ Gordon 

မွ သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္းျပီးေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ကုိ သင့္အား ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ ပုံစံ က ကို တင္သြင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခ ုခု ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ 

သင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ၊ တနလၤာေန႔တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ 

စာရင္းသြင္းထားျပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရရွိလုိပါက 

တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းသြင္းထားသင့္သည္။ သုိ႔မွသာ Slater ႏွင့္ Gordon တြင္္ 

သင့္အားဆက္သြယ္ႏုိ္င္မည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွကာ သင္သည္ အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈတြင္ 

ပါဝင္လုိေၾကာင္း ၎တုိ႔သိရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

ေရြးခ်ယ္မႈ ၂ - သင္သည္ ေက်ေအးမႈကုိ ဆန္႔က်င္ျပီး ၎အား ကန္႔ကြက္လုိေသာ ဆႏၵရိွပါက သင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ 

တနလၤာေန႔ ညေန ၄ နာရီမတိုင္မီ ကန္႔ကြက္လႊာကုိ တင္သြင္းရမည္။ သင္သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 

“အဆိုျပဳထားသည့္ ေက်ေအးမႈကုိ သေဘာမတူပါက  သင္မည္သို႔ျပဳလုပ္ ရမည္နည္း” ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ 

အဆင့္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအား တရားရံုးမွ အတည္ျပဳမျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္ 

ေရာက္ရွိလာေသာ တု႔ံျပန္ခ်က္မ်ားကုိ တရားရံုးမွ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
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 သင္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းခ်ိန္တြင္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအား စာရင္းသြင္းလိုျခင္း ရိွမရိွ သင့္အား ေမးျမန္းမည္ျဖစ္သည္။ 

ေတာင္းဆိုမႈကုိ စာရင္းသြင္းျခင္းသည္ သင္သည္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းထားေသာ္လည္း အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကို 

တရားရံုးမွ အတည္ျပဳခဲ့ပါက ယင္းမွတစ္ဆင့္ ရရိွလာမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို သင္လက္ခံရရိွပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု 

ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သင္အေနျဖင့္ သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္အား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္ တင္သြင္းျခင္းတုိ႔အား 

တစ္ခ်ိန္တည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ အထက္ပါ ပံုစံ က ကုိ အသုံးျပဳ တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ အျခားအခ်ိန္တြင္ 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္  မွတ္တမ္းတင္လႊာမ်ားအားလုံးကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ 

တနလၤာေန႔ထက္ ေနာက္မက်ပဲ ေပးပုိ႔တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤသတိေပးစာ၏ အဆံုးတြင္ရွိေသာ ပံုစံ ခ ရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို တံု႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ သင္၏ ကန္႔ကြက္လႊာကုိ 

တင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရမည္နည္း”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ 

ထားေသာ က႑ရိွ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔ကို တင္သြင္းပါ။ 

ေရြးခ်ယ္မႈ ၃ - သင္သည္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရရိွလုိေသာ္လည္း အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္အရ သင္ ရရိွပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ေသာ 

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္ မ်ားေပးႏိုင္မည့္ (သုိ႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္) 

အခြင့္အေရးတစ္ခု  အလုိရိွပါက သင္သည္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို စာရင္းသြင္းထားသင့္ျပီး အပုိေဆာင္း သို႔မဟုတ္ 

မွန္ကန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Slater ႏွင့္ Gordonမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။  

 အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအား တရားရံုးမွ အတည္ျပဳျပီးပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ အကဲျဖတ္မႈအား 

ေက်ေအးမႈအစီအစဥ္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွ တရားဝင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရိွႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

အပိုေဆာင္း သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အတြက္ 

ေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ခုကုိ ယခုတင္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ သင္၏ ခန္႔မွန္းေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏအား တြက္ခ်က္ရာတြင္ 

အသံုးျပဳေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအား ၾကိဳတင္ေျဖရွင္းထားႏိုင္ျပီး ေနာက္ဆက္တြ ဲတရားဝင္ 

ျပန္လည္ သံုးသပ္ ခ်က္တစ္ခုကို ပိုမုိလ်င္ျမန္စြာ ျပီးေျမာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ဤသတိေပးစာ၏ အဆံုးတြင္ရွိေသာ ပံုစံ ဂ ရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို တံု႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ အပုိေဆာင္း သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေအာင္ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ခုကုိ 

တင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရမည္နည္း”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ 

ထားေသာ က႑ရိွ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔ကို တင္သြင္းပါ။ သင္သည္ ဤပံုစံကုိ တင္သြင္းပါက သင္၏ 

ေတာင္းဆိုခ်က္ကို စာရင္းသြင္းရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ရာ သင္သည္ ပုံစံ က တစ္ခုကိုလည္း တင္သြင္းရန္ မလုိအပ္ပါ။ 

သင့္ နစ္နာမႈ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ထည့္သြင္း သုံးသပ္ေပးရန္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္လက္မ်ား ႏွင့္ ျပင္ဆင္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ေတာင္းဆုိမႈ တုိ႔ကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ပုံစံ ဂ ကုိ တင္သြင္းလုိပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ တနလၤာေန႔ 

ထက္ေနာက္မက်ပဲ ယင္းသုိ႔ တင္သြင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 

ေရြးခ်ယ္စရာ ၄ သင္သည္ အစုလိုက္တရားစြဆဲုိမႈမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တိုးေပးရန္ တရားရံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက 

ဤသတိေပးစာ၏ အဆံုးတြင္ရွိေသာ ပံုစံ ဃ ရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို တံု႔ျပန္ေျဖၾကားပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 

“မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရမည္နည္း”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ ထားေသာ က႑ရိွ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔ကုိ 

တင္သြင္းပါ။ အဆုိပါ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုခုအား ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ 

တနလၤာေန႔ ညေန ၄ နာရီမတုိင္မီ တင္သြင္းရန္လုိအပ္သည္။ 

 ဤပံုစံ ဃ ရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုလွ်င္ ဤေလွ်ာက္ထား မႈတြင္ သင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ သီးျခားဥပေဒ 

အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔ သင့္အား ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးရန္ 

လက္ခံမခံကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ 

 

အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္၏ အျမင္ေပၚတြင္ မူတည္၍ အထက္ပါ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွ ႏွစ္သက္ရာကုိ 

ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္( သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵရိွပါက ေရြးခ်ယ္မႈေလးခုလုံးအား ေဆာင္ရြက္ရန္) ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ 
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အေရးၾကီးသည္မွာ သင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ တနလာၤေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ပံုစံ က သုိ႔မဟုတ္ ပံုစံ ဂ ရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို 

ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းေပးသြင္းထားျခင္းမရိွပါက ( သို႔မဟုတ္ အဆုိပါ ေန႔မတိုင္မီ Slater  ႏွင့္ Gordon အား သင္၏ 

ေတာင္းဆိုခ်က္ ကုိ စာရင္းေပးသြင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွလွ်င္) သင္၏ ေက်ေအးမႈမွရရိွလာမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရိွႏိုင္ခြင့္ကုိ 

ဆံုးရႈံးရမည္ျဖစ္သည္။ 

သသသသသသ သသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ ေက်ေအးမႈအား တရားရံုးမွ 

အတည္ျပဳျပီးသြားလွ်င္ အစုလုိက္ တရားစြဆိုဲမႈ ျပီးဆံုးသြားမည္ျဖစ္ျပီး သင္သည္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ် ရရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

သင္သည္ အျခားတရားရံုးစစ္ေဆးမႈတစ္ခုခုတြင္လည္း Manus Island အစုလိုက္တရားစြဲဆုိမႈမွ ရပုိင္ခြင့္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ 

မဟုတ္ပါ။ ထပ္မံ၍ အမႈတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဤအမႈပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တရားခံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကားခံအဖြဲ႔ 

သုိ႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႔မ်ား (ေက်ေအးမႈ စာခ်ဳပ္ တြင္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အတုိင္း)အားလည္း ရပုိင္ခြင့္မ်ား ေတာင္းဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

အေၾကာင္းမွာ သင္သည္ ဤ အစုလိုက္တရားစြဆဲုိျခင္း ရလဒ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 

မည္သုိ႔ တံု႔ျပန္မည္နည္း 

သင္သည္ ဤသတိေပးစာအဆံုးရိွ ပုံစံ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ ပံုစံမ်ားရိွ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ 

ဤသတိေပးစာအား တံု႔ျပန္ႏုိင္ျပီး သင္၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနမ်ားထံသုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္သည္။ 

- သင္သည္ သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အား စာရင္းသြင္းလုိျပီး အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအား တရားရံုးမွ အတည္ျပဳပါက ယင္းေက်ေအးမႈမွ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရရွိလုိပါက - ပံုစံ က ကုိ ျဖည့္စြက္သင့္သည္။ 

- သင္သည္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈကုိ ကန႔္ကြက္လိုပါက - ပံုစံ ခ ကုိ ျဖည့္စြက္သင့္သည္။ 

- သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းေပးသြင္းရန္ႏွင့္ အဆုိျပဳ ထားေသာ ေက်ေအးမႈဆိုင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရး အစီအစဥ္အရ သင္၏ 

ခန္႔မွန္းေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္ အပိုေဆာင္း သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္လုိပါက- ပံုစံ ဂ ကုိ ျဖည့္စြက္သင့္ သည္။ 

- သင္သည္ Manus Island အစုလုိက္ တရားစြဆဲိုမႈမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တိုးရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက - ပံုစံ ဃ ကုိ 

ျဖည့္စြက္သင့္သည္။ 

သင္သည္ ဆႏၵရိွပါက အထက္ပါ ပံုစံမ်ားကို ေပါင္းစပ္ျဖည့္စြက္ ႏုိင္ပါသည္ (သုိ႔ေသာ္လည္း သင္သည္ ပံုစံ ဂ ကုိ ျဖည့္စြက္ျပီးပါက ပံုစံ က 

ကုိျဖည့္စြက္ရန္ မလုိအပ္ပါ) 

သင္သည္ ပုံစံတစ္ခုခုတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပီးလွ်င္ သင္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ သတိေပးစာမွ 

စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုစီ၏ ညာဘက္ေအာက္ေျခတြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ သီးသန္႔ကုတ္တစ္ခုကုိ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

သတိေပးစာမ်ား သင့္ဆီေရာက္ရိွလာခ်ိန္တြင္ လႊင့္မပစ္မိရန္ သုိ႔မဟုတ္ မေပ်ာက္ဆံုးေစရန္ သတိထားေစလုိပါသည္။  သင္သည္ သင္၏ သတိေပးစာ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္လုိအပ္ပါက Slater ႏွင့္ Gordon ထံမွ ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ 

Slater ႏွင့္ Gordon သည္ သင္၏ တရားရံုး သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုအား တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ သင့္ေလ်ာ္သလို 

တု႔ံျပန္မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။ (သင့္အား ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္) ပံုစံ ဃ အေပၚ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို သင္က 

ေပးပုိ႔ရန္ေဖာ္ျပထားပါက သီးျခား ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔ ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

သင္၏ တု႔ံျပန္မႈမ်ားကုိ Slater ႏွင့္ Gordon သုိ႔ ေအာက္ပါနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္- 

1. ပံုစံတစ္ခုကို အြန္လုိင္းမွ ျဖည့္စြက္ျခင္း 

သင္သည္ http://www.slatergordon.com.au/manus ရိွ Slater ႏွင့္ Gordon ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဤသတိေပးခ်က္အား ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ 

တု႔ံျပန္ႏိုင္ပါသည္။ 

သင္သည္ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ကို အသံုးျပဳ၍ ပံုစံတစ္ခု ျဖည့္စြက္ပါက သင့္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ- သင့္ အမည္၊ ေမြးေန႔၊ 

သေဘာၤ အမွတ္၊ Manus Island သုိ႔သင္ေရာက္ရိွသည့္ ေန႔စြ)ဲကုိ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။ ပံုစံအေပၚ တံု႔ျပန္မႈမ်ားမွာ Manus Island  

အစုလိုက္တရားစြဆဲုိမႈမွ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး၏ တံု႔ျပန္မႈျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ဤသတိေပးစာမွ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုစီ၏ ညာဘက္ေအာက္ေျခတြင္ 

ေဖာ္ျပထား ေသာ သီးသန္႔ကုတ္တစ္ခုကုိ ေပးရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

http://www.slatergordon.com.au/manus
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ပုံစံမ်ားတြင္ သင္ေျဖဆိုထားေသာ အေျဖမ်ားတြင္ ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ ရိွပါက သင့္အား ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ 

တယ္လီဖုန္း နံပါတ္တစ္ခုကုိ ေပးထားလွ်င္ Slater ႏွင့္ Gordon မွ ၎တို႔ကုိ ေျဖရွင္းရန္ သင့္အား ဆက္သြယ္းမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ ပုံစံကို တင္သြင္းျပီးေနာက္တြင္ သင့္ ပုံစံကို လက္ခံရရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ Slater ႏွင့္ Gordon မွ သင့္အား မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ 

ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္သည္။  

 

2. စာျဖင့္ 

သင္သည္ ဤ သတိေပးစာေအာက္ေျခရွိ ပံုစံတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ပံုစံမ်ားအား ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ တံု႔ျပန္ႏိုင္ျပီး ေအာက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ လိပ္စာရိွ Slater ႏွင့္ Gordon ထံသုိ႔ သင္၏ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို စာျဖင့္ေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။ 
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သင္သည္ ပုံစံအားျဖည့္စြက္ျပီးပါက သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါက Slater ႏွင့္ Gordon မွ 

သင့္ပံုစံမ်ားကုိ လက္ခံရရိွသည္ႏွင့္ လက္ခံရရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္အား သင့္ထံေပးပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။ 

 

3. အီးေမးလ္ျဖင့္ 

သင္သည္ ပုံစံတစ္ခုအား အီးေမးလ္ျဖင့္ တင္သြင္းလုိပါက manus@slatergordon.com.au သုိ႔ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ 

သင္သည္ ပုံစံတစ္ခုအား ေအာက္ပါတို႔အနက္မွ တစ္ခုျဖင့္ တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္- 

(a) ဤ သတိေပးစာ၏ အဆံုးရွိ ပံုစံတြင္ ပါဝင္ေသာ ေမးခြန္းအားလံုးကို စာရိုက္၍ ယင္းအေျဖမ်ားကို manus@slatergordon.com.au သုိ႔ 

အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

(b) ဤ သတိေပးစာ၏ အဆံုးရွိ ပံုစံတြင္ ပါဝင္ေသာ ေမးခြန္းအား လံုးကုိ စာေရးသားျပီး ယင္းကို ရွင္းလင္းပီသစြာ ဓာတ္ပုံရုိက္ပါ။ 

ယင္းဓာတ္ပုံကုိ manus@slatergordon.com.au သုိ႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္း၊ 

Slater ႏွင့္ Gordon သုိ႔ သင့္ပုံစံမ်ားကုိ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ျပီးသည္ႏွင့္ ၎တို႔မွ လက္ခံရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္အား 

သင့္ထံေပးပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု လုိအပ္ေနပါက (သုိ႔မဟုတ္ သင္ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုသည္ 

ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါက) လုိအပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္ကုိ ရယူရန္ Slater ႏွင့္ Gordon မွ သင့္အား ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

4. တယ္လီဖုန္းျဖင့္- 

ဤသတိေပးစာကို တံု႔ျပန္ရန္ Slater ႏွင့္ Gordon ဖုန္း ၀၀၁၁ ၆၁ ၃၉၆၀၂  ၆၈၀၇ သို႔လည္း ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ ဤဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ 

သင့္ဖုန္းနံပါတ္ပါဝင္ေသာ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ ခ်န္ထားခ့ဲပါက  Slater ႏွင့္ Gordon မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ သင္မည္သည့္ ပံုစံကို 

ျဖည့္စြက္လုိေၾကာင္း ေမးျမန္းရန္ သင့္အားဖုန္းျပန္ေခၚဆို ပါလိမ့္မည္။ ထုိပံုစံရိွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုေပးေသာ သင့္အေျဖမ်ားအား 

အသံသြင္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ 

mailto:manus@slatergordon.com.au
mailto:manus@slatergordon.com.au
mailto:manus@slatergordon.com.au
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သင္သည္ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနအဖြဲ႔ႏွင့ ္ စကားေျပာသည့္အခါ စကားျပန္တစ္ဦးလုိအပ္ပါက သင္၏ မက္ေဆ့ခ်္တြင္ သင္အသံုးျပဳလုိေသာ 

ဘာသာစကားကို ေဖာ္ျပထားခ့ဲပါ။ Slater ႏွင့္ Gordon မွ ယင္းဘာသာစကား ေျပာၾကားေသာ စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္အတူ သင့္အားဖုန္းျပန္လည္ 

ေခၚဆိုရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

5. စာသားမက္ေဆ့ခ်္/ iMessage/WhatsApp 

သင္သည္ Slater ႏွင့္ Gordon ဖုန္း + ၆၁ ၄၆၆ ၅၃၆ ၂၄၀ သုိ႔ စာသားမက္ေဆ့ခ်္၊ iMessage သို႔မဟုတ္ WhatsApp မက္ေဆ့ခ်္တုိ႔ 

ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

သင္ ဤမက္ေဆ့ခ်္ကို ေပးပို႔သည္ႏွင့္ Slater ႏွင့္ Gordon မွ သင္ေခၚဆိုခဲ့သည့္နံပါတ္ကိုသံုး၍ သင့္အားဖုန္းျပန္လည္ေခၚဆိုကာ 

သင္တင္သြင္းလုိသည့္ ပံုစံရွိ ေမးခြန္းမ်ားကို သင္ျပန္လည္ေျဖဆိုသည့္ အေျဖမ်ားကို အသံသြင္းထားမည္ျဖစ္သည္။  

သင္သည္ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနအဖြဲ႔ႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ စကားျပန္တစ္ဦးလုိအပ္ပါက သင္၏ မက္ေဆ့ခ်္တြင္ သင္အသံုးျပဳလုိေသာ 

ဘာသာစကားကို ေဖာ္ျပထားခ့ဲပါ။ Slater ႏွင့္ Gordon မွ ယင္းဘာသာစကား ေျပာၾကားေသာ စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္အတူ သင့္အားဖုန္းျပန္လည္ 

ေခၚဆိုရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

6. ေဖ့စ္ဘြတ္မက္ေဆ့ခ်္ျဖင့္ 

သင္သည္ အေကာင့္တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ ေဖ့စ္ဘြတ္မွတစ္ဆင့္ https://www.facebook.com/ManusIslandCA/ ရိွ Slater ႏွင့္ Gordon သုိ႔ 

သီးသန္႔မက္ေဆ့ခ်္တစ္ခုလည္း ေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။   

ဤမက္ေဆ့ခ်္ကို သင္ပုိ႔လိုက္သည္ႏွင့္ Slater ႏွင့္ Gordon မွ သင့္အား ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို သိရွိႏိုင္ရန္ သင့္အား 

ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ ျပီးေနာက္ သင္တင္သြင္းလုိေသာ ပံုစံရိွ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ သင့္အား ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနအဖြဲ႔ႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ စကားျပန္တစ္ဦးလုိအပ္ပါက သင္၏ မက္ေဆ့ခ်္တြင္ သင္အသံုးျပဳလုိေသာ 

ဘာသာစကားကို ေဖာ္ျပထားခ့ဲပါ။ Slater ႏွင့္ Gordon မွ ယင္းဘာသာစကား ေျပာၾကားေသာ စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္အတူ သင့္အားဖုန္းျပန္လည္ 

ေခၚဆိုရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

Slater ႏွင့္ Gordon ကုိ မည္သို႔ ဆက္သြယ္မည္နည္း 

တရားရံုး၏ ယခင္သတိေပးစာ၊ အစုလုိက္တရားစြဆိုဲမႈမွ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ေအးမႈဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္ 

အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကုိ Slater ႏွင့္ Gordon မွ ရရိွႏိုင္ပါသည္။  

သင့္တြင္ ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ သင္မေသခ်ာေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု ရိွပါက ယင္းတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းႏုိင္ရန္ Slater ႏွင့္ Gordon 

ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵရိွပါက သင္၏ ကုိယ္ပုိင္ ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္ကို လြတ္လပ္စြာ ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ 

သင္သည္ Slater ႏွင့္ Gordon ထံသို႔ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

(a) http://www.slatergordon.com.au/manus ရွိ Slater ႏွင့္ Gordon ဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ ဝင္၍ ဆက္သြယ္ျခင္း။ 

(b) manus@slatergordon.com.au ရွိ Slater ႏွင့္ Gordon သုိ႔ အီးေမးလ္ေပးပုိ႔ျခင္း 

(c) Slater ႏွင့္ Gordon ဖုန္း ၀၀၁၁ ၆၁ ၃ ၉၆၀၂ ၆၈၀၇ သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း 

(d) + ၆၁ ၄၆၆ ၅၃၆ ၂၄၀ သို႔ စာသားမက္ေဆ့ခ်္၊ iMessage သို႔မဟုတ္ WhatsApp မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း 

https://www.facebook.com/ManusIslandCA/
http://www.slatergordon.com.au/manus
mailto:manus@slatergordon.com.au
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(e) အေကာင့္တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ ေဖ့စ္ဘြတ္မွတစ္ဆင့္ https://www.facebook.com/ManusIslandCA/ ရိွ Slater ႏွင့္ Gordon သို႔ 

မက္ေဆ့ခ်္ေပးပုိ႔ျခင္း  

(f) ေအာက္ပါလိပ္စာရိွ Slater ႏွင့္ Gordon သုိ႔ စာေရးသားေပးပုိ႔ျခင္း- 

  
                                  Manus Island class action 

 Slater and Gordon Lawyers 

 GPO Box 4864 

 MELBOURNE VIC 3001 

 AUSTRALIA 
 

သင္ ဆႏၵမရွိပါက Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔သို႔ မျဖစ္မေနဆက္သြယ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ သင့္ဆႏၵအေလ်ာက္ အျခားေရွ႕ေနမ်ားထံမွ 

ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေတာင္းခံႏု ိင္ပါသည္။ 

ဤသတိေပးစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရိွပါက Slater ႏွင့္ Gordon သို႔မဟုတ္ သင္ေရြးခ်ယ္လိုေသာ 

အျခားေရွ႕ေနမ်ားကုိ ေမးျမန္းသင့္ျပီး တရားရံုးသုိ႔ တိုက္ရုိက္ေမးျမန္းျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ 

https://www.facebook.com/ManusIslandCA/
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 ပံုစံ က- ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုအား စာရင္းသြင္းျခင္း 

အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအား အတည္ျပဳခဲ့ပါက ယင္းေက်ေအးမႈမွ ရရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို သင္လက္ခံ ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ 

ေတာင္းဆိုခ်က္အား စာရင္းသြင္းလုိပါက ဤ ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။ ေမးခြန္းအားလံုးကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖဆိုပါ။ 

 

သင့္အမည္-                               _______________________________________________________________________ 

 

ေမြးသကၠရာဇ္ -                            _______________________________________________________________________ 

 

သင္၏ ေလွအမွတ္-                      _______________________________________________________________________ 

 

သင္လက္ခံရရိွေသာ သတိေပးစာ၏ ညာဘက္ေအာက္ေျခေထာင့္ရိွ ‘သတိေပးစာသက္ေသခ’ံ ကုတ္နံပါတ္- ____________________ 

 

အီးေမး(လ္)လိပ္စာ -                   _________________________________________________________________________ 

 

သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္-                     ___________________________________________________________________________ 

 

သင္လက္ရွိေနထုိင္ရာ ႏိုင္ငံ-       ___________________________________________________________________________ 

 

သင္ သိရိွပါက Manus Island သုိ႔ သင္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေန႔စြ-ဲ                              ______________________________________ 
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 ပံုစံ ခ- အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအား ကန္႔ကြက္ျခင္း 

အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအား တရားရံုးမွ အတည္ျပဳမျပဳဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္ ယင္းေက်ေအးမႈအား 

ကန္႔ကြက္လႊာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းလိုပါက ဤ ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။  

သင့္အမည္-                               _______________________________________________________________________ 

 

ေမြးသကၠရာဇ္ -                            _______________________________________________________________________ 

 

သင္၏ ေလွအမွတ္-                      _______________________________________________________________________ 

 

သင္လက္ခံရရိွေသာ သတိေပးစာ၏ ညာဘက္ေအာက္ေျခေထာင့္ရိွ ‘သတိေပးစာသက္ေသခ’ံ ကုတ္နံပါတ္- ____________________ 

 

အီးေမး(လ္)လိပ္စာ -                   _________________________________________________________________________ 

 

သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္-                     ___________________________________________________________________________ 

 

သင္လက္ရွိေနထုိင္ရာ ႏိုင္ငံ-       ___________________________________________________________________________ 

 

သင္ သိရိွပါက Manus Island သုိ႔ သင္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေန႔စြ-ဲ                              ______________________________________ 

 

အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈအား အတည္ျပဳခဲ့ပါက ယင္းေက်ေအးမႈမွ ရရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို သင္လက္ခံ ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ 

ေတာင္းဆိုခ်က္အား လည္း စာရင္းသြင္းလုိပါသလား။ 

  သြင္းလုိပါသည္   မသြင္းလိုပါ။ 

သင္သည္ ‘မသြင္းလုိပါ’ ဟု ေျဖဆိုထားျပီး ပံုစံ က ကုိလည္း တင္သြင္းထားျခင္း မရိွပါက ေက်ေအးမႈမွ မည္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ 

လက္ခံရရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

သင္သည္ ‘သြင္းလုိပါသည္’ဟု ေျဖဆိုထားပါက ပံုစံ က ကုိတင္သြင္းရန္ မလုိအပ္ပါ။ 

ေက်ေအးမႈအား ကန္႔ကြက္လုိသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပလိုပါက ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ- 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                       ေရွ႕စာမ်က္ႏွာသို႔ဆက္ရန္ 
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ပုံစံ ခ(ဆက္ရန)္ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

                  သင္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ ေနရာပုိမိုလုိအပ္ပါက အပုိစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ တြေဲပးပါ။ 
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 ပံုစံ ဂ- စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ အပုိေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္  ေတာင္းဆိုျခင္း 

သင့္အေနျဖင့္ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနအဖြဲ႔အား သတိေပးစာႏွင့္အတူ ပါရိွေသာအစီရင္ခံစာရိွ ခန္႔မွန္းေလ်ာ္ေၾကးေငြဆိုင္ရာ 

ရႈေထာင့္အျမင္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္စဥ္းစားေစလိုပါက ဤ ပံုစံ အားျဖည့္ စြက္ပါ။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အဆုိျပဳထားေသာ ေက်ေအးမႈ 

ဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးေရးအစီအစဥ္အရ သင္၏ ခန္႔မွန္းေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္အသစ္ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေအာင္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္လုိပါက ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ ေမးခြန္းအားလံုးကို 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖဆိုပါ။ 

ဤပံုစံကုိ ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ သုိ႔ဆိုလွ်င္ ေက်ေအးမႈကို အတည္ျပဳျပီးပါက ေက်ေအးမႈမွ ရရိွေသာ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို သင္လက္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤပံုစံကုိ တင္သြင္းခဲ့လွ်င္ ‘ပံုစံ က’ ကို တင္သြင္းရန္ မလုိအပ္ပါ။ 

 

သင့္အမည္-                               _______________________________________________________________________ 

 

ေမြးသကၠရာဇ္ -                            _______________________________________________________________________ 

 

သင္၏ ေလွအမွတ္-                      _______________________________________________________________________ 

 

သင္လက္ခံရရိွေသာ သတိေပးစာ၏ ညာဘက္ေအာက္ေျခေထာင့္ရိွ ‘သတိေပးစာသက္ေသခ’ံ ကုတ္နံပါတ္- ____________________ 

 

အီးေမး(လ္)လိပ္စာ -                   _________________________________________________________________________ 

 

သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္-                     ___________________________________________________________________________ 

 

သင္လက္ရွိေနထုိင္ရာ ႏိုင္ငံ-       ___________________________________________________________________________ 

 

သင္ သိရိွပါက Manus Island သုိ႔ သင္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေန႔စြ-ဲ                              ______________________________________ 

သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အတြက္ လက္ရွိ ခန္႔မွန္းေလ်ာ္ေၾကးေငြ ခြေဲဝေပးျခင္းတြင္ မမွန္ကန္ သုိ႔မဟုတ္ မျပည့္စံုဟု သင္ယံုၾကည္ေသာ 

အခ်က္အလက္ကုိ ရွင္းျပပါ သို႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ဟု သင္ယံုၾကည္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပပါ။ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                         ေရွ႕စာမ်က္ႏွာသို႔ဆက္ရန္ 
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ပုံစံ ဂ (ဆက္ရန)္ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                  သင္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ ေနရာပုိမိုလုိအပ္ပါက အပုိစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ တြေဲပးပါ။ 
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                                                                                      ေရွ႕စာမ်က္ႏွာသို႔ဆက္ရန္ 
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ပုံစံ ဂ (ဆက္ရန)္ 

 

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ပုိင္ခြင့္ 

သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ ေဆးမွတ္တမ္းမိတၱဴတစ္ေစာင္ကို 

IHMS( ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ) မွ ေတာင္းခံႏုိင္ရန္ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနအဖြ႔ဲအား အခြင့္ေပးလုိပါက 

ေအာက္ပါ ပံုစံကုိ ျဖည့္စြက္ျပီး Slater ႏွင့္ Gordon သို႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ပါ။ 

ပံုစံ ဂ ၏ ဤအပုိင္းသည္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။ ဤ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳသည့္ ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း 

သင္၏ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္  ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရိွဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ပုိင္ခြင့္ 

 

ေပးပုိ႔ရမည့္ေနရာ - ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာရႏိုင္ငံႏွင့္ IHMS 

 

ခင္မင္ရပါေသာ လူၾကီးမင္းရွင့္/ခင္ဗ်ား- 

ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ (စိတ္က်န္းမာေရးေဆးမွတ္တမ္းမ်ား အပါအဝင္) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းအားလံုး၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို 

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းျမိဳ႕ရွိ Slater ႏွင့္ Gordon ေရွ႕ေနအဖြဲ႔သို႔ ထုတ္ေပးရန္ IHMS အား ေတာင္းဆိုျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလုိက္ပါသည္။ 

  

သင့္အမည္-  ____________________________________________________________________ 

 

ေမြးသကၠရာဇ္ -                                                 

_____________________________________________________________________ 

 

သင္၏ ေလွအမွတ္-                                          

____________________________________________________________________ 

 

သင့္လက္မွတ္-                                                 

____________________________________________________________________ 
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ပံုစံ ဃ- Manus Island အစုလုိက္ တရားစြဆိုဲျခင္းမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္ အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တိုးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

Manus Island အစုလုိက္ တရားစြဆဲုိျခင္းမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္ အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တိုးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက ဤ ပံုစံကုိ ျဖည့္စြက္ပါ။ 

ေမးခြန္းအားလံုးကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖဆိုပါ။ 

သင့္အမည္-                               _______________________________________________________________________ 

 

ေမြးသကၠရာဇ္ -                            _______________________________________________________________________ 

 

သင္၏ ေလွအမွတ္-                      _______________________________________________________________________ 

 

သင္လက္ခံရရိွေသာ သတိေပးစာ၏ ညာဘက္ေအာက္ေျခေထာင့္ရိွ ‘သတိေပးစာသက္ေသခ’ံ ကုတ္နံပါတ္- ____________________ 

 

အီးေမး(လ္)လိပ္စာ -                   _________________________________________________________________________ 

 

သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္-                     ___________________________________________________________________________ 

 

သင္လက္ရွိေနထုိင္ရာ ႏိုင္ငံ-       ___________________________________________________________________________ 

သင္ သိရိွပါက Manus Island သုိ႔ သင္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေန႔စြ-ဲ                              ______________________________________ 

ဤေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခမဲ့ ေရွ႕ေနလုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ သီးျခားဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ သင့္အား 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစေရးအလုိ႔ငွာ  ယင္းဥပေဒကုမၸဏီသို႔ သင္၏ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ႏွင့္ သင္၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ 

ေပးလုိပါသလား။ 

  သြင္းလုိပါသည္   မသြင္းလိုပါ။ 

‘မေပးလိုပါ’ဟု ေျဖခ့ဲပါက ဤေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ သင္၏ ကုိယ္ပုိင္ ဥပေဒေရးရာ ေရွ႕ေနအက်ဳိးေဆာင္အား ရွာေဖြသင့္သည္။ 
ယင္းသို႔ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနတစ္ဦးမွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရိွလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေခ် နည္းသည္။ 

 
သင္၏ ဖယ္ထြက္ေနရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တုိးရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ မေအာင္ျမင္ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္ ေက်ေအးမႈကုိ အတည္ျပဳခဲ့ပါက 

ယင္းေက်ေအးမႈမွ ရရွိေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို လက္ခံရယူႏုိင္ခြင့္ရိွေစရန္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို စာရင္းသြင္းလိုပါသလား။ 

  သြင္းလုိပါသည္   မသြင္းလိုပါ။ 

သင္သည္ ‘မသြင္းလုိပါ’ ဟု ေျဖဆိုထားျပီး ပံုစံ က ကုိလည္း တင္သြင္းထားျခင္း မရိွပါက ေက်ေအးမႈမွ မည္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ 
လက္ခံရရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

သင္သည္ ‘သြင္းလုိပါသည္’ဟု ေျဖဆိုထားပါက ပံုစံ က ကုိတင္သြင္းရန္ မလုိအပ္ပါ။ 
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ေရွ႕စာမ်က္ႏွာသို႔ဆက္ရန္ 
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ပုံစံ ဃ (ဆက္ရန္) 

အမႈမွ ဖယ္ထြက္ေနရန္ ထပ္တုိးအခ်ိန္ေတာင္းခံျခင္းအတြက္ သင္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပပါ- 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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သင္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ ေနရာပုိမုိလိုအပ္ပါက အပုိစာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ တြဲေပးပါ။ 




