
မူွါဒေပၐလစီ EGAEB - အငးတာနကးမူွါဒေပၐလစီ  
 
Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးေက္ာငး့မ္ာ့သညးခရိုုငးေဒသအေထျေထျွနးေဆာငးမႈမ္ာ့တစးခုုႏြငးံတစးခုုသိုု႔၊ ထိုု႔်ပငးအႀကီ့မာ့ဆုုဵ့အေန်ဖငးံအငး 
တာနကးသုုိ႔ဆကးသျယးေပ့ထာ့သညးံက္ယး်ပနး႔ေသာဧရိယာကျနးယကးွနးေဆာငးမႈအာ့ေထာကးပဵံေပ့ထာ့သညး။ အငးတာနကးွငးေရာကး 
အသဵုု့်ပဳႏိုုငးမႈသညးက္ာငး့သာ့ႏြငးံဆရာ၊ဆရာမႏြစးဦ့ႏြစးဖကးစလဵုု့အာ့အဓိကက္၍တမူထူ့်ခာ့ေသာအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကမး့လြမး့ေထာကး 
ပဵံေပ့ေပသညး။ ဤွနးေဆာငးမႈေထာကးပဵံေပ့ရ်ခငး့အတျကးခရိုုငးေဒ၏ပနး့တိုုငးမြာအရငး့အ်မစးမ္ာ့မြ္ေွ်ခငး့၊ တီထျငးဆနး့သစး်ခငး့ႏြငးံ 
ဆကးသျယးမႈမ္ာ့အာ့လျယးကူေခ္ာေမျ႕ေစ်ခငး့်ဖငးံေက္ာငး့မ္ာ့သုုိ႔ပညာေရ့ဆိုုငးရာအချငးံအလမး့မ္ာ့်မငးံတငးေပ့ရနး်ဖစးပါသညး။ အငးတာ 
နကးဆုုိသညးမြာ ကမာၻတစးွြမး့ရြိသနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ ကျနးပ္ဴတာမ္ာ့ႏြငးံတစးဦ့တစးေယာကးစီမ္ာ့အာ့ ဆကးသျယးေပ့ထာ့သညးံအီ 
လကးထေရာနစးကျနးယကးတစးခုု်ဖစးပါသညး။ ၎အာ့အစိုု့ရေအဂ္ငးစီမ္ာ့ႏြငးံေဒသႏြငးံ်ပညးနယးကျနးယကးမ္ာ့၏ ရႈပးေထျ့ ေသာဖျဲ႕စညး့မႈ 
အာ့်ဖငးံဖျဲ႕စညး့ထာ့သညး။ ခရုုိငးေဒသအတျငး့ႏြငးံ ကမာၻတစးွြမး့ွငးေရာကးအသဵုု့်ပဳႏိုုငးမႈႏြစးမ္ိဳ့စလဵုု့အာ့ေထာကးပဵံေပ့ထာ့ေသာကျနး 
ယကးတစးခုု၏ ေခ္ာေမျ႕ေသာ စီမဵလညးပတးမႈသညး အဆဵုု့သတးသဵုု့စျဲသတူစးဦ့စီ၏မြနးကနးေသာအ်ပဳအမူေပၐတျငးမူတညးေနေပသညး။ 
  
အသဵုု့်ပဳသူမ္ာ့သညးကျနးယကးွငးေရာကးအသဵုု့်ပဳႏိုုငးမႈအာ့ရရြိ၊ ထိနး့သိမး့ရနးအတျကးဤမူွါဒေပၐလစီ၏ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့အာ့လိုုကး 
နာရမညး်ဖစးသညး။ ဤမူွါဒေပၐလစီအတျငး့ရြိေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့မြတစးစုုဵတစးရာအာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးပါကေအာကးပါရလဒးမ္ာ့ထျကး 
ေပၐလာႏုုိငးေပ သညး-  
 
* ွငးေရာကးအသဵုု့်ပဳႏိုုငးမႈအာ့ရပးဆဲဖ္ကးသိမး့မႈ  
* အနာဂါတး ွငးေရာကးအသဵုု့်ပဳႏိုုငးမႈအာ့ ်ငငး့ပယးမႈ  
* ်ဖစးႏိုုငးေ်ခရြိသညးံ စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာအရ အေရ့ယူခဵရမႈ  
အဓိပါၸယးဖျငးံဆိုုခ္ကးမ္ာ့-  
 
1. တရာ့မွငး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ - ေဒသခဵ၊ ်ပညးနယး ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး ဖယးဒရယး ဥပေဒမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံလႈပးရြာ့ 
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ မြနးသမြ္ပါွငးေသားလညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ။  
 
2. ညစးညမး့ေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ - အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးႏြငးံ အမ္ာ့်ပညးသူစီမဵလညးပတးသညးဆံကးသျယးေရ့ယာဥးမ္ာ့ 
ေပၐတျငးအသဵုု့်ပဳမႈအတျကး ေယဘုုယ္လကးခဵထာ့ေသာလူမႈေရ့ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ပါ 
ွငးသညး။ ဤတျငးလိငးပိုုငး့ဆိုုငးရာအသာ့ေပ့ကိရိယာပစၥညး့မြနးသမြ္အာ့်ပနးလညးရယူမႈ သိုု႔မဟုုတးွငးေရာကးအသဵုု့်ပဳမႈပါွငးေပသညး။  
 
3. မသငးံေတားေသာ အသုုဵ့်ပဳမႈ - ဤမူွါဒေပၐလစီအာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈအ်ဖစး်ပဳမူေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမြနးသမြ္၊ သိုု႔မဟုုတး 
စနစး စီမဵအုုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့မြ မသငးံေတားဟုု ယူဆသညး ံအပိုုေဆာငး့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ပါွငးေပသညး။  
 
4. စနစး စီမဵအုုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့ - ေက္ာငး့ ခရုုိငးေဒသ၏ ွနးထမး့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့၊ ၎တုုိ႔၏ အလုုပးတာွနးေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့တျငး ခရိုုငး 
ေဒသ၏ ကျနးပ္ဴတာ ကျနးယကးအာ့ ႀကီ့ၾကပးကျပးကမဲႈ ပါွငးေပသညး။  
 
5. အႏၱရာယးရြိေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ - ပ္ကးဆီ့မႈ်ဖစးေစႏုုိငးေသာ၊ အႏၲရာယးရြိေသာသိုု႔မဟုုတးခရိုုငးေဒသ၊ ႀကီ့မာ့ 
ေသာလူမႈအသိုုငး့အွိုုငး့သိုု႔ အေႏြာငးံယြကး်ဖစးေစေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့။  
 
6. ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ လုုဵ်ခဵဳအႏၱရာယးကငး့ေရ့ အေပ့ယူေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့ - ၎တုုိ႔ကိုုယးတိုုငး သိုု႔မဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ပုုဂၢိဳလးမ္ာ့သုုိ႔ 
ဆကးႏျယးေနသညးံ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာဆကးသျယးလိပးစာအခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ေဖားထုတုး်ပသ်ခငး့။  
 
ညစးညမး့မႈ၊ လိငးအသာ့ေပ့မ္ာ့ သိုု႔မဟုုတး အသကးမ်ပညးံသူမ္ာ့သုုိ႔ အႏၲရာယး်ဖစးေစႏုုိငးမညးံအ်ခာ့ေသာအရာမ္ာ့စသညးတုုိ႔သိုု႔ွငး 
ေရာကးအသဵုု့်ပဳမႈကိုုကနး႔သတးတာ့်မစးရနးအတျကးခရိုုငးေဒသမြစစးထုုတးစစးေဆ့်ခငး့ကိုုေထာကးပဵံေပ့ေပသညး။ထိုုသုုိ႔ေသာအရာမ္ာ့မညး 



သညးအံခါမြ္ၾကဵဳေတျ႕ရမညးမဟုုတးဟုုခရိုုငးေဒသမြအာမခဵေပ့ႏုုိငး်ခငး့မရြိေပ။ ကမာၻလဵုု့ဆိုုငးရာ ကျနးယကးတစးခုေပၐတျငးအရာရာတုုိငး့ 
အာ့ထိမး့ခ္ဳပးရနးမြာမူမ်ဖစးႏိုုငးေပ၊ ထိုု႔်ပငးပဵုုမြနးအသဵုု့်ပဳသူမ္ာ့ပငးလြ္ငး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးအရာမ္ာ့အာ့အလျယးတကူ ရြာေဖျေတျ႕ရြိႏုုိငးသိုု႔မ 
ဟုုတးွ ငးေရာကး်ဖတးေက္ားသျာ့မိႏိုုငးေပသညး။ ေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသမြလကးခဵယဵုုၾကညးထာ့သညးမြာဤကမၻာလဵုု့ဆိုုငးရာကျနးယကးေပၐမြရ 
ရြိႏုုိငးေသာတနးဖုုိ့ရြိသညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ပနးလြနးဆကးသျယးမႈမ္ာ့သညးအသဵုု့်ပဳသူမ္ာ့မြခရိုုငးေဒသ၏ပညာေရ့ဆိုုငးရာပနးတိုုငး 
မ္ာ့်ဖငးံတစးသမတးတညး့မက္ေသာ အရာမ္ာ့သုုိ႔ွငးေရာကးအသဵုု့်ပဳေကာငး့ အသဵုု့်ပဳမႈထကးအေလ့ခ္ိနးသိသာစျာပငးသာလျနးလိမးံမညး 
ဟု ုယဵုုၾကညးထာ့ေပသညး။  
 
ခရုုိငးေဒကျနးယကးအာ့အသဵုု့်ပဳမႈသညးံအချငးံထူ့တစးခုု်ဖစးၿပီ့၊ အချငးံအေရ့တစးခုုမဟုုတးေပ၊ သိုု႔်ဖစး၍အာ့လဵုု့ေသာအသဵုု့်ပဳသူမ္ာ့သညး 
ထိုုကံဲသုုိ႔ပငးတနးဖိုု့ထာ့အသဵုု့်ပဳရမညး်ဖစးသညး။ မသငးံေတားေသာအသဵုု့်ပဳမႈသညးဤအချငးံထူ့အာ့ဖ္ကးသိမး့ခဵရမႈရလဒး ထျကးေပၐလာ 
ေကာငး့ထျကးေပၐလာေစႏုုိငးေပသညး။ ေအာကးေဖား်ပပါ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့အတိအလငး့တာ့်မစးထာ့ေပသညး-  
 
1. တရာ့မွငးသိုု႔မဟုုတးညစးညမး့သညးံလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး မသငးံေတားေသာအသဵုု့်ပဳမႈမြနးသမြ္အတျကး၊ သိုု႔မြမဟုုတး 

၎တုုိ႔အာ့ ေထာကးပဵံေပ့မႈအ်ဖစး ခရုုိငးေဒသ၏ကျနးယကးအာ့အသဵုု့်ပဳ်ခငး့။  
 

2. မသငးံေတားေသာခရုုိငးေဒသႏြငးံသကးဆိုုငး်ခငး့မရြိသညးံစီ့ပျာ့ေရ့ ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး ေရာငး့ွယးေရ့ရညးရျယးခ္ကးမြနးသမြ္၊ ကုုနးပစၥညး့ 
ေၾကား်ငာ်ခငး့၊ သိုု႔မဟုုတးႏိုုငးငဵေရ့ဆိုုငးရာ၊ ႏိုုငးငဵေရ့မဲဆႏၵဆိုုငးရာလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမြနးသမြ္အာ့ေထာကးပဵံေပ့မႈအ်ဖစးခရိုုငးေဒသ 
၏ကျနးယကးအာ့အသဵုု့်ပဳ်ခငး့။  

 
3. ကျနးပ္ဴတာဗိုုငး့ရစးမြနးသမြ္အာ့မိတးဆကးေပ့်ခငး့အပါအွငး ခရုုိငးေဒသ၏ကျနးယကးေပၐတျငးေဒတာမ္ာ့ထိခိုုကးေစရနး၊ ဖ္ကးဆီ့ပစး 

ရနးသိုု႔မဟုုတးေ်ပာငး့လပဲစးရနးႀကိဳ့ပမး့မႈမြနးသမြ္ပါွငးေသားလညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိသညးံ၊ ကျနးယကးသိုု႔မဟုုတးကျနးယကးအရငး့ 
အ်မစးမ္ာ့အာ့တမငးသကးသကးဖ္ကးဆီ့ပစး်ခငး့။  

 
4. ကနး႔သတးတာ့်မစးထာ့သညးံ ေဒတာမ္ာ့သုုိ႔ွငးေရာကးရနး၊ သိုု႔မဟုုတး အ်ခာ့ေသာအသဵုု့်ပဳသူမ္ာ့အတျကးကျနးယကးအသဵုု့်ပဳမႈ 

အာ့အေႏြာငးံယြကးေပ့ရနးႀကိဳ့စာ့်ခငး့။  
 
5. အ်ခာ့ေသာ တစးဦ့တစးေယာကး ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး အုုပးစုုလိုုကးထဵသုုိ႔ ေယဘုုယ္အာ့်ဖငးံ ်ပစးမႈေ်မာကးသညးံ၊ ဂုုဏးသိကၡာက္ေစသညးံ၊ 

ေစားကာ့ေႏြာငးံယြကးသညးံသိုု႔မဟုုတး ၿခိမး့ေ်ခာကးသညးံ ဘာသာစကာ့ သိုု႔မဟုုတး ညစးညမး့စကာ့အသဵုု့်ပဳ်ခငး့။  
 
6. အႏၲရာယးရြိသညးံသတငး့အခ္ကးလကးမ္ာ့ဖနးတီ့်ခငး့ သိုု႔မဟုုတးွငးေရာကးအသဵုု့်ပဳ်ခငး့။  
 
7. ေကားပီချငးံမ္ာ့ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့ သိုု႔မဟုုတးလိုုငးစငးသေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့အာ့စျပးဖကးေႏြာငးံယြကး်ခငး့။ ဤတျငးေဆာံဖးွဲ၊ ခရစးဒစးေပ့ 

ထာ့်ခငး့မရြိသညးံစာသာ့အသဵုု့်ပဳမႈ၊ ဂရပးဖစးပဵုုမ္ာ့၊ ဓာတးပဵုုမ္ာ့၊ အီလကးထေရာနစးေဒတာမ္ာ့၊ သိုု႔မြမဟုုတးတစးဦ့တစးေယာကး 
သိုု႔မဟုုတးတညးရြိမႈမ္ာ့သုုိ႔ ၎တုုိ႔၏ချငးံ်ပဳခ္ကးမပါရြိဘဲ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာအချငးံမ္ာ့အာ့စျပးဖကးေႏြာငးံယြကးမႈ အစရြိသညးတိုု႔ပါွငးေသား 
လညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ။ ခရိုုငးေဒသကျနးယကးအာ့်ဖငးံ စုုေဆာငး့ရရြိထာ့ေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမြနးသမြ္အာ့ကူ့ 
ခ္်ခငး့ကိုုလညး့တာ့်မစးထာ့ေပသညး။ အသဵုု့်ပဳသူမ္ာ့သညးခရိုုငးေဒသ၏ကျနးယကးေပၐတျငးေနရာခ္ထာ့ေသာ ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့ 
အာ့၊ ထိုုပစၥညး့မ္ာ့သညး ေကားပီချငးံ်ဖငးံအက္ဵဳ့ွငးသညးံအေ်ခအေနမြလျဲ၍၊ ၎တုုိ႔အာ့ပိုုငးဆိုုငးမႈမရြိေပ။  

 
8. ချငးံ်ပဳခ္ကးမရရြိထာ့ေသာအသဵုု့်ပဳသူမ္ာ့အာ့ခရိုုငးေဒသ၏ ကျနးယကးသိုု႔ ွငးေရာကးအသဵုု့်ပဳႏိုုငးမႈကိုုေထာကးပဵံေပ့်ခငး့။  
 
9. အီလကးထေရာနစး ေမ့လးအေကာငးံလြ္ိဳ႕ွြကးစကာ့လဵုု့မ္ာ့အာ့မြ္ေွ်ခငး့၊ သိသာ်မငးသာေသာေနရာမ္ာ့တျငးလြ္ိဳ႕ွြကးစကာ့လဵုု့ 

မ္ာ့အာ့ထာ့ရြိရရြိေစ်ခငး့၊ သိုု႔မဟုုတး ကျနးပ္ဴတာေပၐတျငး “အေကာငးံစာရငး့ဖျငးံလ္ကး” ထာ့ရြိခဲံ်ခငး့။  
10. ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ လဵုု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေရ့အာ့ အေပ့အယူ်ပဳ်ခငး့။  

 



11. အငးတာနကးေပၐရြိ မသငးံေတားေသာအရာမ္ာ့သုုိ႔ အသကးမ်ပညးံသူမ္ာ့ ွငးေရာကးႏိုုငးရနး အချငးံေပ့်ခငး့။  
 
12. အသကးမ်ပညးံသူမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ဖျငးံဟ်ခငး့၊ အသဵုု့်ပဳ်ခငး့ ႏြငးံ ်ဖနး႔ေွ်ခငး့။  
 
ခရုုိငးေဒသသညးအမ္ာ့အာ့်ဖငးံ “ဿှရာစုုတျငးကေလ့မ္ာ့အာ့ကာကျယးေပ့်ခငး့ အတးဥပေဒ” (ဤမြစ၍ “အတးဥပေဒ”ဟုသုဵုု့ႏႈနး့သျာ့ 
မညး) ဟုညုႊနး့ဆိုုေလံရြိေသာဘေရာံဒးဘနး့ ေဒတာတိုု့တကးမႈအတးဥပေဒ၏ ေခါငး့စဥး (ဿ) ႏြငးံအညီလုုိကးနာသျာ့မညး်ဖစးသညး၊ ဤ 
အတးဥပေဒအရအငးတာနကးအသဵုု့်ပဳမႈႏြငးံ လဵုု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေရ့ေပၐတျငးလူထုု၏သတိ်ပဳသိရြိလာမႈကနးပိနး့အာ့ဖနးတီ့ရနးႏြငးံ်မငးံတငး 
ေပ့ရနး၊ ထိုု႔်ပငးလဵုု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေသာအငးတာနကးအသဵုု့်ပဳမႈအတျကးမဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးရနးအတျကးေက္ာငး့မ္ာ့ 
ႏြငးံစာၾကညးံတိုုကးမ္ာ့အာ့ အီ့-ႏႈနး့ထာ့ ေလ္ာံခ္မႈမ္ာ့လကးခဵရရြိေစရနးလိုုအပးမညး်ဖစးသညး။  
 
ထိုု႔်ပငးခရုုိငးေဒသ၏ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံအသဵုု့်ပဳသူမ္ာ့အာ့လူမႈေရ့ကျနးယကးွကးဘးဆိုုဒးမ္ာ့ေပၐတျငး၊ စကာ့ေ်ပာခ္ကးတငးခနး့မ္ာ့တျငး 
အ်ခာ့သူမ္ာ့်ဖငးံအ်ပနးအလြနးဆကးဆဵ်ခငး့၊ ဆိုုကးဘာအႏိုုငး်ပဳက္ငးံ်ခငး့ဆိုုငးရာသတိ်ပဳသိရြိလာမႈ၊ မညးသညးသံငးံေတားေသာ တဵုု႔်ပနးမႈ 
မ္ာ့အာ့မညးသုုိ႔ေပ့ရမညးကုုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးေစ်ခငး့အစရြိသညးတိုု႔ပါွငးေသားလညး့ ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိသညးံ၊ သငးံေတား 
ေသာအျနးလိုုငး့ဆုုိငးရာအ်ပဳအမူမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍ပညာေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။ သိုု႔်ဖစး၍အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲူသုုိ႔မဟုုတးသူ/သူမ၏တာွနး 
ေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး ယခုုသိုု႔မဟုုတးဤမြစ၍်ပငးဆငးခဲံသညးံအတးဥပေဒမြလိုုအပးသညးံအတိုုငး့ခရိုုငးေဒသ၏အငးတာ နကးအာ့အသဵုု့ 
်ပဳသညးံခရုုိငးေဒသွနးထမး့ေရ့ရာ၊ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၊ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့အသဵုု့်ပဳသူမ္ာ့အတျကးလုုဵ်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေသာအငးတာ 
နကးအသဵုု့်ပဳမႈကိုု ်မငးံတငးေပ့ရာတျငး လမး့ညႊနးခ္ကး၊ လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ မဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့အာ့အၾကမး့ေရ့ဆျဲ၊ တညး့်ဖတး၊ စစး 
ေဆ့၊ ်ဖနး႔ေွရနး ခရုုိငးေဒသဌာန၊ ေက္ာငး့ႏြငးံ အစီအစဥးတစးခုုစီတျငးပုုဂၢိဳလးတစးဦ့ သိုု႔မဟုုတးအထကးအာ့ ေရျ့ခ္ယးရေပမညး။  
 
ခရုုိငးေဒသ၏ကျနးယကးေပၐတျငး ေဆာငးရျကးေသာဆကးသျယးေရ့မ္ာ့သညးသီ့သနး႔လြ္ိဳ႕ွြကးမဟုုတးေပ၊ ကျနးယကးႀကီ့ၾကပးကျပးကမဲႈႏြငးံ 
ထိနး့သိမး့မႈအာ့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညးံခရုုိငးေဒသွနးထမး့မ္ာ့မြလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအမြာစကာ့မ္ာ့အာ့ၾကညးံရႈစစးေဆ့၊ စဵုုစမး့မႈ်ပဳ 
ေကာငး့်ပဳေပမညး။ဤမူွါဒေပၐလစီ်ဖငးံလိုုကးနာမႈရြိေၾကာငး့ေသခ္ာေစရနးအတျကးခရိုုငးေဒသသညးက္ိဳ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားေသာအေၾကာငး့ 
အရငး့ရြိရြိ၊မရြိရြိသိုုေလြာငးထာ့ေသာမြတးတမး့မ္ာ့အာ့ွငးေရာကးရယူႏိုုငးၿပီ့၊ထိုုသုုိ႔ေသာအချငးံအေရ့အာ့ထိနး့သိမး့ထာ့ေပသညး။  
 
ေက္ာငး့ခရုုိငးေဒသမြ၎ ကျနးယကးစနစး၏ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့သညးအေသ့စိတးလုုိအပးခ္ကးမ္ာ့မြနးသမြ္်ဖငးံကိုုကးညီလိမးံမညးဟုုအာမခဵ 
ွါရငးတီေပ့်ခငး့မရြိေပ။ ထိုု႔်ပငးကျနးယကးအသဵုု့်ပဳမႈအာ့်ဖငးံရငးဆိုုငးခဵစာ့ရေသာ ပ္ကးစီ့မႈမြနးသမြ္အတျကးလညး့ခရိုုငးေဒသမြတာွနးယ ူ
မညးမဟုုတးေပ။ ဤတျငးေဒတာေပ္ာကးဆုုဵ့မႈမ္ာ့၊ ပိုု႔ေဆာငး်ခငး့မရြိမႈမ္ာ့၊ မြာ့ယျငး့ပိုု႔ေဆာငးမႈမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတးွ နးေဆာငးမႈအေႏြာငးံအယြကး 
မ္ာ့စသညးတိုု႔ပါွငးေပသညး။ ခရိုုငးေဒသ၏ကျနးယကးအာ့်ဖငးံရရြိေသာအခ္ကးအလကးမြနးသမြ္အာ့အသဵုု့်ပဳမႈသညးအသဵုု့်ပဳသူတစးဦ့စီ၏ 
အႏၲရာယးစျနး႔စာ့မႈသာ်ဖစးသညး။ ခရိုုငးေဒသမြအငးတာနကးအာ့်ဖငးံရရြိေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့၏မြနးကနးမႈသိုု႔မဟုုတး အရညးအေသျ့ အ 
တျကး တာွနးယူမႈမြနးသမြ္အာ့အထူ့်ငငး့ဆိုုထာ့ေပသညး။  
 

ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့မႈ - ဇျနးလ ှ၇ရကး၊ ှ၉၉၉   
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - မတးလ ဿှရကး၊ ဿွွဿ   
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ဇျနးလ ဿှရကး၊ ဿွှဿ  
CROSS REF.: EGAEA - အီလကးထေရာနစးေမ့လး  
                   - ကေလ့မ္ာ့၏အငးတာနကးကာကျယးေရ့အတးဥပေဒ (Pub.L. 106-554)  


