မူွါဒေပၐလစီ EGAEB - အငးတာနကးမွ
ူ ါဒေပၐလစီ
Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးေက္ာငး့မ္ာ့သညးခရိုငးေဒသအေထျေထျွနးေဆာငးမႈမ္ာ့တစးခုႏြငးံတစးခုသ႔၊ို ထိ႔်ု ပငးအႀကီ့မာ့ဆဵု့အေန်ဖငးံအငး
တာနကးသ႔ဆ
ို ကးသယ
ျ းေပ့ထာ့သညးံက္ယး်ပနး႔ေသာဧရိယာကျနးယကးွနးေဆာငးမႈအာ့ေထာကးပဵံေပ့ထာ့သညး။ အငးတာနကးွငးေရာကး
အသဵု့်ပဳႏိုငးမႈသညးက္ာငး့သာ့ႏြငးံဆရာ၊ဆရာမႏြစးဦ့ႏြစးဖကးစလဵု့အာ့အဓိကက္၍တမူထူ့်ခာ့ေသာအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကမး့လြမး့ေထာကး
ပဵံေပ့ေပသညး။ ဤွနးေဆာငးမႈေထာကးပဵံေပ့ရ်ခငး့အတျကးခရိုငးေဒ၏ပနး့တိုငးမြာအရငး့အ်မစးမ္ာ့မြ္ေွ်ခငး့၊ တီထျငးဆနး့သစး်ခငး့ႏြငးံ
ဆကးသယ
ျ းမႈမ္ာ့အာ့လျယးကူေခ္ာေမျ႕ေစ်ခငး့်ဖငးံေက္ာငး့မ္ာ့သို႔ပညာေရ့ဆိုငးရာအချငးံအလမး့မ္ာ့်မငးံတငးေပ့ရနး်ဖစးပါသညး။ အငးတာ
နကးဆိုသညးမြာ ကမာၻတစးွြမး့ရြိသနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ ကျနးပ္ဴတာမ္ာ့ႏြငးံတစးဦ့တစးေယာကးစီမ္ာ့အာ့ ဆကးသယ
ျ းေပ့ထာ့သညးအ
ံ ီ
လကးထေရာနစးကန
ျ းယကးတစးခု်ဖစးပါသညး။ ၎အာ့အစို့ရေအဂ္ငးစီမ္ာ့ႏြငးံေဒသႏြငးံ်ပညးနယးကျနးယကးမ္ာ့၏ ရႈပးေထျ့ေသာဖျဲ႕စညး့မႈ
အာ့်ဖငးံဖျဲ႕စညး့ထာ့သညး။ ခရိုငးေဒသအတျငး့ႏြငးံ ကမာၻတစးွြမး့ွငးေရာကးအသဵု့်ပဳႏိုငးမႈႏြစးမ္ိဳ့စလဵု့အာ့ေထာကးပဵံေပ့ထာ့ေသာကျနး
ယကးတစးခု၏ ေခ္ာေမျ႕ေသာ စီမဵလညးပတးမႈသညး အဆဵု့သတးသဵု့စျဲသတ
ူ စးဦ့စီ၏မြနးကနးေသာအ်ပဳအမူေပၐတျငးမူတညးေနေပသညး။
အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့သညးကျနးယကးွငးေရာကးအသဵု့်ပဳႏိုငးမႈအာ့ရရြိ၊ ထိနး့သိမး့ရနးအတျကးဤမူွါဒေပၐလစီ၏ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့အာ့လိုကး
နာရမညး်ဖစးသညး။ ဤမူွါဒေပၐလစီအတျငး့ရြိေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့မြတစးစဵုတစးရာအာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးပါကေအာကးပါရလဒးမ္ာ့ထျကး
ေပၐလာႏိုငးေပ သညး-

* ွငးေရာကးအသဵု့်ပဳႏိုငးမႈအာ့ရပးဆဲဖ္ကးသိမး့မႈ
* အနာဂါတး ွငးေရာကးအသဵု့်ပဳႏိုငးမႈအာ့ ်ငငး့ပယးမႈ
* ်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိသညးံ စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာအရ အေရ့ယူခဵရမႈ
အဓိပါၸယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့-

1.

တရာ့မွငး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ - ေဒသခဵ၊ ်ပညးနယး ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး ဖယးဒရယး ဥပေဒမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံလႈပးရြာ့

ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ မြနးသမြ္ပါွငးေသားလညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ။

2.

ညစးညမး့ေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ - အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးႏြငးံ အမ္ာ့်ပညးသူစီမဵလညးပတးသညးဆ
ံ ကးသျယးေရ့ယာဥးမ္ာ့

ေပၐတျငးအသဵု့်ပဳမႈအတျကး ေယဘုုယ္လကးခဵထာ့ေသာလူမႈေရ့ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ပါ
ွငးသညး။ ဤတျငးလိငးပိုငး့ဆိုငးရာအသာ့ေပ့ကိရိယာပစၥညး့မြနးသမြ္အာ့်ပနးလညးရယူမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတးွငးေရာကးအသဵု့်ပဳမႈပါွငးေပသညး။

3.

မသငးံေတားေသာ အသဵု့်ပဳမႈ - ဤမူွါဒေပၐလစီအာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈအ်ဖစး်ပဳမူေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမြနးသမြ္၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး

စနစး စီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့မြ မသငးံေတားဟု ယူဆသညးံ အပိုေဆာငး့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ပါွငးေပသညး။

4.

စနစး စီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့ - ေက္ာငး့ ခရိုငးေဒသ၏ ွနးထမး့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့၊ ၎တိ႔၏
ု အလုုပးတာွနးေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့တျငး ခရိုငး

ေဒသ၏ ကျနးပ္ဴတာ ကျနးယကးအာ့ ႀကီ့ၾကပးကပ
ျ းကမ
ဲ ႈ ပါွငးေပသညး။

5.

အႏၱရာယးရြိေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ - ပ္ကးဆီ့မႈ်ဖစးေစႏိုငးေသာ၊ အႏၲရာယးရြိေသာသိ႔မ
ု ဟုုတးခရိုငးေဒသ၊ ႀကီ့မာ့

ေသာလူမႈအသိုငး့အွိုငး့သိ႔ု အေႏြာငးံယြကး်ဖစးေစေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့။

6.

ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ လဵု်ခဵဳအႏၱရာယးကငး့ေရ့ အေပ့ယူေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့ - ၎တိ႔က
ု ိုယးတိုငး သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ပုုဂၢိဳလးမ္ာ့သို႔

ဆကးႏျယးေနသညးံ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာဆကးသယ
ျ းလိပးစာအခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ေဖားထတ
ု း်ပသ်ခငး့။
ညစးညမး့မႈ၊ လိငးအသာ့ေပ့မ္ာ့ သို႔မဟုုတး အသကးမ်ပညးံသူမ္ာ့သို႔ အႏၲရာယး်ဖစးေစႏိုငးမညးံအ်ခာ့ေသာအရာမ္ာ့စသညးတို႔သ႔ွ
ို ငး
ေရာကးအသဵု့်ပဳမႈကိုကနး႔သတးတာ့်မစးရနးအတျကးခရိုငးေဒသမြစစးထုတးစစးေဆ့်ခငး့ကိုေထာကးပဵံေပ့ေပသညး။ထိုသ႔ေ
ို သာအရာမ္ာ့မညး

သညးအ
ံ ခါမြ္ၾကဵဳေတျ႕ရမညးမဟုုတးဟုခရိုငးေဒသမြအာမခဵေပ့ႏိုငး်ခငး့မရြိေပ။ ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ ကျနးယကးတစးခုေပၐတျငးအရာရာတိုငး့
အာ့ထိမး့ခ္ဳပးရနးမြာမူမ်ဖစးႏိုငးေပ၊ ထို႔်ပငးပဵုမြနးအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့ပငးလြ္ငး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးအရာမ္ာ့အာ့အလျယးတကူ ရြာေဖျေတျ႕ရြိႏိုငးသ႔မ
ို
ဟုုတးွငးေရာကး်ဖတးေက္ားသာျ ့မိႏိုငးေပသညး။ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသမြလကးခဵယဵုၾကညးထာ့သညးမြာဤကမၻာလဵု့ဆိုငးရာကျနးယကးေပၐမြရ
ရြိႏိုငးေသာတနးဖို့ရြိသညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ပနးလြနးဆကးသယ
ျ းမႈမ္ာ့သညးအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့မြခရိုငးေဒသ၏ပညာေရ့ဆိုငးရာပနးတိုငး
မ္ာ့်ဖငးံတစးသမတးတညး့မက္ေသာ အရာမ္ာ့သို႔ွငးေရာကးအသဵု့်ပဳေကာငး့ အသဵု့်ပဳမႈထကးအေလ့ခ္ိနးသိသာစျာပငးသာလျနးလိမးံမညး
ဟုု ယဵုၾကညးထာ့ေပသညး။
ခရိုငးေဒကျနးယကးအာ့အသဵု့်ပဳမႈသညးံအချငးံထူ့တစးခု်ဖစးၿပီ့၊ အချငးံအေရ့တစးခုမဟုုတးေပ၊ သိ႔်ု ဖစး၍အာ့လဵု့ေသာအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့သညး
ထိုကဲံသ႔ပ
ို ငးတနးဖို့ထာ့အသဵု့်ပဳရမညး်ဖစးသညး။ မသငးံေတားေသာအသဵု့်ပဳမႈသညးဤအချငးံထူ့အာ့ဖ္ကးသိမး့ခဵရမႈရလဒး ထျကးေပၐလာ
ေကာငး့ထျကးေပၐလာေစႏိုငးေပသညး။ ေအာကးေဖား်ပပါ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့အတိအလငး့တာ့်မစးထာ့ေပသညး-

1.

တရာ့မွငးသ႔မ
ို ဟုုတးညစးညမး့သညးံလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး မသငးံေတားေသာအသဵု့်ပဳမႈမြနးသမြ္အတျကး၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး
၎တိ႔အ
ု ာ့ ေထာကးပဵံေပ့မႈအ်ဖစး ခရိုငးေဒသ၏ကျနးယကးအာ့အသဵု့်ပဳ်ခငး့။

2.

မသငးံေတားေသာခရိုငးေဒသႏြငးံသကးဆိုငး်ခငး့မရြိသညးံစီ့ပျာ့ေရ့ ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး ေရာငး့ွယးေရ့ရညးရျယးခ္ကးမြနးသမြ္၊ ကုုနးပစၥညး့
ေၾကား်ငာ်ခငး့၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ၊ ႏိုငးငဵေရ့မဲဆႏၵဆိုငးရာလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမြနးသမြ္အာ့ေထာကးပဵံေပ့မႈအ်ဖစးခရိုငးေဒသ
၏ကျနးယကးအာ့အသဵု့်ပဳ်ခငး့။

3.

ကျနးပ္ဴတာဗိုငး့ရစးမြနးသမြ္အာ့မိတးဆကးေပ့်ခငး့အပါအွငး ခရိုငးေဒသ၏ကျနးယကးေပၐတျငးေဒတာမ္ာ့ထိခိုကးေစရနး၊ ဖ္ကးဆီ့ပစး
ရနးသ႔မ
ို ဟုုတးေ်ပာငး့လဲပစးရနးႀကိဳ့ပမး့မႈမြနးသမြ္ပါွငးေသားလညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိသညးံ၊ ကျနးယကးသ႔မ
ို ဟုုတးကန
ျ းယကးအရငး့
အ်မစးမ္ာ့အာ့တမငးသကးသကးဖ္ကးဆီ့ပစး်ခငး့။

4.

ကနး႔သတးတာ့်မစးထာ့သညးံ ေဒတာမ္ာ့သို႔ွငးေရာကးရနး၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့အတျကးကန
ျ းယကးအသဵု့်ပဳမႈ
အာ့အေႏြာငးံယြကးေပ့ရနးႀကိဳ့စာ့်ခငး့။

5.

အ်ခာ့ေသာ တစးဦ့တစးေယာကး ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး အုုပးစုလိုကးထဵသို႔ ေယဘုုယ္အာ့်ဖငးံ ်ပစးမႈေ်မာကးသညးံ၊ ဂုုဏးသိကၡာက္ေစသညးံ၊
ေစားကာ့ေႏြာငးံယြကးသညးံသ႔မ
ို ဟုုတး ၿခိမး့ေ်ခာကးသညးံ ဘာသာစကာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ညစးညမး့စကာ့အသဵု့်ပဳ်ခငး့။

6.

အႏၲရာယးရြိသညးံသတငး့အခ္ကးလကးမ္ာ့ဖနးတီ့်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုုတးွငးေရာကးအသဵု့်ပဳ်ခငး့။

7.

ေကားပီချငးံမ္ာ့ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုုတးလိုငးစငးသေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့အာ့စျပးဖကးေႏြာငးံယြကး်ခငး့။ ဤတျငးေဆာံဖးွဲ၊ ခရစးဒစးေပ့
ထာ့်ခငး့မရြိသညးံစာသာ့အသဵု့်ပဳမႈ၊ ဂရပးဖစးပဵုမ္ာ့၊ ဓာတးပဵုမ္ာ့၊ အီလကးထေရာနစးေဒတာမ္ာ့၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတးတစးဦ့တစးေယာကး
သိ႔မ
ု ဟုုတးတညးရြိမႈမ္ာ့သို႔ ၎တို႔၏ချငးံ်ပဳခ္ကးမပါရြိဘဲ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာအချငးံမ္ာ့အာ့စျပးဖကးေႏြာငးံယြကးမႈ အစရြိသညးတ႔ပ
ို ါွငးေသား
လညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ။ ခရိုငးေဒသကျနးယကးအာ့်ဖငးံ စုုေဆာငး့ရရြိထာ့ေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမြနးသမြ္အာ့ကူ့
ခ္်ခငး့ကိုလညး့တာ့်မစးထာ့ေပသညး။ အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့သညးခရိုငးေဒသ၏ကျနးယကးေပၐတျငးေနရာခ္ထာ့ေသာ ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့
အာ့၊ ထိုပစၥညး့မ္ာ့သညး ေကားပီချငးံ်ဖငးံအက္ဵဳ့ွငးသညးံအေ်ခအေနမြလဲ၍
ျ ၊ ၎တိ႔အ
ု ာ့ပိုငးဆိုငးမႈမရြိေပ။

8.

ချငးံ်ပဳခ္ကးမရရြိထာ့ေသာအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့အာ့ခရိုငးေဒသ၏ ကျနးယကးသို႔ ွငးေရာကးအသဵု့်ပဳႏိုငးမႈကိုေထာကးပဵံေပ့်ခငး့။

9.

အီလကးထေရာနစး ေမ့လးအေကာငးံလြ္ိဳ႕ွြကးစကာ့လဵု့မ္ာ့အာ့မြ္ေွ်ခငး့၊ သိသာ်မငးသာေသာေနရာမ္ာ့တျငးလြ္ိဳ႕ွြကးစကာ့လဵု့
မ္ာ့အာ့ထာ့ရြိရရြိေစ်ခငး့၊ သို႔မဟုုတး ကျနးပ္ဴတာေပၐတျငး “အေကာငးံစာရငး့ဖျငးံလ္ကး” ထာ့ရြိခဲံ်ခငး့။

10. ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ လဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေရ့အာ့ အေပ့အယူ်ပဳ်ခငး့။

11. အငးတာနကးေပၐရြိ မသငးံေတားေသာအရာမ္ာ့သို႔ အသကးမ်ပညးံသူမ္ာ့ ွငးေရာကးႏိုငးရနး အချငးံေပ့်ခငး့။
12. အသကးမ်ပညးံသူမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ဖျငးံဟ်ခငး့၊ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ ႏြငးံ ်ဖနး႔ေွ်ခငး့။
ခရိုငးေဒသသညးအမ္ာ့အာ့်ဖငးံ “ဿှရာစုုတင
ျ းကေလ့မ္ာ့အာ့ကာကျယးေပ့်ခငး့ အတးဥပေဒ” (ဤမြစ၍ “အတးဥပေဒ”ဟုသ
ု ဵု့ႏႈနး့သျာ့
မညး) ဟုည
ု ႊနး့ဆိုေလံရြိေသာဘေရာံဒးဘနး့ ေဒတာတို့တကးမႈအတးဥပေဒ၏ ေခါငး့စဥး (ဿ) ႏြငးံအညီလိုကးနာသျာ့မညး်ဖစးသညး၊ ဤ
အတးဥပေဒအရအငးတာနကးအသဵု့်ပဳမႈႏြငးံ လဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေရ့ေပၐတျငးလူထု၏သတိ်ပဳသိရြိလာမႈကနးပိနး့အာ့ဖနးတီ့ရနးႏြငးံ်မငးံတငး
ေပ့ရနး၊ ထိ႔်ု ပငးလဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေသာအငးတာနကးအသဵု့်ပဳမႈအတျကးမဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးရနးအတျကးေက္ာငး့မ္ာ့
ႏြငးံစာၾကညးံတိုကးမ္ာ့အာ့ အီ့-ႏႈနး့ထာ့ ေလ္ာံခ္မႈမ္ာ့လကးခဵရရြိေစရနးလိုအပးမညး်ဖစးသညး။
ထိ႔်ု ပငးခရိုငးေဒသ၏ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့အာ့လူမႈေရ့ကျနးယကးွကးဘးဆိုဒးမ္ာ့ေပၐတျငး၊ စကာ့ေ်ပာခ္ကးတငးခနး့မ္ာ့တျငး
အ်ခာ့သူမ္ာ့်ဖငးံအ်ပနးအလြနးဆကးဆဵ်ခငး့၊ ဆိုကးဘာအႏိုငး်ပဳက္ငးံ်ခငး့ဆိုငးရာသတိ်ပဳသိရြိလာမႈ၊ မညးသညးသ
ံ ငးံေတားေသာ တဵ႔်ု ပနးမႈ
မ္ာ့အာ့မညးသို႔ေပ့ရမညးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးေစ်ခငး့အစရြိသညးတို႔ပါွငးေသားလညး့ ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိသညးံ၊ သငးံေတား
ေသာအျနးလိုငး့ဆိုငးရာအ်ပဳအမူမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍ပညာေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။ သိ႔်ု ဖစး၍အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူသို႔မဟုုတးသူ/သူမ၏တာွနး
ေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး ယခုုသ႔မ
ို ဟုုတးဤမြစ၍်ပငးဆငးခဲံသညးံအတးဥပေဒမြလိုအပးသညးံအတိုငး့ခရိုငးေဒသ၏အငးတာ နကးအာ့အသဵု့
်ပဳသညးံခရိုငးေဒသွနးထမး့ေရ့ရာ၊ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၊ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့အတျကးလဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေသာအငးတာ
နကးအသဵု့်ပဳမႈကို ်မငးံတငးေပ့ရာတျငး လမး့ညႊနးခ္ကး၊ လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ မဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့အာ့အၾကမး့ေရ့ဆျဲ၊ တညး့်ဖတး၊ စစး
ေဆ့၊ ်ဖနး႔ေွရနး ခရိုငးေဒသဌာန၊ ေက္ာငး့ႏြငးံ အစီအစဥးတစးခုစီတင
ျ းပုဂၢိဳလးတစးဦ့ သိ႔မ
ု ဟုုတးအထကးအာ့ ေရျ့ခ္ယးရေပမညး။
ခရိုငးေဒသ၏ကျနးယကးေပၐတျငး ေဆာငးရျကးေသာဆကးသျယးေရ့မ္ာ့သညးသီ့သနး႔လြ္ိဳ႕ွြကမ
း ဟုုတးေပ၊ ကျနးယကးႀကီ့ၾကပးကပ
ျ းကမ
ဲ ႈႏြငးံ
ထိနး့သိမး့မႈအာ့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညးံခရိုငးေဒသွနးထမး့မ္ာ့မြလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအမြာစကာ့မ္ာ့အာ့ၾကညးံရႈစစးေဆ့၊ စဵုစမး့မႈ်ပဳ
ေကာငး့်ပဳေပမညး။ဤမူွါဒေပၐလစီ်ဖငးံလိုကးနာမႈရြိေၾကာငး့ေသခ္ာေစရနးအတျကးခရိုငးေဒသသညးက္ိဳ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားေသာအေၾကာငး့
အရငး့ရြိရြိ၊မရြိရြိသိုေလြာငးထာ့ေသာမြတးတမး့မ္ာ့အာ့ွငးေရာကးရယူႏိုငးၿပီ့၊ထိုသ႔ေ
ို သာအချငးံအေရ့အာ့ထိနး့သိမး့ထာ့ေပသညး။
ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသမြ၎ ကျနးယကးစနစး၏ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့သညးအေသ့စိတးလိုအပးခ္ကးမ္ာ့မြနးသမြ္်ဖငးံကိုကးညီလိမးံမညးဟုအာမခဵ
ွါရငးတီေပ့်ခငး့မရြိေပ။ ထိ႔်ု ပငးကန
ျ းယကးအသဵု့်ပဳမႈအာ့်ဖငးံရငးဆိုငးခဵစာ့ရေသာ ပ္ကးစီ့မႈမြနးသမြ္အတျကးလညး့ခရိုငးေဒသမြတာွနးယူ
မညးမဟုုတးေပ။ ဤတျငးေဒတာေပ္ာကးဆဵု့မႈမ္ာ့၊ ပို႔ေဆာငး်ခငး့မရြိမႈမ္ာ့၊ မြာ့ယျငး့ပို႔ေဆာငးမႈမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတွ
း နးေဆာငးမႈအေႏြာငးံအယြကး
မ္ာ့စသညးတ႔ပ
ို ါွငးေပသညး။ ခရိုငးေဒသ၏ကျနးယကးအာ့်ဖငးံရရြိေသာအခ္ကးအလကးမြနးသမြ္အာ့အသဵု့်ပဳမႈသညးအသဵု့်ပဳသူတစးဦ့စီ၏
အႏၲရာယးစျနး႔စာ့မႈသာ်ဖစးသညး။ ခရိုငးေဒသမြအငးတာနကးအာ့်ဖငးံရရြိေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့၏မြနးကနးမႈသို႔မဟုုတး အရညးအေသျ့အ
တျကး တာွနးယူမႈမြနးသမြ္အာ့အထူ့်ငငး့ဆိုထာ့ေပသညး။

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

