မူွါဒေပၐလစီ JBBA - လူမ္ိဳ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး အသာ့ေရာငး၇ မူလႏိုငးငဵသာ့၇ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ
တငးဆကး်ပသမႈ၇ က္ာ့၇မ ထုုတးေဖားမႈ၇ မသနးစျမး့မႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး ဘာသာေရ့
စသညးတ႔အ
ို ေပၐတျငး အေ်ခခဵေသာ အႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးမႈ (ေက္ာငး့သာ့)
I.

မူွါဒေပၐလစီ၏ ေယဘုုယ္ဖျငးံဆိုခ္ကး

ဤမြစာ၍ကာကျယးထာ့သညးံအမ္ိဳ့စာ့မ္ာ့အ်ဖစး ညႊနး့ဆိုသျာ့မညး်ဖစးေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး အသာ့ေရာငး၇ မူလႏိုငးငဵသာ့၇ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ
တငးဆကး်ပသမႈ၇ က္ာ့၇ မ ထုုတးေဖားမႈ၇ မသနးစျမး့မႈသို႔မဟုုတး ဘာသာေရ့စသညးတို႔အေပၐတျငးအေ်ခခဵသညးံအႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးမႈအာ့
အထူ့တာ့်မစးသာျ ့မညး်ဖစးသညး၈ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသအတျငး့ရြိေက္ာငး့သာ့တိုငး့တျငးဤမူွါဒေပၐလစီမြသတးမြတးထာ့သညးံထိုသို႔ေသာ
အႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးခဵရမႈမြကငး့ေွ့ေသာပတးွနး့က္ငးတစးခုတင
ျ းပညာသငးယူႏိုငးေသာအချငးံအေရ့ရြိေပသညး၈တာ့်မစးထာ့သညးံအႏိုငး
က္ငးံတိုကးခိုကးခဵရမႈဆိုငးရာ မေက္နပးခ္ကးတိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့အာ့ ဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံခရိုငးေဒသလုုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈတင
ျ းေဖား်ပထာ့
သညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အရခ္ကးခ္ငး့ပငးစဵုစမး့စစးေဆ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈ အကယး၍ေက္ာငး့အုုပး/ဌာနမြဴ့သို႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့
ခဵရသူမြထိုသ႔ေ
ို သာအႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးမႈ်ဖစးေပၐခဲံသညးဟုဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငးဤမူွါဒေပၐလစီအာ့ခ္ိဳ့ ေဖာကးခဲံေၾကာငး့ေတျ႕ရြိရသညးံမညး
သညးံေက္ာငး့သာ့၇ ဆရာ၇ဆရာမ၇ စီမဵအုပးခ္ဳပးသူ၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာေက္ာငး့ွနးထမး့မဆိုအာ့သငးံေတားေသာ စညး့ကမး့ေပ့မႈမ္ာ့
်ပဳလုုပးမညး်ဖစးၿပီ့၇ ခဵစာ့ရသူသာ့ေကာငးထဵသို႔သငးံေတားရာပဵံပို့မႈေထာကးပဵံေပ့ကာ/သိ႔မ
ု ဟုုတးအႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးခဵရမႈအာ့အဆဵု့သတး
ရနးသငးံေတားရာအေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈကိုက္ိဳ့ေၾကာငး့ေလ္ားညီစျာေဆာငးရျကးသာျ ့မညး်ဖစးသညး၈ အႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးမႈသို႔မဟုတ
ု းချ်ဲ ခာ့
ဆကးဆဵမႈဆိုငးရာမေက္နပးခ္ကးတိုငးၾကာ့မႈအာ့စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳၿပီ့ေနာကးအေဆာကးအဦ့ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့
ခဵရသူမြတိုငးၾကာ့သူထဵစဵုစမး့စစးေဆ့မႈ၏အထျကးရလဒးမညးသို႔ပငး်ဖစးပါေစ၇ နာ့လညးသေဘာေပါကးထာ့ သညးံအႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးမႈ
သိ႔မ
ု ဟုုတးခ်ျဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈသညး ရပးတနး႔သာျ ့ၿပီ်ဖစးေၾကာငး့၇ ႏြငးံတိုငးၾကာ့သူထဵ လကးစာ့ေ်ခတဵု႔်ပနးမႈမ္ာ့်ဖစးေပၐလာလိမးံမညး မဟုုတး
ေၾကာငး့အတညး်ပဳရြငး့်ပရေပမညး၈ ဤအတညး်ပဳရြငး့်ပမႈအာ့စဵုစမး့စစးေဆ့မႈအဆဵု့သတးၿပီ့ေနာကး ရကးေပါငး့ဆယး(ှွ) ရကးအတျငး့
ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးသညး၈

II. လူမ္ိဳ့ သိ႔မု ဟုုတး အသာ့အေရာငး၇ မူလႏိုငးငဵသာ့၇ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ တငးဆကး်ပသမႈ၇ က္ာ့၇မ ထုုတးေဖားမႈ၇ မသနးစျမး့မႈ သိ႔မု ဟုုတး
ဘာသာေရ့စသညးတ႔အ
ို ေပၐတျငးအေ်ခခဵေသာအႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးမႈ၏အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး
ဤမူွါဒေပၐလစီ၏ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အရေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၏အႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးခဵရမႈတင
ျ းကာကျယးမႈ်ပဳထာ့ေသာအမ္ိဳ့အစာ့သတးမြတး
ခ္ကးအတျငး့ေက္ာငး့သာ့၏အေ်ခအေနတစးခုသ႔ဆ
ို ကးႏျယးေသာႏႈတး်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ သိ႔မ
ု ဟုုတးရုပးပိုငး့ဆိုငးရာ်ဖငးံ်ဖစးေစထိခိုကးေစသညးံ အ်ပဳ
အမူမ္ာ့ပါွငးေပသညး၇ ေအာကးေဖား်ပပါ အေ်ခေနမ္ာ့တျငး ်ဖစးသညး-

1. အႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးသညးံအ်ပဳအမူသညးလဵုေလာကးစျာ်ပငး့ထနး၇ အဆကးမ်ပတးသ႔မို ဟုုတး လႊမး့မိုသကးေရာကးမႈရြိလနျ း့သ်ဖငးံပညာ
ေရ့ဆိုငးရာအစီအစဥးသ႔မ
ို ဟုုတးလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈတင
ျ း ပါွငးရနးသ႔မ
ို ဟုုတးထိုသို႔ေသာအစီအစဥးမ္ာ့မြအက္ိဳ့အ်မတးခဵစာ့ချငးံရရြိရနး
ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၏စျမး့ေဆာငးရညးအေပၐ သကးေရာကးမႈရြိသညး၇သိ႔ုမဟုုတးၿခိမး့ေ်ခာကး၇ အၾကပးကိုငး၇ရနးလိုေသာပညာေရ့ဆိုငးရာ
ပတးွနး့က္ငးတစးခုအာ့ ဖနးတီ့်ဖစးေပၐလာေစသညး၇ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး

2. အႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးသညးံ အ်ပဳအမူသညးတစးဦ့တစးေယာကး၏ ပညာေရ့ဆိုငးရာ ေဆာငးရျကးခ္ကးအာ့စဥးဆကးမ်ပတး သိ႔မု ဟုုတး
ကိ္ဳ့ေၾကာငး့ေလ္ားညီမႈမရြိစျာေႏြာငးံယြကးရနးရညးရျယးခ္ကး သိ႔မ
ု ဟုုတးအာ့ထုုတးသကးေရာကးမႈရြိသညး၇ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး

3. အႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးသညးံအ်ပဳအမူသညးတစးဦ့တစးေယာကး၏သငးယူမႈဆိုငးရာအချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ ေ်ပာငး့်ပနးအက္ိဳ့သကးေရာကး
မႈ်ဖစးေပၐေစသညး၈

ကာကျယးထာ့သညးံအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့အ်ဖစးသတးမြတးထာ့ေသာအႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးမႈဥပမာအ်ပဳအမူမ္ာ့တျငးေအာကးပါတိ႔ု ပါွငးေကာငး့
ပါွငးေပမညး· ရနးလို်ပႆနာရြာေသာ ဘာသာစကာ့ပါွငးေနသညးံဂရပးဖတီရုပးပဵု
· ကာကျယးထာ့သညးံအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့အာ့ဂုုဏးသိကၡာက္ေစသညးံ နာမညးေခၐဆို်ခငး့၇ ဟာသ်ပဳ်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုုတး သတငး့်ဖနး႔်ခငး့
· ၿခိမး့ေ်ခာကး သိ႔မ
ု ဟုုတးအၾကပးကိုငးသညးံအ်ပဳအမူ
· ဂုုဏးသိကၡာက္ေစသညးံ စာတိုမ္ာ့သိ႔မ
ု ဟုုတးကာတျနး့ရုုပးပဵုမ္ာ့
· ေစားကာ့သညးံစကာ့လဵု့မ္ာ့၇ အႏႈတးသေဘာေဆာငးသညးံပဵုေသသတးမြတးမႈမ္ာ့၇ ႏြငးံ အထီ့က္နးေစသညးံအ်ပဳအမူမ္ာ့
· ကာကျယးထာ့သညးံအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့တျငး၎တိ႔၏
ု အေ်ခေနအေပၐအေ်ခခဵ၍တစးဦ့တစးေယာကးအာ့ဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစရနးရညးရျယး
ၿပီ့တငး်ပေၾက်ငာထာ့သညးံသ႔မ
ို ဟုုတးသတငး့လညးပတး်ဖနး႔ေွထာ့သညးံမြတးခ္ကးမ္ာ့သိ႔မ
ု ဟုုတးပဵုေသသတးမြတးမႈမ္ာ့ပါွငးေနသညးံေရ့
သာ့ထာ့ေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး ဂရပးဖစးရုပးပဵုပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့
· ကာကျယးထာ့သညးံအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့တျငး၎တို႔၏အေ်ခအေနႏြငးံဆကးႏျယးေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့ေၾကာငးံရုပးပိုငး့ဆိုငးရာရနးလိုေဆာငးရျကးမႈ
သိ႔မ
ု ဟုုတး ေစားကာ့မႈ
· ခို့မႈ၇ ပိုငးဆိုငးမႈဖ္ကးဆီ့မႈအစရြိသညးကံသ
ဲ ို႔ေသာ အ်ခာ့ရနးလို်ပႆနာရြာသညးံအ်ပဳအမူမ္ာ့
သိ႔ေ
ု သားလညး့စျပးဆဲျထာ့သညး အ်ပဳအမူတစးစဵုတစးရာသညးတာ့်မစးထာ့သညးံ အႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးခဵရမႈအဆငးံသို႔ေရာကးရြိ်ခငး့ရြိ၇ မရြိ
သညးပတးွနး့က္ငးအေ်ခအေနမ္ာ့၇ ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့၇ ႏြငးံဆကးဆဵေရ့မ္ာ့အစရြိသညးကံသ
ဲ ႔ေ
ို သာအခ္ကးအလကးမ္ာ့အေပၐလဵု့ွမူတညး
ေနမညး်ဖစးသညး၈
အႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးမႈဆိုငးရာမေက္နပးခ္ကး တိုငးၾကာ့မႈ၇ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈတင
ျ းပါွငးမႈသ႔မ
ို ဟုုတးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈစသညးတ႔အ
ို တျကး
ပုုဂၢိဳလးတစးစဵုတစးဦ့အာ့လကးစာ့ေ်ခတဵု႔်ပနးမႈအာ့တာ့်မစးထာ့သညး၈ ဤမူွါဒေပၐလစီခ္ိဳ့ေဖာကးမႈအာ့မြာ့ယျငး့အတုု်ပဳလုုပးအစီရငးခဵမႈ
မ္ာ့ကိုလညး့တာ့်မစးထာ့ေပသညး၈
မူွါဒေပၐလစီ JK ႏြငးံ JK-R (ေက္ာငး့သာ့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့) သညးေက္ာငး့သာ့တစးဦ့မြ်ပဳလုုပးသညးံအႏိုငးက္ငးံတိုကးခိုကးမႈသ႔ဆ
ို ကး
ႏျယးေနေသာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့အာ့ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညး၈
သေဘာတူေထာကးခဵမႈ - ဇျနးလ ှ၃ရကး၇ ဿွွွ
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ဇျနးလ ဿွရကး၇ ဿွွဿ
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ဒီဇငးဘာလ ှ၅ရကး၇ ဿွွ၀
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ေအာကးတိုဘာလ ှ၂ရကး၇ ဿွွ၆
- ှ၆၃၁ ႏိုငးငဵသာ့အချငးံေရ့မ္ာ့ အတးဥပေဒ၏ ေခါငး့စဥး VI , 42 U.S.C. အပိုငး့ 2000d, et seq.
ှ၆၆ွ မသနးစျမး့သူ အေမရိကနးႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ အတးဥပေဒ၏ ေခါငး့စဥး II, 42 U.S.C. အပိုငး့ 12101, et seq.
ှ၆၄၀ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ အတးဥပေဒ၏ အပိုငး့ 504

