မူွါဒေပၐလစီ JICEA - ေက္ာငး့ႏြငးံဆကးႏျယးသညးံ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့
(ေက္ာငး့ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့ကုုဒး)
ေက္ာငး့မြစပျနးဆာေပ့ေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့၏ရညးရျယးခ္ကးမြာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့သတငး့ေထာကးလြမး့ရာတျငး၊ စာေရ့သာ့ရာ
တျငး၊ တညး့်ဖတးရာတျငးႏြငးံ သတငး့ေထာကးဆိုငးရာဘာသာစကာ့ႏြငးံတာွနးယူမႈအာ့နာ့လညးသေဘာေပါကးေစရာတျငး အေတျ႕အၾကဵဳ
မ္ာ့အာ့ေထာကးပဵံေပ့ရနးအတျကး်ဖစးသညး။ေက္ာငး့သတငး့စာမ္ာ့တျငးေက္ာငး့ႏြငးံဆကးႏျယးသညးံသတငး့အခ္ကးလကးမ္ာ့အာ့ေက္ာ
ငး့ လူမႈအသိုငး့ွိုငး့ အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့အၾကာ့ ်ဖနး႔ခ္ီေပ့ရနးဆိုေသာအပိုေဆာငး့ ရညးရျယးခ္ကးလညး့ရြိေပသညး။
ဘုုတးအဖျ႕ဲ မြေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့ေသာေက္ာငး့သာ့ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့သညးအမ္ာ့်ပညးသူပိုငး ဖိုရမးမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ သတိ်ပဳမိၿပီ့၊
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ၎တိ႔၏
ု ရႈေထာငးံအ်မငးမ္ာ့ကိုဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံ်ပညးနယး၊ ဖယးဒရယး ဥပေဒ၏ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့အရ
လျတးလပးစျာႏြငးံ တီထျငးဆနး့သစးမႈရြိစျာ ေဖား်ပႏိုငးရနးတန
ျ း့အာ့ေပ့သညး။
ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့

1.

အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးေက္ာငး့မ္ာ့ရြိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵတင
ျ းလျတးလပးစျာေ်ပာဆိုချငးံႏြငးံပဵုႏြိပးချငးံအာ့ က္ငးံသဵု့ႏိုငးေသာ အချငးံေရ့ရြ

ၿပီ့၊ ေက္ာငး့သာ့ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈတင
ျ းပါွငးေသာသဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့သညး ၊ ထိုသ႔ေ
ို သာ ထုတ
ု းေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈသညး ေက္ာငး့
ေပ့ေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈ ဟုုတးဟုတး၊မဟုုတးဟုတး ၊ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာအပိုငး့ #3 သဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပမႈ အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့မြ လျဲ၍
ယခငးတာ့ ်မစးကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့အရ်ဖစးရေပမညး။ ဤကုုဒးသညး်မငးံမာ့ေသာအဂၤလိပးစာစဵသတးမြတးခ္ကးႏြငးံသတငး့ေထာကးမႈတို႔်ဖငးံ
တစးသမတး တညး့်ဖစးေသာသဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကးအာ့ တျနး့အာ့ေပ့မႈမြအၾကဵ်ပဳသူအာ့ကာကျယးေပ့လိမးံမညးမဟုုတးေပ။

2.

အကယး၍ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့မြလကးဆုပးလကးကိုငးေရ့သာ့ထာ့ေသာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ေယဘုုယ္အာ့်ဖငးံအမ္ာ့်ပညးသူ

ပိုငးေက္ာငး့တျငးရရြိေစႏိုငးေအာငး ်ပဳလုုပးထာ့ပါက၎သညး ေက္ာငး့ရြိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး လူထုဖိုရမးတစးခု ်ဖစးေပမညး။

3.

ေအာကးပါ အနကးအဓိပၸါယးအ်ဖစး ်ပနးဆိုသကးေရာကးႏိုငးေသာဤကုုဒးအတျငး့ရြိမညးသညးံအရာကိုမြ္ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထုုတး

ေွ်ဖနး႔ခ္ီရနးချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေပ-

a.

ေစားကာ့ရိုငး့ပ္သညးံသဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး

b. ်ပညးနယးဥပေဒလကးေအာကးတျငး ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ၊ ရိုငး့စိုငး့မႈ သိ႔မု ဟုုတး ဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစမႈအ်ဖစးသဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး
c.

လူထုပဵုရိပးမဟုုတးသညးံတစးစဵုတစးဦ့ထဵသို႔သ႔မ
ို ဟုုတး လူထစ
ု ိတွ
း ငးစာ့မႈရြိသညးံ ကိစၥရပးတင
ျ းပါွငးေနသညးံတစးစဵုတစးဦ့ထဵသို႔မြာ့ယျငး့
သညးံ သဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး

d. ဥပေဒႏြငးံအညီမဟုုတးေသာအ်ပဳအမူမ္ာ့၊ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ သိ႔မု ဟုုတး ေက္ာငး့၏အစီအစဥးတက္ စီမဵလညး
ပတးမႈအာ့ သိသာထငးရြာ့စျာ အေႏြာငးံယြကးေပ့မႈသို႔မြမဟုုတး အ်ခာ့သူမ္ာ့၏ကိုယးေရ့ကိုယးတာေစာငးံထိနး့မႈ အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့
ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံအရာမ္ာ့ အစရြိေသာ ရြငး့လငး့ေသခ္ာသညးံ အႏၲရာယးရြိမႈအာ့ တငး်ပေသာသဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး

4.

a.

ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့၏ ေက္ာငး့သာ့အယးဒီတာမ္ာ့သညးဤကုုဒး၏ ကနး႔သတးခ္ကး

မ္ာ့အရ ၎တိ႔၏
ု ထုုတးေွမႈမ္ာ့တျငး ပါွငးမညးံ သတငး့မ္ာ့၊ အ်မငးယူဆခ္ကးႏြငးံ ေၾကား်ငာမ္ာ့အာ့ဆဵု့်ဖတးရနးတာွနးရြိေပမညး။

b.

ထိုသို႔ေသာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့ထုုတးလုပးမႈကိုၾကီ့ၾကပးကပ
ျ းကရ
ဲ နး၊ ႏြငးံလတ
ျ းလပးမႈရြိၿပီ့တာွနးယူမႈရြိေသာ သဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး

ႏြငးံစဵရြိေသာအဂၤလိပးစာႏြငးံ သတငး့ေထာကးပညာ ပေရားဖကးရြငးနယးက္မႈကိုတိုကးတျနး့အာ့ေပ့ရနးမြာေက္ာငး့တစးေက္ာငး့စီရြိ ေက္ာငး့
စပျနးဆာေပ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့ဆိုငးရာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအၾကဵေပ့၏ တာွနးပငး်ဖစးသညး။

5.

အကယး၍ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့ေသာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈတစးခုတင
ျ းပါွငးမႈသညးဂရိတးမြတးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့ခရစးဒစးမြတး

မ္ာ့ေပ့သညးံေက္ာငး့စာသငးခနး့ သို႔မဟုုတး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ၏တစးစိတးတစးပိုငး့်ဖစးပါက ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအတျကး ေဆာငးရျကး
လ္ကးရြိေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ အေရ့အသာ့တာွနးေပ့အပးမႈမ္ာ့အာ့ထုုတး်ပနးရနးသို႔မဟုတ
ု း ကနး႔သတးရနး၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး ထုုတးေွ
်ဖနး႔ခ္ီမႈမ ရညးရျယးထာ့သညးံအတိုငး့သငးယူမႈဆိုငးရာအေတျ႕အၾကဵဳအာ့ညႊနးၾကာ့၊ ထိနး့ခ္ဳပးရနး ထိုသ႔ေ
ို သာ ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့သညးံ
ထုုတးေွ်ဖနး႔ ခ္ီမႈအတျကး ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈဆိုငးရာ အၾကဵေပ့၏ အချငးံအာဏာအာ့ ဤကုုဒး၏ ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့သညး ၾကာ့ွငးစျကးဖကးမႈ
မ်ပဳရေပ။

6.

လျတးလပးစျာ ေ်ပာဆိုချငးံႏြငးံပဵုႏြိပးချငးံ အေလံအက္ငးံတင
ျ း ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ ်ပဳလုုပးေသာမညးသညးံ သဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး မဆို

အာ့ ေက္ာငး့မူွါဒေပၐလစီ၏ သဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကးအ်ဖစး မြတးယူ်ခငး့မ်ပဳရေပ၊ ထိ႔်ု ပငး မညးသညးံေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ၊ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ
ွနးထမး့မ္ာ့၊ မိဘ၊ တရာ့ွငးအုပးထိနး့သူသို႔မဟုုတးေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ၏ အရာရြိမဆိုေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ်ပဳလုုပးေသာသို႔မဟုုတးထုတးေွ
ေသာသဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကးမြနးသမြ္အတျကး ႏိုငးငဵသာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ်ပစးမႈဆိုငးရာ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈအတျကးတာွနးမရြိေပ။

7.

ဤကုဒ
ု းအတျငး့ရြိမညးသညးံအရာကမြ္ လူဆို့အဖျ႕ဲ မ္ာ့အာ့ထိနး့ခ္ဳပးရနး ဒီဇိုငး့ေရ့ဆျဲထာ့ေသာ ဥပေဒအရ ဘုုတးအဖျ႕ဲ မူွါဒ

ေပၐလ စီမ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့မ္ာ့၏်မငးံတငးေဆာငးရျကးမႈသို႔မဟုုတးအေကာငးအထညးေဖားအသကးသင
ျ း့မႈအာ့ ကနး႔သတးရနး
တညးေဆာကး ထာ့်ခငး့ မဟုုတးေပ။

8.

အထကးတနး့ေက္ာငး့ သတငး့စာ သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈတင
ျ း ပါွငးေသာ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ႏြငးံ

အ်ခာ့အရာမ္ာ့အာ့ သတငး့စာ၏ အယးဒီတာမ္ာ့ထဵသ႔ို အခ္ိနးမြနး တငး်ပသငးံေပသညး။
အထကးတင
ျ းအေသ့စိတးေဖား်ပထာ့သညးံအမႈကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈဆိုငးရာ်ပႆနာဥပမာမ္ာ့သညး ေ်ဖရြငး့မႈ
်ပဳရနးအတျကး ေက္ာငး့အုုပးထဵသို႔ေရာကးရြိလာခ္ိနးတင
ျ းမူ၊ ်ဖစးႏိုငးသမြ္ အေစာဆဵု့အခ္ိနးတင
ျ း၊ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈတစးခုအာ့ ေဆာငးရျကးရ
ေပမညး။ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈတင
ျ းပါွငးပတးသကးေနသညးံေက္ာငး့သာ့(မ္ာ့)၊ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈဆိုငးရာ အၾကဵေပ့၊ ႏြငးံေက္ာငး့အုုပးမႈၾကာ့
နာမႈတင
ျ း ရြိေနသငးံသညးဟုယူဆသညးံအ်ခာ့ေသာပုုဂၢိဳလးမ္ာ့တကးေရာကးရေပမညး။ ပါွငးပတးသကးေနသညးံ ပါတီအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့လဵု့
သညး ၎တိ႔၏
ု အ်မငးရႈေထာငးံမ္ာ့အာ့တငး်ပႏိုငးေသအချငးံအေရ့ရြိေပမညး။ ထိ႔ေ
ု နာကး ေက္ာငး့အုုပးသညး ပါတီအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့လဵု့ထဵသို႔
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈအာ့ ေရ့သာ့အေၾကာငး့ၾကာ့ေပမညး။ အကယး၍ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈအရ ေဆာငး့ပါ့အေထာကးထာ့မ္ာ့ အာ့လဵု့
သိ႔မ
ု ဟုုတးတစးစိတးတစးပိုငး့သညးသငးံေတားမႈမရြိေၾကာငး့ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငးအေၾကာငး့ၾကာ့ခ္ကးသညးခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ်ပဳခဲံေသာစဵသတးမြတးခ္ကး
အာ့အေသ့စိတးေဖား်ပေပမညး။ ေက္ာငး့အုုပးမြ်ပဳလုုပးေသာဆဵု့်ဖတးခ္ကးေရ့သာ့အေၾကာငး့ၾကာ့မႈအာ့ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ်ပဳသညးံအခ္ိနး
မြ ဿ၄နာရီအတျငး့ ေထာကးပဵံေပ့ရေပမညး။
အကယး၍မညးသညးံပါတီအဖျဲ႕ကမြေက္ာငး့အုုပးသို႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူ၏ဆဵု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး၍ သေဘာတူ ေက္နပးမႈ
မရြိလြ္ငးကနဦ့ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈမြသဵု့ရကးအတျငး့သငးံေတားရာလကးေထာကး အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူ သိ႔မ
ု ဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူ်ဖငးံ
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ်ပဳေပ့ရနးေရ့သာ့ေတာငး့ဆိုမႈအာ့ ဖိုငးတဲတ
ျ ငးတိုငးၾကာ့ႏိုငးေသာအချငးံအေရ့ရြိေပသညး။ လကးေထာကး အထူ့စီမဵ
ခနး႔ခသ
ျဲ ူမြသေဘာမတူညီရ်ခငး့၏ အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့အာ့တငး်ပႏိုငးရနးပါတီအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့ အချငးံအေရ့ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစးၿပီ့၊ ၾကာ့
နာမႈ်ပဳ်ခငး့မြသဵု့ရကးအတျငး့်ပနးလညးစစးေဆ့မႈအတျကးေတာငး့ဆိုမႈအေပၐတျငးအဆဵု့သတးဆဵု့်ဖတးခ္ကးအာ့်ပဳလုုပးေပ့ေပလိမးံ မညး။
်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳသညးံ အခ္ိနး၊ ေနရာ ႏြငးံ အ်ပဳအမူ

ဤမူွါဒေပၐလစီ၏အထကးစာပိုဒးမ္ာ့တျငး ေဖား်ပထာ့ခဲံသညးံစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံကိုကးညီေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈ
်ပဳသညးံအခ္ိနး၊ ေနရာႏြငးံအ်ပဳအမူအာ့ေက္ာငး့အုုပးသို႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ ေအာကးပါစညး့မ္ဥး့အရ က္ိဳ့ေၾကာငး့ေလ္ား
ညီမႈရြိစျာ်ဖငးံ စညး့ကမး့်ပဳသျာ့ေပမညး-

1. အာ့လဵု့ေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈ ပဵုစဵမ္ာ့သို႔ တစးသမတးတညး့တူညီစျာ သကးေရာကးမႈ ရြိေပမညး။
2. မညးသညးံ အခ္ကးလကးမ္ာ့ကမြေက္ာငး့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့သို႔မညးသညးံၾကာ့ွငးစျကးဖကးမႈမြ္ ်ဖစးေပၐေစလိမးံမညး မဟုုတးဟု
ေကာကးခ္ကးဆထ
ျဲ ာ့မႈအတျကးအခ္ိနးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတးေနရာမ္ာ့တျငး၊ ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့အတျငး့တျငး်ဖစးေစ၊ ်ပငးပတျငး်ဖစးေစ
ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ တာ့်မစးမႈမ်ပဳေပ။

3. ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ တာ့်မစးထာ့သညးံ ေနရာမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိနးမ္ာ့အတိုငး့ အေသ့စိတး်ဖစးရေပမညး။
4. စညး့မ္ဥး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳသညးံ မညးသညးံ ထုုတးေွမႈကိုမဆိုလကးခဵရနးသ႔မ
ို ဟုုတး ်ငငး့ပယးရနးတစးစဵုတစးဦ့၏
အချငးံေရ့ကိုမြ္ ကနး႔သတးတာ့ဆီ့်ခငး့မ်ပဳေပ။
ဤမူွါဒေပၐလစီအာ့ ေက္ာငး့ပညာသငးႏြစးတစးခုစီ၏အစပိုငး့တျငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံဆရာ၊ဆရာမမ္ာ့ အာ့လဵု့ထဵသို႔်ဖနး႔ေွ၊ ေၾက်ငာ
တငး်ပ သိ႔မ
ု ဟုုတး ရရြိေစႏိုငးရနး ်ပဳလုုပးထာ့ေပမညး။
ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့မႈ - ေဖေဖားွါရီလ ှ၇ရကး၊ ှ၉၉၄
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ဧ်ပီလ ဿဿရကး၊ ှ၉၉၈

- C.R.S. 10-1-103(52)
C.R.S. 22-1-120
C.R.S. 22-1-121
- JK, ေက္ာငး့သာ့အ်ပဳမူႏြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့
အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့
ေအာကးပါ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့သညး ဤမူွါဒေပၐလစီတင
ျ းအသဵု့်ပဳေသာေွါဟာရမ္ာ့အေပၐသို႔သကးေရာကးမႈရြိသညး-

1. ်ဖနး႔ခ္ီမႈ - ေယဘုုယ္အာ့်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵသို႔ ရရြိေစႏိုငးရနး ်ပဳလုုပးထာ့ေသာမညးသညးံပဵုစဵုႏြငးံမဆိုရြိသညးံေရ့သာ့ထာ့ေသာ
ပစၥညး့ကိရိယာမဆို၏ လကးဆုပးလကးကိုငးရြိေသာ်ဖနး႔ေွမႈ။ ဤတျငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ေယဘုုယ္အာ့်ဖငးံ မၾကာခဏရြိတတးသညးံ
ေက္ာငး့၏ဧရိယာမ္ာ့တျငး ေရ့သာ့လျငးံတငးမႈမ္ာ့ ပါွငးသညး။

2. လူဆို့အဖျ႕ဲ - အဖျ႕ဲ လိုကး်ဖစးေစသို႔မဟုုတး တစးဦ့ခ္ငး့်ဖစးေစ ်ပစးမႈဆိုငးရာ သိ႔မု ဟုုတးအေသ့စာ့က္ဴ့လျနးမႈဆိုငးရာအ်ပဳအမူအ်ဖစး
သတးမြတးႏိုငးသညးံစိတွ
း ငးစာ့မႈ၊ အေႏြာငးဖျဲ႕မႈသ႔မ
ို ဟုုတး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈရြိသညးံသဵု့ဦ့သို႔မဟုုတးသဵု့ဦ့ထကးပိုေသာ အဖျ႕ဲ အုုပးစု။

3. ညစးညမး့မႈ

4. ေခတး်ပိဳငးလကးရြိ ေက္ာငး့လူမႈအသိုငး့ွိုငး့စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံသကးေရာကးမႈရြိသညးံပဵုမြနးပုဂၢိဳလးတစးဦ့အေန်ဖငးံေရ့သာ့မႈပစၥညး့
အေထာကးထာ့သညးတစးခုလဵု့်ခဵဳၾကညးံပါက ်ပငး့ထနးေသာလိငးပိုငး့ဆိုငးရာစိတးွငးစာ့မႈအာ့စျေ
ဲ ဆာငးေနသညးဟု ထငး်မငးေတျ႕ရြိရ
သညး။

a. ေရ့သာ့မႈပစၥညး့အေထာကးထာ့သညးချငးံ်ပဳခ္ကးမဲံစျာ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသညးံအ်ပဳအမူ၊ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ (ပဵုမြနးသ႔မို
ဟုုတး ဆို့ရျာ့စျာ၊ အမြနးတကယး သိ႔မ
ု ဟုုတး လဵ႕ႈ ေဆားထာ့သညးံ)၊ တစးကိုယးေရလိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အာသာေ်ဖမႈ၊ သုုတးရညးစျနး႔ထုတးမႈ
ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့၊ ႏြငးံမ္ိဳ့ပျာ့အဂၤါမ္ာ့အာ့ထုုတးေဖား်ပသမႈအစရြိသညးကံသ
ဲ ို႔ေသာလိငးပိုငး့ဆိုငးရာအ်ပဳအမူမ္ာ့အာ့ ရြငး့လငး့ေဖား
်ပထာ့သညး။

b. ပစၥညး့အေထာကးအထာ့သညး တစးခုလဵု့်ခဵဳၾကညးံပါက ေလ့နကးေသာ စာေပ၊ အႏုုပညာ၊ ႏိုငးငဵေရ့ သိ႔မု ဟုုတး သိပၸဵဆိုငးရာတနးဖို့
မ္ာ့ ကငး့မဲံေနသညး။

4.

ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးေသာ၊ ရိုငး့စိုငး့ေသာသို႔မဟုုတးဂုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစေသာ -လူမႈအသိုငး့အွိုငး့၏ခနး႔မြနး့ခ္ကးအတျငး့ပုုဂၢိဳလး

တစးဦ့အာ့နိမးံက္ေစ်ခငး့၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးထိုပုဂၢိဳလး်ဖငးံဆကးႏျယး၊ဆကးသျယးမႈမ္ာ့မြအ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့ တာ့်မစးဟနး႔တာ့်ခငး့အစရြိသညးအာ့
်ဖငးံတစးစဵုတစးဦ့၏ ဂုုဏးသတငး့အာ့ထိခိုကးေစရနးရညးရျယးသညးံ အထူ့တစးစဵုတစးဦ့ေသာပုုဂၢိဳလးႏြငးံပတးသကးေသာႏႈတး်မျကး သိ႔မ
ု ဟုုတး
ေရ့သာ့ထျကးဆိုခ္ကး အမြာ့မ္ာ့၊ အချငးံမရြိသညးမ္ာ့။ ထိုသ႔ေ
ို သာ ထျကးဆိုခ္ကးမ္ာ့တျငး တစးစဵုတစးဦ့အာ့လူထု၏မုုနး့တီ့မႈ၊ အရြကးရ
ေစမႈ၊ အထငးေသ့မႈ၊ ယုုတၱိမရြိမႈ သို႔မဟုုတးဂုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစမႈသို႔ ရညးရျယး်ဖစးေပၐေစမႈမ္ာ့ပါွငးသညး။

5.

လူထုပဵုရိပး - လူထု၏ အာရဵုစိုကးမႈအာ့ ရြာေဖျရရြိထာ့ေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး သူ/သူမ၏ ေအာငး်မငးရရြိမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ လူသိမ္ာ့ေသာ

ပုုဂၢိဳလးတစးဦ့။.

