
မူွါဒေပၐလစီ JICEA - ေက္ာငး့ႏြငးံဆကးႏျယးသညးံ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့ 
(ေက္ာငး့ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့ကုုဒး)   
 

ေက္ာငး့မြစပျနးဆာေပ့ေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့၏ရညးရျယးခ္ကးမြာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့သတငး့ေထာကးလြမး့ရာတျငး၊ စာေရ့သာ့ရာ 
တျငး၊ တညး့်ဖတးရာတျငးႏြငးံ သတငး့ေထာကးဆိုုငးရာဘာသာစကာ့ႏြငးံတာွနးယူမႈအာ့နာ့လညးသေဘာေပါကးေစရာတျငး အေတျ႕အၾကဵဳ 
မ္ာ့အာ့ေထာကးပဵံေပ့ရနးအတျကး်ဖစးသညး။ေက္ာငး့သတငး့စာမ္ာ့တျငးေက္ာငး့ႏြငးံဆကးႏျယးသညးံသတငး့အခ္ကးလကးမ္ာ့အာ့ေက္ာ
ငး့ လူမႈအသိုုငး့ွိုုငး့ အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့အၾကာ့ ်ဖနး႔ခ္ီေပ့ရနးဆိုုေသာအပိုုေဆာငး့ ရညးရျယးခ္ကးလညး့ရြိေပသညး။   
 
ဘုုတးအဖျ႕ဲမြေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့ေသာေက္ာငး့သာ့ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့သညးအမ္ာ့်ပညးသူပိုုငး ဖိုုရမးမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ သတိ်ပဳမိၿပီ့၊ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ၎တုုိ႔၏ ရႈေထာငးံအ်မငးမ္ာ့ကုုိဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံ်ပညးနယး၊ ဖယးဒရယး ဥပေဒ၏ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့အရ 
လျတးလပးစျာႏြငးံ တီထျငးဆနး့သစးမႈရြိစျာ ေဖား်ပႏုုိငးရနးတျနး့အာ့ေပ့သညး။   
 
ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့   
 
1. အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးေက္ာငး့မ္ာ့ရြိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵတျငးလျတးလပးစျာေ်ပာဆိုုချငးံႏြငးံပုုဵႏြိပးချငးံအာ့ က္ငးံသဵုု့ႏိုုငးေသာ အချငးံေရ့ရြ   
ၿပီ့၊ ေက္ာငး့သာ့ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈတျငးပါွငးေသာသုုဵ့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့သညး ၊ ထိုုသုုိ႔ေသာ ထုတုးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈသညး ေက္ာငး့         
ေပ့ေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈ ဟုုတးဟုုတး၊မဟုုတးဟုုတး ၊ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာအပုုိငး့ #3 သဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပမႈ အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့မြ လျဲ၍ 
ယခငးတာ့ ်မစးကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့အရ်ဖစးရေပမညး။ ဤကုုဒးသညး်မငးံမာ့ေသာအဂၤလိပးစာစဵသတးမြတးခ္ကးႏြငးံသတငး့ေထာကးမႈတိုု ႔်ဖငးံ 
တစးသမတး တညး့်ဖစးေသာသုုဵ့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကးအာ့ တျနး့အာ့ေပ့မႈမြအၾကဵ်ပဳသူအာ့ကာကျယးေပ့လိမးံမညးမဟုုတးေပ။   
 
2. အကယး၍ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့မြလကးဆုုပးလကးကိုုငးေရ့သာ့ထာ့ေသာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ေယဘုုုယ္အာ့်ဖငးံအမ္ာ့်ပညးသူ 
ပိုုငးေက္ာငး့တျငးရရြိေစႏုုိငးေအာငး ်ပဳလုုပးထာ့ပါက၎သညး ေက္ာငး့ရြိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး လူထုုဖိုုရမးတစးခုု ်ဖစးေပမညး။   
 
3. ေအာကးပါ အနကးအဓိပၸါယးအ်ဖစး ်ပနးဆိုုသကးေရာကးႏိုုငးေသာဤကုုဒးအတျငး့ရြိမညးသညးံအရာကိုုမြ္ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထုုတး 
ေွ်ဖနး႔ခ္ီရနးချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေပ-  
  
a. ေစားကာ့ရိုုငး့ပ္သညးံသဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး 

 
b. ်ပညးနယးဥပေဒလကးေအာကးတျငး ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ၊ ရုုိငး့စိုုငး့မႈ သိုု႔မဟုုတး ဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစမႈအ်ဖစးသဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး 
 
c. လူထုုပဵုုရိပးမဟုုတးသညးံတစးစဵုုတစးဦ့ထဵသုုိ႔သိုု႔မဟုုတး လူထုုစိတးွ ငးစာ့မႈရြိသညးံ ကိစၥရပးတျငးပါွငးေနသညးံတစးစဵုုတစးဦ့ထဵသုုိ႔မြာ့ယျငး့ 

သညး ံသဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး  
 
d. ဥပေဒႏြငးံအညီမဟုုတးေသာအ်ပဳအမူမ္ာ့၊ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့၏အစီအစဥးတက္ စီမဵလညး 

ပတးမႈအာ့ သိသာထငးရြာ့စျာ အေႏြာငးံယြကးေပ့မႈသိုု႔မြမဟုုတး အ်ခာ့သူမ္ာ့၏ကိုုယးေရ့ကိုုယးတာေစာငးံထိနး့မႈ အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ 
ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံအရာမ္ာ့ အစရြိေသာ ရြငး့လငး့ေသခ္ာသညးံ အႏၲရာယးရြိမႈအာ့ တငး်ပေသာသုုဵ့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး   

 

4.   



a. ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့၏ ေက္ာငး့သာ့အယးဒီတာမ္ာ့သညးဤကုုဒး၏ ကနး႔သတးခ္ကး 
မ္ာ့အရ ၎တုုိ႔၏ ထုုတးေွမႈမ္ာ့တျငး ပါွငးမညး ံသတငး့မ္ာ့၊ အ်မငးယူဆခ္ကးႏြငးံ ေၾကား်ငာမ္ာ့အာ့ဆုုဵ့်ဖတးရနးတာွနးရြိေပမညး။   
 
b. ထိုုသုုိ႔ေသာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့ထုုတးလုုပးမႈကိုုၾကီ့ၾကပးကျပးကရဲနး၊ ႏြငးံလျတးလပးမႈရြိၿပီ့တာွနးယူမႈရြိေသာ သဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး 
ႏြငးံစဵရြိေသာအဂၤလိပးစာႏြငးံ သတငး့ေထာကးပညာ ပေရားဖကးရြငးနယးက္မႈကိုုတုုိကးတျနး့အာ့ေပ့ရနးမြာေက္ာငး့တစးေက္ာငး့စီရြိ ေက္ာငး့ 
စပျနးဆာေပ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့ဆုုိငးရာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအၾကဵေပ့၏ တာွနးပငး်ဖစးသညး။  
 
5. အကယး၍ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့ေသာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈတစးခုုတျငးပါွငးမႈသညးဂရိတးမြတးမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့ခရစးဒစးမြတး 
မ္ာ့ေပ့သညးံေက္ာငး့စာသငးခနး့ သိုု႔မဟုုတး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ၏တစးစိတးတစးပုုိငး့်ဖစးပါက ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအတျကး ေဆာငးရျကး 
လ္ကးရြိေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ အေရ့အသာ့တာွနးေပ့အပးမႈမ္ာ့အာ့ထုုတး်ပနးရနးသိုု႔မဟုတုး ကနး႔သတးရနး၊ သိုု႔မြမဟုုတး ထုုတးေွ 
်ဖနး႔ခ္ီမႈမ  ရညးရျယးထာ့သညးံအတိုုငး့သငးယူမႈဆိုုငးရာအေတျ႕အၾကဵဳအာ့ညႊနးၾကာ့၊ ထိနး့ခ္ဳပးရနး ထိုုသုုိ႔ေသာ ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့သညးံ 
ထုုတးေွ်ဖနး႔ ခ္ီမႈအတျကး ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈဆိုုငးရာ အၾကဵေပ့၏ အချငးံအာဏာအာ့ ဤကုုဒး၏ ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့သညး ၾကာ့ွငးစျကးဖကးမႈ 
မ်ပဳရေပ။   
 
6. လျတးလပးစျာ ေ်ပာဆိုုချငးံႏြငးံပုုဵႏြိပးချငးံ အေလအံက္ငးံတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ ်ပဳလုုပးေသာမညးသညးံ သဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး မဆို ု
အာ့ ေက္ာငး့မူွါဒေပၐလစီ၏ သဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကးအ်ဖစး မြတးယူ်ခငး့မ်ပဳရေပ၊ ထိုု႔်ပငး မညးသညးံေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသ၊ ေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသ 
ွနးထမး့မ္ာ့၊ မိဘ၊ တရာ့ွငးအုုပးထိနး့သူသိုု႔မဟုုတးေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသ၏ အရာရြိမဆိုုေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ်ပဳလုုပးေသာသုုိ႔မဟုုတးထုုတးေွ 
ေသာသုုဵ့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကးမြနးသမြ္အတျကး ႏိုုငးငဵသာ့ သိုု႔မဟုုတး ်ပစးမႈဆိုုငးရာ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈအတျကးတာွနးမရြိေပ။   
 
7. ဤကုဒုးအတျငး့ရြိမညးသညးံအရာကမြ္ လူဆုုိ့အဖျ႕ဲမ္ာ့အာ့ထိနး့ခ္ဳပးရနး ဒီဇိုုငး့ေရ့ဆျဲထာ့ေသာ ဥပေဒအရ ဘုုတးအဖျ႕ဲ မူွ ါဒ 
ေပၐလ စီမ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့မ္ာ့၏်မငးံတငးေဆာငးရျကးမႈသိုု ႔မဟုုတးအေကာငးအထညးေဖားအသကးသျငး့မႈအာ့ ကနး႔သတးရနး 
တညးေဆာကး ထာ့်ခငး့ မဟုုတးေပ။  
 
8. အထကးတနး့ေက္ာငး့ သတငး့စာ သိုု႔မဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈတျငး ပါွငးေသာ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ႏြငးံ 
အ်ခာ့အရာမ္ာ့အာ့ သတငး့စာ၏ အယးဒီတာမ္ာ့ထဵသိုု႔ အခ္ိနးမြနး တငး်ပသငးံေပသညး။   
 
အထကးတျငးအေသ့စိတးေဖား်ပထာ့သညးံအမႈကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈဆိုုငးရာ်ပႆနာဥပမာမ္ာ့သညး ေ်ဖရြငး့မႈ 
်ပဳရနးအတျကး ေက္ာငး့အုုပးထဵသုုိ႔ေရာကးရြိလာခ္ိနးတျငးမူ၊ ်ဖစးႏုုိငးသမြ္ အေစာဆဵုု့အခ္ိနးတျငး၊ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈတစးခုုအာ့ ေဆာငးရျကးရ 
ေပမညး။ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈတျငးပါွငးပတးသကးေနသညးံေက္ာငး့သာ့(မ္ာ့)၊ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈဆိုုငးရာ အၾကဵေပ့၊ ႏြငးံေက္ာငး့အုုပးမႈၾကာ့ 
နာမႈတျငး ရြိေနသငးံသညးဟုုယူဆသညးံအ်ခာ့ေသာပုုဂၢိဳလးမ္ာ့တကးေရာကးရေပမညး။ ပါွငးပတးသကးေနသညးံ ပါတီအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့လုုဵ့ 
သညး ၎တုုိ႔၏ အ်မငးရႈေထာငးံမ္ာ့အာ့တငး်ပႏုုိငးေသအချငးံအေရ့ရြိေပမညး။ ထိုု႔ေနာကး ေက္ာငး့အုုပးသညး ပါတီအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့လုုဵ့ထဵသုုိ႔ 
ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈအာ့ ေရ့သာ့အေၾကာငး့ၾကာ့ေပမညး။ အကယး၍ ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈအရ ေဆာငး့ပါ့အေထာကးထာ့မ္ာ့ အာ့လုုဵ့ 
သိုု႔မဟုုတးတစးစိတးတစးပိုုငး့သညးသငးံေတားမႈမရြိေၾကာငး့ဆဵုု့်ဖတးခဲံလြ္ငးအေၾကာငး့ၾကာ့ခ္ကးသညးခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ်ပဳခဲံေသာစဵသတးမြတးခ္ကး 
အာ့အေသ့စိတးေဖား်ပေပမညး။ ေက္ာငး့အုုပးမြ်ပဳလုုပးေသာဆုုဵ့်ဖတးခ္ကးေရ့သာ့အေၾကာငး့ၾကာ့မႈအာ့ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ်ပဳသညးံအခ္ိနး 
မြ ဿ၄နာရီအတျငး့ ေထာကးပဵံေပ့ရေပမညး။   
အကယး၍မညးသညးံပါတီအဖျဲ႕ကမြေက္ာငး့အုုပးသိုု႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူ၏ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး၍ သေဘာတူ ေက္နပးမႈ 
မရြိလြ္ငးကနဦ့ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈမြသဵုု့ရကးအတျငး့သငးံေတားရာလကးေထာကး အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲ ူသိုု႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူ်ဖငးံ 
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ်ပဳေပ့ရနးေရ့သာ့ေတာငး့ဆုုိမႈအာ့ ဖုုိငးတျဲတငးတိုုငးၾကာ့ႏိုုငးေသာအချငးံအေရ့ရြိေပသညး။ လကးေထာကး အထူ့စီမဵ 
ခနး႔ချသဲူမြသေဘာမတူညီရ်ခငး့၏ အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့အာ့တငး်ပႏိုုငးရနးပါတီအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့ အချငးံအေရ့ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစးၿပီ့၊ ၾကာ့ 
နာမႈ်ပဳ်ခငး့မြသဵုု့ရကးအတျငး့်ပနးလညးစစးေဆ့မႈအတျကးေတာငး့ဆိုုမႈအေပၐတျငးအဆဵုု့သတးဆဵုု့်ဖတးခ္ကးအာ့်ပဳလုုပးေပ့ေပလိမးံမညး။   
 
်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳသညးံ အခ္ိနး၊ ေနရာ ႏြငး ံအ်ပဳအမူ   
 



ဤမူွါဒေပၐလစီ၏အထကးစာပိုုဒးမ္ာ့တျငး ေဖား်ပထာ့ခံဲသညးံစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံကိုုကးညီေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈ 
်ပဳသညးံအခ္ိနး၊ ေနရာႏြငးံအ်ပဳအမူအာ့ေက္ာငး့အုုပးသိုု႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ ေအာကးပါစညး့မ္ဥး့အရ က္ိဳ့ေၾကာငး့ေလ္ား 
ညီမႈရြိစျာ်ဖငးံ စညး့ကမး့်ပဳသျာ့ေပမညး-   
 
1. အာ့လုုဵ့ေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈ ပဵုုစဵမ္ာ့သုုိ႔ တစးသမတးတညး့တူညီစျာ သကးေရာကးမႈ ရြိေပမညး။ 

 
2. မညးသညး ံအခ္ကးလကးမ္ာ့ကမြေက္ာငး့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့သုုိ႔မညးသညးံၾကာ့ွငးစျကးဖကးမႈမြ္ ်ဖစးေပၐေစလိမးံမညး မဟုုတးဟုု 

ေကာကးခ္ကးဆျထဲာ့မႈအတျကးအခ္ိနးမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတးေနရာမ္ာ့တျငး၊ ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့အတျငး့တျငး်ဖစးေစ၊ ်ပငးပတျငး်ဖစးေစ 
ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ တာ့်မစးမႈမ်ပဳေပ။ 

 
3. ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ တာ့်မစးထာ့သညးံ ေနရာမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိနးမ္ာ့အတိုုငး့ အေသ့စိတး်ဖစးရေပမညး။ 
 
4. စညး့မ္ဥး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳသညးံ မညးသညးံ ထုုတးေွမႈကိုုမဆိုုလကးခဵရနးသိုု႔မဟုုတး ်ငငး့ပယးရနးတစးစုုဵတစးဦ့၏ 

အချငးံေရ့ကိုုမြ္ ကနး႔သတးတာ့ဆီ့်ခငး့မ်ပဳေပ။   
 
ဤမူွါဒေပၐလစီအာ့ ေက္ာငး့ပညာသငးႏြစးတစးခုုစီ၏အစပိုုငး့တျငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံဆရာ၊ဆရာမမ္ာ့ အာ့လုုဵ့ထဵသုုိ႔်ဖနး႔ေွ၊ ေၾက်ငာ 
တငး်ပ သိုု႔မဟုုတး ရရြိေစႏုုိငးရနး ်ပဳလုုပးထာ့ေပမညး။   
 
ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့မႈ - ေ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   
 
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုုိခ္ကးမ္ာ့   
 
ေအာကးပါ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုုခ္ကးမ္ာ့သညး ဤမူွါဒေပၐလစီတျငးအသဵုု့်ပဳေသာေွါဟာရမ္ာ့အေပၐသိုု႔သကးေရာကးမႈရြိသညး-   
 

1. ်ဖနး႔ခ္ီမႈ - ေယဘုုုယ္အာ့်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵသိုု႔ ရရြိေစႏုုိငးရနး ်ပဳလုုပးထာ့ေသာမညးသညးံပဵုုစုုဵႏြငးံမဆိုုရြိသညးံေရ့သာ့ထာ့ေသာ 
ပစၥညး့ကိရိယာမဆိုု၏ လကးဆုုပးလကးကိုုငးရြိေသာ်ဖနး႔ေွမႈ။ ဤတျငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ေယဘုုုယ္အာ့်ဖငးံ မၾကာခဏရြိတတးသညးံ 
ေက္ာငး့၏ဧရိယာမ္ာ့တျငး ေရ့သာ့လျငးံတငးမႈမ္ာ့ ပါွငးသညး။   

 

2. လူဆုုိ့အဖျ႕ဲ - အဖျ႕ဲလိုုကး်ဖစးေစသုုိ႔မဟုုတး တစးဦ့ခ္ငး့်ဖစးေစ ်ပစးမႈဆိုုငးရာ သိုု႔မဟုုတးအေသ့စာ့က္ဴ့လျနးမႈဆိုုငးရာအ်ပဳအမူအ်ဖစး 
သတးမြတးႏိုုငးသညးံစိတးွ ငးစာ့မႈ၊ အေႏြာငးဖျဲ႕မႈသိုု႔မဟုုတး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈရြိသညးံသဵုု့ဦ့သိုု႔မဟုုတးသဵုု့ဦ့ထကးပိုုေသာ အဖျ႕ဲအုုပးစုု။   

 

3. ညစးညမး့မႈ   
 



4. ေခတး်ပိဳငးလကးရြိ ေက္ာငး့လူမႈအသိုုငး့ွိုုငး့စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံသကးေရာကးမႈရြိသညးံပဵုုမြနးပုုဂၢိဳလးတစးဦ့အေန်ဖငးံေရ့သာ့မႈပစၥညး့ 
အေထာကးထာ့သညးတစးခုုလဵုု့်ခဵဳၾကညးံပါက ်ပငး့ထနးေသာလိငးပုုိငး့ဆိုုငးရာစိတးွငးစာ့မႈအာ့စျေဲဆာငးေနသညးဟုု ထငး်မငးေတျ႕ရြိရ 
သညး။   

 

a. ေရ့သာ့မႈပစၥညး့အေထာကးထာ့သညးချငးံ်ပဳခ္ကးမဲံစျာ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသညးံအ်ပဳအမူ၊ လိငးပိုုငး့ဆိုုငးရာေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ (ပုုဵမြနးသိုု႔မ 
ဟုုတး ဆိုု့ရျာ့စျာ၊ အမြနးတကယး သိုု႔မဟုုတး လဵႈ႕ေဆားထာ့သညးံ)၊ တစးကိုုယးေရလိငးပိုုငး့ဆိုုငးရာ အာသာေ်ဖမႈ၊ သုုတးရညးစျနး႔ထုုတးမႈ 
ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့၊ ႏြငးံမ္ိဳ့ပျာ့အဂၤါမ္ာ့အာ့ထုုတးေဖား်ပသမႈအစရြိသညးကဲံသိုု ႔ေသာလိငးပိုုငး့ဆိုုငးရာအ်ပဳအမူမ္ာ့အာ့ ရြငး့လငး့ေဖား 
်ပထာ့သညး။   

 

b. ပစၥညး့အေထာကးအထာ့သညး တစးခုုလဵုု့်ခဵဳၾကညးံပါက ေလ့နကးေသာ စာေပ၊ အႏုုပညာ၊ ႏိုုငးငဵေရ့ သိုု႔မဟုုတး သိပၸဵဆိုုငးရာတနးဖိုု့ 
မ္ာ့ ကငး့မဲံေနသညး။   

 

4. ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးေသာ၊ ရုုိငး့စိုုငး့ေသာသုုိ႔မဟုုတးဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစေသာ -လူမႈအသိုုငး့အွိုုငး့၏ခနး႔မြနး့ခ္ကးအတျငး့ပုုဂၢိဳလး 
တစးဦ့အာ့နိမးံက္ေစ်ခငး့၊ သိုု႔မဟုုတးထိုုပုုဂၢိဳလး်ဖငးံဆကးႏျယး၊ဆကးသျယးမႈမ္ာ့မြအ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့ တာ့်မစးဟနး႔တာ့်ခငး့အစရြိသညးအာ့ 
်ဖငးံတစးစုုဵတစးဦ့၏ ဂုုဏးသတငး့အာ့ထိခိုုကးေစရနးရညးရျယးသညးံ အထူ့တစးစဵုုတစးဦ့ေသာပုုဂၢိဳလးႏြငးံပတးသကးေသာႏႈတး်မျကး သိုု႔မဟုုတး 
ေရ့သာ့ထျကးဆုုိခ္ကး အမြာ့မ္ာ့၊ အချငးံမရြိသညးမ္ာ့။ ထိုုသုုိ႔ေသာ ထျကးဆုုိခ္ကးမ္ာ့တျငး တစးစဵုုတစးဦ့အာ့လူထုု၏မုုနး့တီ့မႈ၊ အရြကးရ 
ေစမႈ၊ အထငးေသ့မႈ၊ ယုုတိၱမရြိမႈ သိုု႔မဟုုတးဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစမႈသိုု႔ ရညးရျယး်ဖစးေပၐေစမႈမ္ာ့ပါွငးသညး။   
 
5. လူထုုပဵုုရိပး - လူထုု၏ အာရဵုုစိုုကးမႈအာ့ ရြာေဖျရရြိထာ့ေသာ သိုု႔မဟုုတး သူ/သူမ၏ ေအာငး်မငးရရြိမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ လူသိမ္ာ့ေသာ 
ပုုဂၢိဳလးတစးဦ့။.   
 


