
မူွါဒေပၚလစီ JICEC - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ကိရိယာပစၥညး့ ်ဖနး႔ခ္ီမႈ  
 

လူမႈအသိုုငး့ွိုုငး့၏ လူမႈဖူလဵုုေရ့ႏြငးံ အချငးံေရ့မ္ာ့သညး လဵုုေလာကးမႈရြိစျာ်ဖငးံ ကာကျယးထာ့ေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနး အလိုု႔ငြာ ေက္ာငး့ 
သာ့တစးဦ့မြ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငး ွနး့က္ငးေပၚ ႏြငးံ ေက္ာငး့ အေဆာကးဦ့မ္ာ့တျငး ်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳရနး ဆႏၵရြိသညးံ ေက္ာငး့မြ စပျနးဆာေပ့်ခငး့ 
မရြိေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမြနးသမြ္အာ့ ေထာကးခဵအတညး်ပဳမႈရရြိရနးအတျကး ဦ့စျာပထမဆဵုု့ ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး 
်ခငး့ခဵရသူထဵသိုု႔ တငး်ပရေပမညး။ အကယး၍ ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈသညး ေအာကးတျငး 
ေဖား်ပထာ့သညးံအတိုုငး့ C.R.S. 22-1-120(3) လကးေအာကးတျငး တာ့်မစးထာ့ေသာ အမ္ိဳ့စာ့အ်ဖစး ၾကိဳ့ေၾကာငး့ေလ္ားညီေသာ 
ဆဵုု့်ဖတးမႈအာ့ ်ပဳလုုပးခဲံလြ္ငး သူ သိုု႔မဟုုတး သူမသညး ေက္ာငး့မြ စပျနးဆာေပ့်ခငး့မရြိေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမြနးသမြ္အတျကး ေထာကး 
ခဵအတညး်ပဳခ္ကးေပ့မႈအာ့ ်ငငး့ပယးေကာငး့ ်ငငး့ပယးႏိုုငးေပသညး-. 
 
(3) ေအာကးပါ အနကးအဓိပၸါယးအ်ဖစး ်ပနးဆိုုသကးေရာကးႏုုိငးေသာ ဤကုုဒးအတျငး့ရြိ မညးသညးံအရာကိုုမြ္ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ထုုတးေွ 
်ဖနး႔ခ္ီရနး ချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေပ-   
 
a. ေစားကာ့ရိုုငး့ပ္သညးံ သဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး 

 
b. ်ပညးနယးဥပေဒလကးေအာကးတျငး ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ၊ ရုုိငး့စိုုငး့မႈ သိုု႔မဟုုတး ဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစမႈအ်ဖစး သဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး 
 
c. လူထုုပဵုုရိပးမဟုုတးသညးံ တစးစဵုုတစးဦ့ထဵသုုိ႔ သိုု႔မဟုုတး လူထုုစိတးွ ငးစာ့မႈရြိသညးံ ကိစၥရပးတျငး ပါွငးေနသညးံ တစးစဵုုတစးဦ့ထဵသုုိ႔ 

မြာ့ယျငး့သညး ံသဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး  
 
d. ဥပေဒႏြငးံအညီမဟုုတးေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့၊ ေက္ာငး့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့၏ အစီစဥးတက္ စီမဵ 

လညးပတးမႈအာ့ သိသာထငးရြာ့စျာ အေႏြာငးံယြကးေပ့မႈ သိုု႔မြမဟုုတး အ်ခာ့သူမ္ာ့၏ ကိုုယးေရ့ကိုုယးတာ ေစာငးံထိနး့မႈ အချငးံ 
အေရ့မ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံအရာမ္ာ့ အစရြိေသာ ရြငး့လငး့ေသခ္ာသညးံ အႏၱရာယးရြိမႈအာ့ တငး်ပေသာ သဵုု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး  

  
ေက္ာငး့ အရာရြိမ္ာ့မြ စီရငးဆဵုု့်ဖတးမႈအရ ဤမူွါဒေပၚလစီအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံ ကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့ ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး လူပုုဂၢိဳလး သိုု႔ 
မဟုုတး ပုုိငးဆိုုငးမႈပစၥညး့သိုု႔ သိသာထငးရြာ့ေသာ အေႏြာငးံယြကး သိုု႔မဟုုတး ပ္ကးစီ့မႈ ်ဖစးေစသညးံ ကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့ ်ဖနး႔ခ္ီေသာ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ သငးံေတားရာ စညး့ကမး့အရ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈကိုု ခဵရေပမညး။   
 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ဤမူွါဒေပၚလစီ ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးနယးဥပေဒအရ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးေပၚႏြငးံ ေက္ာငး့အေဆာကး 
အဦ့မ္ာ့တျငး ေက္ာငး့မြ စပျနးဆာေပ့်ခငး့မရြိေသာ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့ႏြငးံ သတငး့စာ၊ မဂၢဇငး့၊ ေခါကးစာရျကးပိုုငး့မ္ာ့၊ 
ပနး့ဖလကးမ္ာ့ အစရြိသညးကဲံသိုု႔ေသာ အ်ခာ့ေသာ စာေပမ္ာ့အာ့ ်ဖနး႔ခ္ီ၊ လကးွယးပုုိငးဆိုုငးႏိုုငးသညးံ အချငးံေရ့ ရြိေပသညး။   
 
ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး သူ သိုု႔မဟုုတး သူမထဵသုုိ႔ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့မြ တငး်ပထာ့သညးံ မညးသညး ံ
ကိရိယာပစၥညး့မဆိုု၏ ်ဖနး႔ခ္ီချငးံႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈအာ့ တငး်ပသညးံေန႔ရကးမြ ေက္ာငး့ရကး ႏြစးရကး အ်ပညးံအတျငး့ 
်ပဳလုုပးရေပမညး။ ဤအခ္ိနးကာလအတျငး့ ချငးံ်ပဳခ္ကး မရရြိေသာ သိုု႔မဟုုတး ချငးံ်ပဳခ္ကး မေပ့ေသာ ကိရိယာပစၥညး့မြနးသမြ္အာ့ ချငးံ်ပဳ 
ခ္ကးေပ့သညးဟု ုယူဆရေပမညး။   
 
အကယး၍ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့မြ ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူ၏ ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး၍ သေဘာတူ 
ေက္နပးမႈမရြိလြ္ငး ကနဦ့ ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈမြ သဵုု့ရကးအတျငး့ သငးံေတားရာ လကးေထာကး အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲ ူသိုု႔မဟုုတး တာွနးေပ့ 
အပး်ခငး့ခဵရသူ်ဖငးံ ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ ်ပဳေပ့ရနး ေရ့သာ့ေတာငး့ဆုုိမႈအာ့ ဖိုုငးတျဲတငးတိုုငးၾကာ့ႏိုုငးေသာ အချငးံေရ့ ရြိေပသညး။ 
လကးေထာကး အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲူမြ သေဘာမတူညီရ်ခငး့၏ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့အာ့ တငး်ပႏုုိငးရနး ပါတီအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့ အချငးံေရ့ 



ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစး်ပီ့၊ ၾကာ့နာမႈ်ပဳ်ခငး့မြ သဵုု့ရကးအတျငး့ ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈအတျကး ေတာငး့ဆုုိမႈအေပၚတျငး အဆဵုု့သတး ဆဵုု့်ဖတး 
ခ္ကးအာ့ ်ပဳလုုပးေပ့ေပလိမးံမညး။   
 
်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳသညးံ အခ္ိနး၊ ေနရာ ႏြငးံ အ်ပဳမူ    
 
ဤမူွါဒေပၚလစီ၏ အထကး စာပုုိဒးမ္ာ့တျငး ေဖား်ပထာ့ခံဲသညးံ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုုကးညီေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီ 
မႈ်ပဳ သညး ံအခ္ိနး၊ ေနရာ ႏြငးံ အ်ပဳမူအာ့ ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ ေအာကးပါ စညး့မ္ဥး့အရ က္ိဳ့ေၾကာငး့ 
ေလ္ားညီမႈရြိစျာ်ဖငးံ စညး့ကမး့်ပဳသျာ့ေပမညး-   
 
1. အာ့လုုဵ့ေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈ ပဵုုစဵမ္ာ့သုုိ႔ တစးသမတးတညး့တူညီစျာ သကးေရာကးမႈ ရြိေပမညး။ 

 
2. မညးသညး ံအခ္ကးလကးမ္ာ့ကမြ ေက္ာငး့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့သုုိ႔ မညးသညး ံၾကာ့ွငးစျကးဖကးမႈမြ္ ်ဖစးေပၚေစလိမးံမညး မဟုတုး 

ဟုု ေကာကးခ္ကးဆျဲထာ့မႈအတျကး အခ္ိနးမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတး ေနရာမ္ာ့တျငး၊ ေက္ာငး့အေဆာကးဦ့ အတျငး့တျငး်ဖစးေစ၊ ်ပငးပတျငး်ဖစး 
ေစ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ တာ့်မစးမႈ မ်ပဳေပ။ 

 
3. ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ တာ့်မစးထာ့သညးံ ေနရာမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိနးမ္ာ့အတိုုငး့ အေသ့စိတး်ဖစးရေပမညး။ 
 
4. စညး့မ္ဥး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳသညးံမညးသညးံထုုတးေွမႈကိုုမဆို ုလကးခဵရနးသိုု႔မဟုုတး ်ငငး့ပယးရနး တစးစဵုုတစးဦ့၏ 

အချငးံအေရ့ကိုုမြ္ ကနး႔သတးတာ့ဆီ့်ခငး့မ်ပဳေပ။   

ဤမူွါဒေပၚလစီအာ့ ေက္ာငး့ပညာသငးႏြစးတစးခုုစီ၏ အစပိုုငး့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ဆရာ၊ဆရာမမ္ာ့ အာ့လုုဵ့ထဵသုုိ႔ ်ဖနး႔ေွ၊ 
ေၾက်ငာတငး်ပသိုု႔မဟုုတး ရရြိေစႏုုိငးရနး်ပဳလုုပးထာ့ေပမညး။   

                            - C.R.S. 22-1-120   
C.R.S. 22-32-110 (1)(r)   
 
                   - JK, ေက္ာငး့သာ့အ်ပဳအမူႏြငးံစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့   
 
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုုိခ္ကးမ္ာ့   
 
ေအာကးပါ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုုခ္ကးမ္ာ့သညး ဤမူွါဒေပၚလစီတျငးအသဵုု့်ပဳေသာ ေွါဟာရမ္ာ့အေပၚသိုု႔ သကးေရာကးမႈရြိသညး-   
 
1. ်ဖနး႔ခ္ီမႈ - ေယဘုုုယ္အာ့်ဖငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵသိုု႔ ရရြိေစႏုုိငးရနး ်ပဳလုုပးထာ့ေသာမညးသညးံပဵုုစုုဵႏြငးံမဆိုုရြိသညးံေရ့သာ့ထာ့ေသာ 

ပစၥညး့ကိရိယာမဆိုု၏ လကးဆုုပးလကးကိုုငးရြိေသာ ်ဖနး႔ေွမႈ။ ဤတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေယဘုုုယ္အာ့်ဖငးံမၾကာခဏရြိတတးသညးံ 
ေက္ာငး့၏ ဧရိယာမ္ာ့တျငး ေရ့သာ့လျငးံတငးမႈမ္ာ့ပါွငးသညး။   

 
2. လူဆုုိ့အဖျ႕ဲ-အဖျ႕ဲလိုုကး်ဖစးေစသုုိ႔မဟုုတးတစးဦ့ခ္ငး့်ဖစးေစ်ပစးမႈဆိုုငးရာသိုု႔မဟုုတးအေသ့စာ့က္ဴ့လျနးမႈဆိုုငးရာအ်ပဳအမူအ်ဖစးသတး 

မြတးႏိုုငးသညးံစိတးွ ငးစာ့မႈ၊ အေႏြာငးဖျဲ႕မႈ သိုု႔မဟုုတးလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈရြိသညးံ သဵုု့ဦ့သိုု႔မဟုုတးသဵုု့ဦ့ထကးပိုုေသာ အဖျ႕ဲအုုပးစုု။   
 
3. ညစးညမး့မႈ   
 



a. ေခတး်ပိဳငးလကးရြိေက္ာငး့လူမႈအသိုုငး့ွိုုငး့စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံသကးေရာကးမႈရြိသညးံပဵုုမြနးပုုဂၢိဳလးတစးဦ့အေန်ဖငးံေရ့သာ့မႈပစၥညး့ 
အေထာကးအထာ့သညးတစးခုုလဵုု့်ခဵဳၾကညးံပါက ်ပငး့ထနးေသာလိငးပိုုငး့ဆိုုငးရာစိတးွငးစာ့မႈအာ့စျေဲဆာငးေနသညးဟုုထငး်မငးေတျ႕ရြိ 
ရသညး။   

 

b. ေရ့သာ့မႈပစၥညး့အေထာကးအထာ့သညးချငးံ်ပဳခ္ကးမဲံစျာ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသညးံအ်ပဳအမူ၊ လိငးပိုုငး့ဆိုုငးရာေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ (ပုုဵမြနး 
သိုု႔မဟုုတးဆိုု့ရျာ့စျာ၊ အမြနးတကယး သိုု႔မဟုုတးလဵႈ႕ေဆားထာ့သညး)ံ၊ တစးကိုုယးေရလိငးပိုုငး့ဆိုုငးရာအာသာေ်ဖမႈ၊ သုုတးရညးစျနး႔ထုုတး 
မႈေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့၊ ႏြငးံမ္ိဳ့ပျာ့အဂၤါမ္ာ့အာ့ထုုတးေဖား်ပသမႈအစရြိသညးကဲံသိုု ႔ေသာလိငးပိုုငး့ဆိုုငးရာအ်ပဳအမူမ္ာ့အာ့ 
ရြငး့လငး့ေဖား ်ပ ထာ့သညး။   

 

c. ပစၥညး့အေထာကးထာ့သညး တစးခုုလဵုု့်ခဵဳၾကညးံပါက ေလ့နကးေသာ စာေပ၊ အႏုုပညာ၊ ႏိုုငးငဵေရ့ သိုု႔မဟုုတး သိပၸဵဆိုုငးရာတနးဖုုိ့မ္ာ့ 
ကငး့မဲံေနသညး။   

 

4. ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးေသာ၊ ရုုိငး့စိုုငး့ေသာသုုိ႔မဟုုတးဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစေသာ - လူမႈအသိုုငး့ွိုုငး့၏ခနး႔မြနး့ခ္ကးအတျငး့ 
ပုုဂၢိဳလးတစးဦ့အာ့နိမးံက္ေစ်ခငး့၊ သိုု႔မဟုုတး ထိုုပုုဂၢိဳလး်ဖငးံဆကးႏျယး၊ဆကးသျယးမႈမ္ာ့မြ အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့တာ့်မစးဟနး႔တာ့်ခငး့အစရြိ 
သညးအာ့်ဖငးံ တစးစဵုုတစးဦ့၏ဂုုဏးသတငး့အာ့ ထိခိုုကးေစရနးရညးရျယးသညးံအထူ့တစးစဵုုတစးဦ့ေသာပုုဂၢိဳလးႏြငးံပတးသကးေသာႏႈတး 
်မျကးသိုု႔မဟုုတး ေရ့သာ့ထျကးဆိုုခ္ကးအမြာ့မ္ာ့၊ အချငးံမရြိသညးမ္ာ့။ ထိုုသုုိ႔ေသာထျကးဆိုုခ္ကးမ္ာ့တျငးတစးစဵုုတစးဦ့အာ့လူထုု၏မုုနး့ 
တီ့မႈ၊ အရြကးရေစမႈ၊ အထငးေသ့မႈ၊ ယုုတိၱမရြိမႈ သိုု႔မဟုုတး ဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစမႈသိုု႔ ရညးရျယး်ဖစးေပၚေစမႈမ္ာ့ ပါွငးသညး။   
 

5. လူထုုပဵုုရိပး - လူထုု၏ အာရဵုုစိုုကးမႈအာ့ ရြာေဖျရရြိထာ့ေသာ သိုု႔မဟုုတး သူ/သူမ၏ ေအာငး်မငးရရြိမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ လူသိမ္ာ့ေသာ 
ပုုဂၢိဳလးတစးဦ့။   

 


