မူွါဒေပၚလစီ JICEC - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ကိရိယာပစၥညး့ ်ဖနး႔ခ္ီမႈ
လူမႈအသိုငး့ွိုငး့၏ လူမႈဖူလဵုေရ့ႏြငးံ အချငးံေရ့မ္ာ့သညး လဵုေလာကးမႈရြိစျာ်ဖငးံ ကာကျယးထာ့ေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနး အလိ႔င
ု ြာ ေက္ာငး့
သာ့တစးဦ့မြ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငး ွနး့က္ငးေပၚ ႏြငးံ ေက္ာငး့ အေဆာကးဦ့မ္ာ့တျငး ်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳရနး ဆႏၵရြိသညးံ ေက္ာငး့မြ စပျနးဆာေပ့်ခငး့
မရြိေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမြနးသမြ္အာ့ ေထာကးခဵအတညး်ပဳမႈရရြိရနးအတျကး ဦ့စျာပထမဆဵု့ ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး
်ခငး့ခဵရသူထဵသ႔ို တငး်ပရေပမညး။ အကယး၍ ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈသညး ေအာကးတျငး
ေဖား်ပထာ့သညးံအတိုငး့ C.R.S. 22-1-120(3) လကးေအာကးတျငး တာ့်မစးထာ့ေသာ အမ္ိဳ့စာ့အ်ဖစး ၾကိဳ့ေၾကာငး့ေလ္ားညီေသာ
ဆဵု့်ဖတးမႈအာ့ ်ပဳလုုပးခဲံလြ္ငး သူ သို႔မဟုုတး သူမသညး ေက္ာငး့မြ စပျနးဆာေပ့်ခငး့မရြိေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမြနးသမြ္အတျကး ေထာကး
ခဵအတညး်ပဳခ္ကးေပ့မႈအာ့ ်ငငး့ပယးေကာငး့ ်ငငး့ပယးႏိုငးေပသညး-.
(3) ေအာကးပါ အနကးအဓိပၸါယးအ်ဖစး ်ပနးဆိုသကးေရာကးႏိုငးေသာ ဤကုုဒးအတျငး့ရြိ မညးသညးံအရာကိုမြ္ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ထုုတးေွ
်ဖနး႔ခ္ီရနး ချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေပ-

a.

ေစားကာ့ရိုငး့ပ္သညးံ သဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး

b. ်ပညးနယးဥပေဒလကးေအာကးတျငး ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ၊ ရိုငး့စိုငး့မႈ သိ႔မု ဟုုတး ဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစမႈအ်ဖစး သဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး
c.

လူထုပဵုရိပးမဟုုတးသညးံ တစးစဵုတစးဦ့ထဵသို႔ သိ႔မ
ု ဟုုတး လူထုစိတွ
း ငးစာ့မႈရြိသညးံ ကိစၥရပးတင
ျ း ပါွငးေနသညးံ တစးစဵုတစးဦ့ထဵသို႔
မြာ့ယျငး့သညးံ သဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး

d. ဥပေဒႏြငးံအညီမဟုုတးေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့၊ ေက္ာငး့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ သိ႔မု ဟုုတး ေက္ာငး့၏ အစီစဥးတက္ စီမဵ
လညးပတးမႈအာ့ သိသာထငးရြာ့စျာ အေႏြာငးံယြကးေပ့မႈ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး အ်ခာ့သူမ္ာ့၏ ကိုယးေရ့ကိုယးတာ ေစာငးံထိနး့မႈ အချငးံ
အေရ့မ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံအရာမ္ာ့ အစရြိေသာ ရြငး့လငး့ေသခ္ာသညးံ အႏၱရာယးရြိမႈအာ့ တငး်ပေသာ သဵု့ႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး
ေက္ာငး့ အရာရြိမ္ာ့မြ စီရငးဆဵု့်ဖတးမႈအရ ဤမူွါဒေပၚလစီအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံ ကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့ ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး လူပုဂၢိဳလး သိ႔ု
မဟုုတး ပိုငးဆိုငးမႈပစၥညး့သို႔ သိသာထငးရြာ့ေသာ အေႏြာငးံယြကး သိ႔မ
ု ဟုုတး ပ္ကးစီ့မႈ ်ဖစးေစသညးံ ကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့ ်ဖနး႔ခ္ီေသာ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ သငးံေတားရာ စညး့ကမး့အရ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈကို ခဵရေပမညး။
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ဤမူွါဒေပၚလစီ ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးနယးဥပေဒအရ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးေပၚႏြငးံ ေက္ာငး့အေဆာကး
အဦ့မ္ာ့တျငး ေက္ာငး့မြ စပျနးဆာေပ့်ခငး့မရြိေသာ ေက္ာငး့သာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့ႏြငးံ သတငး့စာ၊ မဂၢဇငး့၊ ေခါကးစာရျကးပိုငး့မ္ာ့၊
ပနး့ဖလကးမ္ာ့ အစရြိသညးကံသ
ဲ ႔ေ
ို သာ အ်ခာ့ေသာ စာေပမ္ာ့အာ့ ်ဖနး႔ခ္ီ၊ လကးွယးပိုငးဆိုငးႏိုငးသညးံ အချငးံေရ့ ရြိေပသညး။
ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး သူ သိ႔မ
ု ဟုုတး သူမထဵသို႔ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့မြ တငး်ပထာ့သညးံ မညးသညးံ
ကိရိယာပစၥညး့မဆို၏ ်ဖနး႔ခ္ီချငးံႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈအာ့ တငး်ပသညးံေန႔ရကးမြ ေက္ာငး့ရကး ႏြစးရကး အ်ပညးံအတျငး့
်ပဳလုုပးရေပမညး။ ဤအခ္ိနးကာလအတျငး့ ချငးံ်ပဳခ္ကး မရရြိေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး ချငးံ်ပဳခ္ကး မေပ့ေသာ ကိရိယာပစၥညး့မြနးသမြ္အာ့ ချငးံ်ပဳ
ခ္ကးေပ့သညးဟု ယူဆရေပမညး။
အကယး၍ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့မြ ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူ၏ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး၍ သေဘာတူ
ေက္နပးမႈမရြိလြ္ငး ကနဦ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈမြ သဵု့ရကးအတျငး့ သငးံေတားရာ လကးေထာကး အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူ သို႔မဟုုတး တာွနးေပ့
အပး်ခငး့ခဵရသူ်ဖငးံ ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ ်ပဳေပ့ရနး ေရ့သာ့ေတာငး့ဆိုမႈအာ့ ဖိုငးတဲတ
ျ ငးတိုငးၾကာ့ႏိုငးေသာ အချငးံေရ့ ရြိေပသညး။
လကးေထာကး အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူမြ သေဘာမတူညီရ်ခငး့၏ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့အာ့ တငး်ပႏိုငးရနး ပါတီအဖျဲ႕မ္ာ့အာ့ အချငးံေရ့

ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစး်ပီ့၊ ၾကာ့နာမႈ်ပဳ်ခငး့မြ သဵု့ရကးအတျငး့ ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈအတျကး ေတာငး့ဆိုမႈအေပၚတျငး အဆဵု့သတး ဆဵု့်ဖတး
ခ္ကးအာ့ ်ပဳလုုပးေပ့ေပလိမးံမညး။
်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳသညးံ အခ္ိနး၊ ေနရာ ႏြငးံ အ်ပဳမူ
ဤမူွါဒေပၚလစီ၏ အထကး စာပိုဒးမ္ာ့တျငး ေဖား်ပထာ့ခဲံသညးံ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုကးညီေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီ
မႈ်ပဳ သညးံ အခ္ိနး၊ ေနရာ ႏြငးံ အ်ပဳမူအာ့ ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ ေအာကးပါ စညး့မ္ဥး့အရ က္ိဳ့ေၾကာငး့
ေလ္ားညီမႈရြိစျာ်ဖငးံ စညး့ကမး့်ပဳသျာ့ေပမညး-

1. အာ့လဵု့ေသာ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈ ပဵုစဵမ္ာ့သို႔ တစးသမတးတညး့တူညီစျာ သကးေရာကးမႈ ရြိေပမညး။
2. မညးသညးံ အခ္ကးလကးမ္ာ့ကမြ ေက္ာငး့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့သို႔ မညးသညးံ ၾကာ့ွငးစျကးဖကးမႈမြ္ ်ဖစးေပၚေစလိမးံမညး မဟုတ
ု း
ဟုု ေကာကးခ္ကးဆျဲထာ့မႈအတျကး အခ္ိနးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေနရာမ္ာ့တျငး၊ ေက္ာငး့အေဆာကးဦ့ အတျငး့တျငး်ဖစးေစ၊ ်ပငးပတျငး်ဖစး
ေစ ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ တာ့်မစးမႈ မ်ပဳေပ။

3. ထုုတးေွ်ဖနး႔ခ္ီမႈအာ့ တာ့်မစးထာ့သညးံ ေနရာမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိနးမ္ာ့အတိုငး့ အေသ့စိတး်ဖစးရေပမညး။
4. စညး့မ္ဥး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ်ဖနး႔ခ္ီမႈ်ပဳသညးံမညးသညးံထုတးေွမႈကိုမဆို လကးခဵရနးသ႔မို ဟုုတး ်ငငး့ပယးရနး တစးစဵုတစးဦ့၏
အချငးံအေရ့ကိုမြ္ ကနး႔သတးတာ့ဆီ့်ခငး့မ်ပဳေပ။
ဤမူွါဒေပၚလစီအာ့ ေက္ာငး့ပညာသငးႏြစးတစးခုစီ၏ အစပိုငး့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ဆရာ၊ဆရာမမ္ာ့ အာ့လဵု့ထဵသ႔ို ်ဖနး႔ေွ၊
ေၾက်ငာတငး်ပသိ႔မ
ု ဟုုတး ရရြိေစႏိုငးရနး်ပဳလုုပးထာ့ေပမညး။
- C.R.S. 22-1-120
C.R.S. 22-32-110 (1)(r)
- JK, ေက္ာငး့သာ့အ်ပဳအမူႏြငးံစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့
အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့
ေအာကးပါ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့သညး ဤမူွါဒေပၚလစီတင
ျ းအသဵု့်ပဳေသာ ေွါဟာရမ္ာ့အေပၚသို႔ သကးေရာကးမႈရြိသညး-

1. ်ဖနး႔ခ္ီမႈ - ေယဘုုယ္အာ့်ဖငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵသို႔ ရရြိေစႏိုငးရနး ်ပဳလုုပးထာ့ေသာမညးသညးံပဵုစဵုႏြငးံမဆိုရြိသညးံေရ့သာ့ထာ့ေသာ
ပစၥညး့ကိရိယာမဆို၏ လကးဆုပးလကးကိုငးရြိေသာ ်ဖနး႔ေွမႈ။ ဤတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေယဘုုယ္အာ့်ဖငးံမၾကာခဏရြိတတးသညးံ
ေက္ာငး့၏ ဧရိယာမ္ာ့တျငး ေရ့သာ့လျငးံတငးမႈမ္ာ့ပါွငးသညး။

2. လူဆို့အဖျ႕ဲ -အဖျ႕ဲ လိုကး်ဖစးေစသို႔မဟုုတးတစးဦ့ခ္ငး့်ဖစးေစ်ပစးမႈဆိုငးရာသို႔မဟုုတးအေသ့စာ့က္ဴ့လျနးမႈဆိုငးရာအ်ပဳအမူအ်ဖစးသတး
မြတးႏိုငးသညးံစိတွ
း ငးစာ့မႈ၊ အေႏြာငးဖျဲ႕မႈ သိ႔မ
ု ဟုုတးလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈရြိသညးံ သဵု့ဦ့သိ႔မ
ု ဟုုတးသဵု့ဦ့ထကးပိုေသာ အဖျ႕ဲ အုုပးစု။

3. ညစးညမး့မႈ

a. ေခတး်ပိဳငးလကးရြိေက္ာငး့လူမႈအသိုငး့ွိုငး့စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံသကးေရာကးမႈရြိသညးံပဵုမြနးပုဂၢိဳလးတစးဦ့အေန်ဖငးံေရ့သာ့မႈပစၥညး့
အေထာကးအထာ့သညးတစးခုလဵု့်ခဵဳၾကညးံပါက ်ပငး့ထနးေသာလိငးပိုငး့ဆိုငးရာစိတးွငးစာ့မႈအာ့စျေ
ဲ ဆာငးေနသညးဟုထငး်မငးေတျ႕ရြိ
ရသညး။

b. ေရ့သာ့မႈပစၥညး့အေထာကးအထာ့သညးချငးံ်ပဳခ္ကးမဲံစျာ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသညးံအ်ပဳအမူ၊ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ (ပဵုမြနး
သိ႔မ
ု ဟုုတးဆို့ရျာ့စျာ၊ အမြနးတကယး သိ႔မ
ု ဟုုတးလ႕ဵႈ ေဆားထာ့သညး)ံ ၊ တစးကိုယးေရလိငးပိုငး့ဆိုငးရာအာသာေ်ဖမႈ၊ သုုတးရညးစျနး႔ထုတး
မႈေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့၊ ႏြငးံမ္ိဳ့ပျာ့အဂၤါမ္ာ့အာ့ထုုတးေဖား်ပသမႈအစရြိသညးကံသ
ဲ ို႔ေသာလိငးပိုငး့ဆိုငးရာအ်ပဳအမူမ္ာ့အာ့
ရြငး့လငး့ေဖား ်ပ ထာ့သညး။

c. ပစၥညး့အေထာကးထာ့သညး တစးခုလဵု့်ခဵဳၾကညးံပါက ေလ့နကးေသာ စာေပ၊ အႏုုပညာ၊ ႏိုငးငဵေရ့ သိ႔မု ဟုုတး သိပၸဵဆိုငးရာတနးဖို့မ္ာ့
ကငး့မဲံေနသညး။

4.

ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးေသာ၊ ရိုငး့စိုငး့ေသာသို႔မဟုုတးဂုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစေသာ - လူမႈအသိုငး့ွိုငး့၏ခနး႔မြနး့ခ္ကးအတျငး့

ပုုဂၢိဳလးတစးဦ့အာ့နိမးံက္ေစ်ခငး့၊ သို႔မဟုုတး ထိုပုဂၢိဳလး်ဖငးံဆကးႏျယး၊ဆကးသယ
ျ းမႈမ္ာ့မြ အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့တာ့်မစးဟနး႔တာ့်ခငး့အစရြိ
သညးအာ့်ဖငးံ တစးစဵုတစးဦ့၏ဂုုဏးသတငး့အာ့ ထိခိုကးေစရနးရညးရျယးသညးံအထူ့တစးစဵုတစးဦ့ေသာပုုဂၢိဳလးႏြငးံပတးသကးေသာႏႈတး
်မျကးသ႔မ
ို ဟုုတး ေရ့သာ့ထျကးဆိုခ္ကးအမြာ့မ္ာ့၊ အချငးံမရြိသညးမ္ာ့။ ထိုသို႔ေသာထျကးဆိုခ္ကးမ္ာ့တျငးတစးစဵုတစးဦ့အာ့လူထု၏မုုနး့
တီ့မႈ၊ အရြကးရေစမႈ၊ အထငးေသ့မႈ၊ ယုုတၱိမရြိမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး ဂုုဏးသိကၡာက္ဆငး့ေစမႈသို႔ ရညးရျယး်ဖစးေပၚေစမႈမ္ာ့ ပါွငးသညး။

5.

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

ပုုဂၢိဳလးတစးဦ့။

