မူွါဒေပၐလစီ JICH-R- ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ ေဆ့ွါ့ႏြငးံအရကးေသစာ အသဵု့်ပဳမႈ
အသဵု့်ပဳမႈ
ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈအတျငး့၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတးေက္ာငး့မြချငးံ်ပဳထာ့သညးံလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငးသို႔မဟုုတး ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသမြသယးယူပို႔
ေဆာငးမႈ်ပဳသညးံ ယာဥးမ္ာ့ေပၐတျငးအရကးေသစာ၊ မူ့ယစးေဆ့ွါ့သိ႔မ
ု ဟုုတးအ်ခာ့ေသာအႏၲရာယးရြိ၊ တရာ့မွငးသညးံဓာတုုပစၥညး့မ္ာ့
အစရြိသညးတ႔၏
ို လႊမး့မို့ခဵရမႈေအာကးတျငးက္ေရာကးေနပဵုေပၐသညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာအ်ပဳအမူ
မ္ာ့်ဖငးံရငးဆိုငးေ်ဖရြငး့ရေပမညး1.

အကယး၍ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညးအခ္ိဳ႕ေသာ အႏၲရာယးရြိသညးံ သိ႔မ
ု ဟုုတး တရာ့မွငးပစၥညး့ေဆ့ွါ့အသဵု့်ပဳမႈေၾကာငးံ

ပဵုမြနးမဟုုတးေသာအ်ပဳအမူအာ့်ပဳလုုပး်ပသေနပဵုေပၐလြ္ငး ွနးထမး့အဖျဲ႕ွငးတစးဦ့မြထိုေက္ာငး့သာ့အာ့ထိုအေ်ခအေန၏်ပငး့ထနးမႈအာ့
ဆဵု့်ဖတးေပ့မညးံ ေက္ာငး့သူနာ်ပဳထဵသို႔ လိုကးပါပို႔ေဆာငးေပ့ရေပမညး။

a.

ထိုသို႔ေသာအေ်ခအေနသညးစာသငးခနး့အတျငး့်ဖစးေပၐခဲံၿပီ့ေက္ာငး့သာ့၏အ်ပဳအမူအရေက္ာငး့သာ့အာ့သူနာ်ပဳ၏ရဵု့ခနး့

သိ႔လ
ု ဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့စျာေခၐေဆာငးသာျ ့ႏိုငး်ခငး့မရြိပဵုေပၐလြ္ငးေက္ာငး့အုုပး၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးထိုသို႔ေသာကိစၥရပးမ္ာ့အာ့ကိုငးတယ
ျ းတာွနးယူ
ရနးေက္ာငး့အုုပးမြတာွနးေပ့အပးထာ့သညးံ ပုုဂၢိဳလးမ္ာ့ထဵမြကူညီေထာကးပဵံမႈအာ့ ေတာငး့ဆိုသငးံေပသညး။

b.

ထိုသို႔ေသာအေ်ခအေနသညး စာသငးခနး့်ပငးပ၊ ေက္ာငး့ဆဵု့်ဖတးစီရငးမႈ်ပဳေကာငး့်ပဳႏိုငးမညးံ မညးသညးံေနရာတျငးမဆို ်ဖစးေပၐ

ခဲံလြ္ငးမူ ွနးထမး့အဖျဲ႕ွငးတစးဦ့မြ ထိုေက္ာငး့သာ့အာ့ ေက္ာငး့သူနာ်ပဳထဵသို႔ လိုကးပါပို႔ေဆာငးေပ့သငးံေပသညး။

c.

အကယး၍ေက္ာငး့သူနာ်ပဳသညးအေဆာကးအဦ့အတျငး့တျငးမရြိလြ္ငးမူတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရေသာွနးထမး့ေရ့ရာမြစဵသတး

မြတးထာ့သညးံ အေရ့ေပၐ လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ လိုကးနာသငးံေပသညး။

d.

ပဵုမြနးမဟုုတးေသာ အ်ပဳအမူ်ပသမႈအာ့ေလံလာေစာငးံၾကပးခဲံသညးံွနးထမး့အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့သညးအဆိုပါ်ဖစးရပးအာ့စာေရ့သာ့ၿပီ့၊

်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံေန႔စ၊ျဲ အခ္ိနးႏြငးံေနရာတို႔အာ့အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖား်ပသငးံေပသညး။ ထိုသို႔ေသာစာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့ေက္ာငး့အုုပးမြဖိုငးတဲျ်ပဳ
လုုပးထာ့ေပမညး။

2.

ေက္ာငး့အုုပးသို႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညးေက္ာငး့သာ့၏မိဘမ္ာ့သို႔မဟုုတးအုပးထိနး့သူ (သိ႔မ
ု ဟုုတးအေရ့ေပၐ

ကဒးေပၐတျငးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသညးံပုဂၢိဳလး) ထဵသ႔ို ဆကးသယ
ျ းမညး်ဖစးၿပီ့၎တိ႔ထ
ု ဵသ႔ို ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး ပဵုမြနးမဟုုတးေသာ
သိ႔မ
ု ဟုုတးအႏၲရာယးရြိေသာအ်ပဳအမူအာ့်ပသလ္ကးရြိေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့အၾကဵ်ပဳမညး်ဖစးသညး။ ေက္ာငး့အုုပးသို႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး
်ခငး့ခဵရသူသညးအဆိုပါအ်ပဳအမူအာ့မိဘမ္ာ့ထဵသို႔ရြငး့လငး့ေ်ပာ်ပမညး်ဖစးေသားလညး့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏အေ်ခအေနအာ့ ရြာေဖျ
ကုုသမႈ်ပဳရနးအတျကး ၾကိဳ့ပမး့လိမးံမညးမဟုုတးေပ။

3.

အကယး၍ ေဆ့ဘကးဆိုငးရာအေ်ခအေနချငးံ်ပဳခ္ကးွရမး့မ္ာ့ႏြငးံ အကူအညီအာ့လိုအပးခဲံၿပီ့ေနအိမးသုိ႔ ဆကးသယ
ျ းမႈမ်ပဳလုုပး

ႏိုငးခဲံလြ္ငး ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြကူညီေထာကးပဵံမႈရရြိရနးအတျကး 911 သိ႔ု ေခၐဆိုရေပမညး။ မိဘမ္ာ့သိ႔ု မ
ဟုုတးေဆ့ဘကးဆိုငးရာ ကူညီေထာကးပဵံမႈအာ့ေစာငးံဆိုငး့ေနစဥးအတျငး့ေက္ာငး့သာ့အာ့တစးဦ့တညး့ခ္နးထာ့ရစး်ခငး့မ်ပဳရေပ၊
သိ႔ေ
ု သား ေက္ာငး့သာ့အာ့ဆကးလကးေစာငးံၾကညးံေနႏိုငးရနးအတျကးတိတးဆိတးေသာအေ်ခအေနတစးခုတင
ျ း
ေက္ာငး့သာ့အာ့ေနရာခ္ထာ့သငးံ ေပသညး။

4.
သိ႔မ
ု ဟုုတး

ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး ခ္ကး်ခငး့လိုအပးေသာေဆ့ဘကးဆိုငးရာေစာငးံေရြာကးမႈ လိုအပး်ခငး့ရြိရြိ၊မရြိရြိ ေက္ာငး့အုုပး

တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညးမိဘမ္ာ့သို႔မဟုုတးအုပးထိနး့သူထဵသို႔ဆကးသယ
ျ းမႈ်ပဳသညးံအ်ပငးမြ္တေသာဆဵု့်ဖတးစီရငးမႈလုပးငနး့စဥးမ္ာ့
အာ့လညး့ လိုကးနာရေပမညး။ သူသညး ေအာကးပါတို႔အာ့ ေဆာငးရျကးရေပမညးa. အကယး၍ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ အေ်ခအေနမြအချငးံေပ့လြ္ငးထိုသို႔ေသာအ်ပဳအမူအတျကးအေၾကာငး့အရငး့တစးခုအ်ဖစး်ဖစးႏိုငးေ်ခရ
ေသာတရာ့ွငးေဆ့ဘကးဆိုငးရာ်ပႆနာမ္ာ့အာ့ေဖားထုတးရနးအတျကးေက္ာငး့သာ့်ဖငးံအတူအေ်ခအေနအာ့ေဆျ့ေႏျ့မႈ်ပဳရေပမညး။
b. Denver ရဲဌာနႏြငးံ DPS လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံအႏၲရာယးကငး့ေရ့ဌာနတို႔်ဖငးံေဆျ့ေႏျ့တိုငးပငးရေပမညး။
အသဵု့်ပဳမႈအတျကး စညး့ကမး့အရအေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈ
အကယး၍ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုုပးၿပီ့ေနာကး ေက္ာငး့အုုပးမြေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး အရကးေသစာ၊ မူ့ယစးေဆ့ွါ့၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးအ်ခာ့
ေသာအႏၲရာယးရြိသညးံ သိ႔မ
ု ဟုုတး တရာ့မွငးေသာ ဓာတုုပစၥညး့မ္ာ့ အသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညး/အသဵု့်ပဳခဲံသညးံ သို႔မဟုုတး အဆိုပါတိ႔၏
ု
လႊမး့မို့မႈေအာကးတျငး ရြိေနသညး/ရြိေနခဲံသညးဟုယဵုၾကညးပါက မူွါဒေပၐလစီ JK ႏြငးံ JK-R (ေက္ာငး့သာ့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့) မြထိုသို႔
ေသာ်ဖစးရပး(မ္ာ့)သိ႔ဆ
ု ကးႏျယးေသာစညး့ကမး့အရအေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈအာ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈ်ပဳေပမညး။ ေအာကးေ ဖား်ပပါအေရ့ယူေဆာငး
ရျကးမႈမ္ာ့အာ့ ်ပဳလုုပးေပမညးေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး မိဘသို႔မဟုုတးအုပးထိနး့သူႏြငးံေက္ာငး့သာ့တို႔်ဖငးံ ေဆျ့ေႏျ့တိုငးပငးမႈ ်ပဳေပမညး။
ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး ေအာကးပါတို႔အာ့ေဆာငးရျကးေပမညး-

a. ရရြိႏိုငးေသာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ဆိုငးရာ ေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့အာ့ ၾကညးံရႈစစးေဆ့ေပမညး
b. ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ သငးံေတားသလိုွနးထမး့အဖျဲ႕ွငး (ဥပမာ - လူမႈေရ့လုုပးသာ့၊ ေဆျ့ေႏျ့တိုငးပငးခဵ၊ ေက္ာငး့သာ့အၾကဵေပ့)
ထဵသ႔ို ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး လူမႈအသိုငး့အွိုငး့ပဵံပို့ေထာကးပဵံမႈေအဂ္ငးစီ(ဥပမာ - မိသာ့စုု ေဆျ့ေႏျ့အၾကဵေပ့ွနးေဆာငးမႈ၊ေဆ့ွါ့ကုုသမႈအစီ
အစဥး၊ အရကးေသစာ်ဖတးေတာကးဖယးရြာ့မႈစငးတာ) ထဵသ႔ည
ို ႊနး့ဆိုလႊဲေ်ပာငး့ေပ့ေပမညး။ ညႊနး့ဆိုလႊဲေ်ပာငး့မႈအာ့အေ်ခအေနချငးံ
်ပဳသညးံအတိုငး့ အ်ခာ့ေသာ လိုအပးသညးံ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့်ဖငးံ ဆကးလကး စစးေဆ့မႈ်ပဳေပမညး

c. ဆကးလကး်ပစးမႈက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့မ်ဖစးေပၐေစရနးထိနး့သိမး့အာ့ထုုတးသညးံအေန်ဖငးံ မိဘ၊ ေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ စာသငးေက္ာငး့၏တာွနး
ယူမႈမ္ာ့အာ့အခ္ကးအလကးထုတးေဖား်ပထာ့မညး်ဖစးေသာစာခ္ဳပးတစးခုအာ့မိဘမ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူတို႔်ဖငးံအတူေရ့သာ့ ဖျ႕ဵ
ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးရေပမညး။ စာခ္ဳပးသညးေက္ာငး့ဆိုငး့ငဵံခဵရသညးံကာလအတျငး့ ေက္ာငး့သာ့အတျကးတညးေဆာကးမႈဆိုငးရာလႈပးရြာ့
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့မညး်ဖစးသညးံအ်ပငး၊ ်ဖစးႏိုငးပါကညႊနး့ဆိုလႊဲေ်ပာငး့မႈေအဂ္ငးစီအာ့လညး့ အေသ့စိတး
ေဖား်ပမညး်ဖစးသညး။
ပိုငးဆိုငးမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး ်ဖနး႔ခ္ီမႈ
ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈအတျငး့၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတးေက္ာငး့မြချငးံ်ပဳထာ့သညးံလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသမြ သယးယူ
ပို႔ ေဆာငးမႈ်ပဳသညးံယာဥးမ္ာ့ေပၐတျငး အရကးေသစာ၊ မူ့ယစးေဆ့ွါ့ သိ႔မ
ု ဟုုတးအ်ခာ့ေသာအႏၲရာယးရြိသညးံသို႔မဟုုတး တရာ့မွငး
ေသာ ဓာတုုပစၥညး့မ္ာ့၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး ေဆ့ွါ့ပါွငးသညးံမူ့ယစးေဆ့မ္ာ့ အစရြိသညးတို႔အာ့ ပိုငးဆိုငးထာ့သူ သို႔မဟုုတးေရာငး့ခ္၊ ေပ့
ကမး့၊ လဲလြယး်ခငး့မ္ာ့တျငးပါွငးလ္ကးရြိသူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့်ဖငးံ ဆကးဆဵခဵရေပ
မညး-

1.

သကးေသအေထာကးထာ့ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး တရာ့မွငးပစၥညး့အာ့သိရြိဆကးသယ
ျ းမိသညးံ ပထမဆဵု့ေသာေက္ာငး့ွနးထမး့အဖျ႕ဲ

ွငးသညး သကးေသအေထာကးထာ့ ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး တရာ့မွငးပစၥညး့ဆိုငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ စာရျကးစာတမး့်ပဳသငးံေပသညး။
အဆိုပါ စာရျကးစာတမး့တျငးသကးေသအေထာကးထာ့ ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး တရာ့မွငးပစၥညး့အာ့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ပိုငးဆိုငးမႈအတျငး့
ရြာေဖျေတျ႕ရြိခဲံ်ခငး ဟုုတး၊မဟုုတးဆိုသညးံ ေဖား်ပခ္ကးပါွငးသငးံေပသညး။ သိ႔်ု ဖစးလြ္ငး ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ နာမညးႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ

သကးဆိုငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့၊ သကးေသအေထာကးထာ့ ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး တရာ့မွငးပစၥညး့အာ့ရြာေဖျေတျ႕ရြိခဲံသညးံတညးေနရာ၊ ႏြငးံ
အမႈကိစၥ ွနး့က္ငးဆိုငးရာအခ္ကးအလကးအတိုအက္ဥး့ခ္ဳပး အစရြိသညးတို႔ ပါွငးသငးံေပသညး။
သကးေသအေထာကးထာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတးတရာ့မွငးပစၥညး့အာ့ရရြိခဲံသညးံ ွနးထမး့အဖျ႕ဲ ွငးသညး ေက္ာငး့အုုပးသို႔မဟုုတးတာွနး

2.

ေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူထဵသို႔ ခ္ကး်ခငး့ပငးယူေဆာငးသာျ ့ရေပမညး။
ထိ႔ေ
ု နာကးေက္ာငး့အုုပး သို႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ ခဵရသူသညးသကးေသအေထာကးအထာ့ ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး တရာ့မွငး

3.

ပစၥညး့အာ့စာအိတးသို႔မဟုုတး ခ္ိတးပိတးႏိုငးေသာသငးံေတားသညးံထညးံစရာ တစးခုခုတင
ျ းေနရာခ္သငးံေပသညး။ စာအိတးအာ့ခ္ိတးပိတး
သငးံၿပီ့၊ ထိုကိရိယာပစၥညး့အာ့ မူလရရြိခဲံသညးံ ွနးထမး့အဖျ႕ဲ ွငးႏြငးံ ေက္ာငး့အုုပႏြစးဦ့စလဵု့တို႔မြလကးမြတးေရ့ထို့မႈ ်ပဳသငးံေပသညး။
တရာ့မွငးပစၥညး့ စာရငး့အာ့သီ့်ခာ့ စာအိတးအတျငး့ထညးံသင
ျ း့၊ ခ္ိတးပိတးၿပီ့သီ့်ခာ့ ဖိုငးတဲ်ျ ပဳရေပမညး။
ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး Denver ရဲဌာနသိ႔ု အေၾကာငး့ၾကာ့ေပမညး၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးအကယး၍

4.

တစးစဵုတစးဦ့အာ့တာွနးခ္ထာ့လြ္ငးမူ DPD ေက္ာငး့အရငး့်မစးဆိုငးရာအရာရြိႏြငးံ DPS လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံ အႏၲရာယးကငး့ေရ့ဌာန သိ႔အ
ု
ေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးၿပီ့အရာရြိတစးဦ့အာ့သကးေသအေထာကးအထာ့ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတးတရာ့မွငးပစၥညး့အာ့ထိနး့သိမး့ကာကျယးမႈ်ပ
ဳေပ့ရနးေတာငး့ဆိုေပမညး။ အဆိုပါစာအိတးအာ့ ရဲအရာရြိထဵသို႔ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူ ကိုယးတိုငး လႊေ
ဲ ်ပာငး့
ေပ့အပးသငးံေပသညး။ ေဆ့ွါ့ႏြငးံ အရကးေသစာ တရာ့မွငးပစၥညး့မ္ာ့ကို ေက္ာငး့မြ ထိနး့သိမး့်ခငး့မ်ပဳသငးံေပ။
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကိုမူ ဆကးလကး၍ သငးံေတားရာအေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈ ်ပဳလုုပးရနး ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး Denver

5.

ရဲဌာနမြ ထိနး့သိမး့ထာ့ေပမညး။
ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး မိဘမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး အုုပးထိနး့သူထဵသို႔ ဆကးသျယးမႈ်ပဳေပမညး။

6.

ပိုငးဆိုငးမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး ်ဖနး႔ခ္ီမႈအတျကး စညး့ကမး့အရ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈ
မူွါဒေပၐလစီ JK ႏြငးံ JK-R (ေက္ာငး့သာ့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့)သညး ထို်ဖစးရပး(မ္ာ့) သိ႔ဆ
ု ကးႏျယးေသာစညး့ကမး့အရအေရ့ယူေဆာငး
ရျကးမႈအာ့ထိနး့ခ္ဳပးေပမညး။ သငးံေတားရာဥပေဒအေကာငးအထညးေဖားအသကးသင
ျ း့သညးံေအဂ္ငးစီမြ သကးေသအေထာကးအထာ့ႏြငးံ/
သိ႔မ
ု ဟုုတး တရာ့မွငးပစၥညး့တျငးမူ့ယစးေဆ့ွါ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာအႏၲရာယးရြိသညးံသ႔မ
ို ဟုုတးတရာ့မွငးေသာ ဓာတုု ပစၥညး့မ္ာ့
ပါွငးေနေၾကာငး့၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတးအရကးေသစာ သိ႔မ
ု ဟုုတးေဆ့ွါ့ပါွငးေနသညးံကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့ ပါွငးပိုငးဆိုငးေနေၾကာငး့အေၾကာငး့
ၾကာ့မႈအေပၐတျငးေက္ာငး့အုုပးသို႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြစုဵစမး့စစးေဆ့မႈအာ့ဆကးလကးၿပီ့ေ်မာကးေဆာငးရျကးသာျ ့မညး်ဖစး
သညး။
အကယး၍ ေက္ာငး့အုုပးမြ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညးခရိုငးေဒသ မူွါဒေပၐလစီအာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈအ်ဖစးအရကးေသစာ၊ မူ့ယစးေဆ့ွါ့
သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာအႏၲရာယးရြိသညးံ သိ႔မ
ု ဟုုတးတရာ့မွငးေသာဓာတုုပစၥညး့မ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတးေဆ့ွါ့ပါွငးသညးံကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့
အာ့လကးွယးပိုငးဆိုငးထာ့ေၾကာငး့ယဵုၾကညးပါက မူွါဒေပၐလစီ JK ႏြငးံ JK-R တိ႔ႏ
ု ြငးံအညီ တစးသမတးတညး့်ဖစးေသာစညး့ကမး့အရ
အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈ်ပဳလုုပးသာျ ့ေပမညး။ ထိ႔်ု ပငး ေအာကးေဖား်ပပါ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့အာ့လညး့ ်ပဳလုုပးသာျ ့ေပမညး-

a.

ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ သငးံေတားသလိုွနးထမး့အဖျဲ႕ွငး (ဥပမာ - လူမႈေရ့လုုပးသာ့၊ ေဆျ့ေႏျ့တိုငးပငးခဵ၊ ေက္ာငး့သာ့အၾကဵေပ့)
ထဵသ႔ို ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး လူမႈအသိုငး့ွိုငး့ပဵံပို့ေထာကးပဵံမႈ ေအဂ္ငးစီ (ဥပမာ - မိသာ့စုု ေဆျ့ေႏျ့အၾကဵေပ့ ွနးေဆာငးမႈ၊ေဆ့ွါ့ကုုသမႈအစီ
အစဥး၊ အရကးေသစာ်ဖတးေတာကးဖယးရြာ့မႈအစီအစဥး)ထဵသ႔ည
ို ႊနး့ဆိုလႊဲေ်ပာငး့ေပ့ေပမညး။ ညႊနး့ဆိုလႊဲေ်ပာငး့မႈအာ့ အေ်ခအေန
ချငးံ်ပဳသညးံအတိုငး့ အ်ခာ့ေသာလိုအပးသညးံ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့်ဖငးံဆကးလကးစစးေဆ့မႈ်ပဳေပမညး

b. သငးံေတားသညးံ ညႊနးၾကာ့မႈဆိုငးရာ အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူအာ့ ်ဖစးႏိုငးသမြ္ ်မနး်မနး အေၾကာငး့ၾကာ့သငးံေပသညး

c.

ဆကးလကး ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့မ်ဖစးေပၐေစရနးထိနး့သိမး့အာ့ထုုတးသညးံအေန်ဖငးံမိဘ၊ ေက္ာငး့သာ့ႏြငးံစာသငးေက္ာငး့၏တာွနး
ယူမႈမ္ာ့အာ့အခ္ကးအလကးထုတးေဖား်ပထာ့မညး်ဖစးေသာစာခ္ဳပးတစးခုအာ့မိဘမ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူတို႔်ဖငးံအတူေရ့သာ့ ဖျ႕ဵ
်ဖိဳ့ေဆာငးရျကးရေပမညး။ စာခ္ဳပးသညးေက္ာငး့ဆိုငး့ငဵံခဵရသညးံကာလအတျငး့ေက္ာငး့သာ့အတျကးတညးေဆာကးမႈဆိုငးရာလႈပးရြာ့
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့ အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့မညး်ဖစးသညးံအ်ပငး၊ ်ဖစးႏိုငးပါကညႊနး့ဆိုလႊဲေ်ပာငး့မႈေအဂ္ငးစီအာ့လညး့အေသ့စိတး
ေဖား်ပမညး်ဖစးသညး။

အကယး၍ မူွါဒေပၐလစီ JK ႏြငးံ JK-R အရ သကးဆိုငးမႈရြိခ္ိနးတင
ျ း၊ ဘုုတးအဖျဲ႕ ေပၐလစီအရ ေက္ာငး့ထုုတးမႈဆိုငးရာ မ်ဖစးမေန စတငး
လုုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့ရြငး့လငး့စျာသကးေသအေထာကးထာ့ခိုငးလဵုသညးံအမႈကိစၥမ္ာ့တျငး စတငးေဆာငးရျကးသာျ ့ေပမညး။
ေဖေဖားွါရီလ ှရကး၊ ှ၉၈၀ တျငး ေထာကးခဵအတညး်ပဳသညး
ေအာကးတိုဘာလ ှ၅ရကး၊ ဿွွ၉ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး
-JIH, ေက္ာငး့သာ့ စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့၊ ရြာေဖျမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့
JKD/JKE, ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့ဆိုငး့ငဵံမႈ/ေက္ာငး့ထုုတးမႈ
KFA, ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈအေပၐတျငး အမ္ာ့်ပညးသူ အ်ပဳအမူ
-JIH, ေက္ာငး့သာ့ စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့၊ ရြာေဖျမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့
JKD/JKE, ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့ဆိုငး့ငဵံမႈ/ေက္ာငး့ထုုတးမႈ
KFA, ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈအေပၐတျငး အမ္ာ့်ပညးသူ အ်ပဳအမူ

