
မူွါဒေပၐလစီ JIH - ေက္ာငး့သာ့ စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့၊ ရြာေဖျမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့   
 
Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးေက္ာငး့မ္ာ့မြပညာသငးယူေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ၊ ွနးထမး့မ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏အႏ ၲရာယးကငး့လဵုု်ခဵဳေရ့ႏြငးံလူမႈ 
ဖူလဵုုေရ့တိုု႔အာ့ေစာငးံေရြာကးကာကျယး်ခငး့မ္ာ့သုုိ႔်ဖစးေပၐသကးေရာကးလာႏိုုငးေ်ခရြိသညးံေက္ာငး့တျငး့အေ်ခအေနမ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့ရနး 
ႀကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိသညး။ ဤပနး့တိုုငးထာ့ရြိခ္ကးအာ့ရယူေအာငး်မငးႏိုုငးရနးအတျကးေက္ာငး့ွနးထမး့ေရ့ရာမြလူပုုဂၢဳိလးမ္ာ့၊ ႏြငးံ/ သိုု႔မဟုုတး 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ ပိုုငးဆိုုငးမႈပစၥညးမ္ာ့အာ့ရြာေဖျရနး၊ ႏြငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၊ ွနးထမး့မ္ာ့၏ အႏၲရာယးကငး့လဵုု်ခဵဳေရ့ႏြငးံ 
လူမႈဖူလဵုုေရ့ဆုုိ႔အာ့ထိခိုုကးေစႏိုုငးသိုု႔မဟုုတး အႏၲရာယး်ဖစးေစႏုုိငးသညးဟုုယူဆရေသာပိုုငးဆိုုငးမႈပစၥညး့မြနးသမြ္အာ့ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့ရနး 
လိုုအပးေကာငး့လုုိအပးေပလိမးံမညး။ ေဆ့ွါ့သိုု႔မဟုုတးအ်ခာ့ေသာ တရာ့မွငးပစၥညး့မ္ာ့တုုိ႔်ဖငးံဆကးႏျယးသညးံ စဵုုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ 
ရြာေဖျမႈမ္ာ့အာ့ တိုု့တကး်ပဳလုုပးေဆာငးရျကးေနခ္ိနးတျငးေက္ာငး့ပိုုငးဆိုုငးမႈႏြငးံ ေက္ာငး့ဥပစာအတျငး့ရြာေဖျစဵုုစမး့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ 
ေက္ာငး့၏စီိမဵအုုပးခ္ဳပးမႈဌာနမြေဒသခဵဥပေဒအာ့အေကာငးအထညးေဖားသကးွငးေစရနး တျနး့အာ့ေပ့လ္ကးရြိေသာေအဂ္ငးစီမ္ာ့်ဖငးံ်ပညးံ 
ွစျာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး။   
 
ေက္ာငး့ ွနးထမး့ေရ့ရာမြ ်ပဳလုုပးေဆာငးရျကးသညးံ ရြာေဖျမႈမ္ာ့- 
ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညးေေက္ာငး့၏မူွါဒေပၐလစီ သိုု႔မဟုုတး ဥပေဒအာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးခဲံေၾကာငး့ရြာေဖျမႈတစးခုုမြ သကးေသ အေထာကးအ 
ထာ့်ပသႏုုိငးလိမးံမညးဟုုက္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားမႈရြိေသာသဵသယွငးေနသူေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့အရာရြိသညး ရြာေဖျမႈတစးခုု 
အာ့်ပဳလုုပးေကာငး့ ်ပဳလုုပးေပလိမးံမညး။ ရြာေဖျမႈတစးခုု်ပဳလုုပးရနးကိ္ဳ့ေၾကာငး့ခိုုငးမာေသာ အေ်ခခဵအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ တညးရြိလာခိ္နး 
တျငး ေက္ာငး့ွနးထမး့ေရ့ရာမြေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ႏြငးံ/ သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့သာ့၏ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာပိုုငးဆိုုငးမႈပစၥညး့မ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့ဥပစာ 
အတျငး့ သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့လႈပးရြာေဆာငးရျကးမႈအတျငး့ ရြာေဖျေကာငး့ ရြာေဖျလိမးံမညး်ဖစးၿပီ့ ဤမူွါဒေပၐလစီမြ သတးမြတးထာ့သညးံ 
အတိုုငး့ ဥပေဒမဲံ၊ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိ သိုု႔မဟုုတး တရာ့မွငးတငးသျငး့သညးံ ပစၥညး့ကိရိယာမြနးသမြ္အာ့ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့ေကာငး့သိမး့ဆညး့ 
ေပမညး။   
 
ေက္ာငး့ွနးထမး့အရာရြိတစးဦ့မြေဆာငးရျကးသညးံ ရြာေဖျစစးေဆ့မႈမြနးသမြ္သညးေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ကိုုယးေရ့ကိုုယးတာေစာငးံထိနး့မႈ 
အာ့ေလ့စာ့သမႈရြိရမညး်ဖစးၿပီ့ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏အသကးအရျယး၊ လိငးအမ္ိဳ့အစာ့ႏြငးံ သဵသယရြိသညးံဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးမႈဆိုုငးရာ  
သေဘာသဘာွစသညးတိုု႔ကိုုထညးံသျငး့စဥး့စာ ်ပီ့ လိုုအပးသညးထကးပိုု၍ စိတးအေႏြာငးံယြကး်ဖစးေစသညးမ္ိဳ့မရြိရေပ။   
 
ေက္ာငး့ ပုုိငးဆုုိငးမႈပစၥညး့မ္ာ့အာ့ ရြာေဖျမႈ-   
Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးေက္ာငး့မ္ာ့အာ့လုုဵ့ရြိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အသဵုု့်ပဳေသာ ေသာံပိတးဗီရုုိမ္ာ့၊ စာ့ပျခဲဵုုမ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့ေသာ ပစၥညး့သို ု
ေလြာငးမႈ်ပဳႏုုိငးသညးံဧရိယာမ္ာ့အာ့လုုဵ့အာ့ခရိုုငးေဒသမြ ပိုုငးဆိုုငး    အာ့လုုဵ့သညး သကးဆိုုငးရာေက္ာငး့မ္ာ့၏ေက္ာငး့အုုပးမ္ာ့ ထိနး့ခ္ဳပး 
မႈလကးေအာကးတျငးရြိေပသညး။ ထိုု႔်ပငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သုုိ႔ထုုတးေပ့ထာ့သညးံ အာ့လုုဵ့ေသာေသာံခ္ိတးမ္ာ့အာ့ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတး 
ေက္ာငး့အုုပးမြ ရညးရျယးတာွနးေပ့ထာ့သူမြ ထုုတးေပ့ထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ေသာံခ္ိတး သိုု႔မဟုုတး  ေသာံပိတးဗီရိုုမ္ာ့အာ့ ေပါငး့စပးထာ့သညးံ 
မာစတာစာရငး့မ္ာ့အာ့ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတ းေက္ာငး့အုုပးမြ ရညးရျယးတာွနးေပ့ထာ့သူမြ ထိနး့သိမး့ထာ့ပါသညး။ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 
အသဵုု့်ပဳရနး ရညးရျယးၿပီ့ေထာကးပဵံေပ့ထာ့ေသာ ေက္ာငး့ပိုုငးဆိုုငးမႈပစၥညး့မ္ာ့အာ့ ဤမူွါဒေပၐလစီအရ စဵုုစမး့စစးေဆ့မႈ၊ သနး႔ရြငး့ေဆာငး 
ရျကးမႈ၊ ထိနး့သိမး့မႈဆိုုငးရာ ွငးေရာကးရယူမႈႏြငးံ ရြာေဖျမႈ်ပဳလုုပးသျာ့မညး်ဖစးပါသညး။   
 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ၎တုုိ႔၏ ေ             မ္ာ့ႏြငးံ/ သိုု႔မဟုုတး အ်ခာ့ေသာ သိုုေလြာငးသိမး့ဆညး့မႈဧရိယာမ္ာ့၏ လဵုု်ခဵဳအႏၲရာယး 
ကငး့ေရ့အတျကးစီမဵအုုပးခ္ဳပးမႈဌာနမြေထာကးခဵထာ့သညးံအ်ပဳအမူအတိုုငး့ တာွနးအ်ပညးံအွရြိသညးဟုုမြတးယူရေပမညး။ ေက္ာငး့မြ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျက းတာွနးေပ့ချေဲွထာ့ေသာစာ့ပျခဲဵုုမ္ာ့၊ ေသာံပိတးဗီရုုိမ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့ေသာသုုိေလြာငးသိမး့ဆညး့ႏိုုငးသညးံဧရိယာ 
မ္ာ့အတျငး့ ရြိေနသညးံ မညးသညးံပစၥညး့မဆိုုအတျကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ တာွနးယူရေပမညး။   
 
ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတ းတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညးရြာေဖျမႈတစးခုု်ပဳရနးအတျကးက္ိဳ့ေၾကာငး့ခိုုငးမာေသာ အေ်ခခဵ အေၾကာငး့အရငး့ 
မ္ာ့ရြိခ္ိနးတျင   ေက္ာငး့စာ့ပျခဲဵုု၊ ေ              သိုု႔မဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့၏သုုိေလြာငးမႈ်ပဳႏုုိငးသညးံ ဧရိယာမ္ာ့အာ့ မညးသညးအံ 
ခ္ိနးတျငး မဆိုု၊ က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာသဵသယွငးမႈရြိရြိ၊ မရြိရြိ၊ ၎၏ပါွငးပစၥညး့မ္ာ့အာ့ရြာေဖျေကာငး့ရြာေဖျမႈ်ပဳႏုုိငးေပသညး။ 



ပါွငးပစၥညး့မ္ာ့တျငး အိတးမ္ာ့၊ ပိုုကးဆဵအိတးမ္ာ့၊ ေက္ာပိုု့အိတးမ္ာ့ႏြငးံအွတးစာ့မ္ာ့ရြိအိတးကပးမ္ာ့ပါွငးေပသညး။ အကယး၍ 
က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတား ေသာသဵသယွငးမႈရြိလြ္ငးေက္ာငး့အရာရြိမ္ာ့သညး ေက္ာငး့ပိုုငးဆိုုငးမႈေပၐတျငး ပါကငးထိုု့ရပးနာ့ထာ့ေသာ 
ယာဥးမ္ာ့အာ့လညး့ ရြာေဖျ ေကာငး့ရြာေဖျမညး်ဖစးသညး။ က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ ်ဖစးႏုုိငးေ်ခရြိသညးံ အခ္ိနးတိုုငး့တျငး ရြာေဖျမႈ 
အာ့မ္ကး်မငးသကးေသ်ပဳရနးအတျကး အ်ခာ့ေသာပုုဂၢိဳလးတစးဦ့အာ့လညး့ရရြိႏိုုငးသငးံေပသညး။   
 
ေက္ာငး့သာ့ လူကုုိယးတုုိငးအာ့ ရြာေဖျမႈ်ပဳသညးမ္ာ့- 
အကယး၍ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညးတရာ့မွငးတငးသျငး့ပစၥညး့မ္ာ့ လကးွယးရြိေနသညး၊ သိုု႔မဟုုတး ရြာေဖျမႈ်ပဳ်ခငး့်ဖငးံဥပေဒ၊ ေက္ာငး့ 
ခရုုိငးေဒသမူွါဒေပၐလစီမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတးေက္ာငး့၏စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံသကးေသအေထာကးအထာ့ရရြိႏုုိငးလိမးံမညးဟုုေက္ာငး့ 
အရာရြိ်ဖစးသူမြက္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာသဵသယရြိခဲံလြ္ငးေက္ာငး့အုုပးသိုု႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညးေက္ာငး့သာ့ လူ 
ကိုုယးတိုုငးအာ့ ရြာေဖျေကာငး့ ရြာေဖျေပလိမးံမညး။   
 
လူကုုိယးတုုိငးအာ့ရြာေဖျမႈ်ပဳ်ခငး့တျငး ေက္ာငး့သာ့၏ အိတးကပးမ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့၏ ပိုုငးဆိုုငးမႈပစၥညး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ပိုုကးဆဵအိတး သိုု႔မ 
ဟုုတး လကးဆျဲအိတးကဲံသိုု႔ေသာပစၥညး့မြနးသမြ္ ႏြငးံ/ သိုု႔မဟုုတး အွတးအစာ့်ပငးပအာ့ “လကး်ဖငးံ ပုုတးဖိ ရြာေဖျ်ခငး့”မ္ာ့ သိုု႔ ကနး႔သတး 
ထာ့ေပသညး။ ချ္တးယူရြာေဖျ်ခငး့မ္ာ့၊ ဆိုုလုုိသညးမြာ ရြပးအက ၤ္ ီ၊ ဘေလာကးစးအက ၤ္ ီ၊ သိုု႔မဟုုတး ေဘာငး့ဘီမ္ာ့အာ  ချ္တးယူ ဖယးရြာ့ 
ပစးသညးံ  ရြာေဖျမႈမ္ာ့အာ့ ခရိုုငးေဒသ ွနးထမး့မ္ာ့မြမ်ပဳလုုပးရေပ။  ရြာေဖျမႈမ္ာ့အာ့ အ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ရြိေနသညးံေနရာ၏ 
်ပငးပတျငး်ပဳလုုပးေဆာငးရျကးသငးံၿပီ့်ဖစးႏိုုငးသမြ္သီ့သနး႔ ်ဖစးသငးံေပသညး။ ရြာေဖျရနးၾကိဳ့ပမး့မႈအာ့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူႏြငးံ လိငးတူညီ 
ေသာွနးထမး့ပုုဂၢိဳလးမြာ ဒုုတိယ အရျယးေရာကးလူႀကီ့ မ္ကး်မငးသကးေသ ေရြ႕ေမြာကးတျငး ်ပဳလုုပးသငးံေပသညး။   
 
ပစၥညး့မ္ာ့ ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့မႈ- 
ေက္ာငး့အရာရြိွနးထမး့မ္ာ့မြ ်ပဳလုုပးသညးံရြာေဖျမႈ အစီအစဥးတစးခုုအတျငး့ ဥပေဒ သိုု႔မဟုုတးခရိုုငးေဒသမူွါဒေပၐလစီ သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့ 
စညး့မ္ဥး့မ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံသကးေသအေထာကးအထာ့အ်ဖစးေတျ႕ရြိရေသာ၊ သိုု႔မဟုုတး ၎၏တညးရြိမႈသညး အႏၲရာယး သိုု႔မဟုုတး 
ရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာထိခုုိကးမႈ ခ္ကးခ္ငး့ပငး်ဖစးေစႏုုိငးသညးဟုုယူဆရေသာ ပစၥညး့မြနးသမြ္အာ့ ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့ေကာငး့သိမး့ဆညး့ေပမညး။   
 
ေက္ာငး့ အရာရြိွနးထမး့မ္ာ့မြ စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈ- 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညးံမညးသညးံအခ္ိနးတျငးမဆိုုခရုုိငးေဒသမြေမ့်မနး့စဵုုစမး့်ခငး့ကိုုခဵရေကာငး့ခဵရေပမညး။ ်ပစးမႈတစးခုုက္ဴ့လျနးခဲံသညးဟုု 
ယဵုုၾကညးရ၍ ဥပေဒစညး့မ္ဥး့သတးမြတးခ္ကးအရ ႏြငးထုုတး်ခငး့ခဵရေသာ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး သူသုုိ႔မဟုုတး သူမ၏မိဘသုုိ႔မဟုုတး 
အုုပးထိနး့သူမ္ကးေမြာကးေရာကးရြိလာသညးအထိ၊ သိုု႔မဟုုတး မိဘ၊ အုုပးထိနး့သူသိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့သာ့မြေက္ာငး့သိုု႔ေထာကးပဵံေပ့ထာ့ 
ေသာဖုုနး့နဵပါတးမ္ာ့အာ့လုုဵ့ကိုုေခၐဆိုု်ခငး့်ဖငးံ မိဘသုုိ႔မဟုုတး အုုပးထိနး့သူအာ့က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ ဆကးသျယးရနးႀကိဳ့ပမး့မႈ်ပဳ 
လုုပးလာသညးအထိ ်ပစးမႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ေရ့သာ့ ထျကးဆုုိခ္ကးအာ့ေပ့ရနးလိုုအပးလိမးံမညးမဟုုတးေပ။   
 
အဓိပါၸယးဖျငးံဆုုိခ္ကးမ္ာ့- 
“က္ိဳ့ေၾကာငး့ သငးံေတားေသာသဵသယွငးမႈ” သညးယဵုုၾကညးစိတးခ္ရေသာသတငး့ေပ့သိုု႔မဟုုတးပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ ေစာငးံၾကညးံေလံလာမႈမ္ာ့ 
မြေထာကးပံဵေပ့ေသာအခ္ကးလကးမ္ာ့ေပၐတျငးအေ်ခခဵၿပီ့့၊ ေက္ာငး့အရာရြိွနးထမး့မြ၎၏ကိုုယးေရ့ကိုုယးတာအေတျ႕ၾကဵဳအေပၐအေ်ခခဵ 
၍၊ ထိုုတစးစုုဵတစးဦ့ေသာ ပုုဂၢိဳလး၊ ေနရာ သိုု႔မဟုုတး အရာွတၳဳအာ့ ရြာေဖျမႈ ်ပဳ်ခငး့သညး ဘုုတးအဖျ႕ဲ၏ မူွါဒေပၐလစီ၊ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့ 
သိုု႔မဟုုတး ်ပညးနယး၊ ဖယးဒရယးဥပေဒမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးလ္ကးရြိေၾကာငး့သကးေသအေထာကးအထာ့အာ့ရရြိလိမးံမညးဟုုယဵုုၾကညးေစ 
ေသာအခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညး။   
 
“တရာ့မွငးတငးသျငး့ပစၥညး့မ္ာ့” တျငး ဘုုတးအဖျ႕ဲမူွါဒေပၐလစီ သိုု႔မဟုုတး်ပညးနယး၊ ဖယးဒရယးဥပေဒမ္ာ့စသညးတုုိ႔မြတာ့်မစးထာ့ေသာ 
ွတၳဳပစၥညး့မ္ာ့အာ့လုုဵ့ပါွငးၿပိ့့၊ မူ့ယစးေဆ့၊ အရကး၊ ေသနတး၊ ဓာ့၊ အ်ခာ့ေသာလကးနကးကိရိယာမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတး ေလာငးကျ္မး့ေပါကး 
ကျဲမႈ်ဖစးေစသညးံကိရိယာမ္ာ့ စသညးတိုု႔ ပါွငးေသားလညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ။   
 
ဥပေဒအာ့ သကးွငးအေကာငးထညးေပၐေစသညးံ ရြာေဖျမႈႏြငးံ ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့မႈ-  



ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး ေက္ာငး့ဥပစာအတျငး့ ရြာေဖျမႈ်ပဳလုုပး်ခငး့အာ့ ဥပေဒအေကာငးအထညးေဖား 
ေဆာငးရျကးသညးံအရာရြိထဵေတာငး့ဆိုုေကာငး့ေတာငး့ဆိုုေပလိမးံမညး။ ဥပေဒအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးသူအရာရြိမ္ာ့မြရြာေဖျမႈ 
အာ့်ပဳလုုပးခ္ိနးတျငးေက္ာငး့ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ ေဘ့နာ့မြကူညီပဵံပိုု့ပါွငးမႈကိုုတာ့်မစးထာ့မညး်ဖစးၿပီ့၊ မဟုုတးပါက ဥပေဒ အေကာငးအ 
ထညးေဖားေဆာငးရျကးသူ အရာရြိ၏ တိုုကးရိုုကး ညျနးၾကာ့မႈရြိမြသာ ရြာေဖျမႈတျငးပါွငးႏိုုငးမညး်ဖစးသညး။   
 
အကယး၍ ဥပေဒအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈွနးထမး့ေရ့ရာသညးေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ပိုုငးဆိုုငးမႈ 
ပစၥညး့အာ့ရြာေဖျရနးအတျကး ေက္ာငး့အာဏာပိုုငးမ္ာ့ထဵမြ ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ဆိုုလာခဲံလြ္ငး၊ ရြာေဖျမႈအာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့ မ်ပဳမြီတျငး 
ေက္ာငး့အရာရြိွနးထမး့မ္ာ့သညး ရဲစခနး့မြ ရြာေဖျချငးံွရမး့ထုုတး်ပနးေပ့မႈကိုု လိုုအပးလိမးံမညး်ဖစးၿပီ့၊ သိုု႔မဟုုတးပါကေအာကးပါေဖား်ပထာ့ 
သညးံအခ္ကးမ္ာ့အာ့ဥပေဒအေကာငးထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈွနးထမး့ေရ့ရာမြေက္ာငး့အုုပးထဵအၾကဵ်ပဳသညးံအေ်ခအေနမြလျဲ၍်ဖစးသညး-   
 
1. ဤသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့အာ့ ၿခိမး့ေ်ခာကး၍ အတငး့ၾကပး သေဘာတူေစသညးံ ချငးံ်ပဳခ္ကးမဟုုတးေပ။   
2. ရြာေဖျချငးံ ွရမး့အာ့ရယူရနး အခ္ိနးယူမႈသညး ရြာေဖျမႈ်ပဳရနး ရညးရျယးခ္ကးအာ့ ရႈပးေထျ့ သျာ့ေစႏိုုငးေသာ်ဖစးႏုုိငးေ  အေၾကာငး့အရငး့ 

ႏြငးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ရြိေနသညး၊ သိုု႔မဟုုတး    
3. ရြာေဖျမႈသညး ဖမး့ဆီ့မႈတစးခုု်ပဳရနး ်ဖစးရပးတစးခုု်ဖစးၿပီ့၊ ပုုဂၢိဳလးႏြငးံ ေဘ့ပတးွနး့က္ငးမ္ာ့သုုိ႔ ကနး႔သတးထာ့သညး။   

 
ရဲစခနး့မြ စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈ- 
ေက္ာငး့တျငးသိုု႔မဟုုတးေက္ာငး့လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၌ပါွငးေနခ္ိနးအတျငး့ဥပေဒသိုု႔မဟုုတး ဘုုတးအဖျဲ႕မူွါဒေပၐလစီအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကး 
သညးဟုုသဵသယွငးခဵရေသာေက္ာငး့သာ့(မ္ာ့)အာ့ ေမ့်မနး့ရနးအတျကးချငးံ်ပဳခ္ကးအာ့ ဥပေဒအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးသူ 
အရာရြိမ္ာ့မြ ေတာငး့ဆိုုလာခ္ိနးတျငးေက္ာငး့အုုပးသိုု႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညးထုုိေနရာတျငးမ္ကးေမြာကးရြိေနရေပမညး။ အ 
ကယး၍ေက္ာငး့သာ့သညးအသကးှ၈ႏြစးေအာကး်ဖစးလြ္ငးေက္ာငး့သာ့၏မိဘ/အုုပးထိနး့သူသညးလညး့ထိုုေနရာတျငးမ္ကးေမြာကးရြိေနရနး 
လိုုအပးၿပီ့၊်ပညးနယးဥပေဒတျငးသတးမြတးထာ့သညးံအတိုုငး့လူငယး်ဖစးသူအာ့လျတးေ်မာကးချငးံေပ့လုုိကးသညးံအေ်ခေနမြလျဲ၍်ဖစးသညး။   
စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈအာ့သီ့သနး႔်ပဳလုုပးေဆာငးရျကး်ခငး့၊ ႏြငးံ်ဖစးႏိုုငးသမြ္အခ္ိနးစာရငး့သိုု႔အေႏြာငးံအယြကးေပ့မႈနညး့ေစ်ခငး့်ဖငးံေက္ာငး့သာ့ 
်ဖစးသူေမ့်မနး့ခဵရ်ခငး့အေပၐ လူအမ္ာ့စူ့စမး့အာရဵုုစိုုကးမႈအာ့ ေလ္ာံပါ့ေစသညးံႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုုပးသငးံသညး။   
 
ခ္ဳပးယူ/ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့- 
ရဲအရာရြိမ္ာ့မြခ္ဳပးယူမႈႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတးဖမး့ဆီ့မႈအာ့်ပဳလုုပးသညးံအခ္ိနးတိုုငး့တျငးေက္ာငး့အုုပးမြအာ့လုုဵ့ေသာလုုိအပးသညးံလုုပးငနး့စဥးဆိုုငး 
ရာလဵုု်ခဵဳေရ့မ္ာ့အာ့ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရနးေတာငး့ဆုုိေပလိမးံမညး။ ေက္ာငး့အုုပးသညး ေက္ာငး့သာ့အာ့ရဲအရာရြိမ္ာ့ထဵလႊတးေပ့်ပီ့ 
ေက္ာငး့သာ့၏ မိဘမ္ာ့ထဵသိုု႔ ဤအ်ဖစးပ္ကးအာ့အေၾကာငး့ၾကာ့ေပမညး။ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ ယာယီခ္ဳပးယူမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ 
အေသ့စိတးအေ်ခခဵအေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့အာ့ေက္ာငး့အုုပးထဵသုုိ႔ရဲအရာရြိမြအသိေပ့အေၾကာငး့ၾကာ့ေပမညး။ ေက္ာငး့အုုပးသညး ထျကး 
ဆိုုထာ့သညးံအေ်ခခဵအေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့အာ့ေက္ာငး့သာ့၏မိဘမ္ာ့ထဵအၾကဵ်ပဳေ်ပာဆုုိ    ဤအခ္ကးအလကးအာ့အေၾကာငး့ၾကာ့ 
ခ္ကးမြတးတမး့တျငးေရ့မြတးထာ့ေပမညး။ အေၾကာငး့ၾကာ့ခ္ကးမိတၱဴေကားပီတစးစုုဵအာ့ေက္ာငး့ဖိုုငးတျဲအတျငး့ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့ မိတၱဴတစး 
စဵုုကိုုမူမိဘမ္ာ့ထဵသိုု႔ ေပ့ပိုု႔သငးံေပသညး။   
ဧ်ပီလ ှ၂ရကး၊ ှ၉၇ှ တျငး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့သညး 
ေဖဖွါရီလ ှရကး၊ ှ၉၈၀ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး  
ေဖဖွါရီလ ှ၂ရကး၊ ဿွွှ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး 
ေအာကးတုုိဘာလ ဿှရကး၊ ဿွွ၁ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး 
                            - C.R.S. 19-2-201 et seq.   
C.R.S. 19-2-511 at seq. 
C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(VIII) (လဵုု်ခဵဳေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့အစီစဥး၏ တစးစိတးတစးပိုုငး့အ်ဖစး မူွါဒေပၐလစီ လိုုအပးသညး)     
C.R.S. 22-33-106.3   
                   - JK, ေက္ာငး့သာ့ စညး့ကမး့၊ ႏြငးံ ကုုဒးအချမဲ္ာ့  
JLIB, ေက္ာငး့သာ့ ထျကး    မႈအ     ၾကဳိတငးကာကျယးခ္ကးမ္ာ့ 


