
မူွါဒေပၐလစီ JKA - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ  
 
သကးေရာကးႏုုိငးစျမး့ 
 
ဤမူွါဒေပၐလစီ JKA သညး Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးေက္ာငး့မ္ာ့ရြိ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့လုုဵ့ထဵသုုိ႔ သကးေရာကးမႈရြိသညး။ ရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာ 
အာ့သုုဵ့မႈသိုု႔မဟုုတး ၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈအာ့ အသဵုု့်ပဳသညးံ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့လုုဵ့အာ့ဤမူွါဒေပၐလစီသညးအစိုု့ရသညး။   
 
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈဆိုုငးရာအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈ   
 
ဤမူွါဒေပၐလစီအာ့မြ္တေသာပေရာဖကးရြငးနယးက္သညးံဆဵုု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈ အသဵုု့်ပဳၿပီ့၊ လဵုု်ခဵဳအႏ ၲရာယးကငး့ေရ့၊ လူမႈဖူလဵုုေရ့ႏြငးံ 
ေက္ာငး့ပညာေရ့အသိုုငး့အွိုုငး့အဖျဲ႕ွငးမ္ာ့၏ ကိုုယးက္ငးံသိကၡာစသညးတုုိ႔အတျကးမြ္တမႈရြိစျာ်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကး 
သျာ့ေပမညး။   
 
အဓိပါၸယးဖျငးံဆိုုခ္ကးမ္ာ့-   
 
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈဆိုုသညးမြာ ်ပညးနယးဥပေဒႏြငးံဤမူွါဒေပၐလစီလကးေအာကးတျငးခႏၶာကိုုယးရုုပးပုုိငး့ဆိုုငးရာအာ့သုုဵ့မႈ၊ စကးပစၥညး့ပိုုငး့ 
ဆိုုငးရာမ္ာ့၊ ရုုပးပုုိငး့ဆိုုငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ ႏြငးံ အခ္ိနးကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ စသညးတိုု႔ပါွငးေသားလညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိဘ၊ဲ တစး 
ဦ့တစးေယာကး၏လျတးလပးမႈသိုု႔မဟုုတးလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈတစးခုုအာ့ စိတးသေဘာဆႏၵမပါရြိဘကဲနး႔သတးရနးအတျကးအသဵုု့်ပဳ ေသာ 
နညး့လမး့သုုိ႔မဟုုတး ကိရိယာအ်ဖစး အဓိပါၸယးသတးမြတးထာ့သညး။   
 
ခႏၶာကိုုယးရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာအာ့သုုဵ့မႈ၊ စကးပစၥညး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ၊ ရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈႏြငးံ အခ္ိနးကနး႔သတးမႈ 
အပါအွငးေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၏ လျတးလပးမႈ သိုု႔မဟုုတး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈတစးခုုအာ့စိတးဆႏၵမပါရြိဘကဲနး႔သတးရနးအတျကးအသဵုု့ 
်ပဳေသာနညး့လမး့ သိုု႔မဟုုတး ကိရိယာမြနးသမြ္သညးလူပုုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈမြကာကျယးေပ့သညးံ ်ပညးနယးဥပေဒႏြငးံအညီ 
လိုုကးနာမႈရြိရေပမညး။ ငါ့မိနစးထကးပိုုလျနး၍ရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈအာ့အသဵုု့်ပဳမႈမြနးသမြ္သညးတာ့်မစး ထိနး့ခ္ဳပးမႈဆိုုငးရာ 
ဥပေဒမြလူပုုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့ကာကျယးေပ့်ခငး့၊နြငးံ ဤမူွါဒေပၐလစီအပါအွငးအာ့လုုဵ့ေသာ်ပညးနယးဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ စညး့ကမး့ၾကပးမတးစျာ 
လိုုကးနာရေပမညး။ အထူ့စီမဵခနး႔ချမဲႈ်ပဳသူႏြငးံပညာေရ့ဆုုိငးရာဘုုတးအဖျဲ႕သညး ဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံ်ပညးနယးဥပေဒ်ဖငးံ တစးသမတးတညး့ 
ရြိေသာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈဆိုငးရာအသဵုု့်ပဳမႈအတျကးလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံထရိနးနငးသငးတနး့အစီအစဥးမ္ာ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးေပ့သငးံသညး။   
 
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈတျငး ေအာကးပါတိုု႔ မပါွငးေပ-   
 
1. ရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာ ပံဵပိုု့ကူညီမႈ ေထာကးပဵံေပ့်ခငး့၊ ထိခိုုကးဒဏးရာရမႈကာကျယး်ခငး့ သိုု႔မဟုုတး မိမိဆႏၵအေလ္ာကး သိုု႔မဟုုတး အ 
သကးကယးတငးသညးံ ေဆ့ဘကးဆိုုငးရာလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့စသညးတုုိ႔အတျကးကာကျယးမႈဆိုုငးရာ သိုု႔မဟုုတးလကးခဵက္ငးံသဵုု့မႈဆိုုငးရာကိရိ 
ယာမ္ာ့အသဵုု့်ပဳမႈ   
 
2. ေက္ာငး့သာ့သိုု႔မဟုုတး အ်ခာ့ေသာပုုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့ကာကျယးရနးအတျကး ေက္ာငး့သာ့အာ့ငါ့မိနစးေအာကးထိနး့သိမး့ထာ့မႈ   
 
3. အခ္ိနးကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့အသဵုု့်ပဳမႈ။ အခ္ိနးကနး႔သတးခ္ကးဆုုိသညးမြာ စာသငးခနး့ သိုု႔မဟုုတးအ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့ႏြငးံဆကး 
ႏျယးသညးံလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈသိုု႔်ပနးလညးပါွငး်ခငး့မတိုုငးမြီ မိမိေဆာငးရျကးခဲံသညးံမသငးံေတားေသာအ်ပဳအမူႏြငးံပတးသကး၍်ပနးလညး 
စဥး့စာ့မႈ်ပဳရနးအတျကးေက္ာငး့သာ့အာ့အချငးံေပ့ရနးရညးရျယးၿပီ့ေက္ာငး့သာ့အာ့အခနး့တစးခုုတျငးသိုု႔မဟုုတးအခနး့တစးခုု၏တစးခုေသာ 
ဧရိယာတျငး တစးဦ့တညး့ေနရာခ္ထာ့မႈ်ဖစးသညး။   
 
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ အသဵုု့်ပဳ်ခငး့အတျကးအေ်ခခဵ-   
 
ရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ၏အသိအမြတး်ပဳခဵရေသာနညး့လမး့တျငးေထာကးခဵခ္ကးရရြိထာ့ေသာခရိုုငးေဒသမြ အလုုပးခနး႔အပးထာ့ 
သူပုုဂၢိဳလးမ္ာ့သညးသူ/သူမအလုုပးခနး႔အပးမႈဆိုုငးရာ နယးပယးအွနး့ွိုုငး့အတျငး့ က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာတာ့်မစးထိနး့ 
ခ္ဳပးမႈႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး အခ္ိနးကနး႔သတးမႈအာ့ေက္ာငး့သာ့အာ့ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးခဵရမႈမြကာကျယးရနး  သိုု႔မဟုုတးအ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့်ပငး့ 
ထနး၊ ်ဖစးႏိုုငးေ်ခရြိသညးံ၊် ်ဖစးေပၐေတာံမညး်ဖစးေသာခႏၶာကိုုယးပိုုငး့ဆိုုငးရာထိခိုုကးၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမြ ကာကျယးရနးအစရြိသညးံနညး့လမး့မ္ာ့ 
အ်ဖစးအသဵုု့်ပဳေကာငး့အသဵုု့်ပဳႏိုုငးေပသညး။   



 
အ်ခာ့ေသာတငး့ၾကပးမႈေလ္ာံနညး့သညးံ ေရျ့ခ္ယးစရာနညး့လမး့မ္ာ့က္ရႈဵ့အသဵုု့မ်ပဳႏိုုငးခ္ိနးတျငး၊ သိုု႔မဟုုတး ွနးထမး့အဖျ႕ဲွငးမြ ထိုုသုုိ႔ 
ေသာ ေရျ့ခ္ယးမႈနညး့လမး့မ္ာ့သညးအဆိုုပါ ေ်ခအေနေအာကးတျငး သငးံေတားမႈမရြိ၊သိုု႔မဟုုတး ထိေရာကးမႈမရြိဟုု ဆဵုု့်ဖတးသညးံအခ္ိနး 
တျငး တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့ အေရ့ေပၐကိစၥရပးမ္ာ့တျငးသာ အသဵုု့်ပဳေကာငး့အသဵုု့်ပဳေပမညး။   
 
အေရ့ေပၐဆုုိသညးမြာထိခိုုကးသကးေရာကးမႈ်ဖစးႏိုုငးစျမး့ရြိေနသညးံေနရာတျငးမိမိကိုုယးတိုုငး သိုု႔မဟုုတးအ်ခာ့သူမ္ာ့သုုိ႔်ပငး့ထနး၊ ်ဖစးႏိုုငး 
ေခ္ရြိသညးံ၊ ်ဖစးေပၐေတာံမညး်ဖစးေသာ ခႏၶာကိုုယးပိုုငး့ဆိုုငးရ ထိခိုုကးၿခိမး့ေ်ခာကးမႈတစးခုု်ဖစးသညး။   
 
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအသဵုု့်ပဳ်ခငး့၏ရညးရျယးခ္ကးမြာအေရ့ေပၐအေ်ခအေန၏ဆကးလကး်ဖစးပျာ့မႈသိုု႔မဟုုတး်ပနးလညးအသစး်ဖစးပျာ့မႈ 
အာ့ကာကျယးရနး်ဖစးသညး။ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့ ၎၏ရညးရျယးခ္ကး ၿပီ့်ပညးံစဵုုရနးလိုုအပးေသာအခ္ိနးပမာဏတစးခုုအထိသာလြ္ငး 
အသဵုု့်ပဳရေပမညး။ ေက္ာငး့သာ့၏လႈပးရြာ့မႈဆိုုငးရာ လျတးလပးချငးံအာ့ကနး႔သတးရနးအတျကးလုုိအပးသညးထကးပိုုၿပီ့ရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာအာ့ 
သဵုု့်ခငး့ ်ဖစးရပးမ္ာ့အသဵုု့မ်ပဳရေပ။   
 
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအသဵုု့်ပဳ်ခငး့သိုု႔ဆကးႏျယးသညးံတာွနးွတၱရာ့မ္ာ့-    
 
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့လုုိအပးသညးဟုု ယူဆခ္ိနးတျငး ေအာကးေဖား်ပပါ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့အာ့သငးံေတားေသာ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ ဆိုုငး 
ရာ ၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး ေထာကးခဵခ္ကးရရြိထာ့သညးံ ပုုဂၢိဳလး(မ္ာ့)မြ စီမဵခနး႔ချရဲမညး ်ဖစးသညး-   
 
1. တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့စီမဵခနး႔ချရဲနးအတျကးတာွနးရြိေသာပုုဂၢိဳလးသညးတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးခဵရေသာမညးသညးံေက္ာငး့သာ့ကိုုမဆိုုအ 

နညး့ဆဵုု့ဆယးံငါ့မိနစးၾကာတုုိငး့၊ ထိုုေက္ာငး့သာ့သညး သငးံေတားစျာေနရာတက္ရြိ၊မရြိ၊ ေက္ာငး့သာ့၏ေသျ့ လညးပတးမႈသညးထိနး့ 
ခ္ဳပးခဵရမႈရြိ၊မရြိ၊ ေက္ာငး့သာ့၏ေလ်ပျနးေပါကးသညးပိတးဆုုိ႔ခဵရမႈရြိ၊မရြိ ႏြငးံေက္ာငး့သာ့၏အ်ခာ့ေသာရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာ လိုုအပးခ္ကးမ္ာ့ 
ကိုုကးညီရရြိမႈရြိ၊ မရြိ ေသခ္ာေစရနးေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့သငးံေပသညး။   

 
ရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးခဵရမႈအတျငး့ရြိတစးဦ့တစးေယာကးသညး လဵုု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေရ့အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့အတျကးကာကျယး 
တာ့ဆီ့ထာ့ခ္ိနးမြလျဲ၍ ဆယးံငါ့ (15) မိနစးအတျငး့ ရုုပးပုုိငး့ဆိုုငးရာ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးခဵရမႈမြလႊတးေပ့ရေပမညး။   
 
2. ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၏ မညးသညးံရုုပးပုုိငး့ဆိုုငးရာ ထိနး့ခ္ဳပးမႈမဆိုုေက္ာငး့သာ့၏ ေနာကးေက္ာေပၐတျငးလျနးကေဲသာဖိအာ့ထာ့ရြိမႈ 

သိုု႔မဟုုတး၎တုုိ႔၏အသကးရႈႏိုုငးမႈအာ့ပိတးဆုုိ႔၊တာ့ဆီ့မႈ စသညးတိုု႔လဵုု့ွမရြိရေပ။ ေက္ာငး့သာ့၏အသကးရႈ်ခငး့သညး အေပ့အယူ 
ညြိႏႈိငး့ထာ့်ခငး့မဟုုတးေၾကာငး့ေသခ္ာေစရနး ွနးထမး့အဖျ႕ဲွငးမြစစးေဆ့ေပမညး။   

 
3. ေဆ့ဘကးဆိုုငးရာၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈ (ဓာတုုေဗဒဆုုိငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ) အာ့သမာ့ေတားတစးဦ့၏ညႊနးၾကာ့ခ္ကး အေပၐတျငး 

သာအသဵုု့်ပဳရေပမညး။   
 
4. အိမးသာသနး႔စငးခနး့မ္ာ့သုုိ႔က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ ွငးေရာကးအသဵုု့်ပဳမႈအတျကးအခ္ိနးကနး႔သတးမႈမြလျတးေပ့သညးံအခ္ိနးပိုုငး့ 

မ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့သငးံေပသညး။   
 
5. ွနးထမး သငးတနး့ေပ့်ခငး့ - တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့အာ့ သငးံေတားစျာအသဵုု့်ပဳမႈအတျကး ထရိနးနငးရရြိထာ့ေသာပုုဂၢိဳလးမ္ာ့ သာလြ္ငး 

၎အာ့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးေကာငး့ေဆာငးရျကးရေပမညး။ ွနးထမး့မ္ာ့သညး တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ သငးံေတားစျာ 
အသဵုု့်ပဳမႈအေပၐတျငးႏြစးစဥးွနးေဆာငးမႈ ထရိနးနငးသငးတနး့မ္ာ့လကးခဵရရြိေပမညး။ ထရိနးနငးေပ့်ခငး့တျငး်ဖစးႏိုုငးပါကွနးထမး့မ္ာ့ 
ရြငး့်ပသညးံလိုုအပးခ္ကး၊ တာ့်မစး်ခငး့ခဵရမညး်ဖစးေသာ တစးဦ့တစးေယာကးသိုု႔၊ ထိုု႔်ပငးသငးံေတားပါက တစးဦ့တစးေယာကး၏ မိသာ့စုု 
သိုု႔တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ အသဵုု့်ပဳမႈစသညးတိုု႔ပါွငးေပသညး။ ထရိနးနငးေပ့်ခငး့တျငး သငးံေတားရာစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံအ ေၾကာငး့ 
ၾကာ့မႈလုပုးငနး့စဥးမ္ာ့လညး့ ပါွငးေပမညး။   

 
စာရျကးစာတမး့ႏြငးံ ်ပနးလညးၾကညးံရႈစစးေဆ့မႈ-   
 
အကယး၍ ရုုပးပုုိငး့ဆိုုငးရာ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့ အသဵုု့်ပဳပါက-   
 
1. ေရ့သာ့ထာ့သညးံ အစီရငးခဵစာအာ့ ေက္ာငး့ စီမဵအုုပးခ္ဳပးမႈဌာနသိုု႔ ေက္ာငး့ေန႔ တစး (ှ)ရကးအတျငး့ တငး်ပရမညး်ဖစးသညး။  



  
2. ေက္ာငး့အုုပး သိုု႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး ်ဖစးႏိုုငးသမြ္်မနး်မနး၊ သိုု႔ေသား တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့ အသဵုု့်ပဳသညးံ ေက္ာငး့ 

တစးေန႔တာ၏အဆဵုု့ထကး ေနာကးမက္ဘဲ မိဘမ္ာ့ထဵသိုု႔ ႏႈတး်ဖငးံ အေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးသညး။   
 
3. ေရ့သာ့ထာ့သညးံအစီရငးခဵစာအာ့ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအသဵုု့်ပဳၿပီ့သညးမြ သဵုု့ဆယးံေ်ခာကး (၀၃) နာရီအတျငး့မိဘ(မ္ာ့) ထဵသုုိ႔စာ 

တိုုကးေပ့ပိုု႔၊ အီ့ေမ့လးေပ့ပိုု႔ သိုု႔မဟုုတး ဖကးစးေပ့ပိုု႔ ရေပမညး၊ ထိုု႔်ပငးမိတၱဴေကားပီကိုုမူေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ဖိုုငးတျဲအပဵုုအတျငး့ထာ့ရြိ 
ထာ့ေပမညး။   

 
4. မိဘ သိုု႔မဟုုတး အုုပးထိနး့သူ၏ ေတာငး့ဆုုိမႈအေပၐတျငးမူတညး    တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအသဵုု့်ပဳသညးံ ်ဖစးရပးအတျကး ်ပနးလညးၾကညးံရႈ 

စစးေဆ့သညးံ လုုပးငနး့စဥးအာ့ ေဆာငးရျကး်ပဳလုုပးသျာ့မညး်ဖစးသညး။  
 
* Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးေက္ာငး့လဵုု်ခဵဳေရ့အရာရြိမ္ာ့မြာမူ ဤမူွါဒေပၐလစီမြ ကငး့လႊတးခ္နးလြပးထာ့ေပမညး၊ ၎တုုိ႔အာ့ လဵုု်ခဵဳေရ့ 

အရာရြိမ္ာ့သုုိ႔ ဆကးႏျယးသညးံ ်ပညးနယးဥပေဒလကးေအာကးတျငး ပိုုမိုုတိက္စျာအစိုု့ရေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး။ ဧၿပီလ ဿှရကး၊ ှ၉၃၃ 
တျငးေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့သညး   

 
စကးတငးဘာလ ှရကး၊ ှ၉၄ွ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး   
က္ငးံသဵုု့မႈ်ဖငးံ ကိုုကးညီေစရနး ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ဧၿပီလ ှ၉၉၁   
ေအာကးတုုိဘာလ ှ၉ရကး၊ ဿွွွ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး   
စကးတငးဘာလ ှ၂ရကး၊ ဿွွ၂ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး   
 
                            -  C.R.S. 18-1-703   
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C.R.S. 26-20-102(5)   
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