မူွါဒေပ၍လစီ JQ - ေက္ာငး့သာ့ အခေၾက့မ္ာ့၇ ဒဏးေၾက့မ္ာ့ ႏြငးံ ေကာကးခဵမႈမ္ာ့
ဥပေဒအရ ချငးံ်ပဳခ္ိနးတင
ျ း က္ဴရြငးမြလဲ်ျ ပီ့၇ ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့တျငး စာရငး့သျငး့မႈ်ပဳသညးံ အေ်ခအေနတစးခုအေန်ဖငးံ၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး ခရိုငး
ေဒသ၌ ပညာေရ့ဆိုငးရာ အစီအစဥး၌ ပညာေရ့ဆိုငးရာ တစးစိတးတစးပိုငး့အ်ဖစး ထညးံသင
ျ း့စဥး့စာ့ေသာ စာသငးခနး့ တစးခုခုတင
ျ း
တကးေရာကးမႈ်ပဳသညးံ အေ်ခအေနတစးခုအေန်ဖငးံ၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး သငးၾကာ့မႈဆိုငးရာ အခေၾက့ ေကာကးခဵမႈ ခဵရမညးမဟုုတး
ေပ၈ သိ႔ေ
ု သားလညး့ ခရိုငးေဒသမြ ခ္ိဳ႕တဲံႏျမး့ပါ့်ခငး့မရြိေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ဖတးစာအုုပးေၾက့မ္ာ့၇ အခမဲံ ေထာကးပဵံေပ့ထာ့်ခငး့
မဟုုတးသညးံ တစးခါသဵု့ေထာကးပဵံပစၥညး့အခေၾက့မ္ာ့ႏြငးံ ဤမူွါဒေပ၍လစီတင
ျ း ေထာကးပဵံထာ့သညးႏြငးံအညီ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ အရငး့
အ်မစးမ္ာ့၌အခေၾက့မ္ာ့ကို ေပ့ေ်ခေစေကာငး့ ေပ့ေ်ခေစမညး်ဖစးသညး၈ အာ့လဵု့ေသာ ဖတးစာအုုပးႏြငးံ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ အရငး့အ်မစး
မ္ာ့၌ အခေၾက့မ္ာ့ကို ဘုုတးအဖျ႕ဲ မြ က္ငးံသဵု့ေဆာငးရျကးမညး်ဖစး်ပီ့၇ စုုစညး့ထာ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး အသဵု့်ပဳမညး်ဖစး
သညး၈

ဖတးစာအုုပးမ္ာ့ႏြငးံ စာၾကညးံတိုကး အရငး့အ်မစးမ္ာ့
ၾကိဳတငး ေနရာခ္မႈ အစီအစဥးမ္ာ့တျငး အသဵု့်ပဳသညးမ္ာ့အတျကးမြ လျဲ၊ တစးခါသဵု့မဟုုတးသညးံ ဖတးစာအုုပးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ေခ့္ေငျ
ခ္ေပ့သညးံ အေ်ခခဵအေပ၍တျငး ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစး်ပီ့၇ စာသငးႏြစးအဆဵု့တျငး ေက္ာငး့သို႔ ်ပနးလညးေပ့အပးရမညး်ဖစးသညး၈ သမာ
ရို့က္ ေဟာငး့ႏျမး့ပ္ကးစီ့သျာ့သညးမြလဲ်ျ ပီ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ဖတးစာအုုပးမ္ာ့ႏြငးံ စာၾကညးံတိုကး အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ေက္ာငး့
သိ႔ေ
ု ကာငး့မျနးေသာအေ်ခအေနတျငး ်ပနးလညးေပ့အပးရနး ေမြ္ားလငးံထာ့သညး၈ ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ေသာ၇ ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး
ပဵုပ္ကးသျာ့ေသာ စာအုုပးမ္ာ့ (စာၾကညးံတိုကးမြ ငြာ့ယူသာျ ့သညးမ္ာ့ အပါအွငး)၇ ပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ ကိရိယာမ္ာ့အတျကး ေက္ာငး့သာ့
မ္ာ့အာ့ စစးေဆ့မႈ်ပဳေပမညး၈ ေက္ာငး့အေန်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၌ ကိုယးပိုငး ပိုငးဆိုငးမႈ ်ဖစးလာေသာ ဖတးစာအုုပးမ္ာ့ ၌ တိုကးရိုကး
ကုုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ ေပ့ေ်ခရနး လိုအပးေပမညး၈ အထကးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့မြာမူ ေရျ့်ခယးတကးေရာကး သညးံ
စာသငးခနး့မ္ာ့အတျကး ေလံက္ငးံခနး့စာအုုပးမ္ာ့၌တိုကးရိုကးကုနးက္စရိတးကို ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေပ့ေ်ခေစရနး လိုအပး ေကာငး့
လိုအပးေပမညး၈ ေက္ာငး့မ္ာ့မြ ဖတးစာအုုပးမ္ာ့ႏြငးံ စာၾကညးံတိုကး စာအုုပးမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးေပ့အပး်ခငး့ မ်ပဳသညးံအတျကး
က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ ဒဏးေၾက့မ္ာ့ကို ေကာကးခဵေကာငး့ ေကာကးခဵမညး်ဖစးသညး၈
အကယး၊ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသသညး ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာ ဖတးစာအုုပးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး စာၾကညးံတိုကး
အရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး ေပ့ေ်ခမႈအာ့ ရရြိရနး က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားမႈရြိေသာ အာ့ထုုတးမႈအာ့ ်ပဳလုုပးခဲံေသားလညး့ အာ့လဵု့ေသာ
ေလ္ားေၾက့စရိတးမ္ာ့အာ့ စုုေဆာငး့ရရြိႏိုငး်ခငး့မရြိခဲံလြ္ငး စာသငးႏြစးွကး သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့ပညာသငးႏြစး အဆဵု့တျငး အဆိုပါ ဖတးစာ
အုုပးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး စာၾကညးံတိုကး အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးေပ့အပးရနး သိ႔မ
ု ဟုုတး ်ပနးလညးထာ့ရြိရနး ပ္ကးကျကးခဲံသညးံ
ေက္ာငး့သာ့မြနးသမြ္၌ ဒီပလိုမာ၇ ်ဖတးပိုငး့စာရျကး သိ႔မ
ု ဟုုတး ဂရိတးမ္ာ့အာ့ ခရိုငးေဒသမြ ဆိုငး့ငဵံေကာငး့ ဆိုငး့ငဵံထာ့ေပမညး၈
အကယး၊ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး အတနး့ေအာငး်မငးဘဲျ႕ယူ/ဆကးလကးေဆာငးရျကးမညးဆိုလြ္ငး အခမး့နာ့ က္ငး့ပမညးံ ေန႔စ၉
ျဲ
ဖတးစာအုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး စာၾကညးံတိုကး အရငး့အ်မစးအာ့ ်ပနးလညးေပ့အပးရနး သိ႔မ
ု ဟုုတး ်ပနးလညးထာ့ရြိရနး ပ္ကးကျကးခဲံပါက
ဘျဲ႕ယူ/ဆကးလကးေဆာငးရျကးမႈ အခမး့အနာ့သို႔ ပါွငးတကးေရာကးႏိုငးေသာ အချငးံထူ အာ့ ခရိုငးေဒသမြ ်ငငး့ပယးေကာငး့
်ငငး့ပယးပစးမညး်ဖစးသညး၈
ခ္ိဳ႕တဲံႏျမး့ပါ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံမူ ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာ စာအုုပးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး စာၾကညးံ
တိုကး အရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး ေပ့ေ်ခရနး လိုအပးမညးမဟုုတးေပ၈ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး ပညာေရ့ဆိုငးရာ အစီအစဥး၌ အမြနး
တကယး ပညာေရ့အစိတးပိုငး့အာ့ ်ပီ့်ပညးံစဵုေစရနး လိုအပးသညးံ အခေၾက့မ္ာ့အာ့ ေပ့ေ်ခရနး ပ္ကးကျကးမႈေၾကာငးံ ဖတးစာအုုပးမ္ာ့
သိ႔မ
ု ဟုုတး ေလံက္ငးံခနး့စာအုုပးမ္ာ့ အသဵု့်ပဳချငးံ ်ငငး့ပယး်ခငး့ခဵရမညးမဟုုတးေပ၈

တစးခါသဵု့ ေထာကးပဵံပစၥညး့မ္ာ့အတျကး အခေၾက့မ္ာ့

ဧရိယာ အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူ၌ သေဘာတူေထာကးခဵခ္ကးရြိသညးံ ေက္ာငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ သငးတနး့အစီအစဥးတစးခုတင
ျ း အသဵု့်ပဳသညးံ
တစးခါသဵု့ ေထာကးပဵံပစၥညး့မ္ာ့၌ အခေၾက့အာ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵမြ ေကာကးခဵေကာငး့ ေကာကးခဵမညး်ဖစးသညး၈ တစးခါသဵု့
ေထာကးပဵံပစၥညး့မ္ာ့အတျကး အခေၾက့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့သာ့ထဵသို႔ ဤေထာကးပဵံပစၥညး့မ္ာ့ ေထာကးပဵံ်ခငး့၌ အမြနးတကယး ကုုနးက္
စရိတးသို႔ တိုကးရိုကး သကးဆိုငးေနရေပမညး၈ ဤအခေၾက့မ္ာ့အာ့ ွနးထမး့ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈ၌ အေထျေထျ ကုုနးက္စရိတး မ္ာ့အတျကး
ေကာကးခဵ်ခငး့မ်ပဳရေပ၈ ဤအခေၾက့မ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ႕တဲံႏျမး့ပါ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ေလ္ာံေပါံေပ့မညး်ဖစးသညး၈
အေထျေထျ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး အခေၾက့မ္ာ့
ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့သညးံ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈတင
ျ း သိ႔မ
ု ဟုုတး ပညာေရ့ဆိုငးရာအစီအစဥး၌ ပညာေရ့အစိတးအပိုငး့အတျငး့ မပါွငး
သညးံအစီအစဥးတင
ျ း ပါွငး သိ႔မ
ု ဟုုတး တကးေရာကးေသာ အေ်ခအေနတစးခုအ်ဖစး်ဖငးံ အေထျေထျ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး အခေၾက့
မ္ာ့အာ့ ေကာကးခဵရနးအချငးံအာဏာအာ့ ေက္ာငး့မြ ရရြိထာ့သညး၈ ထိုသို႔ေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး ေက္ာငး့သာ့ပါွငးမႈ
သညး ေရျ့်ခယးချငးံရြိေပသညး၈ ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့သညးံ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး အစီအစဥးသ႔ို တကးေရာကးရနး၇ ပါွငးရနး
သိ႔မ
ို ဟုုတး အစီအစဥးတင
ျ း အသဵု့်ပဳေသာ ကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့/အွတးအစာ့ အသဵု့အေဆာငးမ္ာ့အာ့ ရရြိရနး အေ်ခအေန အ်ဖစး်ဖငးံ
အေထျေထျအရငး့အ်မစးမ္ာ့၌ အခေၾက့မ္ာ့ႏြငးံ အသဵု့စရိတးမ္ာ့အာ့ ေပ့ေ်ခရနးအတျကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵမြ ေတာငး့ဆိုေကာငး့
ေတာငး့ဆိုမညး်ဖစးသညး၈
သဵ်ပိဳငးသီဆိုမႈ ွတးရဵုမ္ာ့၇ ဘနး့အဖျဲ႕ တူညွ
ီ တးစဵုမ္ာ့ ႏြငးံ ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးေသာ တူရိယာပစၥညး့မ္ာ့ အစရြိသညးကံသ
ဲ ႔ေ
ို သာ အိုငးတမးမ္ာ့
အသဵု့်ပဳမႈအတျကး ထိုသို႔ေသာ အသဵု့်ပဳမႈ၌ တိုကးရိုကးကုနးက္စရိတးမ္ာ့ထကး ေက္ားလန
ျ း်ခငး့မရြိေသာ ငြာ့ရမး့အခေၾက့မ္ာ့ကိုသာလြ္ငး
ေက္ာငး့မြ ေကာကးခဵရေပမညး၈
ဆရာ်ဖစးသူမြ လိုအပး်ခငး့မရြိေသာ၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၌ ဂရိတးအာ့ သတးမြတးရာတျငး အသဵု့်ပဳ်ခငး့မရြိေသာ လႈပးရြာ့
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ပါွငးမႈသညး ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕၌ ဆကးလကး ေဆာငးရျကးခ္ကးမရြိေသာ လႈပးရြာ့မႈ၌
ကုုနးက္စရိတးမ္ာ့ အက္ဵဳ့ွငးေသာ အခေၾက့မ္ာ့ကို ေပ့ေ်ခရနး လိုအပးေကာငး့ လိုအပးေပမညး၈ ထိုသ႔ေ
ို သာ ေကာကးခဵမႈမ္ာ့တျငး
ေက္ာငး့ွငးေရာကးမႈ အခေၾက့မ္ာ့၇ အစာ့အေသာကး ကုုနးက္စရိတးမ္ာ့ ႏြငးံ လႈပးရြာ့မႈ ခရီ့စဥးမ္ာ့အေပ၍ ပို႔ေဆာငးဆကးသယ
ျ းေရ့
ကုုနးက္စရိတးမ္ာ့ ပါွငးေကာငး့ ပါွငးမညး်ဖစးေသားလညး့ ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ၈ သိ႔ေ
ု သား်ငာ့

ရနးပဵုေငျေၾက့ မရြိသညးံ

အတျကးေၾကာငးံ ခရီ့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈဆိုငးရာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး ပါွငးႏိုငးေသာ အချငးံအေရ့အာ့
မညးသညးံေက္ာငး့သာ့ကမြ ်ငငး့ပယးခဵရ်ခငး့မရြိေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနး ဆရာ၇ဆရာမမ္ာ့ႏြငးံ ေက္ာငး့အုုပးမြ အာ့ထုုတးမႈတိုငး့အာ့
်ပဳလုုပးသာျ ့ရမညးံတာွနးရြိေပသညး၈.
အခေၾက့မ္ာ့ ေလ္ာံေပါံသကးသာချငးံ
ဖတးစာအုုပးမ္ာ့၇ ေလံက္ငးံခနး့စာအုုပးမ္ာ့ ႏြငးံ ပညာေရ့ဆိုငးရာအစီအစဥး၌ ပညာေရ့ဆိုငးရာ အစိတးအပိုငး့အတျငး့ စာသငးခနး့မ္ာ့
အတျကး လိုအပးသညးံ တစးခါသဵု့ ေထာကးပဵံပစၥညး့မ္ာ့ အစရြိသညးတ႔ိုအတျကး အာ့လဵု့ေသာ အခေၾက့မ္ာ့၇ ဒဏးေၾက့မ္ာ့ ႏြငးံ
ေကာကးခဵမႈမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ႕တဲံႏျမး့ပါ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ေလ္ာံေပါံေပ့ရေပမညး၈ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့အေန်ဖငးံ ေပ့ေ်ခ
ႏိုငးစျမး့ရြိ၇မရြိအာ့ ဆဵု့်ဖတးရနး ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ခ္ိဳ႕တဲံႏျမး့ပါ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့အာ့ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုရမညးဆိုလြ္ငး
ဖယးဒရယး ဆငး့ရဲခ္ိဳ႕တဲံမႈ ွငးေငျလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ လကးေအာကးအရ အခမဲံ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေစ့္ႏႈနး့ေလ္ာံခ္ေပ့ထာ့ေသာ ေန႔လညးစာ
တစးနပးစာအတျကး အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြိီေသာ ကေလ့မြနးသမြ္အာ့ ဆိုလို်ခငး့်ဖစးသညး၈

အခေၾက့ အခ္ိနးစာရငး့
ခရိုငးေဒသသညး ေတာငး့ဆိုမႈ်ပဳလာသညးံအေပ၍တျငး အခေၾက့တစးခုစီ၌ ပမာဏာမညးမြ္ရြိေၾကာငး့ ႏြငးံ အခေၾက့တစးခုစီ၌
ရညးရျယးခ္ကးအေၾကာငး့ ရြငး့်ပထာ့သညးံ ်ပီ့်ပညးံစဵုေသာ ေက္ာငး့သာ့ အခေၾက့မ္ာ့ စာရငး့တစးခုကို ်ပငးဆငး၇ ရရြိေစမညး်ဖစးသညး၈
အခေၾက့ အခ္ိနးစာရငး့၇ သိ႔မ
ု ဟုုတးပါက အခေၾက့ေလ္ာံေပါံမႈအတျကး မညးသို႔ ေလြ္ာကးထာ့ရမညး၇ အခေၾက့မ္ာ့သညး မိမိဆႏၵ
အေလ္ာကးေပ့ေ်ခရ်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုုတး မ်ဖစးမေနေပ့ေ်ခရ်ခငး့ စသညးတ႔ႏ
ို ြငးံပတးသကး်ပီ့၇ ထိ႔်ု ပငး အကယး၊ အခေၾက့အာ့ ေပ့ေ်ခ်ခငး့
မရြိလြ္ငး ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ မညးသညးံ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမြ ဖယးခ္နးထာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ အေသ့စိတး အခ္ကးအလကးမ္ာ့
အစရြိသညးတ႔အ
ို ာ့ မိဘမ္ာ့ထဵသ႔ို ရရြိေစမညး်ဖစးသညး၈ အခေၾက့ ေလ္ာံေပါံမႈတစးခုအတျကး အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြိီေသာ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန ်ဖငးံ မလိုအပးေသာ ရြကးေၾကာကးရမညးမ္ိဳ့ မရြိဘဲ သိ႔မ
ု ဟုုတး ။တိ႔၌
ု လိုအပးခ္ကးအာ့ အမ္ာ့သိရြိရနး
မလိုအပးဘဲ ေလ္ာံေပါံေပ့မႈကို လကးခဵရရြိမညး်ဖစးသညး၈

အစိတအ
း ပိုငး့မ္ာ့ ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့မႈ စကးတငးဘာလ ဿ ရကး၇ ှ၆ ၂၅၇ စကးတငးဘာလ ၁ ရကး၇ ှ၆၃၀ ႏြငးံ ဒီဇငးဘာလ ဿဿ
ရကး၇ ှ၆၄ဿ
က္ငးံသဵု့မႈႏြငးံအညီ လိုကးနာမႈရြိေၾကာငး့ ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - လကးကိုငးက္ငးံသဵု့မႈ ေန႔စျဲ

ဇျနးလ ှ၄ ရကး၇ ဿွွ၁ တျငး ်ပနးလညးအယူူခဵွငးသညး/်ပနးလညးစစးေဆ့သညး
- C.R.S. 22-32-109(1)(U) (ေပ္ာကးဆဵု့မႈ/ပ္ကးစီ့မႈ အာမခဵမရြိဘဲ ခ္ိဳ႕တဲံႏျမး့ပါ့ေသာ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သုုိ႔ အခမဲံ ဖတးစာအုုပးမ္ာ့)
IX Colorado ဖျ႕ဲ စညး့ပဵုအေ်ခခဵ အပိုငး့ 2

C.R.S. 22-32-110(1)(O) (အခမဲံ သိ႔မ
ု ဟုုတး က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားမႈရြိသညးံ ငြာ့ရမး့ခရြိေသာ ဖတးစာအုုပးမ္ာ့)
C.R.S. 22-32-110(1)(JJ) (ဖတးစာအုုပးမ္ာ့ ႏြငးံ စာၾကညးံတိုကး အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ်ပနးလညးေပ့အပးရနး ပ္ကးကျကးမႈအတျကး
ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့)
C.R.S. 22-32-117 (အခေၾက့မ္ာ့)
C.R.S. 22-32-118 (ေႏျရာသီ ေက္ာငး့အခေၾက့မ္ာ့)
C.R.S. 22-45-104 (ဒဏးေၾက့မ္ာ့ႏြငးံ အခေၾက့မ္ာ့မြ ေကာကးယူရရြိသညးံ ေငျေၾက့အပးႏြဵမႈ)
အ

အ

- EFC, အခမဲံ ႏြငးံ ေစ့္ႏႈနး့ေလ္ာံခ္ထာ့သညးံ အစာ့အေသာကး ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့

IHCD, အဆငးံ်မငးံ ေကာလိပး ေနရာခ္မႈ

