
မူွါဒေပၐလစီ KDB - ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိသညးံ မြတးတမး့မ္ာ့/ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိသညးံ 
ေတျ႕ဆုုဵေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ လူထုု၏ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ သိရြိချငးံ/လျတးလပးချငးံ  
 

Colorado လူထုု (ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိသညးံ) မြတးတမး့မ္ာ့ အတးဥပေဒ ႏြငးံ Colorado ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိသညးံ ေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ 
ဥပေဒအရ ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕၏ ေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ဘုုတးအဖျ႕ဲမြ ်ပဳလုုပးသညးံ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့သညး အမ္ာ့်ပညးသူ 
ပိုုငးမြတးတမး့ေရ့ရာမ္ာ့်ဖစးေပသညး။ ထိုု႔်ပငး ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြ ၎တုုိ႔၏ ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ခရုုိငးေဒသ၏ အစီအစဥးမ္ာ့၊ ွနးေဆာငး 
မႈမ္ာ့ စသညးတိးုု႔ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ အမ္ာ့်ပညးသူလူထုုမြ ရယူႏိုုငးေသာ အချငးံအေရ့ကိုု ေထာကးပဵံ 
ေပ့ထာ့သညး။ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့၊ ဌာနမ္ာ့၏ စီမဵလညးပတးမႈ၊ ထိုု႔်ပငး ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕၏ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ 
စသညးတိုု႔ႏြငးံပတးသကးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ်ဖနး႔ေွရနး က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားမႈရြိေသာ အာ့ထုုတးမႈတိုုငး့အာ့ 
်ပဳလုုပးေဆာငးရျကးသျာ့ရမညးဆုုိသညးမြာ ဘုုတးအဖျ႕ဲ၏ မူွါဒေပၐလစီပငး်ဖစးသညး။ 

ေက္ာငး့မ္ာ့၊ ခရုုိငးေဒသ ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕တိုု႔မြ ေဆာငးရျကးသညးံ လႈပးရြာ့မႈအမ္ာ့စုုမြာ အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငး မြတးတမး့ 
ေရ့ရာမ္ာ့်ဖစးသညးဆိုုေသား်ငာ့ အခ္ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့မြာမူ လ္ိဳ႕ွြကးေစာငးံထိနး့ရမညး်ဖစးသညးံအတျကး ဖျငးံဟ၍ မရႏုုိငးေပ၊ သိုု႔မဟုုတး 
ဖျငးံဟခ္ကး်ပဳမႈသညး သကးဆိုုငးရာ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့အတျငး့ သိုု႔မဟုုတး ထိုုအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထုုတး်ပနးမႈသညး ဥပေဒအရ တာ့်မစးထာ့ 
ခ္ကးအတျငး့ သတးမြတးထာ့သညးံအတိုုငး့ လူထုုစိတးွ ငးစာ့မႈႏြငးံ ဆနး႔က္ငး၍ ေစာငးံထိနး့ရမညး်ဖစးသညး။ 

1. ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိသညးံ မြတးတမး့မ္ာ့/ ေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ 

a. ဘုုတးအဖျ႕ဲ၏ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၊ ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့၊ အဆဵုု့သတးမြတးတမး့မ္ာ့၊ ႏြငးံ ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြ ေမျ့စာ့ 
က္ငးံသဵုု့သညးံ မူွါဒေပၐလစီမ္ာ့ အစရြိသညးံ အာ့လုုဵ့သညး အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးမြတးတမး့ေရ့ရာမ္ာ့ ်ဖစး်ပီ့၊ အဆိုုပါတိုု႔ႏြငးံ သကးဆိုုငး 
သညးံ ေရ့သာ့ထာ့ေသာ စာရျကးစာတမး့မြနးသမြ္သညး က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ အေၾကာငး့ၾကာ့ခ္ကးအရ၊ သိုု႔မဟုုတးပါက 
ခ္ကးခ္ငး့ပငး ၎တုုိ႔အာ့ထိနး့သိမး့ထာ့သညးံေနရာတျငး ရဵုု့ခနး့ခ္ိနးမ္ာ့အတျငး့ စဵုုစမး့စစးေဆ့မႈအတျကး ရရြိႏုုိငးရေပမညး။ ေယဘုုုယ္ 
အာ့်ဖငးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးအရ အလျနးမ္ာ့်ပာ့လျနးကေဲသာ မြတးတမး့မ္ာ့အာ့ ေတာငး့ဆုုိ်ခငး့မ္ာ့အတျကးမူ  အဆိုုပါ ေတာငး့ဆုုိထာ့သညးံ 
ေဒတာအခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ စုုစညး့ရနးအတျကး အလုုပးရကး သဵုု့ရကးအာ့ ဘုုတးအဖျ႕ဲထဵ ချငးံ်ပဳေပ့ထာ့ေပသညး။ 

b. ထိုုနညး့တူပငး ခရုုိငးေဒသအတျငး့ရြိေက္ာငး့မ္ာ့သညး အာ့လုုဵ့ေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၊ ေက္ာငး့အေ်ခခဵ ဆဵုု့်ဖတး 
ခ္ကးမ္ာ့၊ ႏြငးံ ေငျေၾက့သုုဵ့စျမဲႈမ္ာ့ အစရြိသညးတိုု႔ကို ုအကယး၍ ေတာငး့ဆိုုလာခဲံလြ္ငး အေထျေထျ အမ္ာ့်ပညးသူလူထုု အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့ 
ထဵသုုိ႔ ဖျငးံဟရေပမညး။ ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြ ေက္ာငး့အုုပးတစးဦ့စီအာ့ ေက္ာငး့၏ အထူ့အစီအစဥး၊ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ အစရြိသညးတိုု႔ႏြငးံ 
ပတးသကး်ပီ့ မိဘမ္ာ့၊ ႏြငးံ လူမႈအသိုုငး့ွိုုငး့အတျငး့ရြိ အ်ခာ့သူမ္ာ့ထဵသိုု႔ သတငး့အခ္ကးအလကးေပ့ရနး ရရြိႏိုုငးသညးံ မညးသညး ံ
နညး့လမး့ကုုိမဆို ုအသဵုု့်ပဳဖိုု႔ တိုုကးတျနး့ႏႈိ့ေဆားထာ့ေပသညး။ 

c. အီလကးထေရာနစး ေမ့လး ေပ့ပုုိ႔ကူ့ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့သညး ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕ အီလကးထေရာနစး ေမ့လး မူွါဒေပၐလစီ EGAEA 
တျငး သတးမြတးထာ့သညး ံတိုုငး့တာခ္ကးပါရာမီတာမ္ာ့အရ ်ဖစးသညး။ 

d. ခရုုိငးေဒသ၏ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့အတျငး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ်ပဳသညးံ ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးခ္ေသာအဖျဲ႕မ္ာ့၏ လႈပးရြာ့ 
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ လူထုု၏ သိရြိချငးံမြာ အေရ့ပါေၾကာငး့ ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြ သတိ်ပဳမိသညး။ CDM တစးခုုမြ ်ပဳလုုပး 
ေသာ တရာ့ွငး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့လုုဵ့အာ့ အဆိုုပါ CDM ၏ အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့အာ့လုုဵ့ထဵသုုိ႔၊ ထိုု႔်ပငး ေယဘုုုယ္အာ့်ဖငးံ အမ္ာ့ 
်ပညးသူလူထုုထဵသိုု႔ပါ ရရြိေစမညး်ဖစးသညး။ CDM မ္ာ့သညး ေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့၏ မြတးတမး့မ္ာ့အာ့ ထိနး့ 
သိမး့ရနး လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစး်ပီ့၊ အကယး၍ ေတာငး့ဆုုိလာခဲံလြ္ငး 



သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ်ဖနး႔ေွသျာ့ေပမညး။ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာကိစၥမ္ာ့ပါွငးေနသညးံ CDM တစးခုုမြ ်ပဳလုုပးေသာ လႈပးရြာ့ 
ေဆာငးရျကးမႈမြနးသမြ္မြာမူ ဤအထကးတျငးေဖား်ပထာ့သညးံအတိုုငး့မြလျဲ၍ မဖျငးံဟ်ခငး့ဆိုုငးရာအရ ်ဖစးေပမညး။ 

e. ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕အေန်ဖငးံ C.R.S. 24-6-401, et seq တျငး သတးမြတးထာ့သညးအရ Colorado ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိသညးံ 
ေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ ဥပေဒအာ့ လိုုကးနာရနး လိုုအပးေပသညး။ ဤ်ပဌာနး့ခ္ကးသညး ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕၏ တရာ့စီရငးမႈ လကး 
ေအာကးရြိဌာနာမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတး ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ အေပၐသိုု႔ သကးေရာကးမႈ မရြိေသား်ငာ့ ဘုုတးအဖျ႕ဲမြ CDM မ္ာ့ အာ့လုုဵ့ထဵသုုိ႔ အဆိုုပါ 
ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိသညးံ ေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ ဥပေဒ၏ စိတးဓာတးထာ့ရြိမႈကိုု လိုုကးနာက္ငးံသဵုု့ရနး တိုုကးတျနး့ႏိႈ့ေဆားထာ့သညး။ 
ဤသညးႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အဆိုု်ပဳထာ့သညးံ ေဆျ့ ေႏျ့ခ္ကးအေၾကာငး့ရာအစီစဥးႏြငးံအတူ CDM ေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့၏ အေၾကာငး့ 
ၾကာ့ခ္ကးအာ့ ေက္ာငး့တိုုငး့ရြိ သတးမြတးထာ့ေသာ တညးေနရာတစးခုုအတျငး့ အ်ပညးံစုုဵ၊ အခ္ိနးမြနးစျာ တငး်ပထာ့သငးံသညး။ အာ့လုုဵ့ 
ေသာ CDM အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့ထဵသိုု႔ ေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ ေႏျ့မႈအာ့ အေၾကာငး့ၾကာ့သငးံသညး။ တစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့စီ CDM ွငးေရာကးမႈမ္ာ့မြ 
ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့ခဲံသညးံ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့အရ အမ္ာ့်ပညးသူလူထုုအာ့ CDM ေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ ေႏျ့မႈသိုု႔ တကးေရာကး၊ ပါွငးရနး ဖိတးၾကာ့သငးံ 
သညး။ ေအာကးပါ စာပုုိဒး 2  တျငး ေဖား်ပထာ့သညးံ ေခါငး့စဥးမ္ာ့၊ သိုု႔မဟုုတး အေၾကာငး့အရာကိစၥရပးမ္ာ့ ႏြငးံသကးဆိုုငးသညးံ ေဆျ့ေႏျ့ 
မႈမ္ာ့အတျငး့ လူထုုပါွငးမႈကိုုမူ ခ္နးလြပးေကာငး့ ခ္နးလြပးထာ့ေပမညး။ 

2. အမ္ာ့်ပညးသူထဵသုုိ႔ မရရြိႏိုုငးေသာ မြတးတမး့မ္ာ့ 

ခရုုိငးေဒသမြ ထိနး့သိမး့မႈ်ပဳသညးံ တစးစဵုုတစးရာေသာ မြတးတမး့မ္ာ့အာ့ လြ္ိဳ႕ွြကးေစာငးံထိနး့ထာ့မညး်ဖစး်ပီ့၊ အေထျေထျ အမ္ာ့်ပညးသူ 
ထဵသုုိ႔ ထုုတး်ပနးမညးမဟုုတးေပ။ ဤမြတးတမး့မ္ာ့တျငး ေအာကးပါတိုု႔ ပါွငးေသားလညး့ လိုုအပးစျာ ကနး႔သတးထာ့်ခငး့ မရြိေပ။ 

a. အဆိုုပါ သတငး့အခ္ကးအလကးအာ့ ထုုတး်ပနးမႈမြတစးဆငးံ ေက္ာငး့သာ့တစးစဵုုတစးဦ့အာ့  မညးသူမညးွါ 
်ဖစးေၾကာငး့ ထုုတးေဖားႏိုုငးသညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ဖငးံ ဆကးႏျယးသကးဆိုုငးေနေသာ မြတးတမး့မ္ာ့မြနးသမြ္ အာ့လုုဵ့ 

b. ေအာကးပါတိုု႔အာ့ ထုုတး်ပနးေကာငး့ ထုုတး်ပနးသညးမြလျဲ၍ 

ွနးထမး့မ္ာ့ထဵသိုု႔ ဆကးႏျယးေနသညးံ ခရုုိငးေဒသ ွနးထမး့ေရ့ရာ မြတးတမး့မ္ာ့ 

(1) ယခငးက သိုု႔မဟုုတး လကးရြိ ွနးထမး့မ္ာ့၏ ေလြ္ာကးလႊာ 

(2) အလုုပးခနး႔အပးမႈ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့  

(3) အသဵုု့စရိတး ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အက္ိဳ့အ်မတးခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ အပါအွငး ေလ္ားေၾက့ေပ့မႈမြနးသမြ္ 

(4) ေဆာငးရျကးခ္ကး အဆငးံသတးမြတးမႈမ္ာ့/ အဆငးံအတနး့ချထဲာ့သညးံ ွနးထမး့မ္ာ့ သာလြ္ငး 

(5) အလုုပးခနး႔အပးမႈ ရပးစ ဲ်ခငး့်ဖစးရပးသိုု႔ ေပ့ေ်ခထာ့သညးံ ပမာဏမြနးသမြ္ သိုု႔မဟုုတး ေထာကးပဵံထာ့သညးံ အက္ိဳ့အ်မတးခဵစာ့ချငးံ 

c. လြ္ိဳ႕ွြကးေစာငးံထိနး့မႈအာ့ ထိနး့သိမး့ရနး ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး ဖျငးံဟ်ခငး့မ်ပဳရနး ဖယးဒရယး သိုု႔မဟုုတး ်ပညးနယး ဥပေဒ ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး 
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ သိုု႔မဟုုတး တရာ့ဆုုဵ့်ဖတးမႈမ္ာ့အရ လိုုအပးသညးံ အ်ခာ့ေသာ မြတးတမး့မ္ာ့။ 

3. လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 



a. C.R.S §24-72204, et seq. အရ လကးခဵရရြိေသာ တရာ့ွငး ေရ့သာ့ထာ့သညးံ လူထုုမြတးတမး့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုုိမႈမြနးသမြ္ 
အာ့ ဌာနမ္ာ့ ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့မ္ာ့သညး အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲူ၏ ရဵုု့ခနး့ႏြငးံ တရာ့ွငးွနးေဆာငးမႈ၏ ရုုဵ့ခနး့သိုု႔ အေၾကာငး့ၾကာ့ရ 
ေပမညး။ 

b. ဘုုတးအဖျ႕ဲမြ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထုုတး်ပနးမႈကိုု တိုုကးတျနး့အာ့ေပ့ထာ့ေသား်ငာ့၊ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 
ေတာငး့ဆိုုမႈသညး ထုုထညးၾကီ့မာ့မ္ာ့်ပာ့ေနသညးံအေ်ခေန သိုု႔မဟုုတး အကယး၍ ဟာံဒးေကားပီမ္ာ့အာ့ ေတာငး့ဆုုိခဲံ၍ ွနးထမး့မ္ာ့ 
အေန်ဖငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ စုုစညး့ရနး အခ္ိနးလိုုအပးသညးံအေ်ခအေနမ္ာ့တျငးမူ ဘုုတးအဖျ႕ဲမြ မိတၳဴေကားပီမ္ာ့အတျကး 
သငးံေတားေသာ အခေၾက့ေငျအာ့ ေကာကးခဵလိမးံမညး်ဖစးသညး၊ သိုု႔ေသား်ငာ့ အဆိုုပါ အခေၾက့ေငျသညး အမြနးတကယး ကုုနးက္စရိတး 
မ္ာ့ထကး ေက္ားလျနး်ခငး့ရြိမညးမဟုုတးေပ။ ေတာငး့ဆုုိထာ့သညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ မြနးသမြ္အတျကး ်ပနးလညးထုတုးလုုပးမႈ 
ကုုနးက္စရိတးမ္ာ့အာ့ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့ရနး အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲူမြ လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ ဖျ႕ဲစညး့ထုုတး်ပနးမညး်ဖစးသညး။ 

လကးရြိက္ငးံသဵုု့မႈအာ့ ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့မႈ - ှ၉၉၀ ကုုဒး 

ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့မႈ - ဧ်ပီလ၊ ှ၉၉၁ 

်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ၾသဂုုတးလ ှ၆ ရကး၊ ဿွွှ 
 
                   - C.R.S. 22-9-109 
C.R.S. 22-32-109 (1)(c)C.R.S. 24-72-
201 et seq. 
 
အ    အ                   - BEDG, ေဆျ့ ေႏျ့မႈမြတးတမး့မ္ာ့  
CBIA, အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲူ၏ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈအာ့ လူထုု စဵုုစမး့စစးေဆ့မႈ 

GBJ, ွနးထမး့ေရ့ရာ မြတးတမး့မ္ာ့ႏြငးံ ဖုုိငးတျဲမ္ာ့  

JRA/JRC, ေက္ာငး့သာ့ မြတးတမး့မ္ာ့/ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေပၐ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထုုတး်ပနးမႈ 

 


