
မူွါဒေပၐလစီ KFA - ေက္ာငး့ပုုိငးဆုုိငးမႈအေပၐတျငး အမ္ာ့်ပညးသူလူထုု အ်ပဳအမူ  
ရညးရျယးခ္ကးတစးစဵုုတစးရာအတျကး ေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသ ပုုိငးဆိုုငးမႈအေပၐတျငးရြိသညးံ သိုု႔မဟုုတး အသဵုု့်ပဳသညးံ ပုုဂၢိဳလးမ္ာ့သညး 
ေအာကးေဖား်ပပါတိုု႔တျငး ပါွငး်ခငး့ မရြိရေပ -  

1. သငးၾကာ့မႈ၇ သုုေတသန၇ ွနးေဆာငးမႈ၇ စီမဵအုုပးခ္ဳပးမႈ သိုု႔မဟုုတး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့၇ 
သိုု႔မြမဟုုတး ဘုုတးအဖျ႕ဲမြ စပျနးဆာေပ့ေသာ၇ သိုု႔မဟုုတး ေထာကးခဵမႈ်ပဳေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ မြနးသမြ္တျငး တာ့ဆီ့၇ ေႏြာငးံယြကး 
သိုု႔မဟုုတး ၾကာ့ွငးစျပးဖကးရနး ရညးရျယးသညး ံအ်ပဳအမူမြနးသမြ္၈ 

2. မညးသူ တစးဦ့တစးေယာကးထဵသုုိ႔်ဖစးေစ၇ သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသ ပုုိငးဆိုုငးသညးံ သိုု႔မဟုုတး ထိနး့ခ္ဳပးမႈ်ပဳသညးံ 
ပိုုငးဆိုုငးမႈသိုု႔ ်ဖစးေစ၇ သိုု႔မြမဟုုတး ေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသ စပျနးဆာေပ့ေသာ သိုု႔မဟုုတး ၾကီ့ၾကပးေဆာငးရျကးမႈ်ပဳေသာ 
ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့သုုိ႔ ်ဖစးေစ ရုုပးပိုုငး့ဆိုုငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈ်ပဳ်ခငး့၇ သိုု႔မဟုုတး အႏၱရာယး်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ်ပဳ်ခငး့၈ 

3. တညးေနရာ မညးသိုု႔ပငး်ဖစးေစ ေက္ာငး့ခရုုိငးေဒသ၏ ပိုုငးဆိုုငးမႈသိုု႔၇ သိုု႔မဟုုတး ထိုုသုုိ႔ေသာ ပိုုငးဆိုုငးမႈသညး ေက္ာငး့ခရုုိငးေဒသ 
ထိနး့ခ္ဳပးမႈ်ပဳသညးံ ဥပစာေပၐတျငး ရြိစဥး လူမႈအသိုုငး့အွိုုငး့အဖျ႕ဲွငးတစးဦ့ သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့သိုု႔ လာေရာကးလညးပတးသူတစးဦ့၏ 
ပိုုးငးဆိုုငးမႈသိုု႔ ဖ္ကးဆီ့မႈ်ပဳရနး်ခိမး့ေ်ခာကးေသာ သိုု႔မဟုုတး ဖ္ကးဆီ့မႈ်ပဳေသာ အ်ပဳအမူ၈ 

4. အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ႏြငးံ ေ်မ်ပငး အပါအွငး ေက္ာငး့ အေထျေထျွ နးေဆာငးမႈမ္ာ့သုုိ႔ အတငး့ၾကပး သိုု႔မဟုုတး ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိဘဲ 
ွငးေရာကးမႈ၈ 

5. ေဆ့ွါ့မ္ာ့ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ထိနး့ခ္ဳပးမႈ်ပဳႏုုိငးသညးံ ပစၥညး့ေဆ့ွါ့မ္ာ့၇ အရကးေသစာ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ တရာ့မွငး ခိုုငး့သျငး့ 
သညးမ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသ ပိုုငးဆိုုငးမႈေပၐတျငး၇ ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့သညးံ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့တျငး၇ ေက္ာငး့ကာ့သယးယူပိုု ႔ 
ေဆာငးမႈ်ပဳသညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့တျငး သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးမြ ေပ ှွွွ ပါရီမီတာ ွနး့က္ငးအတျငး့ တရာ့မွငးအသဵုု့်ပဳ၇ လကး 
ွယးပိုုငးဆိုုငး၇ ်ဖနး႔ခ္ီ သိုု႔မဟုုတး ေရာငး့ခ္ေသာ အ်ပဳအမူ၈ (အရကးေသစာ၏ လႊမး့မိုု့မႈေအာကးတျငး ေရာကးရြိေနသညးဟုု သိရြိရေသာ 
ပုုဂၢိဳလးမ္ာ့ကုုိမူ ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့ သိုု႔မဟုုတး ေ်မ်ပငးေပၐသိုု႔ ွငးေရာကးချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေပ၈) 

6. ်ပညးနယးဥပေဒတျငး သတးမြတးထာ့သညးံအတိုုငး့ ေက္ာငး့ပိုုငးဆိုုငးမႈေပၐတျငး သိုု႔မဟုုတး ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့မ္ာ့တျငး 
အသကးေသေစႏိုုငးေသာ လကးနကး တရာ့မွငး လကးွယးပိုုငးဆိုုငးမႈ၇ ေအာကးပါတိုု႔ အပါအွငး အသကးေသေစႏုုိငးေလာကးေသာ 
လကးနကးပိုုငးဆိုုငးမႈအတျကး ်ပညးနယးဥပေဒမြ ချ္ငး့်ခကးထာ့ရြိမႈအတျငး့ က္ေရာကးသညးံ ပုုဂၢိဳလးမ္ာ့မြလျဲ၍ ်ဖစးသညး -  

a. အဆိုုပါပုုဂၢိဳလးထဵတျငး ေသေစႏိုုငးေလာကးေသာ လကးနကး သယးေဆာငးရနး သိုု႔မဟုုတး ပိုုငးဆိုုငးရနး ဥပေဒအရ ချငးံ်ပဳခ္ကးရြိသညး၈ 

b. အဆိုုပါပုုဂၢိဳလးသညး ေက္ာငး့ သိုု႔မဟုုတး ဖျ႕ဲစညး့ထာ့သညးံ အတနး့တစးခုုအတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိေသာ လူထုု သရုုပးေဖား်ပသမႈအာ့ 

တငးဆကးေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

c. အဆိုုပါပုုဂၢိဳလးသညး ေသေစႏိုုငးေလာကးေသာ လကးနကး အသဵုု့်ပဳရနး လိုုအပးေသာ ေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသအတျကး တာွနးမ္ာ့အာ့ 

ထမး့ေဆာငးေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

d. အဆိုုပါပုုဂၢိဳလးသညး လကးနကးမီ့ယမး့မ္ာ့ အသဵုု့်ပဳမႈပါွငးသညးံ ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိေသာ သငးရုုိ့ညႊနး့တမး့ ်ပငးပလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ 

သိုု႔မဟုုတး အဖျ႕ဲတစးခုုတျငး ပါွငးေဆာငးရျကးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ 



e. အဆိုုပါပုုဂၢိဳလးသညး ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိေသာ ပညာေရ့ဆုုိငးရာ အစီအစဥးတစးခုုတျငး အသဵုု့်ပ ရနးအတျကး လကးနကး ပိုုငးဆိုုငး်ခငး့ 

်ဖစးသညး၇ ဤတျငး လကးနကးမ္ာ့ ်ပငးဆငးရနးႏြငးံ ထိနး့သိမး့ရနးအတျကး ဒီဇုုိငး့ေရ့ဆျဲထာ့ေသာ အစီအစဥးမြနးသမြ္ ပါွငးေသားလညး့ 

ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ၈ 

f. အဆိုုပါပုုဂၢိဳလးသညး တာွနးထမး့ေဆာငးေနသညးံ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆိုုငးရာ အရာရြိတစးဦ့်ဖစးသညး၈  

7. ဆဆဲိုုေ်ပာဆိုု်ခငး့ သိုု႔မဟုုတး ႏႈတး်ဖငးံ ႏိုုငးထကးစီ့နငး့က္ငးံေ်ပာဆိုု်ခငး့၈ 

8. မညးသညး ံဖယးဒရယး၇ ်ပညးနယး သိုု႔မဟုုတး ်မိဳ႕ေတား ဥပေဒကုုိမဆိုု၇ သိုု႔မြမဟုုတး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့သညးံ မူွါဒေပၐလစီ ႏြငးံ/သိုု႔မဟုတုး 
ဘုုတးအဖျ႕ဲ၏ စညး့မ္ဥး့လညးပတးမႈ မြနးသမြ္အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ်ပဳသညးံ အ်ပဳအမူ မြနးသမြ္၈ 

9. ေယာငးေပ ေယာကးေပလုုပး်ခငး့ (ဘာမြလုုပးစရာမရြိဘ ဲေင့ေမာေန်ခငး့၇ တွဲလညးလညးလုုပးေန်ခငး့၇ အခ္ိနးဆျဲ ၾကနး႔ၾကာ်ခငး့၇ 
သိုု႔မဟုုတး ေလြ္ာကးသျာ့ေန်ခငး့၇ သိုု႔မြမဟုုတး အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငး ေနရာတစးခုုတျငး က္နးရြိေန်ခငး့၇ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ ေနေန်ခငး့)၈  

 

အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲူ သိုု႔မဟုုတး ၎၏ တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ ဤမူွါဒေပၐလစီအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးဟုု သတးမြတးေသာ 

အေထျေထျ လူထုု အဖျ႕ဲွငးမြနးသမြ္အာ့ ေက္ာငး့ခရိုုငးေဒသ၏ ပိုုငးဆိုုငးမႈမြ ထျကးချာသျာ့ရနး ညႊနးၾကာ့ေပမညး၈ 

a. ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးေပၐမြ မိဘမ္ာ့ႏြငးံ တရာ့ွငးအုုပးထိနး့သူမ္ာ့အာ့ ကနး႔သတးခ္ကး  

ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြ ်ပညးံွေသာ မိဘဆုုိငးရာ ညြိႏႈိငး့ပါွငးမႈအာ့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ ေအာငး်မငးရရြိမႈတျငး ခိုုငးမာေသာ အစိတး 
အပိုုငး့တစးခုုအ်ဖစး တျနး့အာ့ေပ့၇ မြီခုုိအာ့ထာ့လ္ကးရြိသညး၈ ထိုု႔်ပငး မညးသညးံပဵုုစဵႏြငးံမဆိုု လကးတဵုု႔်ပနးခဵရမညးကိုု ေၾကာကးရျဵ႕ဖိုု႔မလို ု
အပးဘ ဲကေလ့မ္ာ့အတျကး ေထာကးခဵေ်ပာဆုုိရနး၇ သငးရုုိ့ညႊနး့တမး့ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ ေက္ာငး့အုုပးခ္ဳပးမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေထာကးခဵမႈမ္ာ့ 
ရြာေဖျရနးႏြငးံ မိမိအ်မငးမ္ာ့ထုုတးေဖားရနး၇ ထိုု႔်ပငး အရညးအေသျ့ ေကာငး့မျနးေသာ လူထုုပညာေရ့အာ့ လကးခဵရရြိရနး ကေလ့်ဖစးသူ၏ 
အချငးံအေရ့အာ့ ၾကာ့ွငးစျပးဖကးမႈ်ပဳေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတး လဵုု်ခဵဳေရ့အတျကး အေ်ဖရြာေဖျမႈမ္ာ့်ပဳရနး မိဘတုုိ႔၏ အချငးံအေရ့ 
အာ့လုုဵ့ကိုု ဘုုတးအဖျ႕ဲမြ ေထာကးခဵ၇ အသိမြတး်ပဳေပသညး၈ သိုု႔ေသားလညး့ သငးယမူႈ်ပဳရာတျငး လဵုု်ခဵဳ၍ အႏၱရာယးကငး့ေသာ ေက္ာငး့ 
ပတးွ နး့က္ငးတစးခုုအာ့ ရရြိေစရနးမြာ ွနးထမး့မ္ာ့၏ တာွနးပငး်ဖစးသညး၇ သိုု႔်ဖစးေသာေၾကာငးံ သငးၾကာ့်ခငး့၇ သုုေတသန၇ ွနးေဆာငးမႈ၇ 
စီမဵအုုပးခ္ဳပးမႈဆိုုငးရာ သိုု႔မဟုုတး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ဘုုတးအဖျဲ႕မြ စပျနးဆာေပ့ 
သိုု႔မဟုုတး ေထာကးခဵေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမြနးသမြ္တျငး တာ့ဆီ့ရနး၇ အေႏြာငးံအယြကးေပ့ရနး သိုု႔မဟုုတး ၾကာ့ွငးစျပးဖကးရနး 
ရညးရျယးေသာ အ်ပဳအမူမြနးသမြ္မြ ကငး့ေွ့ေသာ ေက္ာငး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာ စီမဵလညးပတးမႈအာ့ လိုုအပးေပသညး၈ သိုု႔်ဖစး၍ မိဘမ္ာ့အေန်ဖငးံ 
အထကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညးံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးေပၐတျငး ်ပဳမူေဆာငးရျကးေပ့ဖုုိ႔ လိုုအပးေပသညး၈  

မိဘ/တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူ တစးဦ့သညး ေက္ာငး့ပိုုငးဆိုုငးမႈေပၐတျငး အ်ပဳအမူပိုုငး့ဆိုုငးရာ မူွါဒေပၐလစီအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးေၾကာငး့  ေတျ႕ရြိ 
ခဲံသညးံ ကိစၥရပးတျငးမူ လဵုု်ခဵဳ၍ စနစးတက္ရြိေသာ ေက္ာငး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာ လညးပတးမႈအာ့ ကာကျယးရနးအတျကး ပုုဵမြနးအာ့်ဖငးံ မိဘႏြငးံ 
တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူမ္ာ့ လျတးလပးစျာ ွငး၇ထျကးႏိုုငးသညးံအေ်ခေနမြ ကနး႔သတး်ခငး့ခဵရေပမညး၈ ထိုုသုုိ႔ေသာ ်ဖစးရပးတျငး ေအာကးေဖား 
်ပပါ ပါရမီတာတုုိငး့တာေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့အာ့်ဖငးံ အေဆာကးအဦ့အတျငး့သိုု႔ ၎တုုိ႔ ွငးေရာကးရနး တာ့်မစး်ခငး့ခဵရမႈကိုု မိဘ 
သိုု႔မဟုုတး အုုပးထိနး့သူထဵသုုိ႔ အေၾကာငး့ၾကာ့သညးံ ေရ့သာ့ဆကးသျယးမႈတစးခုုအာ့ ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစးသညး -  

• အဆိုုပါစာတျငး ဘုုတးအဖျဲ႕ မူွါဒေပၐလစီ၏ ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရေသာ အပိုုငး့သိုု႔ ကိုု့ကာ့ေဖား်ပမႈတစးခုု ပါွငးလိမးံမညး်ဖစးသညး၈ 



• အဆိုုပါစာတျငး ်ဖစးရပးႏြငးံပတးသကးေသာ အခ္ကးအလကး၇ အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖား်ပမႈ ပါွငးလိမးံမညး်ဖစးသညး၈ 

• အဆိုုပါစာသညး အၾကမး့ဖကးမႈမဟုုတးသညးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့အတျကးမူ လကးရြိ ေက္ာငး့ပညာသငးႏြစး၏ အဆဵုု့ထကး 
ေက္ားလျနး်ခငး့ မရြိဘ၇ဲ ေက္ာငး့အေဆာကးဦ့မြ တာ့်မစးကနး႔သတးမႈ အခ္ိနးေဘာငးအာ့ အေသ့စိတးေဖား်ပေပလိမးံမညး၈ 

• အဆိုုပါစာတျငး ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အသနာ့ခဵအယူွငးရနး မိဘ်ဖစးသူအတျကး ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့၇ သိုု႔မဟုုတး 
ဤမူွါဒေပၐလစီတျငး သတးမြတးထာ့သညးံ အသနာ့ခဵအယူွ ငးမႈအတျကး လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေၾကာငး့ ကိုု့ကာ့ေဖား်ပခ္ကး 
ပါွငးလိမးံမညး်ဖစးသညး၈ 

• ထိုုသုုိ႔ေသာ ဆကးသျယးမႈမ္ာ့ ေပ့ပိုု႔သညးံအခါတျငး လဵုု်ခဵဳေရ့ႏြငးံ အႏၱရာယးကငး့ေရ့ဆိုုငးရာ ခရုုိငးေဒသ သိုု႔မဟုုတး အ်ခာ့ 
ေသာွနးထမး့ေရ့ရာမြ မိမိတိုု႔သညး မညးသူမညးွါ်ဖစးေၾကာငး့ ရြငး့လငး့စျာ ေဖား်ပရမညး၇ သိုု႔မဟုတုး မိဘ/အုုပးထိနး့သူ၏ 
ကိုု့ကာ့ခ္ကးအတျကး စီ့ပျာ့ေရ့ကဒးမ္ာ့ ခ္နးထာ့ရစးရမညး်ဖစးသညး၈  

b. ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးမြ မိဘ/အုုပးထိနး့သူ ကနး႔သတးခ္ကးအာ့ အသနာ့ခဵအယူွငးရနးအတျကး လုုပးငနး့စဥး  

မညးသညးံအေ်ခေနမ္ာ့ လကးေအာကးတျငးမဆိုု ေက္ာငး့မ္ာ့သုုိ႔ ကနး႔သတးခ္ကး ေပ့ပိုု႔စာမ္ာ့ကုုိ မေက္နပးခ္ကး ေ်ဖရြငး မႈေနရာတျငး 
အသဵုု့်ပဳရနး၇ သိုု႔မဟုုတး မိဘ/တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူအာ့ တုု႔ဵ်ပနးကလံဲစာ့ေ်ခရနး မေဆာငးရျကးရေပ၈ ကနး႔သတးခ္ကး်ပဳသညးံ အေၾကာငး့ 
ၾကာ့စာအာ့ ထုုတး်ပနး်ခငး့မ်ပဳမြီတျငး ေက္ာငး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ ၎တုုိ႔၏ တိုုကးရိုုကး ၾကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့၇ မိဘ ညြႏိိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈ 
ရဵုု့ခနး့၇ လဵုု်ခဵဳေရ့ႏြငးံ အႏၱရာယးကငး့ေရ့ဆိုုငးရာ၇ ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားစျာ လိုုအပးမႈရြိသညးံ အ်ခာ့ေသာ DPS ဌာန 
မြနးသမြ္်ဖငးံ တိုုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့မႈ်ပဳရနး တိုုကးတျနး့ထာ့်ပီ့၇ မိဘ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈရုုဵ့ခနး့အာ့်ဖငးံ ်ဖနးေ်ဖေဆာငးရျကးမႈအာ့ ေတာငး့ဆုုိ 
်ခငး့ ကဲံသိုု႔ေသာ ခရိုုငးေဒသ ်ဖနးေ်ဖေဆာငးရျကးမႈဆိုုငးရာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ဆကးလကးရြာေဖျရနး တိုုကးတျနး့ထာ့သညး၈ 

• ကနး႔သတးခ္ကး်ပဳသညးံ အေၾကာငး့ၾကာ့စာ လကးခဵရရြိမႈအေပၐတျငး၇ ရကးေပါငး့ ၀ွအတျငး့ မိဘ/ တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူသညး 
၎တုုိ႔ နာ့လညးသညးံအတိုုငး့ အေ်ခအေန၏ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါွငးသညးံ အသနာ့ခဵအယူွ ငးမႈ အေၾကာငး့ၾကာ့စာအာ့ 
အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲူထဵသိုု႔ ေရ့သာ့ေကာငး့ ေရ့သာ့မညး်ဖစးသညး၈ 

• ကူညီပဵံပိုု့မႈ လိုုအပးသညးံ မိဘမ္ာ့/အုုပးထိနး့သူမ္ာ့အာ့ ပံဵပိုု့မႈေပ့ရနးအတျကး၇ ်ဖတးပိုုငး့စာရျကးမ္ာ့အာ့ ကူညီေဆာငးရျကး 
ေပ့ရာတျငးႏြငးံ အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲူထဵသိုု႔ တငး်ပခ္ကး်ပဳရနးအတျကး မိဘ/ တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူမြ လကးမြတးေရ့ထိုု့ေသာ 
ေရ့သာ့ထျကးဆုုိခ္ကးအာ့ ဘာသာ်ပနးဆိုုရာတျငး မိဘ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈရဵုု့ခနး့ထဵမြ အကူညီ ရရြိႏိုုငးမညး်ဖစးသညး၈ 

• အထူ့စီမဵခနး႔ချသဲူသညး မိဘ/တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူထဵသုုိ႔ ဆကးသျယးမႈ်ပဳရနးအတျကး ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးတစးခုုအာ့ ရကးေပါငး့ ၀ွ 
အတျငး့၇ ကနး႔သတးခ္ကး်ပဳသညးံ မူရငး့ အေၾကာငး့ၾကာ စာထကး ေက္ားလျနး်ခငး့မရြိေသာ အခ္ိနးကာလ်ဖငးံ ထုုတး်ပနးမႈ်ပဳမညး 
်ဖစးသညး၈ 

မိဘ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈရဵုု့ခနး့သညး ထုုတး်ပနးမႈ်ပဳသညးံ ကနး႔သတးခ္ကး်ပဳေၾကာငး့ ေပ့ပိုု႔စာ မြနးသမြ္၏ မြတးတမး့အာ့ ထိနးသိမး့ထာ့ 
မညး်ဖစး်ပီ့၇ ေတာငး့ဆုုိမႈ်ပဳလာသညးံအေပၐတျငး ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕သိုု႔ ေဒတာအခ္ကးအလကး ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစးသညး၈  

 

ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့သညး  
ေမလ ှ၄ ရကး၇ ှ၆၃၂ 
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ်ပဳသညးံ အပိုုငး့မ္ာ့ စကးတငးဘာလ ှ ရကး၇ ှ၆၄ွ၇ ၾသဂုုတးလ ဿွ ရကး၇ ှ၆၄၃ ႏြငးံ ေဖဖွါရီလ ှ ရကး၇ ှ၆၅၀ 
ဧ်ပီလ၇ ှ၆၆၁ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး 



ဇျနးလ ဿွ ရကး၇ ဿွွဿ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး  
ဇျနးလ ၀ွ ရကး၇ ဿွှှ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး 
     အ    အ                   - 
               - C.R.S. 18-1-901 (3)(e)  
C.R.S. 18-9-106  
C.R.S. 18-9-108 မြ 110  
C.R.S. 18-9-117  
C.R.S. 18-12-105.5  
C.R.S. 18-18-105  
C.R.S. 18-18-407 (2)  
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ်ပဳသညးံ ်မဴနီစပယးကုုဒး၇ ်မ္ိဳ႕ေတား ႏြငးံ Denver ေကာငးတီ၇ အပိုုဒး 824.2၇ ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ်ပဳသညးံ ကိုု့ကာ့ခ္ကး၇ 
အမိနး႔လိုုကးနာမႈ 346၇ စီ့ရီ့မ္ာ့ ှ၆၃၅ 
 
အ    အ                   - GBEB, ွနးထမး့ အ်ပဳမူ  
GBEC, ေဆ့ွါ့ကငး့မဲံသညး ံအလုုပးချငးေနရာ (ွနးထမး့အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့မြ အရကးေသစာ အသဵုု့်ပဳမႈ/ေဆ့ွါ့သဵုု့စျမဲႈ) 

JICH, ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ ေဆ့ွါ့ႏြငးံ အရကးေသစာ အသဵုု့်ပဳမႈ  

JICI, ေက္ာငး့ရြိ လကးနကးမ္ာ့  

KI, ေက္ာငး့မ္ာ့သုုိ႔ လာေရာကးလညးပတးသူမ္ာ့  

 


