မူွါဒေပၐလစီ KFA - ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈအေပၐတျငး အမ္ာ့်ပညးသူလူထု အ်ပဳအမူ
ရညးရျယးခ္ကးတစးစဵုတစးရာအတျကး ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ ပိုငးဆိုငးမႈအေပၐတျငးရြိသညးံ သိ႔မ
ု ဟုုတး အသဵု့်ပဳသညးံ ပုုဂၢိဳလးမ္ာ့သညး
ေအာကးေဖား်ပပါတို႔တင
ျ း ပါွငး်ခငး့ မရြိရေပ -

1.

သငးၾကာ့မႈ၇ သုုေတသန၇ ွနးေဆာငးမႈ၇ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့၇

သိ႔မ
ု ြမဟုုတး ဘုုတးအဖျ႕ဲ မြ စပျနးဆာေပ့ေသာ၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေထာကးခဵမႈ်ပဳေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ မြနးသမြ္တျငး တာ့ဆီ့၇ ေႏြာငးံယြကး
သိ႔မ
ု ဟုုတး ၾကာ့ွငးစျပးဖကးရနး ရညးရျယးသညးံ အ်ပဳအမူမြနးသမြ္၈

2.

မညးသူ တစးဦ့တစးေယာကးထဵသို႔်ဖစးေစ၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ ပိုငးဆိုငးသညးံ သိ႔မ
ု ဟုုတး ထိနး့ခ္ဳပးမႈ်ပဳသညးံ

ပိုငးဆိုငးမႈသ႔ို ်ဖစးေစ၇ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ စပျနးဆာေပ့ေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး ၾကီ့ၾကပးေဆာငးရျကးမႈ်ပဳေသာ
ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့သို႔ ်ဖစးေစ ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈ်ပဳ်ခငး့၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး အႏၱရာယး်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ်ပဳ်ခငး့၈

3.

တညးေနရာ မညးသ႔ပ
ို ငး်ဖစးေစ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ၏ ပိုငးဆိုငးမႈသို႔၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး ထိုသ႔ေ
ို သာ ပိုငးဆိုငးမႈသညး ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ

ထိနး့ခ္ဳပးမႈ်ပဳသညးံ ဥပစာေပၐတျငး ရြိစဥး လူမႈအသိုငး့အွိုငး့အဖျ႕ဲ ွငးတစးဦ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့သို႔ လာေရာကးလညးပတးသူတစးဦ့၏
ပိုးငးဆိုငးမႈသ႔ို ဖ္ကးဆီ့မႈ်ပဳရနး်ခိမး့ေ်ခာကးေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး ဖ္ကးဆီ့မႈ်ပဳေသာ အ်ပဳအမူ၈

4.

အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ႏြငးံ ေ်မ်ပငး အပါအွငး ေက္ာငး့ အေထျေထျွနးေဆာငးမႈမ္ာ့သို႔ အတငး့ၾကပး သို႔မဟုုတး ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိဘဲ

ွငးေရာကးမႈ၈

5.

ေဆ့ွါ့မ္ာ့ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ထိနး့ခ္ဳပးမႈ်ပဳႏိုငးသညးံ ပစၥညး့ေဆ့ွါ့မ္ာ့၇ အရကးေသစာ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ တရာ့မွငး ခိုငး့သျငး့

သညးမ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ ပိုငးဆိုငးမႈေပၐတျငး၇ ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့သညးံ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့တျငး၇ ေက္ာငး့ကာ့သယးယူပို႔
ေဆာငးမႈ်ပဳသညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့တျငး သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးမြ ေပ ှွွွ ပါရီမီတာ ွနး့က္ငးအတျငး့ တရာ့မွငးအသဵု့်ပဳ၇ လကး
ွယးပိုငးဆိုငး၇ ်ဖနး႔ခ္ီ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေရာငး့ခ္ေသာ အ်ပဳအမူ၈ (အရကးေသစာ၏ လႊမး့မို့မႈေအာကးတျငး ေရာကးရြိေနသညးဟု သိရြိရေသာ
ပုုဂၢိဳလးမ္ာ့ကိုမူ ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေ်မ်ပငးေပၐသို႔ ွငးေရာကးချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေပ၈)

6.

်ပညးနယးဥပေဒတျငး သတးမြတးထာ့သညးံအတိုငး့ ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈေပၐတျငး သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့မ္ာ့တျငး

အသကးေသေစႏိုငးေသာ လကးနကး တရာ့မွငး လကးွယးပိုငးဆိုငးမႈ၇ ေအာကးပါတို႔ အပါအွငး အသကးေသေစႏိုငးေလာကးေသာ
လကးနကးပိုငးဆိုငးမႈအတျကး ်ပညးနယးဥပေဒမြ ချ္ငး့်ခကးထာ့ရြိမႈအတျငး့ က္ေရာကးသညးံ ပုုဂၢိဳလးမ္ာ့မြလဲျ၍ ်ဖစးသညး -

a.

အဆိုပါပုုဂၢိဳလးထဵတင
ျ း ေသေစႏိုငးေလာကးေသာ လကးနကး သယးေဆာငးရနး သိ႔မ
ု ဟုုတး ပိုငးဆိုငးရနး ဥပေဒအရ ချငးံ်ပဳခ္ကးရြိသညး၈

b. အဆိုပါပုုဂၢိဳလးသညး ေက္ာငး့ သို႔မဟုုတး ဖျ႕ဲ စညး့ထာ့သညးံ အတနး့တစးခုအတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိေသာ လူထု သရုုပးေဖား်ပသမႈအာ့
တငးဆကးေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

c.

အဆိုပါပုုဂၢိဳလးသညး ေသေစႏိုငးေလာကးေသာ လကးနကး အသဵု့်ပဳရနး လိုအပးေသာ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသအတျကး တာွနးမ္ာ့အာ့
ထမး့ေဆာငးေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

d. အဆိုပါပုုဂၢိဳလးသညး လကးနကးမီ့ယမး့မ္ာ့ အသဵု့်ပဳမႈပါွငးသညးံ ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိေသာ သငးရို့ညႊနး့တမး့ ်ပငးပလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ
သိ႔မ
ု ဟုုတး အဖျ႕ဲ တစးခုတင
ျ း ပါွငးေဆာငးရျကးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈

e.

အဆိုပါပုုဂၢိဳလးသညး ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိေသာ ပညာေရ့ဆိုငးရာ အစီအစဥးတစးခုတင
ျ း အသဵု့်ပ ရနးအတျကး လကးနကး ပိုငးဆိုငး်ခငး့
်ဖစးသညး၇ ဤတျငး လကးနကးမ္ာ့ ်ပငးဆငးရနးႏြငးံ ထိနး့သိမး့ရနးအတျကး ဒီဇိုငး့ေရ့ဆျဲထာ့ေသာ အစီအစဥးမြနးသမြ္ ပါွငးေသားလညး့
ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ၈

f.

အဆိုပါပုုဂၢိဳလးသညး တာွနးထမး့ေဆာငးေနသညးံ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆိုငးရာ အရာရြိတစးဦ့်ဖစးသညး၈

7. ဆဲဆိုေ်ပာဆို်ခငး့ သိ႔မု ဟုုတး ႏႈတး်ဖငးံ ႏိုငးထကးစီ့နငး့က္ငးံေ်ပာဆို်ခငး့၈
8. မညးသညးံ ဖယးဒရယး၇ ်ပညးနယး သိ႔ုမဟုုတး ်မိဳ႕ေတား ဥပေဒကိုမဆို၇ သိ႔မု ြမဟုုတး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့သညးံ မူွါဒေပၐလစီ ႏြငးံ/သိ႔မု ဟုတ
ု း
ဘုုတးအဖျ႕ဲ ၏ စညး့မ္ဥး့လညးပတးမႈ မြနးသမြ္အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ်ပဳသညးံ အ်ပဳအမူ မြနးသမြ္၈

9. ေယာငးေပ ေယာကးေပလုုပး်ခငး့ (ဘာမြလုပးစရာမရြိဘဲ ေင့ေမာေန်ခငး့၇ တွဲလညးလညးလုပးေန်ခငး့၇ အခ္ိနးဆဲျ ၾကနး႔ၾကာ်ခငး့၇
သိ႔မ
ု ဟုုတး ေလြ္ာကးသျာ့ေန်ခငး့၇ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး အမ္ာ့်ပညးသူပိုငး ေနရာတစးခုတင
ျ း က္နးရြိေန်ခငး့၇ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ ေနေန်ခငး့)၈

အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူ သိ႔မ
ု ဟုုတး ၎၏ တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ ဤမူွါဒေပၐလစီအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးဟု သတးမြတးေသာ
အေထျေထျ လူထု အဖျ႕ဲ ွငးမြနးသမြ္အာ့ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ၏ ပိုငးဆိုငးမႈမြ ထျကးချာသျာ့ရနး ညႊနးၾကာ့ေပမညး၈
a. ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးေပၐမြ မိဘမ္ာ့ႏြငးံ တရာ့ွငးအုပးထိနး့သူမ္ာ့အာ့ ကနး႔သတးခ္ကး
ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြ ်ပညးံွေသာ မိဘဆိုငးရာ ညြိႏႈိငး့ပါွငးမႈအာ့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ ေအာငး်မငးရရြိမႈတင
ျ း ခိုငးမာေသာ အစိတး
အပိုငး့တစးခုအ်ဖစး တျနး့အာ့ေပ့၇ မြီခိုအာ့ထာ့လ္ကးရြိသညး၈ ထိ႔်ု ပငး မညးသညးံပဵုစဵႏြငးံမဆို လကးတ႔်ဵု ပနးခဵရမညးကို ေၾကာကးရျဵ႕ဖို႔မလို
အပးဘဲ ကေလ့မ္ာ့အတျကး ေထာကးခဵေ်ပာဆိုရနး၇ သငးရို့ညႊနး့တမး့ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ ေက္ာငး့အုုပးခ္ဳပးမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေထာကးခဵမႈမ္ာ့
ရြာေဖျရနးႏြငးံ မိမိအ်မငးမ္ာ့ထုုတးေဖားရနး၇ ထိ႔်ု ပငး အရညးအေသျ့ေကာငး့မျနးေသာ လူထုပညာေရ့အာ့ လကးခဵရရြိရနး ကေလ့်ဖစးသူ၏
အချငးံအေရ့အာ့ ၾကာ့ွငးစျပးဖကးမႈ်ပဳေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး လဵု်ခဵဳေရ့အတျကး အေ်ဖရြာေဖျမႈမ္ာ့်ပဳရနး မိဘတို႔၏ အချငးံအေရ့
အာ့လဵု့ကို ဘုုတးအဖျ႕ဲ မြ ေထာကးခဵ၇ အသိမြတး်ပဳေပသညး၈ သိ႔ေ
ု သားလညး့ သငးယမ
ူ ႈ်ပဳရာတျငး လဵု်ခဵဳ၍ အႏၱရာယးကငး့ေသာ ေက္ာငး့
ပတးွနး့က္ငးတစးခုအာ့ ရရြိေစရနးမြာ ွနးထမး့မ္ာ့၏ တာွနးပငး်ဖစးသညး၇ သိ႔်ု ဖစးေသာေၾကာငးံ သငးၾကာ့်ခငး့၇ သုုေတသန၇ ွနးေဆာငးမႈ၇
စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာ သိ႔မ
ု ဟုုတး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ဘုုတးအဖျဲ႕မြ စပျနးဆာေပ့
သိ႔မ
ု ဟုုတး ေထာကးခဵေသာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမြနးသမြ္တျငး တာ့ဆီ့ရနး၇ အေႏြာငးံအယြကးေပ့ရနး သိ႔မ
ု ဟုုတး ၾကာ့ွငးစျပးဖကးရနး
ရညးရျယးေသာ အ်ပဳအမူမြနးသမြ္မြ ကငး့ေွ့ေသာ ေက္ာငး့ပိုငး့ဆိုငးရာ စီမဵလညးပတးမႈအာ့ လိုအပးေပသညး၈ သို႔်ဖစး၍ မိဘမ္ာ့အေန်ဖငးံ
အထကးတင
ျ း ေဖား်ပထာ့သညးံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးေပၐတျငး ်ပဳမူေဆာငးရျကးေပ့ဖို႔ လိုအပးေပသညး၈
မိဘ/တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူ တစးဦ့သညး ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈေပၐတျငး အ်ပဳအမူပိုငး့ဆိုငးရာ မူွါဒေပၐလစီအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးေၾကာငး့ ေတျ႕ရြိ
ခဲံသညးံ ကိစၥရပးတင
ျ းမူ လဵု်ခဵဳ၍ စနစးတက္ရြိေသာ ေက္ာငး့ပိုငး့ဆိုငးရာ လညးပတးမႈအာ့ ကာကျယးရနးအတျကး ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ မိဘႏြငးံ
တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူမ္ာ့ လျတးလပးစျာ ွငး၇ထျကးႏိုငးသညးံအေ်ခေနမြ ကနး႔သတး်ခငး့ခဵရေပမညး၈ ထိုသ႔ေ
ို သာ ်ဖစးရပးတင
ျ း ေအာကးေဖား
်ပပါ ပါရမီတာတိုငး့တာေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့အာ့်ဖငးံ အေဆာကးအဦ့အတျငး့သို႔ ၎တိ႔ု ွငးေရာကးရနး တာ့်မစး်ခငး့ခဵရမႈကို မိဘ
သိ႔မ
ု ဟုုတး အုုပးထိနး့သူထဵသို႔ အေၾကာငး့ၾကာ့သညးံ ေရ့သာ့ဆကးသျယးမႈတစးခုအာ့ ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစးသညး -

•

အဆိုပါစာတျငး ဘုုတးအဖျဲ႕ မူွါဒေပၐလစီ၏ ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရေသာ အပိုငး့သိ႔ု ကို့ကာ့ေဖား်ပမႈတစးခု ပါွငးလိမးံမညး်ဖစးသညး၈

•

အဆိုပါစာတျငး ်ဖစးရပးႏြငးံပတးသကးေသာ အခ္ကးအလကး၇ အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖား်ပမႈ ပါွငးလိမးံမညး်ဖစးသညး၈

•

အဆိုပါစာသညး အၾကမး့ဖကးမႈမဟုုတးသညးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့အတျကးမူ လကးရြိ ေက္ာငး့ပညာသငးႏြစး၏ အဆဵု့ထကး
ေက္ားလန
ျ း်ခငး့ မရြိဘ၇ဲ ေက္ာငး့အေဆာကးဦ့မြ တာ့်မစးကနး႔သတးမႈ အခ္ိနးေဘာငးအာ့ အေသ့စိတးေဖား်ပေပလိမးံမညး၈

•

အဆိုပါစာတျငး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အသနာ့ခဵအယူွငးရနး မိဘ်ဖစးသူအတျကး ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး
ဤမူွါဒေပၐလစီတင
ျ း သတးမြတးထာ့သညးံ အသနာ့ခဵအယူွငးမႈအတျကး လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေၾကာငး့ ကို့ကာ့ေဖား်ပခ္ကး
ပါွငးလိမးံမညး်ဖစးသညး၈

•

ထိုသို႔ေသာ ဆကးသယ
ျ းမႈမ္ာ့ ေပ့ပို႔သညးံအခါတျငး လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံ အႏၱရာယးကငး့ေရ့ဆိုငးရာ ခရိုငးေဒသ သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့
ေသာွနးထမး့ေရ့ရာမြ မိမိတို႔သညး မညးသူမညးွါ်ဖစးေၾကာငး့ ရြငး့လငး့စျာ ေဖား်ပရမညး၇ သိ႔မ
ု ဟုတ
ု း မိဘ/အုုပးထိနး့သူ၏
ကို့ကာ့ခ္ကးအတျကး စီ့ပျာ့ေရ့ကဒးမ္ာ့ ခ္နးထာ့ရစးရမညး်ဖစးသညး၈

b. ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးမြ မိဘ/အုုပးထိနး့သူ ကနး႔သတးခ္ကးအာ့ အသနာ့ခဵအယူွငးရနးအတျကး လုုပးငနး့စဥး
မညးသညးံအေ်ခေနမ္ာ့ လကးေအာကးတျငးမဆို ေက္ာငး့မ္ာ့သို႔ ကနး႔သတးခ္ကး ေပ့ပို႔စာမ္ာ့ကို မေက္နပးခ္ကး ေ်ဖရြငး မႈေနရာတျငး
အသဵု့်ပဳရနး၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး မိဘ/တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူအာ့ တု႔ဵ်ု ပနးကလဲံစာ့ေ်ခရနး မေဆာငးရျကးရေပ၈ ကနး႔သတးခ္ကး်ပဳသညးံ အေၾကာငး့
ၾကာ့စာအာ့ ထုုတး်ပနး်ခငး့မ်ပဳမြီတင
ျ း ေက္ာငး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ ၎တို႔၏ တိုကးရိုကး ၾကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့၇ မိဘ ညြႏ
ိ ိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈ
ရဵု့ခနး့၇ လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံ အႏၱရာယးကငး့ေရ့ဆိုငးရာ၇ ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားစျာ လိုအပးမႈရြိသညးံ အ်ခာ့ေသာ DPS ဌာန
မြနးသမြ္်ဖငးံ တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့မႈ်ပဳရနး တိုကးတန
ျ း့ထာ့်ပီ့၇ မိဘ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈရဵု့ခနး့အာ့်ဖငးံ ်ဖနးေ်ဖေဆာငးရျကးမႈအာ့ ေတာငး့ဆို
်ခငး့ ကဲံသ႔ေ
ို သာ ခရိုငးေဒသ ်ဖနးေ်ဖေဆာငးရျကးမႈဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ဆကးလကးရြာေဖျရနး တိုကးတန
ျ း့ထာ့သညး၈

•

ကနး႔သတးခ္ကး်ပဳသညးံ အေၾကာငး့ၾကာ့စာ လကးခဵရရြိမႈအေပၐတျငး၇ ရကးေပါငး့ ၀ွအတျငး့ မိဘ/ တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူသညး
၎တိ႔ု နာ့လညးသညးံအတိုငး့ အေ်ခအေန၏ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါွငးသညးံ အသနာ့ခဵအယူွငးမႈ အေၾကာငး့ၾကာ့စာအာ့
အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူထဵသ႔ို ေရ့သာ့ေကာငး့ ေရ့သာ့မညး်ဖစးသညး၈

•

ကူညီပဵံပို့မႈ လိုအပးသညးံ မိဘမ္ာ့/အုုပးထိနး့သူမ္ာ့အာ့ ပဵံပို့မႈေပ့ရနးအတျကး၇ ်ဖတးပိုငး့စာရျကးမ္ာ့အာ့ ကူညီေဆာငးရျကး
ေပ့ရာတျငးႏြငးံ အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူထဵသ႔ို တငး်ပခ္ကး်ပဳရနးအတျကး မိဘ/ တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူမြ လကးမြတးေရ့ထို့ေသာ
ေရ့သာ့ထျကးဆိုခ္ကးအာ့ ဘာသာ်ပနးဆိုရာတျငး မိဘ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈရဵု့ခနး့ထဵမြ အကူညီ ရရြိႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈

•

အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူသညး မိဘ/တရာ့ွငး အုုပးထိနး့သူထဵသို႔ ဆကးသယ
ျ းမႈ်ပဳရနးအတျကး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးတစးခုအာ့ ရကးေပါငး့ ၀ွ
အတျငး့၇ ကနး႔သတးခ္ကး်ပဳသညးံ မူရငး့ အေၾကာငး့ၾကာ စာထကး ေက္ားလန
ျ း်ခငး့မရြိေသာ အခ္ိနးကာလ်ဖငးံ ထုုတး်ပနးမႈ်ပဳမညး
်ဖစးသညး၈

မိဘ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈရဵု့ခနး့သညး ထုုတး်ပနးမႈ်ပဳသညးံ ကနး႔သတးခ္ကး်ပဳေၾကာငး့ ေပ့ပို႔စာ မြနးသမြ္၏ မြတးတမး့အာ့ ထိနးသိမး့ထာ့
မညး်ဖစး်ပီ့၇ ေတာငး့ဆိုမႈ်ပဳလာသညးံအေပၐတျငး ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕သိ႔ု ေဒတာအခ္ကးအလကး ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစးသညး၈

ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့သညး
ေမလ ှ၄ ရကး၇ ှ၆၃၂
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ်ပဳသညးံ အပိုငး့မ္ာ့ 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 ်မဴနီစပယးကုဒး၇ ်မ္ိဳ႕ေတား ႏြငးံ Denver ေကာငးတီ၇ အပိုဒး 824.2၇ ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ်ပဳသညးံ ကို့ကာ့ခ္ကး၇
အမိနး႔လိုကးနာမႈ 346၇ စီ့ရီ့မ္ာ့ ှ၆၃၅
အ

အ

- GBEB, ွနးထမး့ အ်ပဳမူ

GBEC, ေဆ့ွါ့ကငး့မဲံသညးံ အလုုပးချငးေနရာ (ွနးထမး့အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့မြ အရကးေသစာ အသဵု့်ပဳမႈ/ေဆ့ွါ့သဵု့စျမ
ဲ ႈ)
JICH, ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ ေဆ့ွါ့ႏြငးံ အရကးေသစာ အသဵု့်ပဳမႈ
JICI, ေက္ာငး့ရြိ လကးနကးမ္ာ့
KI, ေက္ာငး့မ္ာ့သို႔ လာေရာကးလညးပတးသူမ္ာ့

