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တန်းတ%ညတီ %ရ)*ိေရး . *င ့ ်သာတ%ညမီ4ြဖစေ်ရး တိ8သ့ည ်မတ%ညပီါ။ 

လနက်ကစ်တာ ) *င ့ ်ေယာခ့0်1 ိငး်ယား 4မိ6 7သ94မိ6 7သားများ ရငဆ်ိ=ငေ်နရသည့ ်အမိ်ရာ အတားအဆးီများကိ= ကိ=ငတ်ယွရ်န ်

အချကအ်လက ်)*င ့ ်အေထာကအ်က9 ရငး်ြမစမ်ျားေပးအပ်ရန ်LHOP I*ိ အမိ်ရာ တနး်တ9ညတီ9ရI*ိေရး ) *င ့ ်

သာတ9ညမီJြဖစေ်ရး အဖွဲ7အစညး်က လ9ထ= အဖွဲ7အစညး်များ ) *င ့ ်အစိ=းရ အရာI*ိများြဖင့ ်အတ9 အလ=ပ်လ=ပ်ပါသည။် 

တနး်တ9ညတီ9ရI*ိေရး ) *င ့ ်သာတ9ညမီJြဖစေ်ရးတိ=က့ မတ9ညဟီ= ကP)်=ပ်တိ= ့ ယံ=Rကညပ်ါသည။် ရငး်ြမစမ်ျားကိ= တနး်တ9ညတီ9 

ြဖန ့ေ်ဝေသာအခါ လ9တိ=ငး်အေနြဖင့ ်ညတီ9ညမီJ အကျိ6းအြမတမ်ရ)ိ=ငပ်ါ။ လ9များ မJတ၊ ေဘးအ)Vရာယက်ငး်I*ငး်4ပီး 

တနဖ်ိ=းသင့သ်ည့ ်အမိ်ရာများရI*ိရနအ်တကွ ်အတားအဆးီေြမာကမ်ျားစာွ ရငဆ်ိ=ငရ်သည့အ်ခါ၌ ၄ငး်တိ=အ့ေနြဖင့ ်

အတားအဆးီမI*ိသ9များထက ်အေထာကအ်ပံ ့ပိ=လိ=အပ်) ိ=ငပ်ါသည။် တနး်တ9ညတီ9 အလ*မ်းမ*ီရI*ိြခငး်သည ်ကP)်=◌ပ််တိ=၏့ 

အသိ=ငး်အဝိ=ငး်အတကွ ်ကP)်=◌ပ််တိ=၏့ ေမJာ်မ*နး်ချကအ်ြမငြ်ဖစ4်ပီး သာတ9ညမီJြဖစေ်ရးသည ်အဆိ=ပါေမJာ်မ*နး်ချကသ်ိ= ့ 

လ*မ်းချီရာတငွ ်ကP)်=◌ပ််တိ=၏့ လမ်းေRကာငး်ြဖစသ်ည။် 

LHOP တငွအ်မိ်ရာ တနး်တ9ညတီ9ရI*ိေရး ) *င ့ ်သာတ9ညမီJြဖစေ်ရးအဖွဲ7အစညး် ) *င ့ ်ပနဆ်ိ=ငလ်ေ်ဗးနးီယားI*ိ အမိ်ရာ 

တနး်တ9ညတီ9ရI*ိေရး စငတ်ာတိ=က့ အမိ်င *ားများ ) *င ့ ်အမိ်I*ငမ်ျားအတကွ ်လ9ထ=ဝနေ်ဆာငမ်1တစခ်=အေနြဖင့ ်ဤလကစ်ွစဲာအ=ပ်ကိ= 

ြပငဆ်ငခ်ဲပ့ါသည။် အဖွဲ7အစညး်အေတာ်များများက အမိ်ရာ ပံပ့ိ=းသ9များသာအတကွသ်ာ သိ=မ့ဟ=တ ်အမိ်င *ားများ အတကွသ်ာ 

ြဖစသ်ည့ ်အထ9းအချကအ်လကမ်ျားကိ= ေပးအပ်ရန ်ရပ်တညR်ကသည။် အချကအ်လက ်တနး်တ9ညတီ9 အလ*မ်းမ*ီရI*ိရန ်

ေပးအပ်ြခငး်ြဖင့ ်လ9တိ=ငး်လ9တိ=ငး် ပိ=4ပီး သတငး်ရI*ိကာ သင့တ်င့ေ်လျာ်ကနသ်ည့ ်အမိ်I*င-်အမိ်င *ား ဆကဆ်ေံရးတစခ်=အတငွး်သိ= ့ 

ဝငေ်ရာကရ်န ်အရညအ်ချငး်ြပည့ဝ်ပါမည။် 

ဤလကစ်ွစဲာအ8ပ်ကိ8 သင့ေ်လျာ်သည့ ်တရားေရးရာအCကဉံာဏ်အတကွ ်အစားထိ8းတစခ်8ြဖစေ်စရန် မရညရွ်ယထ်ားပါ။ 

လနက်ကစ်တာ အမိ်ရာ အခငွ ့အ်လနး် အေပါငး်အပါက ယခ= လကစ်ွစဲာအ=ပ်ကိ= ြပနလ်ညသ်ံ=းသပ်ရာတငွ ်ပါဝငခ်ဲေ့သာ 

ေအာကပ်ါ ေအဂျငစ်မီျား ) *င ့ ်လ9ပ=ဂ_ိ6လမ်ျား - Ray D’Agostino၊ အမ1ေဆာငအ်ရာI*ိချ6ပ်၊ LHOP။ Ronald M. Friedman၊ 

ပနဆ်ိ=ငလ်ေ်ဗးနးီယား အမိ်I*င ်) *င ့ ်အမိ်င *ား ဥပေဒ ) *င ့ ်ထံ=းတမ်းများေရးသားသ9၊ Memory D’Agostino; Adrian Garcia၊  

LHOP I*ိ အမိ်ရာ တနး်တ9ညတီ9 ရI*ိေရး ) *င ့ ်သာတ9ညမီJြဖစေ်ရး အငစ်တကီျ6၊ Brittany Mellinger၊ သင့တ်င့ေ်သာ အမိ်ရာ 

ကငွး်ဆငး်I*ာေဖွေရး မနေ်နဂျာ၊ Todd Burgard၊ Burgard ဒဇီိ=ငး်၊ Carolyn Capistrano၊ ကငွး်ဆငး်I*ာေဖွေရး ) *င ့ ်

ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ=ေရး ည�)ိ 1ငိး်ေဆာငရွ်ကသ်9၊ ပနဆ်ိ=ငလ်ေဗးနးီယား၏ အမိ်ရာ တနး်တ9ညတီ9 ရI*ိေရးစငတ်ာ၊ Widener 

တက� သိ=လ ်ဥပေဒေကျာငး် (Widener University School of Law) ၏ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး ) *င ့ ်ဥပေဒေရးရာ အက9အည ီ

စမီံကနိး် တိ=အ့ား ေကျးဇ9းတငI်*ိလိ=ပါသည။်  

၂၀၁၉ ခ'()စ ်(ိ'ဝငဘ်ာလ 

ထပ်ေဆာငး်အချက်အလက်များ သိ2မ့ဟ2တ် 

အေ6ကာငး်အရာ ြပငဆ်ငခ်ျက်များ ရ9:ိလိ2ပါက 

ယခ2လက်စွစဲာအ2ပ်ကိ2  www.lhop.orgတွင ်6ကည့I်Jပါ 

သိ2မ့ဟ2တ် ဖ2နး်နပံါတ် 717.291.9945 လိ2ငး်ခဲွ 110 

တွင ်ဆက်သယ်ွပါ။ 

           Adrian Garcia 

 ဒါ$ိ&က်တာ၊ အိမ်ရာ တနး်တ1ညီတ1 ရ45ိေရး 

75င့ ်သာတ1ညီမ;ြဖစေ်ရး အငစ်တီကျ@ 

လန်ကက်စတာ အမ်ိရာ 
အခွင့အ်လန်း အေပါငး်အပါ 

Ray D’Agostino 

 အမAေဆာင ်ဒါ$ိ&က်တာ 

ရံပံFေင ွေထာက်ပ့ံသI 

ေကာငတီ် ေကာ်မစ4်5ငန်ာများ 

Dennis Stuckey 
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 Joshua Parsons 

 ဒ&-ဥကD ဌ 

Craig Lehman 

လနက်က်စတာ Hမိ@Iေတာ်ဝန ် 

Danene Sorace 

လနက်က်စတာ အိမ်ရာ 75င့ ်ြပနလ်ည် 

ဖံွI Hဖိ@းတိ&းတက်ေရး အာဏာပိ&ငမ်ျား 

Matthew Sternberg 

အမAေဆာင ်ဒါ$ိ&က်တာ 

သင၏် အခငွ့အ်ေရးများကိ2 သ3ိ4ိပါ အမ်ိ34င ်74င့ ်အမ်ိင4ားလမ်း9:နက်ိ2 
ေအာကပ်ါသ<တိ27့ 4င့ ်ပ<းေပါငး် ထ2တလ်2ပ်ထားပါသည ်- 
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မိတဆ်က ် ၇ 

မ)တေသာ အမ်ိရာ ၈ 

မ#တေသာ အမ်ိရာ ဥပေဒများ ၈ 

မ#တေသာအိမ်ရာ အက်ဥပေဒမ3 ကာကွယ်ေပးထားေသာ အိမ်ရာအမျိ7းအစား ၈ 

မ#တေသာ အမ်ိရာ ဥပေဒများမ3 ကငး်လွတ်ေသာ အမ်ိရာ ၉ 

ခဲွြခားဆက်ဆံသည့ ်ေဖာ်ြပချက် D3င့ ်ခဲွြခားဆက်ဆံသည့ ်ေEကြငာချက် ၉ 

မိသားစFများ D3င့ ်ကေလးများ ၉ 

အမ်ိတွငး် အEကမ်းဖက်မGများ၏ သားေကာငမ်ျား ၁၀ 

လိငပိ်Fငး်ဆိFငရ်ာ ေD3ာင့ယ်3က်မG ၁၀ 

လိငတ်Kဆက်ဆံသည့ ်(LGBT) လKပFဂSိ7လ်များအား ကာကွယ်ေရးများ ၁၀ 

ဇာတိDိFငင်၊ံ လKဝငမ်GWကီးEကပ်ေရး အဆင့အ်တနး် D3င့ ်အဂZလိပ်ဘာသာစကား အကန ့အ်သတ်ြဖင့ ်က\မ်းကျငပိ်FငD်ိFငမ်G ၁၁ 

မသနစွ်မ်းမG ]3ိသKများ ၁၁ 

မသနစွ်မ်းမG]3ိသKများအတွက် ကျိ7းေEကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်ေနရာထိFငခ်ငး်များ D3င့ ်
မွမ်းမံ ြပငဆ်ငမ်Gများ ၁၂ 

ကျိ7းေEကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်ေနရာထိFငခ်ငး် သိFမ့ဟFတ်  
မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်G ေတာငး်ဆိFသည့စ်ာများ ေရးသားရနအ်တွက် အEကံဉာဏမ်ျား ၁၄ 

နမKနာ စာသား - ကျိ7းေEကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်ေနရာထိFငခ်ငး် ေတာငး်ဆိFြခငး် ၁၅ 

နမKနာ စာသား - ကျိ7းေEကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်G ေတာငး်ဆိFြခငး် ၁၆ 

မသနမ်စွမ်းမG D3င့ ်လိFအပ်ချက် အတည်ြပ7ြခငး် ၁၇ 

အေထာက်အကKေပးသည့ ်တိရိစgာနမ်ျား ၁၇ 

အလ3မ်းမ3ီရ]3ိDိFငမ်G D3င့ ်ေဆာက်လFပ်ေရး အသစမ်ျား ၁၈ 

အကယ်၍ သငသ်ည် အမ်ိရာဆိFငရ်ာ ခဲွြခားဆက်ဆံမG 
ေတွi Eကံ7ခံစားခဲရ့သည်ဟFထငပ်ါက ြပ7လFပ်သင့သ်ည့အ်ရာ ၁၈ 

အမ်ိရာ ပ့ံပိ3းသ5များ သထိားသင့သ်ည့အ်ရာ ၂၀ 

အမ်ိရာ ပ့ံပိFးသKများ လFပ်ေလလ့Fပ်ထ]3ိသည့ ်မ#တေသာအမ်ိရာဆိFငရ်ာ အမ3ားအယွငး်များ 
D3င့ ်ယငး်တိFအ့ား တားဆီးကာကွယ်ပံF ၂၀ 

မ#တေသာ အမ်ိရာ အက်ဥပေဒဆိFငရ်ာ ထပ်ေဆာငး်အချက်အလက်များ ၂၂ 

အမ်ိမင<ားမီ ထည့သ်ငွး်စ@းစားသင့ေ်သာ အရာများ ၂၄ 

မာတိကာ 
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အမ်ိင<ားရန် ေလ)ာကထ်ားြခငး် ၂၆ 

အလားအလာ]3ိသည့ ်အမ်ိင3ားမည့သ်Kတစဦ်းအား အမ်ိ]3ငတ်စဦ်းမ3 ေမးြမနး်DိFငသ်ည့ ်ေမးခွနး်များ ၂၆ 

ေငေွရးေEကးေရး အရည်အချငး်ြပည့မ်3ီမGဆိFငရ်ာ အဆင့အ်တနး်များ ၂၆ 

အမ်ိင3ားရန ်ေလ#ာက်ထားြခငး် ၂၆ 

ေလ#ာက်ထားသKတစဦ်းကိF ြငငး်ပယ်ြခငး် ၂၇ 

ရာဇဝတ်မGဆိFငရ်ာ ေနာက်ေEကာငး်များ ၂၇ 

အမ်ိရာဆိFငရ်ာ ေဗာက်ချာသိFမ့ဟFတ် လKမGဖKလံFေရး သိFမ့ဟFတ် မသနမ်စွမ်းမGဆိFငရ်ာ ဝငေ်င ွတစခ်FကိF 
အမ်ိ]3ငတ်စဦ်းမ3 လက်မခံပဲ ြငငး်ပယ်ပါက ဘာြဖစပ်ါမလဲ။ ၂၈ 

အင<ားစာချGပ် ၂၉ 

အင3ားစာချ7ပ်ပါ ြပဌာနး်ချက်များကိF နားလည်သေဘာေပါက်ြခငး် ၂၉ 

င3ားရမ်းကာလ ြပည့သ်ည့ေ်နစွ့ ဲ ၃၀ 

အင3ားစာချ7ပ်အေပp ေြပာငး်လဲြခငး်များ ၃၀ 

သာမန ်အင3ားစာချ7ပ်ပါ ြပဌာနး်ချက်များ ၃၀ 

တငး်ကျပ်၍မရDိFငသ်ည့ ်အင3ားစာချ7ပ်ပါ စည်းကမ်းများ ၃၀ 

လိမ်လည် အိမ်င3ားမGတစ်ခFအတွငး် ကျေရာက်ြခငး်မ3 ေ]3ာင]်3ားြခငး် ၃၁ 

သင ်ေြပာငး်ေIJ Kမဝငေ်ရာကမီ် ၃၂ 

သင ်ေြပာငး်ေqriမဝငေ်ရာက်မီ ]3ိေနsပီးေသာ အပျက်အစးီများကိF မ3တ်တမ်းတငထ်ားပါ ၃၂ 

ေဒသDtရ အမ်ိရာ Eကည့q်Gစစေ်ဆးသKြဖင့ ်စစေ်ဆးပါ ၃၂ 

ခဲပါသည့ ်အမ်ိသFတ်ေဆး ၃၂ 

မီးခိFး ဖမ်းစက်များ/ကာဘွန ်မိFေနာက်ဆိFက် ဖမ်းစက်များ ၃၃ 

င3ားရမ်းသည့အ်ခနး်အား Eကည့q်Gစစေ်ဆးရနအ်တွက်စာရငး် ၃၄ 

အမ်ိင<ားများ၏ အခွင့အ်ေရးများ O<င့ ်တာဝန်ဝတP ရားများ ၃၈ 

အိမ်င3ားတစ်ဦးအေနြဖင့ ်သင်၏ တာဝနဝ်တt ရားများ ၃၈ 

အမ်ိင3ားသKများ အာမခံ ၃၉ 

အမ်ိအနးီဝနး်ကျင ်ဆက်ဆံေရးများ ၃၉ 

အြခားအမ်ိင3ားများြဖင့ ်ြပဿနာများ ၄၀ 

ဧည့သ်ည်များ ၄၀ 

အြခားသKများ အတKေြပာငး်ေqriဝငေ်ရာက်ရန ်ခွင့ြ်ပ7ြခငး် ၄၀ 

အိမ်င3ားများ၏ သီးသန ့ြ်ဖစ်ပိFငခွ်င့ ် ၄၁ 

၁၉၅၁ ခFD3စ ်အမ်ိ]3င ်D3င့ ်အမ်ိင3ား အက်ဥပေဒ ၄၂ 



၄

အမ်ိြပငဆ်ငမ်*များ ./င့ ်လ2ေနထိ6ငရ်န် သင့ေ်တာ်သညဟ်6 အဓိပ=ါယသ်ကရ်ာကသ်ည့ ်အာမခံ ၄၆ 

ေနထိFငရ်န ်တင့တ်ယ်ေလျာက်ပတ်ေသာ ေနရာတစခ်F ရ]3ိပိFငခွ်င့ ် ၄၆ 

လံFေလာက်ေသာ အပKေပးမG ဆိFသည်မ3ာ ဘာပါလဲ။ ၄၆ 

အကယ်၍ သင၏်အခနး်က လKေနထိFငရ်န ်မသင့ေ်တာ်ပါက သင ်ဘာလFပ်ပါမလဲ။ ၄၇ 

လKေနထိFင်ရန ်သင့ေ်တာ်သည့်ဟF အဓိပyါယ်သက်ေရာက်သည့် အာမခံကိF ချိ7းေဖာက်မGတစ်ခFအတွက် အိမ်င3ားဖက်မ3 ကFစားမGများ ၄၈ 

အဆံFးသတ်ရာတွင ်မည်သKက တာဝန]်3ိပါသလဲ။ ၅၀ 

လKေနထိFငရ်န ်သင့ေ်တာ်သည်ဟF အဓိပyါယ် သက်ေရာက်သည့ ်အာမခံေအာက်တွင ်ကာကွယ်မထားသည့ ်ြပငဆ်ငမ်Gများ ၅၁ 

နမKနာ စာသား - လKေနထိFငရ်န ်သင့ေ်တာ်မGအေပp သက်ေရာက်သည့ ်Wကီးေလးေသာ ြပဿနာများ ၅၂ 

နမKနာ စာသား - လိFအပ်ေသာ ြပငဆ်ငမ်GများကိF အတည်ြပ7ြခငး် ၅၃ 

နမKနာ စာသား - ြပငဆ်ငြ်ခငး် D3င့ ်ြဖတ်DGတ်ြခငး် ၅၄ 

နမKနာ စာသား - အမ်ိင3ားခ အြပည့/်တစစ်တ်ိတစေ်ဒသ မေပးပဲထားြခငး် ၅၅ 

နမKနာ စာသား - လKေနထိFငရ်န ်သင့ေ်တာ်မေတာ် အေEကာငး်ြပချက်များြဖင့ ်
အမ်ိင3ားရမ်းြခငး်ကိF အဆံFးသတ်ြခငး် - ပထမ စာသား ၅၆ 

နမKနာ စာသား - လKေနထိFငရ်န ်သင့ေ်တာ်မေတာ် အေEကာငး်ြပချက်များြဖင့ ်
အမ်ိင3ားရမ်းြခငး်ကိF အဆံFးသတ်ြခငး် - ဒFတိယ စာသား ၅၇ 

စရန်ေင ွ ၅၈ 

စရနေ်ငအွတွက် ပမာဏအကန ့အ်သတ်များ ၅၈ 

စရနေ်ငအွေပp အတိFး ၅၉ 

သင၏် စရနေ်ငကိွF ြပနေ်ပးြခငး် ၅၉ 

သင၏် စရနေ်ငအွေပp မ3 ေကာက်ယKသည့ ်ပျက်စးီဆံFးqG ံးမGများကိF ြငငး်ဆိFြခငး် ၅၉ 

သဘာဝတရားအရ ယိFယွငး်ပျက်စးီမG ဆိFသည်မ3ာ ဘာပါလဲ။ ၆၀ 

စရနေ်ငကိွF မည်သည့အ်တွက် အသံFးြပ7DိFငပ်ါသလဲ။ ၆၀ 

သင ်ေြပာငး်သည့အ်ချိနတွ်င ်စရနေ်ငကိွF ြပနရ်ယKရန ်အဆင့မ်ျား ၆၀ 

သင၏် အမ်ိ]3ငက် သင့စ်ရနေ်ငကိွF ြပနမ်ေပးခဲပ့ါက ဘာလFပ်ပါမလဲ။ ၆၁ 

နမKနာ စာသား - ေြပာငး်ေပးရန ်အသေိပးစာ/ 
စရနေ်င ွြပနေ်ပးရနအ်တွက် ေ]3 iဆက်ပိFရ့နလိ်ပ်စာ ၆၃ 

အမ်ိင/ားခ ြမင့တ်ကြ်ခငး်များ ၆၄ 



၅

ေရမီး ြဖတေ်တာကြ်ခငး်များ ၆၆ 

ေရမီး ြဖတ်ေတာက်ြခငး်ကိF ေ]3ာငE်ကzရန ်အဆင့မ်ျား ၆၇ 

အကယ်၍ က\D်Fပ်၏အမ်ိ]3ငက် ေရမီးအသံFးစရိတ် ေတာငး်ခံလrာများကိF ေပးေချရန ်တာဝန]်3ိပါက ဘာြဖစပ်ါမလဲ။ ၆၈ 

ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်Gများ ြပနလ်ည်ရယKြခငး် ၆၈ 

မည်သKက ေရမီး အသံFးစရိတ်ေတာငး်ခံလrာများကိF ေပးေချရန ်တာဝန]်3ိပါသလဲ။ ၆၈ 

ေနအမ်ိခနး်တစခ်FစတိီFငး်အတွက် သးီသန ့မီ်တာ တစခ်F]3ိရန ်လိFအပ်ပါသလား။ ၆၈ 

အတငး်အကျပ်ေတာငး်ဆိFမGအတွက် က\D်Fပ်၏အမ်ိ]3ငမ်3 က\D်Fပ်အားဆန ့က်ျင ်လက်စားေချDိFငပ်ါသလား 
ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်GများD3င့ ်ပတ်သက်သည့ ်က\D်Fပ်၏အခွင့အ်ေရးများ ၆၉ 

က\D်Fပ် အမ်ိင3ားခေပးရန ်ေနာက်ကျေနြခငး်ေEကာင့ ်အမ်ိ]3ငမ်3 က\D်Fပ်၏ေရမီးများကိF ြဖတ်ေတာက်DိFငပ်ါသလား။ ၆၉ 

ေရမီး အသံFးစရိတ်ေတာငး်ခံလrာများကိF ေပးေချရာတွင ်ြပဿနာ]3ိြခငး် ၆၉ 

အမ်ိင3ားခေပးရန် ေနာကက်ျြခငး် ၇၁ 

အမ်ိမ3 83ငခ်ျြခငး် ၇၂ 

အမ်ိမ3 D3ငခ်ျသည့အ်မိန ့ဆိ်Fငရ်ာ တရားေရးေဆာငရွ်က်ချက်များ ၇၂ 

အမ်ိမ3ဆငး်ရန ်အသေိပးစာ ၇၂ 

တရားqံFးEကားနာမG ၇၃ 

တရားစရီငခ်ျက် ၇၄ 

ပိFငဆိ်Fငမ်G ြပနလ်ည်ရ]3ိရနအ်မိန ့ ် ၇၅ 

အယKခံဝငသ်ည့ ်လFပ်ငနး်စz ၇၆ 

အမ်ိမ3D3ငခ်ျသည့ ်အသေိပးစာ အချိနဇ်ယားများ ၇၈ 

အေမး အေြဖ - D3ငခ်ျြခငး် ၇၉ 

အေမး အေြဖ - ခqိFင ်တရားqံFး ၈၁ 

က\D်Fပ် င3ားရမ်းေနထိFငသ်ည့ ်အမ်ိကိF ပိတ်သမ်ိးခံရပါ သိFမ့ဟFတ်  
ရဲဌာနမGမ3 ေရာငး်ချမGတွငး်ေရာငး်ချခ့ဲပါက က\D်Fပ် ဘာလFပ်သင့ပ်ါသလဲ။ ၈၄ 

ရငး်ြမစမ်ျား ၈၆



၆



၇ 

 

 

မိတဆ်က ်
 

 

 
 

ြပညန်ယ် ()င့ ်ြပညေ်ထာငစ်0ဆိ0ငရ်ာ မ5တေသာအမ်ိရာ ဥပေဒများ ()င့ ်ပနဆ်ိ0ငလ််ေဗးနးီယား အမ်ိ@)င ်

အမ်ိင)ားဥပေဒများက ပ0ဂCလိက လDေနအမ်ိြခံေြမ င)ားရမ်းမG()င့ ်သက်ဆိ0ငသ်ည့အ်တွက် ယငး်()င့စ်ပ်လျIးJပီး 

ဤလက်စွစဲာအ0ပ်က သင့အ်ား အေထေွထအွချက်အလက် ()င့ ်မိမိကိ0ယ်မိမိ ကDည(ီိ0ငသ်ည့ရ်ငး်ြမစမ်ျား 

ေပးအပ်ြခငး်ြဖင့ ်ေအာငြ်မငသ်ည့ ်င)ားရမ်းမGဆိ0ငရ်ာ အေတွNအOကံPတစခ်0 မ)တဆင့ ်လမ်းြပေပးရန ်ကDညမီညဟ်0 

ကR(်0ပ်တိ0 ့ ေမ5ာ်လင့ပ်ါသည။် 

ဤလက်စွစဲာအFပ်က ပနဆိ်Fငလ််ေဗးနးီယား]3ိ အမ်ိင3ားအခွင့အ်ေရးများကိF ကာကွယ်ေပးသည့ ်ပငမ်စည်းမျzး D3စမ်ျိ7းကိF ြခံ7ငံFေပးပါသည်။ 

ပထမအမျိ7းအစား၊ ြပည်ေထာငစ်F D3င့ ်ြပည်နယ်ဆိFငရ်ာ မ#တေသာအမ်ိရာ ဥပေဒများက အမ်ိင3ားများအေနြဖင့ ်ဤဥပေဒများေအာက်တွင ်

ကာကွယ်ေပးထားသည့ ်အFပ်စFတစခ်Fအတွငး် အဖဲွiဝငြ်ဖစေ်နေသာေEကာင့ ်ခဲွြခားဆက်ဆံခံရြခငး် သိFမ့ဟFတ် မမ#တသည့ ်သိFမ့ဟFတ် 

မFနး်တီးသည့ ်နည်းလမ်းတစခ်Fြဖင့ ်ဆက်ဆံခံရြခငး်မ3 ကာကွယ်ေပးပါသည်။ အမ်ိ]3ငတ်စဦ်းက လKတစဦ်းဦးအား ၄ငး်တိF၏့ လKမျိ7း 

သိFမ့ဟFတ် တိFငး်ရငသ်ား ြဖစတ်ည်မGေEကာင့ ်င3ားရမ်းရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်သည် မ#တသည့ ်အမ်ိရာဥပေဒများေအာက်တွင ်

တရားမဝငေ်စသည့ ်အမ်ိရာဆိFငရ်ာခဲွြခားဆက်ဆံမG၏ ဥပမာတစခ်F ြဖစပ်ါသည်။ အမ်ိင3ားအတွက် ဒFတိယ အကာအကွယ်ေပးမG 

အမျိ7းအစားမ3ာ အမ်ိ]3င ်အမ်ိင3ားဥပေဒေအာက်တွင ်ြခံ7ငံFထားသည့ ်အရာများြဖစသ်ည်။  ပနဆိ်Fငလ််ေဗးနးီယား အမ်ိ]3င ်အမ်ိင3ားဥပေဒက 

လKေနအမ်ိြခံေြမ င3ားရမ်းမGအတွက် အေြခခံ စည်းမျzးများ တည်ေထာငေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်အမ်ိင3ား D3င့ ်အမ်ိ]3င ်D3စဦ်းစလံFးကိF 

ကာကွယ်ေပးပါသည်။ ြပ7ြပငေ်ရးများ D3င့ ်ထိနး်သိမ်းေရး က့ဲသိFေ့သာ အိမ်င3ားရမ်းမGဆိFငရ်ာ ြပဿနာများ D3င့ ်အိမ်မ3D3ငခ်ျသည့် 

လFပ်ထံFးလFပ်နည်းများကိF အိမ်]3င ်အိမ်င3ား ဥပေဒက အစိFးရပါသည်။ 

ြပည်သKပိFင ်အိမ်ရာ၊ စရိတ်မ#ေပး အိမ်ရာ၊ အခနး်င3ားရမ်းသည့် အိမ်များ၊ ေရွiလျားအိမ်များ၊ D3င့ ်စီးပွားြဖစ် အိမ်ြခံေြမ များတွင ်မတKညီသည့် 

ဥပေဒများ D3င့ ်လိFအပ်ချက်များ]3ိDိFငs်ပီး ဤလက်စဲွစာအFပ်ပါ အတိFငး်အတာများအတွငး် ေဆွးေDးွထားြခငး် မ]3ိပါ။ 

ဤလက်စွစဲာအ+ပ်ကိ+ သင့ေ်လျာ်သည့် တရားေရးရာအ7ကံဉာဏ်အတက်ွ အစားထိ+းတစခ်+ြဖစေ်စရန် မရည်ရွယထ်ားပါ။ 

လန်ကက်စတာ အမ်ိရာ အခွင့အ်လန်း အေပါငး်အပါ DEင့ ်အမ်ိရာ တန်းတFညီတF ရHEိေရးစငတ်ာအား အမEားအယငွး်များ၊ 

ချန်လEပ်ထားမJများ၊ သိ+မ့ဟ+တ ်ဥပေဒအရ စွဆဲိ+ခံရမJများအတက်ွ တာဝန်HEိသည်ဟ+ စွကိဲ+ငမ်ထားDိ+ငပ်ါ။ 

မိတ
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မ(တေသာ အမိ်ရာ 
 

 

 
 

မ"တေသာ အမ်ိရာ ဥပေဒများ 
၁၉၆၈ ခ012စ ်အရပ်သားအခငွ့အ်ေရး အကဥ်ပေဒ၏ ေခါငး်စးီ  VIII သည ်ြပငဆ်ငထ်ားသည့အ်တိ0ငး် မ#တသည့ ်အမ်ိရာ အကဥ်ပေဒ ဟ0 သNိကပါသည။် 

မ#တေသာ အမ်ိရာ အကဥ်ပေဒ သည ်ကာကယွေ်ပးထားသည့ ်အတနး်အစား ခ012စခ်0အေပR အေြခြပSTပီး အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ေငေွပးေငယွV ကစိWရပ်တစခ်0ခ0တငွ ်

ခွြဲခားဆကဆ်မံZကိ0 တရားမဝငြ်ဖစေ်စသည့ ်ြပညေ်ထာငစ်0 ဥပေဒတစရ်ပ်ြဖစသ်ည။် 

• လVမျိSး 

• အသားအေရာင ်

• ဇာတိ 1ိ0ငင် ံ

• ဘာသာ 

• လိင ်

• မသနး်မစွမ်းa2ိမZ 

• မိသားစ0 အဆင့အ်တနး် (သိ0မ့ဟ0တ် အိမ်ေထာငစ်0တွငး်  

အရွယ်မေရာက်ေသးသည့ ်ကေလးငယ်များ၊ ကိ0ယ်ဝနေ်ဆာင ်အမျိSးသမီးများ၊ 

သိ0မ့ဟ0တ် ကေလးတစ်ဦး၏ တရားဝင ်အ0ပ်ထိနး်ခွင့ ်ရa2ိေရး 

လ0ပ်ငနး်စeတွငး်a2ိေနသVတစ်ဦးဦ ိး ပါa2ိမZ) 

ပန်ဆိ4ငလ်ေ်ဗးနီးယား လ;သားေရးရာ ဆကဆ်ေံရး အကဥ်ပေဒ ဆိ0သညမ်2ာ အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ခွြဲခားဆကဆ်မံZ ကိ0 ဆန ့က်ျငT်ပီး သံ0းစွသဲVများကိ0 အကာအကယွေ်ပးသည့ ်

ြပညန်ယ ်ဥပေဒြဖစT်ပီး အကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်ထပ်ေဆာငး် အတနး်အစား12စရ်ပ်ကိ0 ထည့သ်ငွး်ထားပါသည။်  

• အသက ်(၄၀ အထက)် 

• မသနစ်မွ်းမZများ a2ိသVများအတကွ ်အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်တရိိစiာနမ်ျားကိ0 အသံ0းြပSသVများ၊ ကိ0ငတ်ယွသ်Vများ သိ0မ့ဟ0တ ်ေလက့ျင့သ်ငN်ကားေပးသVများ 

 

မjတေသာ အမ်ိရာ ဥပေဒများက အကာအကွယ်ေပးထားသည့ ်အတနး်အစားတစခ်0အေပR အေြခြပSTပီး တစဦ်းဦးအားဆန ့က်ျငT်ပီး ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်ကိ0 

ေအာက်ပါနညး်လမ်းများမ2 တစခ်0ခ0ြဖင့ ်တရားမဝငေ်အာင ်ြပSလ0ပ်ပါသည ်- 

• အမ်ိရာ င2ားရမ်းရန ်သိ0မ့ဟ0တ် ေရာငး်ချရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး် 

• အမ်ိရာ ေရာငး်ချရန ်သိ0မ့ဟ0တ် င2ားရမ်းရနအ်တွက် ညl1ိZငိး်ရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး် 

• အမိ်ရာကိ0 အလ2မ်းမမ2ီ1ိ0ငေ်အာင ်ြပSလ0ပ်ြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်လတွေ်နပါလျက ်မလတွဟ်0 ြငငး်ဆနြ်ခငး် 

• အမိ်ရာ ေရာငး်ချ သိ0မ့ဟ0တ ်င2ားရမ်းရနအ်တကွ၊် အေပါငခ်ေံချးေင၊ွ အမိ်a2င ်သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်င2ား၏ အာမခ၊ံ သိ0မ့ဟ0တ ်အြခား အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ေငေွပးေငယွV 

ကစိWရပ်တစခ်0ခ0အတကွ ်မတVညသီည့ ်စညး်ကမ်းများ၊ အေြခအေနများ၊ သိ0မ့ဟ0တ ်အခငွ့အ်ေရးများ သတမ်2တြ်ခငး် 

• ခွြဲခားဆကဆ်သံည့ ်နညး်လမ်းတစခ်0ြဖင့ ်ေNကာြ်ငာြခငး် 

• မjတေသာ အမ်ိရာ အခွင့အ်ေရးတစခ်0ကိ0 ေလက့ျင့လ်0ပ်ကိ0ငသ်Vတစဦ်းဦး သိ0မ့ဟ0တ် ၄ငး်တိ0၏့ မjတေသာအမ်ိရာ အခွင့အ်ေရးများကိ0 ေလက့ျင့လ်0ပ်ကိ0ငရ်ာတွင ်

တစစ်ံ0တစဦ်းအား အားေပးကVညသီV တစဦ်းဦးအား Tခိမ်းေြခာက်ြခငး် သိ0မ့ဟ0တ် ေNကာက်ေအာငေ်ြခာက်လ2န ့ြ်ခငး် 

မ"တေသာအမ်ိရာ အကဥ်ပေဒမ2 ကာကယွေ်ပးထားေသာ အမ်ိရာအမျိ6းအစား 
မjတေသာ အမိ်ရာ အကဥ်ပေဒ 12င့ ်ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား လVသားေရးရာ ဆကဆ်ေံရး အကဥ်ပေဒတိ0က့ ေအာကပ်ါတိ0အ့ပါအဝင ်အမိ်ရာ 

အမျိSးအစားအားလံ0းကိ0 ြခSံငံ0ထားပါသည ်- 

• လVေနအမိ်ခနး်များ 

• ေရွnလျားအမိ် ရပ်နားစခနး်များ 

• ကနွဒ်ိ0မီနယီမ်များ 

• မိသားစ0 တစစ်0သာ ေနထိ0ငသ်ည့ ်အမိ်များ 

• ပ0ဂpလိက အိမ်ရာ 

• လVအိ0qံ0များ 

• အေဆာငမ်ျား 

• မသနစ်မွ်းမZa2ိသVများအတကွ ်အ0ပ်စ0လိ0ကေ်နအမိ်များ 

မ#
တ

ေသ
ာ အိ
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မ"တေသာ အမ်ိရာ ဥပေဒများမ2 ကငး်လတွေ်သာ အမ်ိရာ 
ေအာကပ်ါ အမိ်ရာအမျိSးအစားများအေနြဖင့ ်မjတေသာ အမိ်ရာ ဥပေဒများ၏ အချိS nအပိ0ငး်များကိ0 လိ0ကန်ာရနမ်လိ0အပ်ပါ။ 

အမ်ိခန်းတစခ်န်းတငွ ်အမ်ိ@Aငေ်နထိ4ငC်ပီး အမ်ိခန်းDAစခ်4ပါေသာ အေဆာကအ်ဦးများအေနြဖင့ ်ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား လVသားေရးရာ 

ဆကဆ်ေံရးများ အကဥ်ပေဒမA ကငး်လတွခ်ွင့ရ်Cပီး အမ်ိခန်းတစခ်န်းတငွ ်အမ်ိ@Aငေ်နထိ4ငC်ပီး အမ်ိခန်းေလးခ4ပါသည့ ်

အေဆာကအ်ဦးများအေနြဖင့ ်မjတေသာ အမိ်ရာအကဥ်ပေဒမA ကငး်လတွခ်ွင့ရ်ပါသည။် 

ဘာသာေရးအဖဲွMအစညး်များမA လညပ်တသ်ည့ ်အမ်ိရာများအေနြဖင့ ်လVမျိSးအေပRအေြခြပSTပီး ခဲွြခားဆက်ဆမံZမြပSသ၍ အသငး်ဝငမ်ျား 

ေနထိ0ငခွ်င့ကိ်0 ကန ့သ်တ်1ိ0ငပ်ါသည။် 

အချိSnေသာ လိ0အပ်ချက်များ ြပည့မ်2ီသည့ ်အသကအ်ရွယ ်Nကးီသ;များအတကွ ်အမ်ိရာ (အသက် ၅၅ 12စ ်သိ0မ့ဟ0တ် ၆၂ 12စ ်အထက် လVများအတွက်) 

များအေနြဖင့ ်ကေလးငယ်များပါသည့ ်မိသားစ0များကိ0 င2ားရမ်းြခငး်မြပSရန ်ြငငး်ဆန1်ိ0ငပ်ါသည။် 

ခွြဲခားဆကဆ်သံည့ ်ေဖာ်ြပချကမ်ျား သိ0မ့ဟ0တ ်ခွြဲခားဆကဆ်သံည့ ်ေNကာ်ြငာများအတကွ ်ကငး်လတွခ်ငွ့တ်စခ်0 မညသ်ည့အ်ခါမA မa2ိပါ။ 

ခဲွြခားဆကဆ်သံည့ ်ေဖာ်ြပချက ်B2င့ ်ခဲွြခားဆကဆ်သံည့ ်ေCကြငာချက ်
အကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်အတနး်အစားတစခ်0အေပR အေြခြပSTပီး ဦးစားေပး သိ0မ့ဟ0တ ်ကန ့သ်တခ်ျကတ်စခ်0ကိ0 ေဖာ်ြပသည့ ်ေဖာ်ြပချက ်သိ0မ့ဟ0တ ်

ေNကြငာချကတ်စခ်0ခ0 ြပSလ0ပ်ပါက သိ0မ့ဟ0တ ်ထ0တြ်ပနပ်ါက ယငး်ကိ0 မjတေသာ အမိ်ရာ အကဥ်ပေဒက တရားမဝငြ်ဖစေ်စပါသည။်  ေအာကပ်ါတိ0သ့ည့ ်

တရားမဝင ်ေNကြငာချကမ်ျားအတကွ ်နမVနာများြဖစN်ကသည ်- 

• " ကေလးများ လက်မခံပါ" 

• "တစဦ်းတညး် သိ0မ့ဟ0တ ်ေမာင1်2အံတကွ ်

အေကာငး်ဆံ0းြဖစသ်ည"်

• "ခရစယ်ာန ်သးီသန ့ ်အမ်ိ"

• "မသန်စွမ်းမZa2ိသVများအတွက် မသင့်ေတာ်သည့် အိမ်ခန်း" 

• "အတီလီလVမျိSးများသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျင"်

ေယဘ0ယျအားြဖင့ ်အိမ်ရာ ေNကြငာချက်တစ်ခ0အေနြဖင့ ်အိမ်ြခံေြမတစ်ခ0ကိ0 င2ားရမ်းရန ်ေဖာ်ြပချက် ြဖစ်သင့T်ပီး ဦးစားေပးဆ1uြပSလိ0သည့် အိမ်င2ားအတွက် 

ေဖာ်ြပချက် မြဖစ်သင့ပ်ါ။ 

မိသားစDများ B2င့ ်ကေလးများ 
မိသားစ0ဆိ0ငရ်ာ အဆင့အ်တနး်သည ်မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒေအာကတ်ငွ ်အကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်

အတနး်အစားြဖစပ်ါသည။် အမိ်ေထာငစ်0တငွး် အရွယမ်ေရာကေ်သးသည့ ်ကေလးငယမ်ျား၊ ကိ0ယဝ်နေ်ဆာင ်

အမျိSးသမီးများ၊ သိ0မ့ဟ0တ ်ကေလးတစဦ်းအား တရားဝငအ်0ပ်ထနိး်ခငွ့ ်ရေအာငလ်0ပ်ေနသည့ ်

လVတစဦ်းဦးပါသည့ ်လVပ0ဂpိSလမ်ျား 12င့ ်မိသားစ0များအား ဆန ့က်ျင ်ခွြဲခားဆကဆ် ံြခငး်သည ်တရားမဝငပ်ါ။  

ကေလးငယမ်ျားပါသည့ ်မိသားစ0များကိ0 တရားမဝင ်ခွြဲခားဆကဆ်သံည့ ်ဥပမာများတငွ ်ေအာကပ်ါတိ0 ့ 

ပါဝငပ်ါသည ်- 

• "ကေလးများ မပါရ" သည့ ်ေပRလစမီျား

• ကေလးများ၏ အသက်အရွယ်များေNကာင့ ်မိသားစ0များအား ြငငး်ဆနြ်ခငး် (ဥပမာ၊ အသက် ၇

12စေ်အာက် ကေလးများ လက်မခံြခငး်)

• ခ ဲအေြခြပSသည့ ်အမိ်သ0တေ်ဆးများa2ိမZအေပR အေြခခTံပီး မိသားစ0များကိ0 ြငငး်ဆနြ်ခငး်

• ကေလးများအား အချိS nေသာ အထပ်များ သိ0မ့ဟ0တ ်အချိS nေသာ အေဆာကအ်ဦးများအတငွး်သာ ခွြဲခားခငွ့ြ်ပSသည့ ် အမိ်ရာခွြဲခားမZ

• "ေဘးအ1vရာယ် မကငး်သည့အ်ေြခအေနများ" သိ0မ့ဟ0တ် ေနအမ်ိခနး်သည ်" ကေလးများအတွက် မသင့ေ်တာ်" ဆိ0သညတိ်0ေ့Nကာင့ ်

ကေလးငယ်များပါသည့ ်မိသားစ0တစခ်0ကိ0 င2ားရမ်းရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်
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• မိဘများ 12င့ ်ကေလးများ သိ0မ့ဟ0တ် ေယာကwျားေလးများ 12င့ ်မိနး်ကေလးများအေနြဖင့ ်အပ်ိခနး်တစခ်နး်တွငး် အတVတVမေနရဟ0 ေဖာ်ြပြခငး် - ယငး်သိ0ေ့သာ 

ဆံ0းြဖတ်ချက်အမျိSးအစားများ သည ်မိဘများြပလ0ပ်ရမည့ ်ေရွးချယ်မZများြဖစသ်ည ်

• ကိ0ယဝ်နa်2ိမZ သိ0မ့ဟ0တ ်ကေလးတစဦ်း ေမးွဖွား၊ ေမးွစား သိ0မ့ဟ0တ ်တရားဝင ်အ0ပ်ထနိး်မZမ2တဆင့ ်မိသားစ0တငွး်ပါဝငလ်ာမZေNကာင့ ်မိသားစ0တစခ်0 သိ0မ့ဟ0တ ်

လVတစဦ်းကိ0 အမိ်မ2 12ငခ်ျြခငး် 

• အလနွအ်မငး် တငး်ကျပ်သည့ ်ေနထိ0ငမ်Z ေပRလစမီျား 12င့ ်ေနထိ0ငသ်V ထပ်တိ0းတစဦ်းစအီတကွ ်လVတစဦ်းကျစ ီေကာကခ်ြံခငး်တိ0က့ မjတေသာ အမိ်ရာ 

အကဥ်ပေဒကိ0 အချိS nေသာအေြခအေနများတငွ ်ချိSးေဖာက1်ိ0ငပ်ါသည။် 

အမ်ိတငွး် အCကမ်းဖကမ်Eများ၏ သားေကာငမ်ျား 
• အမိ်တငွး်အNကမ်းဖကမ်Z ေတွn NကSံခဲဖ့Vးသည့ ်သမိ0ငး်ေNကာငး်a2ိခဲသ့ြဖင့ ်လVတစဦ်းအားဆန ့က်ျင ်ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်က တရားမဝငပ်ါ။ 

• အမ်ိတွငး်အNကမ်းဖက်မZ၏ သားေကာငတ်စဦ်းြဖစခ့ဲ်ေသာေNကာင့ ်လVတစဦ်းအား အမ်ိင2ားရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်သည ်မjတေသာအမ်ိရာ အက်ဥပေဒကိ0 ချိSးေဖာက်ပါသည။် 

• အမိ်တငွး် အNကမ်းဖကမ်Zများ၏ သားေကာငမ်ျားအေပR ကျေရာကေ်စခဲသ့ည့ ်ရာဇဝတမ်Zအတကွ ်လံ0းဝဥဿံ0 သညး်ညညး်မခသံည့ ်ေပRလစမီျားက မjတေသာ 

အမိ်ရာအကဥ်ပေဒကိ0 ချိSးေဖာကပ်ါသည။် (ဥပမာ - အမိ်a2ငတ်စဦ်းက ၄ငး်၏အမိ်ြခေံြမေပRတငွ ် ရာဇဝတမ်Zကျyးလနွြ်ခငး်ကိ0 လံ0းဝဥဿံ0 

သညး်သညး်ခမံZမa2ိြခငး်။ အမိ်င2ားတစေ်ယာကသ်ည ်အမိ်တငွး် အNကမ်းဖကမ်Z၏ သားေကာငတ်စဦ်းြဖစT်ပီး သVမအား အလွသဲံ0းစား လ0ပ်သVက အလွသဲံ0းစားမZမ2 

ကာကယွေ်ပးသည့အ်မိန ့က်ိ0 ချိSးေဖာကT်ပီး သVမ၏အမိ်ခနး်ေa2 nေရာကလ်ာချိနတ်ငွ ်သVမက ရဲကိ0 ေခRလိ0ကသ်ည။် အလွသဲံ0းစား လ0ပ်သVအား ရဲက 

ဖမ်းေခRသာွးသည။် လံ0းဝဥဿံ0 သညး်ညညး်မခသံည့ ်ေပRလစေီNကာင့ ်အမိ်င2ားကိ0 အမိ်မ212ငခ်ျေသာ အမိ်a2ငအ်တကွ ်မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒကိ0 

ချိSးေဖာကမ်Z ြဖစေ်စ1ိ0ငပ်ါသည။်) 

လငိပိ်Dငး်ဆိDငရ်ာ ေB2ာင့ယ်2ကမ်E 
လိငပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ ေ12ာင့ယ်2က်မZက မjတေသာ အမ်ိရာ အက်ဥပေဒေအာက်တွင ်တရားမဝငပ်ါ။ အမ်ိရာ ပ့ံပိ0းသVတစဦ်းက အမ်ိရာ ေပးရသည့အ်တွက် သိ0မ့ဟ0တ် 

အမ်ိြပငေ်ပးရသည့အ်တွက် အလဲအလ2ယ်အေနြဖင့ ်လိငပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ မျက်12ာသာေပးမZ ေတာငး်ဆိ0ြခငး်သည ်တရားမဝငပ်ါ။ "ငါနဲအ့တV အြပငသ်ာွးရင ်အမ်ိလခ 

ေလjာေ့ပးမယ်" သိ0မ့ဟ0တ် "ငါနဲအ့တV အြပငသ်ာွးရင ်မငး်ရဲေ့ခါငမိ်0းကိ0 ြပငေ်ပးမယ်" ဆိ0သည့ ်ေြပာဆိ0ေဖာ်ထ0တ်မZများက မjတေသာအမ်ိရာ အက်ဥပေဒေအာက်တွင ်

တရားမဝငသ်ည့ ်လိငပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ ေ12ာင့ယ်2က်မZအြဖစ ်သက်ေရာက်ပါသည။် အမ်ိရာ ပ့ံပိ0းသVတစဦ်းအေနြဖင့ ်qိ0ငး်ြပေသာ ပတ်ဝနး်ကျငတ်စခ်0ြဖစေ်အာင ်ဖနတီ်းြခငး် 

သိ0မ့ဟ0တ် ခွင့ြ်ပSြခငး်ကလညး် တရားမဝငပ်ါ။ မလိ0လားဖွယ် ထိ0းစစ ်သိ0မ့ဟ0တ် လိငပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ ေဆာငရွ်က်ချက်၊ လိငပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ သေဘာသဘာဝပါသည့ ်မ2တ်ချက်များ၊ 

သိ0မ့ဟ0တ် အမ်ိa2ငမ်2 သိ0မ့ဟ0တ် အမ်ိa2င၏် ဝနထ်မ်းတစဦ်းမ2 မလိ0လားဖွယ် ထေိတွn မZတိ0က့ qိ0ငး်ြပသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျငတ်စခ်0အြဖစ ်သက်ေရာက်ေစTပီး တရားမဝငပ်ါ။ 

လငိတ်Gဆကဆ်သံည့ ်(LGBT) လGပDဂOိ6လမ်ျားအား ကာကယွေ်ရးများ 
မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒ သိ0မ့ဟ0တ ်ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား လVသားေရးရာ ဆကဆ်ေံရးများ အကဥ်ပေဒ မညသ်ည့တ်စခ်0တငွမ်2 မညသ်ည့လ်ငိအ်ေပR 

အသားေပးမZ၊ ေယာကwျားမိနး်မ ေဖာ်ြပချက၊် ေယာကwျားမိနး်မ ခွြဲခားေဖာ်ြပမZကိ0 အကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်အတနး်အစားများအြဖစ ်ထည့သ်ငွး်မထားပါ။ 

သိ0ေ့သာ်လညး် အချိS nေသာ ြမyနစီပါယT်မိS nများက မညသ်ည့လ်ငိအ်ေပR အသားေပးမZ၊ ေယာကwျားမိနး်မ ေဖာ်ြပချက၊် သိ0မ့ဟ0တ ်ေယာကwျားမိနး်မ 

ခွြဲခားေဖာ်ြပမZအေပR အေြခြပSTပီး ခွြဲခားဆကဆ်မံZကိ0 တားြမစသ်ည့ ်အမိန ့ြ်ပဌာနး်ချကမ်ျားကိ0 ထ0တြ်ပနထ်ားပါသည။် ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျားရa2ိရန ်

သင၏်ေဒသ1vရ အစိ0းရြဖင့ ်စစေ်ဆးပါ။  

ထပ်ေဆာငး်Tပီးလညး် 1ိ0ငင်ေံတာ် အမိ်ြခေံြမအကျိSးေဆာငမ်ျား®  အစညး်အqံ0း ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျeး က0ဒ ်ကလညး် မညသ်ည့လ်ငိအ်ေပR 

အသားေပးသညဆ်ိ0သည့အ်ေပR အေြခြပSTပီး ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်မြပSရန ်အမိ်ြခေံြမအကျိSးေဆာငမ်ျား® အား တားြမစထ်ားပါသည။် HUD ၏ တနး်တVညတီV 

အလ2မ်းမ2ီရa2ိေရး စညး်မျeးက HUD မ2 ရံပံ0ေငေွထာကပံ်သ့ည့ ်အမိ်ရာစမီံကနိး်များကိ0 မညသ်ည့လ်ငိအ်ေပR အသားေပးမZ၊ ေယာကwျားမိနး်မ ေဖာ်ြပချက၊် သိ0မ့ဟ0တ ်

ေယာကwျားမိနး်မ ခွြဲခားေဖာ်ြပမZအေပR အေြခြပSTပီး ခွြဲခားဆကဆ်မံZမြပSရန ်တားြမစထ်ားပါသည။် 
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ဇာတBိိDငင်၊ံ လGဝငမ်ESကးီCကပ်ေရး အဆင့အ်တန်း B2င့ ်

အဂVလပ်ိဘာသာစကား အကန ့်အသတြ်ဖင့ ်ကXမ်းကျငပိ်DငB်ိDငမ်E 
အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်0တငွး်a2ိ လVတိ0ငး်အား မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒမ2 အကာအကယွေ်ပးထားပါသည။် လVတစဦ်း၏ လVဝငမ်Z~ကးီNကပ်ေရး 

အဆင့အ်တနး်က သV သိ0မ့ဟ0တ ်သVမ၏ မjတေသာအမိ်ရာ ရပိ0ငခ်ငွ့အ်ေပR မသကေ်ရာကပ်ါ။ တစစ်ံ0တစဦ်းအား သV သိ0မ့ဟ0တ ်သVမကိ0ယပိ်0င ်သိ0မ့ဟ0တ ်ဘိ0းဘာွး 

ဇာတဇိစြ်မစေ်နရာ သိ0မ့ဟ0တ ်၄ငး်တိ0၏့ ယeေကျးမZ သိ0မ့ဟ0တ ်တိ0ငး်ရငး်သား ေနာကခ် ံသိ0မ့ဟ0တ ်ဘာသာစကားေNကာင့ ် 

ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်သည ်တရားမဝငပ်ါ။ အချိS nေသာ တိ0ငး်ရငး်သား ေနာကခ်တံစခ်0 a2ိေနပံ0ေပRေသာ တစစ်ံ0တစဦ်းအား ဆန ့က်ျငT်ပီး အဆိ0ပါသVထတံငွ ်

ယငး်ေနာကခ်aံ2ိမေနလjငေ်တာငမ်2 ခွြဲခားဆကဆ်မံZသည ်တရားမဝငပ်ါ။ 

အမိ်a2ငမ်ျားအား လVဝငမ်Z~ကးီNကပ်ေရးဆိ0ငရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်းများ ေတာငး်ဆိ0ြခငး် 12င့ ်အလားအလာa2ိေသာ အမိ်င2ားတစဦ်းသည့ ်အမိ်င2ားရမ်းရန ်ဝိေသသ 

လက�ဏာများ12င့ ်ြပည့မ်2ီမမ2◌2◌ ီဆံ0းြဖတရ်န ်ေမးြမနး်စံ0စမ်းမZများ ြပSလ0ပ်ြခငး်ကိ0 အလားအလာa2ိေသာ အမိ်င2ားအားလံ4းအေပR တVညေီသာ လ0ပ်ငနး်စe 

သကေ်ရာကမ်2သာ ခငွ့ြ်ပSပါသည။် အချိS nေသာ လVပ0ဂpိSလမ်ျားကိ0 ၄ငး်တိ0၏့ ဇာတ1ိိ0ငင်ေံNကာင့ ်၄ငး်တိ0၏့ လVဝငမ်Z~ကးီNကပ်ေရး အဆင့အ်တနး်ကိ0 သကေ်သြပရန ်

သးီသန ့ခ်ွထဲ0တြ်ခငး်က မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒကိ0 ချိSးေဖာကမ်Zတစခ်0ြဖစသ်ည ်(ဥပမာ - မက� ဆကီန ်သိ0မ့ဟ0တ ်လကတ်ငလ်VမျိSး 

ေq�nေြပာငး်ဝငေ်ရာကသ်Vများအား လVဝငမ်Z~ကးီNကပ်ေရး အဆင့အ်တနး် သကေ်သြပရန ်ေတာငး်ဆိ0Tပီး အြခားေလjာကထ်ားသVများထမံ2 မေတာငး်ဆိ0ြခငး်)။ 

ထပ်ေဆာငး်Tပီး အဂwလိပ်စကား အကန ့အ်သတ်ြဖင့သ်ာက�မ်းကျငမ်Zတစခ်0ေNကာင့ ်တစစ်ံ0တစဦ်းအား ဆန ့က်ျငT်ပီး ခဲွြခားဆက်ဆမံZသည ်တရားမဝငပ်ါ။ 

"အမ်ိင2ားအားလံ0း အဂwလိပ်စကားေြပာရမည"် ဆိ0သည့ ်ေဖာ်ြပချက်များ သိ0မ့ဟ0တ် အမ်ိင2ားများအား ၄ငး်တိ0သ့ည ်အဂwလိပ်စကား မက�မ်းကျငသ်ြဖင့ ်ကဲွြပားြခားနားစွာ 

ဆက်ဆြံခငး်တိ0က့ ဥပေဒကိ0 ချိSးေဖာက်ပါသည။် ြပညေ်ထာငစ်0 ေထာက်ပ့ံေငလွက်ခံသည့ ်အစအီစeများအေနြဖင့ ်အဂwလိပ်ဘာသာစကား 

မက�မ်းကျငသ်Vများအတွက် စကားြပနမ်ျား 12င့ ်ဘာသာြပနမ်ျား ပ့ံပိ0းေပးရန ်ထပ်ေဆာငး်တာဝနတ်စခ်0 a2ိပါသည။် 

မသန်စမ်ွးမE Y2ိသGများ 
မသနမ်စမွ်းမZတစခ်0ဆိ0သညမ်2ာ လVတစဦ်း၏ "အဓိက a2ငသ်န ်လZပ်a2ားမZများ"မ2 

တစခ်0 သိ0မ့ဟ0တ ်ပိ0သည့လ်Zပ်a2ားမZများကိ0 သသိသိာသာ ကန ့သ်တသ်ည့ ်

q0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ သိ0မ့ဟ0တ ်စတိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ ခ�တယ်ငွး်မZတစခ်0အြဖစ ်

မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒအတငွး် အဓိပ�ါယ ်သတမ်2တထ်ားပါသည။်  

အဓိက a2ငသ်နလ်Zပ်a2ားမZများတငွ ်တစဦ်ဦးအေနြဖင့ ်

မိမိဖာသာေစာင့ေ်a2ာကြ်ခငး်၊ လမ်းေလjာကြ်ခငး်၊ ြမင1်ိ0ငြ်ခငး်၊ Nကား1ိ0ငြ်ခငး်၊ 

စကားေြပာြခငး်၊ အသကa်2yြခငး်၊ ေလလ့ာသငယ်Vြခငး် 12င့ ်အလ0ပ်လ0ပ်ြခငး် တိ0 ့ 

ပါဝင1်ိ0ငပ်ါသည။် မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒေအာကတ်ငွ ်ပါဝငေ်သာ 

မသနစ်မွ်းမZဆိ0ငရ်ာ အဓိပ�ါယသ်တမ်2တခ်ျကတ်ငွ ်ခ�တယ်ငွး်သည့ ်

ရာဇဝငတ်စခ်0a2ိခဲသ့Vများ 12င့ ်ခ�တယ်ငွး်ချကa်2ိသညဟ်0 လကခ်ထံားသည့သ်Vများ 

(၄ငး်တိ0က့ အမ2နတ်ကယ ်မသနမ်စမွ်းြဖစမ်ေနသည့တ်ိ0င)် လညး် 

ပါဝငပ်ါသည။် 

မသနမ်စမွ်းမZများတငွ ်စတိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ သိ0မ့ဟ0တ ်ခစံားမZပိ0ငဆ်ိ0ငရ်ာ 

နာမကျနး်မZ၊ အသကအ်ရွယ~်ကးီြခငး်12င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်အခကအ်ခမဲျား၊ 

HIV/AIDS၊ 12င့ ်အရကစ်ွြဲခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်ေဆးစွြဲခငး်တိ0မ့2 

ြပနလ်ညန်ာလနထ်VလာသVများ (လကa်2ိတငွ ်တရားမဝင ်

ေဆးသံ0းစွေဲနသVများကိ0 မကာကယွေ်ပးထားပါ) ပါဝင1်ိ0ငပ်ါသည။် 
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မသန်စမ်ွးမEY2ိသGများအတကွ ်ကျိ6းေCကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိDငခ်ငး်များ 

B2င့ ်မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်Eများ 

ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိ0ငခ်ငး်များတငွ ်ပါဝငေ်သာ ဥပမာများမ2ာ - 

• အမိ်င2ားအတကွ ်ကားရပ်နားရနေ်နရာသည ်ေယဘ0ယျအားြဖင့ ်အရငေ်ရာကသ်V အရငရ်ပ် စနစြ်ဖစေ်သာ်လညး် မသနစ်မွ်းမZ a2ိသVတစဦ်းအတကွ ်

၄ငး်၏အခနး်အနးီတငွ ်~ကSိတငသ်တမ်2တထ်ားသည့ ်ကားရပ်နားရနေ်နရာတစခ်0 ေနရာချေပးြခငး်  

• "အမ်ိေမွးတိရိစiာနမ်ေမွးရ" ေပRလစတီစခ်0a2ိေသာ်လညး် အေထာက်အကVေပးသည့ ်တိရိစiာနတ်စေ်ကာင ်ထားa2ိရန ်မသနစွ်မ်းမZa2ိသVတစဦ်းအား 

ခွင့ြ်ပSြခငး် 

• လစe ၅ ရက်ေြမာက်ေနမ့2 မသနစွ်မ်းမZဆိ0ငရ်ာ ချက်လက်မ2တ်များ ရa2ိသည့ ်မသနစွ်မ်းမZa2ိသည့ ်အမ်ိင2ားအား ေနာက်ကျေNကးမပါပဲ လ၏ 

ပထမရက်ေကျာ်Tပီးမ2 အမ်ိင2ားခေပးရန ်ခွင့ြ်ပSြခငး် 

ကျိIးေJကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်*များတငွး် ပါဝငေ်သာ ဥပမာများမ/ာ - 

• ဘးီတပ်က0လားထိ0င ်အသံ0းြပSသည့ ်အမ်ိင2ားတစဦ်းအား ေနထိ0ငရ်ာေနရာ၏ အဝသိ0 ့ ဝငေ်ရာက်ရန ်ချeးကပ်လမ်းတစခ်0 တပ်ဆငရ်နခွ်င့ြ်ပSြခငး် 

• အမ်ိင2ားတစဦ်းအား ေရချိSးခနး်အတွငး် လက်ကိ0ငဘ်ားများ တပ်ဆငရ်န ်ခွင့ြ်ပSြခငး် 

• အမ်ိင2ားတစဦ်းအား အြမင ်သိ0မ့ဟ0တ် အထအိေတွn ြဖင့ ်1Zးိေဆာ်ေပးသည့ ်ကိရိယာ တပ်ဆငရ်န ်ခွင့ြ်ပSြခငး် 

အိမ်ရာသည် (ြပည်သVအိ့မ်ရာ အာဏာပိ0ငကဲ်သ့ိ0 ့) ြပည်ေထာငစ်0မ2 စရိတ်မjေပးြခငး်မဟ0တ်လjင ်သာမနအ်ားြဖင့ ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်ျားအတွက် 

က0နက်ျစရိတ်သည် အိမ်င2ား၏တာဝနြ်ဖစ်ပါသည်။ ြပည်ေထာငစ်0 မ2 ေငေွNကးေထာက်ပ့ံသည့ ်အိမ်ရာစီမံကိနး်များအေနြဖင့ ်မသနစွ်မ်းမZa2ိသည့ ်အိမ်င2ားတစ်ဦးမ2 

ေတာငး်ဆိ0ေသာ ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်Zများအတွက် ေငေွပးေချရန ်ေတာငး်ဆိ0ခံရ1ိ0ငပ်ါသည်။ 

ပ0ဂpလကိ အမိ်ရာပံပိ့0းသVများ အေနြဖင့ ်ြပငဆ်ငမ်Zလ0ပ်ရန ်အမိ်င2ားမ2 လကမ်2တရ် ကနထ်qိ0ကတ်ာတစဦ်းအသံ0းြပSရန ်လိ0အပ်ေစ1ိ0ငT်ပီး အကယ၍် မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zက 

ေနာကလ်ာမည့ ်အမိ်င2ား၏ အသံ0းြပSမZ 12င့ ်ပရဝ0ဏမ်ျားကိ0 Nကည1်Vးခစံားရနအ်တကွ ်အေ12ာင့အ်ယ2ကြ်ဖစမ်ညဆ်ိ0ပါက  

ကျိPးေ7ကာငး်ေလျာ်ညီသည့် ေနရာထိ+ငခ်ငး်တစခ်F ဆိFသည်မ3ာ မသနစွ်မ်းမG]3ိသKတစဦ်းအား ေနထိFငရ်ာေနရာတစခ်FကိF အသံFးြပ7ရန ်D3င့ ်

D3စသ်က်ခံစားရန ်တနး်တKအခွင့အ်ေရးတစခ်F ရ]3ိေစသည့ ်စည်းမျzးများ၊ ေပpလစမီျား၊ အေလအ့ထများ သိFမ့ဟFတ် ဝနေ်ဆာငမ်Gများတွငး် 

အေြပာငး်အလဲတစခ်F ြဖစပ်ါသညါ။ မသနစွ်မ်းမG]3ိသKတစဦ်းအေနြဖင့ ်ကျိ7းေEကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်ေနရာထိFငခ်ငး်တစခ်F လိFအပ်ပါက 

အမ်ိရာပ့ံပိFးသKအား အသေိပးသင့s်ပီး အမ်ိရာပ့ံပိFးသKအေနြဖင့ ်ယငး်က ကျိ7းေEကာငး်ေလျာ်ညီပါက ေတာငး်ဆိFချက်ကိF ေပးအပ်သင့ပ်ါသည်။ 

မသနမ်စွမ်း]3ိမG D3င့ ်ေနရာထိFငခ်ငး်အတွက် လိFအပ်ချက်အEကားတွင ်ဆက်စပ်ချက်တစခ်F ]3ိရမည်။ ပံFမ3နအ်ားြဖင့ ်ေနရာထိFငခ်ငး်များသည် 

အမ်ိရာပ့ံပိFးသK D3င့ ်မသနစွ်မ်းမG]3ိသK D3စဦ်းစလံFးအား အေကာငး်ဆံFးဝနေ်ဆာငေ်ပးမည့ ်ည|DိGငိး်မG မည်သိF ့ြပ7လFပ်မည့အ်ေပp မKတည်ပါလိမ့်မည်။

ကျိPးေ7ကာငး်ေလျာ်ညီသည့် ေနရာထိ+ငခ်ငး်တစခ်F ဆိFသည်မ3ာ မသနစွ်မ်းမG]3ိသKတစဦ်းအား ေနထိFငရ်ာေနရာတစခ်FကိF အသံFးြပ7ရန ်D3င့ ်

D3စသ်က်ခံစားရန ်တနး်တKအခွင့အ်ေရးတစခ်F ရ]3ိေစသည့ ်ေနထိFငရ်ာေနရာကိF qFပ်ပိFငး်ဆိFငရ်ာ တည်ေဆာက်မG ေြပာငး်လဲေပးြခငး်ြဖစသ်ည်။

ကိစ}ရပ်အများစFတွင ်ေနထိFငရ်ာေနရာတစခ်FကိF တစဦ်းတစေ်ယာက်အတွက် သးီသန ့ပံ်Fစ ံမွမ်းမံြပငဆ်ငေ်ပးြခငး်များက 

မသနစွ်မ်းမG]3ိသKများအေနြဖင့ ်၄ငး်တိF ့ အြခားအေြခအေနတွင ်လKကိFယ်တိFငေ်နရန ်မြဖစD်ိFငေ်စမည့ ်ေနရာတစခ်Fအတွငး် 

ေနထိFငD်ိFငစွ်မ်း]3ိေစပါသည်။ 

ယငး်အတွငး် အများပိFင ်D3င့ ်အများသံFးဧရိယာများ အပါအဝင ်အေဆာက်အဦးတစခ်F သိFမ့ဟFတ် အမ်ိခနး်တစခ်F၏ အတွငး်ပိFငး် သိFမ့ဟFတ် 

အြပငပိ်Fငး် ပါဝငပ်ါသည်။  
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အမ်ိမ2ေြပာငး်သည1်2င့ ်အမ်ိင2ားက ေနထိ0ငရ်ာေနရာကိ0 မVလအေြခအေနသိ0 ့ ြပနလ်ညအ်သငွေ်ြပာငး်ေပးရန ်လိ0အပ်ေစ1ိ0ငပ်ါသည။် ဥပမာ - အမ်ိခနး်ေပါငး်များစွာပါသည့ ်

စ0ေပါငး်အမ်ိရာတစခ်0 အတွငး် အမ်ိင2ားတစဦ်းက အဝတ်ေလjာ်သည့အ်ခနး်သိ0 ့ ချeးကပ်လမ်းတစခ်0 တညေ်ဆာက်ခ့ဲပါက ယငး်သည ်အများသံ0းဧရိယာတစခ်0အတွငး် 

တညa်2ိေနTပီး ေနာက်လာမည့ ်အမ်ိင2ားများအတွက် အကျိSးအြမတ်a2ိ1ိ0ငေ်သာေNကာင့ ်ယငး်ချeးကပ်လမ်းကိ0 ဖယ်a2ားရနမ်လိ0အပ်ပါ။ သိ0ေ့သာ်လညး် အမ်ိင2ား၏ 

မီးဖိ0ခနး်တစခ်0အတွငး်a2ိ ဗီqိ0များကိ0 ဘးီတပ်က0လားထိ0ငသ်ံ0းစွသဲVတစဦ်းအတွက် ပိ0မိ0လZပ်a2ား1ိ0ငမ်Z ေပးအပ်ရန ်ေအာက်သိ0 ့ 12မ့်ိချထားပါက ယငး်ဗီqိ0များကိ0 ၄ငး်တိ0၏့ 

မVလအြမင့သ်ိ0 ့ ြပနေ်ရာက်ေအာင ်ထားေပးရပါမည။် 

အမိ်င2ားတစဦ်း ေြပာငး်သာွးချိနတ်ငွ ်ေနထိ0ငရ်ာေနရာကိ0 ြပနလ်ညမ်မွ်းမံမZများ မြဖစမ်ေနြပSလ0ပ်ရမညြ်ဖစပ်ါက အတိ0းထည့ေ်ပးသည့ ်

အာမခေံငစွာရငး်တစခ်0အတငွး်သိ0 ့ အမိ်င2ားမ2 ေငေွချေပးရန ်အမိ်ရာပံပိ့0းေပးသVမ2 ေတာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် ယငး်သိ0ေ့သာ ေငေွပးေချမZကိ0 ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်

ကာလတစခ်0အေတာအတငွး် ြပSလ0ပ်1ိ0ငT်ပီး ပမာဏသည ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညTီပီး ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငမ်Zများအတကွ ်က0နက်ျစရိတထ်က ်မပိ01ိ0ငပ်ါ။ ယငး်ေငစွာရငး်မ2 

အတိ0းက အမိ်င2ား၏အကျိSးအြမတအ်တကွ ်တိ0းပာွးေစပါသည။် င2ားရမ်းသည့ ်အခနး်တစခ်0အတကွ ်~ကးီ~ကးီမားမား မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်ZြပSလ0ပ်ရန ်လိ0အပ်သည့ ်

အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်အမိ်a2င1် 2င့ ်ေရa2ညင်2ားရမ်းမZတစခ်0 ညl1ိ Zငိး်ရန ်စeးစားသင့ပ်ါသည။် 

အမ်ိရာပ့ံပိ6းသ2တစ်ဦးက မည်သည့်အချိန်တငွ ်ကျိIးေJကာငး်ေလျာ်ညီသည့် ေနရာထိ6ငခ်ငး် သိ6မ့ဟ6တ ်မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်*တစ်ခ6 

ခွင့ေ်ပးရပါမလဲ။ ေအာကပ်ါတိ6R့/ိပါက  

အမိ်ရာ ပံပိ့0းသVအေနြဖင့ ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိ0ငခ်ငး် သိ0မ့ဟ0တ ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zတစခ်0အတကွ ်

ေတာငး်ဆိ0ချကတ်စခ်0လ0ပ်ရန ်ခငွ့ေ်ပးရမည ်- 

• ေတာငး်ဆိ0မZလ0ပ်ေနသVသည ်မသနစ်မွ်းမZa2ိသVတစဦ်းအတကွ ်အဓိပ�ါယသ်တမ်2တခ်ျကြ်ဖင့ ်ကိ0ကည်ပီါက၊ 

• ၄ငး်၏မသနစ်မွ်းမZေNကာင့ ်အဆိ0ပါသVသည့ ်၄ငး်၏ ေတာငး်ဆိ0ချကက်ိ0 လိ0အပ်ပါက၊ 12င့ ်

• ေတာငး်ဆိ0ချကက် "ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညပီါက"။ 

အမိ်ရာပံပိ့0းသVအေနြဖင့ ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိ0ငခ်ငး် သိ0မ့ဟ0တ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zအတကွ ်ေတာငး်ဆိ0ချကတ်စခ်0ကိ0 တံ0 ့ြပနရ်ာတငွ ်Nကန ့N်ကာြခငး် 

သိ0မ့ဟ0တ ်ေ12ာင့ေ်12းြခငး် မြဖစေ်စ1ိ0ငပ်ါ။ 

ကျိIးေJကာငး်ေလျာ်ညမီ* ဆိ6သညမ်/ာ ဘာပါလ။ဲ 

ေနရာထိ0ငခ်ငး် သိ0မ့ဟ0တ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zအတကွ ်ေတာငး်ဆိ0ချကတ်စခ်0က ေအာကပ်ါတိ0a့2ိပါက ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီညဟ်0 သတမ်2တပ်ါသည ်- 

• အမိ်ရာပံပိ့0းသVအား ေငေွရးေNကးေရး 12င့ ်အ0ပ်ချSပ်ေရးပိ0ငး်တငွ ်ဝနထ်0ပ်ဝနပိ်0း မြဖစေ်စပါက၊ 

• a2ိေနသည့ ်အမိ်ရာစမီံကနိး်၏ သေဘာသဘာဝအတငွး် အေြခခေံြပာငး်လခဲျကတ်စခ်0 မြဖစေ်စပါက၊ 

• အြခားသVများအား မနစန်ာ သိ0မ့ဟ0တ် မထခိိ0က်ေစပါက၊ 

• နညး်ပညာပိ0ငး်အရ ြဖစ1်ိ0ငပ်ါက။ 

 

 

ဥပမာ ၁ - အကယ၍် မသနစ်မွ်းမZa2ိသVက ၄ငး်တိ0၏့အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်၄ငး်တိ0အ့ား အစားအေသာကြ်ဖင့ ်အကVအညေီပးရန ်ေတာငး်ဆိ0ပါက အမိ်ရာပံပိ့0းသVသည ်

အစားအေသာက ်ေထာကပံ်မ့Zေပးအပ်သည့ ်စးီပာွးေရးလ0ပ်ငနး် (အေထာကအ်ပံြ့ဖင့ေ်နရသည့ ်ေနထိ0ငမ်Zဆိ0ငရ်ာ ဌာနတစခ်0ကဲသ့ိ0 ့) ေရာကa်2ိေနTပီးသားမဟ0တလ်jင ်

ကျိSးေNကာငး်မေလျာ်ည1ီိ0ငပ်ါ၊ 

ဥပမာ ၂ - လVတစဦ်းသည ်မသနမ်စမွ်းြဖစလ်ာTပီး ဓာတေ်လ2ကားမပါသည့ ်အေဆာကအ်ဦ ိးအတငွး် ၃ လ�ာ a2ိ အမိ်ခနး်သိ0 ့ ဆကမ်တက1်ိ0ငေ်တာပ့ါက အမိ်င2ားက 

ဓာတေ်လ2ကားတစခ်0 တပ်ဆငဖိ်0ခ့ငွ ့ြ်ပSရန ်အမိ်a2ငထ် ံေတာငး်ဆိ0ြခငး်က 

မ#တ
ေသ

ာ အိ
မ်ရာ 



၁၄

ကျိSးေNကာငး်မေလျာ်ည1ီိ0ငပ်ါ (ထိ0အ့ြပင ်ဗိသ0ကာပညာပိ0ငး်အရ ြဖစ1်ိ0ငေ်ချ မa2ိ1ိ0ငပ်ါ)။ ပိ0Tပီး ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညေီသာ ေတာငး်ဆိ0မZတစခ်0မ2ာ ပထမထပ်a2ိ အမိ်ခနး်သိ0 ့ 

ေြပာငး်ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ0မZ ြဖစ1်ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် ယငး်က မြဖစ1်ိ0ငပ်ါက အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်အင2ားစာချSပ်မ2 ေစာစးီစာွ အဆံ0းသတခ်ငွ့ေ်ပးရန ်အမိ်a2င1် 2င့ ်

ညl1ိ Zငိး်1ိ0ငပ်ါသည။် 

အကယ၍် အမ်ိငAားမA တငြ်ပေသာ ေနရာထိ4ငခ်ငး် သိ4မ့ဟ4တ ် မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်Tက ကျိUးေVကာငး်မေလျာ်ညပီါက အမ်ိရာပ့ံပိ4းသ;အေနြဖင့ ် အမ်ိငAား၏လိ4အပ်ချကမ်ျားကိ4 

ြပည့မ်Aီေစမည့ ်အြခားေြဖ@Aငး်ချကတ်စခ်4 @Aိမ@Aိ ဆံ4းြဖတရ်န် အြပန်အလAန် စကားေြပာဆိ4ေဆးွေDးွမTတစခ်4 ေစ့စပ်လ4ပ်ေဆာငရ်မည။် 

ကျိ6းေCကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိDငခ်ငး် သိDမ့ဟDတ ်မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်Eအတကွ ်စာများေရးသားပံDဆိDငရ်ာ 

အCကဉံာဏ်များ 
ေနရာထိ0ငခ်ငး် သိ0မ့ဟ0တ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zတစခ်0 ေတာငး်ဆိ0ရနမ်2ာ အမိ်င2ား (သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်င2ား၏ကိ0ယစ်ားလ2ယ)် ၏ တာဝနြ်ဖစသ်ည။် လVပ0ဂpိSလတ်စဦ်း၏ 

လိ0အပ်ချကမ်ျားကိ0 အမိ်a2ငတ်စဦ်းမ2 ~ကSိတငခ်န ့မ်2နး် သိ0မ့ဟ0တ ်~ကSိတငသ်ြိမငထ်ားရမညဟ်0 မေမjာ်မ2နး်ထား1ိ0ငပ်ါ။ မjတေသာ အမိ်ရာ အကဥ်ပေဒအရ 

မလိ0အပ်ေသာ်လညး် ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိ0ငခ်ငး်များ သိ0မ့ဟ0တ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zများအတကွ ်ေတာငး်ဆိ0ချကမ်ျားကိ0 သင့ေ်တာ်သည့ ်

မ2တတ်မ်းတငမ်Zြဖစရ်နအ်တကွ ်စာြဖင့ေ်ရးသားြပSလ0ပ်ရန ်12င့ ်အမိ်င2ားထတံငွ ်အကာအကယွေ်ပးသည့ ်မသနစ်မွ်းမZတစခ်0a2ိေNကာငး်12င့ ်ေနရာထိ0ငခ်ငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zတစခ်0အတကွ ်လိ0အပ်ချကa်2ိေNကာငး် သကေ်သထည့သ်ငွး်ရန ်တိ0ကတ်နွး်အNကြံပSပါသည။် 

သင့စ်ာတငွ ်ေအာကပ်ါတိ6 ့ ပါR/ိသင့ပ်ါသည ်- 

1. သငေ်နထိ0ငသ်ည့ ်ေနရာ 12င့ ်အေဆာကအ်ဦးအတကွ ်

တာဝနa်2ိသVကိ0 ေဖာ်ြပပါ၊ 

2. မjတေသာ အမိ်ရာ အကဥ်ပေဒမ2 

အဓိပ�ါယသ်တမ်2တထ်ားသည့အ်တိ0ငး် သငသ်ည ်

မသနစ်မွ်းမZa2ိသVတစဦ်းအြဖစ ်အရညအ်ချငး်ြပည့မ်2ီေNကာငး် 

ြပသပါ (သင၏်မသနစ်မွ်းမZ၏ သေဘာသဘာဝ သိ0မ့ဟ0တ ်

ြပငး်ထနမ်Zကိ0 ထ0တေ်ဖာ်ြပသရန ်မလိ0အပ်ပါ)၊ 

3. သင့အ်ား ြပဿနာြဖစေ်စသည့ ်ေပRလစ၊ီ စညး်မျeး သိ0မ့ဟ0တ ်

ဗိသ0ကာပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ အတားအဆမီျားကိ0 ေဖာ်ြပပါ၊ 

4. ယငး် ေပRလစ ီသိ0မ့ဟ0တ ်အတားအဆးီက 

သင၏်လိ0အပ်ချကမ်ျား၊ ရပိ0ငခ်ငွ့မ်ျား သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏်အမိ်ကိ0 

12စသ်ကခ်စံားမZကိ0 မညသ်ိ0 ့ ေ12ာင့ယ်2ကေ်နပံ0ကိ0 ေဖာ်ြပပါ၊ 

5. ြပတသ်ားTပီး တကိျသည့ ်ဘာသာစကားြဖင့ ်ေပRလစ၊ီ 

စညး်မျeး သိ0မ့ဟ0တ ်အတားအဆးီအတကွ ်သငa်2ာေဖွေနသည့ ်

ေနရာထိ0ငခ်ငး်အေNကာငး် ေဖာ်ြပပါ၊ 

6. သင၏်ရပိ0ငခ်ငွ့မ်ျားကိ0 အကာအကယွေ်ပးသည့ ်သကေ်ရာက ်

ဥပေဒများကိ0 ရွတြ်ပပါ၊ 

7. ေနရာထိ0ငခ်ငး် အတကွ ်- မjတေသာ အမိ်ရာအကဥ်ပေဒ 

ြပငဆ်ငခ်ျကမ်ျား Sec. 804 (42 U.S.C. 3604)(f)(3)(B) ကိ0 အသံ0းြပSပါ၊ 

8. မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zအတကွ ်မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒ ြပငဆ်ငခ်ျကမ်ျား 

Sec. 804 (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(A) ကိ0 အသံ0းြပSပါ၊ 

9. သင့တ်င့ေ်သာအချိနအ်ပိ0ငး်အြခားအတငွး် 

စာြဖင့ေ်ရးသားတံ0 ့ြပနခ်ျကတ်စခ်0 ေတာငး်ပါ၊ 

10. သင၏်ေတာငး်ဆိ0ချကက်ိ0 ဖိ0ငသ်မိ်းရနအ်တကွ ်မိတv yတစေ်စာငထ်ားရန ်

သတရိTပီး လကမ်2တေ်ရးထိ0းကာ ေတာငး်ဆိ0သည့ေ်နစ့ွကဲိ0 

ထည့သ်ငွး်ပါ။ 

 

ကျိPးေ7ကာငး်ေလျာ်ညီသည့် ေနရာထိ+ငခ်ငး်များ အတက်ွ နမFနာ စာသားများ DEင့ ်ကျိPးေ7ကာငး်ေလျာ်ညီသည့် မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်J 
ေတာငး်ဆိ+ချက်များအတက်ွ နမFနာ စာသားများ ကိ+ 7ကည့်ပါ၊ 
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နမ$နာ စာသား 

ကျိ/းေ1ကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိ9ငခ်ငး် ေတာငး်ဆိ9ချက ်
 

 

 

 သင၏် အမည ်သင၏် လပ်ိစာ 

ေနစ့ွ ဲ

အမိ်34င၏် အမည ်54င့ ်အမိ်34င၏် 

လပ်ိစာ 

ေလးစားရပါေသာ {အမိ်34င၏်အမညက်ိ; ထည့သ်ငွး်ပါ}- 

က?5်;ပ်သည ် {လိပ်စာ ထည့သွ်ငး်ပါ} တွငေ်နထိ;ငပ်ါသည်။ က?5်;ပ် (သိ;မ့ဟ;တ် က?5်;ပ်၏ အိမ်ေထာငစ်;ဝငတ်စ်ဦး) သည ် မGတေသာ အမိ်ရာ အကဥ်ပေဒြဖင့ ်

အဓိပMါယသ်တမ်4တထ်ားသည့အ်တိ;ငး် မသနစ်မွ်းမOတစခ်;34ိသQ တစဦ်းြဖစပ်ါသည။် က?5်;ပ်သည ် မGတေသာ အမိ်ရာဆိ;ငရ်ာ ြပညေ်ထာငစ်; 

အကဥ်ပေဒေအာကတ်ငွ ်ကျိTးေUကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိ;ငခ်ငး်တစခ်; ေတာငး်ဆိ;ရန ်စာေရးရြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

ြဖစ5်ိ;ငေ်ချ34ိသည့ ်ေတာငး်ဆိ;ချက ်၁ - 

ေနစ့X 34ငသ်နေ်နထိ;ငမ်Oအတကွ ်ေထာကက်Qေပးရန ်အေထာကအ်ကQေပးသည့ ်တရိိစYာနတ်စေ်ကာင ်ခငွ့ြ်ပTေပးရန ်ေတာငး်ဆိ;ပါသည။် က?5်;ပ်တိ;၏့ 

အေဆာကအ်ဦးစညး်မျXးများက အမိ်ေမးွတရိိစYာနမ်ေမးွရဟ; ြပဌာနး်ထားသညက်ိ; က?5်;ပ်နားလညပ်ါသည။် သိ;ေ့သာ်လညး် က?5်;ပ်၏ေနအမိ်ခနး်အတငွး် 

အေထာကအ်ကQေပးသည့ ်တရိိစYာနတ်စေ်ကာင ်ခငွ့ြ်ပTေပးရန ်အေဆာကအ်ဦး၏စညး်မျXးများအတငွး် ကျိTးေUကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိ;ငခ်ငး်တစခ်; 

သင့အ်ေနြဖင့ ်ြပTလ;ပ်ေပးရန ်က?5်;ပ်ေတာငး်ဆိ;ပါသည။် 

ြဖစ5်ိ;ငေ်ချ34ိသည့ ်ေတာငး်ဆိ;ချက ်၂ - 

က?5်;ပ်၏ အခနး်54င့ ်အနးီဆံ;းြဖစသ်ည့ ်ကားရပ်နားရနေ်နရာတစခ်; ]ကTိတငသ်တမ်4တေ်ပးရန ်က?5်;ပ် ေတာငး်ဆိ;ပါသည။် ကားရပ်နားြခငး်က အရငေ်ရာကသ်Q 

အရငရ်ပ်စနစတ်စခ်;ြဖစေ်Uကာငး် က?5်;ပ်နားလညပ်ါေသာ်လညး် က?5်;ပ်၏ အကန ့အ်သတတ်စခ်;အတငွး် ေရွ^လျား5ိ;ငမ်OေUကာင့ ်က?5်;ပ်၏အခနး်54င့ ်အနးီဆံ;း34ိ 

ကားရပ်နားရနေ်နရာတစခ်; ]ကTိတငသ်တမ်4တေ်ပးရန ်က?5်;ပ် ေတာငး်ဆိ;ပါသည။် 

ြဖစ5်ိ;ငေ်ချ34ိသည့ ်ေတာငး်ဆိ;ချက ်၃ - 

က?5်;ပ်၏ အမိ်င4ားခကိ; လစX ၆ ရကေ်နတ့ငွ ်ေနာကက်ျေUကး မေပးရပဲ ေပးေချရန ်က?5်;ပ်ေတာငး်ဆိ;ပါသည။် က?5်;ပ်၏ မသနစ်မွ်းမOဆိ;ငရ်ာ 

ချကလ်ကမ်4တက်ိ; လစX ၅ ရကေ်နတ့ငွ ်က?5်;ပ်ရ34ိပါသည။် 

မGတေသာ အမ်ိရာ အက်ဥပေဒ ြပငဆ်ငခ်ျက်များ Sec. 804 (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(B),   အရ (3) ဤ အခနး်ခဲွ၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ခဲွြခားဆက်ဆမံOတွင ် - 

(B) ယငး်သိ;ေ့သာ လQတစ်ဦးအား ေနထိ;ငရ်ာေနရာကိ; အသံ;းြပTရန ်54င့ ်Uကည်5Qးခံစားရန ်တနး်တQအခွင့အ်ေရးရ34ိေစရန ်ယငး်သိ;ေ့သာ ေနရာထိ;ငခ်ငး်များ 

လိ;အပ်ချိနတွ်င ်စည်းမျXးများ၊ ေပsလစီများ၊ အေလအ့ထများ၊ သိ;မ့ဟ;တ် ဝနေ်ဆာငမ်Oများအတွငး် ကျိTးေUကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်ေနရာထိ;ငခ်ငး်ြပTလ;ပ်ေပးရန ်

ြငငး်ဆနမ်O ပါဝငပ်ါသည်။ မသနစွ်မ်းမO34ိသQတစ်ဦးအတွက် ကျိTးေUကာငး်ေလျာ်ညီေသာ ေနရာထိ;ငခ်ငး် ေတာငး်ဆိ;မOတစ်ခ;ကိ; ြငငး်ဆနြ်ခငး်သည် မGတေသာ 

အမ်ိရာ အက်ဥပေဒကိ; ချိTးေဖာက်မOတစ်ခ;ြဖစ်သည်။ 

မသန်စွမ်းမO34ိသQများအတွက် ကျိTးေUကာင်းေလျာ်ညီသည့် ေနရာထိ;င်ခင်းများ ြပTလ;ပ်ေပးရန် မGတေသာအိမ်ရာ အက်ဥပေဒေအာက်တွင် အိမ်ရာပ့ံပိ;းသQများ၏ 

တာဝန်ဝတt ရားများကိ; အေသးစိတ်ေဖာ်ြပသည့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ; အိမ်ရာ54င့်uမိT̂ ြပ ဖ̂ံွ uဖိTးတိ;းတက်ေရး ဌာန 54င့် တရားေရးဌာနတိ;၏့ ပQးတဲွေUကြငာချက်ကိ; သင် 

ကိ;းကား5ိ;င်ပါသည်။ ယင်း ပQးတဲွေUကြငာစာတမ်းကိ; equalhousing.org သိ;ဝ့င်ေရာက်ကာ အိမ်34င် ရင်းြမစ်စင်တာေပsတွင် 54ပ်ိြခင်းြဖင့် သင်အလ4မ်းမ4ီရ34ိ5ိ;င်ပါသည်။ 

ေကျးဇQးြပT၍ က?5်;ပ်၏ေတာငး်ဆိ;ချက်ကိ; ဤစာပါ ေနစဲွ့မ4 ဆယ်ရက်အတွငး် စာြဖင့ေ်ရးသား၍ အေUကာငး်ြပနေ်ပးပါ။ သင၏် အေUကာငး်ြပနစ်ာကိ; 

က?5်;ပ်ေစာင့ေ်မGာ်ေနuပီး ဤအေရး]ကီးသည့ ်ကိစ�ရပ်အေပs သင၏်အာ�ံ;စိ;က်မOအတွက် အသအိမ4တ်ြပTပါသည်။ 

�ိ;းသားစာွြဖင့ ်

သင့လ်ကမ်4တ ်

သငအ်မညက်ိ; စာလံ;း]ကးီြဖင့ေ်ရးပါ 
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သင၏် အမည ်သင၏် 

လပ်ိစာ 

ေနစ့ွ ဲ

အမိ်34င၏် အမည ်54င့ ်အမိ်34င၏် လပ်ိစာ 

ေလးစားရပါေသာ {အမိ်34င၏်အမညက်ိ; ထည့သ်ငွး်ပါ}- 

က?5်;ပ်သည ်{လိပ်စာ ထည့်သွငး်ပါ} တငွေ်နထိ;ငပ်ါသည။် က?5်;ပ် (သိ;မ့ဟ;တ် က?5်;ပ်၏ အိမ်ေထာငစ်;ဝငတ်စ်ဦး) သည ်မGတေသာ အမိ်ရာ အကဥ်ပေဒြဖင့ ်

အဓိပMါယသ်တမ်4တထ်ားသည့အ်တိ;ငး် မသနစ်မွ်းမOတစခ်;34ိသQ တစဦ်း ြဖစပ်ါသည။် က?5်;ပ်သည ်မGတေသာ အမိ်ရာဆိ;ငရ်ာ ြပညေ်ထာငစ်; 

အကဥ်ပေဒေအာကတ်ငွ ်ကျိTးေUကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Oတစခ်;ြပTလ;ပ်ရန ်ခငွ့ြ်ပTချကေ်တာငး်ဆိ;ရန ်စာေရးရြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

ြဖစ5်ိ;ငေ်ချ34ိသည့ ်ေတာငး်ဆိ;ချက ်၁ - 

က?5်;ပ်၏ ေနအမိ်ခနး် အဝငဝ်တငွ ်ချXးကပ်လမ်းတစခ်; တပ်ဆငရ်န ်ခငွ့ြ်ပTချက ်က?5်;ပ် ေတာငး်ခပံါသည။် 

ြဖစ5်ိ;ငေ်ချ34ိသည့ ်ေတာငး်ဆိ;ချက ်၂ - 

ေရချိTးခနး်တငွး် လကက်ိ;ငဘ်ားများ တပ်ဆငရ်န ်ခငွ့ြ်ပTချက ်က?5်;ပ် ေတာငး်ခပံါသည။် 

ြဖစ5်ိ;ငေ်ချ34ိသည့ ်ေတာငး်ဆိ;ချက ်၃ - 

က?5်;ပ်၏ ေနအမိ်ခနး်အတငွး် ြမင5်ိ;ငသ်ည့ ်မီးခိ;းဖမ်းစက ်တပ်ဆငရ်နခ်ငွ့ြ်ပTချက ်က?5်;ပ် ေတာငး်ခပံါသည။် 

မGတေသာ အမ်ိရာ အက်ဥပေဒ ြပငဆ်ငခ်ျက်များ (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(A) 54င့ ်ပနဆ်ိ;ငလ််ေဗးနးီယားြပည်နယ် မGတေသာ အမ်ိရာဥပေဒ အရ 

အမ်ိရာပ့ံပိ;းသQများအေနြဖင့ ်အမ်ိင4ားများအား မသနစွ်မ်းမO34ိသQတစ်ဦးအေနြဖင့ ်ပရဝ;ဏမ်ျားအတွငး် အြပည့အ်ဝ Uကည်5Qးခံစားရန ်ကျိTးေUကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်

မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်Oများ ြပTလ;ပ်ရန ်ခွင့ြ်ပTေပးရမည်။ မသနစွ်မ်းမO34ိသQတစ်ဦးအတွက် ကျိTးေUကာငး်ေလျာ်ညီေသာ မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်O ေတာငး်ဆိ;ချက်တစ်ခ;ကိ; 

ြငငး်ဆနြ်ခငး်သည် မGတေသာ အမ်ိရာ အက်ဥပေဒကိ; ချိTးေဖာက်မOတစ်ခ;ြဖစ်သည်။ 

မသန်စွမ်းမO34ိသQများအတွက် ကျိTးေUကာင်းေလျာ်ညီသည့် ေနရာထိ;င်ခင်းများ ြပTလ;ပ်ေပးရန် မGတေသာအိမ်ရာ အက်ဥပေဒေအာက်တွင် အိမ်ရာပ့ံပိ;းသQများ၏ 

တာဝန်ဝတt ရားများကိ; အေသးစိတ်ေဖာ်ြပသည့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ; အိမ်ရာ54င့်uမိT̂ ြပ ဖ̂ံွ uဖိTးတိ;းတက်ေရး ဌာန 54င့် တရားေရးဌာနတိ;၏့ ပQးတဲွေUကြငာချက်ကိ; သင် 

ကိ;းကား5ိ;င်ပါသည်။ ယင်း ပQးတဲွေUကြငာစာတမ်းကိ; equalhousing.org သိ;ဝ့င်ေရာက်ကာ အိမ်34င် ရင်းြမစ်စင်တာေပsတွင် 54ပ်ိြခင်းြဖင့် သင်အလ4မ်းမ4ီရ34ိ5ိ;င်ပါသည်။ 

ေကျးဇQးြပT၍ က?5်;ပ်၏ေတာငး်ဆိ;ချက်ကိ; ဤစာပါ ေနစဲွ့မ4 ဆယ်ရက်အတွငး် စာြဖင့ေ်ရးသား၍ အေUကာငး်ြပနေ်ပးပါ။ သင၏် အေUကာငး်ြပနစ်ာကိ; 

က?5်;ပ်ေစာင့ေ်မGာ်ေနuပီး ဤအေရး]ကီးသည့ ်ကိစ�ရပ်အေပs သင၏်အာ�ံ;စိ;က်မOအတွက် အသအိမ4တ်ြပTပါသည်။ 

�ိ;းသားစာွြဖင့ ်

သင့လ်ကမ်4တ ်

သငအ်မညက်ိ; စာလံ;း]ကးီြဖင့ေ်ရးပါ 
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မသန်မစမ်ွးမE B2င့ ်လိDအပ်ချက ်အတညြ်ပ6ြခငး် 
အမ်ိရာပ့ံပိ6းသ2တစဦ်းသည ်မညသ်ည့အ်ချိန်တငွ ်မသန်စွမ်းမ* ./င့ ်ကျိIးေJကာငး်ေလျာ်ညေီသာ ေနရာထိ6ငခ်ငး်တစခ်6 သိ6မ့ဟ6တ ်

မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်*တစခ်6အတကွ ်အတညြ်ပIချက ်ေတာငး်ဆိ6.ိ6ငပ်ါသလ။ဲ 

အကယ၍် မသနစ်မွ်းမZသည ်သသိာထငa်2ားTပီး ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိ0ငခ်ငး် သိ0မ့ဟ0တ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zအတကွ ်လိ0အပ်ချကက်လညး် 

သသိာထငa်2ားပါက အမိ်ရာပံပိ့0းသVအေနြဖင့ ်ထပ်ေဆာငး် စာရွကစ်ာတမ်းများမေတာငး်ဆိ4Dိ4ငပ်ါ (ဥပမာ - လမ်းြပေခးွတစေ်ကာင ်အသံ0းြပSေနရသည့ ်အြမငအ်ာqံ0 

ခ�တယ်ငွး်ေနသVတစဦ်း)။ 

အကယ၍် မသနစ်မွ်းမZက သသိာထငa်2ားပါေသာ်လညး် ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနရာထိ0ငခ်ငး် သိ0မ့ဟ0တ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zအတကွ ်လိ0အပ်ချကက် 

ြပတြ်ပတသ်ားသားမa2ိပါက အမိ်ရာ ပံပိ့0းသVအေနြဖင့ ်မသနစ်မွ်းမZ12င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်လိ0အပ်ချကက်ိ0 ဆနး်စစသ်ံ0းသပ်ရန ်အချကအ်လက ်ေတာငး်ခရံနသ်ာ 

ခငွ့ြ်ပSပါသည ်(ဥပမာ - စတိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်ေNကာငတ်စေ်ကာငa်2ိသည့ ်အြမငအ်ာqံ0 ခ�တယ်ငွး်သVတစဦ်း)။ 

အကယ၍် မသနစ်မွ်းမZ 12င့ ်လိ0အပ်ချက ်12စခ်0စလံ0းက ြပတြ်ပတသ်ားသားမa2ိပါက အမိ်ရာ ပံပိ့0းသVအေနြဖင့ ် မသနစ်မွ်းမZa2ိTပီး ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်

ေနရာထိ0ငခ်ငး် သိ0မ့ဟ0တ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zအတကွ ်မသနစ်မွ်းမZ12င့ ်ဆကစ်ပ်သည့လ်ိ0အပ်ချကတ်စခ်0a2ိသည့ ်အမိ်င2ားသVဆိ0ငရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်းများ 

ေတာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါသည ်(ဥပမာ - စတိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်တရိိစvာနတ်စေ်ကာငa်2ိသည့ ်စတိ ်ကျနး်မာေရးဆိ0ငရ်ာ ေရာဂါအမညတ်ပ်မZတစခ်0 

သိ0မ့ဟ0တ ်စတိထ်ခိိ0ကဖိ်စးီမZ လနွက်သဲည့ေ်ရာဂါa2ိသVတစဦ်း)။ 

အေထာကအ်ကGေပးသည့ ်တရိိ စ]ာန်များ 
မသနစ်မွ်းမZa2ိသVများအတကွ ်အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်တရိိစiာနမ်ျားသည ်

အမိ်ေမးွတရိိစiာနမ်ျား မဟ0တပ်ါ။ အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်တရိိစiာနမ်ျားမ2ာ 

မသနစ်မွ်းမZသVများအတကွ ်အလ0ပ်လ0ပ်Tပီး အေထာကအ်ကVေပးအပ်သည့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်

တာဝနမ်ျား ထမ်းေဆာငေ်ပးသည့ ်တရိိစiာနမ်ျားြဖစN်ကသည ်- စတိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ သိ0မ့ဟ0တ ်

စတိခ်စံားမZပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ မသနစ်မွ်းမZများအတကွ ်အေထာကအ်ကVေပးြခငး် အပါအဝင။် 

စတိခ်စံားမZပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်တရိိစiာနမ်ျားသည ်လVတစဦ်း၏မသနစ်မွ်းမZမ2 

အတညြ်ပSထားသည့ ်ေရာဂါသငွြ်ပငလ်က�ဏာများ သိ0မ့ဟ0တ ်သကေ်ရာကမ်Zများကိ0 တစခ်0 

သိ0မ့ဟ0တ ်တစခ်0ထကပိ်0Tပီးကိ0 ေလjာခ့ျေပးပါသည။်  အေထာကအ်ကVေပးသည ်

တရိိစiာနတ်စေ်ကာင ်လိ0အပ်သည့အ်တကွေ်Nကာင့ ်မသနစ်မွ်းမZa2ိသVတစဦ်းအား အမိ်ရာ 

ပံပိ့0းသVတစဦ်းအေနြဖင့ ်ေနထိ0ငရ်န ်မြငငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါ သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်မ2 12ငမ်ချ1ိ0ငပ်ါ။ 

မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒေအာကတ်ငွ ်အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်

တရိိစiာနတ်စေ်ကာငတ်ငွ ်တရားဝင ်ေလက့ျင့သ်ငN်ကားမZ သိ0မ့ဟ0တ ်လကမ်2တ ်a2ိရန ်

မလိ0အပ်ပဲ အမိ်ရာ ပံပိ့0းသVအေနြဖင့ ်အဆိ0ပါ တရိိစiာနထ်တံငွ ်လကမ်2တ၊် ေလက့ျင့ ်

သငN်ကားTပီးေNကာငး် သိ0မ့ဟ0တ ် 

၁၇

အမ်ိရာပ့ံပိFးသKတစဦ်းအေနြဖင့ ်ေအာက်ပါတိ+ကိ့+ မေမးDိ+ငပ်ါ- 

• မသနစွ်မ်းမG၏ သေဘာသဘာဝ D3င့ ်ြပငး်ထနမ်G 

• သင၏် ေဆးဖက်ဆိFငရ်ာ အေြခအေန သိFမ့ဟFတ် သမိFငး်ေEကာငး် D3င့ဆ်က်စပ်သည့ ်လ#ိ7i ဝ3က်သိFသပ်ိမGဆိFငရ်ာ သင၏်ရပိFငခွ်င့ကိ်F 

လက်လrတ်မG လိFအပ်ေစDိFငသ်ည့ ်ေမးခွနး်များ 

• သင်၏ ေဆးဖက်ဆိFင်ရာ မ3တ်တမ်းများကိF Eကည့်qGရန် 

မ#တ
ေသ

ာ အိ
မ်ရာ 
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ဝနေ်ဆာငမ်Zေပးသည့ ်တရိိစiာနတ်စေ်ကာငအ်ေနြဖင့ ်လိ0ငစ်ငa်2ိမa2ိ သကေ်သြပမZ လိ0အပ်ေစရန ်ခငွ့မ်ြပSပါ။ အမိ်ေမးွတရိိစiာနမ်ျားအတကွ ်အရွယအ်စား၊ အေလးချိန ်

သိ0မ့ဟ0တ ်အမျိSးအစားကိ0 ကန ့သ်တသ်ည့ ်ေပRလစမီျားက အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်တရိိစiာနမ်ျားအတကွ ်အကျံSးမဝငပ်ါ။ အမိ်ေမးွတရိိစiာန ်အခေNကး 12င့/်သိ0မ့ဟ0တ ်

အမိ်ေမးွတရိိစiာနအ်တကွ ်စရနေ်ငမွျားကိ0 အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်တရိိစiာနမ်ျားအတကွ ်ကငး်လတွရ်မည။် 

အလ2မ်းမ2ီရY2ိBိDငမ်E B2င့ ်ေဆာကလ်Dပ်ေရး အသစမ်ျား 
အကယ၍် အေဆာကအ်ဦးအတငွး် အခနး် ေလးခနး် သိ0မ့ဟ0တ ်ပိ0Tပီးပါပါက 12င့ ်အခနး်များက ပထမထပ်တငွa်2ိသညြ်ဖစေ်စ ဓာတေ်လ2ကားတစခ်0 

ဝနေ်ဆာငေ်ပးသညြ်ဖစေ်စ မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒေအာကတ်ငွ ်၁၉၉၁ ခ012စ ်မတလ် ၁၃ ရကေ်န ့ ေနာကပိ်0ငး် အရငဆ်ံ0း 

ေနထိ0ငရ်နအ်တကွေ်ဆာကလ်0ပ်ထားခဲေ့သာ မိသားစ0အများအြပားအတကွ ်အမိ်ရာသစတ်ငွး်a2ိ တစထ်ပ်အမိ်ခနး်များကိ0 အလ2မ်းမ2ီရa2ိရမည။် မjတေသာအမိ်ရာ 

အကဥ်ပေဒပါ အလ2မ်းမ2ီရa2ိရန ်လိ0အပ်ချကမ်ျားအတိ0ငး် လိ0ကန်ာသည့အ်ေနြဖင့ ်အမိ်ရာတငွ ်ေအာကပ်ါသငွြ်ပငမ်ျား ပါa2ိရမည ်- 

• အလ2မ်းမ2ီရa2ိ1ိ0ငသ်ည့ ်လမ်းေNကာငး်တစခ်0ပါသည့ ်အလ2မ်းမ2ီရa2ိ1ိ0ငသ်ည့ ်အေဆာကအ်ဦး ဝငေ်ပါကတ်စခ်0 

• အလ2မ်းမ2ီရa2ိ1ိ0ငသ်ည့ ်ြပညသ်Vပိ0င ်12င့ ်အများသံ0း ဧရိယာများ 

• ဘးီတပ်က0လားထိ0ငတ်စခ်0သံ0းသVတစဦ်း ြဖတဝ်ငရ်န ်ခငွ့ြ်ပSသည့ ်တခံါးများ 

• ေနထိ0ငရ်ာ ေနရာအခနး်အတငွး်သိ0 ့ 12င့ ်ြဖတT်ပီး သာွးလာ1ိ0ငသ်ည့ ်အလ2မ်းမ2ီရa2ိ1ိ0ငေ်သာ လမ်းေNကာငး် 

• မီးခလ0တမ်ျား၊ လjပ်စစမ်ီးေပါကမ်ျား၊ သာမိ0စတက ်12င့ ်အြခား ပတဝ်နး်ကျငa်2ိ ထနိး်ချSပ်မZများ အလ2မ်းမ2ီရa2ိ1ိ0ငသ်ည့ ်ေနရာများတငွး်a2ိြခငး် 

• ေနာက်ပိ0ငး်တွင ်လက်ကိ0ငဘ်ားများ တပ်ဆငရ်န ်ေရချိSးခနး်နရံံများတွင ်အားြဖည့အ်ေထာက်အကVများပါa2ိြခငး် 

• အတငွး်၌ ဘးီတပ်က0လားထိ0င ်အသံ0းြပSသVတစဦ်းအား ေa2 nတိ0းေနာကဆ်0တ ်လ0ပ်ရနခ်ငွ့ြ်ပS1ိ0ငသ်ည့ ်မီးဖိ0ခနး်များ 12င့ ်ေရချိSးခနး်များa2ိြခငး် 

 

အကယ၍် သငသ်ည ်အမ်ိရာဆိDငရ်ာ ခဲွြခားဆကဆ်မံEေတွ_ Cက6ံရသညဟ်D ထငြ်မငပ်ါက ဘာလDပ်ပါမလ။ဲ 
အကယ၍် သငသ်ည ်အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ခွြဲခားဆကဆ်မံZ ေတွn NကSံရသညဟ်0 ယံ0Nကညပ်ါက သင၏်အမZကစိWအတကွ ်သကေ်သြပရာတငွ ်ကVညရီန ်အြဖစအ်ပျက1်2င့ ်

ဆကစ်ပ်သည့ ်အမညမ်ျား၊ ေနစ့ွမဲျား 12င့ ်အေသးစတိအ်ချကမ်ျားပါသည့ ်မ2တတ်မ်းများ 12င့ ်စာရွကစ်ာတမ်းများကိ0 ထနိး်သမိ်းထားရန ်အေရး~ကးီပါသည။် 

အမိ်a2ငတ်စဦ်းအား ဆန ့က်ျငT်ပီး အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ခွြဲခားဆကဆ်မံZ တိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0 လိ0ကလ်aံ2ာေဖွရန ်ေရွးချယစ်ရာအများအြပားa2ိပါသည။် 

မjတေသာအမ်ိရာဆိ0ငရ်ာ တိ0ငN်ကားချက်များကိ0 အြဖစအ်ပျက် ြဖစပ်ျက်ခ့ဲသညမ်2 တစ1်2စအ်ထ ိအေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်0 အမ်ိရာ 12င့ ်TမိSn ြပ ဖံွn TဖိSးတိ0းတက်ေရးဌာန တွင ်

သိ0မ့ဟ0တ် ပနဆ်ိ0ငလ််ေဗးနးီယား လVသားေရးရာ ဆက်ဆမံZများ ေကာ်မစa်2ငထ်တွံင ်အြဖစအ်ပျက် ြဖစပ်ျက်သညမ်2 ရက်ေပါငး် ၁၈၀ အထ ိဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်1ိ0ငပ်ါသည။် 

ထပ်ေဆာငး်Tပီး တရားစွဆဲိ0မZတစခ်0ကိ0 ြပညေ်ထာငစ်0တရားqံ0းတွင ်12စ1်2စအ်ထ ိဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်1ိ0ငပ်ါသည။် အကယ်၍ အမ်ိa2ငတ်စဦ်းအေနြဖင့ ်ခဲွြခားဆက်ဆခ့ဲံသညဟ်0 

ေတွn a2ိပါက အဆိ0ပါ အမ်ိရာခဲွြခားဆက်ဆမံZမ2 သားေကာငမ်ျားသည ်အြခားေရွးချယ်စရာ အမ်ိရာရယVေနစe က0နက်ျခ့ဲေသာ အတ်ိစိ0က် က0နက်ျစရိတ်များ 12င့ ်ယငး်အမ်ိရာ12င့ ်

ဆက်စပ်သည့ ်ထပ်ေဆာငး်က0နက်ျစရိတ်တစခ်0ခ0ကိ0 ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ချီးြမlင့ြ်ခငး် ခံရ1ိ0ငပ်ါသည။်  

အa2ကရ်ြခငး်၊ စတိေ်သာကေရာကြ်ခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်အြခား စတိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ ဒါဏရ်ာများအတကွ ်စးီပာွးေရးအရမဟ0တသ်ည့ ်ထခိိ0ကမ်Zများကိ0လညး် 

ြပနလ်ညရ်a2ိ1ိ0ငပ်ါသည။်  
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၁၉ 

အမ်ိHEင ်သိ+မ့ဟ+တ ်အမ်ိငEားအတက်ွ မQတေသာအမ်ိရာဆိ+ငရ်ာ အခမ့ဲ အတိ+ငပ်ငခံ်တစဦ်းရHEိရန်အတက်ွ သိ+မ့ဟ+တ ်မQတေသာအမ်ိရာ 

ဆိ+ငရ်ာ တိ+င7်ကားချက်တစခ်+ကိ+ လန်ကက်စတာ DEင့ ်ေယာခ့် ေကာငတ်မီျားအတွငး် ဖိFငတ်ငသွ်ငး်ရန ်နည်းပညာပိFငး်ဆိFငရ်ာ 

အေထာက်အကKရ]3ိရနအ်တွက် LHOP မ#တေသာအမ်ိရာ ဖFနး်လိFငး်ကိF ဖFနး်နပံါတ် 717-299-7840 တွင ်ေခpဆိFပါ သိFမ့ဟFတ် က\D်Fပ်တိF၏့ 

www.lhop.org.ဝက်ဘဆ်ိ+က်သိ+ ့ ဝငေ်ရာက်7ကည့်TJပါ။ 

ပန်ဆိ+ငလ််ေဗးနီးယား လFသားေရးရာ ဆက်ဆေံရးများ ေကာ်မစH်Eင ်ထံတွင ်တိFငE်ကားချက်တစခ်F ဖိFငတ်ငသွ်ငး်ရနအ်တွက် ဖFနး်နပံါတ် 

215-560-2496 ကိF ေခpဆိFပါ သိFမ့ဟFတ် www.phrc.pa.gov.သိF ့ ဝငေ်ရာက်Eကည့q်Gပါ။ 
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အမ်ိရာပ့ံပိDးသGမ2 ြပ6လDပ်သည့ ်မ"တေသာ အမ်ိရာဆိDငရ်ာ ြဖစေ်လြ့ဖစထ်Y2ေသာ အမ2ားများ B2င့ ်

ယငး်တိDက့ိD မညသ်ိD ့ တားဆးီကာကယွB်ိDငပံ်D 

1. မAတတ်မ်းများ သမ်ိးဆညး်ထားရန် ပျကက်ကွြ်ခငး် 
မjတေသာအမ်ိရာ ြဖစေ်စမညဟ်0 ကတိကဝတ်a2ိသည့ ်အမ်ိa2ငမ်ျားပငလ်jင ်၄ငး်တိ0ကိ့0ယ်တိ0င ်မjတေသာအမ်ိရာဆိ0ငရ်ာ တိ0ငN်ကားချက်တစခ်0 - သိ0မ့ဟ0တ် 

တရားစွဆဲိ0မZတစခ်0ပင ်ရငဆ်ိ0ငေ်နရသညကိ်0 ေတွn a2ိ1ိ0ငN်ကသည။် အမ်ိရာဆိ0ငရ်ာ ခဲွြခားဆက်ဆမံZ တိ0ငN်ကားချက်တစခ်0အတွငး် အေကာငး်ဆံ0းခ0ခံမZမ2ာ အမ်ိင2ား 12င့ ်

အလားအလာa2ိသည့အ်မ်ိင2ား တိ01့2င့ ်ဘက်ေပါငး်စံ0မ2အြပနအ်လ2နေ်ြပာဆိ0မZများအားလံ0းတွင ်မjတေသာ အမ်ိရာ ြဖစေ်စရန ် ေလက့ျင့လ်0ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစသ်ည။်  

2. စညး်ကမ်း DAင့ ်သတမ်Aတခ်ျကမ်ျားကိ4 အသံ4းချရာတငွ ်တသမတတ်ညး် မြဖစြ်ခငး် 
စညး်ကမ်း 12င့ ်သတမ်2တခ်ျကမ်ျားကိ0 တနး်တVညတီV 12င့ ်တသမတတ်ညး် အသံ0းချသင့ပ်ါသည။် အကယ၍် မနေ်နဂျာ သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငက် လကa်2ိ သိ0မ့ဟ0တ ်

အနာဂတ ်အမိ်င2ားများအတကွ ်စညး်မျeးများကိ0 ပိ0Tပီးတငး်တငး်ကျပ်ကျပ် အသံ0းချခဲပ့ါက ခွြဲခားဆကဆ်မံZဆိ0ငရ်ာ တိ0ငN်ကားချကမ်ျားကိ0 ဆန ့က်ျငခ်0ခရံန ်

ခကခ်1ဲိ0ငပ်ါသည။် 

3. တံ4 ့ြပန် လကစ်ားေချြခငး် 
ဥပေဒအရ အကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်သV သိ0မ့ဟ0တ ်သVမ၏ အခငွ့အ်ေရးများကိ0 ေလက့ျင့လ်0ပ်ေဆာငသ်V တစဦ်းဦးအား အတငး်တိ0ကတ်နွး်ြခငး်၊ ေြခာကလ်2န ့ြ်ခငး်၊ 

Tခမိ်းေြခာကြ်ခငး်၊ သိ0မ့ဟ0တ ်စကွဖ်ကေ်12ာင့ယ်2ကြ်ခငး်ကိ0 မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒက တရားမဝငြ်ဖစေ်စပါသည။် 

ထိ0အ့တကွေ်Nကာင့ ်အမိ်င2ားတစဦ်းက မညသ်ည့ ်ြပညန်ယ၊် ေဒသ1vရ သိ0မ့ဟ0တ ်ြပညေ်ထာငစ်0 ေအဂျငစ်မီဆိ0ြဖင့ ်တိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0 တငသ်ငွး်ပါက 

အမိ်ရာပံပိ့0းသVအေနြဖင့ ်အမိ်င2ားအား ယငး်အခငွ့အ်ေရးကိ0 ေလက့ျင့လ်0ပ်ေဆာငခ်ငွ့ ်ြပSရမည။် 

4. အားလံ4း အရွယေ်ရာကC်ပီးသ; သိ4မ့ဟ4တ ်အရွယေ်ရာကC်ပီးသ; စ4ေပါငး်အမ်ိရာ 
မိသားစ0 အဆင့အ်တနး် (အသက ်၁၈ 12စေ်အာက ်ကေလးများ a2ိေနြခငး်) အေပR အေြခြပSသည့ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံZကိ0 တားြမစရ်န ်၁၉၈၈ ခ012စ ်ညလီာခကံ မjတေသာ 

အမိ်ရာ ြပညေ်ထာငစ်0 အကဥ်ပေဒကိ0 ြပငဆ်ငခ်ဲသ့ည။် အမိ်ရာကိ0 အသကအ်ရွယ~်ကးီသVများအတကွသ်ာဟ0 အဆင့အ်တနး်မသတမ်2တထ်ားပဲ12င့ ်ကေလးများပါသည့ ်

မိသားစ0များကိ0 အမိ်ရာရa2ိမZမ2 ဖယထ်0တြ်ခငး်သည ်တရားမဝငြ်ဖစသ်ည။် 

ေပRလစမီျား 12င့ ်လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များအေနြဖင့ ်အသက ်၅၅ 12စ ်သိ0မ့ဟ0တ ်အထကa်2ိသVများအတကွ ်အမိ်ရာ၊ အသက ်၆၂ 12စ ်သိ0မ့ဟ0တ ်အထကa်2ိသVများ 

ေနထိ0ငသ်ည့အ်မိ်ရာ၊ သိ0မ့ဟ0တ ်အသက ်၅၅ 12င့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်အထကa်2ိသV တစဦ်း သိ0မ့ဟ0တ ်တစဦ်းထကပိ်0Tပီး ေနထိ0ငသ်ည့ ်အခနး် အနညး်ဆံ0း ၈၀ % ပံပိ့0းေပးရန ်

ရညရွ်ယခ်ျကတ်စခ်0 ေဖာ်ထ0တြ်ပသရမည။် 

5. ေဘးအDXရာယက်ငး်@Aငး်ေရးအတကွ ်စိ4းရိမ်ပ;ပန်စရာများေVကာင့ ်မိသားစ4 အဆင့အ်တန်းဆိ4ငရ်ာ ဥပေဒများကိ4 ချိUးေဖာကြ်ခငး် 

ကေလးများပါသည့ ်မိသားစ0များအား ဆန ့က်ျငT်ပီး ခွြဲခားဆကဆ်မံZကိ0 တားြမစသ်ည့ ်ဥပေဒများြဖင့ ်ပဍပိက�ြဖစမ်Zကိ0 ေa2ာငa်2ားရန ်ေဘးအ1vရာယက်ငး်a2ငး်ေရး 

စညး်မျeးများကိ0 ဂq0တစိ0က ်ထ0တေ်ဖာ်ရပါမည။် မနေ်နဂျာ သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငတ်စဦ်းအေနြဖင့ ်ေဘးအ1vရာယက်ငး်a2ငး်ေရး စညး်မျeးများကိ0 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်~ကSိးစားစeတငွ ်ဥပေဒကိ0 မသလိိ0ကပဲ် ချိSးေဖာကမ်ိ1ိ0ငပ်ါသည။် တရားမဝငသ်ည့ ်အေလအ့ထများတငွ ်ေရကVးကန ်

ေဘးအ1vရာယက်ငး်a2ငး်ေရးဆိ0ငရ်ာ စိ0းရိမ်ပVပနစ်ရာေNကာင့ ်ကေလးငယမ်ျားပါသည့ ်မိသားစ0များကိ0 အမိ်င2ားရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်၊ အပနး်ေြဖအနားယVသည့ ်

ဧရိယာများကိ0 ကေလးများအသံ0းြပSြခငး်ကိ0 တားြမစြ်ခငး်၊ 12င့ ်ဝရနတ်ာပါသည့ ်အထပ်ြမင့မ်ျားကိ0 ကေလးများပါသည့ ်မိသားစ0များအား င2ားရမ်းရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး် တိ0 ့ 

ပါဝငပ်ါသည။် 

6. မသန်စမ်ွးမTတစခ်4@Aိသ;များအား ကျိUးေVကာငး်ေလျာ်ညစီာွ ေနရာထိ4ငခ်ငး်ေပးရန် ပျကက်ကွြ်ခငး် 

ယငး်သည ်ေဒသ1vရ၊ ြပညန်ယ ်12င့ ်ြပညေ်ထာငစ်0 မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒကိ0 ချိSးေဖာကမ်Zတစခ်0ြဖစပ်ါသည ်- 

• မသနစ်မွ်းမZa2ိသVတစဦ်းအား အမိ်င2ားရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်၊ 

• အမိ်င2ားသVအေနြဖင့ ်ေနထိ0ငရ်ာ ေနရာကိ0 အသံ0းြပSTပီး Nကည1်Vးခစံား1ိ0ငစ်မွ်းa2ိေစရနအ်တကွ ်မa2ိမြဖစလ်ိ0အပ်1ိ0ငသ်ည့ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်ZမျိSး လိ0အပ်ချိနတ်ငွ ်

ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zေပးရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်၊ 

အိမ်ရာ ပ့ံပိ+းသ.တစ်ဦးအေနြဖင့ ်
သထိားသင့ေ်သာအရာ 
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• အမိ်င2ားသVအေနြဖင့ ်ေနထိ0ငရ်ာ ေနရာကိ0 အသံ0းြပSTပီး Nကည1်Vးခစံား1ိ0ငစ်မွ်းa2ိေစရနအ်တကွ ်ခငွ့ြ်ပSမည့ ်ေနရာထိ0ငခ်ငး်မျိSး လိ0အပ်ချိနတ်ငွ ်ေပRလစမီျား၊ 

အေလအ့ထများ၊ လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များ၊ သိ0မ့ဟ0တ ်ဝနေ်ဆာငမ်Zများ ကငး်လတွခ်ငွ့ေ်ပးရန ်သိ0မ့ဟ0တ ် မမွ်းမံြပငဆ်ငရ်န ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်။ 

မသနစ်မွ်းမZa2ိသည့ ်အမိ်င2ားများထမံ2 ေနရာထိ0ငခ်ငး်ေပးရန ်12င့ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငေ်ပးရန ်ေတာငး်ဆိ0ချကသ်ည ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညရီမည၊် သိ0ပ့ါေသာ်လညး် 

သင၏် အမိ်ြခေံြမကိ0 ြပညေ်ထာငစ်0 ေထာကပံ်ေ့င ွ(အခနး် ၈၊ 

အိမ်ြခံေြမ အခွန်ေ�ကး၊ အိမ်ရာ အာဏာပိ0င်၊ စသြဖင့)် လက်ခံပါက သင့အ်ေနြဖင့ ်ေနရာထိ0င်ခင်း သိ0မ့ဟ0တ် မွမ်းမံြပင်ဆင်မZအတွက် ေငေွပးေချရန် 

လိ0အပ်1ိ0င်ပါသည်။ ေဆးဖက်ဆိ0င်ရာ သိ0မ့ဟ0တ် q0ပ်ပိ0င်းဆိ0င်ရာက0ထံ0း အပိ0င်းတွင်းa2ိသVတစ်ဦးထံမ2 မသန်စွမ်းမZဆိ0င်ရာ စာရွက်စာတမ်း ေတာင်းဆိ0ရန်အခွင့အ်ေရး 

စီမံခန ့ခဲွ်ေရးတွင် a2ိပါသည်။ ေနရာထိ0င်ခင်းလ0ပ်ေပးရန် ေတာင်းဆိ0ချက်က မလိ0လားအပ်သည့် အ0ပ်ချSပ်ေရးပိ0င်းဆိ0င်ရာ သိ0မ့ဟ0တ်  

ေငေွNကးအရ ဝနထ်0တဝ်နပိ်0းတစခ်0 မြဖစသ်င့ပ်ါ၊ သိ0 ့ြဖစပ်ါ၍ မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Zကိ0 အနာဂတ ်အမိ်င2ားများအသံ0းမြပS1ိ0ငပ်ါ အမိ်ြခေံြမကိ0 ၄ငး်၏ 

မVလအေြခအေနအတိ0ငး်ြပနအ်ပ်ရန ်အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်အာမခေံငထွားသင့T်ပီး သV သိ0မ့ဟ0တ ်သVမအေနြဖင့ ်လကမ်2တရ် ကနထ်qိ0ကတ်ာတစဦ်းြဖင့ ်

ေြပာငး်လမဲZများြပSလ0ပ်ရန ်ေတာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် 

မ2တခ်ျက ်- လနက်ကစ်တာ ေကာငတ်၊ီ q0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ မသနစ်မွ်းမZa2ိသVများအတကွ ်အမိ်ရာ a2ားပါးေနပါသြဖင့ ်သင့ထ်တံငွ ်မမွ်းမံြပငဆ်ငထ်ားေသာ 

အခနး်တစခ်0 a2ိပါက လjငလ်jငြ်မနြ်မန ်င2ားရမ်းရန ်ြဖစ1်ိ0ငသ်ည့ ်ေစျးကကွဝ်င ်အမိ်ြခေံြမတစခ်0 ြဖစပ်ါသည။် 

ဥပမာ - အမိ်င2ားက ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညေီသာ ေနရာထိ0ငခ်ငး်တစခ်0 ေတာငး်ဆိ0ပါက ကားရပ်နားရန ်ေနရာများကိ0 ပံ0မ2နအ်ားြဖင့ ်အမိ်င2ားများအတကွ ်

မသတမ်2တေ်ပးသည့တ်ိ0င ်အမိ်a2ငတ်စဦ်းအေနြဖင့ ်လZပ်a2ားသာွးလာရာတငွ ်ခ�တယ်ငွး်ချကa်2ိေသာ အမိ်င2ားတစဦ်း အတကွ ်ကားရပ်နားရနေ်နရာတစခ်0 

သတမ်2တေ်ပးရန ်လိ0အပ်1ိ0ငပ်ါသည။် ယငး်ေနရာသည ်အလယွတ်ကVအလ2မ်းမ2ီသည့ ်လမ်းေNကာငး်12င့ ်အနးီဆံ0းြဖစသ်င့ပ်ါသည။် 

7. မ#တေသာအမ်ိရာဆိ4ငရ်ာ သင၏် ကတကိဝတက်ိ4 မန်ေနဂျာများ DAင့ ်သင့က်4မ[ဏီ၏ ေအးဂျင့မ်ျားအားလံ4းသိ4 ့ @Aငး်@Aငး်လငး်လငး် လကဆ်င့က်မ်းေပးရန် 

ပျကက်ကွြ်ခငး် 

မjတေသာအမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ တိ0ငN်ကားချက ်အေတာ်များများက အင2ားချထားသည့ ်ေအးဂျင့၊် မနေ်နဂျာ သိ0မ့ဟ0တ ်အလ0ပ်ကိ0 အဆံ0းသတT်ပီး 

အစစအရာရာကိ0 အမိ်a2င၏်တာဝနအ်ြဖစ ်ချနထ်ားရစခ်ဲေ့သာ ြပSြပငထ်နိး်သမိ်းေရး ဝနထ်မ်းတစဦ်းြပSလ0ပ်ခဲသ့ည့ ်ေမးခနွး်ေမးစရာa2ိသည့ ်

တစခ်0တညး်ေသာ အမိ်င2ားချထားေရးဆံ0းြဖတခ်ျက ်မ2ေပRထနွး်လာပါသည။် အမိ်င2ားများ 12င့ ်ဝနထ်မ်းတိ0အ့ား မjတေသာအမိ်ရာအေပR ထားa2ိသည့ ်သင၏် 

ကတကိဝတအ်ေNကာငး် သတေိပးပါ။ ထငa်2ားသည့ ်ေနရာများတငွ ်မjတေသာအမိ်ရာအေNကာငး် ပိ0စတာများ ြပသထားပါ။ 

မjတေသာ အမိ်ရာအေပR ထားa2ိသည့ ်သင၏် ကတကိဝတဆ်ိ0ငရ်ာ ေNကြငာချကက်ိ0 အမိ်င2ားများ 12င့ ်ဝနထ်မ်းတိ0ထ့ ံလVထ0သတငး်စာများ သိ0မ့ဟ0တ ်

စာေစာငအ်တငွး် ကာလအလိ0က ်ြဖန ့ြ်ဖyးေပးပါ။ 

8. ဝန်ထမ်းအားလံ4းအား ေလက့ျင့သ်ငV်ကားေပးရန် ပျကက်ကွမ်T 
ဥပေဒများ ေြပာငး်လမဲZ။ ညလီာခကံ ဥပေဒသစမ်ျား 12င့ ်ြပငဆ်ငခ်ျကသ်စမ်ျားကိ0 အတညြ်ပSလိ0ကသ်ည။် တရားqံ0း ဆံ0းြဖတခ်ျကမ်ျားက 

a2ိလကစ်ဥပေဒများအေပR အဓိပ�ါယသ်စမ်ျား ထပ်ေဆာငး်ထည့ေ်ပးသည။် မနေ်နဂျာ၊ အင2ာချထားေရးမ2 ေအးဂျင့၊် သိ0မ့ဟ0တ ်

ြပSြပငထ်နိး်သမိ်းေရးဝနထ်မ်းတိ0က့ ဥပေဒေြပာငး်လသဲာွးခဲသ့ညက်ိ0 သတမိမVမိပဲ ဥပေဒကိ0 အမ2တမ်ထင ်ချိSးေဖာကလ်ိ0က1်ိ0ငသ်ည။် 

သင၏်ဝနထ်မ်းတစဖ်ွဲnလံ0းအား မjတေသာအမိ်ရာ ဆိ0ငရ်ာ ေလက့ျင့သ်ငN်ကားေရး ေဆးွေ1းွပွဲတစခ်0တငွ ်တစ1်2စလ်jင ်တစ~်ကမိ် တကေ်ရာကေ်စပါ။ 

အကယ၍် သင၏်စးီပာွးေရးသည ်လနက်ကစ်တာ 12င့ ်ေယာခ့ေ်ကာငတ်မီျားတငွး် a2ိပါက ေလက့ျင့သ်ငN်ကားမZကိ0 LHOP a2ိ အမိ်ရာ တနး်တVညတီV 

ရa2ိေရး12င့ ်သာတVညမီjြဖစေ်ရး အငစ်တကီျSတိ0မ့2 ပံပိ့0းေပးပါသည။် ဖ0နး်နပံါတ ်(717) 291-9945 လိ0ငး်ခွ ဲ109 ကိ0ေခRဆိ0ပါ။ 

9. ကျိUးေVကာငး်မေလျာ်ညသီည့ ်ေနထိ4ငပံ်4 စခံျိန်စ]ံ^န်းများ 
ေဒသ1vရ ေနထိ0ငပံ်0 စခံျိနစ်¡ံ�နး်များ သးီသန ့မ်a2ိသည့ေ်နရာတငွ ်လV12စေ်ယာကလ်jင ်အပ်ိခနး်တစခ်နး် ေနထိ0ငေ်ရး ကန ့သ်တခ်ျကက် 

ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီညဟ်0 ယVဆသညဟ်0 အမိ်ရာ 12င့ ်TမိS n ြပ ဖွံn TဖိSးတိ0းတကေ်ရး ဌာနက ထ0တြ်ပနပ်ါသည။် သိ0ေ့သာ် အေြခအေနရပ်များအေပR 

မVတညT်ပီး ယငး်သိ0ေ့သာ ကန ့သ်တခ်ျကတ်စခ်0က 

အ
မိ်ရာပံပ့ိ;းသ

<  
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စနိေ်ခRမZြဖစေ်စ1ိ0ငT်ပီး အပ်ိခနး်တစခ်နး်လjင ်လV12စဦ်းထကန်ညး်သည့ ်မညသ်ည့အ်ရာမဆိ0က ကေလးများa2ိသည့ ်မိသားစ0များအား ဆန ့က်ျငT်ပီး 

ဆိ0းကျိSးသကေ်ရာကမ်Zတစခ်0 ြဖစေ်စြခငး်ြဖင့ ်မjတေသာအမိ်ရာ ဥပေဒများကိ0 ချိSးေဖာက1်ိ0ငပ်ါသည။် ထိ0အ့ြပင ်a2ိလကစ် မညသ်ည့ ်ေနထိ0ငပံ်0 

စခံျိနစ်¡ံ�နး်များမဆိ0ကိ0လညး် တသမတတ်ညး် ကျင့N်ကရံမည။် 

10. သင၏် အမ်ိငAားများDAင့ ်ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4ရန် ပျကက်ကွမ်T 
"ထေိရာကသ်ည့ ်ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ0ပံ0ဆိ0ငရ်ာ က�မ်းကျငမ်Zများ" က အသံ0းအလနွအ်က�ံများသည့ ်စကားစ0တစခ်0ြဖစ1်ိ0ငပ်ါေသာ်လညး် အမိ်a2င-်

အမိ်င2ား ဆကဆ်ေံရးများတငွမ်V တနဖိ်0းမြဖတ1်ိ0ငသ်ည့ ်စကားစ0တစခ်0ြဖစသ်ည။် ၄ငး်တိ0၏့ အမိ်ရာအေနအထားအေပR 

အဆိ0းဖကမ်2သကေ်ရာကမ်Zတစခ်0a2ိ1ိ0ငသ်ည့ ်သငြ်ပSလ0ပ်ေသာ မညသ်ည့ဆ်ံ0းြဖတခ်ျကမ်ဆိ0 သိ0မ့ဟ0တ ်လ0ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ဆိ0ကိ0 

သင၏်အမိ်င2ားများအား a2ငး်a2ငး်လငး်လငး် လကဆ်င့က်မ်းTပီး စတိa်2ညလ်ကa်2ည ်a2ငး်ြပပါ။ ဥပမာ -  ချိSးေဖာကမ်Z 'မလ0ပ်ရန ်သတေိပးချက'် 

တစခ်0တငွး်a2ိ ခနွအ်ား~ကးီေသာ စကားရပ်က အမိ်င2ားများသည ်၄ငး်တိ0အ့ေနြဖင့ ်အမိ်မ212ငခ်ျခရံသညဟ်0 မNကာခဏ အရိပ်အ£မက ်ြပေလa့2ိသည။်  

သတေိပးချက၏် ရညရွ်ယခ်ျကမ်2ာ အတညြ်ပSခဲသ့ည့ ်ချိSးေဖာကမ်Zကိ0 ြပငဆ်ငရ်နြ်ဖစေ်Nကာငး် အမိ်င2ားအား a2ငး်ြပပါ။ ယငး်က 

မjတေသာအမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ေအဂျငစ်သီိ0 ့ ဖ0နး်ေခRဆိ0ရမZမ2 ကာကယွေ်ပး1ိ0ငပ်ါသည။် 

မ"တေသာ အမ်ိရာ အကဥ်ပေဒဆိDငရ်ာ ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျား 

မ#တေသာအမ်ိရာ အကဥ်ပေဒမA ကာကယွေ်ပးထားေသာ အမ်ိရာ 

မjတေသာ အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ြပညေ်ထာငစ်0 အကဥ်ပေဒ 12င့ ်ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား လVသားေရးရာ ဆကဆ်ေံရးများ အကဥ်ပေဒအရ 

ေအာကပ်ါအမိ်ရာများကိ0 ယငး်အကဥ်ပေဒများေအာကတ်ငွ ်ကာကယွေ်ပးထားပါသည ်- 

• င2ားရမ်း သိ0မ့ဟ0တ ်အင2ားချထားသည့ ်လVေနအမိ်ခနး်များ 

• ေရွnလျားအမိ် ရပ်နားစခနး်များ 

• ေငေွNကးအေထာကအ်ပံရ့ယVထားေသာ၊ ေရာငး်ချTပီးေသာ 

သိ0မ့ဟ0တ ်င2ားရမ်းထားေသာ အမိ်ရာ 

 

အမ်ိရာဆိ4ငရ်ာ ခွဲြခားဆကဆ်မံTက တန်ဖိ4းNကးီDိ4ငပ်ါသည ်

• ကနွဒ်ိ0မီနယီမ်များ 

• ေငေွNကးအေထာကအ်ပံရ့ယVထားေသာ၊ ေရာငး်ချTပီးေသာ သိ0မ့ဟ0တ ်

င2ားရမ်းထားေသာ ေြမ 

• မjတေသာအမိ်ရာ ဥပေဒများေအာကတ်ငွ ်အမ2နတ်ကယ ်12င့ ်ြပစဒ်ဏခ်ျမ2တမ်ZေNကာင့ ်ပျကစ်းီဆံ0းqZ ံးမZ သာမက ြပနလ်ညရ်a2ိေသာ တရားqံ0းက0နက်ျစရိတမ်ျား 

12င့ ်ဥပေဒေရးရာ အခေNကးေငမွျားကိ0 နစန်ာသVများအား  ချီးြမlင့ေ်ပး1ိ0ငပ်ါသည။် ထပ်ေဆာငး်Tပီး အရပ်သားြပစဒ်ဏမ်ျားကိ0လညး် ချမ2တ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

• အြခား သာတVညမီja2ိသည့ ်သကသ်ာေစေရးတငွ ်တိ0ငN်ကားချကတ်ငွး်ပါဝငေ်သာ ေနထိ0ငရ်ာ အခနး် သိ0မ့ဟ0တ ်အလားတVအခနး်တစခ်0ကိ0 အလ2မ်းမ2ီရa2ိ1ိ0ငေ်ရး 12င့ ်

အဆိ0ပါ ေနထိ0ငရ်ာေနရာ12င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Zများ သိ0မ့ဟ0တ ်အေဆာကအ်အံ0များ ြပဌာနး်ေပးြခငး်တိ0 ့ ပါဝငေ်သာ်လညး် ယငး်တိ0သ့ာဟ0 

ကန ့သ်တမ်ထားပါ။ 

• ခွြဲခားဆကဆ်မံZa2ိေသာ အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ အေလအ့ကျင့မ်ျား12င့ ်သင့ေ်လျာ်သည့ ်တရားqံ0းမ2သကသ်ာခငွ့ရ်ေစေရးသညလ်ညး် ြပဿနာတစရ်ပ်ြဖစလ်ာ1ိ0ငပ်ါသည။်  

သင့က်ိ4ယသ်င ်ကာကယွပ်ါ 

• တိ0င်Nကားချက်များအားလံ0းကိ0 အေလးအနက်သေဘာထားပါ။ 

• ေမးခွနး်များေမးရန ်မေNကာက်ပါ12င့ ်သိ0မ့ဟ0တ် 

တိ0ငN်ကားချက်ကိ0 စံ0စမ်းစစေ်ဆးေနသည့ ်ေအဂျငစ်ထီမံ2 

ေြဖa2ငး်ချက်တစခ်0 ရယVပါ။ 

• အချိန~်ကSိတငT်ပီး ေပRလစမီျား၊ လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များ၊ 12င့ ်

လမ်း¡�နခ်ျကမ်ျား စာြဖင့ေ်ရးသားေဖာ်ထ0တထ်ားTပီး 

ကစိWရပ်တိ0ငး်တငွ ်ယငး်တိ0အ့တိ0ငး် လိ0ကန်ာပါ။  

• လ0ပ်ေဆာငမ်Zများ၊ ေပRလစမီျား 12င့ ်လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များအားလံ0းကိ0 

တရားဝငT်ပီး၊ ခဲွြခားဆက်ဆမံZမြပSသည့ ်စးီပွားေရး 

အချက်အလက်များအေပR အေြခြပSေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

• အဆိ0ပါ ေပRလစမီျား၊ လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များ၊ 12င့ ်လမ်း¡�နခ်ျက်များကိ0 

အလားတV အမZကိစWရပ်များတွင ်လိ0က်နာခ့ဲေNကာင့ ်ေဖာ်ထ0တ်ြပသရန ်

တိကျTပီး၊ ြပည့စ်ံ0ေသာ မ2တ်တမ်းမ2တ်ရာများ အဆငသ်င့a်2ိပါေစ။  
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အိမ်ခနး်တစ်ခနး်a2ာေသာအခါတွင ်ထည့သွ်ငး်စeးစားရန ်အချက်များစွာa2ိပါသည်။ ေအာက်ပါတိ0သ့ည် ထည့သွ်ငး်စeးစားရန ်အေရးအ~ကီးဆံ0းအချက်များမ2 အချိSn ြဖစ်Tပီး သင၏် 

အိမ်a2ာေဖွမZ 12င့ ်လွတ်ေနေသာအခနး်များကိ0 Nကည့q်ZမZ စတငသ်ည်12င့ ်စိတ်တွငး်ထည့ထ်ားရမည့ ်အရာများြဖစ်သည်။ 

ကDန်ကျစရိတ ်
အမိ်ခနး်အတကွ ်စရိတတ်တ1်ိ0ငပ်ါရဲလ့ား။ သင၏် အမိ်င2ားခ12င့ ်ေရမီးအသံ0းစရိတမ်ျားက သင၏်လစeဝငေ်င၏ွ ၄၀%သာ တကသ်င့သ်ည။် လနွခ်ဲေ့သာ 

12စအ်နညး်ငယအ်တငွး် အမိ်င2ားစရိတမ်ျား တကလ်ာခဲပ့ါသလား။ ဘယေ်လာကတ်ကခ်ဲပ့ါသလ။ဲ အမိ်င2ားခထတဲငွ ်ဘာေတပွါပါသလ။ဲ အေ1းွဓာတ၊် ဂကစ်၊် လjပ်စစမ်ီး၊ 

ေရေ1းွ၊ ေရ/မိလ¤ ာ၊ စနွ ့ပ်စပ်စWညး် ြပနလ်ညပ်တေ်ရး 12င့ ်အမZိကစ်နွ ့ပ်စေ်ရးအတကွ ်ေငေွပးရန ်မညသ်Vထ့တံငွ ်တာဝနa်2ိေNကာငး် a2ာေဖွပါ။ လစe 

ေရမီးက0နက်ျစရိတမ်ျားအတကွ ်ရာဇဝငတ်စခ်0ကိ0ေမးပါ သိ0မ့2သာ ဘာကိ0ေမjာ်မ2နး်ထားရမညက်ိ0 သငသ်1ိိ0ငပ်ါသည။် 

တညေ်နရာ 
ေနအမိ်က သင၏်အလ0ပ်၊ ေကျာငး်၊ ေနက့ေလးထနိး်၊ အများသံ0း သယယ်Vပိ0ေ့ဆာငေ်ရး၊ ေစျးဝယ၊် 12င့ ်ေဆးဖကဆ်ိ0ငရ်ာ ေစာင့ေ်a2ာကမ်Zသိ0 ့ သာွးရန ်အဆငတ်ေြပa2ိပါသလား။ 

လံDြခံ6ေရး 
အမိ်ြခေံြမ 12င့ ်ပတဝ်နး်ကျငဧ်ရိယာများကိ0 ေကာငး်ေကာငး်မနွမ်နွထ်နိး်သမိ်းထားTပီး ေဘးအ1vရာယ ်ကငး်ပါရဲလ့ား။ တခံါးများ၊ ြပတငး်ေပါကမ်ျား 12င့ ်

အေဆာကအ်ဦးအဝငဝ်များတငွ ်ေဘးကငး်စာွအလ0ပ်လ0ပ်သည့ ်ေသာမ့ျားa2ိTပီး အေရးေပR တစခ်0a2ိသည့ ်ြဖစရ်ပ်တငွ ်အြပငထ်ကွရ်နအ်တကွ ်အားလံ0းကိ0 

အသံ0းြပS1ိ0ငပ်ါရဲလ့ား။ 

ကျန်းမာေရး 
�ကကမ်ျား သိ0မ့ဟ0တ ်အငး်ဆကမ်ျားa2ိသည့ ်သကေ်သသာဓက a2ိပါသလား။ အကယ၍် ယငး်သိ0ေ့သာ ြပဿနာတစခ်0ေပRထနွး်လာပါက အမိ်a2ငက် ယငး်တိ0က့ိ0 

အမျိSးြဖSတရ်နအ်တကွ ်ေငေွပးပါမညလ်ား။ ေဆးများ အချပ်လိ0က ်ကာွကျေနပါသလား။ အထVးသြဖင့ ်သင့ထ်တံငွက်ေလးများa2ိပါက ခပဲါသည့ ်သ0တေ်ဆးေNကာင့ ်

ခဆဲပ်ိသင့မ်Zကိ0 သတြိပSပါ။ 

မီး ေဘးအBbရာယ/် မီးခိDး ဖမ်းစက ်
မီးေဘးမ2လတွေ်ြမာကေ်ရး လမ်းေNကာငး်များကိ0 ေရာကa်2ိရန ်လယွက်Vပါရဲလ့ား။ မီးသတေ်ဆးဘVးတစခ်0 အလယွတ်ကV အလ2မ်းမ2ီရa2ိ1ိ0ငပ်ါသလား။ မီးခိ0းဖမ်းစကမ်ျား 

a2ိပါသလား။ မီးခိ0းဖမ်းစကမ်ျားက အလ0ပ်လ0ပ်ပါရဲလ့ား။ ယငး်တိ0အ့ား ြပSြပငထ်နိး်သမိ်းရနအ်တကွ ်မညသ်Vထ့တံငွ ်တာဝနa်2ိပါသလ။ဲ ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ဥပေဒအရ 

အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်အခနး်တိ0ငး်တငွ ်အလ0ပ်လ0ပ်သည့ ်မီးခိ0း သတေိပးေခါငး်ေလာငး်များ တပ်ေပးထားရန ်လိ0အပ်ေစသည။် 

အမ်ိနီးနားချငး်များ 
အမိ်ခနး်က တတိဆ်တိပ်ါရဲလ့ား။ သင၏် ေဘးဖက၊် အေပRဖက ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေအာကဖ်ကa်2ိ 

အမိ်နးီချငး်များ၏ အသကံိ0 သငN်ကား1ိ0ငပ်ါသလား။  

စ0ေပါငး်အမိ်ခနး်အေဆာကအ်ဦးတငွး်a2ိ အြခားသVများအား ယငး်ေနရာတငွ ်ေနထိ0ငရ်ာ၌ 

အြပSသေဘာေဆာငသ်ည့ ်အချကမ်ျား 12င့ ်အဆိ0းသေဘာေဆာငသ်ည့ ်

အချကမ်ျားအေNကာငး်ကိ0 ေမးြမနး်ပါ။ 

တညေ်ဆာကမ်EပိDငး်ဆိDငရ်ာ 
ေလ2ကားများက ေဘးအ1vရာယက်ငး်Tပီး မီးေကာငး်ေကာငး် လငး်ပါရဲလ့ား။ ြပတငး်များက 

ြပSနး်စားေနပါသလား။ သစသ်ားက အကက်ွ၊ဲ ပ0ပ်ပTွပီး ေရထ၍ိ ပျကစ်းီမZများ၊  
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သိ0မ့ဟ0တ ်ြခစားထားြခငး် a2ိပါသလား။ အမိ်a2ငက် မ0နတ်ိ0ငး်ဒဏခ်1ံိ0ငသ်ည့ ်ြပတငး်များ၊ ကန ့လ်န ့က်ာများ 12င့ ်ေနကာများ တပ်ေပးထားပါသလား။ Nကမ်းခငး်များက 

ေတာင့တ်ငး်Tပီး အေပါကမ်ျား၊ အကရ်ာများ သိ0မ့ဟ0တ ်သစစ်သစန်ထကွေ်နြခငး်များ မa2ိပါဘVးလား။ ေကျာကြ်ပား သိ0မ့ဟ0တ ်Nကမ်းခငး်ဘ0တြ်ပားများ 

တစခ်0ခ0လတွမ်ေနေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ နရံံများအတငွး် အကရ်ာများ သိ0မ့ဟ0တ ်အေပါကမ်ျားတစခ်0ခ0a2ိပါသလား။ ပလာစတာများ 

ေလျာတ့ေိလျာရဲ့ ့ြဖစြ်ခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်ြပSတက်ျေနြခငး်မa2ိေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ နရံံများ 12င့ ်မျက1်2ာNကကမ်ျားကိ0 ေဆးသ0တထ်ားပါသလား သိ0မ့ဟ0တ ်

နရံံကပ်စက� yများကပ်ထားTပီး အကရ်ာများ မa2ိပါဘVးလား။ 

ေရမီး 
အပVဓာတ ်- မီးလငး်ဖိ0 သိ0မ့ဟ0တ ်အြခား အပVဓာတေ်ပးေသာ ရငး်ြမစမ်ျားကိ0 စစေ်ဆးပါ။ အပVေပးသည့ရ်ငး်ြမစသ်ည ်အလယွတ်ကV လကလ်2မ်းမ2ီTပီး 

ထထိေိရာကေ်ရာက ်အလ0ပ်လ0ပ်ေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ ြပတငး်ေပါကမ်ျား 12င့ ်တခံါးများNကားမ2 ေလဝငမ်Za2ိမa2ိ စစေ်ဆးပါ။ 

ေရ - ေရပV 12င့ ်ေရေအး အဆက်မြပတ် စီးဆငး်မZ a2ိသင့သ်ည်။ ေရဖိအား ြပငး်မြပငး်သaိ2ိရန ်စစ်ေဆးပါ။ ပိတ်သည့ ်အဆိ0a့2ငမ်ျားကိ0 ေနရာNကည့ထ်ားပါ။ 

မိလ¤ ာ - အမိ်သားများက ေသေသချာချာ ေရဆွခဲျ၍ ရပါသလား။ လကေ်ဆးကနမ်ျား12င့ ်ေရပိ0ကေ်ခါငး်များတငွ ်ေရစးီေရလာ ြပဿနာတစခ်0ခ0a2ိမa2ိ စစေ်ဆးပါ။ 

ေရပိ0ကေ်ခါငး်များ 12င့ ်အမိ်သာများ ပတလ်ညa်2ိ Nကမ်းခငး်က TမဲြမံTပီး ေတာင့တ်ငး်မZ a2ိပါရဲလ့ား။ 

လjပ်စစ ်- လjပ်စစမ်ီးထိ0းေပါကမ်ျား အလံ0အေလာက ်a2ိပါရဲလ့ား။ ဝိ0ငယ်ာ~ကSိးက အခနး်သိ0 ့ သငယ်Vလာချင1်ိ0ငေ်သာ အသံ0းအေဆာငတ်စခ်0ခ0ကိ0 ဓာတအ်ားေပးရန ်

လံ0ေလာကပ်ါရဲလ့ား။ ြပတေ်တာကေ်နေသာ သိ0မ့ဟ0တ ်ဖွာလနထ်ကွေ်နေသာ ဝိ0ငယ်ာ~ကSိး သိ0မ့ဟ0တ ်ဝိ0ငယ်ာ~ကSိးမ2 တွေဲလာငး်ကျေနသည့ ်

မီးလံ0းတပ်ဆငသ်ည့ေ်နရာများ သည ်ေဘးရနမ်ျား1ိ0ငေ်သာေNကာင့ ်ယငး်တိ0a့2ိမa2ိ a2ာေဖွNကည့q်Zပါ။ ြဖyးစ ်ပံ0းများ 12င့ ်ဘရိတက်ာများa2ိသည့ေ်နရာကိ0 a2ာပါ။ 

အမZိက်စွန ့ပ်စ်မZ - အမZိက်စွန ့ပ်စ်ေရး ေပRလစီက ဘာပါလဲ။ အမZိက်ထည့်သည့် ပံ0များ သိ0မ့ဟ0တ် အမZိက်ပံ0း~ကီးများa2ိပါသလား။  ၄ငး်တိ0က့ �ကက်ရနမ်2 လံ0ြခံSပါရဲလ့ား။ 

အပGေပးြခငး်၊ ေလဝငေ်လထကွ ်B2င့ ်အကဲန်ွဒYီ2ငး် 
အကဲနွး် 12င့ ်အပVေပးမZအတကွ ်ထနိး်ချSပ်မZများကိ0 သင ်အလ2မ်းမ2ီပါသလား။ သင့အ်ေနြဖင့ ်အပVချိနက်ိ0 ထနိး်ချSပ်1ိ0ငပ်ါသလား၊ သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငက် အပVချိနက်ိ0 

ထနိး်ချSပ်ပါမညလ်ား။ ေယဘ0ယျအားြဖင့ ်အပVေပးြခငး်က အမိ်င2ားခတငွး်ပါဝငပ်ါက အမိ်a2ငက် အပVချိနက်ိ0 ထနိး်ချSပ်ပါသည။် 

စတိDခန်း 
င2ားထားသည့ ်အခနး် အတငွး်/အြပငတ်ငွ ်စတိ0ခနး်ေနရာတစခ်0 a2ိပါသလား။ 

ပရိေဘာဂ B2င့ ်အသံDးအေဆာငမ်ျား 
အမိ်ခနး်ထတဲငွ ်ဘာေတပွါပါသလ။ဲ ေရခေဲသတv ာ၊ အဝတေ်လjာ်စက ်12င့ ်အဝတေ်ြခာကစ်က၊် အဝတလ်2မ်းသည့အ်ရာများ၊ ေနကာများ၊ ေကာေဇာ၊ သိ0မ့ဟ0တ ်

အြခား ပရိေဘာဂများ င2ားထားသည့အ်ခနး်တငွး် ပါဝငပ်ါသလား။ ယငး်ပစWညး်များ ြပSြပငရ်န ်လိ0အပ်ပါက ေငေွပးရန ်မညသ်Vထ့တံငွ ်တာဝနa်2ိပါသလ။ဲ 

အဝတေ်လ"ာ်ခန်း 
ယငး်က ေဘးအ1vရာယက်ငး်Tပီး လံ0ြခSံပါရဲလ့ား။ ယငး်က သန ့a်2ငး်Tပီး မီးေကာငး်ေကာငး် လငး်ပါရဲလ့ား။ ယငး်ကိ0 ၂၄ နာရီ ဖွင့ပ်ါသလား သိ0မ့ဟ0တ ်အချိS nေသာ 

အချိနန်ာရီများတငွ ်ဝငေ်ရာကမ်Zကိ0 ကန ့သ်တထ်ားပါသလား။ ယငး်ကိ0 ေနထိ0ငသ်Vများ အသံ0းြပSရနအ်တကွသ်ာ ကန ့သ်တထ်ားပါသလား။ 

အ
မိ်မင=ားမီ 



၂၆

 

 

 

 

အလားအလာY2ိသည့ ်အမ်ိင2ားမည့သ်Gတစဦ်းအား အမ်ိY2ငတ်စဦ်းမ2 ေမးြမန်းBိDငသ်ည့ ်ေမးခွန်းများ 
အမိ်ရာ ပံပိ့0းသVက ေလjာကထ်ားသV၏ အမိ်င2ားအတကွ ်လိ0အပ်ချကမ်ျား ြပည့မ်2ီ1ိ0ငစ်မွ်းa2ိမa2ိ ေမးြမနး်စံ0စမ်း1ိ0ငပ်ါသည။် သင့အ်ေနြဖင့ ်အမိ်င2ားခ ေပး1ိ0ငရ်န ်

ဝငေ်ငအွလံ0အေလာက ်a2ိမa2ိ၊ သငသ်ည ်အေဆာကအ်ဦး၏ စညး်မျeးများအတိ0ငး် လိ0ကန်ာရန ်ဆ1u a2ိမa2ိ၊ 12င့ ်င2ားရမ်းမZ12င့ ်တိ0ကqိ်0က ်ဆကစ်ပ်သည့ ်အြခားေမးခနွး်များကိ0 

အမိ်a2ငက် ေမးြမနး်1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်ရာ ပံပိ့0းသVတစဦ်းအေနြဖင့ ်အေ�ကးများa2ိမa2ိ သိ0မ့ဟ0တ ်ရာဇဝတမ်Zေနာကေ်Nကာငး်a2ိမa2ိ စစေ်ဆးမZများကဲသ့ိ0ေ့သာ 

အလားအလာa2ိသည့အ်မိ်င2ားအား အေ�ကးေပးရနြ်ဖစမ်ြဖစ ်ဆနး်စစသ်ံ0းသပ်ရန ်ဒဇိီ0ငး်ထ0တထ်ားသည့ ်တသမတတ်ညး်ြဖစ၊် ရညရွ်ယခ်ျကa်2ိTပီး ခွြဲခားဆကဆ်မံZမြပSသည့ ်

စခံျိနစ်¡ံ�နး်များကိ0လညး် ေမးွစားယVကာ အသံ0းချ1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်ရာ ပံပိ့0းသVတစဦ်းမ2 ေမးြမနး်ေသာ မညသ်ည့ေ်မးခနွး်မဆိ0ကိ0 လVမျိSး၊ အသားအေရာင၊် ဘာသာ၊ ဇာတ1ိိ0ငင်၊ံ 

ေယာကwျား မိနး်မ ြဖစတ်ညမ်Z၊ မိသားစ0 အဆင့အ်တနး် သိ0မ့ဟ0တ ်မသနစ်မွ်းမZအေပR မVမတညပဲ် တနး်တVအခငွ့အ်လမ်းတစခ်0အေပR အေြခခTံပီး ေလjာကထ်ားသVအားလံ0းသိ0 ့ 

ေမးြမနး်ရမည။် မjတေသာအမိ်ရာ ဥပေဒပါ တရားမဝငသ်ည့ ်အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ခွြဲခားဆကဆ်မံZကိ0 a2ငး်ြပသည့ ်အခနး်ကိ0 ေကျးဇVးြပS၍ ကိ0းကားပါ။ သင၏် လVမျိSး၊ 

အသားအေရာင၊် ဘာသာ၊ ဇာတ1ိိ0ငင်၊ံ လငိ၊် မသနစ်မွ်းမZ တိ0ေ့Nကာင့၊် သင့ထ်တံငွ ်ကေလးများa2ိေနေသာေNကာင့၊် သိ0မ့ဟ0တ ်သငသ်ည ်အသက ်၄၀ 12စ ်

အထကြ်ဖစေ်သာေNကာင့ ်ေနအမိ်ခနး်တစခ်0ရa2ိရနအ်တကွ ်သင့အ်ား ပယa်2ားြခငး် မြပS1ိ0ငပ်ါ။ 

ေငေွရးေCကးေရး အရညအ်ချငး်ြပည့မ်2ီမEဆိDငရ်ာ အဆင့အ်တန်းများ 
အမိ်a2ငတ်စဦ်းစအီေနြဖင့ ်သV သိ0မ့ဟ0တ ်သVမကိ0ယပိ်0င ်ေငေွရးေNကးေရးဆိ0ငရ်ာ အရညအ်ချငး်ြပည့မ်2ီမZ စခံျိနစ်¡ံ�နး်များ a2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်င2ားတစဦ်း 

အရညအ်ချငး်ြပည့မ်2ီမမ2ီ Nကည့q်Zရန ်အမိ်a2ငအ်ေြမာကအ်များ အသံ0းြပSသည့ ်ေဖာ်ြမyလာတစခ်0မ2ာ - 

လစe အသားတငဝ်ငေ်င ွx ၄၀% = အမိ်င2ားတစဦ်းမ2 အမိ်င2ားခ 12င့ ်ေရမီး စ0ေပါငး်က0နက်ျစရိတအ်တကွ ်ေပးရနတ်တ1်ိ0ငသ်ည့ပ်မာဏ 

ဥပမာ - တစလ် ေဒRလာ ၁၅၀၀ x ၀.၄၀ = အမိ်င2ားခ 12င့ ်ေရမီး စ0ေပါငး်က0နက်ျစရိတအ်တကွ ်ေဒRလာ ၆၀၀ 

အြခားအမိ်a2ငမ်ျားက အမိ်ခနး်တစခ်နး်အတကွ ်အရညအ်ချငး် ြပည့မ်2ီရနအ်လိ0င့ 2ာ အမိ်ေထာငစ်0များအေနြဖင့ ်လစeအမိ်င2ားခ၏ သံ0းဆ သိ0မ့ဟ0တ ်ေလးဆ ဝငေ်ငaွ2ိရန ်

လိ0အပ်1ိ0ငပ်ါသည။်  အကယ၍် အလားအလာa2ိသည့ ်အမိ်င2ားက ေနအမိ်ခနး်တစခ်0အတကွ ်ေလjာကထ်ားTပီး ဝငေ်င ွအရညအ်ချငး်သတမ်2တခ်ျကမ်ျားကိ0 မြပည့မ်2ီပါက 

အဆိ0ပါသVသည ်အမိ်င2ားခေပးရာတငွ ်အခကအ်ခaဲ2ိ1ိ0ငေ်ချ ပိ0များပါသည၊် အဘယေ်Nကာင့ဆ်ိ0ေသာ် ကားဖိ0း ေပးေချေငမွျား၊ ကေလးေစာင့ေ်a2ာကမ်Z၊ ေဆးဝါး 

က0နက်ျစရိတမ်ျား၊ အစားအေသာက၊် အဝတအ်စား၊ စသညတ်ိ0က့ဲသ့ိ0ေ့သာ အြခားက0နက်ျစရိတမ်ျားကိ0 ေပးရမညြ်ဖစေ်သာေNကာင့ြ်ဖစသ်ည။် 

အမ်ိင2ားရန် ေလ"ာကထ်ားြခငး် 
အမိ်ြခေံြမ မနေ်နဂျာ သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငက် အလားအလာa2ိသည့ ်အမိ်င2ားတစဦ်းအား အမိ်င2ားေလjာကလ်�ာကိ0 ြဖည့ခ်ိ0ငး်1ိ0ငပ်ါသည။် ယငး်ေလjာကလ်�ာက ေအာကပ်ါတိ0က့ိ0 

ေတာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါသည ်- 

• အေ�ကးေပး1ိ0ငမ်ေပး1ိ0င ်ကိ0းကားမZများ 12င့ ်အြခား အေ�ကးဆိ0ငရ်ာ ေနာကေ်Nကာငး်အချကအ်လက ်

• ယခင ်အမိ်a2ငမ်ျား၏ တယလ်ဖီ0နး်နပံါတမ်ျား 12င့ ်လပ်ိစာများပါဝငေ်သာ စာရငး်တစခ်0 

• လစာဆိ0ငရ်ာ အချကအ်လကအ်ပါအဝင ်အလ0ပ်အကိ0င ်ရာဇဝငတ်စခ်0 

• ြပနမ်အမ်း 1ိ0ငမ်ည့ ်ေလjာကလ်�ာေNကးတစခ်0 

• ပထမလ အမိ်င2ားခ ၊ 12င့ ်စရနေ်င ွ

အလားအလာa2ိေသာ အမိ်င2ားများအေနြဖင့ ်ေလjာကလ်�ာကိ0 ဂq0တစိ0က ်အစeဖတq်Zသင့သ်ည၊် သိ0မ့2သာ င2ားရမ်းသည့အ်ခနး်ကိ0 ၄ငး်တိ0 ့ မယVရန ်ဆံ0းြဖတပ်ါက 

ြဖစ1်ိ0ငေ်ချa2ိသည့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွအဲကျိSးဆကမ်ျားကိ0 ၄ငး်တိ0သ့aိ2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် 

အမိ်င8ားရန ်ေလ:ာက်ထားြခငး် 
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ေလ"ာကထ်ားသGတစဦ်းကိD ြငငး်ပယြ်ခငး် 
အလားအလာa2ိသည့ ်အမိ်င2ားေလjာကထ်ားသVတစဦ်းကိ0 ြငငး်ဆနရ်န ်အမိ်a2ငတ်ငွ ်ဥပေဒ12င့ ်ေလျာ်ညသီည့ ်အေNကာငး်ရငး် အေြမာကအ်များa2ိပါသည။် 

ေငေွရးေNကးေရးအရ အရညအ်ချငး်ြပည့မ်2ီေရး စခံျိနစ်¡ံ�နး်များ မြပည့မ်2ီqံ0အြပင ်အေ�ကး12င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ရမ2တ ်နညး်ပါးြခငး်၊ အမိ်a2င ်

ကိ0းကားချကမ်ျားမေကာငး်ြခငး်၊ 12င့/်သိ0မ့ဟ0တ ်တရားqံ0းမ2 အမိ်င2ားရန ်ေလjာကထ်ားသVအားဆန ့က်ျငT်ပီး ~ကSိတငအ်မိန ့ခ်ျမZများ ဝငေ်ရာကလ်ာခဲပ့ါက 

ယငး်တိ0အ့ားလံ0းက သင၏်ေလjာကလ်�ာကိ0 ပယခ်ျမZသိ0 ့ ဦးတညသ်ာွးေစ1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်င2ား သိ0မ့ဟ0တ ်အလားအလာa2ိသည့ ်အမိ်င2ားတစဦ်းက 

အမိ်င2ားအားလံ0းအေပR သကေ်ရာကသ်ည့ ်စညး်မျeးများအတိ0ငး် လိ0ကန်ာရန ်ြငငး်ဆနပ်ါက သိ0မ့ဟ0တ ်မလိ0ကန်ာ1ိ0ငပ်ါက၊ သိ0မ့ဟ0တ ်လVတစဦ်းက အြခားသVများ၏ 

ကျနး်မာေရး သိ0မ့ဟ0တ ်ေဘးအ1vရာယက်ငး်a2ငး်ေရးတငွ ်ကိ0ယထ်လိကေ်ရာက ်တိ0ကqိ်0ကT်ခမိ်းေြခာကမ်Z ြပS1ိ0ငပ်ါက အမိ်ရာပံပိ့0းသVအေနြဖင့ ်ေလjာကထ်ားသVအား 

ြငငး်ဆန1်ိ0ငပ်ါသည။်  

ရာဇဝတမ်EဆိDငရ်ာ ေနာကေ်Cကာငး်များ 
အမ်ိR/ငတ်စဦ်းက ရာဇဝတမ်* ေနာကေ်Jကာငး်R/ိသ2တစဦ်းအား အမ်ိင/ားြခငး်မ/ ြငငး်ဆန်.ိ6ငပ်ါသလား။ 
ြငငး်ဆန1်ိ0ငပ်ါသည ်- သိ0ေ့သာ် ယငး်က အေြခအေနရပ်များအေပR မVတညပ်ါသည။် ရာဇဝတမ်Zဆိ0ငရ်ာ တရားေရးစနစအ်တငွး် လVမျိSးေရး မညမီjမZ၊ ြခSံငံ0 

ပိတဆ်ိ0မ့Zများ (သိ0မ့ဟ0တ ်အေြခအေနရပ်များကိ0 မထည့သ်ငွး်ပဲ မညသ်ည့ရ်ာဇဝတမ်Z ရာဇဝငမ်ျိSးမဆိ0ေNကာင့ ်တစဦ်းဦးအား အမိ်င2ားရန ်ြငငး်ဆနမ်Z) က လVမဲ 

သိ0မ့ဟ0တ ်လကတ်းီ1ိ0း ေလjာကထ်ားသVများအေပR ~ကးီ~ကးီမားမားသကေ်ရာကမ်Zတစခ်0a2ိ1ိ0ငေ်ချ အများဆံ0းြဖစ1်ိ0ငေ်သာေNကာင့ ်အေမရိကန ်အမိ်ရာ 12င့ ်TမိS n ြပ 

ဖွံ n TဖိSးတိ0းတကေ်ရး ဌာန (HUD)က ယငး်တိ0သ့ည ်မjတေသာ အမိ်ရာ အကဥ်ပေဒကိ0 ချိSးေဖာက1်ိ0ငသ်ညဟ်0 ေNကြငာသည့ ်လမ်း¡�နတ်စခ်0 ထ0တြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။် 

HUD ၏ လမ်း¡�နက် အိမ်ရာ ပ့ံပိ0းသVများအေနြဖင့ ်အဆိ0ပါသVသည် အြခားေနထိ0ငသ်Vများ၏ ကျနး်မာေရး 12င့ ်ေဘးအ1vရာယ် ကငး်a2ငး်ေရးအေပR တိ0က်qိ0က် 

Tခိမ်းေြခာက်မZြပS1ိ0င ်မြပS1ိ0င ်ဆံ0းြဖတ်ရန ်ရာဇဝတ်မZ၏  သေဘာ သဘာဝ 12င့ ်ြပငး်ထနမ်Z 12င့ ်ြဖတ်သနး်ခ့ဲTပီးေသာ အချိနပ်မာဏကိ0 ထည့သွ်ငး်စeးစားရန ်လိ0အပ်ပါသည်။ 

HUDမ2 ထ0တ်ြပနခ့ဲ်ေသာ လမ်း¡�နက် ဖမ်းချSပ်qံ0  ဖမ်းချSပ်မZက အြပစ်a2ိသည်ဟ0 မြပပဲ အြပစ်ဒဏေ်ပးချက်တစ်ခ0 မa2ိသည့ ်ဖမ်းချSပ်မZတစ်ခ0အေပR အေြခြပSTပီး အိမ်င2ားရန ်

မြငငး်ဆနသ်င့ေ်Nကာငး် ေဖာ်ြပထားသည်။ ထပ်ေဆာငး်Tပီး အိမ်ရာ ပ့ံပိ0းသVများအေနြဖင့ ်စံချိနစံ်¡�နး်များကိ0 အကာအကွယ်ေပးသည့ ်အတနး်အစားအေပR မVမတည်ပဲ 

ေလjာက်ထားသV 12င့ ်အိမ်င2ားအားလံ4းတိ0အ့ေပR တနး်တVညီမj အသံ0းချရပါမည်။ အကာအကွယ်ေပးထားသည့ ်အတနး်အစားတစ်ခ0အေပR အေြခြပSTပီး 

ခဲွြခားဆက်ဆံရနအ်တွက် အေNကာငး်ြပချက်တစ်ခ0အြဖစ် ရာဇဝတ်မZ ေနာက်ေNကာငး်ကိ0 အသံ0းြပSြခငး်က တရားမဝငပ်ါ။ 

ရာဇဝတမ်Z ေနာကေ်Nကာငး်များ12င့ ်ပတသ်ကT်ပီး HUD လမ်း¡ွနတ်ငွး် £ခငး်ချကတ်စခ်0a2ိပါသည။် အကယ၍် လVတစဦ်းသည ်တရားမဝငသ်ည့ ်

ထန်ိးချUပ်ေဆးဝါးများကိ4 ထ4တလ်4ပ် DAင့/်သိ4မ့ဟ4တ ်ြဖန ့်ြဖ`းမTအတကွ ်ြပစဒ်ဏ်တစခ်4 ရ@Aိဖ;းပါက ၄ငး်တိ0အ့ား အမိ်ရာင2ားရမ်းြခငး်မ2 တရားဝင ်ြငငး်ဆန1်ိ0ငT်ပီး 

အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်မjတေသာအမိ်ရာ အကဥ်ပေဒကိ0 မချိSးေဖာကပ်ါ။ မ2တခ်ျက ်- ယငး်£ခငး်ချကတ်ငွ ်ြပစဒ်ဏခ်ျမ2တြ်ခငး်သိ0 ့ ဦးတညမ်သာွးသည့ ်အြခား 

ေဆးဝါးဆိ0ငရ်ာ ြပစဒ်ဏမ်ျားအတကွ ်ဖမ်းချSပ်ခရံြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်လကဝ်ယ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zအတကွ ်ြပစဒ်ဏခ်ျမ2တခ်ရံြခငး်တိ0 ့ မပါဝငပ်ါ။  

 

အကယ၍် အမ်ိHEငက် ေလQာက်လ]ာတငခ်ျိန်တငွ ်စရန်ေငတွစခ်+ လိ+အပ်ပါက ယငး်စရန်ေငကိွ+ ြပန်အမ်းမအမ်း ေမးြမန်းပါ။ ေပးေချခ့ဲသည့် 

ေငအွားလံ+းအတက်ွ လက်ခံြဖတပိ်+ငး်တစခ်+ ရHEိေ7ကာငး် ေသချာေအာငလ်+ပ်ပါ။ 

သင့အ်ေနြဖင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ+ ညိ̂DJငိး်ြခငး်မြပPထားသည့် အငEားစာချPပ်ြဖင့ေ်DEာငတ်ယွD်ိ+ငသ်ြဖင့ ်အမ်ိငEားေလQာက်လ]ာကိ+ လက်မEတမ်ထိ+းမီ 

အဆိ+ြပPသည့် အငEားစာချPပ်ကိ+ ဖတT်Jရန် ေတာငး်ဆိ+ပါ။ 
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အကယ၍် အမ်ိY2ငတ်စဦ်းက အမ်ိရာဆိDငရ်ာ ေဗာကခ်ျာ သိDမ့ဟDတ ်လGမEဖGလEေံရး သိDမ့ဟDတ ်

မသန်စမ်ွးသG ဝငေ်ငတွစခ်DကိD လကမ်ခံပါက ဘာြဖစပ်ါမလ။ဲ 
ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား တငွ ်ဝငေ်ငရွငး်ြမစသ်ည ်အကာအကယွေ်ပးထားေသာ အတနး်အစားတစခ်0မဟ0တပ်ါ၊ ဆိ0လိ0သညမ်2ာ အမိ်a2ငတ်စဦ်းအေနြဖင့ ်အမိ်ရာ 

အာဏာပိ0ငမ်ျားထမံ2 အမိ်ရာေရွးချယမ်Zဆိ0ငရ်ာ ေဗာကခ်ျာတစခ်0 ကိ0ငေ်ဆာငထ်ားသV လVပ0ဂpိSလမ်ျားအား အမိ်င2ားရန ်ြငငး်ဆန1်ိ0ငသ်ညဟ်0 ဆိ0လိ0ပါသည။် 

ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယားတငွး်a2ိ ေဒသ1vရခွအဲေတာ်များများက ဝငေ်ငရွငး်ြမစက်ိ0 အကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်အတနး်အစားအြဖစ ်ထည့ထ်ားTပီးြဖစသ်ည။် 

ဝငေ်ငရွငး်ြမစသ်ည ်အကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်အတနး်အစား ဟ0တမ်ဟ0တ ်သaိ2ိရန ်12င့ ်သင၏်ဝငေ်ငရွငး်ြမစအ်ေပR အေြခြပSTပီး အမိ်ရာ ြငငး်ဆိ0ခခံဲရ့ပါက 

သင၏်အသိ0ငး်အဝိ0ငး်မ2 မညသ်ည့အ်ကVအည ီကမ်းလ2မ်းေNကာငး် သaိ2ိရန ်သင၏် ေဒသဆိ0ငရ်ာ အစိ0းရ သိ0မ့ဟ0တ ်ြမyနစီပါယဌ်ာနကိ0 ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

လVမZဖVလZေံရး သိ0မ့ဟ0တ ်မသနစ်မွ်းသV လVမZဖVလZေံရး ဝငေ်ငသွည ်အကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်အတနး်အစားတစခ်0 (အသက ်၄၀ 12စအ်ထက ်12င့/်သိ0မ့ဟ0တ ်မသနစ်မွ်းမZ) 

၏ အဖွဲnဝငတ်စဦ်းြဖစမ်Z12င့ ်တိ0ကqိ်0ကဆ်ကစ်ပ်ေသာ အတညြ်ပSထားသည့ ်ဝငေ်ငြွဖစပ်ါသည။် အလားအလာa2ိသည့ ်အမိ်င2ားတစဦ်းသည ်အလ0ပ်မa2ိေသာေNကာင့ ်

ေလjာကလ်�ာတစခ်0ကိ0 ခငွ့ြ်ပSရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်က အလားအလာa2ိသည့ ်အမိ်င2ားတငွ ်၄ငး်တိ0အ့ား အမိ်င2ားရန ်ေငေွရးေNကးေရးအရ အရညအ်ချငး်ြပည့မ်2ီေစ1ိ0ငသ်ည့ ်

လVမZဖVလZေံရး သိ0မ့ဟ0တ ်မသနစ်မွ်းမZ ကဲသ့ိ0ေ့သာ အြခား အတညြ်ပS1ိ0ငသ်ည့ ်ဝငေ်ငaွ2ိပါက တရားမဝငသ်ည့ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံZ ြဖစေ်စ1ိ0ငပ်ါသည။် 
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အင/ားစာချIပ်ပါ ြပဌာန်းချကမ်ျားကိ6 နားလညသ်ေဘာေပါကြ်ခငး်
အင2ားစာချSပ်တစခ်0 ဆိ0သညမ်2ာ စာြဖင့ေ်ရးသား၍ြဖစေ်စ 1Zတြ်ဖင့ ်ြဖစေ်စ အမိ်င2ားတစဦ်းအား သးီသန ့အ်ချိနက်ာလတစခ်0အတကွ ်င2ားရမ်းသည့ ်အမိ်ြခေံြမကိ0 

ပိ0ငဆ်ိ0ငT်ပီး အသံ0းြပSမZ လ�ေဲြပာငး်ေပးအပ်သည့ ်စာချSပ်တစခ်0ြဖစပ်ါသည။် 

အင2ားစာချSပ်က အမိ်a2င ်12င့ ်အမိ်င2ား၏ ရပိ0ငခ်ငွ့မ်ျား 12င့ ်တာဝနဝ်တv ရားအသးီသးီကိ0 ခွြဲခားအဓိပ�ါယသ်တမ်2တေ်ပးသင့သ်ည။် qိ0းa2ငး်ေသာ ဘာသာစကားြဖင့ ်

သံ0းစွသဲVစာချSပ် အကဥ်ပေဒအရ လVေနအမိ်အင2ားစာချSပ်များအားလံ0းကိ0 အလယွတ်ကV ဖတq်Zရန ်12င့ ်နားလညသ်ေဘာေပါကရ်န ်ေရးသား၊ စ0စညး်Tပီး 

ဒဇိီ0ငး်ထ0တထ်ားရန ်လိ0အပ်ေစပါသည။် အကယ၍် အမိ်င2ားတစဦ်းသည ်အင2ားစာချSပ်တစခ်0ကိ0 နားလညသ်ေဘာေပါကရ်န ်ခကခ်ေဲနပါက သV သိ0မ့ဟ0တ ်

သVမအေနြဖင့ ်အမိ်င2ားတစဦ်းအား အကVအညေီပး1ိ0ငေ်သာ ေဒသဆိ0ငရ်ာ ေအဂျငစ်တီစခ်0ထ ံအကVအညေီတာငး်ခ ံသိ0မ့ဟ0တ ်ဆကသ်ယွသ်င့ပ်ါသည။် 

သင်၏အင2ားစာချSပ်အတွင်း ေအာက်ပါတိ0ပ့ါဝင်ေNကာင်း 12င့ ်အေခRအေဝRများကိ0 သင်နားလည်သေဘာေပါက်ေNကာင်း ေသချာေအာင် သင်လ0ပ်လိ0ပါလိမ့်မည် - 

• အမိ်a2င၏် လမ်းလပ်ိစာ 12င့ ်အေရးေပRအေြခအေနများအတကွ ်တယလ်ဖီ0နး်နပံါတ၊် 

• သင၏်အမည ်12င့ ်အခနး်တငွး် ေနထိ0ငရ်န ်ခငွ့ြ်ပSချကရ်a2ိေသာ အြခားသVများ၏ အမည၊် 

• င2ားရမ်းသည့ ်အမိ်ြခေံြမ၏ လပ်ိစာ။ 

• လစeအမိ်င2ားခ ပမာဏ - အမိ်င2ားခကိ0 မညသ်ိ0 ့၊ မညသ်ည့ေ်နရာ၊ မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်မညသ်Vထ့ ံေပးေချရမညက်ိ0 သငသ်aိ2ိေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ 

• င2ားရမ်းကာလ ြပည့သ်ည့ေ်နစွ့ ဲ

• ေနာကက်ျေNကး - ယငး်တိ0က့ ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညပီါရဲလ့ား။ 

• အင2ားစာချSပ် စတငေ်သာေန1့2င့ ်Tပီးဆံ0းေသာေန ့ - ယငး်က တစ1်2စ ်အင2ားစာချSပ်လား သိ0မ့ဟ0တ ်တစလ်Tပီးတစလ် အင2ားစာချSပ်လား။ 

အမိ်င2ားကာလတစခ်0လံ0းအတကွ ်င2ားရမ်းခေပးေချရန ်သင ်ကတြိပS1ိ0ငေ်Nကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

• အင2ားစာချSပ်များ သကတ်မ်းတိ0း/အဆံ0းသတရ်န ်အသေိပးချကမ်ျားအတကွ ်လိ0အပ်ချကမ်ျား - အမိ်မ2ေြပာငး်ေပးရန ်အမိ်a2ငမ်2 သင့အ်ား 

မညမ်j~ကSိတငအ်သေိပးမလ ဲ12င့ ်သငအ်မိ်ေြပာငး်လိ0ပါက အမိ်a2ငအ်ား သငက် မညမ်j~ကSိတငအ်သေိပးမလ။ဲ (ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယားတငွ ်အင2ားစာချSပ်များအရ 

အမိ်မ2 12ငခ်ျြခငး် မြပSမီ အသေိပးချကက်ာလ လိ0အပ်ချကက်ိ0 ကငး်လတွ1်ိ0ငပ်ါသည ်သိ0မ့ဟ0တ ်တိ0ေတာငး်ေစ1ိ0ငပ်ါသည။်)  

• အင2ားစာချSပ်က 12စစ်eအေြခခတံစခ်0ြဖင့ ်သကတ်မ်းတိ0းပါသလား သိ0မ့ဟ0တ ်ပထမ12စအ်Tပီးတငွ ်ယငး်က တစလ်Tပီးတစလ် အင2ားစာချSပ်တစခ်0အြဖစ ်

ြပနေ်ြပာငး်လပဲါသလား။ 

• အင3ားစာချ7ပ်ဆိFသည်မ3ာ တရားဥပေဒအရ ချည်ေDEာငသ်ည့် စာချPပ်တစခ်+ြဖစ်သည်ကိF သတိရပါ။ သငလ်က်မ3တ်ထိFးခ့ဲသည့် အင3ားစာချ7ပ်တစ်ခFပါ

ြပဌာနး်ချက်များအားလံFးအတွက် သငသ်ည် တရားဥပေဒအရ တာဝန]်3ိပါသည်။

• အင3ားစာချ7ပ်တစ်ခFကိF သင ်လက်မEတမ်ထိ+းမီ ယငး်အား နားလည်ေEကာငး် ေသချာေအာငလ်Fပ်ပါ။ ယငး်အား လက်မ3တ်ထိFးြခငး်ြဖင့်

အင3ားစာချ7ပ်တွငး် သေဘာတKထားသည့် ကာလအတွက် ယငး်အတွငး်ပါ စည်းကမ်းများ D3င့ ်အေခpအေဝpများကိF သငသ်ေဘာတKပါသည်။

• သငဘ်ာကိFမ3 လက်မ3တ်မထိFးမီ ကွက်လပ်အားလံFးကိF ြခစ်sပီး သိFမ့ဟFတ် ြဖည့်sပီးေEကာငး် ေသချာေအာငလ်Fပ်ပါ။

• အငEားစာချPပ် တစခ်+လံ+း၏ မိတ_ `တစေ်စာင ်သငရ်]3ိေEကာငး် ေသချာေအာငလ်Fပ်ပါ။ အိမ်]3ငက် သင့အ်တွက် မိတt ¥တစ်ေစာငကိ်F ေနာက်မ3 သK/သKမ 

ေပးမည်ဆိFြခငး်ကိF လက်မခံပါD3င့။်

အင8ားစာချ>ပ် 
အ

င=ားစာချCပ် 
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• စရနေ်င ွ- င2ားထားသည့အ်ခနး်မ2 သငေ်ြပာငး်ေသာအခါ သငထ်မံ2 ဘာလိ0အပ်ပါမညလ် ဲဆိ0သညက်ိ0 သေဘာေပါကန်ားလညေ်Nကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ၊ သိ0မ့2သာ 

သင၏်စရနေ်ငကွိ0 သင ်ြပနလ်ညရ်a2ိ1ိ0ငပ်ါသည ်

• ေရမီး အသံ0းစရိတ်များ - ေရမီး အသံ0းစရိတ်တစခ်0စအီတွက် ေငေွပးရန ်မညသ်Vက တာဝနa်2ိပါသလဲ။ 

• ြပSြပငထ်နိး်သမ်ိးမZ - ြပSြပငထ်နိး်သမ်ိးမZအတွက် အမ်ိင2ား၏တာဝနဝ်တv ရာများက ဘာေတွပါလဲ 12င့ ်ြပSြပငမ်Zများ လိ0အပ်ေသာအခါ မညသ်Vကိ့0 သငဆ်က်သယ်ွရမလဲ။ 

• အင2ားစာချSပ်အတငွး် မညသ်ည့ ်အသံ0းအေဆာငပ်စWညး်များ ပါဝငပ်ါသလ။ဲ 

• အိမ်ေမွးတိရိစiာနဆိ်0ငရ်ာ သေဘာတVညီချက် 12င့ ်အိမ်ေမွးတိရိစiာနဆိ်0ငရ်ာ အြခားစရနေ်င ွ(အေထာက်အကVေပးသည့် တိရိစiာနမ်ျားအတွက် စရနေ်ငမွျား 12င့ ်

အိမ်ေမွးတိရစiာနေ်Nကးများ မေကာက်ခံ1ိ0ငေ်Nကာငး် သတိရပါ) 

င2ားရမ်းကာလ ြပည့သ်ည့ေ်နစ့ွ ဲ
အင2ားစာချSပ်အများစ0က အမိ်င2ားခကိ0 လတစလ်၏ ပထမေနတ့ငွ ်ေပးေစပါသည။် အင2ားစာချSပ်တငွး် အတညြ်ပSထားသည့ ်ေပးရမည့ေ်နတ့ငွ ်သင၏်အမိ်င2ားခကိ0 

ေပးအပ်ေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ရန ်ဝတv ရားတစခ်0 သင့ထ်တံငွa်2ိပါသည။် သငက် ရကအ်နညး်ငယေ်နာကက်ျပါက အိ0ေကပါသညဟ်0 အမိ်a2ငက် ေြပာသည့တ်ိ0င ်

သင့အ်ေနြဖင့ ်ေနာကက်ျေNကး 12င့ ်အြခား ဒဏေ်Nကးများ12င့ ်ပတသ်ကT်ပီး အင2ားစာချSပ်ပါ အေခRအေဝRများ12င့ ်ေ12ာငတ်ယွေ်နပါေသးသည။် 

အင2ားစာချ6ပ်အေပf ေြပာငး်လြဲခငး်များ 
အင2ားစာချSပ်ကာလ အဆံ0းမသတမ်ီ အဆိ0ြပSသည့ ်အေြပာငး်အလတဲစခ်0အေပR  12စဦ်း12စဖ်ကစ်လံ0းမ2 သေဘာတVသညမ်2လွTဲပီး သင ်12င့ ်သင၏်အမိ်a2ငတ်ိ0က့ 

အင2ားစာချSပ်ကိ0 သကတ်မ်းတိ0းချိနြ်ဖစသ်ည့ ်အမိ်င2ားကာလအသစတ်စခ်0 စတငသ်ညအ်ထ ိအင2ားစာချSပ်အေပR ေြပာငး်လမဲZတစခ်0ခ0 မလ0ပ်သင့ပ်ါ။ အင2ားစာချSပ်က 

အေြပာငး်အလမဲျားကိ0 မညသ်ိ0 ့ြပSလ0ပ်မညဟ်0 ခွြဲခားေဖာ်ြပထားသညမ်2 လွTဲပီး အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ေြပာငး်လမဲZများ မလ0ပ်မီ အမိ်င2ားကာလ အြပည့အ်ဝေပးရန ်

လိ0အပ်ပါလမိ့်မည။် 

သာမန် အင2ားစာချ6ပ်ပါ ြပဌာန်းချကမ်ျား 
• အိမ်င2ားများအေနြဖင့ ်ေနထိ0ငရ်ာေနရာကိ0 သန ့a်2ငး်ေအာင ်ထားရမည် 

• အိမ်င2ားများအေနြဖင့ ်အိမ်a2င၏် သေဘာတVခွင့ြ်ပSချက်မပါပဲ ေနထိ0ငရ်ာေနရာကိ0 ထပ်မံင2ားရမ်းြခငး်အား တားြမစ်1ိ0ငပ်ါသည် 

• အိမ်င2ားများအေနြဖင့ ်သင့ေ်တာ်သည့် သတိေပးချက်မေပးပဲ ေq�nေြပာငး်ြခငး် သိ0မ့ဟ0တ် အင2ားစာချSပ် ချိSးေဖာက်ြခငး်ကိ0 တားြမစ်1ိ0ငပ်ါသည်။ 

• အမိ်a2ငမ်ျားအား ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့အ်ချိနမ်ျားအတငွး် Nကည့q်Zစစေ်ဆးရန၊် ြပSြပငရ်န ်သိ0မ့ဟ0တ ်လကa်2ိအမိ်င2ားအား ~ကSိတငသ်တေိပးချက ်

ေပးထားသညဟ်0 ယVဆပါက အလားအလာa2ိသည့ ်အမိ်င2ားကိ0 အမိ်ြပသရန ်အမိ်ြခေံြမသိ0 ့ ဝငေ်ရာကခ်ငွ့ြ်ပSပါသည။် 

• ြပSြပငထ်နိး်သမိ်းေရး 12င့ ်ြပငဆ်ငေ်ရးများအတကွ ်ဆကသ်ယွရ်မည့သ်V၏ အမည1်2င့ ်အဆိ0ပါပ0ဂpိSလအ်ား မညသ်ိ0 ့ ဆကသ်ယွရ်မည ်ဆိ0သညတ်ိ0 ့ ပါဝငသ်င့ပ်ါသည ်

• အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်လိ0ကန်ာရန ်ေမjာ်မ2နး်ထားသည့ ်စညး်မျeးစညး်ကမ်းများစာရငး်တစခ်0ကိ0 အင2ားစာချSပ်တငွး် ထည့သ်ငွး်ထားရမည ်

တငး်ကျပ်၍မရBိDငသ်ည့ ်အင2ားစာချ6ပ်ပါ ြပဌာန်းချကမ်ျား 
အိမ်င2ားများအား ၄ငး်တိ0 ့ ဆိ0ငး်ထိ0းထားသည့် အင2ားစာချSပ်ပါ စည်းကမ်းများ 12င့ ်အေခRအေဝRများြဖင့ ်အစeချည်ေ12ာငထ်ားပါသည်၊ သိ0ေ့သာ် အချိSnေသာ အေခRအေဝRများ 12င့ ်

အေြခအေနများကိ0 ဥပေဒအရ တရားqံ0းတွင ်တငး်ကျပ်၍မရ1ိ0ငပ်ါ။ 

အ
င=ာ

းစ
ာခ

ျCပ
် 
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လမ်ိလည ်အမ်ိင2ားမEတစခ်Dအတငွး် မကျေရာကေ်အာင ်ေY2ာငY်2ားြခငး် 
အချိS nေသာ အမိ်င2ားေNကာ်ြငာများက တရားဝင ်ြဖစခ်ျငမ်2 ြဖစ1်ိ0ငပ်ါသည။် လမိ်လညသ်Vများက အမ2နတ်ကယမ်a2ိသည့၊် ၄ငး်တိ0 ့ မပိ0ငဆ်ိ0ငသ်ည့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်

လတွမ်ေနသည့ ်အင2ားအမိ်များကိ0 ပံ0မ2နေ်Nကာ်ြငာNကသည။် ၄ငး်တိ0က့ အမ2နတ်ကယ ်အင2ားအမိ် စာရငး်သငွး်ချကမ်ျားကိ0လညး် ေကာ်ပီယVTပီး ဆကသ်ယွရ်န ်12င့ ်

အးီေမးလ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ0 ေြပာငး်လကဲာ ေငရွရနအ်တကွ ်လVများ1ိ0ငသ်ေလာကမ်ျားများအား လ2ည့စ်ားရန ်ေြပာငး်လ�ထဲားသည့ ်ေNကာ်ြငာများကိ0 

သတငး်စာများ 12င့ ်ဝကဘ်ဆ်ိ0ကမ်ျားတငွး် ထည့သ်ငွး်Nကသည။် 

ေအာကပ်ါအNကြံပSချကမ်ျားကိ0 သတရိြခငး်ြဖင့ ်အင2ားအမိ်စာရငး်သငွး် လမိ်လညမ်Zများအတငွး် ကျေရာကြ်ခငး်မ2 သင ်ေa2ာငa်2ား1ိ0ငပ်ါသည ်- 

• သငဘ်ယ်တ0နး်ကမ2 မြမငဖ်Vသည့ ်ေနအမ်ိခနး်တစခ်0အတွက် သင ်ဘယ်တ0နး်ကမ2 မေတွn ဖVးသVတစေ်ယာက်ေယာက်ထ ံေငကိွ0 ဘဏမ်2လ�ြဲခငး် သိ0မ့ဟ0တ် 

ချက်လက်မ2တ်တစေ်စာငပိ်0 ့ြခငး် ဘယ်ေတာမ့2မလ0ပ်ပါ12င့။်  အကယ်၍ အမ်ိa2ငက် 1ိ0ငင်ြံပငပ်တွင ်ေနထိ0ငေ်နပါက သိ0မ့ဟ0တ် 1ိ0ငင်ြံပငပ်သိ0 ့ ခရီးသာွးေနသြဖင့ ်

လVကိ0ယ်တိ0င ်သငမ်ေတွn 1ိ0ငပ်ါက၊ သိ0မ့ဟ0တ် ေလjာက်လ�ာေNကး၊ စရနေ်ငတွစခ်0 မေပးေချမီ သိ0မ့ဟ0တ် အင2ားစာချSပ်လက်မ2တ်မထိ0းမီ အမ2နတ်ကယ် ေနအမ်ိခနး်ကိ0 

သငမ်ျက်ြမငမ်ေတွn 1ိ0ငပ်ါက ဆက်လက်a2ာေဖွပါ။   ေငကိွ0 ဘဏမ်2လ�ြဲခငး်သည ်ေငသွားေပးပိ0 ့ြခငး်12င့ ်အတVတVြဖစပ်ါသည ်- သင ်ေငပိွ0လိ့0က်သည1်2င့ ်ယငး်ကိ0 

ြပနလ်ညမ်ရ1ိ0ငပ်ါ။ 

• ဆံ0းြဖတခ်ျကတ်စခ်0ကိ0 အေလာတ~ကးီမလ0ပ်ပါ12င့။် အင2ားအမိ်တစခ်0အတကွ ်ချကခ်ျငး်လကင်ငး်ဆံ0းြဖတခ်ျကတ်စခ်0 ြပSလ0ပ်ရန ်တိ0ကတ်နွး်သည့ ်အးီေမးလတ်စခ်0 

သငရ်a2ိပါက ယငး်သည ်အလနံြီပရမည့ ်အရာတစခ်0 ြဖစ1်ိ0ငသ်ည။် ယငး်အား လျစလ်ျyqZTပီး လ0ပ်စရာa2ိတာ ဆကလ်0ပ်ပါ။ 

• ပရီမီယမ် စာရငး်သငွး်ရနအ်တကွ ်ေစျး1Zနး်နညး်ေလေလ လမိ်လညမ်Zတစခ်0ြဖစ1်ိ0ငေ်ချ များေလေလြဖစသ်ည။်  ေဒRလာတစသ်နး်တန ်qZခငး်ြဖင့ ်

ေနရာေကာငး်တစခ်0တငွတ်ညa်2ိေသာ အံမ့ခနး်ဖွယအ်မိ်ခနး်တစခ်နး်ကိ0 ေအာကေ်စျးြဖင့ ်င2ားလိ0ပါသလား။ လမိ်လညသ်Vများက မ2နက်နဖိ်0ရ့ာ ေကာငး်လနွး်ေနေသာ 

ကတမိျားြပSလ0ပ်ြခငး်ြဖင့ ်လVများစတိဝ်ငစ်ားေအာင ်ဆွေဲဆာငဖိ်0 ့ 12စသ်ကN်ကသည။် 

တငး်ကျပ်၍မရDိFငသ်ည့ ်အင3ားစာချ7ပ်ပါ စည်းကမ်းများ D3င့ ်အေခpအေဝpများမ3 ဥပမာများတွင ်ေအာက်ပါတိF ့ ပါဝငပ်ါသည် - 

• ေနအမ်ိခနး်တစခ်Fအတွငး် ပျက်စးီမGများအတွက် အမ်ိင3ားများတွင ်တာဝန]်3ိသည်ဟF ကိFငစွ်ထဲားစzတွင ်ပံFမ3န ်ြပ7ြပငထိ်နး်သမ်ိးမGများ D3င့ ်

ြပငဆ်ငမ်GများအားလံFး သိFမ့ဟFတ် သးီသန ့ေ်ဒpလာပမာဏတစခ်Fေအာက်]3ိ ြပငဆ်ငမ်GများအားလံFး အတွက် ၄ငး်တိFအ့ား တာဝနမ်ယKခိFငး်DိFငပ်ါ။ 

• အမ်ိင3ားအေနြဖင့ ်အမ်ိ သိFမ့ဟFတ် အမ်ိခနး်ကိF "အြမငအ်တိFငး်" လက်ခံရန ်မြပ7လFပ်DိFငပ်ါ။ လKေနထိFငရ်န ်သင့ေ်တာ်မGအတွက် 

သက်ေရာက်သည့ ်ဂရနတီ်ေအာက်တွင ်အင3ားချထားသည့ ်ပရဝFဏမ်ျားတွငး် ေပးအပ်ထားေသာ အေဆာက်အအံFများ D3င့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်Gများက အခနး်အား ေနထိFငရ်နအ်ခနး်တစခ်Fအြဖစ ်၄ငး်၏ ကျိ7းေEကာငး်ေလျာ်ညီေသာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ေနထိFငရ်န ်

ခွင့ြ်ပ7DိFငရ်မည်။ (ေကျးဇKးြပ7၍ ြပငဆ်ငေ်ရးများ D3င့ ်လKေနထိFငရ်န ်သင့ေ်တာ်မGအတွက် သက်ေရာက်သည့ ်ဝရနတီ် အခနး်ကိF ေကျးဇKးြပ7၍ 

ကိFးကားပါ။) 

• အမ်ိင3ားအေနြဖင့ ်ဥပေဒ တရားqံFးတစခ်Fအတွငး် သK/သKမကိFယ်တိFင ်ကိFယ်စားြပ7ပိFငခွ်င့ကိ်F လက်မလrတ်DိFငပ်ါ။ 

• အမ်ိင3ားအေနြဖင့ ်သK/သKမအေနြဖင့ ်အင3ားစာချ7ပ်တွငး်]3ိ ကတိတစခ်FခFကိF ချိ7းေဖာက်ပါက အမ်ိ]3ငအ်ေနြဖင့ ်ေနအမ်ိခနး်တွငး် 

ေဖာက်ထွငး်ဝငေ်ရာက်ပိFငခွ်င့၊် ေသာမ့ျားေြပာငး်လဲခွင့ ်D3င့ ်အမ်ိင3ား၏ ပိFငဆိ်Fငမ်GများကိF သမ်ိးဆည်းြခငး်လFပ်ပိFငခွ်င့ ်]3ိသည်ဟF အမ်ိင3ားမ3 

သေဘာတKေအာင ်မြပ7လFပ်DိFငပ်ါ။ 

• အမ်ိင3ားအေနြဖင့ ်EကားနာမGတစခ်F သိFမ့ဟFတ် စရီငခ်ျက်အေပp ဝနခံ်မGတစခ်Fအတွက် သK/သKမ၏ လFပ်ပိFငခွ်င့မ်ျားကိF လက်လrတ်ရန ်

သေဘာတKေအာင ်အမ်ိ]3ငမ်3 မြပ7လFပ်DိFငပ်ါ။ 

သတိရပါ - အင3ားစာချ7ပ်ကိF လက်မ3တ်မထိFးမီ ဂqFတစိFက် ဖတ်qGပါ။ အရာရာကိ+ စာြဖင့ေ်ရးသားချက် ရယFပါ။ 

အ
င=ားစာချCပ် 
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သင ်ေြပာငး်ေhi _မဝငေ်ရာကမီ် Y2ိေနjပီးေသာ အပျကအ်စးီများကိD မ2တတ်မ်းတငထ်ားပါ 
သင ်ေြပာငး်ေq�nဝငေ်ရာကြ်ခငး်မြပUမီ မညသ်ည့ ်ခ�တယ်ငွး်ချကမ်ျားမဆိ0အတကွ ်(အမိ်a2င ်12င့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်ြခေံြမ မနေ်နဂျာa2ိချိနတ်ငွ)် မ2တခ်ျကယ်Vပါက 

ပညာa2ိပါသည။် အမိ်ေြပာငး်ရန ်အချိနက်ျေရာကလ်ာေသာအခါ မVလက မ2တခ်ျကြ်ပSလ0ပ်ထားေသာ ပျကစ်းီမZများသည ်သင ်

ေြပာငး်ေq�nဝငေ်ရာကြ်ခငး်မြပSမီကတညး်က ြဖစေ်ပRထားသြဖင့ ်ယငး်တိ0အ့တကွ ်သင၏် စရနေ်ငထွမဲ2 ေကာကခ်မံZမြပSသင့ပ်ါ။ စာြဖင့ေ်ရးသား မ2တခ်ျကမ်ျား 12င့ ်

ဓာတပံ်0များက အလနွအ်ကVအညရီပါသည၊် သိ0မ့2သာ ေနာငတ်စခ်ျိနတ်ငွ ်ယငး်တိ0က့ စတိq်Zပ်ေထးွစရာ မြဖစပ်ါ။ ေနအမိ်ခနး်၏ အေြခအေနများ 12င့ ်a2ိလကစ် 

အပျကအ်စးီများကိ0 မ2တတ်မ်းတငရ်န ်ဓာတပံ်0qိ0ကပ်ါ။ ေနထိ0ငရ်ာေနရာ၏ အေြခအေနများကိ0 စာြဖင့ေ်ရးသားထားရနသ်ည ်အမိ်င2ား၏ အခငွ့အ်ေရးြဖစပ်ါသည။် 

အကယ်၍ ေြပာင်းေq�nဝင်ေရာက်ရန် သင်ဆံ0းြဖတ်ပါက ေနအိမ်ခန်းတွင်းa2ိ အပျက်အစီးတစ်ခ0ခ0ကိ0 မ2တ်တမ်းတင်ရန် င2ားရမ်းမည့အ်ခနး်အား Nကည့q်Zစစေ်ဆးရနစ်ာရငး်တစခ်0ကိ0 

သင်အသံ0းြပS1ိ0င်ပါသည်။ ယင်းစာရင်းက အနာဂတ် ြပင်ဆင်မZများအတွက် ြပဿနာများ ေပRထွန်းလာသည့် ြဖစ်ရပ်အတွင်း သင့ကိ်0 ကVညီ1ိ0င်ပါသည်။ သင်၏စာရင်းကိ0 

လက်မ2တ်ထိ0းရန် အိမ်a2င်ထံတွင် ဝတv ရားမa2ိေသာ်လည်း သင့အ်ေနြဖင့ ်သV သိ0မ့ဟ0တ ်သVမ၏ လကမ်2တက်ိ0 ေတာငး်ဆိ01ိ0ငT်ပီး အမိ်a2ငအ်ား သင၏်စာရငး် မိတv yတစေ်စာင ်

ေပးအပ်ပါ။ သင၏်မ2တခ်ျကမ်ျားအတကွ ်ေနစ့ွတဲပ်ေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

အကယ၍် င2ားရမ်းသည့အ်ခနး်သည ်ြပငဆ်ငရ်န ်လိ0အပ်ေနပါက ြပငဆ်ငမ်Zများ Cပီးစးီေအာငလ်4ပ်ရမည့ ်အချိန် DAင့ ်ေနစ့ွကဲိ4 စာြဖင့ေ်ရးသားCပီး မAတထ်ားြခငး်က 

သင့အ်တကွ ်အေကာငး်ဆံ0းအကျိSး ြဖစထ်နွး်ေစပါမည။် အကယ၍် ြပငဆ်ငမ်ျားစရာက များြပားလနွး်Tပီး သသိာလနွး်ပါက အမိ်ခနး်ကိ0 လကမ်ခပံါ12င့။် 

ေဒသBbရ အမ်ိရာ Cကည့h်Eစစေ်ဆးသGြဖင့ ်စစေ်ဆးပါ 
ယငး်က အလနွအ်ေရး~ကးီပါသည။် စနွ ့ပ်စထ်ားေသာ အမိ်တစလ်ံ0း သိ0မ့ဟ0တ ်တညေ်ဆာကပံ်0၊ လjပ်စစပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ သိ0မ့ဟ0တ ်ပိ0ကဆ်ကသ်ယွေ်ရး ြပဿနာများa2ိခဲသ့ည့ ်

ရာဇဝငတ်စခ်0a2ိေသာ အမိ်တစလ်ံ0းကိ0 င2ားရမ်းရန ်သငလ်0ပ်ေဆာငေ်န1ိ0ငပ်ါသည။် င2ားရမ်းသည့အ်ခနး်အတငွး် လကa်2ိ အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ဥပေဒချိSးေဖာကမ်Zတစခ်0ခ0a2ိမa2ိ 

ြမငေ်တွnရန ်ေq�nေြပာငး်ဝငေ်ရာကြ်ခငး် မြပSမီ သင၏် ေဒသ1vရ အမိ်ရာNကည့q်Zစေ်ဆးသVြဖင့ ်စစေ်ဆးပါ။ မလ0ပ်မြဖစ ်ြပငဆ်ငမ်ZများြပSလ0ပ်ရန ်ပျကက်ကွြ်ခငး်အတကွ ်

ယခငအ်မိ်င2ားက သင၏် အနာဂတအ်မိ်a2ငအ်ားဆန ့က်ျင ်တိ0ငN်ကားမZတစခ်0ခ0 a2ိခဲမ့a2ိခဲဆ့ိ0သညက်ိ0 အမိ်ရာ Nကည့q်Zစစေ်ဆးသVအား ေမးြမနး်ပါ။ အချိS nေသာ 

ြမyနစီပါယဌ်ာနများက င2ားရမ်းရနအ်ခနး်များကိ0 လိ0ငစ်ငယ်Vရန ်လိ0အပ်ေစပါသည။် င2ားရမ်းသည့အ်ခနး်တငွ ်လိ0ငစ်ငa်2ိမa2ိ စံ0စမ်းပါ။ 

ခဲပါသည့ ်အမ်ိသDတေ်ဆး 
၁၉၇၈ ခ012စမ်တိ0ငမ်ီ ေဆာကလ်0ပ်ထားေသာ အမိ်များတငွ ်ခပဲါသည့ ်သ0တေ်ဆးများ သ0တထ်ား1ိ0ငT်ပီး ၁၉၅၀ ခ012စမ်တိ0ငမ်ီ ေဆာကလ်0ပ်ထားေသာ အမိ်များတငွ ်

ယငး်သိ0ေ့သာ သ0တေ်ဆးa2ိ1ိ0ငဖိ်0 ့ ပိ0များပါသည။် ခအဲေြခခသံည့ ်သ0တေ်ဆးa2ိမa2ိ ေသချာသ1ိိ0ငရ်န ်တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်းမ2ာ လကမ်2တရ် အငစ်ပကတ်ာတစဦ်းြဖင့ ်

ခ ဲပါမပါ စစေ်ဆးေစရနြ်ဖစသ်ည။် သ0တေ်ဆးအေဟာငး်က အကရ်ာများ 12င့ ်ကာွကျမZများြဖစေ်ပRေသာအခါ ၄ငး်တိ0က့ ခမဲZနမ်ျား ထကွလ်ာေစသည။် ၄ငး်တိ0၏့ 

လကမ်ျား 12င့ ်အq0ပ်များေပRမ2 အမိ်သ0တေ်ဆး အချပ်ေလးများ သိ0မ့ဟ0တ ်သ0တေ်ဆးမZန ့မ်ျားကိ0 ကေလးများ TမိSချမိရာမ2 ခဆဲပ်ိသင့1်ိ0ငပ်ါသည။် ကေလးများအေနြဖင့ ်

ခအဲမZန ့မ်ျားကိ0လညး် a2yမိ1ိ0ငပ်ါသည။် ေသးငယေ်သာ ခ ဲပမာဏက ဦးေ12ာက ်12င့ ်အာqံ0ေNကာစနစ၏် အြခားအစတိအ်ပိ0ငး်များအတကွ ်အလနွဆ်ိ0းရွားြပငး်ထနသ်ည့ ်

အ1vရာယြ်ဖစေ်စ1ိ0ငပ်ါသည။် ကေလးတစဦ်း၏ ကိ0ယခ်1§ာတငွး်a2ိ ခ ဲက ~ကးီထာွးမZ 12င့ ်ဖွံ n TဖိSးတိ0းတကမ်Zကိ0 ေ12ာင့ေ်12းေစပါသည၊် အNကားအာqံ0 12င့ ်စကားေြပာြခငး်ကိ0 

ပျကစ်းီေစပါသည၊် ထိ0အ့ြပင ်အြပSအမVပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ ြပဿနာများ 12င့ ်ေလလ့ာသငယ်VမZဆိ0ငရ်ာ မသနစ်မွ်းမZများ ြဖစေ်စ1ိ0ငပ်ါသည ်အမိ်ေဟာငး်များa2ိ ေရပိ0ကမ်ျားတငွး် 

သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်ပတလ်ညa်2ိ ေြမ~ကးီများအတငွး် အြခား ခ ဲa2ိသည့ ်ရငး်ြမစမ်ျားလညး် a2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်၄ငး်တိ0င့ 2ားရမ်းသည့ ်အမိ်ြခေံြမတစခ်0ခ0တငွ ်ခ ဲ

အေြခြပS သ0တေ်ဆးa2ိမa2ိအေNကာငး် အချကအ်လကက်ိ0 အမိ်င2ားများသိ0 ့ ေပးအပ်ရန ်လိ0အပ်ပါသည။် သင့ေ်လျာ်သည့ ်အချကအ်လကေ်ပးရန ်ပျကက်ကွေ်သာ ပိ0ငa်2င ်

သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငအ်ား ပျကစ်းီဆံ0းqZ ံးမZပမာဏ၏ သံ0းဆရa2ိရန ်တရားစွဆဲိ01ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်a2ငသ်ည ်အရပ်သား 12င့ ်ရာဇဝတမ်Z ြပစဒ်ဏမ်ျားလညး် ကျခရံ1ိ0ငပ်ါသည။် 

သင၏်ဧရိယာတငွ ်ခပဲါသည့ ်အမိ်သ0တေ်ဆးအေNကာငး် ဖွင့ဟ်ေဖာ်ထ0တမ်Z 12င့ ်ယငး်အား ြပSြပငက်0စားေရးအေNကာငး်12င့စ်ပ်လျeးTပီး သးီြခားလိ0အပ်ချကမ်ျားa2ိမa2ိ 

သaိ2ိရန ်သင၏် ြမyနစီပါယဌ်ာန သိ0မ့ဟ0တ ်TမိS nေတာ်အား ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

သင ်ေြပာငး်ေ?@Aမဝငေ်ရာက်မီ 
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မီးခိDး ဖမ်းစကမ်ျား/ကာဘန်ွ မိDေနာကဆ်ိDက ်ဖမ်းစကမ်ျား 
ပနဆ်ိ0ငလ််ေဗးနးီယား ဥပေဒအရ အမ်ိa2ငအ်ေနြဖင့ ်အခနး်တိ0ငး်တွင ်အလ0ပ်လ0ပ်သည့ ်မီးခိ0း ဖမ်းစက်များ တပ်ေပးထားရန ်လိ0အပ်ေစသည။် အမ်ိင2ားအေနြဖင့ ်အဆိ0ပါ 

လိ0အပ်ချက်ကိ0 လက်မလ�တ်1ိ0ငပ်ါ သိ0မ့ဟ0တ် မီးခိ0းဖမ်းစက်များကိ0 မြဖSတ်1ိ0ငပ်ါ။ 

အင2ားစာချSပ်က မီးခိ0းဖမ်းစကမ်ျားကိ0 စစေ်ဆးြခငး် 12င့ ်ဘကထ်ရီလလဲ2ယြ်ခငး်ကိ0 မညသ်Vလ0ပ်ရန ်လိ0အပ်သနညး် ဆိ0သညက်ိ0 ေဖာ်ြပသင့ပ်ါသည။် 

ကာဘနွမ်ိ0ေနာကဆ်ိ0က ်အချကေ်ပးေခါငး်ေလာငး် စခံျိနစ်¡ံ�နး်များ အကဥ်ပေဒအရ အမိ်ြခေံြမ ပိ0ငa်2ငမ်ျားအေနြဖင့ ်ကာဘနွမ်ိ0ေနာကဆ်ိ0က ်ဖမ်းစကမ်ျားကိ0 

သဘာဝစမွ်းအား ေလာငက်�မ်းမZြဖင့ ်အပVေပးစကမ်ျား၊ အသံ0းအေဆာငမ်ျား၊ မီးလငး်ဖိ0များ 12င့/်သိ0မ့ဟ0တ ်တွလဲျက ်ကားဂိ0ေဒါငမ်ျားပါa2ိေသာ 

င2ားရမ်းသည့အ်ခနး်များအားလံ0းတငွ ်တပ်ဆငရ်န ်လိ0အပ်ပါသည။် အမိ်င2ားများ/ေနထိ0ငသ်Vများအေနြဖင့ ်ဘကထ်ရီများကိ0 လိ0အပ်သလိ0အစားထိ0းရန ်12င့ ်

အခိ0းခရံေသာ၊ ြဖSတထ်ားေသာ၊ ေပျာကေ်နေသာ သိ0မ့ဟ0တ ်ေနထိ0ငစ်eကာလအတငွး် အသံ0းမြပS1ိ0ငေ်တာသ့ည့ ်ကရိိယာများကိ0 အစားထိ0းေပးရန ်12င့ ်

ကာဘနွမ်ိ0ေနာကဆ်ိ0က ်ဖမ်းစကမ်ျားတငွး် ဆကလ်ကa်2ိေနသည့ ်ခ�တယ်ငွး်ချကတ်စခ်0ခ0အေNကာငး်ကိ0 စာြဖင့ေ်ရးသားTပီး အင2ားအမိ်ြခေံြမ ပိ0ငa်2င ်သိ0မ့ဟ0တ ်

ေအးဂျင့အ်ား အသေိပးရနလ်ညး် လိ0အပ်ပါသည။်  

မျ◌&ေ◌◌ာ◌လ်င့်ချက် န◌&င့် 

အခငွ့်အလန်းများ တည်ထောင်ခြင်း 

info@hdcweb.co 
www.hdcweb.com 

အမိ်ခြမံြေအကျိးု
ဆောင်မ◌"◌# 
ဖွံဖ့ြိးုတိးုတက်ရေး 

717-291-
1911 

အမိ်ခြမံြေ 
စမီခံန့်ခွဲရေး 
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င2ားရမ်းသည့အ်ခန်းအား Cကည့h်Eစစေ်ဆးရန်အတကွစ်ာရငး် 

Nကည့q်Zစစေ်ဆးသည့ ်ေနစွ့ ဲ-__________________________________________________________________ 

ေနအမိ်ခနး် လပ်ိစာ  -______________________________________________________________ 

အမ်ိa2င၏် အမည ်- ____________________________________________________________________ 

  အမိ်a2င၏် လပ်ိစာ -____________________________________________________________________ 

တယ်လီဖ0နး် နပံါတ် - _________________________________________________________________ 

အသံ6းအေဆာငမ်ျား ./င့ ်တပ်ဆငထ်ားေသာကရိိယာများအားလံ6း အလ6ပ်လ6ပ်သည့အ်ေနအထားတငွR်/ိေJကာငး် 

ေသချာေအာငလ်6ပ်ပါ။ R/ိေနသည့ ်ပရိေဘာဂ၊ ေကာေဇာ၊ ./င့ ်ကရိိယာများ ./င့ ်င/ားရမ်းသည့ ်အမ်ိြခံေြမတငွး်R/ိ အရာအားလံ6း၏ 

အေြခအေနများကိ6လညး် မ/တသ်ားထားပါ။  အမ/တရ်ာများ၊ မီေလာငရ်ာများ၊ သိ6မ့ဟ6တ ်အြခားအပျကအ်စးီများ၏ 

တညေ်နရာ ./င့ ်အေရအတကွက်ိ6 ေရးချထားပါ။ သင ်ေြပာငး်ေYZ[မဝငေ်ရာကမီ် အမ်ိြခံေြမ၏ အေြခအေနကိ6 မ/တတ်မ်းတငရ်န် 

ဓာတပံ်6များ Yိ6ကထ်ားပါ။ ပစ\ညး်တစခ်6က ေကာငး်ေကာငး်မွန်မွန်အလ6ပ်လ6ပ်သည့ ်အေြခအေနR/ိမ/ သိ6မ့ဟ6တ ်ခ]တယ်ငွး်ချက ်

ကငး်R/ငး်ေJကာငး် ေသချာမ/သာ 'ေကာငး်ပါသည'် ကိ6 ြခစပ်ါ။ အကယ၍် သင ်မေသချာပါက 'မေသချာ' ကိ6 ြခစပ်ါ။ 

အေဆာကအ်ဦး အြပငဖ်က ်- 

စစေ်ဆးရမည့ ်အရာများ ေကာငး်

ပါသည ်

မေကာ

ငး်ပါ 

မေသချာပါ မ*တခ်ျကမ်ျား 

အ;တြ်မစ ်54င့ ်အြပငဖ်ကန်ရံံများက 

အေြခအေနေကာငး်uပီး ေဘးအ5tရာယမ်ျားမ4 

ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

အြပငဖ်က ်ေလ4ကားများ၊ လကရ်နး်များ 54င့ ်

ဝငေ်ပါကေ်နရာများအားလံ;းက 

အေြခအေနေကာငး်မနွu်ပီး ေဘးအ5tရာယ ်

ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

ေခါငမ်ိ;း၊ ေြမာငး်များ 54င့ ်ေရတေံလျာကေ်ပါကမ်ျားက 

အေြခအေနေကာငး်မနွu်ပီး ေဘးအ5tရာယ ်

ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

မီးခိ;းေခါငး်တိ;ငက် အေြခအေနေကာငး်မနွu်ပီး 

ေဘးအ5tရာယ ်ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

အြပငဖ်ကမ်ျက5်4ာြပငမ်ျားအားလံ;း ေဆးကာွကျမO 54င့ ်

ေဆးအချပ်လိ;ကက်ာွမO ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

အကယ၍် အခနး်သည ်ေရွ^လျားအမိ်တစလ်ံ;းြဖစပ်ါက 

ယငး်ကိ; ေသချာေနရာချထားuပီး တ;တခ်ျညထ်ားပါရဲလ့ား။ 
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အခန်းများအားလံ+း - 

စစေ်ဆးရမည့ ်အရာများ ေကာငး်

ပါသည ်

မေကာ

ငး်ပါ 

မေသချာပါ မAတခ်ျကမ်ျား 

အနညး်ဆံ0း အလ0ပ်လ0ပ်သည့ ်မီးထိ0းေပါက ်12စေ်ပါက ်

သိ0မ့ဟ0တ ်အလ0ပ်လ0ပ်သည့ ်မီးထိ0းေပါက ်တစေ်ပါက ်

12င့ ်မီးသးီတပ်ရနေ်နရာတစခ်0 a2ိပါရဲလ့ား။ 

    

အခနး်က လjပ်စစေ်ဘးအ1vရာယမ်ျားမ2 

ကငး်လတွပ်ါရဲလ့ား။ 

    

အြပငဖ်ကမ်2 အလ2မ်းမ2ီ1ိ0ငေ်သာ ြပတငး်ေပါကမ်ျား 

12င့ ်တခံါးများအားလံ0းကိ0 ေသာခ့တ1်ိ0ငပ်ါရဲလ့ား။ 

    

အနညး်ဆံ0း ဖွင့1် ိ0ငေ်သာ ြပတငး်တစေ်ပါက ်a2ိTပီး 

ြပတငး်ေပါကမ်ျားအားလံ0းတငွ ်ေပျာကေ်နေသာ 

သိ0မ့ဟ0တ ်ကျိSးပျကေ်နေသာအပိ0ငး်များမa2ိပဲ 

ေကာငး်မနွေ်သာအေနအထားတငွ ်a2ိပါရဲလ့ား။  

    

မျက1်2ာNကကမ်ျား၊ နရံံများ 12င့ ်Nကမ်းြပငမ်ျားက 

အေြခအေန ေကာငး်မနွT်ပီး ~ကးီမားေသာ 

အကရ်ာများ၊ အေပါကမ်ျား သိ0မ့ဟ0တ ်

ေဘးအ1vရာယa်2ိသည့ ်ခ�တယ်ငွး်မZများမ2 

ကငး်a2ငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

အတငွး်ပိ0ငး်မျက1်2ာြပငမ်ျားအားလံ0း ေဆးကာွကျမZ 12င့ ်

ေဆးအချပ်လိ0ကက်ာွမZ ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

မိခိ0း အချကေ်ပးေခါငး်ေလာငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

မီးခိ0းဖမ်းစကမ်ျား အလ0ပ်လ0ပ်ပါရဲလ့ား။ 

    

ေရချိPးခန်း - 

စစေ်ဆးရမည့ ်အရာများ ေကာငး်

ပါသည ်

မေကာ

ငး်ပါ 

မေသချာပါ မAတခ်ျကမ်ျား 

အမိ်င2ားတစဦ်းတညး်သာ 

သးီသန ့အ်သံ0းြပSရနအ်တကွ ်အလ0ပ်လ0ပ်သည့ ်

အမိ်သာတစလ်ံ0း အခနး်တငွး်၌ ပါပါသလား။ 

    

ေရပV 12င့ ်ေရေအး အဆကမ်ြပတရ်သည့ ်

အလ0ပ်လ0ပ်သည့ ်ေရချိSးကန ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေရပနး်တစခ်0 

a2ိပါသလား။ 

    

ဖွင့ပိ်တ1်ိ0ငသ်ည့ ်ြပတငး်ေပါကမ်ျား သိ0မ့ဟ0တ ်

အလ0ပ်လ0ပ်သည့ ်ေလဝငေ်လထကွစ်နစ ်a2ိပါသလား။ 
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မီးဖိ6ခန်း - 

စစေ်ဆးရမည့် အရာများ ေကာငး်ပါသည် မေကာငး်ပါ မေသချာပါ မEတခ်ျက်များ 

အလ;ပ်လ;ပ်သည့ ်အိ;ဗငမ်ီးဖိ;တစခ်;34ိပါသလား၊ 

ထိ;အ့ြပင ်အလ;ပ်လ;ပ်သည့ ်အေနအထား34ိသည့ ်

အေပsတငွ ်အိ;းတညသ်ည့ ်မီးဖိ; (သိ;မ့ဟ;တ ်

အလားတQ) တစခ်; 34ိပါသလား။ 

    

အလ;ပ်လ;ပ်သည့ ်ေရခေဲသတt ာတစလ်ံ;း34ိuပီး 

အစားအေသာကမ်ျား မပျကေ်အာငထ်ားရန ်

လံ;ေလာကသ်ည့ ်အေအးကိ; ထနိး်ထား5ိ;ငပ်ါရဲလ့ား။ 

    

ေရပQ 54င့ ်ေရေအး အဆကမ်ြပတရ်ေသာ 

အလ;ပ်လ;ပ်သည့ ်မီးဖိ;လကေ်ဆးကနတ်စခ်; 34ိပါသလား။ 

    

အပ2ချိန်၊ ေရပိ6ကစ်နစ ်./င့ ်လaပ်စစပိ်6ငဆ်ိ6ငရ်ာ - 

စစေ်ဆးရမည့ ်အရာများ ေကာငး်

ပါသည ်

မေကာငး်

ပါ 

မေသချာပါ မ*တခ်ျကမ်ျား 

အပQေပးသည့ ်ကရိိယာများက ေနထိ;ငရ်န ်အသံ;းြပTသည့ ်

အခနး်များအားလံ;းကိ; လံ;လံ;ေလာကေ်လာက ်

အပQေပး5ိ;ငစ်မွ်း34ိပါရဲလ့ား။ 

    

အခနး်တငွး် ေလာငစ်ာဆ ီက?မ်းေလာငသ်ည့ ်

ေနရာကကွ ်အပQေပးစက ်သိ;မ့ဟ;တ ်အပQေပးရာတငွ ်

ေဘးအ5tရာယမ်ကငး်သည့ ်အေြခအေနများ34ိေသာ 

အြခားအပQေပးစက ်အမျိTးအစားများမ4 ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

အခနး်တငွ ်ေလဝငေ်လထကွ ်အလံ;အေလာက3်4ိပါရဲလ့ား။ 
    

ေရပQြဖင့ ် အပQေပးစကက်ိ; ေဘးအ5tရာယ ်

ကငး်သည့ ် ေနရာတငွ ် ကရိိယာ အစံ;အလင ်

ြဖင့ ်တပ်ဆငထ်ားပါရဲလ့ား။ 

    

ေဘးအ5tရာယက်ငး်uပီး သန ့3်4ငး်သည့ ်အများသံ;း 

သိ;မ့ဟ;တ ်ကိ;ယပိ်;င ်ေရေထာကပံ်စ့နစတ်စခ်; 

34ိပါသလား။ 

    

ေရပိ;ကမ်ျားက ယိ;စမိ့်မO ကငး်ပါသလား။     

ေရပိ;ကမ်ျားကိ; အတညြ်ပTထားသည့ ် အများသံ;း 

သိ;မ့ဟ;တ ် ကိ;ယပိ်;င ် ေရဆိ;းစနွ ့စ်နစတ်စခ်;ြဖင့ ်

ဆကသ်ယွထ်ားပါသလား၊ ထိ;အ့ြပင ် ေရဆိ;း 

ြပနတ်ကြ်ခငး်မ4 ကငး်ေဝးပါရဲလ့ား။ 

    

လGပ်စစ်စနစ်က ေဘးအ5tရာယ်များမ4 ကငး်ေဝးပါရဲလ့ား 

(ဥပမာ - မသင့ေ်လျာ်သည့ ်ဝိ;ငယ်ာတပ်ဆငမ်O၊ 

အမ4နတ်ကယ် မလံ;ေလာက်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်O၊ စသြဖင့)်။ 
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အေထေွထ ွကျန်းမာေရး ./င့ ်ေဘးအ.bရာယ ်ကငး်R/ငး်ေရး - 

စစေ်ဆးရမည့ ်အရာများ ေကာငး်

ပါသည ်

မေကာငး်

ပါ 

မေသချာပါ မ*တခ်ျကမ်ျား 

အခနး်တငွး် လQေနသည့အ်ထပ်တိ;ငး်၌ 

အလ;ပ်လ;ပ်သည့ ်အေနအထား34ိေသာ မီးခိ;းဖမ်းစက ်

သိ;မ့ဟ;တ ်အချကေ်ပးေခါငး်ေလာငး် အနညး်ဆံ;းတစခ်; 

34ိပါသလား။ 

    

အြခားအခနး်တစခ်;အတငွး်မ4 ြဖတသ်ာွးစရာမလိ;ပဲ 

အခနး်ကိ; ဝငေ်ရာက5်ိ;ငပ်ါသလား။ 

    

လကခ်5ံိ;ငသ်ည့ ်အေနအထား34ိေသာ 

မီးေဘးထကွေ်ပါက ်တစခ်; 34ိပါသလား။ ယငး်ကိ; 

အလယွတ်ကQ အလ4မ်းမ4ီ5ိ;ငပ်ါသလား။ 

    

အခနး်တငွ ်အမိ်�ကကမ်ျား၊ �ကကမ်ျား၊ ပိ;းဟပ်များ၊ 

စသြဖင့တ်ိ; ့ ကငး်34ငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

အခနး်က အမOိက ်သိ;မ့ဟ;တ ်စနွ ့ပ်စပ်စ�ညး်များမ4 

ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

ေလ4ကားများ 54င့ ်အများသံ;း ခနး်မများတငွ ်

ေလျာတ့ေိလျာရဲ့ ေလ4ကားထစမ်ျား34ိြခငး်၊ 

လကရ်နး်များမ34ိြခငး်၊ မီးအလငး်ေရာင ်မေကာငး်ြခငး် 

သိ;မ့ဟ;တ ်အြခားေဘးအ5tရာယမ်ျားေUကာင့ြ်ဖစေ်သာ 

ေဘးအ5tရာယမ်ျားမ4 ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

ေဘးဖက ်54င့ ်ကပ်လျက ်အမိ်နးီချငး်များက 

အ5tရာယ3်4ိသည့ ်အေြခအေနများမ4 ကငး်ပါရဲလ့ား။ 

    

အမ်ိင2ား၏ လကမ်2တ ်-  _____________________________ ေနစွ့ ဲ- _______________________________ 

အမ်ိa2င၏်လက်မ2တ် -  ____________________________ ေနစွ့ ဲ- ______________________________ 

မ/တခ်ျက် - အမ်ိR/ငမ်ျားအေနြဖင့ ်ဤစစ်ေဆးရန် စာရငး်ကိ6 လက်မ/တထ်ိ6းရန် မလိ6အပ်ပါ။ 
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အမ်ိင2ားတစဦ်းအေနြဖင့ ်သင၏် တာဝန်ဝတb ရားများ 
အမိ်င2ားတစဦ်းြဖစသ်ည1်2င့အ်ည ီသငသ်ည ်အြခားသVတစဦ်း၏ အမိ်ြခေံြမကိ0 င2ားရမ်းေနထိ0ငပ်ါသည။် တာဝနသ်တိတသ်ည့ ်အမိ်င2ားတစဦ်းြဖစေ်စရန ်သင၏် 

အင2ားစာချSပ်ကိ0 ေအာကပ်ါ တာဝနမ်ျားစာရငး်12င့ ်တွTဲပီး လိ0ကန်ာသင့ပ်ါသည ်- 

1. ကျေရာက်ချိန်တငွ ်အမ်ိငAားခ ေပးပါ၊ ေနာက်တစ်ရက်မ2 သိ0မ့ဟ0တ် ေနာက် ၅ ရက် NကာTပီးမ2 မေပးပါ12င့။် အကယ်၍ အိမ်င2ားခကိ0 လတစ်လ၏ ပထမေနတွ့င ်

ေပးရနြ်ဖစ်ပါက ယငး်ကိ0 လတစ်လ၏ ပထမေနတွ့င ်ေပးပါ။  အိမ်င2ားတစ်ဦးအေနြဖင့ ်သင၏်အင2ားစာချSပ်ပါ သေဘာတVညီချက်အရ အိမ်င2ားခအြပည့ကိ်0 

အချိနမ်2ီေပးရန ်ဥပေဒအရ တာဝနဝ်တv ရားa2ိပါသည်။ အကယ်၍ သင၏်အိမ်င2ားခကိ0 အချိနမ်2ီမေပးပါက သင၏်အိမ်a2ငက် သင့အ်ားဆန ့က်ျငT်ပီး 

အိမ်မ212ငခ်ျအေရးယVမZတစ်ခ0ြပSရန ်ဖိ0ငတ်ငသွ်ငး်1ိ0ငပ်ါသည်။ သငသ်ည် မသနစွ်မ်းမZa2ိသည်ြဖစ်ေစ အလ0ပ်မ2 ြပSတ်ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ မကျနး်မာေသာ 

မိသားစ0ဝငa်2ိသည်ြဖစ်ေစ၊ ကေလးများa2ိသည်ြဖစ်ေစ၊ ေဆာငး်ရာသလီများ အေတာအတွငး်ြဖစ်ေစ သင့အ်ား အိမ်မ212ငခ်ျ1ိ0ငပ်ါေသးသည်။ အကယ်၍ 

သင၏်အိမ်င2ားခကိ0 အချိနမ်2ီ အြပည့ ်မေပး1ိ0ငဟ်0 သငယံ်0Nကည်ပါက သင၏်အိမ်a2ငကိ်0 တတ်1ိ0ငသ်ေလာက် အြမန ်ေြပာသင့သ်ည်။ အိမ်င2ားခေပးရန ်

အချိနေ်ရာက်သည်အထိ သိ0မ့ဟ0တ် ေပးရမည်အချိနလွ်နသွ်ားသည်အထိ မေစာင့ပ်ါ12င့။် သင၏်အိမ်a2ငက် သင့ထံ်မ2 အိမ်င2ားခချက်လက်မ2တ်မရပါက အဆိ0းဆံ0းကိ0 

မ2တ်ထငယ်Vဆပါလိမ့်မည်။ ဘာေNကာင့ ်သင ်မေပး1ိ0ငသ်လဲဆိ0သည်ကိ0 a2ငး်ြပTပီး ေငေွပးရန ်အစီအစeတစ်ခ0 ြပSလ0ပ်ရန ်ေတာငး်ဆိ0ပါ။ အကယ်၍ 

သင၏်အိမ်a2ငက် ေငေွပးရနသ်ေဘာတVညီချက်တစ်ခ0 လ0ပ်ရန ်သေဘာတVပါက ယငး်အားစာြဖင့ေ်ရးသားTပီး မိတv yတစ်ေစာင ်သမ်ိးထားပါ။ အကယ်၍ 

အဆိ0ပါသေဘာတVညီချက်အတိ0ငး် သငမ်လိ0က်နာပါက အိမ်a2ငမ်2 သင့အ်ား အိမ်မ212ငခ်ျ1ိ0ငစွ်မ်း a2ိပါလိမ့်မည်။ 

2. လကခ်ံြဖတပိ်4ငး်တစခ်4 ရယ;ပါ။ သင၏်အမ်ိ@Aငထ်ေံပးအပ်ေသာ ေငေွပးေချမTအားလံ4းအတကွ ်လကခ်ံြဖတပိ်4ငး်များကိ4 သမ်ိးထားပါ။ သင၏် 

ပယ်ဖျက်ချက်လက်မ2တ်များက အိမ်င2ားခကိ0 သငေ်ပးေချTပီးေNကာငး် မ2တ်တမ်းတစ်ခ0ေပးေသာေNကာင့ ်သင၏် အိမ်င2ားခကိ0 ြဖစ်1ိ0ငပ်ါက ချက်လက်မ2တ်ြဖင့ေ်ပးပါ။ 

သင၏်အိမ်a2ငက် ကိ0ယ်ပိ0ငခ်ျက်လက်မ2တ်များကိ0 လက်မခံပါက 12င့ ်သငက် အိမ်င2ားခကိ0 ေငသွား သိ0မ့ဟ0တ် ေငေွပးမိန ့ြ်ဖင့ ်ေပးေချပါက သင၏်ေငေွချမZအတွက် 

မ2တ်တမ်းတစ်ခ0 ရယVပါ။ သငြ်ပSလ0ပ်ေသာ အိမ်င2ားခ ေပးေချမZတစ်ခ0စီတိ0ငး်အတွက် လက်ခံြဖတ်ပိ0ငး်တစ်ခ0 ေပးရန ်သင၏်အိမ်a2ငကိ်0 တိ0က်တွနး်Tပီး 

လက်ခံြဖတ်ပိ0ငး်များအားလံ0းကိ0 သိမ်းထားပါ။ 

3. အကယ်၍ သငသ်ည ်ေရမီး အသံ0းစရိတ်တစခ်0ခ0အတွက် ေပးေချရနတ်ာဝနa်2ိပါက ယငး်တိ0ကိ့0 အချိနမ်2ီေပးေချရပါမည။် မေပးပါက သင့အ်ား 

အမ်ိမ212ငခ်ျ1ိ0ငပ်ါသည။် 

4. အင2ားစာချSပ်ပါ စည်းကမ်းများ 12င့ ်အေခRအေဝRများ အားလံ0းအတိ0ငး် လိ0က်နာပါ။ 

5. အင2ားစာချSပ် သိ0မ့ဟ0တ် သးီြခားလက်မ2တ်ထိ0းထားသည့ ်ေနာက်ဆက်တဲွ(များ) ပါ စည်းမျeးများ 12င့ ်စည်းကမ်းချက်များအတိ0ငး် လိ0က်နာပါ။ 

6. ပနဆိ်0ငလ််ေဗးနးီယား ဥပေဒ၊ ေဒသ1vရ အမိန ့မ်ျား 12င့ ်အိမ်ရာကျင့ဝ်တ်များမ2 လိ0အပ်ချက်များအတိ0ငး် လိ0က်နာပါ။ 

7. အြခား အိမ်င2ားများ 12င့ ်အိမ်နးီချငး်များ၏ Tငမ်ိးချမ်းေရးကိ0 အေ12ာင့အ်ယ2က်မြဖစ်ေစရန ်ေa2ာငN်ကeပါ။  

8. ပရဝ0ဏမ်ျားကိ0 ပျက်စီးြခငး်မြဖစ်ေစရန ်ေa2ာငN်ကeပါ။ ပျက်စီးမZများအတွက် ေငေွရးေNကးေရးအရ သင့ထံ်တွင ်တာဝနa်2ိ1ိ0ငသ်ည့အ်တွက် သင1်2င့အ်တVေနသV 

သိ0မ့ဟ0တ် သင့ထံ်အလည်လာသVက အိမ်ြခံေြမကိ0မဖျက်စီးေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

9. အေဆာက်အဦးအား ယိ0ယွငး်ပျက်စးီေစ1ိ0ငသ်ည့ ်ေနထိ0ငရ်ာေနရာတွငး်a2ိ ~ကီး~ကီးမားမားခ�တ်ယွငး်ချက်တစခ်0ခ0 (သိ0မ့ဟ0တ် ြပSြပငမ်Zလိ0အပ်သည့အ်ရာများ) ကိ0 

အမ်ိa2ငအ်ား အသေိပးပါ။ သင၏် အင2ားစာချSပ်တွငး် ထငထ်ငa်2ားa2ားေဖာ်ြပထားသည့ ်သတိေပးမZဆိ0ငရ်ာ ြပဌာနး်ချက်များကိ0 လိ0က်နာေNကာငး် ေသချာပါေစ။ 

အကယ်၍ သင၏်အင2ားစာချSပ်က သတိေပးမZဆိ0ငရ်ာ သးီြခား¡�နN်ကားချက်များ မေပးထားပါက ြပSြပငမ်Zများအတွက် သင၏်ေတာငး်ဆိ0ချက်ကိ0 

စာြဖင့ေ်ရးသားTပီး သင၏်မ2တ်တမ်းများအတွငး် မိတv yတစေ်စာင ်သမ်ိးထားေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

10. သင ်သိ0မ့ဟ0တ် သင၏်မိသားစ0၏ လ0ပ်ေဆာငမ်Zများ သိ0မ့ဟ0တ် ေပါဆ့မZမ2 ရလဒြ်ဖစေ်စခ့ဲေသာ ပျက်စးီမZတစခ်0ခ0 (သဘာဝအရ ယိ0ယွငး်ပျက်စးီမZများမ2လဲွTပီး)  

အတွက် ေငေွရးေNကးေရးအရ တာဝနယ်Vပါ။ 
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11. ေနထိ0ငရ်ာေနရာ၏ ဥပစာများကိ0 သန ့a်2ငး်ေအာငထ်ားပါ။ 

12. အိမ်a2င၊် အိမ်a2င၏် ကိ0ယ်စားလ2ယ်များ၊ သိ0မ့ဟ0တ်  ေဒသ1vရ အစိ0းရ အငစ်ပက်တာတိ0အ့ား Nကည့q်Zစစ်ေဆးရန ်12င့ ်ြပSြပငမ်Zများအတွက် ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညီစွာ 

အလ2မ်းမ2ီဝငေ်ရာက်1ိ0ငရ်န ်ခွင့ြ်ပSေပးပါ။ 

13. အင2ားစာချSပ်အတငွး် မပါသVများကိ0 င2ားရမ်းထားသည့ ်အခနး်တငွး်ေနထိ0ငရ်န ် ခငွ့မ်ြပSပါ12င့။် 

14. တရားမဝင ်ေဆးဝါးများအပါအဝင ်ရာဇဝတမ်Zဆိ0ငရ်ာ လZပ်a2ားမZတငွး် ပါဝငလ်0ပ်ေဆာငရ်န ်တစဦ်းဦး 12င့ ်ေစစ့ပ်ေဆာငရွ်ကမ်ZမြပSပါ12င့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်ခငွ့မ်ြပSပါ12င့ ်

သိ0မ့ဟ0တ ်ပရဝ0ဏမ်ျားေပRတငွ ်အသကမ်ြပည့ေ်သးသVများ ေသာကစ်ားြခငး်ကိ0 ခငွ့မ်ြပSပါ12င့။် ယငး်တိ0ထ့မဲ2 အေNကာငး်အရာတစခ်0ခ0က အမိ်မ212ငထ်0တခ်ရံြခငး် 

ရလဒြ်ဖစေ်စ1ိ0ငပ်ါသည။် 

15. အကယ်၍ သင၏် ေသာခ့ေလာက်များကိ0 ေြပာငး်လဲခ့ဲပါက သင၏်အမ်ိa2ငထ်မံ2 အရငဆ်ံ0း ခွင့ြ်ပSချက်ရယVTပီး သV/သVမအား ေသာ့မိတv yတVများေပးအပ်ေNကာငး် 

ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ အမ်ိa2ငအ်ေနြဖင့ ်သငတ်ပ်ဆငခ့ဲ်ေသာ မညသ်ည့ေ်သာ့ခေလာက်များမဆိ0အတွက် ေသာ့အြပည့တ်စစ်ံ0 ရa2ိရန ်တရားဝငခွ်င့ြ်ပSထားပါသည။် 

အမ်ိင2ားသGများ အာမခံ 
အမိ်a2ငအ်များစ0ထတံငွ ်အမိ်ြခေံြမပျကစ်းီမZကိ0 ကာကယွေ်ပးသည့ ်အမိ်ြခေံြမ အာမခ ံကိ0ငေ်ဆာငထ်ားေသာ်လညး် ယငး်က သင့၏်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zများကိ0 

မကာကယွေ်ပးပါ။ အမိ်င2ားသVများ အာမခ ံ(ယငး်ကိ0 ေရွးလိ0ကေရွး1ိ0ငပ်ါေသာ်လညး် အချိS nအမိ်a2ငမ်ျားက လိ0အပ်ပါသည)် ကိ0 သင၏် ပရိေဘာဂ 12င့ ်အြခားကိ0ယပိ်0င ်

ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zများကိ0 ကာကယွရ်န ်ဝယယ်V1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်င2ားသVများ အာမခကံ တစ1်2စလ်jင ်ေဒRလာ ၁၇၅-၂၀၀ ခန ့ ်အNကမ်းဖျeးa2ိTပီး ယငး်က တစေ်နလ့jင ်

ေဒRလာြပား  ၅၀ ခန ့ ်ပျမ်းမja2ိပါသည။် အမိ်င2ားသVများ အာမခကံိ0 အမိ်a2ငအ်ာမခေံရာငး်ချသည့ ်အာမခကံ0မ�ဏတီစခ်0ခ0မ2 ေယဘ0ယျအားြဖင့ ်ရယV1ိ0ငပ်ါသည။် 

အမ်ိအနီးဝန်းကျင ်ဆကဆ်ေံရးများ 
သင၏်အမိ်နးီချငး်ထ ံသင့က်ိ0ယသ်င ်မိတဆ်ကT်ပီး အမိ်အနးီဝနး်ကျင ်ရပ်ကကွ၏် တစစ်တိတ်စပိ်0ငး် ြဖစလ်ာပါ။ ၄ငး်တိ01့ 2င့ ်ချစခ်ငရ်ငး်12းီသည့ ်ဆကဆ်ေံရး 

ထနိး်သမိ်းထားပါ။ တရားမဝငသ်ည့ ်လZပ်a2ားမZများကိ0 ေစာင့N်ကည့ြ်ခငး်ကဲသ့ိ0 ့ အမိ်နးီချငး်များက နညး်လမ်းေပါငး်များစာွြဖင့ ်တစဦ်း12င့တ်စဦ်း ကVည1ီိ0ငပ်ါသည။် 

မေကာငး်သည့ ်အမိ်အနးီဝနး်ကျင ်ဆကဆ်ေံရးများြဖင့ ်အဆံ0းသတရ်န ်တစခ်0တညး်ေသာနညး်လမ်းမ2ာ သင၏် အမိ်နးီချငး်များကိ0 အသကံျယက်ျယြ်ဖင့ ်

ေ12ာင့ယ်2ကြ်ခငး်ြဖစသ်ည။် အကယ၍် ပါတတီစခ်0လ0ပ်ရန ်သင ်စစီeပါက ယငး်အား ထနိး်ထနိး်သမိ်းသမိ်းလ0ပ်Tပီး ပါတကီိ0 

သပ်ိမိ0းမချSပ်ခင ်အဆံ0းသတပ်ါ။ ယငး်သိ0ေ့သာ စ0ေဝးမZတစခ်0 သငစ်စီeေသာအခါတငွ ်သင၏် အမိ်နးီချငး်များကိ0 အသေိပးြခငး် 12င့ ်သင၏်အမိ်နးီချငး်တငွ ်

နာမကျနး်မZတစခ်0a2ိချိနက်ဲသ့ိ0ေ့သာ အထVးအေြခအေနရပ်များအေတာအတငွး် ၄ငး်တိ01့ 2င့ ်ပVးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်~ကSိးစားြခငး်သညလ်ညး် အNကေံကာငး်တစခ်0 

ြဖစပ်ါသည။် ၄ငး်တိ0၏့ အထVးေတာငး်ဆိ0ချကအ်တိ0ငး် ြပည့မ်2ီ1ိ0ငေ်စရန ်သင့အ်ေနြဖင့ ်သင၏် အစအီစeများကိ0 မမွ်းမံ သိ0မ့ဟ0တ ်ေြပာငး်လလဲိ01ိ0ငပ်ါသည။် သငက် 

၄ငး်တိ01့ 2င့ ်ပVးေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါက ၄ငး်တိ0က့လညး် သင1်2င့ ်ပVးေပါငး်ေဆာငရွ်ကဖိ်0 ့ ပိ0များ1ိ0ငပ်ါသည။် 

အမိ်နးီချငး်ေကာငး်ဆိ0သညမ်2ာ အေဆာကအ်ဦး၏ြပငပ်ကိ0 ေကာငး်ေကာငး်မနွမ်နွa်2ိေအာငထ်ားTပီး ြပSြပငထ်နိး်သမိ်းမZဟ0လညး် အဓိပ�ါယရ်ပါသည။် ဆိ0လိ0သညမ်2ာ 

ြမကခ်ငး် 12င့ ်ြခSံဖ0တမ်ျားကိ0 ေကာငး်မနွစ်ာွ ြပSြပငထ်နိး်သမိ်းထားသင့T်ပီး အမZိကမ်ျားကိ0 အမိ်ြပငတ်ငွ ်ချနမ်ထားခဲသ့င့ပ်ါ။ ေနအမိ်တိ0ကခ်နး်များအတငွး် 

အများသံ0းဧရိယာများအားလံ0း - စ~ကwနမ်ျား၊ ေလ2ကားများ သိ0မ့ဟ0တ ်ေြမြပငမ်ျား ကိ0 ေလးစားရန ်အေရး~ကးီပါသည။် ယငး်သိ0ေ့သာေနရာများတငွ ်အမZိကမ်ျား 

မချနထ်ားပါ12င့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်အေဆာကအ်ဦးအဝငဝ်ကိ0 ပိတမ်ထားပါ12င့။် ေဘးအ1vရာယက်ငး်a2ငး်ေရးအေNကာငး်များသာမက သင၏်အမိ်နးီချငး်များအတကွလ်ညး် 

ထည့တ်ကွT်ပီး အများပိ0င ်စ~ကwနမ်ျား 12င့ ်ေလ2ကားများအတငွး် လနွလ်နွက်ျyးကျyးဆVညသံမံျား မဖွင့ြ်ခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်မဖနတ်းီြခငး်ကလညး် အNကေံကာငး်တစခ်0 

ြဖစ1်ိ0ငပ်ါသည။် 
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အိမ်နီးချင်းေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်ရန် သင်၏ဧည့်သည်များက သင့်အိမ်နီးချင်းများကိ0 အေ12ာင့်အယ2က်မေပးေNကာင်းလည်း Nကည့်ေနရန် ~ကိSးစားရမည်။ သင်၏ဧည်သည့်များ လ0ပ်သမjကိ0 

ထိန်းချSပ်ရန် အစeမြဖစ်1ိ0င်ပါေသာ်လည်း အြခားသVများကိ0 ဆန ့က်ျင်1ိ0င်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခ012င့် ၄င်းတိ0မ့ြပSမVေNကာင်း ေမjာ်မ2န်းထားရန် သင့်ထံတွင် အခွင့်အေရးa2ိပါသည်။ 

အမိ်င2ားတစဦ်း သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်င2ားတစဦ်း၏ဧည့သ်ညမ်ျားက အေဆာကအ်ဦးတငွး်a2ိ သိ0မ့ဟ0တ ်အနးီအနားဝနး်ကျငa်2ိ အြခားသVများကိ0 ေ12ာင့ယ်2ကြ်ခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

အ1vရာယြ်ပSရန ်Tခမိ်ေြခာကြ်ခငး်ြပSပါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်မjတေသာအမိ်ရာ ဥပေဒများ သိ0မ့ဟ0တ ်ြမyနစီပါယ ်ထံ0းစမံျားေအာကတ်ငွ ်အမိ်နးီချငး်များ 12င့/်သိ0မ့ဟ0တ ်

အြခားအမိ်င2ားများ၏ ေဘးအ1vရာယက်ငး်a2ငး်ေရးကိ0 ကာကယွရ်နအ်လိ0င့ 2ာ ယငး်အမိ်င2ားအား 12ငထ်0တရ်န ်တာဝနတ်စခ်0 a2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် 

အြခားအမ်ိင2ားများြဖင့ ်ြပဿနာများ 
အြခားအမိ်င2ားများ12င့ ်ြပဿနာများ သငရ်ငဆ်ိ0ငေ်နရပါက ယငး်ြပဿနာများကိ0 အမိ်a2ငထ် ံအစရီငခ်ပံါ။ မjတေသာ အမိ်ရာ အကဥ်ပေဒေအာကတ်ငွ ်အမိ်င2ားတစဦ်းက 

လVမျိSး၊ ဇာတ1ိိ0ငင်၊ံ မသနစ်မွ်းမZ၊ သိ0မ့ဟ0တ ်အြခား အကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်အတနး်အစားေပR အေြခြပSTပီး အြခားအမိ်င2ားတစဦ်းအား ေ12ာင့ယ်2ကပ်ါက 

အမိ်a2ငတ်စဦ်းအေနြဖင့ ်ြပဿနာကိ0 ကိ0ငတ်ယွရ်န ်12င့ ်ယငး်သိ0ေ့သာ ေ12ာင့ယ်2ကမ်Zများ ဆကလ်ကမ်ြဖစပ်ာွးေအာင ်ကာကယွရ်န ်တရားဥပေဒအရ လိ0အပ်ပါသည။် 

အကယ၍် သငသ်ည ်အြခားလVတစဦ်းမ2 Tခမိ်းေြခာကသ်ညဟ်0 ခစံားရပါက ရဲကိ0 ဖ0နး်ေခRပါ။ သင၏်အမိ်a2ငထ် ံစာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်အစရီငခ်စံာြဖင့ ်

ေနာကဆ်ကတ်ွလဲိ0ကပ်ါ။ သင့အ်တကွ ်မိတv yတစေ်စာင ်သမိ်းထားပါ။ ြပဿနာကိ0 a2ငး်ြပTပီး အမိ်a2ငအ်ား ြပဿနာကိ0 ကိ0ငတ်ယွေ်ပးရန ်ေတာငး်ဆိ0ပါ။ စာကိ0 

a2ငး်a2ငး်လငး်လငး်12င့ ်ြပတြ်ပတသ်ားသားြဖစေ်အာင ်12င့ ်အချကမ်2နမ်ျားအတိ0ငး် တေသမွတမိ်း အစeလိ0ကစ်ြီခငး်က အေကာငး်ဆံ0းြဖစပ်ါသည။် ြပဿနာ 

ဆကလ်ကa်2ိေနပါက ေနာကဆ်ကတ်ွလဲိ0ကပ်ါ။ စာေပးစာယVများအားလံ0း၏ မိတv yများကိ0 သမိ်းထားပါ။ 

သင်သည် အင2ားစာချSပ်ပါ အေခRအေဝRများ12င့ ်ေ12ာင်တွယ်ေနပါသည်၊ သိ0 ့ြဖစ်ပါ၍ သင်၏အင2ားစာချSပ်ကိ0 သင် ေဖာက်ဖျက်ပါက 12င့ ်အိမ်မ2ေြပာင်းပါက ကျန်a2ိေနေသးေသာ 

အင2ားစာချSပ်ပါကာလအတွက် အိမ်င2ားခေပးရန် သင်တာဝန်a2ိသည်ဟ0 ကိ0င်စဲွထားနိင်ပါေသးသည်။ အကယ်၍ အိမ်a2င်က တရားqံ0းတွင် သင့အ်ားဆန ့က်ျင် အေရးယVပါက 

သင့အ်ေနြဖင့ ်အိမ်ြခံေြမကိ0 Tငိမ်းTငိမ်းေအးေအး Nကည်1Vးခံစားရန် သင်၏အခွင့အ်ေရးကိ0 တင်းကျပ်ရန် ပျက်ကွက်မZ သိ0မ့ဟ0တ် ခဲွြခားဆက်ဆံသည့် ေ12ာင့ယ်2က်မZမ2 ကာကွယ်မေပးပဲ 

လျစ်လျyqZမZြဖင့ ်အင2ားစာချSပ်ပါ အေခRအေဝRများကိ0 အိမ်a2င်မ2 ချိSးေဖာက်ခ့ဲေNကာင်း ေဖာ်ထ0တ်ြပသရန် လိ0အပ်ပါလိမ့်မည်။ ြပဿနာ12င့ပ်တ်သက်Tပီး အိမ်a2င်ထံ အသိေပးရန် 

သင်တတ်1ိ0င်သည့်အရာအားလံ0းကိ0 သင်လ0ပ်ခ့ဲေNကာင်း 12င့ ်သင်အိမ်မ2 မေြပာင်းမီ ြပဿနာကိ0 ေြဖa2င်းေပးရန် သV/သVမထံေတာင်းဆိ0ခ့ဲေNကာင်း သက်ေသြပ1ိ0င်စွမ်း a2ိလိ0ပါလိမ့်မည်။ 

ဧည့သ်ညမ်ျား 
အိမ်a2င်ထံမ2 စွက်ဖက်မZမa2ိပဲ ကျိSးေNကာင်းေလျာ်ညီေသာ ကာလတစ်ခ0အတွက် လVမZေရးအရ ဧည့်သည်များကိ0 ဖိတ်ေခRရန် 12င့ ်သင်၏ င2ားရမ်းထားေသာအခန်းတွင်း စီးပွားေရးအရ 

ဧည့်သည်များလက်ခံရန် သင့ထံ်တွင် အခွင့အ်ေရးa2ိTပီး  ဧည့်သည်များအေနြဖင့ ်အိမ်င2ားများအေပR သက်ေရာက်သည့် အများသံ0းဧရိယာများ12င့ ်စပ်လျeးသည့် 

စည်းမျeးများအားလံ0းကိ0လည်း လိ0က်နာရမည်။ 

အြခားသGများ အတGေြပာငး်ေhi _ဝငေ်ရာကရ်န် ခွင့ြ်ပ6ြခငး် 
သင၏်အင2ားစာချSပ်က င2ားရမ်းထားေသာ အိမ်ြခံေြမတွင ်သင1်2င့အ်တV မည်သVေန1ိ0ငသ်လဲဆိ0သည်ကိ0 ခဲွြခားေဖာ်ြပပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင1်2င့အ်တV တစ်စံ0တစ်ဦး 

ေြပာငး်ေq�nဝငေ်ရာက်ေနထိ0ငေ်စလိ0ပါက သိ0မ့ဟ0တ် အချိနက်ာလ a2ည်a2ည်NကာNကာ ေနေစလိ0ပါက အိမ်a2င၏်ခွင့ြ်ပSချက်ေတာငး်ခံရန ်လိ0အပ်ပါလိမ့်မည်။ အိမ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်

အိမ်င2ားအသစ်၏ ေနာက်ေNကာငး်ရာဇဝငစ်စ်ေဆးြခငး်၊ အိမ်င2ားခ ြမlင့တ်ငြ်ခငး် ြပSလ0ပ်လိ0ေကာငး် ြပSလ0ပ်လိ01ိ0ငပ်ါသည် သိ0မ့ဟ0တ် အဆိ0ပါပ0ဂpိSလ်အား အင2ားစာချSပ်တွငး် 

ထည့်သွငး်ရန ်လိ0အပ်ေစ1ိ0ငပ်ါသည်။ 

သင1်2င့အ်တV အြခားသVတစဦ်းအား ေြပာငး်ေq�nဝငေ်ရာကြ်ခငး်အား ခငွ့ြ်ပSသည့သ်ေဘာတVချကတ်စခ်0ခ0ကိ0 စာြဖင့ေ်ရးသားထားေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 
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အမ်ိင2ားများ၏ သးီသန ့်ြဖစပိ်Dငခွ်င့ ်
ပနဆ်ိ0ငလ််ေဗးနးီယား ဥပေဒက အင2ားစာချSပ်တိ0ငး် (စာြဖင့ြ်ဖစေ်စ 1Zတ်ြဖင့ြ်ဖစေ်စ) အတွငး် အမ်ိa2ငက် အင2ားချထားသည့ ်ပရဝ0ဏမ်ျားကိ0 

အမ်ိင2ားပိ0ငဆ်ိ0ငရ်နအ်ခွင့အ်ေရးအား ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညမီZမa2ိပဲ စွက်ဖက်မညမ်ဟ0တ်ဟ0 ကတိတစခ်0 ပါa2ိပါသည။် သးီသန ့ြ်ဖစပိ်0ငခွ်င့အ်တွငး် 

တတိဆ်တိC်ငမ်ိသကစ်ာွ VကညD်;းခံစားခွင့ဆ် ိ4ငရ်ာ သေဘာတ;ညခီျက ်လညး် ပါဝငပ်ါသည။် ေပးေချခ့ဲသည့ ်အမ်ိင2ားခက သင့ေ်ခါငး်ေပRတွင ်အမိ0းတစခ်0 

ေပးqံ0သာမကပဲ အမ်ိa2ငထ်မံ2 ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညTီပီး အလွနအ်ကျyး ကျyးေကျာ်ဝငေ်ရာက်မZများမa2ိပဲ ပရဝ0ဏမ်ျားကိ0 Nကည1်Vးခံစားပိ0ငခွ်င့ ်ေသချာေစရနလ်ညး် 

ပါဝငပ်ါသည။် 

အမိ်a2ငတ်ငွ ်အင2ားချထားသည့ ်ပရဝ0ဏတ်ငွး်သိ0 ့ ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညစီာွ အလ2မ်းမ2ီဝငေ်ရာကပိ်0ငခ်ငွ့သ်ာ a2ိပါသည။် အကယ၍် အမိ်a2ငက် 

င2ားရမ်းထားသည့အ်ခနး်သိ0 ့ အေNကာငး်မa2ိပဲဝငေ်ရာကပ်ါက သိ0မ့ဟ0တ ်ညအချိနမ်ေတာ် ေ12ာင့ယ်2ကဝ်ငေ်ရာကပ်ါက သV သိ0မ့ဟ0တ ်သVမအေနြဖင့ ်အင2ားစာချSပ်ကိ0 

ေဖာကဖ်ျက1်ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်a2ငသ်ည ်Nကည့q်Zစစေ်ဆးရန ်12င့ ်ြပSြပငထ်နိး်သမိ်းေရး12င့ြ်ပငဆ်ငေ်ရးအပါအဝင ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညေီသာရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်

သိ0မ့ဟ0တ ်အလားအလာa2ိသည့ ်အမိ်ဝယသ်Vများ သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်င2ားများကိ0 အမိ်ြခေံြမကိ0ြပသရန ်ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်အခါအခငွ့သ်င့သ်လိ0 အင2ားချထားသည့ ်

ပရဝ0ဏတ်ငွး် ဝငေ်ရာကပိ်0ငခ်ငွ့a်2ိပါသည။် ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညေီသာဆိ0သညမ်2ာ အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့အ်ချိနတ်ငွ ်အမိ်င2ားအား အရငဆ်ံ0း 

~ကSိတငအ်သေိပးTပီး လာသင့သ်ညဟ်0 ဆိ0လိ0Tပီး အေရးေပRအေြခအေနတစရ်ပ် မဟ0တပ်ါက တခံါးအရငေ်ခါကသ်င့ပ်ါသည။် ေရပိ0ကမ်ျားေပါကြ်ခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

မီးခိ0းဖမ်းစက ်1Zးိမိသာွးြခငး် ကဲသ့ိ0ေ့သာ အေရးေပRအေြခအေနတစရ်ပ်တငွ ်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်~ကSိတင ်အသေိပးချကမ်a2ိပဲ ချကခ်ျငး်ဝငေ်ရာကပိ်0ငခ်ငွ့a်2ိပါသည။် 

အကယ၍် အင2ားစာချSပ်က အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညေီသာ အချိနန်ာရီများအတငွး် သတေိပးချကမ်a2ိပဲ ဝငေ်ရာက1်ိ0ငသ်ညဟ်0 ေဖာ်ြပထားပါက 

အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်~ကSိတငအ်သေိပးချက ်လိ0အပ်သည့ရ်ပိ0ငခ်ငွ့ ်a2ိချငမ်2a2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် သိ0ပ့ါေသာ်လညး် အမိ်a2င ်သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2င၏်ဝနထ်မ်များက အသမိေပးပဲ 

အ~ကမိ်~ကမိ်အဖနဖ်နဝ်ငေ်ရာကပ်ါက အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်အမိ်a2ငထ်သံိ0 ့ အေရးေပRမဟ0တသ်ည့ ်အေြခအေနတငွ ်အနညး်ဆံ0း ၂၄ နာရီ ~ကSိတငအ်သေိပးချကြ်ဖင့ ်

ဝငေ်ရာကရ်နေ်တာငး်ဆိ0သည့ ်စာတစေ်စာငပိ်0သ့င့သ်ည၊် စာ၏ မိတv yတစေ်စာငက်ိ0 သမိ်းထားTပီး မVရငး်ကိ0  "လကခ်ြံဖတပိ်0ငး် ြပနပိ်0ေ့ပးရန ်ေတာငး်ဆိ0ပါသည"် 

ဟ0မ2တပံ်0တငT်ပီး စာတိ0ကမ်2ပိ0သ့င့ပ်ါသည။် အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်~ကSိတငအ်သေိပးရန ်ေတာငး်ဆိ0ချကက်ိ0 လိ0ကန်ာရန ်တာဝနမ်a2ိေသာ်လညး် ထံ0းတမ်းစeလာ 

ယeေကျးမZအရ အမိ်a2ငအ်ား အင2ားချထားသည့အ်ခနး်သိ0 ့ မဝငေ်ရာကမ်ီ အမိ်င2ားထ ံအသေိပးချက ်ေပးပိ0ရ့န ်အားေပး1ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် အမိ်a2ငက် 

အထကတ်ငွအ်ထငအ်a2ားြပထားသည့ ်အေထေွထစွ1ံZနး်များအတိ0ငး် ကပ်Tငလိိ0ကန်ာြခငး်မa2ိပဲ အင2ားချထားသည့အ်ခနး်သိ0 ့ အသေိပးချကမ်a2ိပဲ 

အ~ကမိ်~ကမိ်အဖနဖ်န ်ဝငေ်ရာကပ်ါက အမိ်a2ငအ်ား ပိ0ငန်ကက်ျyးေကျာ်မZြဖင့ ်စွဆဲိ01ိ0ငပ်ါသည။် ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျားရa2ိရန ်ေဒသ1vရ ရဲဌာနသိ0 ့ 

ဖ0နး်ေခRဆိ0ပါ။ 
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၁၉၅၁ ခDB2စ ်အမ်ိY2င ်B2င့ ်အမ်ိင2ား အကဥ်ပေဒ  
စနွ ့်ပစထ်ားသည့ ်ကိDယပိ်Dငပ်စpညး်များကိD စွန ့်ထDတြ်ခငး် 
P.L. 2620, No. 167၊၂၀၁၄ ခ4DAစ၊် ေအာကတ်ိ4ဘာလ ၂၂ ရက ်အကဥ်ပေဒ  Cl. 68 

၂၀၁၄ ခ4DAစ ်အခန်း 

No. 2014-167 

HB 1714 

အကဥ်ပေဒ 
၁၉၅၁ ခ012စ ်ဧTပီလ ၆ ရက ်အကဥ်ပေဒြပငဆ်ငခ်ျက ်(P.L.69, No.20)၊ "အမိ်a2င ်12င့ ်အမိ်င2ား12င့ ်၄ငး်တိ01့ 2င့ဆ်ကဆ်သံVများ၏ အခငွ့အ်ေရးများ၊ တာဝန1်2င့ ်

ဝတv ရားများ 12င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်အကဥ်ပေဒ 12င့ ်

၄ငး်မ2တဆင့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်ဥပေဒကိ0 မမွ်းမံြခငး်၊ ြပငဆ်ငသ်ံ0းသပ်ြခငး် 12င့ ်ေပါငး်စညး်ြခငး်" ဟ0ေခါငး်စeရသည့ ်ြပငဆ်ငခ်ျကက် စနွ ့ပ်စထ်ားသည့ ်

ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 စနွ ့ပ်စ1်ိ0ငမ်Z ထပ်ေဆာငး် ေပးအပ်ထားပါသည။် 

ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ဓနသဟာယ အေထေွထညွလီာခကံ ဤေနရာတငွ ်ေအာကပ်ါအတိ0ငး် ြပဌာနး်ထားပါသည ်- 

အခန်း ၁။ ၁၉၅၁ အမ်ိR/င ်./င့ ်အမ်ိင/ား အကဥ်ပေဒ ဟ6 သJိကသည့ ်၁၉၅၁ ခ6./စ ်ဧhပီလ ၆ ရက ်အကဥ်ပေဒ၊ အခန်း 505.1 

(P.L.69, No.20) က ၂၀၁၂ ခ6./စ ်ဇ2လိ6ငလ် ၅ ရကေ်နတ့ငွ ်(P.L.1091, No.129) ကိ6 ထည့သ်ငွး်ခ့ဲhပီး ေအာကပ်ါအတိ6ငး် 

ဖတY်*ရန် ြပငဆ်ငခ့ဲ်ပါသည ်- 

အခနး် 505.1. စနွ ့ပ်စထ်ားေသာ ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 စနွ ့ပ်စြ်ခငး် - (က) [အမိ်င2ားမ2 င2ားယVထားသည့ ်အမိ်ြခေံြမကိ0 ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z လကလ်�တခ်ျိန၌် 

အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်၄ငး်ပိ0ငဆ်ိ0ငသ်ည့က်ိ0ယပိ်0ငပ်စWညး် အမျိSးအစားအားလံ0းကိ0 ပရဝ0ဏတ်ငွး်မ2 ဖယa်2ားသင့ပ်ါသည။်  ယငး်အခနး်၏ ရညရွ်ယခ်ျကအ်ရ 

ေအာကပ်ါတိ0မ့2 တစခ်0ခ0a2ိပါက အမိ်င2ားတစဦ်းသည ်အမိ်ြခေံြမ ပိ0ငဆ်ိ0ငအ်ား လကလ်�တသ်ညဟ်0 မ2တယ်Vပါမည ်-  

1. အိမ်a2င၏်အလိ0ကိ0 ဦးစားေပးသည့ ်ပိ0ငဆိ်0ငမ်Zအမိန ့ကိ်0 ကျင့N်ကံြခငး်။ 

2. အကယ်၍ အမ်ိင2ားသည ် ပရဝ0ဏတွ်ငး်မ2 ကိ0ယ်ထလိက်ေရာက် ထက်ွခွာTပီးပါက ကိ0ယ်ပိ0ငပ်စWညး်အားလံ0းကိ0 များများစားစားဖယ်a2ားTပီး 

ေa2 nဆက်ပိ0ရ့မည့လိ်ပ်စာေပးအပ်ပါ သိ0မ့ဟ0တ် အမ်ိင2ားသည ်ပရဝ0ဏတွ်ငး်မ2 ထက်ွခွာTပီဟ0 ေဖာ်ြပသည့ ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်အသေိပးချက်ေပးအပ်ပါ။  

(b) အပိ0ဒခ်ွ ဲ(က) ေအာကတ်ငွ ်ပရဝ0ဏမ်ျားကိ0 လကလ်�တT်ပီးသည1်2င့ ်အမိ်a2ငမ်2 အမ2နတ်ကယအ်မိ်ြခေံြမ ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 လကခ်လံိ0ကသ်ည1်2င့ ်အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်

ပရဝ0ဏမ်ျားေပRတငွ ်ကျနa်2ိေနခဲေ့သာ ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်တစခ်0ခ0ကိ0 ဖယa်2ားရန ်အမိ်င2ား၏ရညရွ်ယခ်ျက1်2င့ ်စပ်လျeးTပီး အမိ်a2ငအ်ား ဆကသ်ယွရ်န ်

ဆယရ်ကအ်ချိနa်2ိပါမည။် အကယ၍် ရညရွ်ယခ်ျကက်ိ0 အမိ်a2ငထ်သံိ0 ့ ပိ0ေ့ပးခဲပ့ါက ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 

အမိ်a2ငမ်2 ၄ငး်ေရွးချယသ်ည့ ်ေနရာတစခ်0တငွ ်ရက ်သံ0းဆယ ်သမိ်းထားေပးပါမည။် အကယ၍် ဆယရ်ကအ်တငွး် အမိ်a2ငထ် ံဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ0မZ မလ0ပ်ပါက 

ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 ဆယရ်ကအ်က0နတ်ငွ ်အမိ်a2င၏်ဆံ0းြဖတခ်ျကြ်ဖင့ ်စနွ ့ပ်စ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

(c) အမိ်င2ားမ2 ပရဝ0ဏမ်ျားကိ0 လကလ်�တလ်ိ0ကT်ပီးေနာက ်အကယ၍် ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်က ပရဝ0ဏမ်ျားေပRတငွ ်ဆကလ်ကa်2ိေနပါက ေအာကပ်ါတိ0 ့ 

သကေ်ရာကပ်ါမည ်- 

1. အကယ်၍ အမ်ိa2ငက် အမ2နတ်ကယ် အမ်ိြခံေြမကိ0 အပိ0ဒခဲွ် (က)(၁) ေအာက်တွင ်လက်ခံခ့ဲပါက 12င့ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငခွ်င့အ်မိန ့ ်သိ0မ့ဟ0တ် အေရးအသားတွင ်အပိ0ဒခဲွ် 

(ခ) ေအာက်a2ိ ြပဌာနး်ချက်အတွက် အသေိပးမZပါa2ိပါက အမ်ိa2ငအ်ေနြဖင့ ်အမ်ိင2ားအား ထပ်ေဆာငး်အသေိပးချက် ေပးအပ်ရန ်လိ0အပ်ပါမည။်  
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2. အကယ်၍ အမ်ိa2ငက် အမ်ိြခံေြမကိ0 အပိ0ဒခဲွ် (က)(၂) ေအာက်တွင ်လက်ခံခ့ဲပါက 12င့ ်အင2ားစာချSပ် သိ0မ့ဟ0တ် အင2ားစာချSပ်ေနာက်ဆက်တဲွ 

ြပဌာနး်ချက်တွင ်အပိ0ဒခဲွ် (ခ) ေအာက်a2ိ အသေိပးမZ ြပဌာနး်ချက်များ ပါa2ိပါက အမ်ိa2ငအ်ေနြဖင့ ်ပရဝ0ဏမ်ျားေပRတွင ်ကိ0ယ်ပိ0ငပ်စWညး် ကျနa်2ိေနေNကာငး် 

12င့ ်အမ်ိင2ားမ2 ဖယ်a2ားေပးရမညြ်ဖစေ်Nကာငး် စာြဖင့အ်သေိပးချက်ကိ0 အမ်ိင2ားအား ေပးအပ်ရန ်လိ0အပ်ပါမည။် ဤစာပိ0ဒေ်အာက်a2ိ အသေိပးချက်က 

အမ်ိင2ားသည ်ကိ0ယ်ပိ0ငပ်စWညး်များကိ0 ဖယ်a2ားေပးပါမည့အ်ေNကာငး် အမ်ိa2ငအ်ား အသေိပးရနအ်တွက် အမ်ိင2ားအား အသေိပးစာေပR a2ိ 

စာတိ0က်တံဆပ်ိပါေနစွ့မဲ2 ဆယ်ရက် အချိနေ်ပးသင့ပ်ါသည။် အကယ်၍ ရညရွ်ယ်ချက်ကိ0 အမ်ိa2ငထ် ံအေNကာငး်Nကားပါက ယငး်ကိ0ယ်ပိ0ငပ်စWညး်ကိ0 

အမ်ိa2ငေ်ရွးချယ်သည့ေ်နရာတစခ်0တွင ်အသေိပးစာေပR a2ိ စာတိ0က်တံဆပ်ိ ေနစွ့မဲ2 ရက်ေပါငး် သံ0းဆယ် 

အမ်ိa2ငမ်2 သမ်ိးထားေပးပါမည။် အကယ်၍ ဆယ်ရက်အတွငး် အမ်ိa2ငထ် ံဆက်သယ်ွေြပာဆိ0မZ မလ0ပ်ပါက ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 ဆယ်ရက်အက0နတွ်င ်

အမ်ိa2င၏်ဆံ0းြဖတ်ချက်ြဖင့ ်စွန ့ပ်စ1်ိ0ငပ်ါသည။် အသေိပးစာေပRတွင ်အမ်ိa2ငအ်ား ဆက်သယ်ွ1ိ0ငသ်ည့ ်တယ်လီဖ0နး်နပံါတ်တစခ်0 12င့ ်လိပ်စာတစခ်0လညး် 

ပါသင့T်ပီး ယငး်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 မညသ်ည့ေ်နရာတွင ်ြပနလ်ညရ်ယV1ိ0ငေ်Nကာငး် ခဲွြခားေဖာ်ြပထားသင့သ်ည။် အသေိပးစာကိ0 - 

(i) ေပးထားပါက အိမ်င2ား၏ ေနာက်ဆက်ပိ0ရ့မည့ ်လိပ်စာသိ0 ့ ပံ0မ2န ်စာပိ0 ့ြဖင့ ်ပိ0ရ့မည်၊ သိ0မ့ဟ0တ် ေနာက်ဆက်ပိ0ရ့မည့ ်လိပ်စာ မေပးထားပါက 

ယခငင်2ားရမ်းခ့ဲသည့ ်ပရဝ0ဏမ်ျားသိ0 ့ ပိ0ရ့မည်၊ သိ0မ့ဟ0တ် 

(ii) အိမ်င2ားထံ လVကိ0ယ်တိ0င ်သွားေရာက်ေပးပိ0ရ့မည်။ 

3. အင2ားစာချSပ် သိ0မ့ဟ0တ် အင2ားစာချSပ်ေနာက်ဆက်တဲွတွင ်အပိ0ဒခဲွ် (ခ) ေအာက်ပါ အသေိပးမZဆိ0ငရ်ာ ြပဌာနး်ချက်များ မပါa2ိပါက အမ်ိa2ငအ်ေနြဖင့ ်အပိ0ဒ ်

(၂) ပါ လိ0အပ်ချက်များအတိ0ငး် လိ0က်နာသည့အ်ြပင ်အင2ားစာချSပ် သေဘာတVညခီျက်တစခ်0တွင ်အမ်ိင2ားမ2 ေပးထားခ့ဲ1ိ0ငေ်သာ အေရးေပR 

ဆက်သယ်ွရနလိ်ပ်စာတစခ်0ခ0 သိ0 ့ ပိ0သ့င့ပ်ါသည။် 

4. အပိ0ဒခဲွ်ေအာက်၌ လိ0အပ်သည့ ်အသေိပးချက်တစခ်0ခ0တွင ်အပိ0ဒခဲွ် (စ) ေအာက်ပါ ဆယ်ရက်NကာTပီးေနာက် အမ်ိင2ားမ2 ြပနလ်ညရ်ယVခ့ဲသည့ ်ပစWညး်အား 

ဖယ်a2ားြခငး် သိ0မ့ဟ0တ် သိ0ေလ2ာငြ်ခငး်12င့ ်ဆက်စပ်သည့ ်က0နက်ျစရိတ်များကိ0 အမ်ိင2ားမ2 ေပးရန ်လိ0အပ်သင့ပ်ါသည။် 

(d) အမ်ိa2ငမ်2 ပရဝ0ဏမ်ျားကိ0 လက်ခံချိန1်2င့ ်ဆယ်ရက် သိ0မ့ဟ0တ် ရက် သံ0းဆယ် ကာလက0နဆ်ံ0းချိန ်အNကား အချိနတိ်0ငး်တွင ်အမ်ိa2ငအ်ေနြဖင့ ်ယခငအ်မ်ိင2ားမ2 

အမ်ိြခံေြမအတွငး် သိ0မ့ဟ0တ် အေပRတွင ်ချနထ်ားခ့ဲေသာ ကိ0ယ်ပိ0ငပ်စWညး်တစခ်0ခ0 12င့စ်ပ်လျeးTပီး ပံ0မ2နေ်စာင့ေ်a2ာက်မZ ကျင့N်ကံလ0ပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါသည။် 

(e) အပိ0ဒခ်ွ(ဲဃ) ေအာကပ်ါ သင့ေ်တာ်သည့ ်အချိနက်ာလ က0နဆ်ံ0းသာွးTပီးေနာက ်အမိ်a2ငထ်တံငွ ်ယခငအ်မိင်2ား၏ ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်12င့စ်ပ်လျeးTပီး ထပ်ေဆာငး် 

တာဝနဝ်တv ရား မa2ိေတာပဲ့ အမိ်a2င၏် ဆံ0းြဖတခ်ျကြ်ဖင့ ်ယငး်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 စနွ ့ပ်စေ်ကာငး် စနွ ့ပ်စ1်ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် ကိ0ယပိ်0င ်ပစWညး်ကိ0 

ေရာငး်ချTပီး ရa2ိသည့ေ်ငမွျားက အမိ်a2ငထ်အံေ�ကးကျနေ်နသည့ ်ေပးရနက်ျနa်2ိေသာ ေငေွNကးတာဝနမ်ျားထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက ယငး်ရa2ိေငကွိ0 အမိ်င2ားထသံိ0 ့ 

မ2တပံ်0တငT်ပီး စာတိ0ကမ်2 ပိ0ေ့ပးရမည။် အကယ၍် ယခငအ်မိ်င2ားက ေa2 nဆကပိ်0ရ့မည့ ်လပ်ိစာကိ0 အမိ်a2ငထ်မံေပးထားပါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ယငး်ေငကွိ0 

ရကသ်ံ0းဆယ ်လကက်ိ0ငထ်ားTပီး လာေရာကမ်ေတာငး်ပါက ယငး်ေငမွျားကိ0 ဆကလ်ကထ်နိး်သမိ်းထား1ိ0ငပ်ါသည။်  

(f) အကယ၍် အမိ်a2ငက် အမိ်င2ားအား အပိ0ဒခ်ွ ဲ(ဂ) ေအာကတ်ငွ ်အသေိပးစာ ထ0တြ်ပနေ်ပးခဲပ့ါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်အမိ်င2ား၏ ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်ကိ0 

င2ားရမ်းခဲသ့ည့ ်ပရဝ0ဏမ်ျားမ2 ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့အ်ကာွအေဝးအတငွး်a2ိ အြခားေနရာတစခ်0တငွ ်သိ0ေလ2ာငထ်ားရန ်ေရွးချယ1်ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် 

အမိ်a2ငက် ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 အြခားတစေ်နရာတငွ ်သိ0ေလ2ာငရ်န ်ေရွးချယပ်ါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ဤအခနး်ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ0ငး် 

လိ0အပ်သည့အ်ချိနက်ာလအတကွ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 လံ0ြခSံစာွထနိး်သမိ်းထားရန ် 
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ပရဝ0ဏမ်ျားတငွး်မ2 ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညစီာွ တကွခ်ျကထ်ားသည့ ်မညသ်ည့န်ညး်လမ်းမဆိ0ြဖင့ ်ယငး်ကိ0 ဖယa်2ား1ိ0ငပ်ါသည။် ယခငအ်မိ်င2ားက ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်ကိ0 

အသေိပးစာပိ0သ့ည့ ်စာတိ0ကတ်ဆံပ်ိပါ ေနစ့ွမဲ2 ဆယရ်ကအ်တငွး် ြပနယ်Vပါက အမိ်a2ငမ်2 ယငး်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်အား ဖယa်2ား သိ0မ့ဟ0တ ်သိ0ေလ2ာငမ်Z12င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်

မညသ်ည့က်0နက်ျစရိတမ်ျားမဆိ0ကိ0 အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်ေပးရနမ်လိ0အပ်သင့ပ်ါ။ အကယ၍် ယခငအ်မိ်င2ားက ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်ကိ0 အသေိပးစာပိ0သည့ ်စာတိ0ကတ်ဆံပ်ိပါ 

ေနစ့ွမဲ2 ဆယရ်ကေ်ကျာ်Tပီးေသာ်လညး် ရက ်သံ0းဆယမ်တိ0ငမ်ီ ြပနယ်Vပါက အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်အဆိ0ပါအချိနက်ာလအတကွ ်အမိ်a2ငမ်2 ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်ကိ0 ဖယa်2ားမZ 

သိ0မ့ဟ0တ ်သိ0ေလ2ာငမ်Z12င့ ်စပ်လျeးသည့ ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညTီပီး အမ2နတ်ကယက်0နက်ျစရိတတ်စခ်0ခ0ကိ0 ေပးရနလ်ိ0အပ်သင့ပ်ါသည။်] အင2ားစာချSပ်တစခ်0ကိ0 

အဆံ0းသတလ်ိ0ကသ်ည1်2င့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်ြခေံြမပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 လကလ်�တလ်ိ0ကသ်ည1်2င့ ်အမိ်င2ားတစဦ်းအေနြဖင့ ်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များအားလံ0းကိ0 င2ားရမ်းထားသည့ ်

သိ0မ့ဟ0တ ်ယခငက် င2ားရမ်းခဲသ့ည့ ်ပရဝ0ဏမ်2 ဖယa်2ားေပးသင့ပ်ါသည။် ပရဝ0ဏမ်ျားေပR ကျနa်2ိေနေသာ စနွ ့ပ်စထ်ားသည့ ်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 ဤအခနး်ပါ 

ြပဌာနး်ချကမ်ျားအရ အမိ်a2င၏်ဆံ0းြဖတခ်ျကြ်ဖင့ ်စနွ ့ပ်စ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

(b) ပရဝ0ဏမ်ျားေပRတွင ်ကျနa်2ိေနေသာ ကိ0ယ်ပိ0ငပ်စWညး်များကိ0 ေအာက်ပါအေြခအေနများ သက်ေရာက်ပါက စွန ့ပ်စဟ်0 မ2တ်ယV1ိ0ငပ်ါသည ်- 

1. စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ အင2ားစာချSပ်တစခ်0ကိ0 အဆံ0းသတT်ပီး အမ်ိင2ားက အခနး်မ2 ထကွခွ်ာခဲပ့ါက။ 

2. အမိ်မ212ငခ်ျသည့အ်မိန ့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငက်ိ0 ဦးစားေပးသည့ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငခ်ငွ့အ်မိန ့ ်ဝငေ်ရာကT်ပီး အမိ်င2ားက အခနး်မ2 ထကွခ်ာွခဲက့ာ ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်အားလံ0းမ2 

ပမာဏများများစားစားကိ0 ဖယa်2ားခဲပ့ါက။ 

3. အမိ်မ212ငခ်ျသည့အ်မိန ့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငအ်ား ဦးစားေပးသည့ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငခ်ငွ့အ်မိန ့က်ိ0 ကျင့N်ကခံဲပ့ါက။ 

4. အမ်ိင2ားက အမ်ိa2ငအ်ား ဆကလ်ကေ်ပးပိ0ရ့နလ်ပ်ိစာတစခ်0ကိ0 စာြဖင့ေ်ရးသားအသေိပးချကြ်ဖင့ ်ေပးအပ်ခဲပ့ါက 12င့ ်အခနး်မ2 ထကွခွ်ာခဲT့ပီး ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်အားလံ0းမ2 

ပမာဏများများစားစားကိ0 ဖယa်2ားခဲပ့ါက။ 

5. အမ်ိင2ားက ြပနလ်ာရန ်ရညရွ်ယခ်ျကတ်စခ်0a2ိေNကာငး် ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ0မZမa2ိပဲ အခနး်မ2 ထကွခွ်ာTပီး၊ အမ်ိင2ားခ ေပးရမည့အ်ချိနထ်က ်ဆယ့င်ါးရကေ်ကျာ်သာွးTပီး 

ယငး်ြဖစရ်ပ်များ12င့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွအဲေနြဖင့ ်အမ်ိa2ငက် အမ်ိြခံေြမ12င့ ်စပ်လျeးသည့ ်အမ်ိင2ား၏အခွင့အ်ေရးဆိ0ငရ်ာ အသေိပးစာကိ0 ပိ0ခဲ့ပ့ါက။ 

(c) အမိ်င2ား ေသဆံ0းTပီး ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 ကျနေ်နခဲသ့ည့ ်ပရဝ0ဏအ်တငွး် ချနထ်ားခဲပ့ါက ယငး်အကဥ်ပေဒ ြပဌာနး်ချက ်အကျံSးမဝငသ်င့ပ်ါ။ 

ေသဆံ0းမZတစခ်0ေNကာင့ ်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 စနွ ့ပ်စြ်ခငး်အား 20 Pa.C.S. §§ 711(1) (ေယဘ0ယျအားြဖင့ ်ပိ0ငa်2ငမ်a2ိမZဆိ0ငရ်ာ တရားqံ0းခွမဲ2တဆင့ ်

မြဖစမ်ေနကျင့N်ကရံမည့ ်တရားစရီငမ်Z12င့ ်ဆကစ်ပ်သည)် ပါ ြပဌာနး်ချကမ်ျား 12င့ ်3392 (ေငေွပးေချမZဆိ0ငရ်ာ အတနး်အစားများ 12င့ ်အစအီစeများ12င့ ်ဆကစ်ပ်သည)် 12င့ ်

20 Pa.C.S. ပါ အြခား သင့ေ်လျာ်သည့ ်ြပဌာနး်ချကမ်ျား (ေသဆံ0းသVများ၊ အမိ်ြခေံြမများ 12င့ ်~ကးီNကပ်အ0ပ်ချSပ်သVများ) ြဖင့ ်အ0ပ်စိ0းသင့ပ်ါသည။်  

(d) စနွ ့ပ်စထ်ားသည့ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zများကိ0 မဖယa်2ားမီ သိ0မ့ဟ0တ ်မစနွ ့ပ်စမ်ီ အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငပ်စWညး်12င့ ်ဆကစ်ပ်Tပီး အမိ်င2ား၏ အခငွ့အ်ေရးများကိ0 

စာြဖင့ေ်ရးသားအသေိပးစာ ေပးအပ်ရမည။် ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 ြပနယ်Vရန ်အမိ်င2ားထတံငွ ်အသေိပးစာပိ0သ့ည့ ်စာတိ0ကတ်ဆံပ်ိပါ ေနစ့ွမဲ2 ဆယရ်ကအ်ချိနရ်သင့ပ်ါသည ်သိ0မ့ဟ0တ ်

ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 အသေိပးစာေနစ့ွမဲ2 ရကေ်ပါငး် သံ0းဆယထ်ကမ်ေကျာ်သည့ ်ထပ်ေဆာငး်ကာလတစခ်0အတကွ ်သိ0ေလ2ာငထ်ားေပးရန ်ေတာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် 

အမိ်င2ားမ2 ေတာငး်ဆိ0ပါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 အသေိပးစာပါေနစ့ွမဲ2 ရကေ်ပါငး် သံ0းဆယအ်ထ ိသမိ်းထား သိ0မ့ဟ0တ ်သိ0ေလ2ာငထ်ားရပါမည။် 

အမိ်a2ငေ်ရွးချယသ်ည့ေ်နရာတစခ်0တငွ ်သိ0ေလ2ာငထ်ားရမညြ်ဖစT်ပီး အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်က0နက်ျစရိတမ်ျားေပးရန ်တာဝနa်2ိပါသည။် အချိနတ်ိ0ငး်တငွ ်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်

အမိ်င2ား၏ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 ကိ0ငတ်ယွရ်န ်12င့ ်လံ0ြခSံေစရနြ်ပSရာတငွ ်ပံ0မ2န ်ဂq0စိ0ကေ်စာင့ေ်a2ာကသ်င့T်ပီး ြပနလ်ာယV1ိ0ငရ်န ် ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 

ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညစီာွ အလ2မ်းမ2ီေအာင ်လ0ပ်ထားသင့ပ်ါသည။် 
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(e) အမိ်င2ားထသံိ0 ့ အသေိပးစာကိ0 ပထမတနး်စား စာပိ0မ့2တဆင့ ်အင2ားချထားသည့ ်ပရဝ0ဏလ်ပ်ိစာ 12င့ ်အေရးေပRရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်ေပးထားေသာ 

လပ်ိစာတစခ်0ခ0 အပါအဝင ်အမိ်င2ားမ2ေပးထားေသာ ေa2 nဆကပိ်0ရ့နလ်ပ်ိစာတစခ်0ခ0သိ0 ့ ပိ0ေ့ပးရမည။် အသေိပးစာသည့ ်ေအာကပ်ါပံ0စမံျိSးြဖင့ ်

သသိသိာသာြဖစသ်င့သ်ည ်- 

(လိပ်စာ) a2ိ ကိ0ယ်ပိ0ငပ်စWညး်ကိ0 ယခ0အခါတွင ်စွန ့ပ်စပ်စWညး်အြဖစ ်သတ်မ2တ်ပါသည။် ယခ0အသေိပးစာပိ0သ့ည့ ်စာတိ0က်တံဆပ်ိပါ ေနစွ့မဲ2 ဆယ်ရက်အတွငး် သင ်

သမ်ိးထားရန ်ဆ1ua2ိသည့ ်မညသ်ည့ပ်စWညး်မဆိ0ကိ0 သင ်လာယVရမည၊် သိ0မ့ဟ0တ် ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 သမ်ိးထားေပး သိ0မ့ဟ0တ် သိ0ေလ2ာငေ်ပးဖိ0 ့ ေတာငး်ဆိ0ရန ်

သင၏်အမ်ိa2ငကိ်0 (တယ်လီဖ0နး်နပံါတ် 12င့ ်လိပ်စာ) တွင ်ဆက်သယ်ွပါ။ အကယ်၍ ေတာငး်ဆိ0ပါက သိ0ေလ2ာငမ်Zကိ0 ယခ0အသေိပးစာေပးပိ0သ့ည့ ်စာတိ0က်တံဆပ်ိပါ 

ေနစွ့မဲ2 ရက်ေပါငး် သံ0းဆယ်အထ ိအမ်ိa2ငေ်ရွးချယ်သည့ ်ေနရာတစခ်0တွင ်သိ0ေလ2ာငေ်ပးထားမညြ်ဖစT်ပီး က0နက်ျစရိတ်များေပးရနအ်တွက် သင ်

တာဝနa်2ိပါလိမ့်မည။် 

(f) မညသ်ည့အ်ေြခအေနမျိSးတငွမ်ဆိ0 အမိ်င2ား၏ခငွ့ြ်ပSချကမ်ေဖာ်ြပပဲ လVေနထိ0ငေ်နသည့ ်ပရဝ0ဏမ်ျားေပRတငွ ်ကျနa်2ိေနေသာ ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 

အမိ်a2ငတ်စဦ်းမ2 စနွ ့ပ်စြ်ခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်တစန်ညး်အားြဖင့ ်ထနိး်ချSပ်မZရယVြခငး် မလ0ပ်သင့ပ်ါ။ စနွ ့ပ်စသ်ညဟ်0 ယVဆထားေသာ ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်မa2ိေတာသ့ည့ ်

အေြခအေနေအာကတ်ငွ ်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ယငး်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zကိ0 စနွ ့ပ်စရ်န ်သိ0မ့ဟ0တ ်တစန်ညး်အားြဖင့ ်ထနိး်ချSပ်မZရယVရန ်အခငွ့အ်ေရး မa2ိသင့ပ်ါ။  

(g) အခနး်ခွ ဲ(ဇ) တငွး်a2ိ ြပဌာနး်ချကမ်ျားအရမ2 လွTဲပီး ဤအခနး်ပါ ြပဌာနး်ချကမ်ျား 12င့ ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ အင2ားစာချSပ်ပါ အေခRအေဝRများအNကား 

ပဍပိက�a2ိသည့အ်ခါ အင2ားစာချSပ်ပါ အေခRအေဝRများက ထနိး်ချSပ်လ�မ်းမိ0းသင့ပ်ါသည။် 

(h) ဤအခနး်ပါ မညသ်ည့ြ်ပဌာနး်ချကမ်ဆိ0အတိ0ငး် မတညပဲ် ဆန ့က်ျင၍် အမိ်a2ငတ်စဦ်းမ2 အပိ0ဒခ်ွ ဲ(ခ)(၃) ပါ ြပဌာနး်ချကမ်ျားေအာကတ်ငွ ်အမ2နတ်ကယ ်

သaိ2ိ၍ြဖစေ်စ အမိ်င2ား သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်င2ား၏ အနးီစပ်ဆံ0းမိသားစ0ဝငတ်စဦ်းအား ကာကယွရ်နအ်တကွ ်အလွသဲံ0းစားြပSမZမ2 ကာကယွတ်ားဆးီေရးအမိန ့ ်

ဝငေ်ရာကေ်Nကာငး် အသေိပးခရံပါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်အသေိပးစာေနစ့ွမဲ2 ရကေ်ပါငး် သံ0းဆယအ်တငွး် အမိ်င2ား၏ ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်ကိ0 စနွ ့ပ်စြ်ခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်

တစန်ညး်နညး်ြဖင့ ်ထနိး်ချSပ်မZရယVြခငး် ကျင့N်ကြံခငး်မြပSပဲ ေနာကဆ်0တသ်င့ပ်ါသည။် အကယ၍် ေတာငး်ဆိ0ပါက သိ0ေလ2ာငမ်Zကိ0 ေတာငး်ဆိ0သည့ေ်နစ့ွမဲ2 

ရကေ်ပါင ်သံ0းဆယအ်ထ ိေပးအပ်သင့ပ်ါသည။် 

(i) ဤအခနး်ပါ ြပဌာနး်ချကမ်ျားကိ0 ချိSးေဖာကသ်ည့ ်အမိ်a2ငတ်စဦ်းသည ်ပျကစ်းီမZ၏သံ0းဆ၊ ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေa2 nေနခ 12င့ ်တရားqံ0း 

က0နက်ျစရိတမ်ျား ကျခသံင့ပ်ါသည။် 

အခန်း ၂။ ဤအကဥ်ပေဒက ရက ်၆၀ အတငွး် သကေ်ရာကသ်င့ပ်ါသည။် 

ခွင့ြ်ပSသည့ေ်နစဲွ့ - ေအဒ၂ီ၀၁၄ ခ012စ်၊ ေအာက်တိ0ဘာလ ၂၂ ရက်။ 

TOM CORBETT 

အ
မိ်င=ား အ
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ေရးများ 
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ေနထိDငရ်န် တင့တ်ယေ်လျာကပ်တေ်သာ ေနရာတစခ်D ရY2ိပိDငခွ်င့ ်
ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား အထကတ်ရားqံ0းက အမိ်င2ားများတငွ ်ေနထိ0ငရ်န ်တင့တ်ယေ်လျာကပ်တသ်ည့ေ်နရာ ရပိ0ငခ်ငွ့a်2ိေNကာငး် ေသချာေစပါသည။် 

တင့တ်ယေ်လျာကပ်တသ်ည့ ်အင2ားအမိ်ရာရa2ိရန ်အဆိ0ပါ ဂရနတ်ကီိ0 လ;ေနထိ4ငD်ိ4ငသ်ညဟ်4 အဓိပ[ါယသ်ကေ်ရာကသ်ည့ ်ဂရန်တဟီ0 ေခRပါသည။်  

ဂရန်တကီ အမ်ိ@Aငအ်ား အေပvယမံျကD်Aာစာြပငဆ်ငမ်Tများ ြပUလ4ပ်ရန် မလိ4အပ်ေစပါ။ ဥပမာ အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ပျကြ်ပယေ်နသည့သ်0တေ်ဆးကိ0 ြပငဆ်ငရ်န၊် 

ေကာေဇာအသစမ်ျား တပ်ဆငရ်န၊် သိ0မ့ဟ0တ ်အြခားအေပRယမံျက1်2ာစာ အဆင့ြ်မlင့တ်ငမ်Z သိ0မ့ဟ0တ ်တိ0းတကမ်Z ြပSလ0ပ်ရန ်မလိ0အပ်ပါ။ သိ4ပ့ါေသာ်လညး် 

အမ်ိ@Aငအ်ေနြဖင့ ်ငAားရမ်းသည့အ်ခန်းအတငွး် ေဘးအDXရာယက်ငး်@Aငး်ေရး သိ4မ့ဟ4တ ်ေနထိ4ငD်ိ4ငစ်မ်ွးကိ4 ထခိိ4ကေ်စမည့ ်ဆိ4းဆိ4းရွားရွားခwတယ်ငွး်ချကမ်ျားကိ4 

ြပUြပငေ်ပးရပါမည။် 

လံDေလာကေ်သာ အပGေပးမE ဆိDသညမ်2ာ ဘာပါလ။ဲ 
"လံ0ေလာက်ေသာ အပVေပးမZ" က ေဒသ1vရ အိမ်ြခံေြမ ြပSြပငထိ်နး်သိမ်းေရး က0ဒမ်ျားေပRတွင ်မVတည်ပါသည်။ သင၏်ရပ်ကွက်တွငး်a2ိ င2ားရမ်းသည့်အခနး်တစ်ခနး်၌ 

လံ0ေလာက်ေသာအပVအတွက် လိ0အပ်ချက်များက ဘာေတွလဲ ဆိ0သည်ကိ0 သိa2ိရန ်သင၏် ေဒသ1vရြမyနစီပါယ်ဌာ 12င့ ်စစ်ေဆးရန ်လိ0အပ်ပါလိမ့်မည်။ 

ြမyနစီပါယ်ဌာနေတာ်ေတာ်များများက အြပည်ြပည်ဆိ0ငရ်ာ 

ဂရနတီ်ဆိFသည်မ3ာ ပနဆိ်Fငလ််ေဗးနးီယား]3ိ လKေနအမ်ိအင3ားစာချ7ပ်တိFငး် (DGတ်ြဖင့ြ်ဖစေ်စ စာြဖင့ြ်ဖစေ်စ) တွင ်အမ်ိ]3ငတ်စဦ်းက 

ေဘးအDtရာယ်ကငး်]3ငး်၊ သန ့]်3ငး်sပီး ကျနး်မာေရးD3င့ြ်ပည့စ်ံFေသာ ေနအမ်ိတစခ်F ပ့ံပိFးေပးပါမည်ဟKေသာ ကတိ (ဂရနတီ်) တစခ်F ပါ]3ိသည်ဟF 

ဆိFလိFပါသည်။ အင3ားေနအမ်ိတစခ်Fသည် လKေနထိFငရ်နြ်ပည့မ်3ီရမည်ြဖစs်ပီး အမ်ိ]3ငအ်ေနြဖင့ ်မ]3ိမြဖစလိ်Fအပ်သည့ ်ြပငဆ်ငမ်Gများ ြပ7လFပ်ြခငး်ြဖင့ ်

င3ားရမ်းသည့ ်ကာလတစေ်လ#ာက်လံFး ယငး်နည်းလမ်းအတိFငး် ထိနး်သမ်ိးထားရပါမည်။ င3ားရမ်းသKက ေနထိFငရ်ာ ေနရာအား "အြမငအ်တိFငး်" 

ယKပါသည်ဟF အင3ားစာချ7ပ်တစခ်Fတွင ်လက်မ3တ်ထိFးသည့တိ်Fင ်ဂရနတီ်က အဆိFပါ ပFဂSိ7လ်အား ကာကွယ်ေပးပါသည်။ 

ေနထိ+ငD်ိ+ငသ်ည့် အမ်ိတစလ်ံ+းရပိ+ငခွ်င့ကိ်+ အငEားစာချPပ်အတငွး် ကငး်လတွခွ်င့ ်မေပးDိ+ငပ်ါ။ အင3ားစာချ7ပ်က ဂရနတီ်ပါသည်ဟF ေြပာသည်ြဖစ်ေစ 

မေြပာသည်ြဖစ်ေစ အင3ာစာချ7ပ်တွငး် ဂရနတီ်ပါ]3ိသည်ကိF သတိရပါ။ အဆိFပါ ဂရနတီ်မ3 ကငး်လွတ်ရန ်Wကိ7းပမ်းသည့် အင3ားစာချ7ပ်ပါအပိFဒတ်စ်ခFကိF 

မတငး်ကျပ်DိFငပ်ါ။ 

ေအာက်ပါတိFသ့ည့ ်လKေနထိFငD်ိFငသ်ည်ဟF အဓိပyါယ်သက်ေရာက်သည့ ်ဂရနတီ်ြဖင့ ်ကာကွယ်ေပးထားသည့ ်ခ\တ်ယွငး်ချက်များအတွက် 

ဥပမာများြဖစသ်ည် - 

• ေရပK D3င့/်သိFမ့ဟFတ် ေရေအး အဆက်မြပတ် မရ]3ိြခငး် 

• အသံFးမဝငသ်ည့ ်မိလ§ ာေရဆိFးစနစ ်

• အင3ားချထားသည့ ်ပရဝFဏမ်ျားကိF ေသာခ့ေလာက်များြဖင့ ်(တံခါးများ၊ ြပတငး်ေပါက်များ) လံFြခံ7ေအာငလ်Fပ်DိFငစွ်မ်းမ]3ိြခငး် 

• ေဆာငး်ရာသတွီင ်လံFေလာက်သည့ ်အပKေပးမG မ]3ိြခငး် 

• အငး်ဆက်များ သိFမ့ဟFတ် ¨ကက်များေပါများြခငး် 

• ေခါငး်မိFး ယိFေပါက်ေနြခငး် 

• ေဘးအDtရာယ်မကငး်သည့ ်Eကမ်းခငး်များ၊ ေလ3ကားများ၊ အဝငဝ်များ D3င့ ်လက်ရနး်များ 

• လ#ပ်စစဝိ်Fငယ်ာတပ်ဆငမ်G မလံFေလာက်ြခငး် (မီးေဘးအDtရာယ်]3ိသည်) သိFမ့ဟFတ် လ#ပ်စစမီ်းမရ]3ိြခငး် 

• ေရခဲေသတt ာ ပျက်ေနေသာေEကာင့ ်အစားအေသာက်များကိF ေဘးအDtရာယ် ကငး်]3ငး်စွာ မသိFေလ3ာငD်ိFငြ်ခငး် (အမ်ိ]3ငက် ေရခဲေသတt ာကိF 

ြပ7ြပငထိ်နး်သမ်ိးရန ်D3င့ ်ြပငဆ်ငရ်နအ်တွက် တာဝန]်3ိေသာအခါ) 

• ပရဝFဏအ်တွငး် ေနထိFငရ်ာတွင ်ေဘးအDtရာယ်ြဖစေ်စDိFငသ်ည့ ်တည်ေဆာက်မGပိFငး်ဆိFငရ်ာ အစတ်ိအပိFငး်များ ေဘးအDtရာယ်မကငး်ြခငး် 

လ;ေနထိ9င<်ိ9ငေ်1ကာငး် ဂရနတီ် 
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အမိ်ြခေံြမ ြပSြပငထ်နိး်သမိ်းေရးက0ဒက်ိ0 အမိ်ြခေံြမ ြပSြပငထ်နိး်သမိ်းေရးအတကွ ်စ1ံZနး်တစခ်0အြဖစ ်ေမးွစားအသံ0းချပါသည။် ဤက0ဒက် ေယဘ0ယျအားြဖင့ ်

အမိ်a2ငမ်ျားအား ေဆာငး်ရာသလီများ အေတာအတငွး် အနညး်ဆံ0းအပVချိန ်၆၈ ဒဂီရီ ဖာရငဟ်ိ0က ်(၂၀ ဒဂီရီ စငတ်ဂီရိတ)် ထနိး်သမိ်းထားေပး1ိ0ငသ်ည့ ်

အပVေပးစနစတ်စခ်0 ေပးအပ်ရန ်လိ0အပ်ေစပါသည။်   ဖီလာဒလဲဖီ်းယားတငွ ်အမိ်a2ငမ်ျားအေနြဖင့ ်ေအာကတ်ိ0ဘာလ မ2 ဧTပီလတစေ်လjာက ်အနညး်ဆံ0း အပVချိန ်

၆၈ ဒဂီရီ ဖာရငဟ်ိ0က ်ေပးအပ်1ိ0ငသ်ည့ ်စနစတ်စခ်0 ထနိး်သမိ်းထားရန ်လိ0အပ်ပါသည။် အကယ၍် အမိ်င2ားထတံငွ ်အပVထနိး်ချSပ်စနစတ်စခ်0 မ2တဆင့ ်

၄ငး်တိ0က့ိ0ယပိ်0င ်အပVချိနက်ိ0 ထနိး်ချSပ်မZa2ိပါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်အပVချိနက်ိ0 အနညး်ဆံ0း ၆၈ ဒဂီရီ ထနိး်ေပးထားရန ်မလိ0ပါ - ယငး်ကိ0 အမိ်င2ား၏ 

ဆံ0းြဖတခ်ျကအ်ြဖစ ်ချနထ်ားေပးပါသည။် သင၏်ဧရိယာအတငွး် အနညး်ဆံ0း အပVေပးရနလ်ိ0အပ်ချကမ်ျားသaိ2ိရန ်သင၏် ေဒသ1vရ က0ဒတ်ငး်ကျပ်ေရး ဌာနြဖင့ ်

စစေ်ဆးပါ။ 

အကယ၍် သင၏်အခန်းက လGေနထိDငရ်န် မသင့ေ်တာ်ပါက သင ်ဘာလDပ်ပါမလ။ဲ 
အကယ၍် ြပဿနာက လ;ေနထိ4ငD်ိ4ငသ်ညဟ်4 အဓိပ[ါယသ်ကေ်ရာကေ်သာ ဂရန်တအီား ချိSးေဖာကမ်Zတစခ်0 ြဖစေ်စရန ်အလံ0အေလာကဆ်ိ0းရွားပါက ေြဖa2ငး်မZ 

တစခ်0 သိ0မ့ဟ0တ ်တစခ်0ထကပိ်0Tပီး a2ာေဖွရန ်သငအ်ကျံSးဝငပ်ါသည။် သင၏်အခငွ့အ်ေရးများကိ0 ေဖာ်ထ0တရ်န ်12င့ ်ကာကယွရ်န ်ေအာကပ်ါအဆင့မ်ျားကိ0 

လ0ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

• ခ�တ်ယွင်းချက်က သင် င2ားရမ်းထားေသာအခန်း၏ လVေနထိ0င်1ိ0င်မZ အေပR ေ12ာင့ယ်2က်ေနသည်မေနသည် (ေနထိ0င်ရာေနရာအတွင်း သင်၏ေနထိ0င်1ိ0င်စွမ်းကိ0 ဆိ0းဆိ0းရွားရွား 

ခ�တ်ယွင်းေစမZ) ကိ0 သင်ဆံ0းြဖတ်ရပါမည်။ 

• ခ�တယ်ငွး်ချကက် သင၏် ေနထိ0င1်ိ0ငမ်ZအေပR ေ12ာင့ယ်2ကသ်ညဟ်0 သငဆ်ံ0းြဖတလ်ိ0ကသ်ည1်2င့ ်တTပိSငန်က ်ြပဿနာa2ိေသာေနရာကိ0 ဓာတပံ်0qိ0ကပ်ါ။ အကယ၍် 

သငသ်ည ်တရားqံ0းသိ0 ့ လVကိ0ယတ်ိ0ငသ်ာွးရန ်လိ0အပ်ပါက ဓာတပံ်0များ a2ိထားြခငး်က အကျိSးများပါလမိ့်မည။် 

• သင်က အမ်ိ@Aင်အား ြပဿနာအေVကာင်း အသေိပးရမည်။ ခwတ်ယွင်းချက်များအေVကာင်း အမ်ိ@Aင်ကိ4 မည်သိ4 ့ အသေိပးရမည်ကိ4 ေဖာ်ြပသည့် ြပဌာန်းချက်များ သင်၏ 

အငAားစာချUပ်အတွင်း ပါ@Aိပါက အဆိ4ပါ အသေိပးလ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများအတိ4င်း တိတိကျကျလိ4က်နာေVကာင်း ေသချာေအာင်လ4ပ်ပါ။ အကယ၍် သငက် သV သိ0မ့ဟ0တ ်

သVမအား စကားေြပာဆိ0ပါက စာြဖင့ေ်ရးသားTပီး ေနာကဆ်ကတ်ွလဲိ0ကေ်Nကာငး် 12င့ ်စာ၏မိတv yတစေ်စာငက်ိ0 သင့အ်တကွ ်သမိ်းထားေNကာငး် 

ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ အမိ်င2ားများအေနြဖင့ ်မညသ်ည့ခ်�တယ်ငွး်မZမဆိ0ကိ0 အမိ်a2ငအ်ား အသေိပးြခငး်သည ်အစe အေလအ့ထေကာငး် ြဖစသ်ည။် ယငး်က 

ခ�တယ်ငွး်ေနသည့ ်အေြခအေနများကိ0 အမိ်a2ငအ်ား အသေိပးခဲသ့ညက်ိ0 ြပသရန ်သငလ်ိ0အပ်သည့ ်သကေ်သေပးအပ်ပါသည။် ("အမ်ိ@Aငမ်ျားထသံိ4 ့ နမ;နာ 

စာများ" တငွN်ကည့ပ်ါ) 

• ခ�တ်ယွင်းသည့် အေြခအေနကိ0 ြပင်ဆင်ရန် အိမ်a2င်အား ကျိUးေVကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်အချိန် သင် ခွင့ြ်ပSေပးရပါမည်။ အချိန်မည်မjက ကျိSးေNကာင်းေလျာ်ညီေသာ 

အချိန်ြဖစ်ပါသလဲ။ တစ်ညီတစ်¡ွတ်တည်းa2ိသည့် အေြဖ မa2ိပါ။ ကျိSးေNကာင်းေလျာ်ညီမZကိ0 ခ�တ်ယွင်းချက်၏ သေဘာသဘာဝ 12င့ ်ခ�တ်ယွင်းချက်အား 

ြပင်ဆင်1ိ0င်စွမ်းက အိမ်a2င်၏ အနီးစပ်ဆံ0း ထိန်းချSပ်မZတွင်း a2ိမa2ိတိ0 ့ြဖင့ ်ဆံ0းြဖတ်ပါလိမ့်မည်။ ပျက်စီးေနသည့်ေခါင်မိ0းတစ်ခ0ကိ0 ြပင်ဆင်ရန် 

ကျိSးေNကာင်းေလျာ်ညီသည့်အချိန်ကိ0 ရက်သတv ပတ်များြဖင့ ်တိ0င်းတာပါေသာ်လည်း ေဆာင်းရာသီ လ များအတွင်း အပVမရa2ိမZကိ0 တစ်ရက်အတွင်း သိ0မ့ဟ0တ် 

12စ်ရက်အများဆံ0းအတွင်း က0စားြပင်ဆင်ေပးရပါမည်။ 

• အမ်ိ@Aင်က အမ်ိြခံေြမကိ4 ြပဿနာကိ4 ကိ4င်တွယ်ရန် ြပင်ဆင်က4စားမTတစ်ခ4အသံ4းမြပUမီ ခwတ်ယွင်းချက်အေVကာင်း အသေိပးစာေပးအပ်Cပီးေနာက် 

ကျိUးေVကာင်းေလျာ်ညီသည့်အချိန်ပမာဏတစ်ခ4အတွင်း ြပင်ဆင်ေပးရန် ဆD{မ@Aိ သိ4မ့ဟ4တ် ြပင်ဆင်ေပးDိ4င်စွမ်းမ@Aိ စသည်တိ4မ့A တစ်ခ4မဟ4တ် တစ်ခ4ြဖင့ ်

ြပသDိ4င်စွမ်း@Aိရမည်။  

• က0စားမZများ စ0ေပါငး်Tပီးြဖစေ်စ က0စားမZတစခ်0ြဖစေ်စ ြဖစေ်အာငလ်0ပ်ရန ်သငဆ်ံ0းြဖတပ်ါက သင့အ်ေနြဖင့ ်သတြိဖင့ ်ေa2 nဆကတ်ိ0းရန ်12င့ ်

ေကာငး်မနွစ်ာွြပငဆ်ငထ်ားရန ်လိ0အပ်မညြ်ဖစသ်ည ်အဘယေ်Nကာင့ဆ်ိ0ေသာ် အမိ်a2ငက် အမိ်င2ားခ ေကာကခ်ရံန ်ေa2 nဆကတ်ိ0း1ိ0င ်သိ0မ့ဟ0တ ်သင့အ်ား 

အမိ်မ212ငခ်ျဖိ0ပ့င ်~ကSိးစား1ိ0ငေ်သာေNကာင့ြ်ဖစသ်ည။် သင့ေ်လျာ်သည့ ်ဥပေဒေရးရာအVကဉံာဏ်က တန်ဖိ4းမြဖတD်ိ4ငပ်ါ။ လVေနထိ0ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သညဟ်0 

အဓိပ�ါယသ်ကေ်ရာကသ်ည့ ်ဂရနတ် ီေအာကတ်ငွ ်သင၏်အခငွ့အ်ေရးကိ0 မ2နမ်2နက်နက်န ်ကျင့N်ကအံသံ0းချသည့အ်တကွ ်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်သင့အ်ား 

လကတ်ံ0 ့ြပနသ်ည့အ်ေနြဖင့ ်အမိ်မ212ငခ်ျြခငး်ကိ0 ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ဥပေဒက တားဆးီကာကယွေ်ပးပါသည။် အကယ၍် သငက် က0စားမZကိ0 မသင့ေ်လျာ်စာွ 

ကျင့သ်ံ0းခဲT့ပီး ရလဒအ်ေနြဖင့ ်သင၏်အင2ားစာချSပ်ကိ0 ချိSးေဖာကခ်ဲေ့Nကာငး် တရားqံ0းမ2 ေတွn a2ိပါက သင့အ်ား အမိ်မ2 12ငခ်ျ1ိ0ငပ်ါသည။် 

ြပငဆ်
ငမ်Jများ  K=င့  ်လ

<ေနထိ
;ငရ်န ်

သ
င့ ေ်တ

ာ်မJ  



၄၈

လGေနထိDငရ်န် သင့ေ်တာ်သည့ဟ်D အဓိပrါယသ်ကေ်ရာကသ်ည့ ်အာမခံကိD ချိ6းေဖာကမ်Eတစခ်D 

အတကွ ်အမ်ိင2ားဖကမ်2 ကDစားမEများ 

လVေနထိ0င1်ိ0ငသ်ညဟ်0 အဓိပ�ါယသ်ကေ်ရာကသ်ည့ ်ဂရနတ်ကီိ0 ချိSးေဖာကမ်Zအတကွ ်ယငး်တစခ်0တညး် သိ0မ့ဟ0တ ်အြခားအရာများ12င့တ်ွ၍ဲ အသံ0းချ1ိ0ငေ်သာ ဥပေဒအရ 

က0စားမZအနညး်ငယa်2ိပါသည။် 

1. သင၏်အငAားစာချUပ်ကိ4 အဆံ4းသတC်ပီး အမ်ိမAေြပာငး်ေ}̂Mပါ 

2. အမ်ိငAားခ အြပည့ ်သိ4မ့ဟ4တ ်တစစ်တိတ်စပိ်4ငး်ကိ4 မေပးပဲချန်ထားပါ 

3. ြပငဆ်ငC်ပီး ြပန်DTတယ်;ပါ 

4. ေလျာ်ေVကးြပန်ရယ;ရန် ဥပေဒအရ အေရးယ;မTတစ်ခ4 ဖိ4ငတ်ငသ်ငွး်ပါ 

 

မညသ်ည့က်DစားမEB2င့မ်2 ေY2းဆကမ်တိDးမီ ေအာကပ်ါတိDက့ိD စတိထ်တဲငွ ်ထည့ထ်ားပါ - 

• အဆိ0ပါ က0စားမZတစခ်0စတီိ0ငး်တငွ ်၄ငး်12င့ ်ဆကစ်ပ်ေနသည့ ်အ1vရာယတ်စခ်0 a2ိပါသည။် ယငး်တိ0မ့2တစခ်0ခ0က သင၏်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်သင့အ်ားအမိ်မ212ငခ်ျဖိ0 ့~ကSိးစားရန ်

ြဖစေ်စ1ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငက် လVေနထိ0ငရ်နသ်င့ေ်တာ်သည့ ်အင2ားအမိ်ခနး်တစခ်နး် မေပးပါက ယငး်က0စားမZများအနကမ်2 တစခ်0ခ0ကိ0 

သငေ်လျာ်စာွအသံ0းြပSြခငး်အတကွ ်လကတ်ံ0 ့ြပနT်ပီး သင့အ်ား အမိ်မ212ငမ်ချ1ိ0ငပ်ါ။  သိ0ေ့သာ်လညး် သငက် အမိ်င2ားခ မေပးပဲချနထ်ားြခငး်ကိ0 သင့ေ်လျာ်စာွမြပSပါက 

သိ0မ့ဟ0တ ်အင2ားစာချSပ်ကိ0 အြခားနညး်လမ်းများြဖင့ ်ချိSးေဖာကထ်ားပါက အမိ်a2ငမ်2 သင့အ်ား အမိ်မ212ငခ်ျ1ိ0ငပ်ါေသးသည။် 

• အဆိ0ပါ က0စားမZများမ2 တစခ်0ခ0ကိ0 အသံ0းမချမီ သင၏်အေြခအေန12င့ ်လိ0က်ေလျာညေီထaွ2ိသည့ ်ဥပေဒအNကံဉာဏ ်ရa2ိရနအ်တွက် ေa2 nေနတစဦ်း သိ0မ့ဟ0တ် 

အမ်ိင2ားများ၏အခွင့အ်ေရးများ ဆိ0ငရ်ာအဖဲွnအစညး်တစခ်0ကိ0 သငဆ်က်သယ်ွလိ01ိ0ငပ်ါသည။် သင၏်အခွင့အ်ေရးများကိ0 တညေ်ထာငရ်န ်12င့ ်ကာကွယ်ရန ်သင့အ်ေနြဖင့ ်

မ2နက်နသ်ည့အ်ဆင့မ်ျားလ0ပ်ေဆာငေ်Nကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ အဆိ0ပါ က0စားမZများ 12င့ ်ေa2 nဆက်ေဆာငရွ်က်ြခငး်များအေပR သက်ေရာက်သည့ ်အကန ့အ်သတ်များ 

a2ိပါသည။် ယငး် က0စားမZများမ2 တစခ်0ခ0က qZပ်ေထးွ1ိ0ငT်ပီး သးီြခားအေြခအေနတစရ်ပ်စကီ ကဲွြပားြခားနားပါသည။် သင့ေ်လျာ်သည့ ်ဥပေဒေရးရာအNကံဉာဏက် 

တနဖိ်0းမြဖတ်1ိ0ငပ်ါ။ 

• ြပဿနာ တညa်2ိေနသညကိ်0 သင ်သက်ေသြပ1ိ0ငေ်Nကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ မိတ်ေဆွများ 12င့ ်ေဆွမျိSးများဆမီ2 တရားqံ0း အစစခံ်ချက်ကိ0 လက်ခံပါေသာ်လညး် 

သငေ်ထာက်ြပလိ0သည့ ်ခ�တ်ယွငး်ချက်ကိ0 ြပတ်ြပတ်သားသား ြပသည့ ်ဓာတ်ပံ0များက ပိ0မိ0ေကာငး်မွနT်ပီး က0ဒတ်ငး်ကျပ်ေရးဌာနမ2 စာတစေ်စာင ်သိ0မ့ဟ0တ် အသေိပးချက်က 

အသင့ေ်တာ်ဆံ0း ြဖစပ်ါသည။် 

• အစe ေa2 nကိ0~ကSိတငစ်eးစားTပီး အမိ်a2ငက် သင့အ်ား တရားqံ0းသိ0ဆ့င့ေ်ခR ြခငး်ြဖင့ ်အဆံ0းသတမ်ZမျိSးအတကွ ်အဆငသ်င့ြ်ပငထ်ားပါ။ သင၏် လVေနအမိ်ခနး်အား 

လVေနထိ0ငရ်န ်မသင့ေ်တာ်မZြဖစေ်စသည့ ်ခ�တယ်ငွး်ချကမ်ျားဆိ0ငရ်ာ ေအာကပ်ါ စာရွကစ်ာတမ်းများ သငလ်ိ0အပ်ပါလမိ့်မည-် ဓာတပံ်0များ၊ က0ဒမ်2 

Nကည့q်Zစစေ်ဆးမZဆိ0ငရ်ာ အမZအစရီငခ်စံာ၊ အမိ်a2ငအ်ား ခ�တယ်ငွး်မZအေNကာငး်ကိ0 သငမ်2 စာြဖင့ေ်ရးသား သတေိပးစာ ေပးအပ်ေNကာငး် သကေ်သ 12င့ ်

ြပငဆ်ငမ်ZများြပSလ0ပ်ရန ်အမိ်a2ငအ်ား သငက် ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်အချိနေ်ပးအပ်ေNကာငး် သကေ်သ၊ ြပငဆ်ငမ်Zများကိ0 မြပSထားသည့ ်သကေ်သ၊ 12င့ ်

ထိ0အ့တကွေ်Nကာင့ ်အဆိ0ပါက0စားမZများအနကမ်2 တစခ်0ကိ0 အသံ0းချရန ်သငသ်ည ်ဥပေဒအရ အကျံSးဝငေ်Nကာငး်။  

   က+စားမJ နံပါတ ်၁ - သင၏်အငEားစာချPပ်ကိ+ အဆံ+းသတW်ပီး အမ်ိငEားခေပးရန် ထပ်ေဆာငး်တာဝန်တစခ်+ခ+ကိ+ ေHEာငပ်ါ။  

အကယ၍် အမိ်င2ားက အမိ်a2ငအ်ား ပရဝ0ဏ၏် ခ�တယ်ငွး်ချကမ်ျားအေNကာငး် အသေိပးချက ်ေပးခဲT့ပီး ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်အချိနက်ာလတစခ်0က0နဆ်ံ0းသညအ်ထ ိ

အမိ်a2ငမ်2 ြပငဆ်ငမ်Zများ ြပSလ0ပ်ရန ်ဆ1uမa2ိခဲပ့ါက သိ0မ့ဟ0တ ် ြပSလ0ပ်ရနမ်တတ1်ိ0ငခ်ဲပ့ါက အမိ်င2ားထတံငွ ်အင2ားစာချSပ်ကိ0 အဆံ0းသတပိ်0ငခ်ငွ့ ်1 2င့ ်ပရဝ0ဏတ်ငွး်မ2 

ေြပာငး်ေq�n ပိ0ငခ်ငွ့ ်a2ိပါသည။် 
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အကယ၍် သငက် ဤက0စားမZကိ0 အသံ0းြပSရန ်ဆံ0းြဖတပ်ါက သင့အ်ေနြဖင့ ်င2ားထားသည့ ်ပရဝ0ဏမ်2 ေ}^Mေြပာငး်ရမည။် အင2ားစာချSပ်ကိ0 အဆံ0းသတT်ပီးေနာက ်

အမိ်ြခေံြမအတငွး် သင ်ဆကေ်နရန ်မြဖစ1်ိ0ငပ်ါ။ သင၏် စရနေ်ငကွိ0 သငဆ်ံ0းqZ ံးရ1ိ0ငပ်ါသည ်သိ0မ့ဟ0တ ်သငက် အမိ်ြခေံြမေပRမ2 မထကွခ်ာွပါက အမိ်င2ားခ 

မေပးေချမZအတကွ ်တရားစွခဲရံ1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်ေသာမ့ျားအားလံ0းကိ0 အမိ်a2ငထ် ံေပးအပ်ြခငး် အပါအဝင ်ေြပာငး်ေq�nသည့ ်လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များအားလံ0းကိ0 

လိ0ကန်ာရမည။် 

   က+စားမJ နံပါတ ်၂ - ခdတယ်ငွး်ချက်ကိ+ က+စားWပီးသည်အထ ိအမ်ိငEားခ အားလံ+း သိ+မ့ဟ+တ ်တစစ်တိတ်စေ်ဒသကိ+ မေပးပဲ ချန်ထားြခငး်။                 

အကယ၍် ေနထိ0ငရ်ာေနရာက လVေနထိ0ငရ်န ်မသင့ေ်တာ်ေNကာငး် 12င့ ်အမိ်a2ငအ်ား ယငး်ြပဿနာအေNကာငး် အသေိပးအေNကာငး်Nကားရန ်

သင့ေ်လျာ်သည့အ်ဆင့မ်ျား ရယVTပီးေNကာငး် 12င့ ်အင2ားအမိ်ခနး်အား လVေနထိ0ငရ်န ်မသင့ေ်တာ်မZြဖစေ်စသည့ ်ယငး်ခ�တယ်ငွး်ချကက်ိ0 ြပငဆ်ငရ်န ်အမိ်a2ငအ်ား 

ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်အချိနပ်မာဏတစခ်0  သငေ်ပးခဲT့ပီးေNကာငး် သကေ်သြပ1ိ0ငပ်ါက ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ဥပေဒေအာကတ်ငွ ်သင့အ်ေနြဖင့ ်အမိ်င2ားခကိ0 

မေပးပဲချနထ်ား1ိ0ငပ်ါသည။် ေနထိ0ငရ်ာေနရာသည ်လVေနထိ0ငရ်န ်မသင့ေ်တာ်ေNကာငး် သကေ်သြပ1ိ0ငသ်၍ အမိ်င2ားခ မေပးေချမZအတကွ ်အမိ်a2ငမ်Z ဥပေဒအရ 

ေa2 nဆကေ်ဆာငရွ်ကမ်Zတစခ်0ခ0ြပSရန ်ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ပါက သင့ထ်တံငွ ်ခ0ခမံZa2ိသင့ပ်ါသည။် 

• ြပဿနာ တညa်2ိေနေNကာငး်ကိ0 အမ်ိa2ငအ်ား စာြဖင့ေ်ရးသား အသေိပးစာ ေပးTပီးေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

• ြပငဆ်ငရ်နအ်တွက် ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်အချိနတ်စခ်0 ခွင့ေ်ပးခ့ဲေNကာငး် 12င့ ်အမ်ိa2ငမ်2 သငေ်တာငး်ဆိ0သည့ ်ြပငဆ်ငမ်Zများကိ0 ြပSလ0ပ်ေပးရန ်

ပျက်ကွက်ခ့ဲသညကိ်0 သက်ေသြပ1ိ0ငေ်Nကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

• မညသ်ိ0 ့ ေa2 nဆကလ်0ပ်ရမညက်ိ0 သငမ်သaိ2ိပါက၊ အဓိပ�ါယသ်ကေ်ရာကသ်ည့ ်ဂရနတ်တီစခ်0ကိ0 သကေ်သြပြခငး်12င့ ်စပ်လျeးTပီး စိ0းရိမ်ပVပနမ်Zများ a2ိပါက၊ 

သိ0မ့ဟ0တ ်ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျား လိ0အပ်ပါက ေa2 nေနတစဦ်း12င့ ်အတိ0ငပ်ငခ်ပံါ။ 

အမ်ိင/ားခ မညမ်aကိ6 သငမ်ေပးပဲ ချန်ထား.ိ6ငပ်ါသလ။ဲ 
သင၏်အမိ်င2ားခ၏ ပမာဏမညမ်jကိ0 သင ် မေပးပဲချနထ်ား1ိ0ငေ်Nကာငး်ကိ0 ဆံ0းြဖတရ်န ် အတအိကျေဖာ်ြမyလာမa2ိပါ။ ယငး်ပမာဏကိ0 တကွခ်ျကရ်န ်

နညး်လမ်းတစခ်0မ2ာ သင့အ်မိ်၏ ဧရိယာမညမ်jကိ0 အချိနမ်ညမ်jNကာNကာ သငအ်သံ0းမြပS1ိ0ငသ်လဆဲိ0သညက်ိ0 တကွခ်ျကြ်ခငး်ြဖစသ်ည။် 

ဥပမာ ၁ - သင့ထ်တံငွ ် အခနး် ငါးခနး်ပါသည့ ် လVေနအမိ်ခနး်တစခ်0a2ိTပီး ေခါငမ်ိ0းယိ0ေနေသာေNကာင့ ် အခနး်တစခ်နး်ကိ0 လ တစလ် လံ0းအသံ0းမြပS1ိ0ငပ်ါက 

သငတ်ကွခ်ျက1်ိ0ငသ်ညမ်2ာ လVေနအမိ်ခနး်၏ ၁/၅(ငါးပံ0တစပံ်0) ဆံ0းqZ ံးသည့အ်တကွ ်အမိ်င2ားခ၏ ၁/၅ (ငါးပံ0တစပံ်0) သိ0မ့ဟ0တ ်၂၀% ကိ0 1Zတ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

ဥပမာ ၂ - အကယ၍် သင့ထ်တံငွ ် အပVေပးမZမa2ိပဲ မိတေ်ဆတွစဦ်း12င့ ် သိ0မ့ဟ0တ ် ဟိ0တယတ်စခ်0တငွ ် တစပ်တN်ကာေနရေအာင ် ြဖစေ်စပါက အမိ်တစခ်0လံ0းကိ0 

ေလးပတအ်နက ်တစပ်တအ်Nကာ အသံ0းြပSမZဆံ0းqZ ံးရသည့အ်တကွ ်အမိ်င2ားခ၏ ၁/၄ (ေလးပံ0တစပံ်0) သိ0မ့ဟ0တ ်၂၅% ကိ0 သင1်Zတ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

မေပးပဲချန်ထားသည့ ်အမ်ိင/ားခကိ6 အာမခံအေကာင့စ်ာရငး်တစခ်6အတငွး် သငွး်ထားပါ 
ဥပေဒအရ သင ်မေပးပဲချနထ်ားသည့ ်အမိ်င2ားခကိ0 ဘဏတ်စခ်0 သိ0မ့ဟ0တ ်အာမခအံေကာင့စ်ာရငး်တစခ်0အတငွး် ထည့ထ်ားရန ်မလိ0အပ်ေသာ်လညး် 

ထိ0သိ0ထ့ည့ထ်ားြခငး်က အလနွေ်ကာငး်ေသာ အNကတံစခ်0ြဖစပ်ါသည။် အကယ၍် သငက် သးီြခားဘဏ့အ်ေကာင့တ်စခ်0 မဖွင့1် ိ0ငပ်ါက သင့ထ်တံငွ ်

ေဘးဖယထ်ားသည့ ်အမိ်င2ားခေငaွ2ိသညက်ိ0 သငမ်2တတ်မ်းသငွး်ထားေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငက် အမိ်င2ားခမေပးေချသည့အ်တကွ ်

သင့အ်ား တရားqံ0းသိ0 ့ ဆင့ေ်ခRပါက ယငး်မ2တတ်မ်းက သင့အ်ား အကာအကယွအ်နညး်ငယ ်ေပး1ိ0ငပ်ါသည။် တရားသV~ကးီများက အမိ်င2ားများအား 

၄ငး်တိ0မ့ေပးပဲချနထ်ားသည့ ်အမိ်င2ားခေငကွိ0 အာမခထံားa2ိ မa2ိ မNကာခဏ ေမးြမနး်တတပ်ါသည။် ဘဏအ်ေကာင့တ်စခ်0အတငွး် ေငစွ0ထားြခငး်ြဖင့ ်သငသ်ည ်

အမိ်င2ားခမေပးပဲ ေနထိ0ငရ်န ်~ကSိးစားေနြခငး်မဟ0တေ်Nကာငး် တရားသV~ကးီအား သင ်ြပသ1ိ0ငပ်ါမည။် 
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   က+စားမJ နံပါတ ်၃။ ခdတယ်ငွး်ချက်များကိ+ ြပငဆ်ငြ်ခငး် DEင့ ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်များအတက်ွ က+န်ကျစရိတမ်ျားကိ+ သင၏်လစfအမ်ိငEားခထမဲE DJတယ်Fြခငး်။ 

ဤ က0စားမZက အမိ်င2ားအား အင2ားအမိ်ြခေံြမကိ0 လVေနထိ0ငရ်န ်မသင့ေ်တာ်ေအာငြ်ဖစေ်စသည့ ်ခ�တယ်ငွး်ချကက်ိ0 ြပငဆ်ငရ်န ်သိ0မ့ဟ0တ ်

အေြခအေနရပ်များကိ0 မ2နက်နေ်အာငြ်ပSြပငရ်န ်ခငွ့ြ်ပSပါသည။် အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်ြပငဆ်ငမ်Zများအတကွ ်က0နက်ျစရိတက်ိ0 အမိ်င2ားခတငွး်မ2 

1Zတယ်V1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်င2ားခတငွး်မ2 1Zတယ်V1ိ0ငေ်သာ ြပငဆ်ငမ်Zများအတကွ ်က0နက်ျစရိတပ်မာဏက အကန ့အ်သတa်2ိပါသည။်  

• ပမာဏက ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညရီမညြ်ဖစT်ပီး ေနထိ0ငရ်ာအခနး်ကိ0 

လVေနထိ0ငရ်န ်သင့ေ်တာ်ေအာင ်ြပSလ0ပ်ေပးဖိ0 ့ လိ0ကိ0လိ0အပ်ပါသည။် 

• ေနထိ0င်ရာအခန်းကိ0 ပိ0Tပီး စိတ်တိ0င်းကျ12စ်သက်ဖွယ်ြဖစ်ေအာင် 

ြပSလ0ပ်သည့် က0န်ကျစရိတ်များအတွက် 1Zတ်ယVရန် သင့အ်ား ခွင့မ်ြပSပါ။ 

ပရဝ0ဏ်များကိ0 ေဘးအ1vရာယ်ကင်းa2င်းTပီး 

လVေနထိ0င်ရန်သင့ေ်တာ်ေNကာင်း ဂရန်တီြဖင့ ်လိ0က်ဖက်ညီရန် 

ြပSလ0ပ်မZေNကာင့ ်ကျခံရသည့် က0န်ကျစရိတ်များကိ0 1Zတ်ယV1ိ0င်ပါသည်။ 

• ဆက်လက်မေဆာငရွ်က်မီ ဤက0စားမZကိ0 ေလက့ျင့လ်0ပ်ေဆာငရ်န ်

သငရ်ညရွ်ယ်ေNကာငး် သင၏်အမ်ိa2ငထ် ံစာြဖင့ေ်ရးသား 

အသေိပးချက်ေပးအပ်Tပီး အNကမ်းဖျငး်က0နက်ျစရိတ်ကိ0 တငသ်ငွး်ပါ။ 

• ဆက်လက်မေဆာင်ရွက်မီ သင့်အေနြဖင့် ကျိSးေNကာင်းေလျာ်ညီသည့် 

အချိန်ပမာဏတစ်ခ0 ေစာင့်ရပါမည်။ 

• အလ0ပ်Tပီးစီးသွားချိန်တွင် အိမ်a2င်ထံ ေနာက်တစ်~ကိမ်အသိေပးဖိ0 ့ 

လိ0အပ်ပါလိမ့်မည်။ 

• အကယ၍် သင၏်ြပဿနာက ြပငဆ်ငသ်Vတစဦ်း ြပSြပငေ်ပး1ိ0ငသ်ည့ ်

သးီသန ့အ်ရာတစခ်0ြဖစT်ပီး ြပငဆ်ငမ်Zများအတကွ ်က0နက်ျစရိတက် 

သငေ်ပးသည့ ်တစလ်စာအမိ်င2ားခထကန်ညး်မညဆ်ိ0ပါက 

ဤေရွးချယစ်ရာက သင့အ်တကွ ်ေကာငး်1ိ0ငပ်ါသည။် 

• ကျခံခ့ဲရသည့ ်မညသ်ည့ ်က0နက်ျစရိတ်များမဆိ0အတွက် 

ေငလွက်ခံြဖတ်ပိ0ငး်များအားလံ0းကိ0 သင ်သမ်ိးထားTပီး 

အမ်ိa2ငထ်ေံပးေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

အကယ၍် သင၏်ေငအွချိS nကိ0 ြပငဆ်ငမ်Zများအတကွ ် အသံ0းြပSTပီးြဖစပ်ါက သိ0မ့ဟ0တ ် သငသ်ည ် ေြပာငး်ေq�nေတာမ့ညြ်ဖစT်ပီး သင့အ်ေနြဖင့ ်

ေနာကြ်ပနအ်မိ်င2ားခ ြပန1်Zတယ်VမZ ရထိ0ကသ်ညဟ်0 ထငပ်ါက ယငး်က သင့အ်တကွ ်ေရွးချယစ်ရာေကာငး်တစခ်0 ြဖစ1်ိ0ငပ်ါသည ်

• သင့အ်ေနြဖင့ ်အိမ်တွင်း ေနထိ0င်ေနေသးပါက သိ0မ့ဟ0တ် သင်ေq�nေြပာင်းေတာ့မည်ြဖစ်ေနေသးသည့်တိ0င် ယင်း ဥပေဒအရအေရးယVမZကိ0 သင်ရယV1ိ0င်ပါသည်။ 

• ~ကSိတငထ်0တေ်ပးထားေသာ လVေနထိ0ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သညဟ်0 အဓိပ�ါယသ်ကေ်ရာကသ်ည့ ်ဂရနတ်ကီိ0 လိ0ကန်ာမZ a2ိမa2ိ 12င့ ်လVေနထိ0ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သညဟ်0 

အဓိပ�ါယသ်ကေ်ရာကသ်ည့ ်ဂရနတ်ကီိ0 အမိ်a2ငမ်2 ချိSးေဖာကမ်ZေNကာင့ ်က0နက်ျစရိတမ်ျား သိ0မ့ဟ0တ ်အြခား ဆံ0းqZ ံးမZများ ကျခခံဲရ့သညက်ိ0 သကေ်သြပရန ်

ဝနထ်0တဝ်နပိ်0းသည ်အမိ်င2ားေပRတငွa်2ိပါသည။် 

အဆံDးသတရ်ာတငွ ်မညသ်Gက တာဝန်Y2ိပါသလ။ဲ 
လVေနထိ0ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သညဟ်0 အဓိပ�ါယသ်ကေ်ရာကသ်ည့ ်ဂရနတ်ကီ ေဘးအ1vရာယက်ငး်a2ငး်Tပီး ကျနး်မာသန ့a်2ငး်သည့ ်အေြခအေနများ 

အမိ်a2ငမ်2ေပးအပ်ရန ်လိ0အပ်ေစပါသည။် Nကမ်းပိ0များ၊ ပိ0းဟပ်များ၊ သနး်များ၊ �ကကမ်ျား သိ0မ့ဟ0တ ်အြခားေသးွစ0ပ်သည့သ်တv ဝါများ ကVးစကေ်နသည့ ်

လVေနအမိ်ခနး် သိ0မ့ဟ0တ ်ေနအမိ် သည ်ေဘးအ1vရာယက်ငး်a2ငး်Tပီး ကျနး်မာသန ့a်2ငး်သည့ ်အေြခအေနတစရ်ပ်တငွး် မa2ိပါ။ အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငက် 

ပိ0းသတသ်မားတစဦ်း င2ားေပးရန ်ြငငး်ဆနပ်ါက သင၏် ေဒသ1vရ က0ဒတ်ငး်ကျပ်ေရးဌာနသိ0 ့ ဆကသ်ယွ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

က0ဒ ်အရာa2ိတစဦ်းက Nကည့q်Zစစေ်ဆးရန ်အမိ်ြခေံြမa2ိရာသိ0လ့ာသင့T်ပီး ယငး်သိ0ေ့သာ တရိိစvာနမ်ျား ေပါများမZတစခ်0 a2ိေနပါက အမိ်a2ငအ်ား 

ကိ0းကားချကတ်စခ်0 ထ0တြ်ပနေ်ပးသင့ပ်ါသည။် အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငက် ပိ0းသတေ်ပးရန ်ြငငး်ဆနပ်ါက သငလ်0ပ်1ိ0ငသ်ညမ်2ာ 

က6စားမ* နံပါတ ်၄ - ြပငဆ်ငမ်*များအတကွ ်က6န်ကျစရိတမ်ျား၊ ေနာကြ်ပန် အမ်ိင/ားခ ြပန်ရယ2မ*၊ ./င့/်သိ6မ့ဟ6တ ်

ေနထိ6ငရ်ာအခန်းက လ2ေနထိ6ငရ်န် မသင့ေ်တာ်ြဖစေ်နစzတငွ ်ခံစားခ့ဲရသည့ ်အြခားအပျကအ်စးီတစခ်6ခ6အတကွ ်

ေလျာ်ေJကးကိ6 ြပန်ရရန် ဥပေဒအရအေရးယ2ရန် ဖိ6ငတ်ငသ်ငွး်ြခငး်။ 
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ပိ0းမ �ားေပါများမZကိ0 သင့ဖ်ာသာကိ0ငတွ်ယ်ရန ်ဥပေဒအရက0စားမZများ ကျင့N်ကံလ0ပ်ေဆာငရ်န။် လVေနထိ0ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သည့်ဟ0 အဓိပ�ါယ်သက်ေရာက်သည့် အာမခံကိ0 

ချိSးေဖာက်မZတစ်ခ0အတွက် အိမ်င2ားဖက်မ2 က0စားမZများကိ0Nကည့ပ်ါ။ 

လGေနထိDငရ်န် သင့ေ်တာ်သညဟ်D အဓိပrါယ ်သကေ်ရာကသ်ည့ ်

အာမခံေအာကတ်ငွ ်ကာကယွမ်ထားသည့ ်ြပ6ြပငမ်Eများ 
ေဆးြပနသ်0တေ်ပးြခငး်၊ ေကာေဇာများ လ2ယေ်ပးြခငး်၊ ေကျာကြ်ပားများ အသစက်ပ်ေပးြခငး် 12င့ ်ဗီqိ0များ အဆင့ြ်မlင့ေ်ပးြခငး် ကဲသ့ိ0ေ့သာ အေပRယNံကည့ေ်ကာငး်qံ0  

ြပငဆ်ငမ်Zများက လVေနထိ0ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သည့ဟ်0 အဓိပ�ါယသ်ကေ်ရာကသ်ည့ ်အာမခအံတငွး် မပါဝငပ်ါ။ သင၏် အင2ားစာချSပ်ကိ0 အစeစစေ်ဆးပါ။ အကယ၍် 

သင၏်အင2ားစာချSပ်က လVေနအမိ်ခနး်ကိ0 ြပနေ်ဆးသ0တေ်ပးြခငး်အေNကာငး် မေြပာဆိ0ထားပါက 12င့ ်အမိ်ြခေံြမ၏ အေြခအေနကိ0 ေဆးြပနသ်0တြ်ခငး်ြဖင့ ်

သငက်ေြပာငး်လလဲိ0ကပ်ါက ေယဘ0ယျအားြဖင့ ်အမိ်a2ငက် က0နက်ျစရိတအ်တကွ ်သင့အ်ား အစားြပနေ်ပးရန ်တာဝနမ်@Aိပါေသာ်လညး် သင ်ေြပာငး်ေq�nချိနတ်ငွ ်

အမိ်ြခေံြမကိ0 မVလအေနအထားအတိ0ငး် ြပနေ်ပးရန ်အမိ်a2ငမ်2 လိ0အပ်1ိ0ငပ်ါသည။် ြပဿနာများကိ0 ေa2ာငN်ကeရန ်အမိ်ြခေံြမကိ0 သင ်ေဆးြပနမ်သ0တမ်ီ သိ0မ့ဟ0တ ်

အေြပာငး်အလတဲစခ်0ခ0မလ0ပ်မီ သင၏်အမိ်a2ငထ်မံ2 ခငွ့ြ်ပSချက ်(ဦးစားေပးအေနြဖင့ ်စာြဖင)် ရယVပါ။ 
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နမFနာ စာသား 

လ5ေနထိ8ငရ်န ်သင့ေ်တာ်မ;ကိ8 ထခိိ8ကသ်ည့ ်ဆိ8းရွားေသာြပဿနာများ 

သင၏် အမည ်သင၏် 

လပ်ိစာ ေနစ့ွ ဲ

အမိ်34င၏် အမည ်54င့ ်အမိ်34င၏် 

လပ်ိစာ 

ေလးစားရပါေသာ {အမိ်34ငအ်မညက်ိ; ထည့သ်ငွး်ပါ} - 

သင့ထ်မံ4 က?5်;ပ်င4ားရမ်းထားသည့ ် {လပ်ိစာထည့သ်ငွး်ပါ}တငွ ် တည3်4ိေသာ လQေနအမိ်ခနး်/ေနအမိ် (တစ်ခ;ကိ;ေရွးချယ်ပါ) အတကွ ် လိ;အပ်သည့ ်

ြပငဆ်ငမ်Oများ54င့ ်ပတသ်ကu်ပီး သင့ထ် ံက?5်;ပ်စာေရးသားြခငး်ြဖစပ်ါသည ်ြပငဆ်ငရ်မည့ ်သးီြခား ြပဿနာ(များ)မ4ာ - 

စာရငး်တစခ်; ြပTစ;ပါ - (ေအာကတ်ငွ ်ဥပမာများကိ; စာရငး်ြပထားပါသည)် 

ေရပQမ34ိြခငး် 

ေရပိ;က ်ြပဿနာ (ကွကဲွြဲပားြပားြဖစပ်ါေစ) 

အပQေပးမOမ34ိြခငး် 

မျက5်4ာUကက ်အကေ်နြခငး်၊ စသြဖင့။် 

အဆိ;ပါ ခ?တယ်ငွး်ချကမ်ျားသည ်က?5်;ပ်တိ;၏့ အင4ားစာချTပ်ပါသေဘာတQညခီျကက်ိ; ချိTးေဖာကမ်Oတစခ်; ြဖစu်ပီး လQေနထိ;ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သညဟ်; 

အဓိပMါယရ်သည့ ်ဂရနတ်ကီိ;ချိTးေဖာကမ်Oတစခ်; ဟ; က?5်;ပ်ယံ;Uကညပ်ါသည။် 

အဆိ;ပါြပငဆ်ငခ်ျကမ်ျားကိ; တတ5်ိ;ငသ်ေလာကြ်မနြ်မန ်သငြ်ပTလ;ပ်ေပး5ိ;ငမ်ညဆ်ိ;ပါက က?5်;ပ် ေကျးဇQတငအ်သအိမ4တြ်ပTပါမည။် အကယ၍် 

အဆိ;ပါအေြခအေနများကိ; ကျိTးေUကာငး်ေလျာ်ညသီည့အ်ချိနက်ာလတစခ်;အတငွး် မြပငဆ်ငပ်ါက အမိ်င4ားခကိ; ေလGာခ့ျရန၊် ြပငဆ်ငမ်Oများကိ; 

က?5်;ပ်ဖာသာလ;ပ်ေဆာငက်ာ က;နက်ျစရိတက်ိ; အမိ်င4ားခထမဲ4 5Oတယ်Qရန၊် သိ;မ့ဟ;တ ်က?5်;ပ်၏ အမိ်င4ားခ(များ)ကိ; မေပးပဲချနထ်ားရန၊် စသည့ ်

(တစခ်;ကိ;ေရွးပါ) က?5်;ပ်၏ ဥပေဒအရ ရပိ;ငခ်ငွ့က်ိ; ကျင့သ်ံ;းရန ်က?5်;ပ်ရညရွ်ယထ်ားပါသည။် 

ဤကစိ�54င့ပ်တသ်ကu်ပီး အြမနဆ်ံ;းေဆာငရွ်ကေ်ပးပါက က?5်;ပ် အသအိမ4တြ်ပTေကျးဇQးတငပ်ါမည။် 

�ိ;းသားစာွြဖင့ ်

သင့လ်ကမ်4တ ်

သငအ်မညက်ိ; စာလံ;း]ကးီြဖင့ေ်ရးပါ 

သင့အ်ားဆကသ်ယွရ်န ်ဖ;နး်နပံါတ ်
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နမ<နာ စာသား 

လိ2အပ်ေသာ ြပငဆ်ငမ်?များကိ2 အတညြ်ပ7ြခငး်
 

 

 

 

 

 

သင၏် အမည ်သင၏် 

လပ်ိစာ 

ေနစ့ွ ဲ

အမိ်34င၏် အမည ်54င့ ်အမိ်34င၏် 

လပ်ိစာ 

 
ေလးစားရပါေသာ {အမိ်34ငအ်မညက်ိ; ထည့သ်ငွး်ပါ} - 

ဤစာသည ်{လပ်ိစာ} တငွတ်ည3်4ိသည့ ်က?5်;ပ်၏ လQေနအမိ်ခနး်/ေနအမိ် (တစခ်;ကိ;ေရွးချယပ်ါ) အတငွး် က?5်;ပ်မ4 သင့အ်ား 

ေအာကပ်ါြပငဆ်ငမ်Oများလိ;အပ်ေUကာငး် အသေိပးအေUကာငး်Uကားသည့ ်က?5်;ပ်တိ;၏့ {ေနစ့ွ}ဲ တငွ ်ြပTလ;ပ်ခဲေ့သာ {တယလ်ဖီ;နး်} 

ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ;မOကိ;  

အတညြ်ပTရနြ်ဖစပ်ါသည။် 

ြပငဆ်ငရ်မည့ ်သးီြခား ြပဿနာ(များ)မ4ာ - 

စာရငး်တစခ်; ြပTစ;ပါ - (ေအာကတ်ငွ ်ဥပမာများကိ; စာရငး်ြပထားပါသည)် 

ေရပQမ34ိြခငး် 

ေရပိ;က ်ြပဿနာ (ကွကဲွြဲပားြပားြဖစပ်ါေစ) 

အပQေပးမOမ34ိြခငး် 

မျက5်4ာUကက ်အကေ်နြခငး်၊ စသြဖင့။် 

သင်က ြပင်ဆင်များကိ;  {သေဘာတQထားသည့ ်ေနစဲွ့ကိ; ထည့သွ်ငး်ပါ} တွင် အuပီးလ;ပ်ေပးပါမည်ဟ; ကတိြပTခ့ဲပါသည်။ ဤကိစ�54င့ပ်တ်သက်uပီး 

သင်၏ပQးေပါင်းေဆာင်ရွက်မOအတွက် သင့အ်ား ေကျးဇQးတင်ပါသည်။ 

 
�ိ; းသားစာွြဖင့ ်

သင့လ်ကမ်4တ ်

သငအ်မညက်ိ; စာလံ;း]ကးီြဖင့ေ်ရးပါ 

သင့အ်ားဆကသ်ယွရ်န ်ဖ;နး်နပံါတ ်
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နမ5နာ စာသား 

ြပငဆ်င&်ပီး ြပန+်,တ်ယ/ပါ 
 

 

 

 

သင၏် အမည ်သင၏် 

လပ်ိစာ 

ေနစ့ွ ဲ

အမိ်34င၏် အမည ်54င့ ်အမိ်34င၏် 

လပ်ိစာ 

ေလးစားရပါေသာ {အမိ်34ငအ်မညက်ိ; ထည့သ်ငွး်ပါ} - 

လQေနအမိ်ခနး်/ေနအမိ် (တစခ်;ကိ;ေရွးပါ) အတကွ ်လိ;အပ်သည့ ်ြပငဆ်ငမ်Oများ54င့ပ်တသ်ကu်ပီး က?5်;ပ်စာေရးသားေနြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

ယငး်က {လပ်ိစာထည့သ်ငွး်ပါ}  တငွတ်ည3်4ိuပီး က?5်;ပ်က သင့ထ်မံ4 င4ားရမ်းထားပါသည။် 

ြပငဆ်ငရ်မည့ ်သးီြခားြပဿနာများမ4ာ - 

စာရငး်တစခ်; ြပTစ;ပါ - (ေအာကတ်ငွ ်ဥပမာများကိ; စာရငး်ြပထားပါသည)် 

ေရပQမ34ိြခငး် 

ေရပိ;က ်ြပဿနာ (ကွကဲွြဲပားြပားြဖစပ်ါေစ) 

အပQေပးမOမ34ိြခငး် 

မျက5်4ာUကက ်အကေ်နြခငး်၊ စသြဖင့။် 

သငြ်ပနသ်တရိမညဆ်ိ;ပါက ယငး်ြပဿနာများကိ; {ေဆးွေ5းွခဲ့သည့ ်ေနစ့ွကဲိ; ထည့သ်ငွး်ပါ} တငွ ်က?5်;ပ်တိ; ့  ေဆးွေ5းွခဲ့ပါသည။် (အကျံTးဝငမ်4သာ 

ဤစာေUကာငး်ကိ; ထည့သ်ငွး်ပါ။) 

အဆိ;ပါ ခ?တယ်ငွး်ချကမ်ျားသည ်က?5်;ပ်တိ;၏့ အင4ားစာချTပ်ပါသေဘာတQညခီျကက်ိ; ချိTးေဖာကမ်Oတစခ်; ြဖစu်ပီး လQေနထိ;ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သညဟ်; 

အဓိပMါယရ်သည့ ်ဂရနတ်ကီိ;ချိTးေဖာကမ်Oတစခ်; ဟ; က?5်;ပ်ယံ;Uကညပ်ါသည။် 

အကယ၍် အေြခအေနများကိ; {ေနအ့ေရအတကွတ်စခ်; ထည့သ်ငွး်ပါ} တငွ ်မ4နက်နေ်အာငမ်ြပငဆ်ငပ်ါက လိ;အပ်သည့ြ်ပငဆ်ငမ်Oများကိ; 

ြပTလ;ပ်ရန ်54င့ ်က;နက်ျစရိတက်ိ; က?5်;ပ်၏ အမိ်င4ားခထမဲ4 5Oတယ်Qရန ်က?5်;ပ်၏ ဥပေဒအရ ရပိ;ငခ်ငွ့က်ိ; ကျင့သ်ံ;းရန ်ရညရွ်ယထ်ားပါသည။် 

(ြပငဆ်ငမ်Oများအတကွ ်]ကTိတငမ်4နး်ထားသည့ ်က;နက်ျစရိတက်ိ; ြပသသည့ ်ခန ့မ်4နး်ချကတ်စခ်;ခ;ကိ; ထည့သ်ငွး်ပါ။) 

ဤကစိ�54င့ပ်တသ်ကu်ပီး အြမနဆ်ံ;းေဆာငရွ်ကေ်ပးပါက က?5်;ပ် အသအိမ4တြ်ပTေကျးဇQးတငပ်ါမည။် 

�ိ;းသားစာွြဖင့ ်

သင့လ်ကမ်4တ ်

သငအ်မညက်ိ; စာလံ;း]ကးီြဖင့ေ်ရးပါ 

သင့အ်ားဆကသ်ယွရ်န ်ဖ;နး်နပံါတ ်
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နမ$နာ စာသား 

အမိ်င>ားခ အြပည့/်တစစ်တိတ်စပိ်9ငး် မေပးပဲချနထ်ားြခငး် 

 

 

 

 

သင၏် အမည ်သင၏် 

လပ်ိစာ 

ေနစ့ွ ဲ

အမိ်34င၏် အမည ်54င့ ်အမိ်34င၏် 

လပ်ိစာ 

 
ေလးစားရပါေသာ {အမိ်34ငအ်မညက်ိ; ထည့သ်ငွး်ပါ} - 

လQေနအမိ်ခနး်/ေနအမိ် (တစခ်;ကိ;ေရွးပါ) အတကွ ်လိ;အပ်သည့ ်ြပငဆ်ငမ်Oများ54င့ပ်တသ်ကu်ပီး က?5်;ပ်စာေရးသားေနြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

ယငး်က {လပ်ိစာထည့သ်ငွး်ပါ}  တငွတ်ည3်4ိuပီ က?5်;ပ်က သင့ထ်မံ4 

င4ားရမ်းထားပါသည။် ြပငဆ်ငရ်မည့ ်သးီြခားြပဿနာများမ4ာ - 

စာရငး်တစခ်; ြပTစ;ပါ - (ေအာကတ်ငွ ်ဥပမာများကိ; စာရငး်ြပထားပါသည)် 

ေရပQမ34ိြခငး် 

ေရပိ;က ်ြပဿနာ (ကွကဲွြဲပားြပားြဖစပ်ါေစ) 

အပQေပးမOမ34ိြခငး် 

မျက5်4ာUကက ်အကေ်နြခငး်၊ စသြဖင့။် 

သငြ်ပနသ်တရိမညဆ်ိ;ပါက ယငး်ြပဿနာများကိ; {ေဆးွေ5းွခဲ့သည့ ်ေနစ့ွကဲိ; ထည့သ်ငွး်ပါ} တငွ ်က?5်;ပ်တိ; ့  ေဆးွေ5းွခဲ့ပါသည။် (အကျံTးဝငမ်4သာ 

ဤစာေUကာငး်ကိ; ထည့သ်ငွး်ပါ။) 

အဆိ;ပါ ခ?တယ်ငွး်ချကမ်ျားသည ်က?5်;ပ်တိ;၏့ အင4ားစာချTပ်ပါသေဘာတQညခီျကက်ိ; ချိTးေဖာကမ်Oတစခ်; ြဖစu်ပီး လQေနထိ;ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သညဟ်; 

အဓိပMါယရ်သည့ ်ဂရနတ်ကီိ;ချိTးေဖာကမ်Oတစခ်; ဟ; က?5်;ပ်ယံ;Uကညပ်ါသည။် 

အကယ၍် ြပဿနာများကိ; {ေနအ့ေရအတွက်တစ်ခ; ထည့သွ်ငး်ပါ} တငွ ်မ4နက်နေ်အာင ်မြပငဆ်ငပ်ါက ယငး်အေUကာငး်အရာများကိ; 

မ4နက်နေ်အာငြ်ပငဆ်ငu်ပီးချိနအ်ထ ိက?5်;ပ်၏ လစXအမိ်င4ားခ အချိT ^ သိ;မ့ဟ;တ ်အားလံ;းကိ; မေပးပဲချနထ်ားရန ်က?5်;ပ်၏ ဥပေဒအရ ရပိ;ငခ်ငွ့က်ိ; 

ကျင့သ်ံ;းရန ်က?5်;ပ် ရညရွ်ယထ်ားပါသည။် 

ဤကစိ�54င့ပ်တသ်ကu်ပီး အြမနဆ်ံ;းေဆာငရွ်ကေ်ပးပါက က?5်;ပ် အသအိမ4တြ်ပTေကျးဇQးတငပ်ါမည။် 

 
�ိ; းသားစာွြဖင့ ်

သင့လ်ကမ်4တ ်

သငအ်မညက်ိ; စာလံ;း]ကးီြဖင့ေ်ရးပါ 

သင့အ်ားဆကသ်ယွရ်န ်ဖ;နး်နပံါတ ်
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နမ$နာ စာသား 
ေနထိ6ငရ်န်သင့ေ်တာ်မ* R/ိမR/ိ အေJကာငး်ြပချကမ်ျားအတကွ ်အင/ားစာချIပ်ကိ6 အဆံ6းသတြ်ခငး် - ပထမ စာ 

 

 

 

 

သင၏် အမည ်သင၏် 

လပ်ိစာ 

ေနစ့ွ ဲ

အမိ်34င၏် အမည ်54င့ ်အမိ်34င၏် 

လပ်ိစာ 

ေလးစားရပါေသာ {အမိ်34ငအ်မညက်ိ; ထည့သ်ငွး်ပါ} - 

လQေနအမိ်ခနး်/ေနအမိ် (တစခ်;ကိ;ေရွးပါ) အတကွ ်လိ;အပ်သည့ ်ြပငဆ်ငမ်Oများ54င့ပ်တသ်ကu်ပီး က?5်;ပ်စာေရးသားေနြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

ယငး်က {လပ်ိစာထည့သ်ငွး်ပါ}  တငွတ်ည3်4ိuပီ က?5်;ပ်က သင့ထ်မံ4 

င4ားရမ်းထားပါသည။် ြပငဆ်ငရ်မည့ ်သးီြခားြပဿနာများမ4ာ - 

စာရငး်တစခ်; ြပTစ;ပါ - (ေအာကတ်ငွ ်ဥပမာများကိ; စာရငး်ြပထားပါသည)် 

ေရပQမ34ိြခငး် 

ေရပိ;က ်ြပဿနာ (ကွကဲွြဲပားြပားြဖစပ်ါေစ) 

အပQေပးမOမ34ိြခငး် 

မျက5်4ာUကက ်အကေ်နြခငး်၊ စသြဖင့။် 

အဆိ;ပါ ခ?တယ်ငွး်ချကမ်ျားသည ်က?5်;ပ်တိ;၏့ အင4ားစာချTပ်ပါသေဘာတQညခီျကက်ိ; ချိTးေဖာကမ်Oတစခ်; ြဖစu်ပီး လQေနထိ;ငရ်န ်သင့ေ်တာ်သညဟ်; 

အဓိပMါယရ်သည့ ်ဂရနတ်ကီိ;ချိTးေဖာကမ်Oတစခ်; ဟ; က?5်;ပ်ယံ;Uကညပ်ါသည။် 

အကယ၍် အေြခအေနများကိ; {ရကအ်ေရအတကွ ်တစခ်; ထည့ပ်ါ) အတငွး် မြပငဆ်ငပ်ါက ပရဝ;ဏတ်ငွး်မ4 ထကွခ်ာွရန ်က?5်;ပ်၏ အခငွ့အ်ေရးကိ; 

ကျင့သ်ံ;းရန ်က?5်;ပ်ရညရွ်ယထ်ားပါသည။် 

�ိ;းသားစာွြဖင့ ်

သင့လ်ကမ်4တ ်

သငအ်မညက်ိ; စာလံ;း]ကးီြဖင့ေ်ရးပါ 

သင့အ်ားဆကသ်ယွရ်န ်ဖ;နး်နပံါတ ်
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နမFနာ စာသား 

ေနထိ6ငရ်န်သင့ေ်တာ်မ* R/ိမR/ိ အေJကာငး်ြပချက်အတက်ွ အင/ားစာချIပ်ကိ6 အဆံ6းသတြ်ခငး် - ဒ6တယိ စာ 

 

 

 

 

 

 

သင၏် အမည ်သင၏် 

လပ်ိစာ 

ေနစ့ွ ဲ

အမိ်a2င၏် အမည ်12င့ ်

အမိ်a2င၏် လပ်ိစာ 

ေလးစားရပါေသာ {အမိ်a2ငအ်မညက်ိ0 ထည့သ်ငွး်ပါ} - 

ဤစာသည ်{ေနစ့ွထဲည့သ်ငွး်ပါ} ေန၌့ {လပ်ိစာထည့သ်ငွး်ပါ} a2ိ လVေနအမိ်ခနး်/ေနအမိ် (တစခ်0ကိ0ေရွးချယပ်ါ) မ2 

က�1်0ပ်ထကွခ်ာွေတာ့မည့အ်ေNကာငး် သင့အ်ား အသေိပးရန ်ြဖစပ်ါသည။် က�1်0ပ်သည ်¡�နး်ဆိ0သည့ ်ေq�nေြပာငး်ေရး 

လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များ အားလံ0းအတိ0ငး် လိ0ကန်ာTပီးြဖစသ်ည။် 

က�1်0ပ်၏ ေa2 nဆကပိ်0ရ့မည့လ်ပ်ိစာမ2ာ {လပ်ိစာအသစ ်ထည့သ်ငွး်ပါ} ြဖစသ်ည။် က�1်0ပ်၏စရနေ်ငကွိ0 ပရဝ0ဏတ်ငွး်မ2 က�1်0ပ်ထကွခ်ာွTပီး ရကေ်ပါငး် ၃၀ 

အတငွး် အထကပ်ါလပ်ိစာသိ0 ့ ေကျးဇVးြပS၍ ြပနပိ်0ေ့ပးပါ။ 

qိ0 းသားစာွြဖင့ ်

သင့လ်ကမ်2တ ်

သငအ်မညက်ိ0 စာလံ0း~ကးီြဖင့ေ်ရးပါ 

သင့အ်ားဆကသ်ယွရ်န ်ဖ0နး်နပံါတ ်
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စရနေ်ငတွစခ်0ဆိ0သညမ်2ာ အမိ်င2ား၏ ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zြဖစေ်သာ်လညး် ပျကစ်းီမZများမ2 ကာကယွရ်နအ်တကွ ်အမိ်a2ငမ်2 ကိ0ငထ်ားသည့ ်ေငြွဖစပ်ါသည။် 

အင2ားစာချSပ်ကာလတစေ်လjာကလ်ံ0းအတကွ ်အမိ်င2ားခေင ွေပးေချရန ်အမိ်င2ားတငွ ်တာဝနa်2ိပါသည။် အင2ားစာချSပ် က0နဆ်ံ0းသာွးချိန၌် အမိ်ြခေံြမအတငွး် 

ပျကစ်းီမZတစခ်0ခ0အတကွ ်1Zတယ်VTပီး ကျနသ်ည့စ်ရနေ်ငကွိ0 အမိ်င2ားထ ံြပနပိ်0ေ့ပးသင့ပ်ါသည။် 

အကယ၍် ေအာကပ်ါတိ0သ့ငြ်ပSလ0ပ်ပါက အင2ားစာချSပ် က0နဆ်ံ0းချိနတ်ငွ ်သင၏် စရနေ်င ွအားလံ0း သိ0မ့ဟ0တ ်တစစ်တိတ်စပိ်0ငး်ကိ0 မေပးပဲချနထ်ား1ိ0ငပ်ါသည ်- 

• ပရဝ0ဏအ်ား ပျကစ်းီေစပါက၊ 

• အမိ်ြခေံြမကိ0 သန ့a်2ငး်ရန ်ပျကက်ကွပ်ါက၊ 

• သင၏် ေနာကဆ်ံ0းအမိ်င2ားခ သိ0မ့ဟ0တ ်ေပးေချရမည့ ်အမိ်င2ားခတစခ်0ခ0ေပးေချရန ်ပျကက်ကွပ်ါက၊ 

• သင ်ေြပာငး်ေq�nေတာမ့ညြ်ဖစေ်Nကာငး် အမိ်a2ငအ်ား သင့ေ်လျာ်စာွအသေိပးရန ်ပျကက်ကွပ်ါက။ 

အမိ်a2ငထ်မံ2 သေဘာတVညခီျကမ်ရa2ိပဲ စရနေ်ငကွိ0 ေနာကဆ်ံ0းလအတကွ ်အမိ်လခအေနြဖင့ ်အသံ0းမြပS1ိ0ငပ်ါ။ သင ်ေြပာငး်ေq�nမဝငေ်ရာကမ်ီ အြခားအမိ်င2ားမ2 

ြပSလ0ပ်သာွးေသာ ပျကစ်းီမZများ သိ0မ့ဟ0တ ်သဘာဝအေလျာက ်ယိ0ယငွး်ပျကစ်းီမZများအတကွ ်ေပးေချရန ်စရနေ်ငကွိ0 အသံ0းမြပSသင့ပ်ါ။ သင၏် စရနေ်ငကွိ0 ြပနေ်ပးြခငး် 

ကိ0 Nကည့q်Zပါ 

စရန်ေငအွတကွ ်ပမာဏအကန ့်အသတမ်ျား 
ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ဥပေဒအရ အမိ်a2ငတ်စဦ်းမ2 ေတာငး်ဆိ01ိ0ငေ်သာ စရနေ်ငပွမာဏအတကွ ်အကန ့အ်သတမ်ျား a2ိပါသည။် အင2ားချထားသည့ ်

ပထမ12စအ်ေတာအတငွး် စရနေ်ငကွ အမိ်င2ားခ 12စလ်စာထက ်မေကျာ်လနွ1်ိ0ငပ်ါ။ အမိ်a2ငက် အမိ်င2ားအား စရနေ်ငတွစခ်0 12င့ ်"ေနာကဆ်ံ0းလစာ" ကိ0ေပးရန ်

ေတာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါသည။်  အမိ်a2ငမ်2 မညသ်ိ0ေ့ခRသညြ်ဖစေ်စ "ေနာကဆ်ံ0းလ အမိ်င2ားခ" ေပးေချမZသည ်ေနာကဆ်ံ0း12စအ်တကွ ်အများဆံ0း 12စလ်စာ စရနေ်င၏ွ 

တစစ်တိတ်စပိ်0ငး်ြဖစပ်ါေသးသည။် 

ဒ0တယိ12စ ်အေတာအတငွး် သိ0မ့ဟ0တ ်မVလအင2ားစာချSပ်ကိ0 သကတ်မ်းတိ0းသည့ ်12စတ်စခ်0ခ0အေတာအတငွး် စရနေ်ငကွ တစလ်စာ အမိ်င2ားခထက ်

မေကျာ်လနွ1်ိ0ငပ်ါ။ အကယ၍် အမိ်င2ားတစဦ်း၏ အမိ်င2ားခ ြမင့သ်ာွးပါက အင2ားစာချSပ်၏ ပထမငါး12စစ်ာအတကွ ်အမိ်င2ားခအသစ၏် ပထမလ12င့ ်ညမီjရန ်

အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်စရနေ်ငကွိ0လညး် တိ0းြမlင့1် ိ0ငပ်ါသည။် ငါး12စအ်Tပီးတငွ ်အမိ်င2ားခ ြမင့တ်ကလ်ာသည့တ်ိ0င ်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်စရနေ်ငကွိ0 မတိ0းြမlင့1် ိ0ငပ်ါ။ 

အကယ၍် အမိ်င2ားက 12စလ်စာ စရနေ်င ွ(သိ0မ့ဟ0တ ်တစလ်စာ စရနေ်င ွ12င့ ်"ေနာကဆ်ံ0းလအတကွ ်အမိ်လခ") ေပးခဲပ့ါက ပထမ ငါး12စအ်Tပီးတငွ ်အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်

အမိ်a2ငအ်ား ေတာငး်ဆိ01ိ0ငသ်ညမ်2ာ တစလ်စာ အမ်ိလခထက် ပိ0သည့ ်ေငပွမာဏကိ0 ြပနေ်ပးရန။် ယငး်ေငကိွ0 ေတာငး်ဆိ0ချက်အား စာြဖင့ေ်ရးသားြပSလ0ပ်Tပီး စာ၏ 

မိတv yတစေ်စာငကိ်0 သမ်ိးထားြခငး်ြဖင့ ်ယငး်အားြပSလ0ပ်1ိ0ငပ်ါသည။် ယငး်စာကိ0 မ2တ်ပံ0တင၍် စာတိ0က်မ2 "လက်ခံြဖတ်ပိ0ငး် ြပနပိ်0ေ့ပးရန ်ေတာငး်ဆိ0ပါသည"် ြဖင့ပိ်0ပ့ါ၊ 

သိ0မ့2သာ အမ်ိa2ငမ်2 ယငး်စာအား လက်ခံရa2ိခ့ဲသညဟ်Vေသာ သက်ေသa2ိပါသည။် အကယ်၍ အမ်ိင2ားသည ်စာတိ0က်qံ0းမ2 လက်မ2တ်ထိ0းထားသည့ ်လက်ခံြဖတ်ပိ0ငး်တစခ်0 

ြပနမ်ရa2ိပါက မ2တ်ပံ0တင၍် စာတိ0က်မ2ပိ0သ့ည့စ်ာကိ0 ပံ0မ2နစ်ာြဖင့ ်ေနာက်ဆက်တဲွလိ0က်သင့ပ်ါသည။် 

စရနေ်င ွ
စရ

နေ်
င  ွ



၅၉

 

စရန်ေငအွေပf အတိDး 
အကယ၍် ေဒRလာ ၁၀၀ ထကပိ်0သည့ ်စရနေ်ငတွစခ်0ကိ0 ေကာကယ်Vခဲပ့ါက - 

1. ယငး်ရံပံ0ေငကွိ0 သးီြခားအေကာင့စ်ာရငး်တစခ်0အတငွး် ထည့ထ်ားရမည ်

2. ယငး်အေကာင့စ်ာရငး်သည ်ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား သိ0မ့ဟ0တ ်ြပညေ်ထာငစ်0 ဘဏလ်0ပ်ငနး် အာဏာပိ0ငမ်ျားမ2 ထနိး်ချSပ်သည့ ်အဖွဲnအစညး်တစခ်0အတငွး် 

ြဖစရ်မည။် 

3. အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်အမိ်င2ားအား ေငသွငွး်ထားသည့ေ်နရာ (ဘဏ)် ၏ အမည ်12င့ ်လပ်ိစာ 12င့ ်သငွး်ထားသည့ ်ပမာဏတိ0က့ိ0 စာြဖင့ေ်ရးသား အသေိပးရမည ်

4. ဒ4တယိDAစ ်အCပီး၌ အမိ်င2ား၏ ေငေွပRမ2ရa2ိေသာအတိ0း1Zနး် (အမိ်a2ငအ်တကွ ်အ0ပ်ချSပ်ေရးလ0ပ်ေဆာငခ် ၁% ေပးTပီး) ကိ0 အင2ားစာချSပ် ေနစ့ွမဲ2 

12စပ်တလ်ညသ်ည့ေ်နတ့ငွ ်တစ1်2စတ်စခ်ါ အမိ်င2ားထ ံေပးေချရမည။် 

5. အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်အတိ0းေငမွညမ်jကိ0 လကခ်ရံမညဟ်0 ဥပေဒက ခွြဲခားမေဖာ်ြပထားပါ 

ယေနအ့ချိနတွ်င ်အတိ0း1Zနး်က အလွနန်ည်းသည်ကိ0 သတိရပါ။ ထိ0ေ့Nကာင့ ်အိမ်a2ငက် အခေNကး ၁% ကိ01Zတ်အTပီး၌ အိမ်င2ားရa2ိမည့ ်အတိ0းက ဘာမ2မa2ိေတာ့1ိ0ငပ်ါ။ 

သိ0ေ့သာ်လည်း စီးပွားေရးေကာငး်ေကာငး်လ0ပ်ရနဆ်1uြဖင့ ်အိမ်a2ငတ်စ်ဦးမ2 အိမ်င2ားတစ်ဦးအား ေပးရန ်အတိ0း မa2ိေNကာငး် စာြဖင့ေ်ရးသား အသေိပးသင့သ်ည်။  

သင၏် စရန်ေငကွိD ြပန်ေပးြခငး် 
အင2ားစာချSပ်ကိ0အဆံ0းသတT်ပီး ရကေ်ပါငး် (၃၀)အတငွး် အမိ်a2ငမ်2 အမိ်င2ားအား ေပးအပ်ရမညမ်2ာ - 

1. အတိ0းေပါငး်ထည့ထ်ားသည့ ် (အတိ0းa2ိပါက) စရနေ်င ွ 12င့ ် ပျကစ်းီမZများအတကွ ် ေပးေချရနအ်သံ0းြပSခဲေ့သာေင ွ အNကား ြခားနားချက1်2င့ ် အမိ်င2ားထ၌ံ 

တာဝနa်2ိသညဟ်0 အမိ်a2ငမ်2ေစာဒကတကသ်ည့ ်ပျကစ်းီမZများအတကွ ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ စာရငး်တစခ်0 သိ4မ့ဟ4တ် 

2. စရနေ်ငပွမာဏ အားလံ0းအတကွ ်ချကလ်ကမ်2တတ်စေ်စာင။် 

အကယ၍် အမိ်a2ငက် အထကပ်ါတိ0မ့2 တစခ်0မဟ0တ ်တစခ်0ကိ0 ရကေ်ပါငး် (၃၀) အတငွး် ြပSလ0ပ်ရန ်ပျကက်ကွပ်ါက၊ သV သိ0မ့ဟ0တ ်သVမအေနြဖင့ ်စရနေ်ငတွစခ်0ခ0ကိ0 

မေပးပဲချနထ်ားပိ0ငခ်ငွ့က်ိ0 လကလ်�တT်ပီး ပျကစ်းီမZများအတကွ ်အမိ်င2ားအား တရားqံ0းတငွ ်တရားစွဆဲိ0ပိ0ငခ်ငွ့က်ိ0 လကလ်�တပ်ါသည။် ၃၁ ရကေ်ြမာကေ်နတ့ငွ ်

အာမခ ံစာရငး်တငွး်ထည့ထ်ားသည့ ်စရနေ်ငပွမာဏ အေပါငး် အတိ0း (a2ိပါက) တိ0၏့DAစဆ်ကိ0 ေပးရန ်အမိ်a2ငအ်ား တရားစွ1ဲ ိ0ငပ်ါသည။် မ2တခ်ျက ်

အကယ၍် အမိ်င2ားက ေa2 nဆကပိ်0ရ့မည့လ်ပ်ိစာ မေပးပါက သိ0မ့ဟ0တ ်ေသာမ့ျားြပနမ်အပ်ပါက အမိ်a2ငအ်တကွ ်ေနာကဆ်ံ0းေပးရကက်ိ0 ရက ်၃၀ မကိ0ငစ်ွထဲား1ိ0ငပ်ါ။ 

သင၏် စရန်ေငအွေပf မ2 ေကာကယ်Gသည့ ်ပျကစ်းီဆံDးhE ံးမEများကိD ြငငး်ဆိDြခငး် 
အမိ်a2ငက် သာမန ်ယိ0ယငွး်ပျကစ်းီမZအတကွ ်အမိ်င2ားအား ေငမွေကာကခ်သံင့ပ်ါ။ ဥပမာ - အင2ားစာချSပ်တစခ်0အTပီး၌ အမိ်a2ငက် လVေနအမိ်ခနး်ကိ0 

ေဆးြပနသ်0တရ်နလ်ိ0အပ်သညဟ်0 ဆံ0းြဖတေ်သာ်လညး် အမိ်င2ားမ2 သဘာဝအရ ပံ0မ2နယ်ိ0ယငွး်မZထကပိ်0Tပီး မပျကစ်းီေစခဲပ့ါက အမိ်င2ားတစဦ်းအား 

ေဆးြပနသ်0တြ်ခငး်အတကွ ်ေငမွေကာကခ်သံင့ပ်ါ။

စရနေ်င  ွ



၆၀

 

စရန်ေငကွိD မညသ်ည့အ်တကွ ်အသံDးြပ6BိDငပ်ါသလ။ဲ 
သင၏်အိမ်a2ငက် စရနေ်င ွအားလံ0း သိ0မ့ဟ0တ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ0 သဘာဝယိ0ယွငး်ပျက်စီးမZထက်ပိ0သည့် ပျက်စီးမZများအတွက် ြပငဆ်ငမ်ZများြပSလ0ပ်ရန ်

ထိနး်သိမ်း1ိ0ငပ်ါသည်။ သင၏်အိမ်a2ငက် သင၏်စရနေ်ငကိွ0 အင2ားစာချSပ် က0နဆံ်0းချိနတွ်င ်မေပးေချရေသးသည့် အိမ်လခတစ်ခ0ခ0ကိ0 ကာေပးရန ်သိမ်းလိ0က်1ိ0ငပ်ါသည်။ သငက် 

အင2ားစာချSပ်ကိ0 ေဖာက်ဖျက်ပါကလည်း စရနေ်ငတွစ်ခ0ကိ0 လက်လ�တ်ဆံ0းqZ ံးပါသည်။ အိမ်မ2ေြပာငး်အTပီးတွင ်င2ားရမ်းခ့ဲသည့်အခနး်ကိ0 သန ့a်2ငး်ေရးလ0ပ်ရန ်

သငပ်ျက်ကွက်ခ့ဲပါက ယငး်အတွက် အိမ်a2ငမ်2 သင့အ်ား ေငေွကာက်ခံ1ိ0ငပ်ါသည် - သိ0ေ့သာ်လည်း ေကာက်ခံေငကွ ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညီသင့T်ပီး သင ်

ေြပာငး်ေq�nမဝငေ်ရာက်မီက အိမ်ြခံေြမ a2ိခ့ဲေသာအေြခအေန ြပနေ်ရာက်ေအာငလ်0ပ်ရနသ်ာ ြဖစ်သင့သ်ည်။ 

ယခင်အိမ်င2ားေNကာင့ ်ြဖစ်ခ့ဲေသာ ပျက်စီးမZများအတွက် သင့တွ်င် တာဝန်a2ိသည်ဟ0 မကိ0င်စဲွသင့ပ်ါ။ ငAားရမ်းသည့အ်ခန်းအား Vကည့}်Tစစေ်ဆးရန် စာရငး်ကိ0 အသံ0းြပSြခင်းြဖင့ ်

ယင်းအခန်းတွင်းသိ0 ့ ေြပာင်းေq�nမဝင်ေရာက်မီ a2ိခ့ဲTပီးေသာ အင2ားချထားသည့် ပရဝ0ဏ်များအတွင်း ပျက်စီးမZတစ်ခ0ခ0ကိ0 အိမ်င2ားမ2 မ2တ်ချက်ေရးထား1ိ0င်ပါသည်။ ပျက်စီးမZများက 

အိမ်မင2ားမီ a2ိခ့ဲသည်ဟVေသာ အချက်ကိ0 တည်ေထာင်ရာတွင် မ2တ်တမ်းမ2တ်ရာ သက်ေသ၊ မျက်ြမင်သက်ေသများ၊ 12င့ ်ဓာတ်ပံ0များက အထVးအေထာက်အကVြဖစ်ပါသည်။ 

မ2ားယွင်းစွာ သိမ်းပိ0က်ထားေသာ စရန်ေငကိွ0 ြပန်လည်ရa2ိရန် အိမ်a2င်အားတရားစဲွဆိ0ရန် ဆ1ua2ိသည့် အိမ်င2ားအတွက် ယင်းသိ0ေ့သာ သက်ေသက အလွန်အဖိ0းမြဖတ်1ိ0င်ပါ။ 

သင ်ေြပာငး်သည့အ်ချိန်တငွ ်စရန်ေငကွိD ြပန်ရယGရန် အဆင့မ်ျား 
• သင ်ေြပာငး်ေ}^ Mေတာမ့ညြ်ဖစေ်Vကာငး် အမ်ိ@Aငအ်ား သင့ေ်လျာ်သည့ ်အသေိပးချက ်ေပးပါ။ 

• ယငး်သိ4ေ့သာ အသေိပးချကက် သင၏်အငAားစာချUပ်ပါ ြပဌာန်းချကမ်ျားအရ ြဖစရ်မည။် ထွက်ခွာရန် အသိေပးစာကိ0 မည်သည့်ေနရာသိ0 ့ ပိ0ေ့ဆာင်ရန် 12င့ ်

သင်၏အင2ားစာချSပ်ကိ0 အဆံ0းသတ်ရန် အသိေပးချက်မည်မj ြပSလ0ပ်ရမည်ကိ0 သိa2ိရန် သင်၏အင2ားစာချSပ်ကိ0 သင်ဖတ်qZဖိ0 ့ လိ0အပ်ပါသည်။ 

• သင ် ေြပာငး်ေ}^ Mချိန် သိ4မ့ဟ4တ ် မေြပာငး်ေ}^ Mမီတငွ ် သင၏်လပ်ိစာအသစက်ိ4 အမ်ိ@Aငအ်ား စာြဖင့ေ်ရးသားCပီး ေပးအပ်ေVကာငး် ေသချာေအာငလ်4ပ်ပါ။ 

သင်အင2ားစာချSပ်အတွင်း ယင်းကိ0 မေြပာထားသည့်တိ0င် သင့အ်ေနြဖင့ ်ယင်းကိ0 လ0ပ်ေဆာင်ရမည်။ နမVနာ စာသား - ထကွခ်ာွရန ် အသေိပးချက/်စရနေ်င ွ ြပနပိ်0ေ့ပးရန ်

ေa2 nဆကပိ်0ရ့မည့လ်ပ်ိစာ ကိ4 Vကည့ပ်ါ။ 

• ယငး်အသေိပးချကက်ိ0 စာတိ0ကမ်2 မ2တပံ်0တင၍် "လကခ်ြံဖတပိ်0ငး် ြပနပိ်0ေ့ပးရန ်ေတာငး်ဆိ0ပါသည"် ြဖင့ ်ပိ0 ့ြခငး်က အေကာငး်ဆံ0းြဖစသ်ည။်  သင၏် 

လပ်ိစာအသစက် ဘာြဖစမ်ညဆ်ိ0သညက်ိ0 သင ်မေသချာပါက ေဆမွျိSးတစဦ်း၏ လပ်ိစာကိ0 အမိ်a2ငအ်ား ေပးပါ။ သငပိ်0သ့ည့ ်စာများ၊ စာတိ0ကမ်2 

မ2တပံ်0တငT်ပီးပိ0ေ့သာ စာများအတကွ ်လကခ်ြံဖတပိ်0ငး်များ၊ 12င့ ်ြပနပိ်0ေ့သာလကခ်ြံဖတပိ်0ငး်များ အားလံ0း၏ မိတv yကိ0 သမိ်းထားပါ။  

• မေြပာငး်ေ}^ Mမီ ေနထိ4ငရ်ာအခန်းကိ4 တတD်ိ4ငသ်ေလာက ်DTကိD် Tကိခ်wတခ်wတက်ျကျနန သန ့်@Aငး်ပါ။ သန ့a်2ငး်ေရး ကရိိယာတစခ်0ခ0 င2ားရမ်း သိ0မ့ဟ0တ ်ဝယယ်Vသည့ ်

လကခ်ြံဖတပိ်0ငး်များကိ0 သမိ်းထားပါ၊ ဥပမာ 

သဘာဝတရားအရ ယိDယငွး်ပျကစ်းီမE ဆိDသညမ်2ာ ဘာပါလ။ဲ 
သဘာဝအရ ပံFမ3န ်ယိFယွငး်ပျက်စးီမGဆိFသည်မ3ာ ပံFမ3နေ်နစ့zအသံFးြပ7မGေEကာင့ ်အမ်ိြခံေြမတစခ်F ပံFမ3န ်ယိFယွငး်ြခငး်ကိF ေခpပါသည်။ ယငး်က 

အလဲွသံFးစားလFပ်မG သိFမ့ဟFတ် ေပါဆ့မGေEကာင့ြ်ဖစသ်ည့ ်ပျက်စးီမGမဟFတ်ပါ။ အမ်ိြခံေြမတစခ်Fအေပp ြပ7လFပ်ခ့ဲသည့ ်ဖျက်ဆီးမG D3င့ ်သဘာဝ 

ယိFယွငး်ပျက်စးီမGအEကား ြခားနားချက်တစခ်F ]3ိပါသည်။ ေကာ်ေဇာခဲကပ်သွားြခငး်သည် သဘာဝ ယိFယွငး်ပျက်စးီမGြဖစသ်ည်။ 

ေကာ်ေဇာတစခ်Fအေပp ]3ိ မီးေလာငမ်3တ် သိFမ့ဟFတ် အစွနး်အထငး်များက ေပါဆ့မGေEကာင့ြ်ဖစသ်ည့ ်ပျက်စးီမGြဖစသ်ည်။ အမ်ိသFတ်ေဆး 

ပျက်ြပယ်ြခငး် သိFမ့ဟFတ် ဝါကျင့သွ်ားြခငး်ကိF သဘာဝ ယိFယွငး်ပျက်စးီမGဟF သတ်မ3တ်သည်။ ေကာ်ေဇာေပp ]3ိ အစွနး်အထငး်ကွက်WကီးWကီး 

သိFမ့ဟFတ် နရံံေပp ]3ိ အေပါက်များသည် အမ်ိ]3ငအ်ား ြပနေ်လျာ်ေပးရမည့ ်ပျက်စးီမGများြဖစသ်ည်။ 
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ေကာ်ေဇာများကိ0 သန ့a်2ငး်ရန ်ေရေငွn ြဖင့ ်သန ့a်2ငး်သည့ ်စက ်င2ားရမ်းြခငး်။ မီးဖိ0း 12င့ ်ေရခေဲသတv ာ အတငွး်ပိ0ငး်များကိ0 သန ့a်2ငး်ရန ်12င့ ်မညသ်ည့အ်မZိကမ်ဆိ0ကိ0 

စနွ ့ပ်စရ်န ်သတရိပါ။ မညသ်ည့အ်ရာကိ0မ2 ချနမ်ထားခဲပ့ါ12င့။် 

• မညသ်ည့ ်အမ်ိလခမA အေ�ကးမကျန်ေVကာငး် ေသချာေအာငလ်4ပ်ပါ။

• ေနထိ4ငရ်ာအခန်းအား သငD်Aင့အ်တ; Vကည့်}Tစစ်ေဆးရန် အမ်ိ@Aငအ်ားေခv ဖိ4 ့ NကိUးစားပါ။

• ေြပာငတ်လငး်ခါေနသည့် ပရဝ4ဏ်များကိ4 ဓာတပံ်4}ိ4က်ထားပါ။ လVေနအမိ်ခနး် သိ0မ့ဟ0တ ် ေနအမိ်အတငွး်သိ0 ့ သငေ်ြပာငး်ေq�nဝငေ်ရာကခ်ျိနတ်ငွ ် သငြ်ပငဆ်ငခ်ဲေ့သာ

ပျကစ်းီမZများအတကွ ်သင၏် ဓာတပံ်0များ၊ စစေ်ဆးရနစ်ာရငး်၊ သိ0မ့ဟ0တ ်အြခား မ2တတ်မ်းမ2တရ်ာတစခ်0ခ0 တိ0အ့ား Nကည့q်Zရန ်အချိနအ်ခါြဖစပ်ါသည။်

• ေသာမ့ျားကိ4 အမ်ိ@Aငထ် ံြပန်ေပးပါ။ ြဖစ1်ိ0ငပ်ါက ယငး်အချိနတ်ငွ ်အမိ်a2ငအ်ား ေပးခဲေ့သာ ေငအွေ�ကးတစခ်0ခ0အတကွ ်လကခ်ြံဖတပိ်0ငး်တစခ်0 ရယVပါ။

အကယ၍် သင့ေ်တာ်သည့ ်အသေိပးချက ်မြပIလ6ပ်ပါက သင၏်အင/ားစာချIပ်ကိ6 ချိIးေဖာက.်ိ6ငသ်ည့ ်အလားအလာR/ိ.ိ6ငh်ပီး 

သင၏်စရန်ေငကွိ6 လကလ်Zတရ်.ိ6ငပ်ါသည။် သင၏်အင/ားစာချIပ်ကိ6 တရားဝင ်အဆံ6းမသတပ်ါက၊အမ်ိလခ အေ{ကးကျန်ပါက 

သိ6မ့ဟ6တ ်အမ်ိေသာမ့ျား ြပန်မေပးပါက၊ သင၏်အမ်ိR/ငအ်ေနြဖင့ ်သင့စ်ရန်ေငကွိ6 ြပန်မေပးရန် ြငငး်ဆန်.ိ6ငပ်ါသည။်   

သင၏် အမ်ိY2ငက် သင့စ်ရန်ေငကွိD ြပန်မေပးခဲပ့ါက ဘာလDပ်ပါမလ။ဲ
အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငက် စရနေ်ငြွပနေ်ပးရန ်ပျကက်ကွပ်ါက 12င့ ်ရကေ်ပါငး် (၃၀) အတငွး် ပျကစ်းီမZများအတကွ ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့စ်ာရငး်ကိ0 သင့အ်ား 

ေပးခဲပ့ါက၊ သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငက် စရနေ်င ွပမာဏ 12င့ ်အင2ားချသည့အ်ခနး်တငွး် အမ2နတ်ကယ ်ပျကစ်းီမZများ အNကား ြခားနားချကက်ိ0 ရကေ်ပါငး် (၃၀)အတငွး် 

ေပးရန ်ပျကက်ကွပ်ါက အမိ်a2ငမ်2 ေအာကပ်ါတိ0က့ိ0 လကလ်�တပ်ါသည ်- 

• စရနေ်င၏ွ မညသ်ည့အ်ပိ0ငး်မဆိ0 (အတိ0းအပါအဝင)် ကိ0 သမိ်းထားရန ်အခငွ့အ်ေရးအားလံ0း DAင့ ်

• အင2ားချထားသည့အ်ခနး်တငွး် ပျကစ်းီမZများအတကွ ်အမိ်င2ားအား တရားစွဆဲိ0ရန ်အခငွ့အ်ေရးအားလံ0း (သိ0ေ့သာ်လညး် မေပးရေသးသည့ ်အမိ်လခ ေကာကခ်ရံန ်

သိ0မ့ဟ0တ ်အင2ားစာချSပ်အား ေဖာကဖ်ျကမ်Zအတကွ ်အမိ်င2ားအား အမိ်a2ငက် တရားစွ1ဲ ိ0ငပ်ါေသးသည)်။

သင်က ခqိ0င်တရားqံ0းသိ0 ့ အရပ်သားတိ0င်Nကားချက်တစ်ခ0 တင်သွင်း1ိ0င်Tပီး စရန်ေင၏ွ 12စ်ဆ (အကျံSးဝင်ပါက အတိ0းအပါအဝင်) ရa2ိရန် အိမ်a2င်အား တရားစဲွဆိ01ိ0င်ပါသည်။ 

ပျက်စီးမZများအတွက် အိမ်a2င်က တန်ြပန်တရားစဲွဆိ0မZတစ်ခ0 ဖိ0င်မတင်သွင်း1ိ0င်ပါ။ 

အကယ၍် အမိ်a2ငတ်စဦ်းက သင့အ်ား ရကေ်ပါငး် (၃၀)အတငွး် ပျကစ်းီမZစာရငး်တစခ်0 12င့ ်ြပနအ်မ်းေငတွစခ်0 မေပးအပ်ပါက 12င့ ်ပျကစ်းီမZပမာဏကိ0 သင ်

သေဘာမတVပါက ခqိ0ငတ်ရားqံ0းတငွ ်တိ0ငN်ကားမZတစခ်0 သငဖိ်0ငတ်ငသ်ငွး်1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်a2ငက် သင့အ်ား မသင့ေ်လျာ်စာွ ေငေွကာကခ်ခံဲေ့Nကာငး် သင ်

သကေ်သြပဖိ0 ့ လိ0အပ်ပါလမိ့်မည။် ဓာတပံ်0များ၊ စစေ်ဆးထားသည့စ်ာရငး် 12င့ ်အြခားစာရွကစ်ာတမ်းများက ယငး်လ0ပ်ငနး်စeအတကွ ်

အေထာကအ်ကVြပSပါလမိ့်မည။် အမိ်a2ငက် သင့အ်ားဆန ့က်ျငသ်ည့ ်တနြ်ပနတ်ိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ပိ0ငခ်ငွ့ ်@Aိပါသည။် 

အရပ်သားတိ0င်Nကားချက်တစ်ခ0 ဖိ0င်တင်သွင်းရန်အလိ0င့2ာ ခqိ0င်တရားqံ0းသိ0 ့ ဖိ0င်တင်သွင်းသည့် အခေNကးေင ွသင်ေပးရလိမ့်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း အိမ်a2င်မ2 အဆိ0ပါ 

ေကာက်ခံေNကးများအတွက် သင့အ်ား အစားြပန်ေပးရန် သင်ေတာင်းဆိ01ိ0င်ပါသည်။ အကယ်၍ တရားသV~ကီး၏ဆံ0းြဖတ်ချက်က သင့ဖ်က်ကိ0 ဦးစားေပးပါက ဖိ0င်တင်သွင်းေNကး 

12င့ ်က0န်ကျစရိတ်များကိ0 အိမ်a2င်မ2ေပးသင့ပ်ါသည်။  အကယ်၍ သင်က တရားqံ0းသိ0သွ့ားပါက ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ (အကယ်၍ a2ိပါက) ကိ0 သင် 

ယVေဆာင်သွားသင့ပ်ါသည် - 

စရနေ်င ွ



၆၂
၂

 

 

• သင၏် စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့် အင2ားစာချSပ် 

• သငမ်2 အမိ်ေသာ(့များ)ကိ0 ြပနေ်ပးTပီးေNကာငး် စာရွကစ်ာတမ်းများ သိ0မ့ဟ0တ ်

သကေ်သ 

• သငက် အမိ်a2ငအ်ား ေa2 nဆကပိ်0ရ့မည့လ်ပ်ိစာ ေပးအပ်ေNကာငး် စာရွကစ်ာတမ်း 

သိ0မ့ဟ0တ ်သကေ်သ 

• စရနေ်ငကွိ0 ြပနလ်ညရ်a2ိရန ်ေတာငး်ဆိ0Tပီး သငပိ်0ခ့ဲသ့ည့ ်မညသ်ည့ ်

စာေပးစာယVမဆိ0အတကွ ်မိတv yတစစ်ံ0 

• အမိ်a2ငထ်မံ2 စရနေ်ငအွြပည့က်ိ0 မညသ်ည့အ်တကွေ်Nကာင့ ်

ြပနမ်အမ်းရသနညး်ဆိ0သညက်ိ0 a2ငး်ြပသည့ ်မညသ်ည့စ်ာေပးစာယVမဆိ0အတကွ ်

မိတv yတစစ်ံ0။ 

• အမ်ိလခ လကခ်ြံဖတပိ်0ငး်များအားလံ0း (သိ0မ့ဟ0တ ်ပယဖ်ျကသ်ည့ ်

ချကလ်ကမ်2တမ်ျား) 

• စရနေ်င ွလကခ်ြံဖတပိ်0ငး် (သိ0မ့ဟ0တ ်ပယဖ်ျကသ်ည့ ်ချကလ်ကမ်2တ)် 

• သငေ်ြပာငး်ေq�nဝငေ်ရာကခ်ျိနက် a2ိခဲေ့သာ အပျကအ်စးီများစာရငး် 

• ဓာတပံ်0များ သိ0မ့ဟ0တ ်ဗွီဒယီိ0များ (မညသ်Vက 

မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွqိ်0ကက်Vခဲေ့Nကာငး် ေြပာြပရန ်ြပငဆ်ငထ်ားပါ) 

• သငက် စရနေ်ငေွပးသညက်ိ0ြမငေ်သာ သကေ်သ 12င့/်သိ0မ့ဟ0တ ်သင ်

ေြပာငး်ေq�nဝငေ်ရာကခ်ျိန1် 2င့ ်အမိ်မ2ေြပာငး်ချိနတ်ငွ ်သင၏် 

ေနအမိ်ခနး်အေြခအေနကိ0 သသိV 

အကယ၍် သငက် ေa2 nဆကပိ်0ရ့မည့လ်ပ်ိစာတစခ်0 မေပးပါက စရနေ်ငြွပနရ်a2ိရန ်သငအ်ကျံSးဝငပ်ါေသးသည။် သိ0ေ့သာ်လညး် အမိ်a2ငထ်တံငွ ်သင့အ်ား 

မညသ်ည့ေ်နရာတငွa်2ာေဖွရမညဆ်ိ0သည့ ်အခကအ်ခေဲNကာင့ ်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ယ်ငး်စရနေ်ငကွိ0 ရကေ်ပါငး် ၃၀ အတငွး် ြပနေ်ပးရန ်မလိ0အပ်ပါ။ 

အဆိ6ပါ အခွင့အ်ေရးများကိ6 သငမ်/ လကလ်Zတသ်ညဟ်6ဆိ6သည့ ်အင/ားစာချIပ်ပါ မညသ်ည့စ်ာပိ6ဒမ်ဆိ6ကိ6 

မတငး်ကျပ်.ိ6ငသ်ည့အ်တကွေ်Jကာင့ ်ပျကြ်ပယပ်ါသည။် 

စရ
နေ်

င  ွ



နမFနာ စာသား 

ထကွခ်ာွရန ်အသေိပးစာ/စရနေ်ငကွိ8 ြပနအ်မ်းရန ်ေDE /ဆကပ်ိ8ရ့မည့လ်ပိ်စာ 

သင၏် အမည ်သင၏် 

လပ်ိစာ 

ေနစ့ွ ဲ

အမိ်a2င၏် အမည ်12င့ ်

အမိ်a2င၏် လပ်ိစာ 

ေလးစားရပါေသာ {အမိ်a2ငအ်မညက်ိ0 ထည့သ်ငွး်ပါ} - 

68 P.S.§250-512(e) ကိ0 လိ0ကန်ာသည့အ်ေနြဖင့ ်က�1်0ပ်သည ်သင့အ်ား ေအာကပ်ါ ေa2 nဆကပိ်0ရ့နလ်ပ်ိစာကိ0 စာြဖင့ေ်ရးသား၍ 

ေပးအပ်ပါသည ်- 

{လမ်းအမည၊် လပ်ိစာ၊ TမိS n/ြပညန်ယ/်ဇစက်0ဒ ်ကိ0 ထည့သ်ငွး်ပါ} 

က�1်0ပ်၏ အင2ားစာချSပ်က {ေနစွ့ ဲထည့သ်ငွး်ပါ} တွင ်က0နဆ်ံ0းပါသည။် အခနး်အား ေနာကဆ်ံ0းအ~ကမိ် Nကည့q်Zစစေ်ဆးမZတစခ်0အတကွ ်

ေနာကဆ်ံ0းပတ ်{ေနစွ့ ဲထည့သ်ငွး်ပါ} အေတာအတွငး် သငအ်ဆငေ်ြပသည့အ်ချိနအ်တွက် က�1်0ပ်အချိနေ်ပးပါမည။် Nကည့q်Zစစေ်ဆးရနအ်တကွ ်

အချိနတ်စခ်0စစီeရန ်က�1်0ပ်အား ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

ေကျးဇVးြပS၍ က�1်0ပ်၏ စရနေ်ငအွြပည့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေပးရနa်2ိသညဟ်0 ေတာငး်ဆိ0ထားသည့ ်ပျကစ်းီမZများအတကွ ်စာရငး်တစခ်0 12င့ ်က�1်0ပ်၏ 

စရနေ်ငလွကက်ျနက်ိ0 အမ2နတ်ကယအ်တိ0း 12င့အ်တV အထကပ်ါလပ်ိစာသိ0 ့ တရားဝင ်အချိနက်န ့သ်တခ်ျက ်ရကေ်ပါငး် (၃၀) အတငွး် 

ေa2 nဆကပိ်0ေ့ပးပါ။ 

qိ0 းသားစာွြဖင့ ်

သင့လ်ကမ်2တ ်

သငအ်မညက်ိ0 စာလံ0း~ကးီြဖင့ေ်ရးပါ 

သင့အ်ားဆကသ်ယွရ်န ်ဖ0နး်နပံါတ ်

၆၃ 

စရနေ်င ွ



၆၄

အမ်ိင&ားခ ြမင့တ်ကြ်ခငး်များ 

ပနဆ်ိ0ငလ််ေဗးနးီယားတွင ်အမ်ိင2ားခ ထနိး်ချSပ်သည့ ်ဥပေဒမa2ိပါ။ အမ်ိa2ငမ်ျားအေနြဖင့ ်အမ်ိင2ားခကိ0 ၄ငး်တိ0 ့ တက်ချငသ်ေလာက် တက်1ိ0ငပ်ါသည။် သိ0ပ့ါေသာ်လညး် 

သင၏်စာချSပ် (အင2ားစာချSပ်) 12င့ ်ေလျာ်ညသီည့အ်တိ0ငး် အေြပာငး်အလဲများကိ0 ြပSလ0ပ်ရပါမည။် 

1. အမ်ိင2ားခ ြမင့တ်ကြ်ခငး်က စာြဖင့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်1Zတြ်ဖင့ ်အင2ားစာချSပ်အတငွး် အထငအ်a2ားြပထားသည့ ်သင့ေ်လျာ်သည့ ်အသေိပးေရးလ0ပ်ငနး်စeအတိ0ငး် 

လိ0ကန်ာရပါမည။် 

2. သငက် အမ်ိင2ားခ ြမင့တ်ကြ်ခငး်ကိ0 သေဘာတVညမီZ မa2ိပါပဲ12င့ ်အမ်ိa2ငအ်ေနြဖင့ ်အင2ားစာချSပ်ကာလ အလယတ်ငွ ်အမ်ိင2ားခကိ0 မြမlင့1်ိ0ငပ်ါ။ 

3. အမ်ိင2ားက ဥပေဒအရ ရပိ0ငခွ်ငက်ိ0 ကျင့သ်ံ0းသည့အ်တကွေ်Nကာင့ ်လကတ်ံ0 ့ြပနသ်ည့အ်ေနြဖင့ ်အမ်ိa2ငမ်2 အမ်ိင2ားခကိ0 မတိ0းြမlင့1်ိ0ငပ်ါ။ အမ်ိင2ားက ခဲွြခားဆကဆ်မံZကိ0 

တိ0ငN်ကားသည့အ်တကွေ်Nကာင့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်က0ဒတ်ငး်ကျပ်ေရးဌာနကိ0 ဆကသ်ယွခဲ်သ့ည့အ်တကွေ်Nကာင့ ်အမ်ိင2ားခ တိ0းြမlင့ြ်ခငး်ရန ်အမ်ိa2ငအ်ား ခွင့မ်ြပSပါ။ အကယ၍် 

သငက် အမ်ိရာဆိ0ငရ်ာ ခဲွြခားဆကဆ်မံZကိ0 တိ0ငN်ကားမZတစခ်0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ခဲေ့သာေNကာင့ ်သင၏် အမ်ိင2ားခကိ0 တိ0းြမlင့ခဲ်ပ့ါက သငတ်ိ0ငN်ကားချက ်ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ခဲေ့သာ 

ေအဂျငစ်ထီ ံအေNကာငး်Nကားသင့ပ်ါသည။် 
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၆၆

ေရမီး ြဖတေ်တာကြ်ခငး်များ 

အကယ၍် သင၏် ေရမီးများကိ0 ပိတမ်ညဆ်ိ0သည့ ်အသေိပးချကရ်a2ိပါက သင၏်အခငွ့အ်ေရးများကိ0 ကာကယွရ်န ်အြမနလ်Zပ်a2ားဖိ0 ့ လိ0အပ်ပါသည။် ပိတT်ပီးသာွးမ2 

ဝနေ်ဆာငမ်Zများကိ0 ြပနလ်ညရ်a2ိေအာင ်ြပSလ0ပ်ရသညက် ပိ0မိ0ခကခ်ပဲါသည။် ေရမီး အသံ0းစရိတမ်ျားကိ0 ေပးရန ်မညသ်Vထ့တံငွ ်တာဝနa်2ိသညြ်ဖစေ်စ ေရမီး 

က0မ�ဏတီစခ်0အေနြဖင့ ်ေအာကပ်ါတိ0 ့ မa2ိပဲ ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 မြဖတေ်တာက1်ိ0ငပ်ါ။ 

• မြဖတေ်တာကမ်ီ ၁၀ ရက ်စာြဖင့ ်~ကSိတငအ်သေိပးမZတစခ်0 

• သင့အ်ား သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏်အမိ်ေထာငစ်0အတငွး်a2ိ အရွယေ်ရာကT်ပီးသVတစဦ်းအား မြဖတေ်တာကမ်ီ အနညး်ဆံ0း ၃ ရက~်ကSိTပီး လVကိ0ယတ်ိ0င ်ဆကသ်ယွရ်န ်

~ကSိးစားမZတစခ်0 

• ြဖတေ်တာကသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်သင ်သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏်အမိ်ေထာငစ်0အတငွး်a2ိ အရွယေ်ရာကT်ပီးသVတစဦ်းအား ဆကသ်ယွရ်န ်~ကSိးစားမZတစခ်0 

• ဒဇီငဘ်ာလ မ2 မတလ်အေတာအတငွး် က0မ�ဏမီ2 အဆံ0းသတမ်ZမြပSမီ ~ကSိတငT်ပီး လVကိ0ယတ်ိ0ငဆ်ကသ်ယွမ်Z မြပSလ0ပ်ခဲပ့ါက သင၏် ေရမီးများကိ0 

ြဖတေ်တာကေ်တာမ့ညဟ်0 ဆိ0ထားသည့ ်အသေိပးစာတစခ်0ကိ0 သသိာသည့ေ်နရာတငွ ်ကပ်ထားရမညြ်ဖစT်ပီး သင့အ်ား အနညး်ဆံ0း ၄၈ နာရီ 

~ကSိတငအ်သေိပးရမည။် 

ေရမီး က0မ�ဏတီစ်ခ0မ2 အိမ်င2ားအား ၁၀ ရက် အသေိပးချက် ေပးTပီးေနာက် ေနာက်ထပ် ၁၀ ရက် အသေိပးချက် ထပ်ေပးစရာမလိ0ပဲ အိမ်င2ား၏ ေရမီးကိ0 ပိတ်ရန ်ရက်ေပါငး် 

၆၀ အချိနa်2ိပါသည်။ 

အကယ၍် ေရမီး က0မ�ဏမီ2 ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 ~ကSိတငအ်သေိပးြခငး်မြပSပဲ ပိတလ်ိ0ကပ်ါက ဥပေဒကိ0 ချိSးေဖာကပ်ါသည။် ေရမီး က0မ�ဏကီိ0ဆကသ်ယွT်ပီး ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 

ချကခ်ျငး်ြပနတ်ပ်ေပးရန ်သငေ်တာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် ~ကးီNကပ်ေရးမး́12င့ ်စကားေြပာဆိ0ရန ်ေတာငး်ဆိ0Tပီး သငစ်ကားေြပာသည့သ်V၏ အမညက်ိ0 ေရးချထားပါ။ 

လိ0အပ်ပါက ြပညသ်V ့ ေရမီး ေကာ်မစa်2ငqံ်0 း အား ဖ0နး်နပံါတ ်1-800-692-7380 တငွ ်ေခRဆိ0ပါ။ အကယ၍် သင့အ်ေနြဖင့ ်ဥပေဒေရးရာ အေထာကအ်ပံလ့ိ0အပ်ပါက 

ပ0ဂpလကိေa2 nေနတစဦ်းထ ံအတိ0ငပ်ငခ်ပံါ သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏် တရားေရးအေထာကအ်ကVqံ0းကိ0 ဖ0နး်ေခRဆိ0ပါ။ 
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ေရမီး ြဖတေ်တာကြ်ခငး်ကိD ေY2ာငC်ကtရန် အဆင့မ်ျား 
သင၏်ေရမီး ြဖတေ်တာကခ်ရံြခငး်ကိ0 ေa2ာငN်ကeရနအ်လိ0င့ 2ာ ေငေွတာငး်ခလံ�ာအေပR အြငငး်ပာွးမZတစခ်0ခ0 သိ0မ့ဟ0တ ်ေငေွပးေချရနြ်ပဿနာတစခ်0ခ0a2ိပါက 

ေရမီးက0မ�ဏကီိ0 ဆကသ်ယွရ်နမ်2ာ သင့တ်ာဝနြ်ဖစပ်ါသည။်   

1. ေရမီး က0မ�ဏအီား အသေိပးစာေပRတွငပ်ါသည့ ်ဖ0နး်နပံါတ်တွင ်ဆက်သယ်ွပါ။ ေငေွပးေချရန ်သေဘာတVချက်တစခ်0 သတ်မ2တ်ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ0ပါ။ ေငေွပးေချရန ်

သေဘာတVညခီျက်အတွက် ကာလကိ0 ဥပေဒအရ ဆံ0းြဖတ်ပါသည။် အကယ်၍ သင၏်အမ်ိေထာငစ်0သည ်ဝငေ်ငနွညး်ပါးပါက ဝငေ်ငနွညး်မိသားစ0များအတွက် 

အချိနပိ်0a2ညသ်ည့ ်ေငေွပးေချေရးသေဘာတVညခီျက်များ a2ိပါသြဖင့ ်ေရမီးက0မ�ဏကိီ0 သင ်အသေိပးအေNကာငး်NကားေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ ေရမီး 

က0မ�ဏကီ သင့အ်ား တVညီေသာ အေ�ကးအတွက် ေငေွပးေချရန ်သေဘာတVညီချက်တစ်ခ0သာ ေပးအပ်ရန ်လိ0ပါသည်။ အကယ်၍ ေရမီး က0မ�ဏကီ 

ေငေွပးေချမZကာလတစ်ခ0 ေပးအပ်သည်ဟ0 သငမ်ယံ0Nကည်ပါက သင့အ်ေနြဖင့ ်ြပည်သV ့ ေရမီး ေကာ်မစ်a2ငqံ်0 း (PUC) အား ဖ0နး်နပံါတ် 1-800-692-7380 တွင ်

အစီရငခံ်1ိ0ငပ်ါသည်။ PUC က ေငေွပးေချရန ်သေဘာတVညီချက်တစ်ခ0 ထ0တ်ြပနေ်ပး1ိ0ငပ်ါသည်။ 

2. သင၏် ေငေွတာငး်ခံလ�ာကိ0 သငေ်ပးTပီးေNကာငး် သိ0မ့ဟ0တ် သင၏်ေငေွတာငး်ခံလ�ာ12င့ပ်တ်သက်Tပီး သေဘာမတVညီမZ (အြငငး်ပွားမZ) တစ်ခ0a2ိေNကာငး် ြပသပါ။ 

အကယ်၍ သငက် သင၏်ေငေွတာငး်ခံလ�ာကိ0 ြငငး်ဆနပ်ါက သိ0မ့ဟ0တ် မီတာဖတ်ြခငး်အေပR သေဘာမတVညီပါက ေရမီးက0မ�ဏထံီ သငအ်သေိပးရမည်ြဖစ်Tပီး 

ေငေွတာငး်ခံလ�ာကိ0 သင ်ြငငး်ဆနေ်Nကာငး် ေြပာရမည်။ သင၏် စံ0စမ်းေမးြမနး်မZ သိ0မ့ဟ0တ် အြငငး်ပွားမZအတွက် တံ0 ့ြပနခ်ျက်တစ်ခ0ကိ0 

ေစာင့ဆိ်0ငး်ေနစeကာလအေတာအတွငး် သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 ြဖတ်ေတာက်မည်မဟ0တ်ပါ။ တိ0ငN်ကားချက် ဆက်လက်ြဖစ်ေပRေနစe သငလ်က်ခံရa2ိခ့ဲသည့ ်

ေငေွတာငး်ခံလ�ာများ အပါအဝင ်သင ်ြငငး်ဆနမ်ZမြပSသည့ ်ေရမီး အသံ0းစရိတ် ေတာငး်ခံလ�ာအားလံ0းကိ0 ေပးေချရန ်သင့ထံ်တွင ်တာဝနa်2ိပါသည်။ အကယ်၍ သင ်

12င့ ်သင၏် ေရမီး က0မ�ဏတိီ0က့ သေဘာတVညီချက်မရ1ိ0ငပ်ါက ြပည်သVပိ0င ်ေရမီး ေကာ်မစ်a2ငqံ်0 း (PUC) အား ဖ0နး်နပံါတ် 1-800-692-7380 တွင ်

ဖ0နး်ေခRဆိ01ိ0ငပ်ါသည်။ 

3. အကယ၍် သင၏် အမ်ိa2ိသVတစဦ်းဦးသည ်ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်နာမကျနး်ြဖစေ်နNကာငး် သိ0မ့ဟ0တ ်တစစ်ံ0တစဦ်းထတံငွ ်ေရမီးြဖတေ်တာကလ်ိ0ကပ်ါက 

ပိ0ဆိ0းသာွး1ိ0ငမ်ည့ ်ကျနး်မာေရးအေြခအေနတစခ်0a2ိေNကာငး် ေဆးလကမ်2တတ်စခ်0 သငရ်ယVပါက  ေရမီး က0မ�ဏကီ သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 မြဖတေ်တာက1်ိ0ငပ်ါ။ 

အဆိ0ပါ ကျနး်မာေရးအေြခအေနအေNကာငး်ကိ0 ေရမီးက0မ�ဏအီား သငေ်ြပာြပTပီးေနာက ်ေရမီးက0မ�ဏသီိ0 ့ ကျနး်မာေရးအေြခအေနအေNကာငး် အတညြ်ပSသည့ ်

ဖ0နး်ေခRဆိ0ရန ်ဆရာဝနတ်စဦ်း သိ0မ့ဟ0တ ်သVနာြပSတစဦ်း ရa2ိဖိ0 ့ သိ0မ့ဟ0တ ်ေNကြငာချက်တစ်ခ0 ပိ0ေ့ပးရန ် လိ0အပ်ပါသည်။ ြဖတ်ေတာက်မZကိ0 တစ်~ကီမ်လjင ်

အများဆံ0း ရက်ေပါငး် ၃၀ ရပ်တန ့ ်1ိ0ငပ်ါသည်။ ေဆးလက်မ2တ်ကိ0 ထပ်ေဆာငး် 12စ်~ကိမ်စာ သက်တမ်းတိ0း1ိ0ငပ်ါသည်။ အကယ်၍ သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 

ြဖတ်ေတာက်Tပီးြဖစ်ပါက ေရမီးက0မ�ဏမီ2 သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 ြပနတ်ပ်ေပးရန ်လိ0အပ်ပါလိမ့်မည်။ အြငငး်ပွားစရာမa2ိသည့ ်ေရမီးအသံ0းစရိတ် 

ေတာငး်ခံလ�ာများအတွက် ေငေွပးေချေရး အစီအစeများကိ0 သင ်ြပSလ0ပ်ရပါဦးမည်။ 

4. အကယ်၍ သငသ်ည ်အမ်ိတွငး်အNကမ်းဖက်မZ၏ သားေကာငတ်စေ်ယာက်ြဖစT်ပီး အလဲွသံ0းစားြပSမZမ2 တရားဝင ်ကာကွယ်ေပးသည့အ်မိန ့ ်(PFA) တစခ်0a2ိပါက 

သင၏်ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 ကိ0ငတွ်ယ်ရန ်အထVးလ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များ 12င့ ်အကာအကွယ်များa2ိပါသည။် သင့အ်တွက် ေနရာချေပး1ိ0ငသ်ည့ ်အထVး 

လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များ 12င့ ်အကာအကွယ်များa2ိသည့အ်တွက် သင၏် PFA အေNကာငး်ကိ0 အသေိပးအေNကာငး်Nကားရန ်ေရမီး က0မ�ဏကိီ0 ဖ0နး်ေခRပါ။  သင့အ်ေနြဖင့ ်

ေရမီး က0မ�ဏအီား သင၏် PFA မိတv yတစေ်စာင ်ေပးအပ်ရန ်လိ0အပ်1ိ0ငပ်ါသည။် 

5. အကယ်၍ သငသ်ည ်ဝငေ်ငနွမ့်ိမိသားစ0တစခ်0အတွငး် ေနထိ0ငပ်ါက သင့အ်ားကVညရီန ်အထVးအစအီစeများ a2ိ1ိ0ငပ်ါသည ်

- ဝငေ်ငနွမိ့်သည့ ်သံ0းစွသဲVများကိ0 ကVညေီသာ အစအီစeများအတကွ ်အချကအ်လကမ်ျားရa2ိရန ်ေရမီး အသံ0းစရိတ် ေတာင်းခံလ�ာများ ေပးေချရန် ြပဿနာa2ိြခင်း 

ကိ0 Nကည့q်Zပါ။ 

ေရမီး ြဖတ
ေ်တ

ာက
ြ်ခငး်များ 



၆၈

အကယ၍် ကXB်Dပ်၏အမ်ိY2ငက် ေရမီးအသံDးစရိတ ်ေတာငး်ခံလiာများကိD ေပးေချရန် တာဝန်Y2ိပါက ဘာြဖစပ်ါမလ။ဲ 
အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငက် ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်Zများအတကွ ်ေငေွပးေချရန ်တာဝနa်2ိTပီး ေရမီးအသံ0းစရိတ ်ေတာငး်ခလံ�ာကိ0 ေပးေချရန ်ပျကက်ကွပ်ါက 

သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငက် သင့အ်တကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Zများကိ0 ြဖတေ်တာကရ်န ်ေရမီး က0မ�ဏအီား ¡�နN်ကားပါက ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်Zများအတကွ ်အမိ်င2ား၏ 

အခငွ့အ်ေရး အကဥ်ပေဒ အရ သင့အ်ား ေရမီး က0မ�ဏမီ2 အနညး်ဆံ0း ရကေ်ပါငး် ၃၀ ~ကSိတင ်သတေိပးရန ်လိ0အပ်ပါသည။် 

ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်Zများကိ0 ြဖတေ်တာကလ်ိ0ကသ်ည1်2င့ ်အေြခအေနက ပိ0Tပီး qZပ်ေထးွလာ1ိ0ငပ်ါသည။် သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 ချကခ်ျငး်ြပနတ်ပ်ေပးရန ်

လိ0အပ်သည့ေ်ငေွပးေချမZကိ0 အမိ်a2ငအ်ား ေပးေစြခငး်ြဖင့ ်အရငဆ်ံ0း ~ကSိးစားပါ။ အကယ၍် သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 ြပနတ်ပ်ေပးရန ်အမိ်a2ငမ်2 လိ0အပ်ေသာ 

ေငေွပးေချမZများကိ0 မြပSလ0ပ်ပါက ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 ြပနတ်ပ်ေပးေစရန ်အလိ0င့ 2ာ သင ်12င့ ်အြခားအမိ်င2ားတစဦ်းဦး တိ0အ့ေနြဖင့ ်ေငေွပးေချမZကိ0 ြပSလ0ပ်ရပါမည။် 

ဝနေ်ဆာငမ်Z ြပနလ်ညရ်a2ိရန ်သငေ်ပးေချခဲေ့သာ မညသ်ည့ ်ေငေွတာငး်ခလံ�ာမဆိ0ကိ0 သင၏်အမိ်င2ားခ ေပးေချမZများမ2 ြပန1်Zတယ်V1ိ0ငပ်ါသည။် ေရမီး 

ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 သင့န်ာမညသ်ိ0ေ့ြပာငး်ရန ်သငတ်တ1်ိ0ငေ်ကာငး် တတ1်ိ0ငပ်ါလမိ့်မည။် သိ0ပ့ါေသာ်လညး် သတြိပSပါ - သင့အ်ေနြဖင့ ်အေတာ်အသင့မ်ျားြပားသည့ ်

စရနေ်ငခွျေပးရနလ်ိ0အပ်1ိ0ငT်ပီး ယငး်က သင၏်အင2ားစာချSပ်ကိ0လညး် ထခိိ0ကေ်စ1ိ0ငပ်ါသည။် ယငး်ကိ0 သငြ်ပSလ0ပ်ပါက တတ1်ိ0ငသ်ေလာကအ်ြမန ် ဥပေဒေရးရာ 

အတိ0ငပ်ငခ်မံZa2ာပါ။ 

မညသ်Gက ေရမီး အသံDးစရိတေ်တာငး်ခံလiာများကိD ေပးေချရန် တာဝန်Y2ိပါသလ။ဲ 
အင2ားစာချSပ်ကိ0 စာြဖင့ ်ြဖစေ်စ 1Zတြ်ဖင့ြ်ဖစေ်စ ြပSလ0ပ်ပါက 12စဦ်း12စဖ်ကစ်လံ0းအေနြဖင့ ်မညသ်Vက ေရမီး အသံ0းြပSခ ေတာငး်ခလံ�ာများအတကွ ်တာဝနa်2ိသည ်

ဆိ0သညက်ိ0 သေဘာတVထားရပါမည။် အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်လjပ်စစ ်12င့ ်ဂကစ် ်အတကွ ်တာဝနa်2ိTပီး အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ေရ 12င့ ်မိလ¤ ာအတကွ ်တာဝနa်2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် 

အကယ၍် သင၏်အင2ားစာချSပ်ကိ0 စာြဖင့ေ်ရးသားထားပါက ေရမီးအသံ0းြပSခများကိ0 ေပးေချရန ်မညသ်Vက တာဝနa်2ိသညဆ်ိ0သညက်ိ0 အင2ားစာချSပ်က 

အထငအ်a2ားြပသထားေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

ေနအမ်ိခန်းတစခ်DစတီိDငး်အတကွ ်သးီသန ့်မီတာ တစခ်DY2ိရန် လိDအပ်ပါသလား။ 
အကယ၍် အမိ်င2ားက ေရမီးအသံ0းြပSခ ေပးေချရနတ်ာဝနa်2ိပါက ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ေရမီး က0ဒအ်ရ လVေနအမိ်ခနး်တစခ်0စတီငွ ်ကိ0ယပိ်0ငမ်ီတာ 

တပ်ဆငေ်ပးထားေNကာငး်ေသချာေအာင ်အမိ်a2ငမ်2 လ0ပ်ထားေပးရန ်လိ0အပ်ပါသည။် အမိ်င2ား၏ ေရမီး အသံ0းြပSခ ေတာငး်ခလံ�ာေပRတငွ ်"မသထိားသည့ ်

ဝနထ်0တဝ်နပိ်0း" တစခ်0 ြဖစမ်ေနေစရဟ0 ဆိ0လိ0ပါသည ်- အမိ်င2ား၏ ဝိ0ငယ်ာဆကသ်ယွမ်Zတငွး် အများသံ0းဧရိယာများ သိ0မ့ဟ0တ ်အြခား လVေနအမိ်ခနး်များ 

မပါဝင1်ိ0ငပ်ါ။ အကယ၍် အေဆာကအ်ဦးတစခ်0အတငွး် အမိ်ခနး် သံ0းခနး်a2ိပါက လVေနအမိ်ခနး်တစခ်0စအီတကွ ်သးီြခားမီတာများa2ိရမညြ်ဖစT်ပီး 

အများသံ0းဧရိယာအတကွ ်သးီြခားမီတာတစလ်ံ0း a2ိရပါမည။် 

အကယ၍် င2ားရမ်းထားသည့အ်ခနး်က သးီသန ့မ်ီတာမတပ်ထားပါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ယခငက် ေပးရနက်ျနa်2ိေနေသာ မညသ်ည့ပ်မာဏမဆိ0 အပါအဝင ်ေရမီး 

အသံ0းြပSခေတာငး်ခလံ�ာအတကွ ်တာဝနa်2ိပါသည။် ဝိ0ငယ်ာဆကသ်ယွမ်Zကိ0 ြပငဆ်ငT်ပီးေNကာငး် အတညြ်ပSTပီးသညအ်ထ ိအမိ်င2ားအား ဝနေ်ဆာငမ်Zအတကွ ်

ေငေွတာငး်ခလံ�ာေပးပိ0ရ့န ်ေရမီး က0မ�ဏအီေနြဖင့ ်ခငွ့မ်ြပSသင့ပ်ါ။ 

ေရမီး ဝန်ေဆာငမ်Eများ ြပန်လညရ်ယGြခငး် 
ဧsပီလ ၁ ရက်ေန ့ D3င့ ်DိFဝငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနအ့Eကား၌ သငအ်ေ¨ကးတင]်3ိေနသည့ ်ပမာဏအြပည့ကိ်F ေပးေချပါက သိFမ့ဟFတ် ေငေွပးေချရန ်

သေဘာတKညီချက်တစခ်F (အကျံ7းဝငလ်#င)် ြပ7လFပ်ပါက D3င့ ်ေရမီး ကFမyဏမီ3 လိFအပ်သည့ ်အြခားအေြခအေနများD3င့ ်

ြပည့မ်3ီပါကသင၏်ဝနေ်ဆာငမ်GကိF ၃ ရက်အတွငး် ြပနတ်ပ်ေပးရမည်။ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁ ရက် D3င့ ်မတ်လ ၃၁ ရက်ေနအ့Eကားြဖစs်ပီး အေ¨ကးကျနေ်နသည့ ်ပမာဏကိF အြပည့ေ်ပးေချပါက သိFမ့ဟFတ် ေငေွပးေချရန ်

သေဘာတKညီချက် (အကျံ7းဝငပ်ါက) ြပ7လFပ်ပါက D3င့ ် ေရမီး ကFမyဏမီ3 လိFအပ်သည့ ် အြခားအေြခအေနများအတိFငး် ြပည့မ်3ီပါက  

သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်GကိF ၂၄ နာရီအတွငး် ြပနတ်ပ်ေပးရပါမည်။ 
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ေရမီး အသံDးြပ6မEများB2င့ ်စပ်လျtးသည့ ်ကXB်Dပ်၏ အခွင့အ်ေရးများအေCကာငး် 

အခိDငအ်မာေြပာဆိDသည့အ်တကွ ်ကXB်Dပ်၏အမ်ိY2ငမ်2 လကတ်ံD ့ြပန်BိDငပ်ါသလား။   
ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ေရမီး က0ဒ ်အတငွး် ၄ငး်တိ0၏့အခငွ့အ်ေရးကိ0 ကျင့သ်ံ0းသည့အ်တကွ ်အမိ်င2ားတစဦ်းအား ဆန ့က်ျင ်လကတ်ံ0 ့ြပနသ်ည့ ်အမိ်a2ငတ်စဦ်းအား 

ဥပေဒမဲေ့စသည့ ်ြပဌာနး်ချကတ်စခ်0 ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ေရမီး က0ဒအ်တငွး် a2ိပါသည။် အမိ်င2ားတစဦ်းအား ဆန ့က်ျင ်Tခမိ်းေြခာကသ်ည့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်

လကတ်ံ0 ့ြပနသ်ည့ ်အမိ်a2င၊် အမိ်a2င၏် ေအးဂျင့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်ဝနထ်မ်းတစဦ်းဦးအေနြဖင့ ်အမိ်င2ားခ 12စလ်စာ 12င့ ်ညမီjသည့ ်ပျကစ်းီဆံ0းqZ ံးမZ သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်င2ားမ2 

ဆကခ်ခံဲရ့သည့ ်အမ2နတ်ကယ ်ပျကစ်းီဆံ0းqZ ံးမZ မညသ်ညက် ပိ0များသညြ်ဖစေ်စ၊ 12င့ ်တရားစွဆဲိ0သည့ ်စရိတမ်ျား 12င့ ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်

ေa2 nေနခများေပးေချရေစ1ိ0ငပ်ါသည။် 

အမိ်င2ားခ မေပးသည့အ်မZများမ2လွTဲပီး ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ေရမီး က0ဒေ်အာကတ်ငွ ်၄ငး်တိ0၏့အခငွ့အ်ေရးများကိ0 ကျင့သ်ံ0းသည့အ်တကွ ်အမိ်င2ားအား ၆ လ 

အတငွး် အမိ်င2ားခ တိ0းြမlင့ရ်န ်သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်မ212ငခ်ျရန ်အမိ်a2ငတ်စဦ်းမ2 ~ကSိးစားပါက တရားမဝငသ်ည့ ်လကတ်ံ0 ့ြပနမ်Zအြဖစ ်သတမ်2တသ်ည့ ်

လကတ်ံ0 ့ြပနမ်Zဆန ့က်ျငေ်ရး ြပဌာနး်ချကတ်စခ်0 ဥပေဒတငွး်a2ိပါသည။် အင2ားစာချSပ်က သငသ်ည ်အဆိ0ပါ အခငွ့အ်ေရးများကိ0 လကလ်�တပ်ါသညဟ်0 ဆိ0သည့တ်ိ0င ်

ယငး်အခငွ့အ်ေရးများကိ0 သင့ထ်မံ2 မဖယa်2ား1ိ0ငေ်Nကာငး် သတြိပSပါ။ 

ကXB်Dပ် အမ်ိင2ားခေပးရန် ေနာကက်ျေနြခငး်ေCကာင့ ်အမ်ိY2ငမ်2 ကXB်Dပ်၏ေရမီးများကိD 

ြဖတေ်တာကB်ိDငပ်ါသလား။ 
အကယ၍် သငက် အမိ်င2ားခေပးရန ်ေနာကက်ျေနသည့တ်ိ0င ်သင၏် ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်Zများတငွ ်စကွဖ်ကဝ်ငေ်ရာကရ်န ်သင၏်အမ်ိa2ငအ်ား ဥပေဒအရ ခွင့မ်ြပSပါ။ 

သင၏် လစeအမ်ိင2ားခေပးေချမZများအတငွး် လjပ်စစ၊် မိလ¤ ာ၊ ဂကစ် ်သိ0မ့ဟ0တ ်လjပ်စစ ်တိ0ပ့ါဝငေ်နသည့တ်ိ0င ်သင၏်ေရမီးဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 အမ်ိa2ငမ်2 တရားဝင ်

မြဖတေ်တာက1်ိ0ငပ်ါ။ သင့ေ်လျာ်သည့ ်ဥပေဒေရးရာ လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များမ2တဆင့ ်မသာွးပဲ သင့အ်ားတရားမဝင ်အမ်ိမ212ငခ်ျရန~်ကSိးစားမZတစခ်0ဟ0 သတမ်2တ1်ိ0ငT်ပီး 

အကယ၍် ယငး်အြဖစအ်ပျက ်ြဖစပွ်ားပါက သိ0မ့ဟ0တ ်အမ်ိa2ငက် ယငး်သိ0 ့ြပSလ0ပ်မညဟ်0 Tခိမ်းေြခာကပ်ါက သင့အ်ေနြဖင့ ်ေa2 nေနတစဦ်းထ ံအတိ0ငပ်ငခံ်သင့သ်ည ်

သိ0မ့ဟ0တ ်တရားေရးအေထာကအ်ကVကိ0 ဖ0နး်ေခRပါ။ အမိ်မ2 12ငခ်ျြခငး်ဆိ0ငရ်ာ အေမးအေြဖ - က�1်0ပ်၏ အမိ်a2ငက် အမိ်ေသာ့ပိတT်ပီး 

က�1်0ပ်အားအမိ်ြပငတ်ငွထ်ားမညဟ်0 Tခမိ်းေြခာကခ်ဲ့သည ်ကိ0Nကည့q်Zပါ။ 

ေရမီး အသံDးစရိတေ်တာငး်ခံလiာများကိD ေပးေချရာတငွ ်ြပဿနာY2ိြခငး် 
အကယ၍် သင၏် ေရမီး အသံ0းြပSခေတာငး်ခလံ�ာများကိ0 မေပးေချပါက သိ0မ့ဟ0တ ်ေပးေချရန ်ေနာကက်ျေနပါက ေရမီး က0မ�ဏကီ သင၏်င2ားရမ်းထားေသာ 

အမိ်ြခေံြမအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 သင့ေ်လျာ်သည့ ်သတေိပးချကေ်ပးTပီးေနာက ်ြဖတေ်တာကလ်ိ0က1်ိ0ငပ်ါသည။် ေရမီး ြဖတေ်တာကြ်ခငး်များ ကိ0 Nကည့q်Zပါ။ 

သိ0ပ့ါေသာ်လညး် အေ�ကးကျနa်2ိေနေသာ ပမာဏအားလံ0းကိ0 သငမ်ေပး1ိ0ငပ်ါက သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 ဆကလ်ကထ်နိး်သမိ်းထားရနအ်ဆင့မ်ျားကိ0 

သငလ်0ပ်1ိ0ငပ်ါသည။် 

•  လjပ်စစ၊် ဂကစ် ်12င့ ်အချိS nေသာ ေရ က0မ�ဏမီျားတငွ ်သံ4းစွသဲ ; ေထာကပ့ံ်ေရးအစအီစ�များ (CAPs) @Aိပါသည။် CAPs များကိ0 လစe ေငေွတာငး်ခလံ�ာအား 

အြပည့ေ်ပးရန ်အခကအ်ခaဲ2ိေနသည့ ်ဝငေ်ငနွမိ့် သံ0းစွသဲVများအတကွ ်ရa2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် အဆိ0ပါ အစအီစeများက လစe ေငေွတာငး်ခလံ�ာများအတကွ ်

ေလjာေ့စျးများေပးအပ်သလိ0 လစeေငေွပးေချမZများ ပံ0မ2နြ်ပSလ0ပ်သည့ ်သံ0းစွသဲVများအတကွ ်အြပနအ်လ2နအ်ေနြဖင့ ်ယခငအ်ေ�ကးများအတကွလ်ညး် 

ခငွ့လ်�တေ်ပးပါသည။် သင ်အကျံSးဝငမ်ဝငသ်aိ2ိရန ်သင၏်က0မ�ဏကီိ0 ေမးြမနး်ပါ။ 

• ေငေွတာငး်ခလံ�ာများကိ0 ဘတဂ်ျက ်စမံီကန်ိးတစခ်0ြဖင့ေ်ပးေချရန ်ေရမီး က0မ�ဏမီျားက သင့အ်ား ခငွ့ြ်ပSေပးရမည၊် သိ0မ့2သာ သင၏် ေ1ရွာသ ီေငေွပးေချမZများက 

နညး်ပါးသလိ0 ေဆာငး်ရာသ ီေငေွပးေချမZများက အလနွအ်မငး် ြမင့မ်ေန1ိ0ငပ်ါ။ ဘတဂ်ျက ်စမီံကနိး်တစခ်0ေအာကတ်ငွ ်သင၏်ေငေွပးေချမZများကိ0 

ပျမ်းမjချထားသည့အ်တကွ ်လစeေငေွပးေချမZတစခ်0စကီ အတVတVြဖစပ်ါသည။် 
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ာက
ြ်ခငး်များ 
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• သင့သ်ည် ဝငေ်ငနွညး် ေနအမ်ိ စမ်ွးအငေ်ထာကပ့ံ်ေရး အစအီစ� (LIHEAP) အတွက် အကျံSးဝင်1ိ0င်ပါသည်။ အဆိ0ပါ အစီအစeက သင်၏ ေရမီး အသံ0းစရိတ် 

ေငေွတာင်းခံလ�ာများ သိ0မ့ဟ0တ် အပVေပးထားရသည့် အြခားက0န်ကျစရိတ်များ (ေနရာကွက် အပVေပးစက်များ သိ0မ့ဟ0တ် အိမ်ြပင်ဆင်မZများ) ကိ0 ေပးေချရာတွင် 

သင့အ်ားကVညီ1ိ0င်စွမ်းa2ိ1ိ0င်ပါသည်။ လVထ0 ကျန်းမာရ�င်လန်းေရးဌာနက စွမ်းအင်အစီအစe သံ0းခ0ကိ0 လည်ပတ်ပါသည် - စွမ်းအင် ေထာက်ပ့ံေရးဆိ0င်ရာ ေငေွNကးချီးြမlင့မ်Z၊ 

အေရးေပR ချီးြမlင့မ်Z 12င့ ်ရာသီဥတ012င့လိ်0က်ဖက်ညီေအာင် ြပင်ဆင်ေရးဆိ0င်ရာ အေထာက်အပ့ံ အေရးေပR ချီးြမlင့မ်Z။ အကယ်၍ သင်သည် အပVေပးြခင်း12င့ပ်တ်သက်Tပီး 

အေရးေပRအေြခအေနတစ်ရပ် ေတွn NကံSေနရပါက LIHEAP အေရးေပR အစီအစeမ2တဆင့ ်အကျိSးခံစားခွင့မ်ျား သင်အကျံSးဝင်ရa2ိ1ိ0င်ပါသည်။  အေရးေပR 

အေြခအေနများတွင် ြပင်ဆင် သိ0မ့ဟ0တ် အစားထိ0းရမည့် အပVေပးစက် ပျက်ေနြခင်း သိ0မ့ဟ0တ် လိ0င်းများယိ0စိမ့်ေနြခင်း၊ ေလာင်စာ မa2ိြခင်း၊ ပင်မ အပVေပးသည့် ရင်းြမစ် 

သိ0မ့ဟ0တ် ဒ0တိယ အပVေပးသည့် ရင်းြမစ် (ပင်မအပVေပးသည့် ရင်းြမစ်အား လည်ပတ်ရန် အသံ0းြပSသည့် ရင်းြမစ်မတစ်ခ0 သိ0မ့ဟ0တ် ပင်မ အပVေပးသည့်ရင်းြမစ် 

အလ0ပ်မလ0ပ်သည့်အချိန်တွင် အသံ0းြပSသည့်ရင်းြမစ်တစ်ခ0) အား လံ0းလံ0းလျားလျား ြဖတ်ေတာက်ထားြခင်း၊ 12င့ ်ေလာင်စာမa2ိမည့် အ1vရာယ်a2ိေနြခင်း (အေထာက်အပ့ံက 

၁၅ ရက်စာ ထက်ေလျာ့နည်းြခင်း) သိ0မ့ဟ0တ် ေရမီးဝန်ေဆာင်မZ အဆံ0းသတ်ခံရြခင်း (ေနာက်လာမည့် ရက် ၆၀ အတွင်း ဝန်ေဆာင်မZကိ0 ြဖတ်ေတာက်ေတာ့မည်ဟ0 

သတိေပးစာ လက်ခံရa2ိြခင်း) တိ0ပ့ါဝင်ပါသည်။  

• လjပ်စစ ်12င့ ်ဂကစ် ်က0မ�ဏတီစခ်0စတီငွ ်အခကအ်ခဲVကUံေတွMချိန် ရံပံ4ေင ွတစခ်0a2ိTပီး ဝငေ်ငနွညး် သံ0းစွသဲVများအေနြဖင့ ်ြဖတေ်တာကခ်ရံြခငး်ကိ0 ေa2ာငN်ကeရန ်

သိ0မ့ဟ0တ ်ဝနေ်ဆာငမ်Z ြပနလ်ညတ်ပ်ဆငရ်a2ိရန ်ေလjာကထ်ား1ိ0ငပ်ါသည။် သင ်အကျံSးဝငမ်ဝင ်သaိ2ိရန ်သင၏်က0မ�ဏကီိ0 ဖ0နး်ေခRဆိ0ပါ။ 

• ရာသဦတ4DAင့လ်ိ4ကဖ်ကည်ေီအာင ်ေထာကပ့ံ်သည့အ်စအီစ� 12င့ ်လ;ေနအမ်ိအတကွ ်ဝငေ်ငနွညး်သ; အသံ4းြပUစရိတေ်လ#ာခ့ျေရး အစအီစ� များသည ်

အကျံSးဝငသ်ည့ ်ဝငေ်ငနွညး် ေရမီး သံ0းစွသဲVများအတကွ ်ေပးအပ်သည့ ်အခမဲဝ့နေ်ဆာငမ်Zများ ြဖစသ်ည။် ေပးအပ်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Zများတငွ ်ေနအမိ် 

စမွ်းအငသ်ံ0းစွမဲZ ဆာေဗးတစခ်0၊ သံ0းစွမဲZေလjာခ့ျေရးဆိ0ငရ်ာ ပညာေပး 12င့ ်ရာသဦတ012င့ ်လိ0ကဖ်ကည်ေီစမည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Zများ ပါဝင1်ိ0ငပ်ါသည။် 

ေလjာကထ်ားရန ်သိ0မ့ဟ0တ ်ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျားရa2ိရန ်အလိ0င့ 2ာ သင၏် ေရမီး က0မ�ဏ ီသိ0မ့ဟ0တ ်သင၏်ဧရိယာကိ0 ဝနေ်ဆာငေ်ပးသည့ ်

ရပ်ကကွလ်Zပ်a2ားမZ အစအီစeအား ဆကသ်ယွပ်ါ။  

LIHEAP ေလjာက်ထားရန် သိ0မ့ဟ0တ် ထပ်ေဆာင်းအချက်အလက်များရa2ိရန် လVသားေရးရာ ဝန်ေဆာင်မZများမ2 ဌာန အား တနလwာေန ့ မ2 ေသာNကာေနတ့စ်ေလjာက် ဖ0န်းနံပါတ် 1-800-

692-7462 တွင် ေခRဆိ0ပါ (အNကားအာqံ0 ခ�တ်ယွင်းချက်a2ိသVများအေနြဖင့် 711 တွင် ေခRဆိ01ိ0င်ပါသည်။ LIHEAPကိ0 www.compass.state.pa.us တငွလ်ညး် သင ်

ေလjာကထ်ား1ိ0ငပ်ါသည။် သင်၏ COMPASS ေလjာက်လ�ာကိ0ြဖည့်စွက်ရာတွင် အကVအညီလိ0အပ်ပါက အကVအညီလိ0င်းအား ဖ0န်းနံပါတ် 1-800-692-7462 တွင် တနလwာေန ့ မ2 

ေသာNကာေနတ့စ်ေလjာက် နံနက် ၈း၃၀ နာရီမ2 ညေန ၄း၄၅ နာရီ အတွင်း ေခRဆိ01ိ0င်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ထံတွင် အNကားအာqံ0ခ�တ်ယွင်းချက်a2ိပါက TTY/ TTD အား ဖ0န်းနံပါတ် 1-

800-451-5886 တွင် ေခRဆိ0ပါ။ 

သင၏် ေဒသ1vရ ေကာငတ်ေီထာကပံ်ေ့ရး ဘ0တအ်ဖွဲn သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏်ဧရိယာကိ0 ဝနေ်ဆာငေ်ပးသည့ ်ရပ်ကကွ ်လZပ်a2ားမZ အစအီစeကိ0လညး် သင ်

ေခRဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် 

• လKတစဦ်းချငး်စ ီD3င့ ်မိသားစFများအား ပနဆိ်Fငလ််ေဗးနးီယား ေဆာငး်ရာသအီေတာအတွငး် ေDးွေထွးေအာငထ်ားရာတွင ်ကKညီရန ်

ပနဆိ်Fငလ််ေဗးနးီယား ြပည်သK ့ ေရမီး ေကာ်မစ]်3ငတွ်င ်ရငး်ြမစအ်ေြမာက်အများ]3ိပါသည်။ ပိFမိFေလလ့ာသ]ိ3ိရန ်၄ငး်တိF၏့ ဝက်ဘဆိ်Fက်  

www.puc.state.pa.us ကိF ဝငေ်ရာက်Eကည့q်Gပါ။  

• အကယ်၍ သငသ်ည် ဖီလာဒလ်ဲဖီးယား ြပငပ်တွင ်ေနထိFငပ်ါက သင၏် ေရမီး အသံFးစရိတ်ေတာငး်ခံလrာကိF ေပးေချရာတွင ်ကKညီDိFငသ်ည့ ်

အစအီစzများအတွက် အချက်အလက်များရ]3ိရန ် ၁ ေဒpလာ စွမ်းအင ်ရံပံFေင ွ($1 Energy Fund) အား www.dollarenergy.orgတွင ်

ဝငေ်ရာက်Eကည့q်Gပါ သိFမ့ဟFတ် သင၏် ေရမီး ကFမyဏအီား ဆက်သွယ်ပါ။ 

• အကယ်၍ သငသ်ည် ဖီလာဒလ်ဲဖီးယား အတငွး် ေနထိFငပ်ါက သင၏် ေရမီး အသံFးစရိတ်ေတာငး်ခံလrာကိF ေပးေချရာတွင ်ကKညီDိFငသ်ည့ ်

အစအီစzများအတွက် အချက်အလက်များရ]3ိရန ်သင၏် ေရမီး အေရးေပpဝနေ်ဆာငမ်Gများ ရံပံFေင ွ(UESF) အား  www.uesfacts.org တွင ်

ဝငေ်ရာက်Eကည့q်Gပါ သိFမ့ဟFတ် ဖFနး်နပံါတ် (215) 972-5170 အား ေခpဆိFပါ 
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အမိ်င2ားတစဦ်းအေနြဖင့ ်သင၏်အင2ားစာချSပ်ပါ သေဘာတVညခီျကအ်ရ အမိ်င2ားခအြပည့က်ိ0 အချိနမ်2ီေပးရန ်ဥပေဒအရ တာဝနဝ်တv ရားa2ိပါသည။် အကယ၍် 

သင၏်အမိ်င2ားခကိ0 အချိနမ်2ီမေပးပါက သင၏်အမိ်a2ငက် သင့အ်ားဆန ့က်ျငT်ပီး အမိ်မ212ငခ်ျအေရးယVမZတစခ်0ြပSရန ်ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်1ိ0ငပ်ါသည။် သငသ်ည ်

မသနစ်မွ်းမZa2ိသညြ်ဖစေ်စ အလ0ပ်မ2 ြပSတထ်ားသညြ်ဖစေ်စ၊ မကျနး်မာေသာ မိသားစ0ဝငa်2ိသညြ်ဖစေ်စ၊ ကေလးများa2ိသညြ်ဖစေ်စ၊ ေဆာငး်ရာသလီများ 

အေတာအတငွး်ြဖစေ်စ သင့အ်ား အမိ်မ212ငခ်ျ1ိ0ငပ်ါေသးသည။် အကယ၍် သင၏်အမိ်င2ားခကိ0 အချိနမ်2ီ အြပည့ ်မေပး1ိ0ငဟ်0 သငယ်ံ0Nကညပ်ါက သင၏်အမ်ိ@Aငက်ိ4 

တတD်ိ4ငသ်ေလာက ်အြမန် ေြပာသင့သ်ည။် အမိ်င2ားခေပးရန ်အချိနေ်ရာကသ်ညအ်ထ ိသိ0မ့ဟ0တ ်ေပးရမညအ်ချိနလ်နွသ်ာွးသညအ်ထ ိမေစာင့ပ်ါ12င့။် 

သင၏်အမိ်a2ငက် သင့ထ်မံ2 အမိ်င2ားခ ချကလ်ကမ်2တမ်ရပါက အဆိ0းဆံ0းကိ0 မ2တထ်ငယ်Vဆပါလမိ့်မည။် ဘာေNကာင့ ်သင ်မေပး1ိ0ငသ်လဆဲိ0သညက်ိ0 a2ငး်ြပTပီး 

ေငေွပးရန ်အစအီစeတစခ်0 ြပSလ0ပ်ရန ်ေတာငး်ဆိ0ပါ။ အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငက် ေငေွပးရနသ်ေဘာတVညခီျကတ်စခ်0 လ0ပ်ရန ်သေဘာတVပါက 

ယငး်အားစာြဖင့ေ်ရးသားTပီး မိတv yတစေ်စာင ်သမိ်းထားပါ။ အကယ၍် အဆိ0ပါသေဘာတVညခီျကအ်တိ0ငး် သငမ်လိ0ကန်ာပါက အမိ်a2ငမ်2 သင့အ်ား အမိ်မ212ငခ်ျ1ိ0ငစ်မွ်း 

a2ိပါလမိ့်မည။် 

အကယ၍် ေငေွတာငး်ခလံ�ာများကိ0 ေပးေချရန ်သင့ထ်တံငွ ်ြပဿနာa2ိေနပါက သင၏်အဓိကဦးစားေပးမ2ာ သင့ေ်ခါငး်ေပvတငွ ်အမိ4းတစ်ခ4@Aိေအာငထ်ားရန် 

ြဖစ်သင့သ်ည။် သင၏် အမိ်င2ားခသည ်သင့ထ်ပ်ိဆံ0းဦးစားေပးများမ2 တစခ်0ြဖစသ်င့သ်ည။် သင့အ်ေနြဖင့ ်အေရးေပR အမိ်င2ားခေပးေချမZများအတကွ ်

ေဒသ1vရေအဂျငစ်ထီမံ2 အကVအညရီa2ိ1ိ0ငစ်မွ်း a2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် အေထာကအ်ပံက့ိ0 12စတ်စ1်2စ၏် အချိS nလများ အေတာအတငွး်သာ ရa2ိေကာငး် ရa2ိ1ိ0ငT်ပီး 

အစeအလာအားြဖင့ ်တစ1်2စလ်jင ်တစ~်ကမိ်သာြဖစပ်ါသည။် ေဒသ1vရ ဘာသာေရး 12င့ ်ရပ်ကကွ ်အဖွဲnအစညး်များကလညး် အေရးေပR ေငေွNကးအကVအည ီ

ကမ်းလ2မ်းေကာငး် ကမ်းလ2မ်း1ိ0ငပ်ါသည။် ၄ငး်တိ0၏့ အမိ်င2ားခေရးေချရာတငွ ်သိ0မ့ဟ0တ ်ေနထိ0ငရ်န ်ေနရာသစအ်တကွ ်စရနေ်ငတွစခ်0ေပးေချရာတငွ ်

အကVအညလီိ0အပ်သVများ အတကွ ်သင၏် ေဒသ1vရ ေကာငတ် ီအေထာကအ်ပံqံ့0းတငွ ်အေရးေပR ခိ0လZရံာအမိ0းအကာ အေထာကအ်ပံ ့a2ိေကာငး်a2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် သင၏် 

ေဒသ1vရ အမိ်ရာအာဏာပိ0ငမ်2တဆင့ ်အမိ်ရာ စရိတမ်jေပးမZအတကွ ်ေလjာကထ်ားရနလ်ညး် သငထ်ည့စ်eးစား1ိ0ငပ်ါသည။် 

သင၏် ေရမီးများ ဆက်လက်ရ@Aိေအာငထ်ားပါ။ အကယ၍် သငသ်ည ်ေရမီး အသံ0းစရိတေ်ပးေချမZများေပးရန ်ေနာကက်ျခဲပ့ါက သင၏် ေရမီးက0မ�ဏြီဖင့ ်

ေငေွပးေချေရး စမီံကနိး်တစခ်0 သင ်စစီe1ိ0ငစ်မွ်းa2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် သင၏် ေငေွNကးြပဿနာကိ0 ေြဖa2ငး်ရန ်သငa်2ာေဖွေနစeတငွ ်ယငး်က သင၏် လjပ်စစမ်ီး 12င့ ်

အပVေပးမZကိ0 ဆကလ်ကရ်a2ိေအာငထ်ားေပးရန ်ခငွ့ြ်ပSပါလမိ့်မည။် အင2ားစာချSပ်အေြမာကအ်များတငွ ်အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်အင2ားစာချSပ်ကာလအတကွ ်အခနး်အတငွး်a2ိ 

ေရမီး အသံ0းြပSမZများကိ0 ထနိသ်မိ်းထားရန ်လိ0အပ်ေစပါသည။် အကယ၍် သင၏် ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ0 အဆံ0းသတရ်န ်သငခ်ငွ့ြ်ပSပါက အင2ားစာချSပ် 

စညး်ကမ်းချကမ်ျားကိ0 ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်အတကွ ်အမိ်မ212ငခ်ျအေရးယVမZ တစခ်0 သငရ်ငဆ်ိ0ငရ်1ိ0ငပ်ါသည။် ဝငေ်ငနွညး် သိ0မ့ဟ0တ ်ဝငေ်ငမွa2ိသVများအား ၄ငး်တိ0၏့ 

အပVေပးေရး 12င့ ်အြခား ေရမီးအသံ0းစရိတ ်ေငေွတာငး်ခလံ�ာများအတကွ ်ကVညရီန ်အစအီစeအေြမာကအ်များa2ိပါသည။် ေရမီး အသံ0းစရိတ်ေတာငး်ခံလ�ာများကိ0 

ေပးေချရာတွင ်ြပဿနာa2ိြခငး် ကိ0 Nကည့q်Zပါ။ 

အကယ်၍ သငက် အိမ်င2ားခေပးရန ်ေနာက်ကျေနသည့်တိ0င ်သင၏်အိမ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်သင၏် ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်Zများတွင ်စွက်ဖက်ဝငေ်ရာက်ရန ်ဥပေဒအရ ခွင့မ်ြပSပါ။ ေရ၊ 

မိလ¤ ာ၊ ဂက်စ် သိ0မ့ဟ0တ် လjပ်စစ် အသံ0းစရိတ်များက သင၏်လစe အိမ်င2ားခ ေပးေချမZတွငး် ပါဝငေ်နသည့်တိ0င ်အမိ်a2ငတ်စဦ်းက သင၏် ေရမီးဝနေ်ဆာငမ်Zများကိ0 

ဥပေဒအရ မြဖတေ်တာက1်ိ0ငပ်ါ။ သင့ေ်လျာ်သည့ ်ဥပေဒေရးရာ လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များမ2တဆင့ ်မသာွးပဲ သင့အ်ားတရားမဝင ်အမိ်မ212ငခ်ျရန~်ကSိးစားမZတစခ်0ဟ0 

သတမ်2တ1်ိ0ငT်ပီး အကယ၍် ယငး်အြဖစအ်ပျက ်ြဖစပ်ာွးပါက သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငက် ယငး်သိ0 ့ြပSလ0ပ်မညဟ်0 Tခမိ်းေြခာကပ်ါက သင့အ်ေနြဖင့ ်ေa2 nေနတစဦ်းထ ံ

အတိ0ငပ်ငခ်သံင့သ်ည ်သိ0မ့ဟ0တ ်တရားေရးအေထာကအ်ကVကိ0 ဖ0နး်ေခRပါ။ အမိ်မ2 12ငခ်ျြခငး်ဆိ0ငရ်ာ အေမးအေြဖ - က�1်0ပ်၏ အမိ်a2ငက် အမိ်ေသာ့ပိတT်ပီး 

က�1်0ပ်အားအမိ်ြပငတ်ငွထ်ားမညဟ်0 Tခမိ်းေြခာကခ်ဲ့သည ်ကိ0Nကည့q်Zပါ။ 

သငသ်ည ်LIHEAP (စွမ်းအငဆ်ိ>ငရ်ာ အေထာက်အပ့ံ)၊အတကွ ်အကျံIးဝငမ်ဝင ်  
အစားအစာ တဆံပ်ိေခါငး်များ၊ ေဆးဖကဆ်ိ6ငရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံ၊ CHIP၊ ေငေွJကး အေထာကအ်ပ့ံ၊ ကေလးေစာင့ေ်R/ာကေ်ရး 

အလ6ပ်များအစအီစz၊ ေကျာငး်မ/ အစားအေသာကမ်ျား၊ ေရR/ည ်ေနထိ6ငမ်*ဆိ6ငရ်ာ ဝန်ေဆာငမ်*များ၊ FGင့ ်ေစာစးီစွာ 

Jကားြဖတစွ်ကဖ်ကေ်ရး၊ အသဉိာဏ်ပိ6ငး်ဆိ6ငရ်ာ မသန်စွမ်းမ* သိ>မ့ဟ>တ် ေအာ်တစဆ်န် ဝန်ေဆာငမ်*များ ကဲသ့ိ>ေ့သာ လ2ထ6 

အကျိIးခံစားခွင့မ်ျား အကျံIးဝငမ်*R/ိမR/ိ သRိ/ိရန် www.compass.state.pa.us ဝကဘ်ဆ်ိ6ကတ်ငွး် ဝငေ်ရာက် Vကည့X်Yပါ။ 

သင၏် COMPASS ေလ#ာကလ်ာ̂ကိ4ြဖည့စ်ကွရ်ာတငွ ်အက;အညလီိ4အပ်ပါက အကVအညလီိ0ငး်အား ဖ0နး်နပံါတ ်1-800-692-7462 တငွ ်တနလwာေန ့ မ2 

ေသာNကာေနတ့စေ်လjာက ်နနံက ်၈း၃၀ နာရီမ2 ညေန ၄း၄၅ နာရီ အတငွး် ေခRဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် သင့ထ်တံငွ ်အNကားအာqံ0ခ�တယ်ငွး်ချကa်2ိပါက TTY/TTD 

အား ဖ0နး်နပံါတ ်1-800-451-5886 တငွ ်ေခRဆိ0ပါ။ အကယ၍် သင့ထ်တံငွ ်အလ0ပ်ချိနမ်ဟ0တသ်ည့ ်နာရီများအတငွး်  ေမးခနွး်တစခ်0ေမးရနa်2ိပါက သိ0မ့ဟ0တ ်

အးီေမးလက်ိ0 အသံ0းြပSရန ်ဦးစားေပးပါက ၄ငး်တိ0၏့ ဝကဘ်ဆ်ိ0ကမ်2တဆင့ ်၄ငး်တိ0ထ့ ံအးီေမးလြ်ဖင့ ်သင ်ဆကသ်ယွ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

အမ်ိင>ားခေပးရန ်ေနာက်ကျြခငး် 
အ

မိ်င=ားခေပးရန  ်
ေနာက

က်
ျြခငး် 



၇၂

အကယ၍် ေအာကပ်ါအေြခအေနများ@Aိပါက အမ်ိ@Aငတ်စဦ်းက အမ်ိငAားတစဦ်းအား အမ်ိမADAငခ်ျ အေရးယ;Dိ4ငပ်ါသည ်- 

• အမိ်င2ားက အမိ်လခေပးရန ်ပျကက်ကွပ်ါက 

• အင2ားစာချSပ်ကာလ က0နဆ်ံ0းချိနတ်ငွ ်အမိ်င2ားက အမိ်မ2ေြပာငး်ေq�nေပးရန ်ပျကက်ကွပ်ါက၊ သိ0မ့ဟ0တ ်

• အမိ်င2ားက အင2ားစာချSပ် သေဘာတVညခီျကပ်ါ စညး်ကမ်းများကိ0 ချိSးေဖာကပ်ါက။ အင2ားစာချSပ် သေဘာတVညခီျကက်ိ0 ချိSး 

ေဖာကမ်Zများ၏ ဥပမာများတငွ ်ေအာကပ်ါတိ0 ့ ပါဝငပ်ါသည ်- 

• အမိ်င2ားခေပးရာတငွ ်ဆကတ်ိ0က ်ေနာကက်ျြခငး် 

• သဘာဝ ယိ0ယွငး်ပျက်စးီမZများထက်ပိ0Tပီး အင2ားအခနး်ကိ0 ပျက်စးီေစြခငး် 

• အမ်ိင2ားသေဘာတVညခီျက်ေအာက်တွင ်ခွင့မ်ြပSထားသည့ ်ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် အင2ားအခနး်ကိ0 အသံ0းြပSြခငး် (ဥပမာ - စးီပွားေရး လညပ်တ်ြခငး်၊ 

အခွင့မ်ေပးထားသည့ ်လVတစဦ်းအား သင1်2င့အ်တVေနရန ်ခွင့ြ်ပSြခငး်၊ စသြဖင့။်) 

• အင2ားစာချSပ်အတွငး် အမ်ိေမွးတိရိစiာနမ်ျားကိ0 ခွင့မ်ြပSသည့အ်ချိနတွ်င ်ဝနေ်ဆာငမ်Zေပးသည့ ်တိရိစiာနတ်စေ်ကာင ်မဟ0တ်ပဲ ေခွး၊ ေNကာင ်သိ0မ့ဟ0တ် 

အြခားတိရိစiာနတ်စေ်ကာင ်ထားa2ိြခငး် 

• အြခားအမ်ိင2ားများကိ0 အေ12ာင့အ်ယ2က်ြဖစေ်စမည့ ်မNကာခဏ ဆVညသံမံျားြဖင့ ်ချိSးေဖာက်ြခငး်များ 

• ရာဇဝတ် လZပ်a2ားမZများတွင ်ေစ့စပ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် 

• အမ်ိင2ားသေဘာတVညခီျက်အတွငး် သေဘာတVထားေသာ်လညး် ြမက်ရိတ်ရန ်12င့ ်ေြမြပငကိ်0 ထနိး်သမ်ိးထားရန ်ပျက်ကွက်ြခငး် 

• အငး်ဆကမ်ျား၊ �ကကမ်ျား၊ စသညတ်ိ0က့ိ0 ဖိတေ်ခRသလိ0ြဖစေ်စသည့ ်မသင့ေ်တာ်ေသာ သိ0ေလ2ာငမ်Z သိ0မ့ဟ0တ ်အမZိကစ်နွ ့ပ်စမ်Z။ 

• အင2ားစာချSပ်တွငး်ပါa2ိေသာ၊ အင2ားစာချSပ်12င့ ်ဆက်တွယ်ထားေသာ သိ0မ့ဟ0တ် အင2ားစာချSပ် လက်မ2တ်ထိ0းချိနတွ်င ်ေပးခ့ဲေသာ သင့တ်င့ေ်လျာက်ပတ်သည့ ်

စညး်မျeးများ 12င့ ်စညး်ကမ်းများအတိ0ငး် လိ0က်နာရန ်ပျက်ကွက်ြခငး် 

B2ငခ်ျမိန ့် ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကမ်Eများ 

အမ်ိမ2ဆငး်ေပးရန် သတေိပးစာ 
အမိ်a2ငတ်စဦ်းက အမိ်င2ားတစဦ်းအား "အမ်ိမAဆငး်ေပးရန် သတေိပးစာ" တစခ်0 ေပးြခငး်ြဖင့ ်စတငေ်ကာငး်စတင1်ိ0ငပ်ါသည။် ယငး်သတေိပးစာကိ0 အမိ်င2ား၏ 

တခံါးေပRတငွ ်ကပ်ထား1ိ0ငပ်ါသည ်သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငက် ယငး်သတေိပးစာကိ0 ပရဝ0ဏေ်ပR a2ိ အရွယေ်ရာကT်ပီးသVတစဦ်းအား လကက်မ်းေပး1ိ0ငပ်ါသည။် ယငး်အား 

ပံ0မ2န ်သိ0မ့ဟ0တ ်မ2တပံ်0တငသ်ည့ ်စာမျိSးြဖင့ ်မပိ4D့ိ4ငပ်ါ။ စာြဖင့သ်ာပိ0သ့ည့ ်မညသ်ည့ ်သတေိပးစာမဆိ0ကိ0 ပျကြ်ပယသ်ညဟ်0 မ2တယ်VTပီး တရားqံ0းတငွ ်ပျကြ်ပယအ်ြဖစ ်

ြငငး်ခ0န1်ိ0ငပ်ါသည။် 

သင၏်အငAားစာချUပ် စညး်ကမ်းများကိ4 စစေ်ဆးပါ။ အမိ်a2ငမ်2 အမိ်င2ားတစဦ်းထကွခ်ာွရန ်ေပးဖိ0လ့ိ0အပ်သည့ ်အချိနပ်မာဏကိ0 အင2ားစာချSပ်ေပRတငွ ်

ေရးသားထားသင့သ်ည။် အကယ၍် အင2ားစာချSပ်က ငါးရကဟ်0ဆိ0ပါက အမိ်င2ားအား 

ငါးရက် အချိနေ်ပးသင့ပ်ါသည။် အင2ားစာချSပ်တွင ်"သတိေပးစာ ကငး်လွတ်ခွင့"် တစခ်0ပါဝင1်ိ0ငT်ပီး အမ်ိa2ငအ်ေနြဖင့ ်အမ်ိင2ားအား မညသ်ည့ ်~ကိSတငသ်တိေပးစာမ2 

ေပးရနမ်လိ0အပ်ဟ0 ဆိ0ပါသည။် 

အကယ၍် သင၏် အင2ားစာချSပ်တငွး် သတေိပးစာေပးရန ်အချိနမ်ညမ်j လိ0အပ်သညဟ်0 သးီသးီသန ့သ်န ့ ်မသတမ်2တထ်ားပါက အမိ်မ212ငခ်ျသည့ ်အချိနဇ်ယားကိ0  

အမိ်မ> <>ငခ်ျြခငး် 

 

အမ်ိ◌3 D3ငခ်ျြခငး် ဆိFသည်မ3ာ အမ်ိင3ားတစဦ်းအား အမ်ိြခံေြမေပpမ3 ေြပာငး်ေqriထွက်ခွာရန ်အမ်ိြခံေြမပိFင]်3ငတ်စဦ်းမ3 စတငလ်Fပ်ေဆာငသ်ည့ ်

ဥပေဒေရးရာ အေရးယKမGတစခ်Fြဖစသ်ည်။ တရားqံFးအမိန ့ြ်ဖင့ ်D3ငခ်ျမGတစခ်Fသည် အမ်ိင3ားအား င3ားရမ်းထားသည့ ်အမ်ိြခံေြမမ3 ထွက်ခွာရန ်

အမ်ိ]3ငတ်စဦ်းမ3 တငး်ကျပ်DိFငသ်ည့ ်တစခ်Fတည်းေသာ ဥပေဒေရးရာ နည်းလမ်းတစခ်F ြဖစသ်ည်။ ဥပေဒD3င့ ်ညီ°ွတ်သည့ ်D3ငခ်ျမGတစခ်Fက တရားqံFး 

ေဆာငရွ်က်မGတစခ်F လိFအပ်ပါသည်။ လFပ်ငနး်စz ]3ည်Eကာချိနက် D3ငခ်ျရသည့ ်အေြခအေနရပ်များေပpမKတည်sပီး အမျိ7းကဲွြပားပါလိမ့်မည်။ 

အ
မိ်မ

=  K
=ငခ်

ျြခ
ငး်
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စစေ်ဆးပါ။ သင၏် အင2ားစာချSပ်တငွး် သးီသန ့ ်မေဖာ်ြပထားပါက သတေိပးစာေပးရနလ်ိ0အပ်သည့ ်အချိနပ်မာဏက 12ငခ်ျသည့အ်ေNကာငး်ရငး်ေပRတငွ ်

မVတညပ်ါသည။် 

အမိ်မ2ဆငး်ေပးရန ်သတေိပးစာတငွ ်အမိ်a2င၏်အမည၊် အမိ်င2ား၏အမည၊် အင2ားအမိ်ြခေံြမ လပ်ိစာ၊ သတေိပးစာ ေပးရသည့ရ်ညရွ်ယခ်ျက ်

(သးီသန ့အ်ချိနက်ာလတစခ်0စာ အမိ်င2ားခေပးရန ်ပျကက်ကွမ်Z သိ0မ့ဟ0တ ်အင2ားစာချSပ်ကိ0 အြခားနညး်ြဖင့ ်ချိSးေဖာကမ်Z အချိS nကဲသ့ိ0 ့) 12င့ ်အမိ်a2ငက် အမိ်င2ားအား 

အင2ားအမိ်ြခေံြမမ2 ေြပာငး်ေq�nေစလိ0သည့ ်ေနစ့ွ ဲပါဝငရ်ပါမည။် သတေိပးစာက a2ငး်a2ငး်လငး်လငး်၊ ြပတြ်ပတသ်ားသားa2ိရမညြ်ဖစT်ပီး ချီတံ0ချတံ0ဒ ွဟိ ြဖစမ်Zများ 

မပါa2ိရပါ။ 

 

တရားhံD းCကားနာမE 
အကယ၍် အမိ်င2ားက အမိ်မ212ငခ်ျသည့ ်သတေိပးစာတငွး် ေဖာ်ြပထားသည့ ်အချိနအ်ေတာအတငွး် မေြပာငး်ေq�nပါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်အမ်ိ@Aင/်အမ်ိငAား 

တိ4ကV်ကားချကတ်စခ်4 ဖိ4ငတ်ငသ်ငွး်ရန်အလိ4င့ Aာ ခ}ိ4ငတ်ရား}ံ4 းသိ4 ့ သာွးရပါမည။် အမိ်a2ငမ်2 တိ0ငN်ကားချကက်ိ0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်Tပီးေနာက ်(၇) ရကမ်2 (၁၅) 

ရကအ်တငွး် တရားqံ0း Nကားနာချကတ်စခ်0ကိ0 သတမ်2တေ်ပးပါလမိ့်မည။် 

ခqိ0င်တရားqံ0းမ2 အိမ်a2င်/အိမ်င2ား တိ0င်Nကားချက် မိတv yတစ်ေစာင်ကိ0 ပထမတန်း စာပိ0 ့ မ2တဆင့ ်သင်လက်ခံရa2ိမည်ြဖစ်Tပီး မိတv yတစ်ေစာင်ကိ0 ရဲအရာa2ိတစ်ဦး သိ0မ့ဟ0တ် 

ရဲတစ်ဦး မ2 သင့အ်ား လVကိ0ယ်တိ0င်လည်း  ေပးပါလမိ့်မည။် တရားqံ0း Nကားနာချကတ်စခ်0အတကွ ်အသေိပးစာတစေ်စာငက်ိ0 သငလ်ကခ်ရံa2ိပါက သင၏် 

သးီြခားအေြခအေနရပ်များအေNကာငး် ေဆးွေ1းွရန ်အမိ်င2ား၏ အခငွ့အ်ေရးများဆိ0ငရ်ာ အဖွဲnအစညး် သိ0မ့ဟ0တ ်ေa2 nေနတစဦ်း ကိ0 ဆကသ်ယွပ်ါ သိ0မ့2သာ 

သင၏် အခငွ့အ်ေရးများကိ0 သငသ်aိ2ိTပီး ြပငဆ်ငထ်ား1ိ0ငပ်ါလမိ့်မည။် 

 

VကားနာမTတငွ ်ကwD်4ပ် တကေ်ရာကသ်င့ပ်ါသလား။ 
တက်ေရာက်သင့်ပါသည်။ VကားနာမTသိ4 ့ သင်ေနာက်ကျ ေရာက်@Aိပါက သိ4မ့ဟ4တ် တက်ေရာက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက သင့်အားဆန ့်ကျင်သည့် တရားစီရင်ချက်တစ်ခ4 

အလိ4လိ4ဝင်ေရာက်Dိ4င်ပါသည်။ သငက် မိနစအ်နညး်ငယ်သာ ေနာက်ကျသည့တိ်0င ်သင့အ်ားဆန ့က်ျငသ်ည့ ်တရားစရီငခ်ျက်တစခ်0 အလိ0လိ0ဝငေ်ရာက်1ိ0ငသ်ည့အ်တွက် 

ေစာေစာစးီစးီေရာက်ရန ်စစီeပါ။ NကားနာမZတွင ်သငa်2ိေနဖိ0 ့ အေရး~ကီးပါသည။် NကားနာမZကိ0 ပယ်ဖျက်သည ်သိ0မ့ဟ0တ် ေနာက်ဆ0တ်သညဟ်0 တရားqံ0းမ2မဟ0တ်ပဲ 

အြခားတစဦ်းဦးမ2 သင့အ်ားေြပာပါက ယငး်အချက် မ2နမ်မ2နကိ်0 ဆံ0းြဖတ်ရန ်တရားqံ0း12င့ ်စစေ်ဆးပါ။ NကားနာမZက သင၏်ခ0ခံေချပမZ သိ0မ့ဟ0တ် အြခားပါတီကိ0ဆန ့က်ျငT်ပီး 

တနြ်ပနတိ်0ငN်ကားချက် တငြ်ပရန ်အခွင့အ်ေရးေပးပါသည။် အကယ်၍ သငက် NကားနာမZ စစီeထားသည့ေ်နစွ့တွဲင ်မသာွး1ိ0ငပ်ါက သိ0မ့ဟ0တ် အေရးေပRကိစWတစရ်ပ် 

ေပRလာပါက တရားqံ0းေနစွ့မဲတိ0ငမီ် တတ်1ိ0ငသ်ေလာက်ြမနြ်မန ်ခqိ0ငတ်ရားqံ0း၏ qံ0းခနး်ကိ0 ဖ0နး်ေခRဆိ0Tပီး NကားနာမZကိ0 သငတ်က်ေရာက်ရန ်ဆက်လက်ခွင့ြ်ပS1ိ0ငမ်1ိ0င ်

ေမးြမနး်ပါ။ 

အကယ၍် သင ်12င့ ်သင၏်အမိ်a2ငက် တရားqံ0းေနစ့ွမဲတိ0ငမ်ီ သေဘာတVညခီျကတ်စခ်0 ရa2ိပါက သိ0မ့ဟ0တ ် 

အကယ၍် အမ်ိHEငက် သင့ေ်လျာ်သည့် သတေိပးစာမေပးပါက ဘာြဖစပ်ါမလ။ဲ 
အမ်ိ]3ငက် အင3ားစာချ7ပ်တွင ်ပါသည့အ်တိFငး် သင့ေ်လျာ်သည့သ်တိေပးစာ မေပးပါက အမ်ိင3ားမ3 ယငး်ကိစ}ကိF တရားqံFးသိF ့ 

ယKေဆာငD်ိFငပ်ါသည်။ အမ်ိင3ားက သင့ေ်လျာ်သည့ ်သတိေပးစာ မေပးခဲပ့ါဟF ေဖာ်ထFတ်ြပသDိFငပ်ါက (ဥပမာ - အင3ားစာချ7ပ်အရ ရက် ၃၀ 

သတိေပးစာ လိFအပ်ချိနတွ်င ်အမ်ိ]3ငက် ၁၀ ရက် သတိေပးစာသာ ေပးြခငး်) တရားသKWကီးအေနြဖင့ ်အမGကိF ပယ်ချsပီး ဖိFငတ်ငသွ်ငး်မG 

ထပ်မစမီ အမ်ိင3ားအား သင့ေ်လျာ်သည့ ်သတိေပးစာေပးြခငး်ြဖင့ ်လFပ်ငနး်စzကိF ြပနလ်ည်စတငရ်န ်အမ်ိ]3ငအ်ား လFပ်ေစသင့ပ်ါသည်။  

ယငး်က အမ်ိင3ားအား အမ်ိြခံေြမေပpတွင ်အချိနအ်နည်းငယ် ပိFEကာEကာေနရနသ်ာ အချိနေ်ပးမည်ြဖစသ်ည်၊ ယငး်က အမ်ိင3ားအား 

ေနာက်ဆံFးတွင ်အမ်ိမ3D3ငခ်ျခံရြခငး်မ3 ကာကွယ်ေပးမည်မဟFတ်ပါ။ 

အ
မိ်မ= K=ငခ်ျြခငး်  
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တရားqံ0းမ2 မဟ0တပဲ် အြခားတစဦ်းဦးက သင့အ်ား "အားလံ0း အဆငေ်ြပေအာငလ်0ပ်လိ0ကT်ပီ" ဟ0 ဆိ0ပါက၊ မညသ်ိ0ပ့ငြ်ဖစေ်စ NကားနာမZကိ0 တကေ်ရာကရ်န ်စစီeပါ 

သိ0မ့ဟ0တ ်NကားနာမZကိ0 ဆကလ်က ်စစီeထားြခငး်a2ိမa2ိ သaိ2ိရန ်တရားqံ0း12င့ ်စစN်ကည့ပ်ါ။ Nကည့q်Zပါ အေမး အေြဖ - NကားနာမZ12င့ပ်တသ်ကT်ပီး 

အချကအ်လကပိ်0မိ0သaိ2ိရန ်12င့ ်ဘာကိ0ေမjာ်မ2နး်ထားရမညက်ိ0 သaိ2ိရန ်ခqိ0ငတ်ရားqံ0း12င့ ်ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

NကားနာမZမတိ0ငမ်ီ မညသ်ည့အ်ချိနမ်ဆိ0၌ ြပနလ်2န ်တိ0ငN်ကားချက ်(တနြ်ပန ်တိ0ငN်ကားချက)် တစခ်0 သငဖိ်0ငတ်ငသ်ငွး်1ိ0ငပ်ါသည ်သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငအ်ား ဆန ့က်ျငသ်ည့ ်

အြခား တိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0ခ0ကိ0 သငခ်ိ0ငခ်ိ0ငမ်ာမာ တငသ်ငွး်1ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် သငက် ြပနလ်2နတ်ိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ပါက 

တိ0ငN်ကားချက1်2စခ်0စလံ0းအတကွ ်NကားနာမZကိ0 သင၏်ြပနလ်2နတ်ိ0ငN်ကားချကအ်ား ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်Tပီးသညမ်2 ခ0နစ ်(၇) ရက ်ေနာကပိ်0ငး်တငွ ်ြပSလ0ပ်ရမညြ်ဖစေ်သာ်လညး် 

ဆယ့င်ါး (၁၅) ရကထ်က ်ပိ0မNကာသင့ပ်ါ။ အကယ၍် သငက် တနြ်ပနတ်ိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ပါက NကားနာမZမတိ0ငမ်ီ ယငး်ကိ0 အြခားပါတထီ ံအနညး်ဆံ0း 

ငါး (၅) ရက ်မတိ0ငမ်ီ လVကိ0ယတ်ိ0င ်ေပးပိ0ရ့မည။် 

တရားစရီငခ်ျက ်
NကားနာမZအTပီးတငွ ်ခqိ0ငတ်ရားqံ0းက ဆံ0းြဖတခ်ျကတ်စခ်0ကိ0 ယငး်ေနတ့ငွြ်ဖစေ်စ သံ0း (၃) ရကအ်တငွး်ြဖစေ်စ ြပSလ0ပ်ရပါမည။် တရားသV~ကးီက 

စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်တရားစရီငခ်ျကအ်ေVကာငး် အသေိပးစာတစေ်စာငက်ိ4 ထ4တြ်ပန်ေပးပါမည။် အကယ၍် တရားစရီငခ်ျကက် သင့ဖ်ကက်ိ0 ဦးစားေပးပါက 

အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်တရားသV~ကးီ ချမ2တသ်ည့အ်ရာကိ0 ြပSလ0ပ်ရနလ်ိ0အပ်ပါလမိ့်မည ်- ဥပမာ သင့အ်ား အင2ားအခနး်မ2 12ငမ်ချြခငး်။ အကယ၍် ခqိ0ငတ်ရားqံ0းက 

အမိ်a2ငဖ်ကက်ိ0 ဦးစားေပးစရာ ေတွn a2ိပါက တရားစရီငခ်ျကက် သငအ်ားဆန ့က်ျငဝ်ငေ်ရာကပ်ါလမိ့်မည။် အသေိပးချကက် မညသ်ိ0ေ့သာ တရားစရီငခ်ျက ်

ဝငေ်ရာကေ်Nကာငး် သင့အ်ား ေြပာပါလမိ့်မည။် 

• အကယ၍် ေငေွNကးဆိ0ငရ်ာ တရားစရီငခ်ျကက် ေကျနပ်ဖွယမ်ြဖစပ်ါက ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z ချီးြမlင့ေ်ပးအပ်ပါသည ်

• ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z ချီးြမlင့ေ်ပးအပ်သည ်

• ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z ချီးြမlင့ေ်ပးအပ်ြခငး် မြပSပါ 

• ေငေွNကးဆိ0ငရ်ာ တရားစရီငခ်ျက ်

• အကယ၍် တရားစရီငT်ပီးသညမ်2 ၁၀ ရကအ်တငွး် တရားစရီငမ်Zက0နက်ျစရိတမ်ျားအြပင ်အမိ်a2ငအ်ား ေငအွြပည့ေ်ပးေချပါက ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zြပနလ်ညရ်a2ိရနအ်မိန ့ ်ကိ0 

မေတာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါ။ 

• အကယ၍် သငက် ၁၀ ရကအ်တငွး် မေပးေချပဲ အသနားခလံ�ာတစေ်စာင ်ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်Tပီး လိ0အပ်ပါက ခဝံနစ်ာချSပ်တစခ်0အတကွ ်ေပးေဆာငပ်ါက 

အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zြပနလ်ညရ်a2ိရနအ်မိန ့ ်ေတာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်a2ငက် ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zြပနလ်ညရ်a2ိရနအ်မိန ့ ်တစခ်0 ေတာငး်ဆိ0ပါက 

တရားqံ0းက0နက်ျစရိတက် ြမင့တ်ငသ်ာွး1ိ0ငပ်ါသည၊် သိ0 ့ြဖစပ်ါ၍ တတ1်ိ0ငသ်ေလာက ်ြမနြ်မန ်ေပးေဆာငြ်ခငး်က အေကာငး်ဆံ0းြဖစသ်ည။် 

• အတငး်အကျပ် အမိ်မ212ငခ်ျသည့ ်ေနစ့ွတဲစခ်0ကိ0 ပိ4ငဆ်ိ4ငမ်Tြပန်လညရ်@Aိရန်အမိန ့်ကိ0 သင၏် အမိ်တခံါး၌ ရဲတစဦ်းမ2 ကပ်ေပးTပီး ၁၀ ရကေ်နာကပိ်0ငး်တငွ ်

စစီeပါလမိ့်မည။် အမိ်မ212ငခ်ျခရံြခငး်ကိ0 ေa2ာငN်ကeရန ်တရားစရီငခ်ျကအ်တိ0ငး် ေငအွြပည့က်ိ0 ယငး်ေနအ့ပါအဝင ်12င့ ်ယငး်ေနအ့ထ ိသင ်ေပး1ိ0ငပ်ါေသးသည။် 

• 12ငခ်ျသည့ ်ေနစ့ွမဲတိ0ငမ်ီ သင ်ေငေွပးပါက သင့အ်ေနြဖင့ ်အမိ်a2င1် 2င့ရဲ်တိ0 ့ြဖင့ ်အစအီစeများ ြပSလ0ပ်သင့T်ပီး ေငေွချTပီးေNကာငး် သကေ်သအြဖစ ်

ေငလွကခ်ြံဖတပိ်0ငး်တစခ်0 သမိ်းထားသင့ပ်ါသည။် 

အကယ်၍ တရားစရီငခ်ျက်က ေငေွ7ကးဆိ+ငရ်ာ တရားစရီငခ်ျက်က ေကျနပ်ဖွယမ်ြဖစပ်ါက ပိ+ငဆ်ိ+ငမ်J ချီးြမ̂င့ေ်ပးအပ်သည် (အများအားြဖင့ ်

"ေငေွချပါက ေနပါ" ဟF ကိFးကားEကသည်) ဟF ဆိFပါက D3ငခ်ျခံရြခငး်မ3 ေ]3ာငE်ကzsပီး အမ်ိတွင ်ဆက်လက်ေနထိFငရ်န ်D3ငခ်ျေနစွ့မဲတိFငမီ် 

မည်သည့အ်ချိနမ်ဆိF၌ အေ¨ကးတငေ်နေသာ မည်သည့ေ်ငမွဆိFကိF အြပည့ေ်ပးရန ်သင့ထံ်တွင ်အခွင့အ်လမ်း]3ိပါသည်။ 
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• အကယ၍် သငက် အမိ်မ212ငခ်ျသည့ေ်နစ့ွတဲငွ ် ေငေွပးေချပါက သင့အ်ေနြဖင့ ် ရဲကိ0သာ တိ0ကqိ်0ကေ်ပးရမညြ်ဖစT်ပီး ေငသွားြဖင့ ် ေပးရပါမည။် ရဲက 

ချကလ်ကမ်2တက်ိ0 လကခ်မံညမ်ဟ0တသ်ြဖင့ ်အမိ်မ2 12ငခ်ျမZကိ0 စစီeထားသည့အ်တိ0ငး် ဆကလ်ကလ်0ပ်ေဆာငပ်ါလမိ့်မည။် 

စိတ်ထတွဲင ်မAတ်ထားရန် - သင ်ေငအွြပည့ေ်ပးေချသညအ်ထ ိသင၏်မ2တတ်မ်းေပRတငွ ်တရားစရီငခ်ျကတ်စခ်0 ဆကလ်ကa်2ိေနပါမည။် ယငး်က သင၏် 

ေငေွချး1Zနး်အေပR သကေ်ရာက1်ိ0ငT်ပီး အနာဂတ ်အမိ်ရာ ရa2ိရန ်သင၏်စမွ်းရညအ်ေပR အဆိ0းသေဘာြဖင့ ်သကေ်ရာက1်ိ0ငပ်ါသည။် 

ပိDငဆ်ိDငမ်E ြပန်လညရ်Y2ိရန်အမိန ့် 
အကယ၍် တရားစရီငခ်ျကက် ပိ4ငဆ်ိ4ငမ်T ြပန်လညရ်@Aိရန် ချီးြမ�င့ခ်ျက ်ြဖစပ်ါက အေ�ကးတငa်2ိေနေသာ ေငအွားလံ0းကိ0 အြပည့ေ်ပးTပီးသည့တ်ိ0င ်သင့အ်ေနြဖင့ ်

စစီeထားသည့ ်အမိ်မ2 12ငခ်ျေသာေနစ့ွတဲငွ ်အမိ်မ2 ေြပာငး်ေq�nေပးရမညြ်ဖစသ်ည။် အကယ၍် သငက် ဆံ0းြဖတခ်ျကအ်တိ0ငး် သေဘာတVပါTပီး အမိ်တငွ ်

ဆကလ်ကေ်နလိ0ပါက တရားစရီငခ်ျကခ်ျသညမ်2 ၁၀ ရကအ်တငွး် ပံ0မ2နအ်သနားခလံ�ာများဆိ0ငရ်ာ တရားqံ0းသိ0 ့ အသနားခလံ�ာတစခ်0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်Tပီး 

ခဝံနစ်ာချSပ်တစခ်0 ပိ0ရ့န ်လိ0အပ်ပါလမိ်မည။် အယVခဝံငသ်ည့ ်လ0ပ်ငနး်စe တငွN်ကည့ပ်ါ 

၁၀ ရက ်အယVခဝံငသ်ည့ ်ကာလ က0နဆ်ံ0းTပီးေနာက ်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zြပနလ်ညရ်a2ိရနအ်မိန ့တ်စခ်0အတကွ ်ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်a2ငက် 

ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zြပနလ်ညရ်a2ိရန ်အမိန ့တ်စခ်0 ရယVချိနတ်ငွ ်အမိ်င2ားအား ရဲ တစဦ်းမ2 လVကိ0ယတ်ိ0ငြ်ဖစေ်စ သင၏်အမိ်တခံါးတငွ ်အသေိပးစာကိ0 ကပ်၍ြဖစေ်စ 

သတေိပးစာတစခ်0 ေပးအပ်ပါလမိ့်မည။် 

• ရဲ၏ သတေိပးစာက ေနထိ0ငရ်ာေနရာမ2 ထကွခ်ာွရန ်အမိ်င2ားထ၌ံ စာပိ0ေ့ပးသည့ေ်နစ့ွမဲ2  ထပ်ေဆာငး် (၁၀) ရက ်အချိနa်2ိသညဟ်0 ဆိ0ပါလမိ့်မည။် 

• ယငး်အသေိပးစာသည ်ထကွခ်ာွရန ်ေနာကဆ်ံ0းေန ့ တစခ်0ြဖစသ်ည။်  

• အကယ၍် အမိ်င2ားက အသေိပးစာတငွး် ပါa2ိသည့ ်အချိန1် 2င့ ်ေနစ့ွမဲ2  (၁၀) ရကက်ာလ အဆံ0းသတတ်ငွ ်မေြပာငး်ေသးပါက ရဲက အမိ်င2ားအား အတငး်အကျပ် 

ဖယa်2ား1ိ0ငT်ပီး အင2ားအမိ်ခနး်၏ တခံါးကိ0 သ~ံကSိးေသာြ့ဖင့ ်ခတ1်ိ0ငပ်ါသည။်  

အကယ၍် သငက် အယVခဝံငရ်န ် စစီeေနပါက စစီeထားသည့ ် အမိ်မ212ငခ်ျေသာေနစ့ွ ဲ မတိ0ငမ်ီ တတ1်ိ0ငသ်ေလာက ် ေစာေစာ အမိ်မ2ေြပာငး်ေq�nရန ် အစအီစeများ 

ြပSလ0ပ်ဖိ0 ့ လိ0အပ်ပါလမိ့်မည။် ရဲ ေရာကလ်ာချိန၌် သင့အ်တကွ ်ထကွခ်ာွချိန ်မိနစပိ်0ငး်မjသာ ရမညြ်ဖစသ်ည့အ်တကွ ်စစီeထားသည့ ်12ငခ်ျေနစ့ွမဲတိ0ငမ်ီ အနညး်ဆံ0း 

သင ်ပိ0ငဆ်ိ0ငေ်သာပစWညး်များအားလံ0းကိ0 အင2ားအမိ်ခနး်အြပငဖ်ကသ်ိ0 ့ ေq�nေြပာငး်ထားပါ။ 

(12ငခ်ျသည့်အချိန၌် အပါအဝင)် အင2ားအိမ်ခနး်တစ်ခ0ကိ0 ပိ0ငဆိ်0ငခွ်င့စွ်န ့လ်�တ်သည်12င့ ်အိမ်င2ားများအေနြဖင့ ်၄ငး်တိ0၏့ ပိ0ငဆိ်0ငမ်Zများကိ0 ဖယ်a2ားရန ်လိ0အပ်ပါသည်။  ရဲ က 

သင့အ်ား 12ငခ်ျချိန၌် သင၏်ပိ0ငဆိ်0ငမ်Zများကိ0 သင ်မဖယ်a2ားရေသးပါက သင၏်ပိ0ငဆိ်0ငမ်Zများကိ0 ြပနလ်ည်ရa2ိရန ်သင ်ြမနြ်မနေ်ြပာငး်ေq�nရပါလိမ့်မည်။ 12ငခ်ျခရံTပီးေနာက ်

သိ0မ့ဟ0တ ်ေြပာငး်ေq�n Tပီးေနာက ်သင၏်ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Zများကိ0 မညသ်ိ0 ့ ြပနလ်ညရ်a2ိ1ိ0ငပံ်0 ကိ0 Nကည့်qZပါ 

စတိထ်တဲငွ ်မAတသ်ားရန် - VကားနာမTအCပီး ဥပေဒအရ အမ်ိေသာပိ့တထ်ားမT ြဖစေ်ပvချိန်မတိ4ငမီ် အနညး်ဆံ4း ရကေ်ပါငး် (၂၀) အချိန်ယ;ပါသည။် 

ရဲက ကwD်4ပ်အား DAငခ်ျရန် လံ4းဝေပvမလာပါက ဘာြဖစပ်ါမလ။ဲ 
အမိ်a2ငက် ြပနလ်ညပိ်0ငဆ်ိ0ငမ်Zရa2ိရနအ်မိန ့က်ိ0 ဘယေ်တာမ့2 အသံ0းမချပဲ သင့အ်ား 12ငခ်ျရန ်ရဲအား ဘယေ်တာမ့2 အေNကာငး်မNကားသည့ ်အလားအလာa2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် 

ေယဘ0ယျအားြဖင့ ်အမိ်a2င ်12င့ ်အမိ်င2ားတိ0က့ ေငေွပးေချရန ်သေဘာတVညခီျကတ်စခ်0 လ0ပ်Tပီး အမိ်a2ငက် အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်ေနထိ0င1်ိ0ငေ်Nကာငး် သေဘာတVပါက 

ယငး်ြဖစရ်ပ် ြဖစပ်ာွး1ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် သေဘာတVညခီျကတ်စခ်0 ြပSလ0ပ်1ိ0ငစ်မွ်းa2ိပါက အမိ်a2ငအ်ား သငေ်ပးေချသည့ေ်ငအွတကွ ်လကခ်ြံဖတပိ်0ငး်တစေ်စာင ်

ရယVေNကာငး် ေသချာေစTပီး သေဘာတVညခီျကက်ိ0 စာြဖင့ေ်ရးသားရယVပါ။ 

အ
မိ်မ=  K=ငခ်ျြခငး် 
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အမိ်a2ငက် ြပနလ်ညပိ်0ငဆ်ိ0ငခ်ငွ့ရ်a2ိရနအ်မိန ့က်ိ0 ြပနလ်ညထ်0တြ်ပနေ်ပးရန ်ေယဘ0ယျအားြဖင့ ်တရားစရီငခ်ျကခ်ျသည့ေ်နစ့ွမဲ2 ရကေ်ပါငး် ၁၂၀ အတငွး် 

ေတာငး်ဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် 

အယGခံဝငသ်ည့ ်လDပ်ငန်းစt 
တရားသV~ကးီ၏ ဆံ0းြဖတခ်ျကတ်ငွ ်အပိ0ငး်12စပိ်0ငး် ပါa2ိတတပ်ါသည ်- ပိ4ငဆ်ိ4ငမ်T ြပန်လညရ်ယ;ြခငး် (12ငခ်ျြခငး်) 12င့ ်ေငေွVကးဆိ4ငရ်ာ တရားစီရငခ်ျက။် 

သင့အ်ားဆန ့က်ျင်ချမ2တ်သည့် တရားစီရင်ချက်တစ်ခ0ကိ0 အယVခံဝင်ရန် သင့ထံ်တွင် အခွင့အ်ေရးa2ိပါသည်။ အယVခံလ�ာများကိ0 သာမန်အသနားခံလ�ာများဆိ0င်ရာ တရားqံ0းa2ိ 

အရပ်သားစာေရး ထံတွင် ဖိ0င်တင်သွင်းပါသည်။ ခqိ0င်တရားqံ0းတစ်ခ0၏ ဆံ0းြဖတ်ချက်တစ်ခ0ကိ0 အယVခံဝင်ရန် အရပ်သားစာေရး၏ qံ0းခန်းသိ0 ့ တရားစီရင်ချက် မိတv yတစ်ေစာင်ကိ0 

သင်12င့အ်တV ယVေဆာင်သွားရန် လိ0အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်က အယVခံလ�ာတစ်ေစာင် ဖိ0င်တင်သွင်းရန် ေရွးချယ်ပါက လ0ပ်ငနး်စeသည ်ယငး် တရားqံ0းအဆင့တွ်င ်

ပိ0မိ0qZပ်ေထးွ1ိ0ငသ်ြဖင့ ်ေa2 nေနတစဦ်း၏ တိ0ငပ်ငအ်NကံေပးမZ သငရ်ယVရန ်အNကံြပSပါသည။် များေသာအားြဖင့ ်သင၏်အမ်ိa2ငက် ေa2 nေနတစဦ်းင2ားပါလိမ့်မည။် 

အကယ၍် သငက် ပိ6ငဆ်ိ6ငမ်*ြပန်လညရ်ယ2ြခငး် အတကွ ်တရားစရီငခ်ျကတ်စခ်6ကိ6 အယ2ခံဝငေ်နhပီး သင၏်အမ်ိတငွ ်ေနထိ6ငလ်ိ6ပါက 

ဆံ6းြဖတခ်ျကက်ိ6 အယ2ခံဝငရ်န် တရားစရီငသ်ည့ေ်နစွ့မဲ/ ဆယ ်(၁၀) ရက ်အချိန်ရပါသည။် 

ရဲအရာa2ိ သိ0မ့ဟ0တ် ရဲ မ2 သင့အ်ား အိမ်ြခံေြမမ2 ဖယ်a2ားြခင်းကိ0 ရပ်တန ့ရ်န် အယ;ခံ ခံဝန်ချက ်တစ်ခ0ကိ0လည်း သင် ဖိ0င်တင်သွင်းရမည်။ အကယ်၍ သင်က 

အိမ်ေသာ့ပိတ်ခံရြခင်းကိ0 ရပ်တန ့လိ်0ေNကာင်း အရပ်သားစာေရး၏qံ0းကိ0 မေြပာပဲ အယVခံ ခံဝန်ချက်တစ်ခ0 ဖိ0င်မတင်သွင်းပါက သင့အ်ေနြဖင့ ်ေငေွNကးဆိ0င်ရာ 

တရားစီရင်ချက်အတွက်သာ အယVခံေနမည်ြဖစ်Tပီး အိမ်ေသာ့ပိတ်ချမZက စီစeထားသည့်အတိ0င်း ဆက်လက်ြဖစ်ေပR 1ိ0င်ပါေသးသည်။ 

သင့်အေနြဖင့် ဖိ0င်တင်သွင်းေNကး ဆက်လက်ေပးရ1ိ0င်ေသးTပီး အယVခံ ခံဝန်ချက်က အိမ်င2ားအား ေငွေNကးဆိ0င်ရာ တရားစီရင်ချက် ပမာဏအတိ0င်း စာချSပ်တစ်ခ0အတွက် သိ0မ့ဟ0တ် 

၃ လစာ အိမ်င2ားခ 12စ်ခ0ထဲမ2 နည်းသည့်ပမာဏကိ0 ေပးေချရန် လိ0အပ်ေစပါသည်။ (အကယ်၍ သင်၏ဝင်ေငွက အလွန်နိမ့်ပါက  အယVခံလ�ာ ဖိ0င်တင်သွင်းချိန်တွင် သင့်အိမ်င2ားခ၏ 

သံ0းပံ0တစ်ပံ0ကိ0သာေပးရန် လိ0အပ်1ိ0ငပ်ါသည။်) ယငး်ေငကိွ0 အာမခံအေကာင့စ်ာရငး်တစခ်0အတွငး် ထည့ထ်ားပါမည။် သင့အ်ေနြဖင့ ်လစeအမ်ိင2ားခကိ0 အယVခံဝငသ်ည့ေ်နစွ့မဲ2 

ရက်ေပါငး် ၃၀ ြပည့တိ်0ငး် တရားqံ0းသိ0 ့ ေပးေချရနလ်ညး် လိ0အပ်ပါသည။် ထိ0သိ0 ့ြပSလ0ပ်ရန ်သငပ်ျက်ကွက်ပါက အယVခံ ခံဝနခ်ျက်က အဆံ0းသတ်သာွးTပီး အမ်ိမ212ငခ်ျြခငး်ကိ0 

ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်1ိ0ငပ်ါသည။် အချိSnေသာလများတွင ်ရက်ေပါငး် ၃၀ ေကျာ်a2ိေသာေNကာင့ ်ယငး် ေနာက်ဆံ0းေနကိ့0 သင ်မျက်ေြခမြပတ်လိ0က်Nကည့ထ်ားေNကာငး် 

ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ။ 

အကယ၍် အယ;ခံမဝငပ်ါက ဘာြဖစပ်ါမလ။ဲ 
ခqိ0ငတ်ရားqံ0းက ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z ြပနလ်ညရ်a2ိေရးဆိ0ငရ်ာ တရားစရီငခ်ျကတ်စခ်0 ချီးြမlင့ပ်ါက အမ်ိ@Aငအ်ေနြဖင့ ်ခqိ0ငတ်ရားqံ0းမ2 ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z 

ြပနလ်ညရ်a2ိေရးအမိန ့စ်ာဟ0ေခRသည ်စာရွကစ်ာတမ်းတစေ်စာင ်ေတာငး်ဆိ0ရန ်၁၀ ရက ်ေစာင့ဆ်ိ0ငး်ရမည။် ရဲတစဦ်း သိ0မ့ဟ0တ ်ရဲအရာa2ိ၏ လကေ်ထာကက် 

ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z ြပနလ်ညရ်ယVရနအ်တကွ ်အမိန ့စ်ာကိ0 သင့ထ် ံကိ0ယတ်ိ0ငပိ်0ေ့ပးမညြ်ဖစT်ပီး ယငး်က ပရဝ0ဏတ်ငွး်မ2ထကွခ်ာွရန ်သင့အ်ား ထပ်ေဆာငး် ၁၀ ရက ်ေပးပါသည။် 

အကယ၍် သငက် 

 

 

 

 

 

အကယ၍် သငက် ပိ+ငဆ်ိ+ငမ်J ြပန်လည်ရHEိေရးဆိ+ငရ်ာ တရားစရီငခ်ျက်ကိ+ အယFခံမဝငလ်ိ+ပါေသာ်လည်း ေငေွ7ကးဆိ+ငရ်ာ 

တရားစရီငခ်ျက်ကိ+သာ အယFခံဝငလ်ိ+ပါက သင့ထ်တံငွ ်တရားစရီငခ်ျက်ချသည့် ေနစွ့မဲE ရက်ေပါငး် သံ+းဆယ ်(၃၀) HEိပါသည်။ 

အယKခံလrာများကိF သာမနအ်သနားခံလrာများဆိFငရ်ာ တရားqံFး]3ိ အရပ်သားစာေရး ထံတွင ်ဖိFငတ်ငသွ်ငး်ပါသည်။ သငD်3င့အ်တK တရားစရီငခ်ျက် 

မိတt ¥တစေ်စာငကိ်F အရပ်သားစာေရးထံသိF ့ ယKသွားရန ်လိFအပ်ပါလိမ့်မည်။ ေငေွEကးဆိFငရ်ာ တရားစရီငခ်ျက်တစခ်FကိF အယKခံဝငရ်န ်

စာချ7ပ်တစခ်F မလိFအပ်ပါ။ 

အ
မိ်မ

=  K
=ငခ်

ျြခ
ငး်

 



၇၇

 

ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z ြပနလ်ညရ်ယVသည့အ်မိန ့စ်ာ လကခ်ရံa2ိTပီး ၁၀ ရကအ်တငွး် မေြပာငး်ေq�nပါက ရဲ သိ0မ့ဟ0တ ်ရဲအရာa2ိ၏ လကေ်ထာကက် သင့အ်ား ပရဝ0ဏတ်ငွး်မ2 

ကိ0ယထ်လိကေ်ရာက ်ဖယa်2ားပါလမိ့်မည။် 

အကယ၍် ခqိ0ငတ်ရားqံ0းက ေငေွVကးဆိ4ငရ်ာ တရားစရီငခ်ျကတ်စခ်0 ချမ2တပ်ါက တရားစရီငခ်ျကအ်တိ0ငး် ေပးေချရန ်သင့ထ်တံငွ ်ရက ်၃၀ အချိနရ်ပါသည။် 

ယငး်ေငကွိ0 သငမ်ေပးပါက သင့အ်ားတရားစွဆဲိ0သည့ဖ်ကက် ခqိ0ငတ်ရားqံ0းသိ0 ့ သာွး1ိ0ငT်ပီး ဖယ@်Aားမိန ့် ဟ4 ေခvသည့ ်စာရွကစ်ာတမ်းတစခ်4 ထ4တြ်ပန်ေပးရန် 

ေတာငး်ဆိ4Dိ4ငပ်ါသည။် ရဲ တစဦ်း သိ0မ့ဟ0တ ်ရဲအရာa2ိ၏လကေ်ထာကက် အသေိပးစာကိ0 သင့အ်ားကိ0ယတ်ိ0င ်ေပးြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏်အမိ်တခံါးေပRတငွ ်

ကပ်ြခငး်ြဖင့ ်ဖယa်2ားမိန ့က်ိ0 သင့ထ်ေံပးပိ0ပ့ါလမိ့်မည။် ဖယa်2ားမိန ့ ်ကိ0သင့အ်ားေပးသည့အ်ချိနတ်ငွ ်ရဲ သိ0မ့ဟ0တ ်ရဲအရာa2ိ၏လကေ်ထာကက် သင့အ်ား 

ဆန ့က်ျငသ်ည့ ်တရားစရီငခ်ျကက်ိ0 ေငေွပးေချရန ်သV သိ0မ့ဟ0တ ်သVမ ေရာငး်ချမည့ ်ပိ0ငဆ်ိ0ငပ်စWညး် စာရငး်တစခ်0 ြပSလ0ပ်ပါလမိ့်မည။် ယငး်စာရငး်ကိ0 

ဒဏ်ေVကးေကာက်ခံမT တစခ်0ဟ0 ေခRပါသည။် 

ဒဏ်ေVကးေကာကခ်ံမTတစခ်4ကိ4 သင၏်အမ်ိြခံေြမေပvတငွ ်ကပ်ပါက အက;အညပိီ4မိ4ရ@Aိရန် ေ@A Mေနတစဦ်း သိ4မ့ဟ4တ ်တရားေရးအေထာကအ်က;ကိ4 ချကခ်ျငး် 

ဖ4န်းေခvပါ။ အကယ၍် သငက် ဘာမ2မလ0ပ်ပါက ဒဏေ်Nကးေကာကခ်မံZ ထ0တြ်ပနသ်ညမ်2 ရကသ်တv ပတအ်ေတာ်NကာNကာတငွ ်ရဲ သိ0မ့ဟ0တ ်ရဲအရာa2ိမ2 

ေရာငး်ချမZတစခ်0တငွ ်သင၏်ပိ0ငဆ်ိ0ငပ်စWညး်ကိ0 ယငး်က ေဒRလာ ၃၀၀ ေအာက ်တနဖိ်0းမဟ0တပ်ါက (သငက် အမိ်ေထာငa်2ိပါက 12င့ ်သင1်2င့သ်င၏်အမိ်ေထာငဖ်က ်

12စဦ်းစလံ0းကိ0 တရားစွထဲားပါက တနဖိ်0း ေဒRလာ ၆၀၀) ေရာငး်ချပါသည။် ဒဏေ်Nကးေကာကခ်မံZ (သင၏်ပိ0ငဆ်ိ0ငပ်စWညး်ကိ0 ေရာငး်ချမZ) အေပR သငက်န ့က်ကွပ်ါက 

အယVခလံ�ာတစေ်စာင ်သင ်ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်1ိ0ငပ်ါသည။် 

လ4ပ်ခလစာများမT ြဖတယ်;ြခငး် 
ပနဆ်ိ0ငလ််ေဗးနးီယား ဥပေဒက အမ်ိa2ငတ်စဦ်းအား စရနေ်ငပွမာဏထက် ေကျာ်လွနသ်ည့ ်ပျက်စးီမZအတွက် တရားစရီငခ်ျက်တစခ်0ကိ0 ေကာက်ခံရန ်

ြဖတ်ယVသည့ပ်မာဏက အေ�ကးတငသ်V၏ ဝငေ်ငကိွ0 ဆငး်ရဲမZ¡ွနြ်ပချက် ပမာဏေအာက် မေရာက်ေစသ၍ အမ်ိင2ား၏အသားတငလ်0ပ်ခတစခ်0၏ ၁၀% အထ ိ

ြဖတ်ယVရန ်ခွင့ြ်ပSပါသည။် 
 

 

သငသ်ည ်အမ်ိ)*ငတ်စေ်ယာက ်

ြဖစပ်ါသလား။

 

အ
မိ်မ=  K=ငခ်ျြခငး် 



၇၈

 

အမ်ိမ2B2ငခ်ျသည့ ်အသေိပးစာ အချိန်ဇယားများ 
လ2ေနအမ်ိခန်း သိ6မ့ဟ6တ ်လ2ေနအမ်ိအတကွ ်အမ်ိR/င/်အမ်ိင/ားကိ6 ./စခ်ျြခငး်/သကတ်မ်းမတိ6းသည့ ်လ6ပ်ငန်းစz အချိန်ဇယား - 

အကယ၍် .*ငခ်ျရသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်ေနာကပ်ါအတိ8ငး်ြဖစပ်ါက - အမ်ိ)*ငတ်စဦ်းမ* အမ်ိင*ားတစဦ်းအား ေပးရမညမ်*ာ - 

အမိ်င4ားခ မေပးေချြခငး် ၁၀ ရက ်သတေိပးစာ 

တရားမဝင ်ေဆးဝါးများ54င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်လOပ်34ားမOများ ၁၀ ရက ်သတေိပးစာ 

တစ်လuပီးတစ်လ အင4ားစာချTပ် သိ;မ့ဟ;တ် အတိ;ငး်အဆမ့ဲကာလ အင4ားစာချTပ်တစ်ခ; 

သက်တမ်းက;နသွ်ားပါက/အေထွေထွ ချိTးေဖာက်မOြပTပါက 

၁၅ ရက ်သတေိပးစာ 

တစ5်4စ ်သိ;မ့ဟ;တ ်ေလျာန့ညး်သည့ ်အင4ားစာချTပ်တစခ်; သကတ်မ်းက;နသ်ာွးပါက/အေထေွထ ွ

ချိTးေဖာကမ်OြပTပါက 

၁၅ ရက ်သတေိပးစာ 

တစ5်4စထ်ကေ်ကျာ်လနွသ်ည့ ်အင4ားစာချTပ်တစခ်; 

သကတ်မ်းက;နသ်ာွးပါက/အေထေွထ ွချိTးေဖာကမ်OြပTပါက 

ရက ်၃၀ သတေိပးစာ 

 

ေရွ[လျားအမ်ိ ရပ်နားမ*စခန်းအတကွ ်အမ်ိR/င/်အမ်ိင/ား ./ငခ်ျေရး လ6ပ်ငန်းစzအချိန်ဇယား - 

အကယ၍် .*ငခ်ျရသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်ေနာကပ်ါအတိ8ငး်ြဖစပ်ါက - အမ်ိ)*ငတ်စဦ်းမ* အမ်ိင*ားတစဦ်းအား ေပးရမညမ်*ာ - 

တစ5်4စေ်အာကေ်လျာေ့သာ သိ;မ့ဟ;တ ်အတိ;ငး်အဆမဲက့ာလအတကွ ်အင4ားစာချTပ်ကိ; 

အေထေွထ ွချိTးေဖာကမ်O 

ရက ်၃၀ 

တစ5်4စထ်ကေ်ကျာ်ေသာ အင4ားစာချTပ်အား အေထေွထ ွချိTးေဖာကမ်O အသေိပးစာ ေပးuပီးသညမ်4 ၃ လ 

အမိ်င4ားခေပးရန ်ပျကက်ကွမ်O - ဧuပီလ -Uသဂ;တလ် အUကား ၁၅ ရက ်

အမိ်င4ားခေပးရန ်ပျကက်ကွမ်O - စကတ်ငဘ်ာ - မတလ် အUကား  ရက ်၃၀ 

 

တရားေရးရာ ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကမ်*များ ./င့ ်သာမန် အသနားခံလZာများဆိ6ငရ်ာ အယ2ခံလZာအတကွ ်အမ်ိR/င/်အမ်ိင/ား 

./ငခ်ျေရးလ6ပ်ငန်းစz အချိန်ဇယား - 

ခqိ0ငတ်ရားqံ0း တရားသV~ကးီက NကားနာမZကိ0 စစီeပါသည ် အမိ်a2ငမ်2 တိ0ငN်ကားချကက်ိ0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်Tပီး ၁-၁၅ ရက ်

ခqိ0ငတ်ရားqံ0း တရားသV~ကီးက တရားစရီငခ်ျက်ကိ0 NကားနာမZကိ0နဂံိ0းချSပ်ချိန ်သိ0မ့ဟ0တ်  ၃ ရက ်အတငွး် ချမ2တပ်ါသည ်

အမိ်a2ငမ်2 ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z ြပနလ်ညရ်ယVရန ်အမိန ့ ် အမိန ့ခ်ျသည့ေ်နေ့နာကမ်2 ၁၀ ရက ်NကာTပီးေနာက ်

ပိ0ငဆိ်0ငမ်Z ရယVရန ်အမိန ့စ်ာကိ0 ေပးပိ0သ့ည့်ရဲအ့ေနြဖင့ ်ေနထိ0ငေ်နသVများက ပရဝ0ဏ်ေပRတွင ်

ေနာက်ပါရက်ထက် ေကျာ်Tပီးေနပါက ၄ငး်တိ0ကိ့0 12ငခ်ျ1ိ0ငပ်ါသည် - 

ပိ0ငဆ်ိ0ငမ်Z ရယVရနအ်မိန ့စ်ာ ကိ0 ေပးTပီးေနာက ်၁၀ ရကအ်Nကာ 

တရားစီရငခ်ျက်က လVေနထိ0ငသ်ည့် အိမ်ြခံေြမကိ0 ပိ0ငဆိ်0ငမ်Zြပနလ်ည်ရယVေပးြခငး်အေပR 

သက်ေရာက်ပါက ေနာက်ပါရက်အတွငး် အယVခံဝငပ်ါ - 

အမိန ့ခ်ျTပီးေနာက ်၁၀ ရက ်အတငွး် 

တရားစီရငခ်ျက်က ေငေွNကးအတွက်ြဖစ်ပါက သိ0မ့ဟ0တ် လVေနရနမ်ဟ0တ်သည့် အိမ်ြခံေြမကိ0 

ပိ0ငဆိ်0ငမ်Z ြပနလ်ည်ရယVြခငး်အတွက် ေနာက်ပါရက်အတွငး် အယVခံဝငပ်ါ - 

အမိန ့ခ်ျTပီးေနာက ်၃၀ ရက ်အတငွး် 
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အေမး %&င့ ်အေြဖ - <>ငခ်ျြခငး် 

ေြပာငး်ေhi _ရန် ကXB်Dပ် အချိန်ပိDလိDပါသည။် ကXB်Dပ်၏ အေြခအေနက တမGထGးြခားပါသည။် ယငး်က 
အေရးပါပါသလား။  
ေနထိ0င်ဖိ0 ့ ေနရာသစ်တစ်ခ0 a2ာေတွnရန် သိ0မ့ဟ0တ် သင်၏ပိ0င်ဆိ0င်ပစWည်းများကိ0 ေြပာင်းေq�nရန် အချိန်ပိ0မိ0 ေတာင်းဆိ0ရန် အခွင့အ်ေရး သင့ထံ်တွင်မa2ိပါ။ တာဝန်ဝတv ရားများက 

အိမ်င2ားတိ0င်းအတွက် အတVတVြဖစ်ပါသည်။ သင်သည် အသက်အရွယ်~ကီးသV 1ိ0င်ငံသားတစ်ဦးြဖစ်သည် ြဖစ်ေစ သင့ထံ်တွင် ကေလးများa2ိသည်ြဖစ်ေစ အင2ားစာချSပ် 

သိ0မ့ဟ0တ် သင်သေဘာတVထားသည့် စာချSပ်ကိ0 ြဖည့်ဆည်းရန် တရားဝင် ဝတv ရားတစ်ခ0 သင့ထံ်တွင် a2ိTပီး သင်က စာချSပ်ကိ0ေဖာက်ဖျက်ပါက အိမ်မ212င်ချရန် 

သင့အ်မ်ိa2ငထ်တွံင ်တရားဝငအ်ခွင့အ်ေရးa2ိပါသည။် အကယ်၍ သငက် အမ်ိင2ားခ မေပးပါက အမ်ိa2ငထ်တွံင ်သင့အ်ား12ငခ်ျရန ်အခွင့အ်ေရး လံ0းဝ a2ိပါသည။် သင ်

ေနမေကာငး်ေသာေNကာင့ ်သိ0မ့ဟ0တ် အလ0ပ်ြပSတ်ေသာေNကာင့ ်သိ0မ့ဟ0တ် အြခား ေငေွတာငး်ခံလ�ာများ ေပးစရာa2ိေသာေNကာင့ ်အမ်ိင2ားခ ေနာက်ကျေပးသည ်

ဆိ0ြခငး်က အေရးမပါပါ။ အချိနပိ်0ရa2ိရန ်သင၏်အမ်ိa2င1်2င့ ်ညl1ိZငိး်ဖိ0 ့ ~ကိSးစား1ိ0ငပ်ါေသးသည။် အကယ်၍ သင၏်အမ်ိa2ငက် အချိနပိ်0မိ0ေပးရန ်သေဘာတVပါက သင ်

ပိ0NကာNကာေန1ိ0ငေ်Nကာငး် ေဖာ်ြပသည့ ်သေဘာတVညခီျက် တစခ်0ကိ0 အမ်ိa2ငအ်ား လက်မ2တ်ထိ0းခိ0ငး်ပါ။ 

ကXB်Dပ်ထတံငွ ်သာွးစရာေနရာမY2ိပါ။ ကXB်Dပ် ဘာလDပ်သင့ပ်ါသလ။ဲ 
သင့အ်ေနြဖင့ ်သင် 12င့ ်သင် ပိ0င်ဆိ0င်ေသာပစWည်းများ 12စ်မျိSးလံ0းအတွက် ေနရာတစ်ခ0a2ာေဖွဖိ0 ့ လိ0ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ပိ0င်ဆိ0င်ပစWည်းများကိ0 ချန်မထားခ့ဲပါ12င့။် သင်၏အိမ်a2င်က 

ယင်းတိ0ကိ့0 သင့အ်တွက် သိမ်းထားေပးဖိ0မ့လိ0ပါ၊ အမ2န်တကယ်တွင် သင်၏ပိ0င်ဆိ0င်ပစWည်းများကိ0 ချန်ထားခ့ဲပါက အိမ်a2င်မ2 သင့အ်ား သိ0ေလ2ာင်ခ ေကာက်ခံ1ိ0င်ပါသည်။ 

အကယ်၍ ေနစရာ ေနရာတစ်ခ0 မေတွn a2ိပါက မိသားစ0 သိ0မ့ဟ0တ် မိတ်ေဆွသVငယ်ချငး်များကိ0 ဆက်သယ်ွပါ။ ေနစရာ ေနရာသစတ်စခ်0 a2ာေတွnသညအ်ထ ိ

သင့ပိ်0ငဆ်ိ0ငပ်စWညး်များကိ0 ယာယီသိ0ေလ2ာငရ်ာေနရာတွင ်သင ်ထားလိ01ိ0ငပ်ါသည။် ေဒသ1vရတွငး် ခိ0လZရံာအမိ0းအကာ သိ0မ့ဟ0တ် အကVးအေြပာငး်ကာလ အမ်ိရာကိ0လညး် 

သင ်ဆက်သယ်ွ1ိ0ငပ်ါသည။် 

အမ်ိမ2 B2ငခ်ျမEတစခ်DကိD ကXB်Dပ် ရပ်တန ့်BိDငစ်ွမ်း Y2ိပါမညလ်ား။ 
အကယ၍် 12ငခ်ျသည့အ်မZက အမိ်င2ားခ မေပးြခငး်ေNကာင့သ်ာ ြဖစပ်ါက သင့အ်ား အမ2နတ်ကယ ်အမိ်မ212ငမ်ချမ ီမညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွမ်ဆိ0 တရားqံ0း 

က0နက်ျစရိတမ်ျားအပါအဝင ်ခqိ0ငတ်ရားqံ0းမ2 အမိန ့ခ်ျခဲသ့ည့ ်ပမာဏကိ0 ေပးြခငး်ြဖင့ ်အမိ်မ212ငခ်ျြခငး်ကိ0 သင ်ရပ်တန ့1်ိ0ငပ်ါသည။် ယငအ်ား ေငေွပးပါက ေနပါ 

အခငွ့အ်ေရး ဟ0ေခRပါသည။် အမိ်a2ငက် ပိ4ငဆ်ိ4ငမ်Tြပန်လညရ်ယ;ရန်အမိန ့် တစခ်0 ေတာငး်ဆိ0ပါက တရားqံ0းက0နက်ျစရိတက် ြမင့တ်ငသ်ာွး1ိ0ငပ်ါသည၊် သိ0 ့ြဖစပ်ါ၍ 

တတ1်ိ0ငသ်ေလာက ်ြမနြ်မန ်ေပးေဆာငြ်ခငး်က အေကာငး်ဆံ0းြဖစသ်ည။် သင ်တငa်2ိေသာအေ�ကးအတကွ ်ေငေွပးေချမZများ ြပSလ0ပ်ရန ်အမိ်a2င1် 2င့ ်

သေဘာတVညခီျကတ်စခ်0 ေရာကa်2ိဖိ0လ့ညး် သင~်ကSိးစား1ိ0ငပ်ါသည။် အကယ၍် သေဘာတVညခီျကတ်စခ်0 ေရာကa်2ိေအာင ်သငစ်မွ်းေဆာင1်ိ0ငပ်ါက ယငး်အား 

စာြဖင့ေ်ရးသားTပီး ရယVေNကာငး် ေသချာေအာငလ်0ပ်ပါ၊ သိ0မ့2သာ အမိ်a2ငက် သင့အ်ား 12ငခ်ျရန ်~ကSိးစားပါက သင့ထ်တံငွ ်သကေ်သa2ိပါလမိ့်မည။် 

 

က].်6ပ်၏အမ်ိR/ငက် အမ်ိေသာပိ့တh်ပီး က].်6ပ်အား အမ်ိြပငတ်ငွထ်ားရန် hခိမ်းေြခာကခ့ဲ်သည။် ဒါကိ6 ၄ငး်တိ6 ့ လ6ပ်.ိ6ငပ်ါသလား။ 

တရားqံ0းအမိန ့တ်စခ်0မပါပဲ အမိ်a2ငက် သင့အ်ား လVေနအမိ်ခနး် သိ0မ့ဟ0တ ်ေနအမိ် အြပငတ်ငွ ်ေသာခ့တပိ်တထ်ားရန ်ခငွ့မ်ြပSပါ။ ယငး်ကိ0 မိမိသေဘာြဖင့ ်

အမိ်မ212ငခ်ျြခငး် တငွ ်ကိ0းကားNကည့q်Zပါ။ အကယ၍် အမိ်င2ားတစဦ်းအား အမိ်မ212ငခ်ျရာတငွ ်အမိ်a2ငမ်2 မ2နက်နေ်နသည့တ်ိ0င ်မိမိသေဘာြဖင့ ်အမိ်မ212ငခ်ျြခငး်က 

တရားမဝငပ်ါ။ အမိ်a2ငတ်စဦ်းမ2 လ4ပ်ရမညမ်Aာ အင2ားစာချSပ်အရ လိ0အပ်သည့အ်တိ0ငး် 12င့ ်ခqိ0ငတ်ရားqံ0းြဖင့ ်အမိ်မ212ငခ်ျြခငး်အတကွ ်သင့ေ်လျာ်သည့ ်

လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်မ2တဆင့သ်ာွးရန ်အမိ်င2ားအား အမ်ိမAဆငး်ေပးရန် အသေိပးစာကိ0 ေပးအပ်ြခငး်ြဖစသ်ည။် ရဲ သိ0မ့ဟ0တ ်ရဲအရာa2ိ တစဦ်းကသာ အမိ်င2ား၏ 

ပိ0ငဆ်ိ0ငပ်စWညး်တစခ်0ကိ0 တရားဝငဖ်ယa်2ား1ိ0ငT်ပီး တရားqံ0းအမိန ့ြ်ဖင့ ်အမိ်င2ားအား အမိ်ြပငတ်ငွေ်သာခ့တထ်ား1ိ0ငပ်ါသည ်

အ
မိ်မ=  K=ငခ်ျြခငး် 



၈၀

 

တရားမဝငသ်ည့ ်မိမိသေဘာြဖင့ ်12ငခ်ျြခငး်အတကွ ်ဥပမာများတငွ ်ပါဝငသ်ညမ်2ာ - 

• သ~ံကSိးပတT်ပီး ေသာခ့တြ်ခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်ေသာခ့ေလာကမ်ျား ေြပာငး်ြခငး် 

• သင၏်ကိ0ယ်ပိ0ငပ်စWညး်ကိ0 အမ်ိြခံေြမေပRမ2 ဖယ်a2ားြခငး် 

 

• သင်၏ ေရမီး အားလံ0း သိ0မ့ဟ0တ် အချိSnကိ0 ပိတ်ြခင်း 

• အမ်ိတံခါး သိ0မ့ဟ0တ် ြပတငး်ေပါက်များကိ0 ဖယ်a2ားြခငး် 

 

အမိ်a2ငက် မိမိသေဘာြဖင့ ်အမိ်မ212ငခ်ျြခငး်လ0ပ်ေဆာငသ်ည့အ်တကွ ်အမိ်င2ားထတံငွ ်ြဖစေ်အာငလ်0ပ်ေဆာင1်ိ0ငသ်ည့ ်ေရွးချယစ်ရာအချိS n a2ိပါသည။် 

သင၏်ေရွးချယစ်ရာများ12င့ ်ပတသ်ကT်ပီး ေa2 nေနတစဦ်းအား တိ0ငပ်ငပ်ါ။ 

1. ရဲကိ0 ေခRဆိ0ပါ။ ပရဝ0ဏအ်တငွး် ေနထိ0ငရ်န ်သင့ထ်တံငွအ်ခငွ့အ်ေရးတစခ်0a2ိေNကာငး် ြပသရန ်သငလ်ိ0အပ်ပါလမိ့်မည။် သိ0 ့ြဖစပ်ါ၍ ယငး်သိ0 ့ြဖစ1်ိ0ငသ်ညဟ်0 

သငေ်မjာ်မ2နး်ထားပါက သင၏်အင2ားစာချSပ် မိတv yတစေ်စာင ်12င့ ်လကa်2ိ ေရမီး အသံ0းစရိတေ်တာငး်ခလံ�ာများကိ0 အမိ်ြပငပ် - သင၏် ကားတငွး် သိ0မ့ဟ0တ ်

ပိ0ကဆ်အံတိ ်စသြဖင့တ်ိ0အ့တငွး် သမိ်းထားပါ။ အချိS nေသာ ရဲဌာနများက သင့အ်ား အမိ်ခနး်တငွး် ြပနလ်ညေ်ရာကa်2ိေစရန ်အမိ်a2င1် 2င့သ်င့အ်Nကား 

Nကားဝငေ်ပးTပီး အချိS nေသာ ရဲဌာနများက ပါဝငစ်ကွဖ်ကရ်န ်ြငငး်ဆနပ်ါလမိ့်မည။် ယeယeေကျးေကျးေနTပီး စတိေ်အးလကေ်အးထားပါ။ 

2. အကVအညရီa2ိရနအ်တကွ ်တရားေရးရာ အေထာကအ်ကV သိ0မ့ဟ0တ ်ပ0ဂpလကိေa2 nေနတစဦ်းအား ဖ0နး်ေခRဆိ0ပါ။ 

3. သာမနအ်သနားခလံ�ာများအတကွ ် တရားqံ0းမ2 တရားသV~ကးီက အမိ်a2ငအ်ား ဆန ့က်ျငသ်ည့ ် အမိန ့တ်စခ်0 ထ0တြ်ပနေ်ပးရန ် ေတာငး်ဆိ0ပါ။ ယငး်ြဖစရ်ပ်တငွ ်

အမိန ့တ်စခ်0သည ် အမိ်a2ငအ်ား သင၏်ေနအမိ်တငွး် ြပနလ်ညေ်နထိ0ငခ်ငွ့ြ်ပSTပီး သင၏်ေရမီး များကိ0 ြပနဖ်ွင့ေ်ပးရန ် 12င့/်သိ0မ့ဟ0တ ် သင၏်ေနအမိ်ကိ0 သငမ်2 

တရားဝငအ်သံ0းြပSမZကိ0 စကွဖ်ကေ်12ာင့ယ်2ကြ်ခငး်မ2 ရပ်တန ့ရ်န ်¡�နN်ကားသည့ ်တရားqံ0းအမိန ့ ်ြဖစ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

4. အမိ်a2ငထ်မံ2 အမ2နတ်ကယ ်ပျကစ်းီဆံ0းqZ ံးမZများအတကွ ်ေကာကခ်ရံန ်ေတာငး်ဆိ0ပါ။ အမ2နတ်ကယ ်ပျကစ်းီဆံ0းqZ ံးမZများဆိ0သညမ်2ာ သငခ်စံားခဲရ့ေNကာငး် 

သကေ်သြပ1ိ0ငသ်ည့ ်ဆံ0းqZ ံးမZများအားလံ0း ြဖစ1်ိ0ငပ်ါသည။် ဥပမာ - သင၏်အမိ်a2ငက် အမိ်ေသာပိ့တT်ပီး သင့အ်ား အမိ်ြပငဖ်ကတ်ငွထ်ားမZေNကာင့ ်သင့အ်ား 

အတငး်အကျပ်ေြပာငး်ေq�n ရေစခဲပ့ါက ဟိ0တယခ်နး်အတကွ ်ကျိSးေNကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်က0နက်ျစရိတတ်စခ်0 ြဖစ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

5. အကယ၍် အမိ်a2င၏်လ0ပ်ေဆာငခ်ျကက် လနွလ်နွက်ျyးကျyးြဖစခ်ဲT့ပီး စတိပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ ဆငး်ရဲဒ0က� 12င့ ်q0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ ထခိိ0ကမ်Z ဆိ0းဆိ0းရွားရွား ြဖစေ်စခဲပ့ါက 

အြပစေ်ပးခရံေစ1ိ0ငေ်သာ ပျကစ်းီဆံ0းqZ ံးမZများကိ0 a2ာယVပါ။ 

အမ်ိြခံေြမေပfမ2 B2ငခ်ျခံခဲရ့jပီးေနာက ်သိDမ့ဟDတ ်ေြပာငး်ေhi _ထကွခွ်ာjပီးေနာက ်ကXB်Dပ်၏ 

ပိDငဆ်ိDငပ်စpညး်များကိD မညသ်ိD ့ ြပန်လညရ်Y2ိBိDငပ်ါသလ။ဲ 
အကယ၍် သငက် ေလာေလာလတလ်တ ်အင2ားအမိ်ြခေံြမတစခ်0မ2 ေြပာငး်ေq�nထကွခ်ာွခဲပ့ါက သိ0မ့ဟ0တ ် 12ငခ်ျခခံဲရ့ပါက သငခ်ျနထ်ားခဲသ့ည့ ်

သင၏်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်ပစWယများကိ0 ကန ့သ်တက်ာလတစခ်0အတငွး် ြပနလ်ညရ်ယV1ိ0ငပ်ါသည။် 

အကယ၍် သငသ်ည ်အင2ားအမိ်ြခေံြမတစခ်0မ2 12ငခ်ျခခံဲရ့ပါက သိ0မ့ဟ0တ ်ေြပာငး်ေq�nထကွခ်ာွခဲပ့ါက သင၏်အမိ်a2ငက်ိ0 ဆကသ်ယွရ်န ်သင့ထ်တံငွ ်ဆယရ်က ်

အချိနa်2ိTပီး သင ်ချနထ်ားခဲသ့ည့ ်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 ြပနလ်ညရ်ယVရန ်ရညရွ်ယေ်Nကာငး် အမိ်a2ငသ်ေိအာင ်

မ2တ်ချက် - အခနး်င2ားသည့အိ်မ်များအတွက် စည်းမျeးများက ကဲွြပားပါသည်။ အခနး်င2ားသည့ ်အိမ်များကိ0 ဟိ0တယ်များအြဖစ် သတ်မ2တ်ဆက်ဆံပါသည်။ အကယ်၍ 

အိမ်င2ားက အခနး်တစ်ခနး်ကိ0 င2ားထားTပီး ယငး်အတွက် အင2ားခမေပးပါက အိမ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ယငး်အခနး်တံခါးကိ0 သ~ံကိSးပတ်ေသာ့ခတ်1ိ0ငပ်ါသည်။ အကယ်၍ 

သငေ်နထိ0ငရ်သည့အ်ေြခအေနက အခနး်င2ားသည့အိ်မ်တစ်ခ0၏ အဓိပ�ါယ်သတ်မ2တ်ချက်12င့ ်ကိ0က်ညီပါက အိမ်င2ားများ၏ အခွင့အ်ေရးများ အဖဲွnအစည်း သိ0မ့ဟ0တ် 

တရားေရးအေထာကအ်ကV တစခ်0ထ ံဖ0နး်ေခRဆိ0ပါ။ အမိ်a2ငက် အမိ်ြခေံြမကိ0 အခနး်င2ားသည့အ်မိ်တစလ်ံ0း သိ0မ့ဟ0တ ်ေဘာ်ဒါေဆာငဟ်0  ေခRဆိ0qံ0မjေNကာင့ ်

၄ငး်တိ0ထ့၌ံ ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား အမိ်a2င ်အမိ်င2ားအကဥ်ပေဒ ေအာကတ်ငွ ်အကာအကယွအ်ချိS n မa2ိဟ0 မဆိ0မြဖစ ်ဆိ0ရမညမ်ဟ0တပ်ါ။ 
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၈၁

 

လ0ပ်ပါ။ ချနထ်ားခဲသ့ည့ ်မညသ်ည့က်ိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်မဆိ0ကိ0 ြပနလ်ညရ်ယVရန ်သင၏်ရညရွ်ယခ်ျကအ်ေNကာငး်ကိ0 သင၏်အမိ်a2ငအ်ား ဖ0နး်ေခRဆိ0ြခငး်ြဖင့လ်ညး်ေကာငး် 

စာတစေ်စာငပိ်0 ့ြခငး်ြဖင့လ်ညး်ေကာငး် အသေိပးသင့ပ်ါသည။် သင့အ်မိ်a2ငထ်သံိ0 ့ ပိ0ခ့ဲသ့ည့စ်ာအတကွ ်မိတv yတစေ်စာငက်ိ0 သမိ်းထားပါ။ အကယ၍် အမိ်မ2 

12ငခ်ျခရံTပီးေနာက ်သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 ချနထ်ားခဲေ့Nကာငး် အမိ်a2ငထ်မံ2 အသေပးစားတစေ်စာင ်လကခ်ရံa2ိTပီးေနာက ်သငက် အမိ်a2ငက်ိ0 ပထမ 

၁၀ ရကအ်တငွး် မဆကသ်ယွပ်ါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်အားလံ0းကိ0 စနွ ့ပ်စ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

သင၏် ပိ0ငဆ်ိ0ငပ်စWညး်များကိ0 ရယVလိ0ေNကာငး် ေNကြငာ၍ သင၏်အမိ်a2ငအ်ား ဆကသ်ယွT်ပီးေနာက ်သင ်အမိ်မ2 12င့ခ်ျခခံဲရ့သည့ေ်န ့ သိ0မ့ဟ0တ ်

သင၏်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 ြပနလ်ညရ်ယVရန ်သင့အ်ား အမိ်a2ငမ်2 အသေိပးစာတငွပ်ါa2ိသည့ ်စာတိ0ကတ်ဆံပ်ိပါ ေနစ့ွမဲ2 ရကေ်ပါငး် ၃၀ အချိနa်2ိပါသည။် 

အကယ၍် သငက် ေq�nေြပာငး်ထကွခ်ာွခဲT့ပီးြဖစက်ာ သင၏်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 ချနထ်ားခဲပ့ါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များ သငခ်ျနထ်ားခဲေ့Nကာငး် 

သင့အ်ားအေNကာငး်Nကားသည့ ်အသေိပးစာကိ0 ပိ0ေပးရမည။် အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငအ်ား သငက် ေa2 nဆကပိ်0ရ့မည့လ်ပ်ိစာတစခ်0 မေပးခဲပ့ါက အသေိပးစာကိ0 

သင၏်လပ်ိစာေဟာငး်သိ0 ့ ပိ0ပ့ါလမိ့်မည။် အကယ၍် သင့အ်ား အမိ်မ212ငခ်ျပါက သင၏်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်သင၏်ကိ0ယပိ်0ငပ်စWညး်များကိ0 ချနထ်ားခဲေ့Nကာငး် အသေိပးစာ 

သင့ထ်သံိ0ပိ့0ေ့ပးရန ်မလိ4ပါ။ သင၏်အမိ်a2ငက်ိ0 သင့ဖ်ာသာ ဆကသ်ယွရ်ပါလမိ့်မည။် 

သင့အ်ား အမိ်မ212ငခ်ျTပီးေနာက ်သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏် အမိ်ြခေံြမမ2 ထကွခ်ာွရန ်သင့ထ်ပိံ0သ့ည့ ်သင့အ်မိ်a2င၏် အသေိပးစာပါ စာတိ0ကတ်ဆံပ်ိ ေနစ့ွမဲ2 ၁၀ ရကအ်Nကာတငွ ်

သင၏်ပိ0ငဆ်ိ0ငပ်စWညး်များကိ0 သိ0ေလ2ာငထ်ားရနအ်တကွ ်အမိ်a2ငမ်2 အခေNကးတစခ်0 စတငေ်ကာကခ်1ံိ0ငပ်ါသည။် 

အေမး %&င့အ်ေြဖ - ခEိ9င ်

            တရားEံ9း 

ခhိDင ်တရားသGSကးီတစဦ်း ဆိDသညမ်2ာ ဘယသ်Gပါလ။ဲ 
ခqိ0င ်တရားသV~ကးီတစဦ်းဆိ0သညမ်2ာ အမိ်a2င-်အမိ်င2ား အေNကာငး်ကစိWများ ကဲသ့ိ0ေ့သာ အရပ်သားတရားစွဆဲိ0မZအေသးစားများကိ0 ဆံ0းြဖတေ်ပး1ိ0ငသ်ည့ ်ေဒသတငွး် 

ေရွးေကာကတ်ငေ်ြမlာကထ်ားသည့ ်အရာa2ိတစဦ်းြဖစပ်ါသည။် ခqိ0င ်တရားသV~ကးီကိ0 တရားသV~ကးီ သိ0မ့ဟ0တ ်Tငမိ်းချမ်းေရးအတကွ ်တရားစရီငသ်Vတစဦ်းအြဖစ ်

ယခငက် ေခRဆိ0ေလa့2ိခဲသ့ည။် 

ကXB်Dပ် ေY2 _ေနတစဦ်း လိDအပ်ပါသလား။ 
မလိ0ပါ။ NကားနာမZတွင ်ေa2 nေနများ မလိ0အပ်ပါ။ သိ0ေ့သာ်လည်း သငက် ေa2 nေနတစ်ဦးa2ိေနြခငး်ကိ0 ဦးစားေပးလိ0ပါက တစ်ဦးရယV1ိ0ငT်ပီး NကားနာမZသိ0 ့ ေခRလာ1ိ0ငပ်ါသည်။ 

ခhိDငတ်ရားhံD း CကားနာမEသိD ့ ကXB်Dပ်သာွးသင့ပ်ါသလား။ 
တက်ေရာက်သင့်ပါသည်။ VကားနာမTသိ4 ့ သင်ေနာက်ကျ ေရာက်@Aိပါက သိ4မ့ဟ4တ် တက်ေရာက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက သင့်အားဆန ့်ကျင်သည့် တရားစီရင်ချက်တစ်ခ4 

အလိ4လိ4ဝင်ေရာက်Dိ4င်ပါသည်။ ဆိ0လိ0သညမ်2ာ သင ်ကိ0ယ်တိ0ငလ်ာရန ်ပျက်ကွက်ပါက NကားနာမZကိ0 သငလ်က်လွတ်Tပီး သင့အ်ားဆန ့က်ျငသ်ည့ ်

တရားစရီငခ်ျက်ဝငေ်ရာက်မZအတွက် ေပးေချရန ်လိ0အပ်1ိ0ငပ်ါသည။် တရားqံ0းမ2မဟ0တ်ပဲ အြခားတစဦ်းဦးက NကားနာမZကိ0 ပယ်ဖျက်သညဟ်0 ေြပာသည့တိ်0င ်

NကားနာမZတွင ်သငa်2ိေနရနက် အေရးပါပါသည။် NကားနာမZက သင၏်ခ0ခံေချပမZ သိ0မ့ဟ0တ် အြခားပါတီကိ0ဆန ့က်ျငT်ပီး တနြ်ပနတိ်0ငN်ကားချက် တငြ်ပရန ်

အခွင့အ်ေရးလညး် ထပ်ေဆာငး်Tပီး ေပးပါသည။် အကယ်၍ သငက် စစီeထားသည့ေ်နစွ့တွဲင ်NကားနာမZသိ0 ့ မသာွး1ိ0ငပ်ါက သိ0မ့ဟ0တ် 

အေရးေပRကစိWတစရ်ပ်ေပRလာပါက ခqိ0ငတ်ရားqံ0း၏ qံ0းခနး်ကိ0 ဖ0နး်ေခR Tပီး NကားနာမZကိ0 ေနာကထ်ပ်ြပနစ်စီe1ိ0င ်မစစီe1ိ0င ်ေမးြမနး်ပါ။ 

အ
မိ်မ= K=ငခ်ျြခငး်  



၈၂

အကယ၍် သင့ထ်တံငွ ်NကားနာမZသိ0ေ့ရာကa်2ိချိန ်ေနာကက်ျရသည့ ်သိ0မ့ဟ0တ ်လတွသ်ာွးရသည့အ်ေNကာငး်ရငး်ေကာငး်တစခ်0a2ိပါက ပံ0ေသတရားစရီငခ်ျကအ်ေNကာငး် 

သaိ2ိTပီးသည1်2င့ ်အသနားခစံာတစေ်စာင ်ချကခ်ျငး်ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ရမညြ်ဖစT်ပီး သင့ထ်တံငွ ်ခ0ခေံချပမZရန ်တရားဝင၊် ထိ0ကတ်နေ်သာ ေစာဒကတစခ်0a2ိရမည။် 

"ခDခံေချပမE" တစခ်DဆိDသညမ်2ာ ဘာပါလ။ဲ 
ခ0ခေံချပမZ တစခ်0ဆိ0သညမ်2ာ သင့အ်ားဆန ့က်ျငယ်Vေဆာငသ်ည့ ်စပ်ွစွခဲျက ်မမ2နက်နဟ်0ြပသည့ ်သင၏်အေNကာငး်ြပချက(်များ) ြဖစသ်ည။် သင၏် ခ0ခေံချပမZကိ0 

တငြ်ပ1ိ0ငစ်မွ်းa2ိရန ်အလိ0င့ 2ာ မညသ်ည့စ်ာရွကစ်ာတမ်းများမဆိ0ကိ0 သငဖိ်0ငတ်ငသ်ငွး်ရန ်လိ0အပ်ပါလမိ့်မည။် ြဖစေ်လa့2ိေသာ ခ0ခေံချပမZတစခ်0ဆိ0သညမ်2ာ 

အမိ်a2ငတ်စဦ်းက အမိ်င2ားအား အင2ားအခနး်မ2 ထကွခ်ာွရန ်အင2ားစာချSပ်12င့ေ်လျာ်ညသီည့ ်အသေိပးချကမ်ေပးြခငး်ြဖစသ်ည။် အကယ၍် သင့ထ်တံငွ ်

စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်အင2ားစာချSပ်တစခ်0a2ိပါက ဥပေဒအရ အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်သင့အ်ား အင2ားစာချSပ်12င့ေ်လျာ်ညသီည့ ်အသေိပးချက်ေပးရန ်လိ0အပ်ပါသည။် 

အကယ်၍ သင့ထ်တွံင ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်အင2ားစာချSပ်တစခ်0 မa2ိပါက အမ်ိa2ငအ်ေနြဖင့ ်သင့အ်ားေပးရမည့ ်အချိနပ်မာဏကိ0 ဥပေဒက ထ0တ်ထားTပီးြဖစသ်ည။် 

အမ်ိမ2 12ငခ်ျသည့ ်အသေိပးစာ အချိနဇ်ယားများကိ0 Nကည့ပ်ါ။ အြခား ြဖစေ်လa့2ိေသာ ခ0ခံေချပမZတစခ်0မ2ာ လVေနအမ်ိခနး်၌ ဆိ0းဆိ0းရွားရွား ခ�တ်ယွငး်ချက်များ 

a2ိေနြခငး်ြဖစသ်ည။် သင၏် ခ0ခံေချပမZက ဘာပဲြဖစေ်စ သင၏်ခ0ခံေချပမZကိ0 သက်ေသြပရန ်စာရွက်စာတမ်း 12င့/်သိ0မ့ဟ0တ် သက်ေသများ သင ်လိ0အပ်ပါလိမ့်မည။် 

တရားလိD တစဦ်းဆိDသညမ်2ာ ဘာပါလ။ဲ 
တရားလိ0တစဦ်းဆိ0သညမ်2ာ ခ0ခေံချပသVအား စွဆဲိ0ေနသည့ ်တရားစွဆဲိ0မZကိ0 ေဆာငယ်VသVြဖစသ်ည။် ခ0ခေံချပသVဆိ0သညမ်ျာ တရားစွခဲရံသVြဖစသ်ည။် 

"တန်ြပန်တိDငC်ကားမE" တစခ်DဆိDသညမ်2ာ ဘာပါလ။ဲ 
တနြ်ပနတ်ိ0ငN်ကားမZတစခ်0 ဆိ0သညမ်2ာ အြခားပါတကီ သင့ထ် ံေငအွေ�ကးတငမ်Za2ိသညဟ်0 တိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0ြဖစသ်ည။် ဥပမာ အမိ်င2ားက ေနထိ0ငရ်ာေနရာကိ0 

လVေနထိ0ငရ်နသ်င့ေ်တာ်ေအာင ်ြပSလ0ပ်ရန ်အလိ0င့ 2ာ ြပငဆ်ငမ်Zများအတကွ ်(အမိ်a2ငအ်ား အသေိပးTပီးေနာက)် ေငေွပးေချခဲT့ပီး အမိ်a2ငက် က0နက်ျစရိတမ်ျားအတကွ ်

အမိ်င2ားအား ေငအွစားြပနမ်ေပးပါက အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်တနြ်ပနတ်ိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်1ိ0ငပ်ါသည။် ယငး်အား ခqိ0ငတ်ရားqံ0း၏ qံ0းခနး်တငွ ်အရပ်သား 

တိ4ငV်ကားချကပံ်4စတံစခ်0ြဖင့ ်ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ရမည။် တနြ်ပနတ်ိ0ငN်ကားချကက်ိ0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ြခငး်အတကွ ်အခေNကးမa2ိပါေသာ်လညး် ယငး်တနြ်ပနတ်ိ0ငN်ကားချကက်ိ0 

အြခားပါတအီားကိ0ယထ်လိကေ်ရာက ်ေပးပိ0 ့ြခငး်အတကွ ်က0နက်ျစရိတက်ိ0 တနြ်ပနတ်ိ0ငN်ကားချက ်ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်သVမ2 ေပးေချရပါမည။် အကယ၍် 

တနြ်ပနတ်ိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ရန ်သငစ်စီeေနပါက NကားနာမZအတကွ ်အသေိပးစာ သငလ်ကခ်ရံa2ိသည1်2င့ ်တTပိSငန်က ်ြပSလ0ပ်သင့ပ်ါသည။် အမိ်a2င၏် 

တိ0ငN်ကားချက ်12င့ ်သင၏် တနြ်ပနတ်ိ0ငN်ကားချက ်12စခ်0စလံ0းကိ0 NကားနာမZတငွ ်ဆံ0းြဖတပ်ါလမိ့်မည။် 

ကXB်Dပ်၏ CကားနာမEအတကွ ်ကXB်Dပ်မညသ်ိD ့ ြပငဆ်ငထ်ားသင့ပ်ါသလ။ဲ 
အကယ၍် သင့ထ်တံငွ ်ေa2 nေနတစဦ်းa2ိပါက NကားနာမZတငွ ်တငြ်ပမည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ0 သင၏်ေa2 nေန12င့အ်တV အြပနြ်ပနအ်လ2နလ်2န ်Nကည့q်Zသင့ပ်ါသည။် 

သင့ထ်တံငွ ်ေa2 nေနတစဦ်း မa2ိပါက အေရး~ကးီေသာအချကမ်ျားအတကွ ်စာရငး်တစခ်0ြပSစ0Tပီး ြဖစပ်ျကခ်ဲသ့ည့အ်ရာများအတကွ ်အစeအလိ0က ်

ထငထ်ငa်2ားa2ားေဖာ်ြပချကတ်စခ်0 ြပSလ0ပ်ပါ။ တိ0တိ0 12င့ ်လိ0ရငး်ြဖစပ်ါေစ။ သကေ်သ အေNကာငး်အရာတစခ်0ချငး်စကီိ0 a2ငး်ြပရန ်အဆငသ်င့ြ်ပငထ်ားပါ။ အမZကစိWကိ0 

သင့ဖ်ကမ်2အြမငြ်ဖင့ ်ေြပာြပရန ်ေလက့ျင့ပ်ါ။ အကယ၍် ဓာတပံ်0များqိ0ကထ်ားပါက ယငး်ဓာတပံ်0များကိ0 NကားနာမZသိ0 ့ ယVေဆာငလ်ာရန ်လိ0အပ်ပါသည။် မညသ်Vက 

ဓာတပံ်0များ qိ0ကယ်Vခဲေ့Nကာငး် 12င့ ်ယငး်ဓာတပံ်0များကိ0 မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်qိ0ကယ်Vခဲေ့Nကာငး် ေြပာြပ1ိ0ငစ်မွ်း a2ိသင့သ်ည။် NကားနာမZသိ0 ့ 

Nကည့အ်ေကာငး်ဆံ0းြဖစေ်အာင ်ဝတဆ်ငT်ပီး အချိနမ်2ီေရာကေ်အာငသ်ာွးပါ။ 

CကားနာမEတငွ ်ဘာြဖစပ်ါမလ။ဲ 
NကားနာမZတွင ်သက်ေသခံချက်အားလံ0းကိ0 ကျမ်း~ကိမ်မZေအာက်တွင ်ြပSလ0ပ်ပါသည။် တရားလိ0 (သင့အ်ား တရားစွသဲV) အား အရင ်သက်ေသထက်ွခွင့ြ်ပSပါသည။် 

တရားလိ0ကိ0ယ်စား သက်ေသများကလညး် သက်ေသထက်ွချက်ေပး1ိ0ငပ်ါသည။် တရားလိ0မ2 သက်ေသထက်ွမZ 
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Tပီးဆံ0းသာွးTပီးေနာက ်သကေ်သထကွခ်ဲသ့ည့လ်Vများအတကွ ်ေမးခနွး်များေမးရန ်အခငွ့အ်လမ်းတစခ်0a2ိပါသည။် ၄ငး်တိ0အ့ား ေမးခနွး်များေမးကိ0ေမးရန ်

မလိ0အပ်ပါ။ သင၏်အမZကစိW 12င့ ်သကေ်သများကိ0 တငြ်ပရနအ်ခငွ့အ်လမ်းတစခ်0 သင့က်ိ0လညး် ေပးပါလမိ့်မည။် "က�1်0ပ်ရဲ ့ ခ0ခေံချပခငွ့က်ိ0 တငြ်ပလိ0ပါတယ ်

တရားသV~ကးီမငး် ခငဗ်ျား/a2င"် သိ0မ့ဟ0တ ်"မစWတာ သိ0မ့ဟ0တ ်မစW X အား ေမးခနွး်များေမးလိ0ပါတယ ်တရားသV~ကးီမငး် ခငဗ်ျား/a2င"် ဟ0 ေြပာပါ။ သင ်12င့ ်

သင၏်သကေ်သများအား ခqိ0ငတ်ရားသV~ကးီ သိ0မ့ဟ0တ ်တရားလိ0မ2 ေမးခနွး်များေမး1ိ0ငပ်ါသည။် 

သင့က်ိ0ယအ်မVအရာ တညT်ငမိ်Tပီး ယeေကျးေအာင ်ထနိး်သမိ်းထားရန ်သတရိပါ။ တိ0တိ0 12င့ ်လိ0ရငး်ြဖစပ်ါေစ။ ေတာငစ်eေရမရ မေြပာပါ12င့၊် မဟ0တပ်ါက 

တရားသV~ကးီက သင့အ်ား Nကားြဖတပ်ါလမိ့်မည။် သင၏်ေမးခနွး်များ 12င့ ်မ2တခ်ျကမ်ျားအားလံ0းကိ0 တရားသV~ကးီအား "တရားသV~ကးီမငး်" ဟ0 ေခါငး်စeတပ်Tပီး 

တရားဝငအ်ခနး်အနားပံ0စမံျိSးြဖင့ ်ေြပာဆိ0ပါ။ အကယ၍် သငက် အြခားပါတအီား ေမးခနွး်တစခ်0ေမးရန ်ဆ1ua2ိပါက ေမးခနွး်ေမးရန ်တရားသV~ကးီထမံ2 ခငွ့ြ်ပSချက ်

အရငေ်တာငး်ခပံါ။ တရားသV~ကးီ သိ0မ့ဟ0တ ်အြခားပါတအီား Nကားြဖတမ်ေြပာပါ12င့။် သင ်စကားေြပာရန ်12င့ ်သင၏် အမZကစိWအေNကာငး်ကိ0a2ငး်ြပရန ်

အခငွ့အ်ေရးတစခ်0 a2ိပါလမိ့်မည။် 

သကေ်သတစဦ်းမ2 ေြပာေနေသာအရာတစခ်DကိD ကXB်Dပ် ကန ့်ကကွB်ိDငပ်ါသလား။ 
ဆင့ေ်ခR 1ိ0ငပ်ါသည။် အသံ0းအများဆံ0း ကန ့က်ကွခ်ျက1်2စခ်0မ2ာ ကျိSးေNကာငး်ဆကစ်ပ်မZ 12င့ ်NကားဖVးနားဝ ြဖင့ေ်ြပာြခငး်တိ0 ့ြဖစသ်ည။် 

ကျိUးေVကာငး်ဆကစ်ပ်မT DAင့ပ်တသ်ကC်ပီး ကန ့်ကကွြ်ခငး် - တငြ်ပသည့အ်ချကအ်လကသ်ည ်NကားနာမZမ2 ေြဖa2ငး်ရန ်~ကSိးစားေနသည့ ်အေြခအေန12င့ ်

ဆကစ်ပ်မZမa2ိပါက အမိ်င2ား သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ကန ့က်ကွ1်ိ0ငပ်ါသည။် ဥပမာ - အမိ်a2ငက် သင၏် အကိ0/ည/ီေမာင ်သည ်လနွခ်ဲေ့သာ ၁၀ 12စ ်က 

qိ0က1်2ကမ်ZေNကာင့ ်အဖမ်းခခံဲရ့သညဟ်0 သကေ်သထကွြ်ခငး်ြဖစသ်ည။် ယeေကျးေသာ်လညး် ြပတြ်ပတသ်ားသားေြပာပါ။ "တရားသV~ကးီမငး်ခငဗ်ျား၊ 

က�နေ်တာ/်မ ကန ့က်ကွပ်ါတယ။် ဒါက ကျိSးေNကာငး် မဆကစ်ပ်ပါဘVး။" 

Vကားဖ;းနားဝ ေြပာြခငး်ကိ4 ကန ့်ကကွြ်ခငး် - NကားနာမZတွင် a2ိမေနသVများမ2 ြပSလ0ပ်ခ့ဲသည့် ေဖာ်ြပချက်များအေNကာင်း သက်ေသထွက်ြခင်းများကိ0လည်း သင် 

ကန ့ကွ်က်1ိ0င်ပါသည်။ ယင်းအား "NကားဖVးနားဝ ေြပာြခင်း" ဟ0ေခR Tပီး ခွင့မ်ြပSသင့ပ်ါ။ ဥပမာ - သက်ေသတစ်ဦးက သင် တံခါးကိ0 ချိSးဖျက်ေနသည်ကိ0 သVမ ြမင်ခ့ဲေNကာင်း 

အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးမ2 သVကိ့0ေြပာခ့ဲသည်ဟ0 သက်ေသထွက်ြခင်းြဖစ်သည်။ "တရားသV~ကီးမင်း ခင်ဗျား/a2င်၊ က�န်ေတာ်/မ ကန ့ကွ်က်ပါတယ်။ ဒါက 

NကားဖVးနားဝေြပာေနတာြဖစ်ပါတယ်" ဟ0ေြပာပါ။ 

တငြ်ပေနေသာ သကေ်သခထံကွခ်ျကက်ိ0 ဥပေဒအရ ကန ့က်ကွမ်Zတစခ်0 သငလ်0ပ်ေနြခငး် မဟ0တပ်ါက ခqိ0ငတ်ရားသV~ကးီအား Nကားြဖတမ်ေြပာမီေအာင ်

ဂq0စိ0ကပ်ါ။ 

စာရွကစ်ာတမ်းများ ကXB်Dပ် ယGလာBိDငမ်လား။ 
ယVလာ1ိ0ငပ်ါတယ်။ သငအ်မZကိစWကိ0 သက်ေသြပရာတွင ်ကVညီ1ိ0ငသ်ည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခ0ခ0ကိ0 ယVလာ1ိ0ငပ်ါသည်။ အမZကိစWအတွက် အေရး~ကီးသည့် 

မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမဆိ0ကိ0 NကားနာမZတွင ်တငြ်ပရပါမည်။ ခqိ0ငတ်ရားသV~ကီးက အမိ်သိ0 ့ြပနT်ပီး NကားနာမZသိ0 ့ ယVလာရန ်သငေ်မက့ျနခ်ဲသ့ည့ ်

စာရွကစ်ာတမ်းတစခ်0ခ0ကိ0 ြပနယ်Vရန ်အခငွ့အ်ေရး ေပးမညမ်ဟ0တပ်ါ။ စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်ဖွင့ဟ်ချကတ်စခ်0ကိ0 အြခားပါတတီစခ်0က ကန ့က်ကွပ်ါက 

ခqိ0ငတ်ရားသV~ကးီက NကားနာမZသိ0 ့ မလာသည့ ်လVများထမံ2 စာြဖင့ေ်ရးသားဖွင့ဟ်ချကက်ိ0 သကေ်သခအံြဖစ ်မသတမ်2တ1်ိ0ငပ်ါ။ အကယ၍် တစစ်ံ0တစေ်ယာကက် 

အမZကစိW12င့ပ်တသ်ကT်ပီး အေရး~ကးီသည့အ်ရာ တစခ်0ခ0a2ိပါက သV/သVမ အေနြဖင့ ်NကားနာမZသိ0 ့ တကေ်ရာကရ်န ်လိ0ပါလမိ့်မည။် 

သိ0ေ့သာ်လည်း သင၏်ခ0ခံေချပမZ သိ0မ့ဟ0တ် တနြ်ပနတိ်0ငN်ကားချက်ကိ0 သက်ေသြပရာတွင ်အကVအညီေပးပါက ခqိ0ငတ်ရားသV~ကီးက ေငေွတာငး်ခံလ�ာ၊ ခန ့မ်2နး်ေချ၊ 

ေငလွက်ခံြဖတ်ပိ0ငး်၊ ပယ်ဖျက်သည့် ချက်လက်မ2တ် သိ0မ့ဟ0တ် ဘဏေ်ငစွာရငး်မ2တ်တမ်းတစ်ခ0ကိ0 ထည့်သွငး်စeးစား1ိ0ငပ်ါသည်။ သင၏် အင2ားစာချSပ် 12င့ ်သင1်2င့ ်

သင့အိ်မ်a2ငအ်Nကား ကျိSးေNကာငး်ဆက်စပ်သည့် စာေပးစာယVတစ်ခ0ခ0ကိ0 ယVလာေNကာငး် ေသချာပါေစ။ ဓာတ်ပံ0များ 12င့ ်သက်ေသများကိ0 ေဆာငယ်Vလာပါ။ 

အ
မိ်မ= K=ငခ်ျြခငး် 



၈၄

 

CကားနာမEတငွ ်ကိDယထ်ငြ်ပရန် တစဦ်းဦးကိD ကXB်Dပ် ဆင့ေ်ခf BိDငပ်ါသလား။ 
ဆင့ေ်ခR 1ိ0င်ပါသည်။ သက်ေသများကိ0 ဆင့ေ်ခRရန် သင့ထံ်တွင် အခွင့အ်ေရးa2ိပါသည်။ သင်၏ လVေနအိမ်ခန်း၏အေြခအေနအေNကာင်း သက်ေသထွက်ချက်ေပးရန် က0ဒ ်

တင်းကျပ်ေရး အရာa2ိ သိ0မ့ဟ0တ် အိမ်ရာ Nကည့်qZစစ်ေဆးသV သိ0မ့ဟ0တ် ြပင်ဆင်သVတစ်ဦးအား ဆင့ေ်ခRရန် သင် ဆ1ua2ိ1ိ0င်ပါသည်။ ဆင့ေ်ခRစာတစ်ေစာင်ဆိ0သည်မ2ာ ၄င်းတိ0 ့ 

မလာလိ0သည့်တိ0င် လVတစ်ဦးအား တရားqံ0းသိ0 ့ လာေရာက်Tပီး သက်ေသထွက်ရန် လိ0အပ်ေစသည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခ0ြဖစ်ပါသည်။ သက်ေသကိ0 သင်၏ ခ0ခံေချပမZ သိ0မ့ဟ0တ် 

တန်ြပန်တိ0င်Nကားချက်အတွက် သက်ေသြပရန်လိ0အပ်သည့် အချိSnေသာ စာရွက်စာတမ်းများ ယVလာရန်လည်း ဆင့ေ်ခR 1ိ0င်ပါသည်။ တရားqံ0းNကားနာချက်အတွက် ၄င်းတိ0ကိ့0 

သက်ေသမ2 အချိန်မ2ီရa2ိေNကာင်း ေသချာေစရန် တတ်1ိ0င်သေလာက် ြမန်ြမန် ဆင်ေခRစာများကိ0 ရယVTပီး ကိ0ယ်ထိလက်ေရာက်ေပးသင့ပ်ါသည်။ 

CကားနာမEအjပီးတငွ ်ဘာြဖစပ်ါသလ။ဲ 
ခqိ0ငတ်ရားသV~ကးီက NကားနာမZတငွ ်ဆံ0းြဖတခ်ျကတ်စခ်0 ြပSပါလမိ့်မည ်သိ0မ့ဟ0တ ်သံ0း (၃) ရကအ်တငွး် စာြဖင့ ်ပိ0ေ့ပးပါလမိ့်မည။် အကယ၍် တရားစရီငခ်ျကက် 

အမိ်င2ားဖကက်ိ0 ဦးစားေပးပါက အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်ခqိ0ငတ်ရားသV~ကးီ၏ အမိန ့မ်ျားအတိ0ငး် လ0ပ်ရန ်လိ0အပ်ပါသည။် အကယ၍် တရားစရီငခ်ျကက် အမိ်a2ငဖ်ကက်ိ0 

ဦးစားေပးပါက အမိ်င2ားအေနြဖင့ ်ခqိ0ငတ်ရားသV~ကးီ၏ အမိန ့မ်ျားအတိ0ငး် လ0ပ်ရန ်လိ0အပ်ပါသည။် အမ်ိမ2 12ငခ်ျြခငး် - တရားစရီငခ်ျက် တငွ ်Nကည့q်Zပါ 

ခhိDင ်တရားhံD၏ ဆံDးြဖတခ်ျကက်ိD သငသ်ေဘာမတGပါက ဘာြဖစပ်ါမလ။ဲ 
သင့်အားဆန ့က်ျင်ချမ2တ်သည့် တရားစီရင်ချက်တစ်ခ0ကိ0 အယVခံဝင်ရန် သင့်ထံတွင် အခွင့်အေရးa2ိပါသည်။ အယVခံလ�ာများကိ0 ေကာင်တီ တရားqံ0းa2ိ အရပ်သားစာေရးထံတွင် 

ဖိ0င်တင်သွင်းပါသည်။ အိမ်မ2 12ငခ်ျြခငး် - အယVခံဝငသ်ည့် လ0ပ်ငနး်စeတွင်Nကည့်ပါ 

အကယ၍် က].်6ပ်င/ားရမ်းထားသည့ ်ေနအမ်ိ သိ6မ့ဟ6တ ်လ2ေနအမ်ိခန်း ပိတသ်မ်ိးခံရပါက သိ6မ့ဟ6တ ်ရဲဌာန ေရာငး်ချပဲွတငွ ်

အေရာငး်ခံရပါက က].်6ပ် ဘာလ6ပ်သင့ပ်ါသလ။ဲ 
အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငက် အေပါငေ်ငေွပးြခငး်ကိ0 ရပ်လိ0ကပ်ါက အမိ်ပိတသ်မိ်းရန ်တရားစွဆဲိ0မZ စတင1်ိ0ငပ်ါ သည။် အကယ၍် အမိ်ြခေံြမတစခ်0၏ ပိ0ငa်2ငက် 

ြမyနစီပါယ ်အေ�ကး ေပးေချေရးအစအီစeတစခ်0 ြပSလ0ပ်ရန ်ပျကက်ကွပ်ါက မေပးေချသည့အ်ေ�ကးကိ0 ေကာကခ်ရံန ်ြမyနစီပါယအ်ား ခငွ့ြ်ပSရနအ်တကွ ်ယငး် 

အမိ်ြခေံြမကိ0 ရဲဌာန အေရာငး်ပွဲ၌ ေရာငး်ချ1ိ0ငပ်ါသည။် ယငး်အေ�ကးများတငွ ်ေပးရနက်ျနa်2ိေနသည့ ်ေရ 12င့ ်မိလ¤ ာ ေငေွတာငး်ခလံ�ာများ၊ ေကျာငး် အခနွမ်ျား 12င့ ်

အမိ်ြခေံြမခနွမ်ျား ပါa2ိပါသည။် 

အကယ၍် အမိ်င2ားတစဦ်းသည ်ပိတသ်မိ်းခရံေသာ သိ0မ့ဟ0တ ်ေရာငး်ချခရံေသာ အမိ်ြခေံြမတစခ်0အတငွး် ေနထိ0ငလ်ျကa်2ိပါက ပိ0ငa်2ငအ်သစ ်(ဘဏအ်ပါအဝင)် 

အေနြဖင့ ်အချိS nေသာ စညး်မျeးများကိ0 လိ0ကန်ာရပါမည။် ပိ0ငa်2ငအ်သစက် ေသာမ့ျားကိ0မေြပာငး်1ိ0ငပ်ါ သိ0မ့ဟ0တ ်ေနထိ0ငေ်နသVများအား လမ်းေပRေရာကေ်အာင ်

တနွး်ပိ0မ့ည့ ်အြခားအေရးယVမZများ မလ0ပ်ေဆာင1်ိ0ငပ်ါ။ အမိ်င2ားတစဦ်းကိ0 တရားqံ0းအမိန ့ြ်ဖင့သ်ာ အမိ်ြပငတ်ငွထ်ားTပီး အမိ်ကိ0ေသာခ့တထ်ား1ိ0ငပ်ါသည။် 

အမိ်a2ငအ်ေနြဖင့ ်တရားqံ0းသိ0သ့ာွးTပီး အမိ်မ2ဖယထ်0တရ်န ်အေရးယVမZတစခ်0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ရပါမည။် ယငး်က အမိ်ပိတသ်မိ်းသည့ ်တရားစွဆဲိ0မZများမ2 

လံ0းဝသးီြခားြဖစT်ပီး အမိ်a2င-်အမိ်င2ား 12ငခ်ျေရးဆိ0ငရ်ာ တရားစွဆဲိ0မZတစခ်0 12င့ ်အလားတVချကမ်ျားa2ိေသာ်လညး် ကွြဲပားပါသည။် 

• ြဖစ1်ိ0ငေ်ချa2ိေသာ အမိ်ပိတသ်မိ်းမZတစခ်0အတကွ ်အသေိပးချကမ်ျားကိ0 သင၏်အမိ်ြခေံြမသိ0 ့ ပိ0ပ့ါက သိ0မ့ဟ0တ ်ေNကြငာချကက်ပ်ပါက ေပးပိ0သ့Vထ ံ

ချကခ်ျငး်ဆကသ်ယွT်ပီး သငသ်ည ်အမိ်င2ားတစဦ်းြဖစေ်Nကာငး် a2ငး်ြပပါ။ သင၏်အမိ်a2ငက်ိ0လညး် သင ်ဆကသ်ယွသ်င့ပ်ါသည။် 

• အိမ်ပိတ်သိမ်းမZ12င့ပ်တ်သက်Tပီး သင်၏အိမ်a2င်ထံမ2 မa2င်းလင်းသည့် အချက်အလက်များ သင်ရa2ိ1ိ0င်ပါသည်။ ဥပမာ - အိမ်a2င်က သင်၏အင2ားစာချSပ် သိ0မ့ဟ0တ် 

အင2ားသေဘာတVညီချက်ကိ0 ချိSးေဖာက်Tပီး သင်၏အိမ်င2ားခကိ0 ြပင်ဆင်ထားရန် သင့အ်ား ေတာင်းဆိ01ိ0င်ပါသည်။ သင်၏အိမ်a2င်က အိမ်ပိတ်သိမ်းြခင်းသည် 

အမ2ားအယွင်းတစ်ခ0ြဖစ်သည်ဟ0 ေြပာေကာင်းေြပာ1ိ0င်ပါသည် 

အ
မိ်မ

= K
=ငခ်

ျြခ
ငး်

 



၈၅

သိ0မ့ဟ0တ ်ြပဿနာကိ0 ေြဖa2ငT်ပီးေNကာငး် ေြပာ1ိ0ငပ်ါသည။် အမိ်ြခေံြမကိ0 အြခားပါတတီစဦ်းထ ံေရာငး်ချTပီးေနာက ်ယခငပိ်0ငa်2ငထ်သံိ0 ့ 

အမိ်င2ားခေပးေချမိေအာင ်အလ2ည့စ်ားမခပံါ12င့။် ေသချာေစရန ်သင၏် အမိ်ြခေံြမa2ိရာေကာငတ်တီငွး် မ2တတ်မ်းတငထ်ားသည့ ်တရားဝငမ်2တတ်မ်းများ 

a2ိရာqံ0းြဖင့ ်စစေ်ဆးပါ။ သင၏်အမိ်a2ငက်ိ0 ဆန ့က်ျငT်ပီး တရားqံ0းတငွဖိ်0ငတ်ငသ်ငွး်မZများ a2ိမa2ိလညး် သငစ်စေ်ဆးလိ01ိ0ငပ်ါသည။် 

• သင့ထ်aံ2ိေသာ ေရွးချယစ်ရာများကိ0 သaိ2ိရန၊် အမိ်ပိတသ်မိ်းမZက မညမ်jNကာa2ညမ်ညဆ်ိ0သည ်12င့ ်အမိ်ပိတသ်မိ်းမZအTပီး သိ0မ့ဟ0တ ်ရဲဌာန အေရာငး်ပွဲအTပီးတငွ ်

အမိ်မ2ေြပာငး်ေq�nရန ်သငထ်တံငွ ်အချိနမ်ညမ်ja2ိသညက်ိ0 သaိ2ိရန ်တရားေရးအေထာကအ်ကVကိ0 ဖ0နး်ေခRဆိ0ပါ သိ0မ့ဟ0တ ်ေa2 nေနတစဦ်းြဖင့ ်တိ0ငပ်ငပ်ါ။ 

• အကယ၍် သင၏်အမိ်a2ငက် အေပါငေ်ငကွိ0 ေပးေချ1ိ0ငစ်မွ်းမa2ိပါက အမိ်a2ငသ်ည ်ေရမီး အသံ0းစရိတေ်တာငး်ခလံ�ာများကိ0လညး် ေပး1ိ0ငမ်ညမ်ဟ0တက်ာ 

သင၏် ေရမီး ဝနေ်ဆာငမ်Zများ ြဖတေ်တာကခ်ရံ1ိ0ငပ်ါသည။် သင့အ်ေနြဖင့ ်ြဖတေ်တာကမ်ည့ ်အသေိပးချကတ်စေ်စာငက်ိ0 ပိ0 ့Tပီး မပိ0 ့Tပီး သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏် 

ေရမီးများကိ0 ြဖတေ်တာကT်ပီး မTပီး သaိ2ိရန ်ေရမီးဌာန 12င့ ်အမိ်a2ငထ်သံိ0 ့ ချကခ်ျငး်ဆကသ်ယွသ်င့သ်ည။် ေရမီး များက အမိ်a2င၏်အမညြ်ဖင့ ်ြဖစေ်နသည့တ်ိ0င ်

ေရမီးဌာနကိ0 တိ0ကqိ်0ကဆ်ကသ်ယွြ်ခငး် 12င့ ်ယငး်ကိ0 တိ0ကqိ်0ကေ်ပးေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်ြဖတေ်တာကမ်Zကိ0 သင ်ေa2ာငa်2ား1ိ0ငစ်မွ်းa2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် ေရမီး 

ြဖတေ်တာကြ်ခငး်များ ကိ0 Nကည့q်Zပါ 

• အလမိ်ညာမခပံါ12င့။် တစစ်ံ0တစေ်ယာကက် အမိ်ြခေံြမပိ0ငa်2ငအ်သစြ်ဖစသ်ညဟ်0ဆိ0Tပီး သင့အ်ား ဆကသ်ယွလ်ာပါက ပိ0ငa်2ငြ်ဖစေ်Nကာငး်ြပသည့ ်

စာရွကစ်ာတမ်းများကိ0 ြပခိ0ငး်ပါ။ အမိ်င2ားခမေပးမီ၊ အင2ားစာချSပ် သေဘာတVညခီျကအ်သစတ်စခ်0ကိ0 လကမ်2တမ်ထိ0းမီ၊ သိ0မ့ဟ0တ ်၄ငး်တိ0အ့ား 

အမိ်ြခေံြမအတငွး်ဖကသ်ိ0 ့ ဝငလ်ာရနခ်ငွ့မ်ြပSမီ ယငး်ကိ0 အရငြ်ပSလ0ပ်ပါ။ လမိ်လညသ်Vများက လVသaိ2ငN်ကား ေဖာ်ထ0တထ်ားေသာ အမိ်ပိတသ်မိ်းမZ 

မ2တတ်မ်းများကိ0 ဆနး်စစသ်ံ0းသပ်Tပီး အမိ်င2ားခ လမိ်ညာေတာငး်ယVရန ်ပိတသ်မိ်းထားသည့ ်အမိ်ြခေံြမများတငွ ်ေနထိ0ငသ်ည့ ်အမိ်င2ားများထ ံ

ဆကသ်ယွ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

• အမ်ိေြပာငး်ေq�nရန ်ေငေွပးေချမZတစခ်0 ညl1ိZငိး်ပါ။ အကယ်၍ အမ်ိa2ငအ်သစက် သင့အ်ား အမ်ိမ2 ေြပာငး်ေq�nထက်ွခွာေစလိ0ပါက သV သိ0မ့ဟ0တ် သVမအေနြဖင့ ်

ေြပာငး်ေq�nသည့ ်က0နက်ျစရိတ်များကိ0 ကVညေီပးေချရန ်ေငအွချိSnေပးမည ်မေပးမညကိ်0 ေမးြမနး်ပါ။ ယငး်အား တစခ်ါတစရံ်တွင ်"ေသာ့များအတွက် ေင"ွ 

သေဘာတVညခီျက်တစရ်ပ်အြဖစ ်ရည¡်�နး်ပါသည။် သငက် သတ်သတ်မ2တ်မ2တ် အချိနက်ာလတစခ်0အတွငး် အမ်ိမ2ေြပာငး်ေq�nေပးရန ်သေဘာတVပါက 

အမ်ိပိတ်သမ်ိး ေရာငး်ချမZအTပီး၌ ဘဏ ်သိ0မ့ဟ0တ် အမ်ိa2ငသ်စက် တစခ်ါတစရံ်တွင ်ယငး်သိ0လ့0ပ်ရန ်ဆ1ua2ိပါသည။် 

• သင်အိမ်မ2ေြပာင်းေq�nချိန်တွင် သင်၏ပိ0င်ဆိ0င်ပစWည်းများအားလံ0းကိ0 ဖယ်a2ားသင့ပ်ါသည်၊ သိ0မ့2သာ အိမ်ြခံေြမပိ0င်a2င်သစ်က ယင်းပစWည်းများကိ0 ယVြခင်း သိ0မ့ဟ0တ် 

ဖျက်ဆီးြခင်း မြပSလ0ပ်ပါ။ 

• အကယ၍် အမိ်ပိတသ်မိ်းေရာငး်ချမZအTပီးတငွ ်အမိ်a2ငက် သင၏်စရနေ်ငကွိ0 ြပနမ်ေပးပါက သိ0မ့ဟ0တ ်ပိ0ငa်2ငသ်စထ် ံမလ�ေဲြပာငး်ေပးပါက သင၏်စရနေ်ငကွိ0 

ြပနလ်ညရ်a2ိရန ်သင့အ်ေနြဖင့ ်ဥပေဒအရ အေရးယVမZ လ0ပ်ရနလ်ိ0အပ်1ိ0ငပ်ါသည။် သင၏် အမိ်a2ငက် သင့စ်ရနေ်ငကွိ0 ြပနမ်ေပးခဲ့ပါက ဘာလ0ပ်ပါမလ ဲတငွ ်

Nကည့ပ်ါ 

သင၏်အခွင့အ်ေရးများB2င့ ်ပတသ်ကj်ပီး တရားေရး အေထာကအ်ကG ကိD ဖDန်းေခfဆိDပါ သိDမ့ဟDတ ်

ေY2 _ေနတစဦ်းB2င့ ်တိDငပ်ငပ်ါ။ 

အ
မိ်မ=  K=ငခ်ျြခငး် 
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အကယ၍် သငသ်ည ်အမ်ိရာဆိDငရ်ာ ခဲွြခားဆကဆ်မံEေတွ_ Cက6ံေနရသညဟ်D ခံစားရပါက သိDမ့ဟDတ ်အမ်ိရာဆိDငရ်ာ 

ခဲွြခားဆကဆ်မံEအေCကာငး် အစရီငခံ်လိDပါက 

 အေမရိကန် ြပည်ေထာင ်စ +  အ ိမ်ရာ D Eင ့ ်  Wမ ိ P X ြပ ဖ ွ ံ X Wဖိ P းတ ိ +းတက်ေရးဌာန                     

လVမျိSး၊ အသားအေရာင်၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ1ိ0င်ငံ၊ လိင်၊ မသန်စွမ်းမZ သိ0မ့ဟ0တ် မိသားစ0အဆင့်အတန်းေပR အေြခြပSသည့် အိမ်ရာဆိ0င်ရာ ခဲွြခားဆက်ဆံမZအေပR တိ0င်Nကားချက်တစ်ခ0 

ဖိ0င်တင်သွင်းရန် - 

• HUD အား ဖ0နး်နပံါတ ်1-888-799-2085 တငွ ်ေခRဆိ0ပါ။ 

• အွန်လိ0င်း တိ0င်Nကားချက်တစ်ခ0 ဖိ0င်တင်သွင်းရန် - www.hud.gov  တွင် ဝင်ေရာက်Nကည့်qZTပီး "ခဲွြခားဆက်ဆံမZဆိ0င်ရာ တိ0င်Nကားချက်တစ်ခ0 ဖိ0င်တင်သွင်းပါ" ေပRတွင် 12ပ်ိလိ0က်ပါ။ 

• သင့အ်ေနြဖင့ ်တိ0င်Nကားချက်ကိ0 complaintsoffice03@hud.gov တွင် အီးေမးလ်လည်း ပိ01ိ့0င်ပါသည် သိ0မ့ဟ0တ် တိ0င်Nကားချက်ကိ0 HUD FHEO, Attn: Intake Branch, 100 

Penn Square East, Philadelphia, PA 19107 လိပ်စာတွင် ဦးတည်Tပီး စာတိ0က်မ2 ပိ01ိ့0င်ပါသည်။ 

• HUD ၏ TDD ဖ0နး်နပံါတ်မ2ာ 1-800-877-8339 ြဖစ်ပါသည်။ 

အိမ်ရာဆိ0ငရ်ာ ခဲွြခားဆက်ဆံမZ အေNကာငး် တိ0ငN်ကားချက်များကိ0 အြဖစ်အပျက် ြဖစ်ပွားသည့်ေနစဲွ့မ2 ၁ 12စ်အတွငး် HUD တွင ်ဖိ0ငတ်ငသွ်ငး်ရပါမည်။ 

 ပန်ဆိ+င်လ်ေဗးနီးယား လFသားေရးရာ ဆက်ဆေံရး ေကာ်မစ်HEင်                     

လVမျိSး၊ အသားအေရာင်၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ1ိ0င်ငံ၊ လိင်၊ မသန်စွမ်းမZ၊ မိသားစ0 အဆင့်အတန်း၊ အသက်အရွယ် (၄၀ 12စ်အထက်) အေပRအေြခြပSသည့် သိ0မ့ဟ0တ် သင်သည် 

မသန်စွမ်းမZa2ိသVများအတွက် အေထာက်အကVေပးသည့် တိရိစiာန် အသံ0းြပSသV၊ ကိ0င်တွယ်သV သိ0မ့ဟ0တ် ေလ့ကျင့်သင်NကားေပးသV ြဖစ်သည့်အတွက်ေNကာင့် အိမ်ရာဆိ0င်ရာ ခဲွြခားဆက်ဆံမZ 

တိ0င်Nကားချက်တစ်ခ0ကိ0 ဖိ0င်တင်သွင်းရန် - 

• ဖ0နး်နပံါတ ်215-560-2496 ကိ0ေခRဆိ0ပါ သိ0မ့ဟ0တ ်တိ0ငN်ကားချက ်ေဖာငပံ်0စမံျားကိ0 ေဒါငး်လ0တ ်လ0ပ်ရန ်www.phrc.pa.gov  တငွ ်ဝငေ်ရာကN်ကည့q်Zပါ။ 

တိ0ငN်ကားချကမ်ျားကိ0 ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား လVသားေရးရာ ဆကဆ်ေံရး ေကာ်မစa်2ငထ်တံငွ ်ြဖစပ်ျကသ်ည့ ်ေနမ့2 ရကေ်ပါငး် ၁၈၀ အတငွး် ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ရပါမည။် 

 အမ်ိရာ တန်းတFညီတFရHEိေရး စငတ်ာ                     

အကယ၍် သငသ်ည ် ဖီလာဒလဲဖီ်းယား TမိS nေတာ် သိ0မ့ဟ0တ ် ဘတခ်စ်၊် ချကစ်တ်ာ၊ ဒယလ်ာဝဲရ်၊ လဟိ0ငး်၊ ေနာ်သမ်တန၊် သိ0မ့ဟ0တ ် ေမာငဂ်ိ0မာရီ ေကာငတ်မီျားတငွး် 

ေနထိ0ငပ်ါက အမိ်ရာဆိ0ငရ်ာ ခွြဲခားဆန ့က်ျငမ်Z တိ0ငN်ကားချကတ်စခ်0 ဖိ0ငတ်ငသ်ငွး်ရန ်သင့အ်ေနြဖင့ ်အမိ်ရာ တနး်တVညတီVရa2ိေရး စငတ်ာကိ0 ဆကသ်ယွ1်ိ0ငပ်ါသည ်- 

• ဖ0နး်နပံါတ ်267-419-8918 သိ0မ့ဟ0တ ်866-540-FAIR (3247) တငွ ်ေခRဆိ0ပါ သိ0မ့ဟ0တ ်info@equalhousing.org တငွ ်အးီေမးလ ်ပိ0ပ့ါ သိ0မ့ဟ0တ ်

www.equalhousing.org သိ0 ့ ဝငေ်ရာကN်ကည့q်Zပါ။ 

ရငး်ြမစမ်ျား 

အမ်ိ@Aင/်အမ်ိငAား၊ သံ0းစွသဲV၊ ကေလးများ12င့ ်မိသားစ0များ၊ အလ0ပ်အကိ0င၊် ကျနး်မာေရးဥပေဒ၊ အမိ်ရာ 12င့ ်ခိ0လZရံာ အမိ0းအကာ၊ ြပညသ်V ့ အကျိSးအြမတမ်ျား၊ မသနစ်မွ်းမZ၊ 

အသကအ်ရွယ~်ကးီသVဆိ0ငရ်ာ ဥပေဒ၊ လVဝငမ်Z~ကးီNကပ်ေရး ြပဿနာများ၊ ေq�nေြပာငး်ဝငေ်ရာကသ်Vဆိ0ငရ်ာ ြပဿနာများ၊ 12င့ ်စစမ်Zထမ်းေဟာငး်များ 12င့ ်စစတ်ပ် 

တိ0အ့ပါအဝင ်ဥပေဒေရးရာ ြပဿနာများ12င့ ်စပ်လျeးTပီး ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျား ရ@Aိလိ4ပါက PALawHELP.org ဝကဘ်ဆ်ိ0ကတ်ငွ ်ဝငေ်ရာကN်ကည့q်Zပါ။ 

ရင
း်ြမ

စမ်
ျား

 



 

 

 

 ခTိ+င ်တရားTံ+ း  

သင်၏ ဧရိယာအတွင်း ခqိ0င်တရားqံ0းတစ်ခ0 ေတွna2ိရန်  www.pacourt.us, သိ0သွ့ားTပီး 'သာမန်အမZဆိ0င်ရာ တရားqံ0းများ' ေပRတွင်12ပ်ိTပီးေနာက် 'ခqိ0င်တရားသV~ကီး' ေပRတွင် 12ပ်ိပါ။ 

သင်၏ဧရိယာတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ခqိ0င်တရားသV~ကီးဆိ0င်ရာ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်ကိ0ရa2ိရန် သင့်အေနြဖင့် ေကာင်တီ သိ0မ့ဟ0တ် စာပိ0ဇ့စ်က0ဒ်ြဖင့် a2ာေဖွ1ိ0င်ပါသည်။ 

  သင်၏ ေဒသD_ရ က+ဒ်တင်းကျပ်ေရး အရာHEိကိ+ေခ\ဆိ+ရန်  

ြမyနစီပါယ ်တစခ်0စတီငွ ်၄ငး်၏ ကိ0ယပိ်0င ်က0ဒတ်ငး်ကျပ်ေရး ဌာနa2ိပါသည။် သငေ်နထိ0ငရ်ာa2ိ ြမyနစီပါယဌ်ာန (TမိS nနယ၊် စရီငစ်0၊ TမိS nေတာ်) ကိ0 ဖ0နး်ေခRဆိ0ပါ။ 

  ပန်ဆိ+င်လ်ေဗးနီးယား ေHE XေနချPပ်Tံ+ း၊ သံ+းစဲွသF ကာကွယ်ေရး ဗျ`Tိ+   

ပနဆ်ိ0ငလ််ေဗးနးီယား ေa2 nေနချSပ်qံ0 း၊ သံ0းစွသဲV ကာကွယ်ေရး ဗျyqိ0က သံ0းစွသဲVတိ0ငN်ကားချက်များကိ0 စံ0စမ်းစစေ်ဆးTပီး သင့အ်တွက် Nကားခံအြဖစေ်နကာ ြပဿနာများကိ0 

ေြဖa2ငး်ေပးရန ်~ကိSးစားပါသည။် 

• သံ0းစွသဲV ကာကယွေ်ရး ေဟာတ့လ်ိ0ငး် သည ်1-800-441-2555 ြဖစသ်ည။် 

 

 အkကီးတန်း ဥပေဒ စငတ်ာ  

အ~ကးီတနး် ဥပေဒ စငတ်ာက အသက ်၆၀ 12င့ ်အထက ်ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ြပညန်ယသ်Vြပညန်ယသ်ားများအတကွ ်ဝနေ်ဆာငေ်ပးပါသည။် ဥပေဒေရးရာ 

အNကဉံာဏ၊် အတိ0ငပ်ငခ်ြံခငး်၊ အချကအ်လက ်12င့ ်ရည¡်�နး်လ�ေဲြပာငး်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်Zများကိ0 ဖ0နး်နပံါတ ်1-877-PASRLAW (727-7529) သိ0မ့ဟ0တ ်

www.seniorlawcenter.org. တငွ ်ရa2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် 

 LHOP HE ိအမ်ိရာ တန်းတFညီတF ရHEိေရး DEင့် သာတFညီမQြဖစ်ေရး အဖဲွXအစည်း  

အိမ်a2င ်သိ0မ့ဟ0တ် အိမင်2ားအတွက် မjတေသာအိမ်ရာဆိ0ငရ်ာ အခမဲ ့အတိ0ငပ်ငခ်ံတစ်ဦးရa2ိရနအ်တွက် သိ0မ့ဟ0တ် ခွဲြခားဆက်ဆံမZ တိ0ငN်ကားချက်တစ်ခ0ကိ0 လနက်က်စတာ 

12င့ ်ေယာခ့် ေကာငတီ်များအတွငး် ဖိ0ငတ်ငသွ်ငး်ရန ်နည်းပညာပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာ အေထာက်အကVရa2ိရနအ်တွက် ေကျးဇVးြပS၍ LHOP မjတေသာအိမ်ရာ ဖ0နး်လိ0ငး်ကိ0 ဖ0နး်နပံါတ် 

717-299-7840 တွင ်ေခRဆိ0ပါ သိ0မ့ဟ0တ် က�1်0ပ်တိ0၏့ အွနလိ်0ငး်ေပR a2ိ www.lhop.orgဝက်ဘ်ဆိ0က်သိ0 ့ ဝငေ်ရာက်Nကည့်qZပါ။ 

 

ရငး်ြမစမ်ျား  

၈၇



 ပန်ဆိ+ငလ််ေဗးနီးယား မသန်မစွမ်းသF အခွင့အ်ေရးများ  

ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား မသနမ်စမွ်းသV အခငွ့အ်ေရးများက မသနစ်မွ်းမZa2ိသVများ၏အခငွ့အ်ေရးကိ0 ကာကယွT်ပီး ေa2 nေနလိ0ကေ်ပးပါသည၊် ထိ0အ့တကွေ်Nကာင့ ်

၄ငး်တိ0အ့ေနြဖင့ ်၄ငး်တိ0ေ့ရွးချယသ်ည့ဘ်ဝများအတငွး် ေနထိ0င1်ိ0ငT်ပီး အလွသဲံ0းစားမZ၊ လျစလ်ျyqZမZ၊ ခွြဲခားဆကဆ်မံZ 12င့ ်သးီြခားဖယa်2ားမZမ2 လတွက်ငး်1ိ0ငပ်ါသည။်  

www.disabilityrightspa.org,  ဝကဘ်ဆ်ိ0ကတ်ငွး် ဝငေ်ရာကN်ကည့q်Z Tပီး intake@disabilityrightspa.org ကိ0 အးီေမးလပိ်0ပ့ါ သိ0မ့ဟ0တ ်သင1်2င့အ်နးီဆံ0း qံ0 းခနး်ကိ0 

ဆကသ်ယွပ်ါ -  

ဟရဲစဘ်ာရ့်ဂ် Tံ+ း ( Harrisburg Office) 
301 Chestnut Street 
Suite 300 

Harrisburg, PA 17101 

1-800-692-7443 (အသြံဖင့)် 

1-877-375-7139 (TDD) 

(717) 236-8110 (အသံြဖင့)် 

(717) 236-0192 (ဖကစ်)် 

drnpa-hbg@drnpa.org 

ဖီလာဒလ်ဲဖီးယား Tံ+ း (Philadelphia Office) 
The Philadelphia Building  

1315 Walnut Street 

Suite 500 
Philadelphia, PA 19107- 

4798 

(215) 238-8070 (အသြံဖင့)် 

(215) 772-3126 (ဖကစ်)် 

drnpa-phila@drnpa.org 

ပစ[ဘာရ့်ဂ် Tံ+ း (Pittsburgh Office) 
429 Fourth Avenue 
Suite 701 

Pittsburgh, PA 15219-1505 

(412) 391-5225 (အသြံဖင့)် 

(412) 467-8940 (ဖကစ်)် 

drnpa-pgh@drnpa.org 

 ပန်ဆိ+င်လ်ေဗးနီးယား ေHE Xေန အဖဲွXအစည်း 

PBA ေa2 nေန လ�ေဲြပာငး်ေပးေရး ဝနေ်ဆာငမ်Z (LRS) က ဖ0နး်ေခRဆိ0သVများကိ0 မိမိတိ0ဖ့ာသာ လ�ေဲြပာငး်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်Zတစခ်0မa2ိေသာ ေကာငတ်တီငွး်a2ိ ေa2 nေနများထသံိ0 ့ 

လ�ေဲြပာငး်ေပးပါသည။်  ဝနေ်ဆာငမ်Zက ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ဓနသဟာယနယေ်ြမတငွး်a2ိ ေကာငတ် ီ၆၇ ခ0 အနက ်၄၅ ခ0 ကိ0 ြခSံငံ0ကာကယွေ်ပးTပီး ဖ0နး်နပံါတ ်800-

692-7375 (ြပညန်ယတ်ငွး်မ2 ေခRဆိ0သVများအတကွသ်ာ )၊ 717-238-6807 ကိ0ေခRဆိ0ြခငး် သိ0မ့ဟ0တ ်http:// www.pabar.org.တငွး် ဝငေ်ရာကN်ကည့q်Z ြခငး်ြဖင့ ်

ဆကသ်ယွေ်ရာကa်2ိ1ိ0ငပ်ါသည။်  
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၈၈



၈၉
၉

 ပန ်ဆ ိ 4င ်လ ်ေဗးန ီ းယား  ေဒသD Xရေ@ A M ေန  လ ^ ဲေ ြပာင ်းေပးေရး  ဝန ်ေဆာင ်မ Tမ ျာ း  

ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ေကာငတ်တီစခ်0အတငွး်a2ိ ေa2 nေနတစဦ်းကိ0 သငa်2ာေဖွေနပါက ေကျးဇVးြပS၍ ေကာငတ် ီေa2 nေန အဖွဲnအစညး်၏ ေa2 nေန 

လ�ေဲြပာငး်ေပးေရး ဝနေ်ဆာငမ်Zသိ0 ့ တိ0ကqိ်0ကဆ်ကသ်ယွပ်ါ။ 

Allegheny County, 

Pittsburgh (412) 261-5555 

Beaver County, Beaver (724) 728-4888 

Berks County, Reading (610) 375-4591 

Blair County, Hollidaysburg (814) 693-3090 

Bucks County, Doylestown (215) 348-9413 

(888) 991-9922 

Butler County, Butler (724)-841-0130 

Carbon County, Lehighton (610) 379-4950 

Chester County, West Chester (610) 429-

1500 

Cumberland County, 

Carlisle 

(717) 249-3166 

Dauphin County, 

Harrisburg (717) 232-7536 

Delaware County, Media (610) 566-6625 

Erie County, Erie 

(814) 459-4411 

Franklin County, Chambersburg: 

(717) 267-2032 

Lackawanna County, 

Scranton 

(570) 969-9600 

Lancaster County, 

Lancaster (717) 393-0737 

Lebanon County, Lebanon (717) 273-3133 

Lehigh County, Allentown (610) 433-7094 

Luzerne County,  

Wilkes-Barre 

(570) 822-6029 

Mercer County, Mercer (724) 342-3111 

Monroe County, Stroudsburg  

(570) 424-7288 

Montgomery County, 

Norristown 

(610) 279-9660 

Northampton County, 

Easton 

(610) 258-6333 

Philadelphia County, 

Philadelphia (215) 238-6333 

Washington County, 

Washington 

(724) 225-6710 

Westmoreland County, 

Greensburg 

(724) 834-8490 

York County, York 

(717) 854-8755 

 ပန ်ဆ ိ 4င ်လ ်ေဗးန ီ းယား  တရားေရးအေထာက ်အက ;က ွန ်ရက ် ၊  အင ်ေကာ ်ပ ိ 4 ေရး@ A င ်း  (Pennsylvania  Legal  Aid  Network,  Inc . )  

အကယ၍် သငသ်ည ်အခမဲ ့တရားေရး အကVအညရီa2ိရန ်အရညအ်ချငး်ြပည့မ်2ီ1ိ0ငသ်ညဟ်0 သငထ်ငပ်ါက သင့အ်နးီa2ိ တရားေရး အေထာကအ်ကVqံ0းကိ0 

www.palegalaid.net  တငွး်ဝငေ်ရာက၍် ဝနေ်ဆာငမ်Z/ဝနထ်မ်း တညေ်နရာြပမZ ေပRတငွ ်12ပ်ိTပီးေနာက ်ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယားတငွး်a2ိ သင၏်ေကာငတ်ေီပRတငွ ်

12ပ်ိTပီး ေနရာa2ာ1ိ0ငပ်ါသည။် သိ0မ့ဟ0တ ်ဖ0နး်နပံါတ ်717-236-9486 ကိ0 ေခRဆိ0Tပီး သင၏်ေကာငတ်တီငွး်a2ိ တရားေရးအေထာကအ်ကVqံ0း၏ ဆကသ်ယွရ်န ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ0 နားေထာငရ်န ် ¡�နN်ကားချကအ်တိ0ငး် လိ0ကန်ာပါ။ 

အကယ၍် သငသ်ည ်တရားေရးအေထာကအ်ကV အတကွ ်အရညအ်ချငး်မြပည့မ်2ီပါက သိ0မ့ဟ0တ ်သငဆ်ကသ်ယွသ်ည့ ်တရားေရးအေထာကအ်ကVqံ0းက 

အေNကာငး်တစခ်0ခ0ေNကာင့ ်သင့အ်ားမကVည1ီိ0ငပ်ါက မညသ်ည့ထ်ပ်ေဆာငး် တရားေရးရာရငး်ြမစမ်ျား 12င့ ်အချကအ်လကမ်ျား သင့အ်တကွရ်a2ိ1ိ0ငေ်Nကာငး် 

Nကည့q်Zရန ်ေကျးဇVးြပS၍ PALawHELP.org တငွ ်စစေ်ဆးNကည့q်Zပါ။ 

ရငး်ြမစမ်ျား 
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 ပန ်ဆ ိ +င ်လ ်ေဗးန ီ းယား ေရမီ း  ဥပေဒ စ ီမ ံက ိန ် း   

ေရမီး ြဖတ်ေတာက်ခံရမZ NကံSေတွnေနရပါသလား။ ဝနေ်ဆာငမ်Z မa2ိေတာ့ပဲ ြဖစေ်နပါသလား။ ပနဆ်ိ0ငလ််ေဗးနးီယား (PA) တွငး်ေနထိ0ငသ်Vများအေနြဖင့ ်အခမ့ဲ တရားေရးရာ 

အကVအညရီa2ိေကာငး် ရa2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် 

• 1-844-645-2500 ကိ0ေခRဆိ0ပါ သိ0မ့ဟ0တ ်utilityhotline@palegalaid.net. သိ0 ့ အးီေမးလပိ်0ပ့ါ။ 

 ပန်ဆိ+င်လ်ေဗးနီးယား (PA) အိမ်ရာ HEာေဖွမJ  

• www.pahousingsearch.com 

• အဝငအ်ထွက် အခမ့ဲလိ0ငး် - 1-877-428-8844 TTY သည် 7-1-1 ြဖစ်သည်။ 

• ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား အမိ်ရာ ေငေွNကးဆိ0ငရ်ာေအဂျငစ်၏ီ a2ာေဖွေရးကရိိယာက အမိ်ရာa2ာေဖွမZကိ0 အမိ်င2ားခပမာဏ၊ စတိဝ်ငစ်ားသည့ ်ဧရိယာ၊ အလ2မ်းမ2ီ ရa2ိ1ိ0ငမ်Z၊ 

သိ0မ့ဟ0တ ်အများသံ0းသယယ်Vပိ0ေ့ဆာငေ်ရး ရa2ိ1ိ0ငမ်Z စသည့ ်ေခါငး်စeများခွြဲခား၍ လVများကိ0 ကVညေီပးပါသည။် ဝကဘ်ဆ်ိ0ကေ်ပRတငွ ်အမိ်င2ားရနa်2ိသည့ ်စာရငး်တစခ်0၊ 

အမိ်င2ားခ တကွခ်ျကစ်က၊် ဝနေ်ဆာငမ်Zများဆိ0ငရ်ာ အချကအ်လက၊် သယယ်Vပိ0ေ့ဆာငေ်ရး၊ င2ားရမ်းမZ12င့ ်ဆကစ်ပ်Tပီး ေမးေလေ့မးထa2ိေသာ ေမးခနွး်များ အပါအဝင ်

ြပညန်ယလ်ံ0းဆိ0ငရ်ာ အချကအ်လက ်12င့ ်ရငး်ြမစမ်ျားကိ0လညး် a2ာေဖွေတွn a2ိ1ိ0ငT်ပီး အပိ0ေဆာငး်အချကမ်ျားကိ0 ဝကဘ်ဆ်ိ0က၏် "အချကအ်လက ်12င့ ်လင့ခ်မ်ျား" တငွး် 

ဝငေ်ရာကN်ကည့q်Z ြခငး်ြဖင့ ်ရa2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် 

ြပည်သFလFထ+ အကျိPးအြမတ်များ  

အကယ်၍ သင်သည် LIHEAP (စွမ်းအင်ဆိ0င်ရာ အေထာက်အကV)၊ အစားအစာ တံဆိပ်ေခါင်းများ၊ ေဆးဖက်ဆိ0င်ရာ အေထာက်အကV၊ CHIP၊ ေငွသား အေထာက်အကV၊ ကေလးေစာင့်ေa2ာက်ေရး 

လ0ပ်ငန်းအစီအစe ေကျာငး်မ2 ေက�းေသာအစာများ၊ ေရa2ညေ်နထိ0ငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်Zများ၊ 12င့ ်ေစာေစာစးီစးီ စကွဖ်ကဝ်ငေ်ရာကမ်Z၊ အသဉိာဏပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာ မသနစ်မွ်းမZ 

သိ0မ့ဟ0တ ်ေအာ်တစဆ်မ် ဝနေ်ဆာငမ်Zများကဲသ့ိ0ေ့သာ ြပညသ်VလVထ0 အကျိSးအြမတမ်ျားအတငွး် အကျံSးဝငမ်ဝင ်သaိ2ိရန ်www.compass.state.pa.usတငွ ်

ဝငေ်ရာကN်ကည့q်Zပါ။ 

သင၏် COMPASS ေလjာကလ်�ာကိ0ြဖည့စ်ကွရ်ာတငွ ်အကVအညလီိ0အပ်ပါက အကVအညလီိ0ငး်အား ဖ0နး်နပံါတ ်1-800-692-7462 တငွ ်တနလwာေန ့ မ2 

ေသာNကာေနတ့စေ်လjာက ်နနံက ်၈း၃၀ နာရီမ2 ညေန ၄း၄၅ နာရီ အတငွး် ေခRဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် 

အကယ၍် သင့ထ်တံငွ ်အNကားအာqံ0ခ�တယ်ငွး်ချကa်2ိပါက TTY/TTD အား ဖ0နး်နပံါတ ်1-800-451-5886 တငွ ်ေခRဆိ0ပါ။ အကယ၍် သင့ထ်တံငွ ်အလ0ပ်ချိနမ်ဟ0တသ်ည့ ်

နာရီများအတငွး်  ေမးခနွး်တစခ်0ေမးရနa်2ိပါက သိ0မ့ဟ0တ ်အးီေမးလက်ိ0 အသံ0းြပSရန ်ဦးစားေပးပါက ၄ငး်တိ0၏့ ဝကဘ်ဆ်ိ0ကမ်2တဆင့ ်၄ငး်တိ0ထ့ ံအးီေမးလြ်ဖင့ ်သင ်

ဆကသ်ယွ1်ိ0ငပ်ါသည။် 

2-1-1ယ2.ိ6က်တက်ေဝး (United Way) 

• www.pa211.org သိ0မ့ဟ0တ ်2-1-1 ကိ012ပ်ိTပီးေခRပါ။ 

• ပန်ဆိ0င်လ်ေဗးနီးယား PA 2-1-1 သည် အခမ့ဲ ရင်းြမစ် 12င့် အချက်အလက်ဌာနတစ်ခ0ြဖစ်Tပီး ယင်းက သင့်အား သီးသန ့ြ်ပSလ0ပ်ေပးထားသည့် ကျန်းမာေရး၊ အိမ်ရာ 12င့် လVသားေရးရာ 

ဝန်ေဆာင်မZများအတွက် အချက်အလက်များ 12င့် ဆက်သွယ်ေပး1ိ0င်ပါသည်။ 

• 211 ကိ0ေခRဆိ0ြခငး်ြဖင့ ်အစားအစာ၊ အမိ်ရာ၊ အလ0ပ်အကိ0င၊် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်a2ာကမ်Z 12င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ0 

အြခားဝနေ်ဆာငမ်ZအမျိSးမျိSး12င့အ်တV လကခ်ရံa2ိ1ိ0ငပ်ါသည။် 

ရင
း်ြမ

စမ်
ျား
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ပ 4ဂ �လ ိက အ ိမ ်ရာ  အာဏာပိ 4 င ်မ ျာ း   

အကယ၍် သငသ်ည ်ြပညသ်Vပိ0င ်အမိ်ရာအေထာကအ်ကV သိ0မ့ဟ0တ ်အမိ်ရာေရွးချယစ်ရာ ေဗာကခ်ျာများ (HCVs) ကဲသ့ိ0ေ့သာ ြပညသ်Vပိ0င ်အမိ်ရာ 

အစအီစeများအေNကာငး် အချကအ်လကမ်ျား လိ0အပ်ပါက ေကျးဇVးြပS၍ သင၏် ေဒသ1vရ ြပညသ်Vပိ0ငအ်မိ်ရာ အာဏာပိ0င ်(PHA) အား ဆကသ်ယွပ်ါ။ HCV 

အစအီစeဆိ0သညမ်2ာ အလနွဝ်ငေ်ငနွမိ့်သည့ ်မိသားစ0များ၊ အသကအ်ရွယပိ်0~ကးီသည့ ်လV~ကးီများ၊ 12င့ ်မသနမ်စမွ်းမZa2ိသVများအား ပ0ဂpလကိ အမိ်ရာေစျးကကွအ်တငွး် 

သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ ေဘးအ1vရာယက်ငး်ကငး် 12င့ ်သန ့a်2ငး်ေသာ အမိ်ရာရယVရာတငွ ်အေထာကအ်ကVေပးသည့ ်ြပညေ်ထာငစ်0အစိ0းရ၏ ပငမ်အစအီစeြဖစပ်ါသည။် 

သင၏် ေဒသ1vရ ြပညသ်Vပိ0ငအ်မိ်ရာ အာဏာပိ0ငက်ိ0 ေနရာa2ာေတွnရန ်အေထာကအ်ကV သငလ်ိ0အပ်ပါက အချကအ်လကရ်a2ိရန ်2-1-1 (ယV1ိ0ကတ်ကေ်ဝး) ကိ0 ေခRဆိ0ပါ။ 

 

 အြမန ်စတင ်ရန ်  အ ိမ ်ရာ  ရင ်း ြမစ ်မ ျာ း   

• www.phfa.org/mhp/serviceprovider 

• အမိ်ရာအာဏာပိ0ငမ်ျား၊ အမိ်ရာမဲမ့ျားအား ပံပိ့0းသVများ၊ အသိ0ငး်အဝိ0ငး်လZပ်a2ားမZ ေအဂျငစ်မီျား 12င့ ်အပိ0ငေ်ဆာငး်အချကအ်လကမ်ျားအပါအဝင ်အမိ်ရာပံပိ့0းသV 

အမျိSးမျိSးတိ0အ့တကွ ်ေကာငတ်အီလိ0က ်ဆကသ်ယွရ်န ်အချကအ်လကမ်ျားa2ာေဖွရန ်ဤဝကဘ်ဆ်ိ0ကက်ိ0 အသံ0းြပSပါ။ ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယားတငွး်a2ိ ေကာငတ်မီျား 

12င့ ်Nကည့လ်ိ0သည့ ်ေကာငတ်ကီိ0ေရွးချယရ်နအ်တကွ ်ေအာကသ်ိ0ဆ့ွခဲျNကည့q်Z1ိ0ငသ်ည့ ်မီ1Vးတစခ်0 ြမငရ်ရန ်"နာမည~်ကးီေသာ ေခါငး်စeများ" ခလ0တေ်ပRတငွ ်12ပ်ိပါ။ 

 

 ပန်ဆိ4ငလ််ေဗးနီးယား ေရမီး ေကာ်မစ်@Aင ်  

တိ0ငN်ကားချကမ်ျား၊ အဆံ0းသတမ်Zများ သိ0မ့ဟ0တ ်ေငေွပးေချမZ အစအီစeများ12င့ဆ်ကစ်ပ်Tပီး  ေရမီး သံ0းစွသဲVများအေနြဖင့ ်ေဟာတ့လ်ိ0ငး်ကိ0 1-800-692-7380 တငွ ်

ေခRဆိ01ိ0ငပ်ါသည။် ြပဿနာကိ0ေြဖa2ငး်ဖိ0 ့~ကSိးစားရန ်၄ငး်တိ0က့ သင့အ်ေနြဖင့ ်အရငဆ်ံ0း သင၏်ေရမီး ဌာနကိ0 ေခRဆိ0ခိ0ငး်ပါသည။် www.puc.state.pa.us 

 

 အသက်အရွယ်Nကီးသ;များ DAင့ ်မသန်စွမ်းမT@Aိသ;များအတက်ွ ရငး်ြမစ်များအတက်ွ ပန်ဆိ4ငလ််ေဗးနီးယား လင့ခ််  

• အဝင်အထွက် အခမ့ဲ အကVအညီလိ0င်း - 1-800-753-8827 

• အသက်အရွယ်~ကီးသVများ 12င့ ်မသနစွ်မ်းသVများအတွက် ရငး်ြမစစ်ငတ်ာများ (ADRC) သည ်ေနတ့စဓ်Vဝ အသက်a2ငေ်နထိ0ငေ်ရးဆိ0ငရ်ာ လZပ်a2ားမZများတွင ်

အကVအညလိီ0Nကသည့ ်အသက်ပိ0~ကီးသည့ ်လV~ကီးများ 12င့ ်မသနစွ်မ်းမZa2ိNကသVများအား ေထာက်ပ့ံကVညရီန ်1ိ0ငင်လံံ0းဆိ0ငရ်ာ အားထ0တ်မZတစခ်0 ြဖစပ်ါသည။် 

ပနဆ်ိ0ငလ််ေဗးနးီယားa2ိ ADRC ကိ0 လင့ခ်် (Link) ဟ0 သaိ2ိNကပါသည။် 

• PA Link က လ0ပ်1ိ0ငသ်ညမ်2ာ - မညသ်ည့ ်LINK အေပါငး်အပါ ေအဂျငစ်မီဆိ0မ2တဆင့ ်ေဒသ1vရဝနေ်ဆာငမ်Zများြဖင့ ်သင့အ်ား အလယွတ်ကV ဆကသ်ယွေ်ပးသည၊် 

အမ2ီအတယွ ်ကငး်ေဝးရနအ်တကွ ်လံ0ြခSံသည့စ်မီံကနိး်တစခ်0 ေသချာေစရန ်a2ိလကစ်ေရွးချယစ်ရာများကိ0 a2ာေဖွရာတငွ ်ကVညေီပးသည၊် အကျံSးဝငမ်ဝင ်

ဆံ0းြဖတရ်န ်ေလjာကလ်�ာများြဖင့ ်သင့အ်ား ကVညေီပးသည၊် ထိ0အြပင ်သင၏်ရပ်ကကွအ်သိ0ငး်အဝိ0ငး်တငွး် ဆကလ်ကေ်နထိ0ငရ်ာတငွ ်သိ0မ့ဟ0တ ်ြပနသ်ာွးရာတငွ ်

သင့အ်ားကVညေီပးသည။် 

ရငး်ြမစမ်ျား  
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  အလAမ်းမAီရ@AိDိ4ငမ်T ြပငဆ်ငခ်ျက်များ  

အကယ၍် သင့ထ်တံငွ ်မသနစ်မွ်းမZတစခ်0a2ိTပီး သင၏်အမိ်ကိ0 မမွ်းမံြပငဆ်ငမ်Z ြပSလ0ပ်ရန ်လိ0အပ်ပါက သိ0မ့ဟ0တ ်သင၏်ေနထိ0ငမ်Zအရညအ်ေသးွကိ0 ြမlင့တ်ငေ်ပးရန ်

ေထာကက်Vနညး်ပညာဆိ0ငရ်ာ ကရိိယာများ သိ0မ့ဟ0တ ်ဝနေ်ဆာငမ်Zများ လိ0အပ်ပါက PA ေထာက်က;နည်းပညာ ေဖာင်ေဒး@Aင်း  က မသနစ်မွ်းမZa2ိသVများ 12င့ ်

အသကအ်ရွယ~်ကးီသည့ ်ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ြပညန်ယသ်Vြပညန်ယသ်ားများအား ၄ငး်တိ0လ့ိ0အပ်သည့ ်ေထာကက်Vနညး်ပညာများကိ0 ေချးေငအွတကွ ်အတိ0း1Zနး် 

နညး်နညး် သိ0မ့ဟ0တ ်အတိ0း1Zးန ်သံ0ည ြဖင့ ်ရa2ိ1ိ0ငရ်န၊် ြပညသ်V 12င့ ်ပ0ဂpလကိ ချီးြမlင့ေ်ငမွျား အပါအဝင ်ြဖစ1်ိ0ငေ်ချa2ိေသာ ရံပံ0ေငရွငး်ြမစမ်ျားအေNကာငး် အချကအ်လက ်

12င့ ်အေထာကအ်ကVများ ရa2ိေစရန၊် အမျိSးမျိSးေသာ ထ0တေ်ဝမZများ 12င့ ်တစဦ်းချငး်တိ0ငပ်ငအ်NကေံပးမZမ2တဆင့ ်ေငေွNကးဆိ0ငရ်ာ ပညာေပးများရa2ိရန ်ကVညေီပးပါသည။် 

PA ေထာကက်Vနညး်ပညာဆိ0ငရ်ာ ေဖာငေ်ဒးa2ငး်က ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား ြပညန်ယသ်Vြပညန်ယသ်ား အသကအ်ရွယအ်မျိSးမျိSးa2ိသV၊ ဝငေ်ငအွဆင့အ်တနး်အမျိSးမျိSး 12င့ ်

မသနး်စမွ်းမZ အမျိSးစံ0a2ိသVများကိ0 ကVညေီပးပါသည။် www.patf.us 

 

 ပန်ဆိ4ငလ််ေဗးနီးယား ေထာက်က;နည်းပညာဆိ4ငရ်ာ ေဖာငေ်ဒး@Aငး် (Pennsylvania Assistive Technology Foundation)  

1004 West 9th Avenue #130  

King of Prussia, PA 19406 

 (484) 674-0506 (အသြံဖင့)် 

(888) 744-1938 (အဝငအ်ထကွ ်အခမဲ)့ 
(484) 674-0510 (ဖကစ်)် 

patf@patf.us 

 

 အြခား မသန်စွမ်းမTဆိ4ငရ်ာ ဝန်ေဆာငမ်Tများ  

 ပန်ဆိ4ငလ်ေ်ဗးနီးယား@Aိ မိမိဖာသာ ဆံ4းြဖတသ်ည့ ်အမ်ိရာ စမံီကန်ိး (SDHP) သည ်ြပညန်ယလ်ံ0းဆိ0ငရ်ာ အြမတအ်စနွး်မယVသည့ ်အဖွဲnအစညး်တစခ်0ြဖစT်ပီး 

ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယားတငွး်a2ိ မသနစ်မွ်းမZa2ိသVများအတကွ ်အမိ်ရာေရွးချယစ်ရာများကိ0 ြဖန ့က်ျကေ်ပးရန ်လ0ပ်ကိ0ငပ်ါသည။် SDHP က မသနစ်မွ်းမZa2ိသVများ 12င့ ်

၄ငး်တိ0၏့မိသားစ0များအား အမိ်ရာေရွးချယစ်ရာများအေNကာငး် အချကအ်လက ်12င့ ်ရငး်ြမစမ်ျား ေပးအပ်ပါသည။် SDHP က ေဒသဆိ0ငရ်ာ 

အမိ်ရာညl1ိ Zငိး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး စမီံကနိး် 12င့ ်ေနအမိ်မမွ်းမံြပငဆ်ငေ်ရးများအတကွ ်ချီးြမlင့ေ်ငအွစအီစeတစခ်0ြဖစသ်ည့ ်PA တနဖိ်0းသင့အ်မိ်ရာ အစအီစeအပါအဝင ် 

ြပညန်ယလ်ံ0းဆိ0ငရ်ာ 12င့/်သိ0မ့ဟ0တ ်1ိ0ငင်လံံ0းဆိ0ငရ်ာ အမိ်ရာစမီံကနိး်များကိ0 အ0ပ်ချSပ်ပါသည။် 

www.sdhp.org 

711 East Lancaster Ave.  

Downingtown, PA 19335 

(610) 873-9595 (အသြံဖင့)် 

1-877-550-7347 (အဝငအ်ထကွ ်အခမဲ)့ 

(610) 873-9597 (ဖကစ်)် 

 

 Dိ4ငင်လံံ4းဆိ4ငရ်ာ အမ်ိတငွး်အVကမ်းဖက်မT ေဟာ့တလိ်4ငး်  

1-800-799-7233 (လံ0ြခSံသည)် 

1-800-787-3224 (TTY) 

ရင
း်ြမ

စမ်
ျား

 



 

 

 အမ်ိတငွး်အVကမ်းဖက်မT ဆန ့်ကျငေ်ရးဆိ4ငရ်ာ ပန်ဆိ4ငလ််ေဗးနီးယား ]ွန ့်ေပါငး်အဖဲွM  

အမိ်တငွး်အNကမ်းဖကမ်Zများ၏ သားေကာငမ်ျားအတကွ ်ပံပိ့0းေပးအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်Zများအတငွး် ပါဝငသ်ညမ်ျားမ2ာ - အေရး~ကးီချိနတ်ငွ ်Nကားဝငစ်ကွဖ်ကမ်Z၊ 

တိ0ငပ်ငအ်NကေံပးမZ၊ ရဲမ2 အတVလိ0ကပ်ါမZ၊ ေဆးဖကဆ်ိ0ငရ်ာ 12င့ ်တရားqံ0းဆိ0ငရ်ာ အေဆာကအ်အံ0များ၊ 12င့ ်သားေကာငမ်ျား12င့ ်၄ငး်တိ0အ့ားမ2ီခိ0ေနသည့ ်

ကေလးများအတကွ ်ယာယ ီအေရးေပR ခိ0လZရံာအမိ0းအကာ။ အမိ်တငွး်အNကမ်းဖကမ်Zများ အ1vရာယက်ိ0 ေလျာပ့ါးေစရန ်ကာကယွတ်ားဆးီေရး 12င့ ်ပညာေပး 

အစအီစeများကိ0 အသိ0ငး်အဝိ0ငး်တငွး် ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်ေပးအပ်ပါသည။် 

1-800-932-4632 (ပနဆ်ိ0ငလ်ေ်ဗးနးီယား အတငွး်) 

1-800-537-2238 (1ိ0ငင်လံံ0းဆိ0ငရ်ာ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၉၃ 

ရငး်ြမစမ်ျား  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၉ ခ4DAစ ်Dိ4ဝငဘ်ာလ 

ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျား သိ0မ့ဟ0တ ်အေNကာငး်အရာ အပ်ဒတိမ်ျားအေNကာငး် သaိ2ိလိ0ပါက ေကျးဇVးြပS၍ ဤလကစ်ွစဲာအ0ပ်ကိ0 www.lhop.orgတငွ ်

ေကျးဇVးြပS၍ Nကည့q်Zပါ သိ0မ့ဟ0တ ်717.291.9945 လိ0ငး်ခွ ဲ110 တငွ ်ဆကသ်ယွပ်ါ။ 




