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BURMESE

ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးမြဳအေၾကာငး့ ……. သငးဘာသိသလဲ?
၀/ှ၇/ဿွှ၁ တျငအ
း သစးေ်ပာငး့လဲထာ့ပါသညး။
ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးမြဳသညး ဘာေၾကာငးံ အလျနးအေရ့ၾကီ့သနညး?့
ခဵုသမာဓိတဦ့သညး ကၽျႏးုပးတို ံ၏တရာ့ေရ့စနစးတျငး အလျနးအေရ့ၾကီ့ပါသညး အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ကၽျႏးုပး
တို ံ၏တရာ့ေရ့စနစးသညး ကၽျႏပ
းု းတို ံ၏ ႏိုငးငဵသာ့်ခငး့ အ်ငငး့ပျာ့မြဳကို အေ်ခက္်ခငး့ရရြိရနး တရာ့ရဵု့တခုတျငး
လာေရာကး၍ ေ်ဖာကးမတးေရ့ ႏြငးံ မ္ြတေရ့တခုရရနး ယဵုၾကညးမြဳကို အေ်ခခဵထာ့ပါသညး။ ကၽျႏးုပးတို ံ၏ လူ
အနညး့စုသာ တရာ့လိုမ္ာ့ သို ံမဟုတး တရာ့ခဵမ္ာ့အ်ဖစး တရာ့ရဵု့သို ံသျာ့ရပါသညး၊ သိးု ံေသားလညး့ ကၽျႏးုပး
တို သ
ံ ျာ့ရေသာအခါ ကၽျႏးုပးတို ံသညး အေထာကးအထာ့မ္ာ့ကို ေကာငး့ေသာ၊ ရို့သာ့ေသာသူမ္ာ့ထဵမြ
နာ့ေထာငးခ္ငးပါသညး ႏြငးံ ကၽျႏးုပးတို ံ၏အမြဳမ္ာ့ကို မြနးမြနးကနးကနး ဆဵု့်ဖတးခ္ငးပါသညး။
ထို ံေၾကာငးံ ကၽျႏုးပးတို ံကို ခဵုသမာဓိတခုတျငး တာွနးေဆာငးမြဳေပ့ရနး ေခၚေသာအခါ ကၽျႏးုပးတုိ ံသညး ဆငးံေခၚ
စာ ကိုေလ့စာ့ရနး ႏြငးံ တရာ့ရဵု့တျငးလာေရာကးရနး ကၽျႏးုပးတို ံ၏ ႏိုငးငဵသာ့်ခငး့မ္ာ့အတျကး တာွနးတခု ရြိပါ
သညး။ တခ္ိဳ ံအမြဳမ္ာ့သညး တ်ခာ့အရာမ္ာ့ထကးပိုမိုအေရ့ၾကီ့ပါမညး သို ံေပမဲံ ႏြစးဖကးအဖျဲ မ္ာ့ွငး
ံ
သ်ဖငး၊ံ
ထိုအမြဳ သညး ဘွ-အေ်ပာငး့အလဲ ်ဖစးႏင
ို းပါညး ႏြငးံ သူတို ံသညး ရို့သာ့်ပီ့ ဘကးမလိုကးေသာ ခဵုသမာဓိလူ
ၾကီ့မ္ာ့ ဆဵု့်ဖတးေပ့်ခငး့ကို ရြိရနး ရသငးံရထိုကးပါသညး။
ခဵုသမာဓိလူၾကီ့မ္ာ့ကို မညးသို ံေရျ့ခ္ယးသလဲ
?
အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယးတျငး လူမ္ာ့ကို အစီအစဥးမက္ေသာမဲႏိုကးေရျ့ခ္ယးရာတျငး မဲေပ့ရနးစာရငး့ေပ့ထာ့သူမ္ာ့
စာရငး့မြ ေသားလညး့ေကာငး့၊ ေပ့ရနးစာရငး့ေပ့ထာ့သူမ္ာ့စာရငး့ ႏြငးံ တရာ့ရဵု့ွနးေဆာငးမြဳ်ဖစးေသာ ခရိုငး
သို ံမဟုတး ်မိဳနယးမ္ာ့ တျငးေနေသာ ယာဥးေမာငး့လိုငးစငးစာရငး့ စုေပါငး့ထာ့သညးကိုလညး့ေကာငး့ခဵုသမာဓိ
ွနးေဆာငးမြဳအတျကး ေရျ့ခ္ယးပါသညး။ ခဵုသမာဓိအစမး့တရာ့ရဵု့ခ္ိနး့ကို အေမရိကနးႏိုငးငဵ ခရိုငးတရာ့ရဵု့မ္ာ့၊
ခရိုငးတခုခ္ငး့စီ၏ သာမာနးေလ္ာကးထာ့်ခငး့ တရာ့ရဵု့၊ ်မိဳ ံေတားစညးပငး တရာ့ရဵု့မ္ာ့၊ ခရိုငးတရာ့ရဵု့မ္ာ့ ႏြငးံ
တခ္ိဳ ံေသာအမြဳမ္ာ့ကို ငယးေသာ ႏြငးံ ်ပဳ်ပငး်ခငး့ တရာ့ရဵု့မ္ာတျငး ်ပဳလုပးပါသညး။ အိုဟိုငး့အို့တျငး
အေရအခ္ငး့်ပညးံမီ အသစးသမာဓိလူၾကီ့မ္ာ့သညး ႏြစးတုိငး့ ပိုမ္ာ့လာပါသညး။
ခဵုသမာဓိလူၾကီ့တေယာကး်ဖစးရနး ဘာလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ရြိရမလဲ
?
ခဵုသမာဓိကို ေဆာငးရျကးရနး သငးသညး တိက္ေသာ တရာ့ရဵု့ကုိ တာွနးထမး့ေဆာငးရနး ထိုပထွီေနရာတျငး
အစစးအမြနးေနေသာသူ ်ဖစးရပါမညး။ အိုဟိုငး့အို့ခဵုသမာဓိလူၾကီ့မ္ာ့သညး အနညး့ဆဵု့ အသကး ှ၈ ႏြစးရြိရမညး
်ဖစး်ပီ့ သူတို ံသညး တခ္ိဳ ံေသာ်ပစးမြဳ အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကို ်ပစးမြဳထငးရြာ့ခဲံေသားလညး့ ခဵုသမာဓိအ်ဖစး တာွနး
ေဆာငးရနး သူ ံတို ံအချငးံအေရ့မ္ာ့ ဆဵု့ရဵု့ရမညးမဟုတးပါ (သို ံမဟုတး ထိုအချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ်ပနးလညးအပးႏြငး့
ပါသညး)။ ထိုမြလျဲ၍ လူတိုငး့သညး မညးသညးံအသကးအရျယးမဆို (အနညး့ဆဵု့ ှ၈ ႏြစးရြိလ္ြင)း ၊ လူမ္ိဳ့၊ အသာ့
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အေရာငး၊ ဘာသာွါဒ သို ံမဟုတး အလုပးအကိုငး ေပၚမမူတညးပဲ ခဵုသမာဓိတဦ့အ်ဖစးေပ့ရနး အချငးံအေရ့ရြိ
ပါသညး။
ကၽျႏးုပးသညး ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးမြဳမြ ချငးံေတာငး့ယူချငးံရိြသလာ့?
ေအာကးပါလူမ္ာ့သညး ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးမြဳကို ချငးံေတာငး့ချငးံရြိပါသညး- ဘာသာေရ့အမိနး ံေတားေၾကာငးံ
်ပငးပကမၻာႏြငးံေွ့ေနေသာ အဖျဲ ွ
ံ ငးမ္ာ့၊ စိတးပိုငး့ဆိင
ု းရာ သို ံမဟုတး ရုပးပင
ို း့ဆိုငးရာ အေ်ခအေနေၾကာငးံ
ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးရနး မစျမး့ေဆာငးႏိုငးေသာသူမ္ာ့၊ အိမးေထငးဖကးမ္ာ့ သို ံမဟုတး နီ့စပးေသာ မိသာ့စု
ွငးမ္ာ့ လကးရြိေသဆဵု့်ခငး့ သို ံမဟုတး အလျနးေနမေကာငး့်ဖစး်ခငး့ ်ဖစးသူမ္ာ့၊ ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးမြဳသညး
သူတို ံကို သို ံမဟုတး တေယာကးေယာကးကို သူတို ံ၏ေစာငးံေရြာကးမြဳတျငး အလျနးအကၽျနရု
း ပးပိုငး့ဆိုငးရာ သို ံမ
ဟုတး ေငျေၾက့ဆိုငးရာ က္ပးတညး့မြဳ်ဖစးေပၚေစ်ခငး့၊ သို မဟုတး ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ လူတေယာကး
ကို နာၾကငးေစ်ခငး့ သို ံမဟုတး ်ပညးသူလူထုကို နာၾကငးေစ်ခငး့၊ အသကး ၇၂ ႏြစးထကးၾကီ့ေသာသူမ္ာ့၊
အာ့မစးရြးလူမ္ိဳ့တဦ့အ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳထာ့ေသာ အဖျဲ ံွငးမ္ာ့၊ ႏြငးံ လကးရတ
ြိ ာွနးထမး့ေဆာငးေနေသာ
လကးနကးကိုငးအဖျဲ ွ
ံ ငးမ္ာ့၏ အဖျဲ ွ
ံ ငးမ္ာ့ တို ံ်ဖစးပါသညး။ အကယး၍ သငးသညး ထိုအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ထဲလ္ြငးပါ
ွငးလ္ြငး တရာ့ရဵု့သညး သူ၏ေတာငး့ဆိုမြဳကို ချငးံ်ပဳရမညး။ အကယး၍ တရာ့ရဵု့သညး သငးံကိုချငးံ်ပဳလ္ြငး သငး
သညး ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးေရျ့ခ္ယးမြဳအတျကး ေနာကးႏြစးခဵုသမာဓိႏြစး အ်ဖစးလညး့ ်ဖစးချငးံရြိပါလိမးံမညး။
သငးသညး သငးံခဵုသမာဓိတာွနးခဵ်ခငး့ကို ေရႊ ံေ်ပာငး့ေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိႏိုငးပါသညး။ ချငးံေတာငး့ရနး သို ံမဟုတး
ေရႊ ံေ်ပာငး့ရနး ေတာငး့ဆိုရနး သငးသညး သငးွနး
ံ ေဆာငးမြဳခ္ိနး့ဆို်ခငး့မတိုငးမီ အနညး့ဆဵု့ အလုပးလုပးရကး
ႏြစးရကး အတျငး့ ထိုတရာ့ရဵု့ကို ဆကးသျယးရပါမညး။
အကယး၍ ကၽျႏးုပးသညး ကၽျႏးုပး၏ဆငးံေခၚစာကို ခဵုသမာဓိလူၾကီ့တေယာကး
အ်ဖစး တာွနးေဆာငးရနး လစးလ္ဴ
ရြဳခဲံလ္ြငး သို ံမဟုတး မေပၚလာခဲံလ္ြငး ဘာ်ဖစးမညးလ
?ဲ
တရာ့ရဵု့ေတားမြ ဆငးံေခၚစာတခုသညး အမိနး ံေတားတခု်ဖစးပါသညး။ အကယး၍ သငးသညး ထိုအရာကို လစးလ္ဴ
ရြဳခဲံလ္ြငး တရာ့ရဵု့သညး သငးံကိုဖမး့ရနးအတျကး ွရမး့တခု ထုတးပါမညး ႏြငးံ တရာ့ရဵု့ ႏြငးံ တ်ခာ့ပိတးဆို ံမြဳကို
မထီမဲံ်မငး်ပဳသညးဟု သငးံကိုအ်ပစးေပ့ပါလိမးံမညး။ ထို ံေၾကာငးံ သငးသညး တရာ့ရဵု့ကို ဆကးသျယးရပါမညး ႏြငးံ
ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငး်ခငး့အတျကး ချငးံေတာငး့်ခငး့ သို ံမဟုတး ေ်ပာငး့ေရျ ံ်ခငး့ ေတာငး့ဆိုရနး ေရျ့ခ္ယးစရာ
မ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ရမညး။
ကၽျႏုးပး၏ ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငး်ခငး့အတျကး ကၽျႏးုပးကို ေငျေပ့ေ်ခမလာ့
?
ခဵုသမာဓိလူၾကီ့မ္ာ့ကို သူတို ံတာွနးေဆာငးေသာေန ံတိုငး့အတျကး ေပ့ေ်ခပါသညး။ ေလ္ားေၾက့သညး တရာ့
ရဵု့မ္ာ့အၾကာ့ ကျဲ်ပာ့ပါသညး။ တခိ္ဳ ံတရာ့ရဵု့မ္ာ့သညး ခဵုသမာဓိလူၾကီ့မ္ာ့အတျကး ကာ့ရပးချငးံ အလကာ့
ေပ့ပါသညး။ တရာ့ဥပေဒတျငး ေ်ပာဆိုထာ့သညးမြာ အကယး၍သငးသညး သငးံခဵုသမာဓိဆငးံေခၚစာမ္ာ့ကို
ၾကိဳတငးသငးံေလ္ားေသာအခ္ိနးတျငးေပ့ခဲံလ္ြငး ႏြငးံ ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငး်ခငး့သညး သငးံအလုပးပ္ကးကျကး်ခငး့
အတျကး အေၾကာငး့အရငး့်ဖစးခဲံလ္ြငး သငးံအလုပးရြငးသညး သငးံကို ခဵုသမာဓိွငးတဦ့အ်ဖစး တာွနးေဆာငးရနး
အတျကး အလုပးထုတးပစး်ခငး့ သို ံမဟုတးအလုပးထုတးရနး ခ္ိနး့ေ်ခာကး်ခငး့ မလုပးႏိုငးပါ။
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What You Should Know About
Jury Service

BURMESE

မတူညီေသာ ခဵုသမာဓိ အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့က ဘာလဲ
?
တခ္ိဳ ံခဵုသမာဓိမ္ာ့ကို ခဵုသမာဓိငယး တခုကို ွနးေဆာငးရနးေရျ့ခ္ယးပါသညး၊ ခဵုသမာဓိတဦ့သညး တစဵုတခုေသာ
အမြဳအတျကး ၾကာ့နာ်ခငး့ ႏြငးံ ဆဵု့်ဖတး်ခငး့တို ံ ်ပဳလုပးရပါသညး။ ရာဇွတးမြဳတခုႏြငးံ ပါတးသကးေသာ အမြဳ
စစးေဆ့ရနး ( ပို၍အေရ့ၾကီ့ေသာ အမြဳ အမ္ိဳ့အစာ့တခု) အတျကး တရာ့ဥပေဒသညး ခဵုသမာဓိလူၾကီ့ ှဿ ဦ့
လိုအပးပါသညး။ ်ပညးသူ ံအေ်ခ်ပဳ အမြဳစစးဆ့်ခငး့သညး ခဵုသမာဓိလူၾကီ့ ရြစးဦ့သာလိုအပးသညး။စညးပငးသာ
ယာ ႏြငးံ ခရိုငးတရာ့ရဵု့မ္ာ့တျငး အေသ့စာ့အမြဳမ္ာ့အတျကးလုပးေသာ (အနညး့ငယးသာ အေရ့ၾကီ့ေသာ
အမြဳ) မ္ာ့ကို အမြဳစစးရနး ေခၚေဆာငးေသာအခါ ခဵုသမာဓိလူၾကီ့ ရြစးဦ့ လိုအပးပါသညး။ အကယး၍ စစးေဆ့မြဳ
တခုသညး တရကးထပးပိုၾကာရနး ေမ္ြားလငးံလ္ြငး စစးေဆ့မြဳအတျငး့ ခဵုသမာဓိတဦ့ ကိုခငးျ ံ်ပဳခ္ကးရထာ့လ္ြငး
ခဵုသမာဓိအလြညးံက္မ္ာ့ကို ေရျ့ခ္ယးပါမညး။
အေသ့စာ့ခဵုသမာဓိႏြငးံမတူေသာ အၾကီ့စာ့ခဵုသမာဓိ သညး စျတးစျဲခဵရေသာ ်ပစးမြဳမ္ာ့ (အမ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ
ရာဇွတးမြဳ) အတျကး ေတျ ံရြိခ္ကးမ္ာ့ကို ၾကာ့နာသညး၊ ႏြငးံ လူတေယာကးသညး စျတးစျဲ သငးံသညး ႏြငးံ
ရာဇွတးမြဳ က္ဳ့လျနးရနး ၾကိဳ့စာ့ခဲံသညး ရြိမရြိကို ဆဵု့်ဖတးရနးသာ်ဖစးသညး။ အေသ့စာ့ခဵုသမာဓိလိုမဟုတးပဲ
အၾကီ့စာ့ခဵုသမာဓိသညး အ်ပစးရြိသညး သို ံမဟုတး အ်ပစးကငး့လျတးသညး ကို မဆဵု့်ဖတးပါ။ အကယး၍ သငးံကို
အၾကီ့စာ့ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးရနး ေရျ့ခ္ယးခဲံလ္ြငး သငးွ
ံ နးေဆာငးမြုသညး အေသ့စာ့ခဵုသမာဓိွနးေဆာငး်ခငး့
ထပး ပိုမိုၾကာရြညးလိမးံမညး၊ အမ္ာ့ဆဵု့ေသ့ငယးေသာခရိုငးမ္ာ့အတျငး့တျငး်ဖစးေသားလညး့ အၾကီ့စာ့ခဵုသမာဓိ
သညး သဵု့-ေလ့ လအခ္ိနးအတျငး့ တခါ သို ံမဟုတး ႏြစးခါသာ ရြိပါလိမးံမညး။
ခဵုသမာဓိတဦ့သညး မညးမ္ြ အခ္ိနးၾကာေအာငးွနးေဆာငးမြဳေပ့ရသနညး့?
တရာ့ရဵု့မ္ာ့ေပၚတျငးကျဲ်ပာ့ပါသညး၊ သို ံေသားလညး့ သငးသညး အနညး့ဆဵု့ တစးပတး မြ ႏြစးပတးအတျငး့
ွနးေဆာငးမြဳေပ့ရနး အခ္ိနးမေရျ့ေခၚဆိုမြဳ ရနး ေမ္ြားမြနး့ရပါသညး။ ွနးေဆာငးမြုသကးတမး့ကာလအတျငး့
ခဵုရဵု့တငးစစးေဆ့်ခငး့ တခါထပးပိုႏိုငးပါသညး သို ံမဟုတး တခါမ္ြမရြိႏိုငးပါ။ တခ္ိဳ ံတရာ့ရဵု့မ္ာ့သညး အလာ့
အလာရြိေသာ ခဵုသမာဓိလူမ္ာ့ကို သူတို ံေနာကးေန ံလိုမညးဆိုလ္ြငး အသိေပ့ခ္ကးစနစး်ဖငးံ ဖဵု့မြပို ံမညး၊ ႏြငးံ
တခ္ိဳ ံတရာ့ရဵု့မ္ာ့သညး ခဵုသမာဓိလူမ္ာ့ကို လိုအပးလ္ြငး ဖဵု့ေခၚပါမညး။
ခဵုသမာဓိရဵု့တငးစစးေဆ့်ခငး့ကို ပထမ သို ံမဟုတး ဒုတိယေန ံအတျငး့်ပီ့ဆဵု့်ခငး့သညး အဆနး့မဟုတးပါ။
တနညး့အာ့်ဖငးံဆိုေသား ရြဳတးေထျ့ေသာ ရဵု့တငးစစးေဆ့မြဳတခုသညး သကးေသအမ္ာ့အ်ပာ့ပါွငးေသာ
ေၾကာငးံ လေပါငး့မ္ာ့စျာ ၾကာ်မငးံပါသညး။ အခ္ိနးၾကာရဵု့တငးစစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့သညး အလျနးရြာ့ပါ့ပါသညး ႏြငးံ
အလာ့အလာရြိေသာ ခဵုသမာဓိလူမ္ာ့သညးး သူတို ံကိုေရျ့ခ္ယး်ပီ့ေနာကး ေမ္ြားလငးံထာ့ေသာ ရဵု့တငးစစးေဆ့မြဳ
အခ္ိနးထပးပိုၾကာမညးဟု အၾကဵေပ့ပါသညး။ ေန ံတေန ံ်ပီ့ဆဵု့သျာ့ေသာအခါတိုငး့ ခဵုသမာဓိလူမ္ာ့ သူတို ံအိမး
ကို ်ပနးချငးံရပါလိမးံမညး ႏြငးံ သူတို ံသညး အကယး၍ ရဵုတငးစစးေဆ့မြဳမ်ပီ့လ္ြငး ေနာကးတေန ံတရာ့ရဵု့သို ံ
်ပနးလာရမညး။ ရြာ့ပါ့ေသာအမြဳမ္ာ့တျငး တရာ့သူၾကီ့သညး ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကို အ်ပငးလူမ္ာ့ႏြငးံ ထိုအမြဳကို
ဆကးသျယးသညးံ အႏၱရာယးေတျ ံရြိပါသညးဟု ယဵုၾကညးေသာအခါ ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကို ရဵု့စစးေဆ့သညးံအခ္ိနးအ
တျငး့ တ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ သီ့်ခာ့ထာ့ သို ံမဟုတး ချဲထာ့ပါမညး။ ထိုအရာသညး အမ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ အဆငးံ်မငး-ံ
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ကိုယးေရ့ရာဇွငး အမြဳမ္ာ့တျငးေတျ ံရသညး ႏြငးံ ်မိဳ ံေတားလူသတးမြဳအတျကး ေသဒါဏးေပ့ရနး စဥး့စာ့ထာ့
ေသာအခါမ္ိဳ့တျငး ေတျ ံရပါသညး။
ကၽျႏးုပးသညး ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးရနးေရာကးလာေသာအခါ ဘာ်ဖစးသနညး?့
သငးေရာကးလာေသာအခါ သငးံကို သတးမြတးထာ့ေသာ တရာ့ချငး သို ံမဟုတး စုေွ့ရာေနရာတခုသို ံ လမး့ညႊနး
ေပ့ထာ့ပါသညး။ တခ္ိဳ ံတရာ့ရဵု့မ္ာ့သညး အက္ဥး့ခ္ဳပးလုပးငနး့စဥး ထိုစနစးအေၾကာငး့ ကူညီရြငး့်ပရနး ေ်ပာ်ပ
်ခငး့ သို ံမ ဟုတး ဗီျဒီရို်ပ်ခငး့ မ္ာ့ပဵံပို့ေပ့ပါသညး။ ခဵုသမာဓိေရျ့ခ္ယးေသာ အစီအစဥးအတျငး့ အလာ့အလာရြိ
ေသာခဵုသမာဓိလူမ္ာ့အာ့လဵု့သညး က္မး့ၾကိမးရပါသညး သို ံမဟုတး တရာ့သူၾကီ့ ႏြငးံေရြ ံေနမ္ာ့ ေမ့ေသာေမ့
ချနး့မ္ာ့ကို မြနးကနးစျာႏြငးံ အ်ပညးံအဆဵုေ်ဖၾကာ့ပါမညးဟု သေဘာတူရပါမညး။
ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ရေသာရညးရျယးခ္ကးသညး အကယး၍ အလာ့အလာရြိေသာ ခဵုသမာဓိလူတဦ့သညး အမြဳတျငး
တရာ့မ္ြတရနး ႏြငးံ ဘကးမလိုကးရနး ၾကိဳ့စာ့ရသညးမြာ ဘာေၾကာငးံ ခကးခဲေသာအေၾကာငး့အရာ်ဖစးသညးကို
ရြာေဖျရနး်ဖစးသညး။ အလာ့အလာရြိေသာခဵုသမာဓိလူတဦ့အ်ဖစး သငးံကို ထိုအမြဳတျငးရြိေသာ ႏြစးဖကးအဖျဲ ံမ္ာ့
ႏြငးံ ေရြ ံေနမ္ာ့ ကိုမိတးဆကးေပ့်ခငး့ႏြငးံ ်ဖစးႏိုငးေသာ သကးေသမ္ာ့စာရငး့တခုကို ေပ့ပါသညး။ အကယး၍
သငးသညး ထိုသူမ္ာ့တေယာကးေယာကးႏြငးံ အဆကးအသျယးတခ္ိဳ ံရြိပါလ္ြငး သငးသညး ထိုအမြဳတျငး ဘကးမ
လိုကးသညးဟု စဥး့စာ့ရနးခကးခဲပါမညး ႏြငးံ သငးံကို ထိုအမြဳအတျကး ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးမြဳမြ
ကငး့လျတးချငးံရပါမညး။
သငးံကို အမြဳအေၾကာငး့အနညး့ယးသာေ်ပာပါသညး၊ ထို ံေၾကာငးံ အကယး၍ အရငးအေတျ ံအၾကဵဳ သို ံမဟုတး
ဘကးလိုကးမြဳသညး သငးံအတျကးတရာ့မ္ြတမြဳရရနး ခကးခဲေစသညးဟု သတးမြတးဆဵု့်ဖတးပါသညး။ သငးံတျငး
လညး့ သငးသညးခဵုသမာဓိသူတဦ့အ်ဖစးထုိငးရနး စျမး့ရညးထိခိုကးေစေသာအရာတျငးပွငး
ါ ေသာ က္မး့မာေရ့
်ပႆနာမ္ာ့၊ အလုပးအကိုငးအေ်ခအေနမ္ာ့ ႏြငးံ တ်ခာ့လုပးေဆာငးရနးမ္ာ့စသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့
အေၾကာငး့ တရာ့ရဵု့ကို တငး်ပရနး အချငးံအေရ့တခုရြိပါသညး။ သငးသညး သငးံအလိုရြိလ္ြငး တရာ့သူၾကီ့ႏြငးံ
ေရြ ံေနမ္ာ့ကို လြိဳ ွ
ံ ြကးစျာေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ရနး ်ပနးဆိုရနး အချငးံအေရ့ရြိပါသညး။ သိသာစျာ သငးသညး အမြနးတ
ရာ့ေ်ပာရပါမညး။
ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ အမြဳတခုတျငး တဘကးစီသညး သတးမြတးထာ့ေသာ ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကိုအေၾကာငး့်ပခ္ကးမ
ေပ့ဘဲ ချငးံ်ပဳရနး (အာဏာသဵပါေသာ စိနးေခၚမြဳဟုေခၚေသာ) ေမ့ချနး့ထုတးရနး အချငးံအေရ့ရြိပါသညး။ တဖကးစီ
သညး သတးမြတးခ္ကးမရြိေသာ စိနးေခၚမြဳမ္ာ့ကို ေကာငး့မျနးေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးအတျကး(အေၾကာငး့အရငး့

အတျကးစိနးေခၚမြဳ ဟုေခၚသညး) လညး့လုပးချငးံရြိပါသညး။ ေရြ ံေနမ္ာ့သညး ထိစို နးေခၚမြဳမ္ာ့ကိုလုပးလာေသာ
အခါ သူတို ံ၏ရညးရျယးခ္ကးသညး အလာ့အလာရြိေသာ ခဵုသမာဓိလူမ္ာ့ကို ကိုယးေရ့ကိုယးတာ အရြကးရေစရနး
မဟုတးပါ၊သို ံေသား ေရျ့ခ္ယးထာ့ေသာခဵုသမာဓိလူမ္ာ့ကိုေသ်ခာရနး သူတို ံ၏အမြဳသညးအတျကးအမြဳကို
တရာ့မ္ြတမြဳ ရြိႏိုငးသေလာကးရြိရနး အကဲ်ဖတးပါလိမးံမညး။

4

What You Should Know About
Jury Service

BURMESE

ကၽျႏးုပးသညး ခဵသမာဓိ
ု
တာွနးေဆာငးရနးအတျကး သတငး့ပို ံေသားလညး့ ခဵုသမာဓိတခု မထိုငးရသလဲ
?
ဟုတးပါသညး။ အမြဳတျငးပါွငးေနေသာ ႏြစးဖကးအဖျဲ ံသညး သူတို ံ၏ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို အမ္ာ့ေသာအာ့
်ဖငးံ ေ်ပလညးရနး ႏြငးံ ခဵုရဵု့တငးစစးေဆ့မြဳတခု အတျကး အခ္ိနးႏြငးံ ကုနးက္စရိတးကို ေရြာငးလျဲ ရနး ၾကိဳ့စာ့ပါ
သညး။ တခါတရဵ အမြဳတခုသညး ခဵုတငးစစးေဆ့မြဳမစခငး မိနစးမ္ာ့သာလ္ြငး ေ်ပလညးပါသညး။ ခဵုရဵု့စစးေဆ့မြဳ
မ္ာ့စျာကို ေန ံတိုငး့စီစဥးထာ့လ္ြငးေသားလညး့ တခ္ိဳ ံသညး ခဵုရဵု့စစးေဆ့ရနး အမြနးတကယးသျာ့လိမးံမညး
မဟုတးပါ ထို ံေၾကာငးံ သူတို ံသညး ခဵုသမာဓိမ္ာ့မလိုပါ။ တာွနးေဆာငးရနး သငးေစာငးံေသာအခ္ိနးမ္ာ့သညး
အလကာ့မ်ဖစးပါ၊ သငးံရြိေန်ခငး့ကို အတညးက္ရနးအာ့ေပ့ပါသညး။
ခဵုသမာဓိမ္ာ့်ဖစးရနး မညးသညးံစညး့မ္ညး့မ္ာ့ကို လိုကးနာရမလဲ
?
ခဵုသမာဓိေရျ့်ပီ့ေသာအခါ ခဵုသမာဓိမ္ာ့သညး က္မး့ သို ံမဟုတး ခိုငးမာမြဳတခုကို မတးတကးရပး်ပီ့ ကိ္နးဆိုရပါ
မညး သူတို ံသညး- ှ) သူတို ံကိုေရျ့ခ္ယးထာ့ေသာ သတးမြတးထာ့ေသာအမြဳအတျကး “ေကာငး့ေကာငး့ ႏြငးံ
မြနးမြန”း ေရျ့ခ္ယးပါ၊ သူတို ံ၏စိတးမ္ာ့ကိုမဆဵု့်ဖတးမီ အေထာကးအထာ့မ္ာ့အာ့လဵု့ၾကာ့နာ်ပီ့သညးံတိုငးေအာငး
ေစာငးံပါ၊ ႏြငးံ စီရငးခ္ကးမြာ ေရာကးလာေသာ ဥပေဒႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့အတျကး တရာ့သူၾကီ့၏ ညႊနးၾကာ့
ခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို လိုကးနာပါ။ ခဵုသမာဓိသညး အေထာကးအထာ့မြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ဆဵု့်ဖတးသညး ႏြငးံ
တရာ့သူၾကီ့သညး ဥပေဒအေေၾကာငး့ကို ညႊနးၾကာ့သညး။
ခဵုသမာဓိမ္ာ့သညး ရဵု့တငးစစးေဆ့မြဳတေလ္ာကးလဵု့ အာရဵုစိုကးနာ့ေထာငး်ပီ့ သကးေသခဵတဦ့ခ္ငး့စီ၏
ယဵုၾကညးစိတးခ္မြဳကို အေ်ခခဵဆဵု့်ဖတးရနး သူတို ံအေကာငး့ဆဵု့လုပးေဆာငးရပါမညး။ ခဵုသမာဓိမ္ာ့သညး သူတို ံ
အခ္ငး့ခ္ငး့ သို ံမဟုတး တ်ခာ့သူမ္ာ့ကို အေထာကးအထာ့မ္ာ့အာ့လဵု့တငး်ပ်ပီ့တိုငးေအာငး ထိုအမြဳအတျကး
ေဆျ့ေႏျ့ရနး ချငးံမ်ပဳပါ၊ ေရြ ံေနမ္ာ့သညး သူတို ံ၏ေနာကးဆဵု့အ်ငငး့အခဵုမ္ာ့ကို လုပးပါမညး ႏြငးံ တရာ့သူၾကီ့
သညး ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကို အမြဳႏြငးံဆိုငးရာ ဥပေဒအေၾကာငး့ ညႊနး်ပပါမညး။ ခဵုသမာဓိမ္ာ့သညး လျတးလပးစျာ တရာ့
စျဲဆိုမြဳတျငးပါွငးပါတးသကးေနေသာ ကစၥရပးမ္ာ့စဵုစမး့ရနး ချငးံမ်ပဳပါ ႏြငးံ သူတို ံသညး ခဵုသမာဓိခနး့တျငး ေဆျ့ေႏျ့
ခဲံ်ပီ့ စီရငးခ္ကးတခုခ္သညးံအခ္ိနးေရာကးသညိံတငးို ေအာငး တရာ့ရဵု့်ပငးပမညးသူ ံအဆို ထိုအမြဳကို မေဆျ့ေႏႊ့
ရပါ။ ဤထိနး့ခ္ဳပးမြဳတျငးပါွငးေသာ အမြဳအေၾကာငး့ ရယူရနး စကးမြဳနညး့ပညာအသဵု့်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ အမြဳကိစၥ
အေၾကာငး့ တေယာကးေယာကးကို ဆကးသျယးရနး တို ံပွ
ါ ငးပါသညး။ စီရငးခ္ကးခ္်ပီ့ေသာအခါ ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကို
သူတို ံေရျ့ခ္ယးလ္ငး ထိုအမြဳအေၾကာငး့ေဆျ့ေႏျ့ရနး ချငးံ်ပဳပါသညး။
ခဵုသမာဓိတဦ့သညး အမြဳတခု မညးသို ံဆဵု့်ဖတးသနညး?့
ေရြ ံေနမ္ာ့မြ သူတို ံ၏အေထာကးအထာ့မ္ာ့ကို တငး်ပ်ပီ့ေသာအခါ ႏြငးံ သူတို ံ၏အဆဵု့သတး ်ငငး့ဆိုမြဳကို
်ပဳလုပး်ပီ့ေသာအခါ တရာ့သူၾကီ့သညး ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကို ထိုအမြဳအတျကး ဥပေဒေလ္ာကးထာ့ရနး ညႊနး်ပေပ့
ပါသညး။ ခဵုသမာဓိမ္ာ့သညး ခဵုသမာဓိမ္ာ့ ၾကိဳကးသလိုမ်ဖစးဘဲ ဥပေဒအေပၚျငး အေ်ခခဵထာ့်ပီ့အမြဳမ္ာ့ကို
ဆဵု့်ဖတးရပါမညး။
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တခ္ိဳ ံအမြဳမ္ာ့သညး တရာ့သူၾကီ့သညး စီရငးခ္ကးခ္ေသာအခ္ိနးအတျငး့ ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကို မြတးတမး့ေရ့ချငးံ
်ပဳပါသညး။ တရာ့ရဵု့သညး စီရငးခ္ကးခ္်ပီ့ေသာအခါ ထိုမြတးတမး့မ္ာ့ကို ေကာကးယူ်ပီ့ ဖ္ကးဆီ့ပစး ပါသညး။
တခ္ိဳ ံတရာ့သူၾကီ့မ္ာ့သညး တရာ့မ္ြတမြဳမြနးကနးရနး တိက္ေသာလုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ေအာကးတျငး စီရငး
ခ္ကးခ္စဥးအတျငး့ ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ရနး ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကိုလညး့ ချငးံ်ပဳပါသညး။ ရြာ့ပါ့ေသာအမြဳမ္ာ့တျငး
ခဵုသမာဓိမ္ာ့သညး အမြဳတခု်ဖစးခဲံေသာေနရာ်ဖစးေသာ အခငး့်ဖစးပျာ့ရာကို သျာ့ေရာကးရမညး။
တရာ့သူၾကီ့၏ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ပီ့လ္ြငး ခဵုသမာဓိသညး ထိုအမြဳကိုစဥး့စာ့ရနး သေဘာထျကးဆိုခနး့သို ံသျာ့်ပီ့
အ်ပစးဒါဏးတခု သို ံေရာကးပါသညး။ ခဵုသမာဓိသညး ပထမဆဵု့ က္ိဳ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ား်ခငး့ႏြငးံ အစီအစဥးက္ေသာ
ပဵုစဵတခုတျငး ်ပဳလုပးေသာေဆျ့ေႏျ့မြဳ်ပဳႏိုငးေသာ ဦ့ေဆာငးသူတဦ့ကို ေရျ့ခ္ယးရပါမညး၊ အာ့လဵု့ကိစၥမ္ာ့ကို
အ်ပညးံအစဵု ႏြငးံ မ္ြတစျာ ေဆျ့ေႏျ့ပါသညး ႏြငးံ ခဵုသမာဓိတိုငး့တျငး ပါွငးရနး မ္ြတေသာအချငးံအေရ့ရြိပါသညး။
သေဘာထျကးဆိုေသာအခ္ိနးအတျငး့ ေမ့ချနး့မ္ာ့ရြိေသာ ခဵုသမာဓိမ္ာ့သညး ထိအရာမ္ာ့ကိ
ု
ု ေရ့ခ္ရပါမညး ႏြငးံ
တရာ့သူၾကီ့သို ံ ေပ့ပို ံရနး အာမခဵစာေရ့ကို ေတာငး့ဆိုရပါမညး။
ခဵုသမာဓိမ္ာ့သညး စီရငးခ္ကးခ္ေသာအခ္ိနးသို ံေရာကးေသာအခါ သူတို ံသညး စီရငးခ္ကးကို သေဘာတူ်ခငး့၊
စီရငးခ္ကးေဖါငးပဵုစဵကို ဆိုငး့ထို့်ခငး့ ႏြငးံ အာမခဵစာေရ့ကို အသိေပ့ပါသညး။ ထိုစီရငးခ္ကးကို တရာ့ရဵု့ေတားတျငး
ဖျငးံဖတးပါသညး ႏြငးံ တရာ့သူၾကီ့သညး ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကို ထျကးချာချငးံေပ့ပါသညး။
စီရငးခ္ကးတခုေပၚတျငး ခဵုသမာဓိမညးမ္ြ သေဘာတူရမလဲ
?
အမြဳအမ္ိဳ့အစာ့သညး စီရငးခ္ကးေပၚတျငး သေဘာတူေသာခဵုသမာဓိအရညးအတျကး သတးမြတးပါသညး။
လူထုအေ်ခ်ပဳအမြဳတခုသညး ေငျေၾက့၊ပိငးု ဆိုငးမြဳပစၥညး့ဥစၥာ သို ံမဟုတး လိုအပးခ္ကး သို ံမဟုတး ေတာငး့ဆို
ေသာ စာရျကးစာတမး့တခု သို ံမဟုတး အုပးခ္ဳပးမြဳ ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ အ်ငငး့အခဵုတခုသညး လူႏြစးဦ့ သို ံမ
ဟုတး ပိုမ္ာ့ေသာသူမ္ာ့ သို ံမဟုတး ကုမၸဏီမ္ာ့်ဖစးက္်ခငး့်ဖစးပါသညး။ အဖျဲအစညး့မြ တရာ့စျဲ်ခငး့ကို

တရာ့လိုမ္ာ့ ဟုေခၚပါသညး။ အဖျဲ ံအစညး့မြ တရာ့စျဲခဵရသူကို တရာ့ခဵမ္ာ့ ဟုေခၚပါသညး။ ေငျေၾက့အတျကး
လူထုအေ်ခ်ပဳအမြဳတခုတျငး ခဵုသမာဓိမ္ာ့သညး ထိုတရာ့ခဵတာွနးရြိမရြိဆဵု့်ဖတးရပါမညး၊ အကယး၍ ရြိခဲံလ္ြငး
ပ္ကးဆီ့မြဳေတာငး့ဆိုရနးအတျကး နစးနာေၾက့ကို တရာ့လိုမြေပ့ရပါမညး။ လူထုအေ်ခ်ပဳအမြမ္ာ့တျ
ဳ
ငး ခဵုသမာဓိ
ေ်ခာကးဦ့ (ရြစးဦ့၏ သဵု့ပဵ-ု ေလ့ပဵ)ု သညး စီရငးခ္ကးတခုကို သေဘာတူရပါမညး။ တခ္ိဳ ံအမြဳမ္ာ့တျငး
ခဵုသမာဓိသညး တိက္ေသာေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုေ်ဖဆိုရနး ရြိရပါမညး။
ရာဇွတးမြုတခုတျငး တရာ့ခဵသညး အမြဳတခုကို (အ်ပစးဒဏးတခုတျငးပါွငးေသာ တရာ့ဥပေဒတခုကိုခ္ိဳ့
ေဖါကး်ခငး့တခု) တရာ့စျဲဆိုခဵရေသာ သူတဦ့်ဖစးပါသညး။ အမြဳမ္ာ့ကို လူမ္ာ့ကိုဆနး ံက္ငးေသာအ်ပဳအမူမ္ာ့
ဟု စဥး့စာ့ပါသညး အဘယးေၾကာငးဆိုေသား အစို့ရသညး တရာ့ဥပေဒမ္ာ့ ကို တရာ့ွငး စို့မို့ရနး တာွနးရြိ
ပါသညး၊ အစို့ရသညး ထိုအမြဳမ္ာ့ကို တရာ့လိအ
ု ်ဖစး ်ပညးနယး၊်မိဳ ံ၊ ႏိုငးငဵ၊ ရပးရျာ အစရြသညး
ိ
တို ံအမညးသဵု့်ပီ့
တရာ့စျဲပါသညး၊ ႏြငးံ ခဵုသမာဓိ ှဿ ဦ့သညး စျတးစျဲထာ့သူ အ်ပစးရြိသညး သို ံမဟုတး အ်ပစးမရြိပါကို
ဆဵု့်ဖတးေပ့ရပါသညး ႏြငးံ ထိုစီရငးခ္ကးသညး တညီတညျတးတညး့ ်ဖစးရပါမညး။
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ခဵုသမာဓိတခုကို တာွနးေဆာငး်ခငး့အတျကး မညးသညးံအက္ိဳ့မ္ာ့ရသနညး?့
လူတို ံသညး ခဵုသမာဓိတာွနးႏြငးံပါတးသကး၍ စို့ရိမးပါလိမးံမညး ႏြငးံ သူတို ံ၏အခ္ိနးမ္ာ့ကုနးဆဵု့မညးကို ေၾကာကး
ပါမညး သို ံမဟုတး အေတျ ံအၾကဵဳသညး အႏြဳတးလကၡဏာ သို ံမဟုတး အ်ပစးတငး်ခငး့ ်ဖစးမညးကို စို့ရိးမးပါသညး။
သို ံေသားလညး့ ခဵုသမာဓိအမ္ာ့စုသညး သူတို ံ၏အေတျ ံအၾကဵဳေကာငး့သညးဟု ေတျ ံရြိပါသညး။ ခဵုသမာဓိမ္ာ့
သညး တရာ့ဥပေဒစနစး အေၾကာငး့ တရာ့စျဲကိစၥမ္ာ့ အေၾကာငး့မ္ာ့လညး့ ေလံလာပါသညး။ သူတို ံသညး
သူတို ွ
ံ နးေဆာငးေသာအခ္ိနးအတျငး့ တ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံေတျ ံဆဵု်ပီ့ မိတးေဆျသူငယးခ္ငး့အသစးမ္ာ့ ရပါသညး။
သူတို ံသညး သူတို ံမရြိပဲမလုပးႏိုငးေသာ ကၽျႏးုပးတို ံ၏တရာ့ဥပေဒစနစးသို ံ သူတို တ
ံ ငး်ပထာ့သညးကို သိ်ခငး့
သညး စိတးေက္နပးမြဳကို ရရြိပါသညး။
တရာ့ရဵု့တာွနးရြိသူမ္ာ့သညး ခဵုသမာဓိမ္ာ့ကို ယဥးေက့္စျာ ႏြငးံ ပညာရြငးပီသစျာ ေသ်ခာစျာ ဂရုစိုကးဆကးဆဵ
ၾကသညး။ သူတို ံသညး တရာ့ရဵု့သညး တရာ့မ္ြတ ်ပီ့ ဘကးမလိုကးေသာ ခဵုသမာဓိမ္ာ့မပါွငးဘဲ တရာ့ရဵု့သညး
တရာ့မ္ြတေသာရလဒးရရနး သူတို ံသိပါသညး။ ခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငး်ခငး့၏ အက္ိဳ့အ်မတးသညး လူအဖျဲ ံ
အစညး့အကုနးလဵု့အတျကး အလျနးၾကီ့ၾကယးပါသညး။
ကၽျႏးုပးတျငး မသနးမစျမး့တခုရြိပါသညး။ အကယး၍ ကၽျႏးုပးသညး ခဵုသမာဓိွနးေဆာငးမြဳအတျကး ေခၚလ္ြငး
ေနရာခ္ထာ့မြဳမ္ာ့ လုပးေပ့ႏိုငးသလာ့?
တရာ့ရဵု့သညး သငးံကိုခဵုသမာဓိတာွနးေဆာငးရျကးႏိုငးရနး လုပးေဆာငးေပ့လိမးံမညး။ သငးံလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို
ေဆျ့ေႏျ့ရနး သငးံဆငးံေခၚစာမြ တရာ့ရဵု့ကို ေသ်ခာစျာေခၚဆိုပါ။

၀/ှ၇/ဿွှ၁

© March 2014 Ohio State Bar Association
ဥပေဒအခ္ကးအလကးမ္ာ့ လကးကမး့စာေစာငး အတျဲ
အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယး ေရြ ံေနမ္ာ့အစညး့အရဵု့

PO Box 16562
Columbus, OH 43216-6562
(800) 282-6556 or (614) 487-2050
www.ohiobar.org
အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယးေရြ ံေနေဖါငးေဒ့ရြငး့ မြ ရနးပဵုေငျထုတးေပ့ပါသညး။
ဤအရာသညး ဥပေဒအခ္ကးအလကး ်ပညးသူမ္ာ့အတျကးအခ္ကးအ လကး လကးကမး့စာေစာငး အတျဲမြ တခု်ဖစးပါသညး။
တ်ခာ့အရာမ္ာ့ကို သငးံေရြ ံေနရဵု့၊ အို့ဟိုငး့အို့်ပညးနယး ေရြ ံေနမ္ာ့အစညး့အရဵု့ကိုစာေရ့်ခငး့၊ သို ံမဟုတး
www.ohiobar.org. တျငးရယူႏိုငးပါသညး။

7

ဤလကးကမး့စာေစာငးတျငးပါွငးေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး အေထျေထျသာ်ဖစးသညးႏြငးံ တခ္ိဳ ံတိက္ေသာ တရာ့ေရ့
ရာ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ေရြ ံေနတေယာကးကိုအရငး မတိုငးပငးပဲ အသဵု့မ်ပဳသငးံပါ။

þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJonf pm;oHk;olrsm;trsm;qHk;BuHKawGU&aom Oya'a&;&m
jyomemrsm;twGuf a,bk,sowif;tcsuftvufrsm;ay;ygonf/
tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;\taxmuftyHhjzifh tcsKdUaomOya'a&;&m
tcsuftvufvufurf;pmapmifrsm;tm;t*FvdyfbmomrStm&Sbmomtrsm;tjym;odkYbmomjyefqdkxm;ygonf/
tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;ESif qufEG,f?vufa0cH? (odkYr[kwf)
ywfoufaomolr[kwfyg/ bmomjyefrSefuef?jynfpHkrIrsm;twGuf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;rS
udk,fpm;jyKtmr rcHEdkifyg/ bmomjyefvkyfief;pOfaMumifh Oya'a&;&mt"dyÜg,frsm;tm; tusKd;oufa&mufrI
&SdEdkifonfudkaus;Zl;jyKíowdjyKyg/ þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJtm; wdusaomtajctae
&yfrsm;twGuf Oya'tMuHay;taejzifhtpm;xdk;&efr&nf&G,fyg/ Oya'a&;&mtMuHÓPfrsm;twGuf
oif\tajctaeESifhOya'abmifudkoduRrf;em;vnfaoma&SUaeESifhomwdkifyifoifhonf/
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was completed by
Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State Bar Foundation. The
views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State Bar Foundation.
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