What You Should Know About
Your Rights if Questioned, Stopped, or Arrested by the Police

BURMESE

အကယး၍ ရဲတပးဖျဲ ံမြ ေမ့ချနး့ေမ့်ခငး့၊ရပးခိုငး့်ခငး့ သို ံမဟုတး ဖမး့ဆီ့်ခငး့်ဖစးလ္ြငး သငးံအချငးံအေရ့အေၾကာငး့
… သငးဘာသိသငးံသလဲ?
ှဿ/ှ၂/ဿွှ၁ တျငအ
း သစးေ်ပာငး့လဲထာ့ပါသညး။
ကၽျႏးုပး၏အချငးံအေရ့ႏြငးံ တာွနးမ္ာ့ ကဘာလဲ…..



အကယး၍ ရဲမြ ကၽျႏးုပးကိုခ္ညး့ကပး်ပီ့ ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့
လ္ြင?း
ရဲေရာကးလာေသာအခါ သငးသညးသငးံအိမး၏ အ်ပငးဖကး သို ံမဟုတး အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံဆိုငးေသာ
ေနရာတျငးရြိေန်ပီ့ ေမ့ချနး့မ္ာ့စတငးေမ့သညး ဆိုပါစို ံ။ တရာ့ဥပေဒဘကးေတားသာ့ အရာရြိမ္ာ့သညး
သူတို ံတာွနးထိမး့ေဆာငးေသာ အသိုငး့အွိုငး့၊ သူတို ံႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ ႏြငးံ သူတို ံ၏ ပိုငးဆငးို မြဳမ္ာ့ကို
ကာကျယးရနး တာွနးတခုရြိပါသညး။ တရာ့ဥပေဒသညး ရဲမ္ာ့ကို ထိုတာွနးမ္ာ့ထမး့ေဆာငးရနး သူတို ံ
ကိုကူညီရနး တိက္ေသာအာဏာမ္ာ့ ေပ့ထာ့ပါသညး
ရဲမ္ာ့သညး လူမ္ာ့ကို ခ္ညး့ကပးရနး ႏြငးံ သူတို ံကိုေမချနး့မ္ာ့ေမ့ရနး အာဏာမ္ာ့ ရြိပါသညး။ ရို့ရြငး့စျာ
ရဲမြ သငးံကိုခ္ညး့ကပး ်ပီ့ေမ့ချနး့ေမ့ေသာေၾကာငးံ သငးသညး်ပစးမြဳတခုကို က္ဴ့လျနးေနသညးဟု သကၤာ
မကငး့်ဖစးသညးဟု ဆိုလို်ခငး့မဟုတးပါ။ ႏိုငးငဵသာ့အာ့လဵု့သညး ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖါကးေသာသူမ္ာ့ကို တရာ့
မ္ြတမြဳစီရငး်ခငး့အလို ံငြာ ရဲမ္ာ့ ႏြငးံ ပူေပါငး့ရနး တိုကးတျနး့ပါသညး၊ သို ံေသား ်ချငး့ခ္ကးတခုကို
ေအာကးတျငးရြငး့်ပထာ့ပါသညး၊ သငးသညး မညးသညးံေမ့ချနးမဆိုေ်ဖဆိုရနး ဥပေဒေရ့ရာတာွနး မရြိပါ
ႏြငးံ သငးသညးေ်ဖဆိုရနး ်ငငး့ဆိုႏိုငးပါသညး။ ထိုအရာကို တိတးစိတးေနႏိုငးေသာအချငးံအေရ့ ဟုေခၚပါ
သညး။ သို ံေသားလညး့ သငးသညး တရာ့ဥပေဒဘကးေတားသာ့အရာရြိတဦ့ကို ဘယးေတာံမြ ညာ
မေ်ပာ သငးံပါ။ အကယး၍သငးညာေ်ပာလ္ြငး သငးသညး “ရဵု့လုပးငနး့ေႏြာကးယြကး်ခငး့” အတျကး ဒုကၡ
က္ေရာကးႏိုငးပါသညး။



အကယး၍ ရဲသညး ကၽျႏးုပးက“ရပး
ို
” ခိုငး့်ပီ့ ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့လ္ငး?
သငးသညး လမး့တခု ေလ္ာကးေနခိိ္နးတျငး ရဲအရာရြတ
ိ ေယာကးသငးံကို ရငးဆိုငး်ပီ့ ေ်ပာဆိုေသာအခါ
ဆိုပါစို -ံ “ရပး။ ကၽျႏးုပး ေမ့ချနး့တခ္ိဳ ံေမ့ရနးလိုသညး။” အရာရြိသညး လိုအပးေသာအငးအာ့သဵု့ေသာ
အခါ သို ံမဟုတး လုပးပိုငးချငးံ အာဏာသဵု့ေသာအခါ၊ သူလသို ံမဟုတး သူမ သညး သငးံေတားေသာသူ
တေယာကး ်ဖစးရနး လျတးလပးစျာ ထျကးသျာ့ရနး မရပါ၊ လူတေယာကးကို “ရပး” သို ံမဟုတး “အထိနး့
သိမး့ခဵ” ရပါသညး။ အကယး၍ သငးံကိုရပးတနး ံရနးေခၚယူ ်ပီ့ သူ သို ံမဟုတး သူမ၏အချငးံ အာဏာ
သညး သငးံကိုရပးရနး်ပဳလုပးသညးံအ်ပငး ထိုအရာရြိသညး လကးနကးတခုကိုလညး့ ထုတးပါမညး သို ံ
မဟုတး ခ္ိနး့ေ်ခာကးေသာေလသဵတခု အသဵု့်ပဳပါမညး၊ ထိုအရာသညး သငးံကို “ရပး” ရနးအတျကး
ပိုမိုတိက္ေစ ပါလိမးံမညး။ အကယး၍ အရာရြိသညး သငးံလျတးလပးချငးံအတျကး ေရႊ ံေ်ပာငး့ရနး ေႏြာငးံ
ယြကးလ္ြငး သူ သို ံမဟုတး သူမသညး သငးသညး ်ပစးမြဳတခုတျငးပွ
ါ ငးခဲံသညးဟု သငးံေတားဆီေလ္ား
ေသာ သဵသယတခု ရြိသငးံသညး။ အရာရြိသညး တိက္ေသာသဵသယအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုရညးညႊနးု့်ပီ့

1

ထိုသဵသယကို ေနာကးတျငး (ထိုအရာသညး တရာ့ရဵု့တျငး အဆဵု့သတးသငးံသညး) ပဵုပို့ေထာကးပဵံရနး
လိုအပးပါသညး။
ထိုရဲသညး သငးံကိုသဵသယရြိသူ အ်ဖစး သို ံမဟုတး သူတို ံသညး သငးံကိုဖမး့ရနး ရညးရျယး်ပီ့ ေ်ပာရနး
မရြိပါ သို ံေသား အကယး၍ သူတို ံသညး သငးံကိုထျကးေ်ပ့်ခငး့မြ ကာကျယးရနး အငးအာ့သဵု့်ခငး့ သို ံ
မဟုတး အာဏာ်ပ်ခငး့်ပဳလုပးေသာအခါ သငးသညး ရဲကေခၚေသာ သူ်ဖစးခဲံလ္ြငးေတာငး သူတို ံသညး
သငးံကို သဵသယလူအ်ဖစးစဥး့စာ့ပါသညး။ အကယး၍ သူတို ံသညး သငးံ မီရငးဒါ အချငးံအေရ့ကို ဖတး်ပ
သို ံမဟုတး ရျတးဆိုလ္ြငး သူတို ံသညး သငး်ပစးမြဳတခုက္ဴ့လျနးသညးဟု သဵသယရြိၾကသညး။
သငးံကိုရပးတနး ံခဲံလ္ြငး မညးသညးံအေၾကာငး့ႏြငးံမဆို သို ံမဟုတး အေၾကာငး့မရြိပဲ မညးသညးံေမ့ချနး့မ္ာ့
ကိုေ်ဖဆို ်ငငး့ဆနးရနး သငးံတျငး အချငးံအေရ့ရြိပါသညး။ သငးသညး “ကၽျႏးုပး မညးသညးံေမ့ချနး့မ္ာ့ကို
ေ်ဖဆိုရနး ်ငငး့ဆိုပါသညး” သို ံမဟုတး “ကၽျႏးုပးေရြ ံေနတေယာကးႏြငးံ စကာ့ေ်ပာခ္ငးပါသညး” သို ံမ
ဟုတး “ကၽျႏးုပးသညး တတးဆိတးေနရနး ဆႏၵရြိပါသညး” ဟုေ်ပာ်ခငး့်ဖငးံ ႏြဳတးဆိတးရနး သငးအချငးံအေရ့
ကို အမြီ်ပဳႏိုငးပါသညး။ အကယး၍သငးသညး ထိုထုတး်ပနးခ္ကးကို သငးံႏြဳတးဆိတးရနး သငးအချငးံအေရ့
ကို တိက္စျာ အမြီမ်ပဳခဲံလ္ငး သငးံကို ရဲကဆကးလကး်ပီ့ ေမ့်မနး့ရနး တာွနးရြိပါသညး။
တခုေသာ်ချငး့ခ္ကး်ဖငးံ ႏြဳတးဆိတးရနး သငးအချငးံအေရ့ရြိပါသညး။ ဧ်ပီလ ဿွွ၃ မြစ၍ အိုဟိုငး့အို့
ဥပေဒအရ အကယး၍ သငးသညး အမ္ာ့ႏြငးံဆိုငးေသာေနရာတခုတျငး ႏြငးံ တခ္ိဳ ံေသာအေ်ခအေန
ေအာကးတျငးရြိခဲံလ္ြငး သငးသညး သငးံအမညး၊ လိပးစာ ႏြငးံ ေမျ့ေန ံကို ေပ့ရပါမညး။ အကယး၍သငးသညး
ထိုအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ထိုအေ်ခအေနေအာကးတျငး ေပ့ရနး ပ္ကးကျကခဲး ံလ္ြငး သငးသညး အဆငး-ံ
ေလ့ အေသ့စာ့်ပစးမြဳအ်ဖစး က္ဴ့လျနးပါလိမးံမညး ႏြငးံ အဖမး့ခဵရပါမညး။
ထို ံအ်ပငး သငးံကို ရပးတနး ံရနးသာေ်ပာခဲံလ္ြငး သငးသညး အရာရြိကို သငးံကိုယး၊ကာ့ သို ံမဟုတး အိမး
ကိုရြာေဖျရနး ချငးံ်ပဳခ္ကးကို ်ငငး့ဆနးႏိုငးသညး။ သငးံ်ငငး့ပယး်ခငး့သညး တရာ့ွငးသေဘာတူညီမြဳမပါဘဲ
မညးသညးံရြာေဖျမြဳမဆိုမလုပးရနး ရဲအရာကို ဖိအာ့ေပ့ပါသညး။ သို ံေသား သတိထာ့ရနးမြာ- အိုဟိုငး့အို့
ဥပေဒသညး လကးတကးမ္ာ့ရြာေဖျရနး “ရပးတနး ”ံ ေသာအေ်ခအေနတျငး တခ္ိဳ ံကနး ံသတးရြာေဖျ်ခငး့
မ္ာ့(ထိေတျ ံရြာေဖျ်ခငး့ကဲံသို )ံ ကို ချငးံ်ပဳပါသညး။
ထို ံအ်ပငး သငးေ်ပာေသာမညးသညးံအရာမဆို သငးံ၏ အေထာကးအထာ့အေန်ဖငးံယူဆပါသညး။
တခါတရဵ လူမ္ာ့သညး သူတို ံေ်ပာသမ္ြသညး ်ပစးမြဳတျငးပွ
ါ ငးလိမးံမညးမဟုတးဟု ထငးမြတးပါသညး၊ သို ံ
ေသားလညး့ ထိုအရာသညး သူတို ံကို်ပစးမြဳတျငးပွ
ါ ငးရနး ကျငး့ဆကးအခ္ိတးအဆကး သတငး့အခ္ကးအ
လကးမ္ာ့ ေပ့ႏိုငး ပါသညး။
အကယး၍ သငးသညး အရာရြိမြ သငးံကို ရပးတနး ံ်ပီ့ေမ့ချနး့ေမ့ရနး အေ်ခမရြိဟုယဵုၾကညးလ္ြငးေတာငး
ရဲကို ေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခဵု သို ံမဟုတး မခုခဵပါႏြငးံ။ ေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခဵ်ုခငး့ သို ံမဟုတး ခုခဵ်ခငး့သညး သငးံကိုအကူ
အညီအေပ့ႏိုငးပါ ႏြငးံ ထိုအရာသညး သငးံကို ရဲမြ ဖမး့ဆီ့ရနးႏြငးံ ်ပစးမြဳဆိုငးရာစျဲခက
္ းေရာကးေစႏိုငးပါ
သညး။ ထိုအရာ သူတို ံသညး သငးအ်ပစးဒါဏးက္လ္ြငး သငးံကို အာမခဵ်ဖငးံ ေထာငးမြ ထျကးရနး ပိုမုိ
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ခကးခဲ်ပီ့ ပိုမို ေသာ်ပစးမြဳဆိုငးရာစျဲဆိုခ္ကးမ္ာ့ေပ့ရနး ခိုငးလဵုသျာ့ပါမညး။ ရဲအရာရြိမ္ာ့သညး
သငးံကိုထိနး့ထာ့ရနး ခိုငးလဵု်ခငး့ မရြိေတာံသညးႏြငးံတ်ပိဳငးနကး သူတို ံသညး သငးံကို သို ံမဟုတး
သငးံကာ့ ကိုမရြာေဖျမြီေတာငး့ဆို်ပီ့ သငးသညးလျတးလပးစျာ သျာ့ႏိုငးသညးဟု ေ်ပာသငးံသညး။


အကယး၍ ကၽျႏးုပးအဖမး့ခဵရလ္ြင?း
အဖမး့ခဵရ်ခငး့သညး ရပးတနး ံ်ခငး့ႏြငးံ ်ခာ့နာ့ပါသညး။ ရပးတနး ံ်ခငး့တခုသညး သငးံကိုထိနး့သိမး့ေသာ
ေနရာတျငး အတိုခ္ဳပးေမ့ချနး့ေမ့်ခငး့ ပါွငးပါသညး။ အကယး၍ ရဲအရာရြိသညး သငးံကို ၾကာရြညးစျာ
ထိနး့ထာ့ရနး သို ံမဟုတး သငးံကို ရဲစခနး့စေသာေနရာကို ေခၚသျာ့ရနးဆဵု့်ဖတးလ္ြငး သူ သို ံမဟုတး
သူမ သညး ရပးတနး ံေစ်ခငး့မဟုတးေတာံဘဲ သငးံကိုဖမး့ဆီ့်ခငး့်ဖစးသညး။ ဖမး့ဆီ့်ခငး့သညး ရပးတနး ံ
်ခငး့ထကးအခ္ိနးမ္ာ့စျာပိုၾကာ်ပီ့ သငးံလျတးလပးစျာလြဳပးရြာ့မြဳဆဵု့ရုဵ့ရပါမညး။

ဘယးေတာံ ကၽျႏးုပးအဖမး့ခဵႏိုငးသလဲ?
သငးံကို မညးသညးံ်ပညးနယး၊်မိဳ ံထဵု့စဵ သို ံမဟုတး ်ပညးေထာငးစုဥပေဒကို ခ္ိဳ့ေဖါကးသညးဟု ရဲအရာရြိမြေတျ ံရြိ
လ္ငး အဖမးခရ
ဵ ပါမညး။ရဲအဖျဲ ံဖမး့ဆီ့မြဳအာဏာမ္ာ့သညး ်ပစးမြဳ၏ေလ့နကးမြဳအေပၚတျငးမူတညး်ပီ့ ကျဲ်ပာ့်ခာ့
နာ့ပါသညး။ အေရ့ၾကီ့ေသာအရာသညး ရဲအရာရြိ ခ္ိဳ့ေဖါကးမြဳကိုေတျ ံ်မငး်ခငး့်ဖစးသညး။
ှ။ အကယး၍ စျျဲဆိုခ္ကးသညး အေသ့စာ့ အငယးစာ့်ပစးမြဳတခု်ဖစးေသာ ်ပစးဒါဏး ဒါဏးေငျ (ေထာငးက္
ခ္ိနး မဟုတ)း စျဲဆိုလ္ြငး ရဲအရာရြိသညး သငးကိုဖမး့မညး မဟုတးပါ ႏြငးံ သငးံနဵမညးေပ့ရနး ပ္ကးကျကးခဲံလ္ြငး၊ အကို့
အကာ့ကို ဆိုငး့ထို့ရနး ်ငငး့ဆနးခဲံလ္ြငး သို ံမဟုတး တရာ့ရဵု့ကို လာေရာကးရနး ယခငးကပ္ကးကျကးခဲံလ္ြငး သို ံမ
ဟုတး အလာ့တူ်ပစးမြဳတျငး ဒါဏးေငျေပ့ရနးပ္ကးကျကးလ္ြငး သငးံကိုထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရပါသညး။
ဿ။ အကယး၍ ရဲအရာရြိသညး သငးံကို ်ပစးမြဳက္ဳ့လျနးသညးဟု ်ဖစးႏိုငးေသာအေ်ခအေနေၾကာငးံ ်ဖစးလ္ြငး
ရဲအရာရြိသညး သငးရာဇွတးမြဳက္ဴ့လျနးသညးဟုမ်မငးလ္ြငးေတာငး သငးသညး ရာဇွတးမြဳ(ေထာငးဒါဏး ေငျဒါဏး
်ဖစးႏိုငးေသာ ်ပစးမြဳ) ်ဖငးံအဖမး့ခဵ ရမညး။ ေနာကးပိုငး့တျငး တရာ့ဥပေဒေရ့စနစး(ရဲအဖျဲ ံမဟုတးေသာ) သညး
ရဲအရာရြိ၏ယဵုၾကညးခ္ကးသညး သငးံေတားလ္ြငး ႏြငးံ သငးံအ်ပစးရြိ သို ံမဟုတး အ်ပစးကငး့ ်ခငး့ရြိမရြိ ဆဵု့်ဖတးပါ
သညး။
၀။ သငးသညး ဖမး့ွရမး့ကို သတိမ်ပဳလ္ြငးေတာငး သငးံကိုဖမး့ရနး ဖမး့ွရမး့ရြိေသာအခါ သငးံကိုဖမး့ပါ
မညး။ ရဲသညး လကးရြိရြိေနသာဖမး့ွရမး့ကို ဖ္ကးမ်ပစးႏိုငးပါ။ သူတို ံသညး ထိုအရာကို တာွနးထမးေဆာငးရ်ပီ့
ဖမး့ွရမး့တျငးပါေသာ နဵမညးႏြငးံလူကို ဖမး့ရပါမညး။
ဖမး့ွရမး့သညး တရာ့ေရ့ရာစာရျကးစာတမး့တခု်ဖစးသညး၊ တရာ့ရဵု့မ္ာ့မြ တရာ့သူၾကီ့ သို ံမဟုတး
စာေရ့မြ ထုတးပါသညး၊ ရဲတပးဖျဲ ံသို ံမဟုတး ရဲအရာရြိ ကို သငးံကိုဖမး့ရနး ႏြငးံထိနး့သိမး့ရနး ညျနးၾကာ့ပါသညး။
ထိုစာရျကးစာတနး့သညး တိက္ေသာေဖါငးပဵုစဵ မရြိပါ။ ဖမးဆီ့ေသာရဲအရာရြိသညး သငးံကိုဖမး့ေသာအခါ သူ ံ
လကးထဲတျငး ဖမး့ွရမး့ရြိရနးမလိုအပးပါ။ ရဲအရာရြိသညး သငးံကိုဖမး့်ပီ့ သငးံေတားေသာအခ္ိနးတျငး သငးံကို
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်ပရပါမညး ႏြငးံ သငးံကို မိတၱဴေပ့ရပါမညး။ အကယး၍ ရဲအရာရြိမြ ထိုသို ံ်ပဳလုပးရနး ပ္ကးကျကးခဲံလငး္ြ သငးံေရြ ံေန
ကို ေနာကးပိုငး့တျငးေ်ပာ်ပပါ။
အကယး၍ သငးသညး ရဲအရာရြိသငးံကိုဖမး့ရနး မခိုငးလဵုသညးဟု ထငး်မငးလ္ြငးေတာငး သငးသညးရဲႏြငးံ မ်ငငး့ဆို
ပါႏြငးံ သို ံမဟုတး မခုခတ
ဵ ာ့ဆီ့ပါႏြငးံ။ ်ငငး့ဆို်ခငး့ သို ံမဟုတး တာ့ဆီ့်ခငး့သညး သငးံကိုအကူအညီမေပ့ပါ။
ဆိုလိုသညးမြာ ရဲတပးဖျဲ ံသညးသငးံကို ပိုမို်ပစးမြဳစျဲဆိုမြဳ သို ံေရာကးးေစပါသညး ႏြငးံ အကယး၍ သငးံကိုတရာ့စျဲဆို
လ္ြငး သငးံကို ေထာငးမြအာမခဵႏြငးံလႊတးေပ့ရနး ခကးခဲပါလိမးံမညး။


ထပးမဵ၍၊ ရဲႏြငးံ မ်ငငး့ခဵုပါႏြငးံ။



သငးံကိုဖမး့်ခငး့ကို မခုခဵပါႏြငးံ။ ထျကးမေ်ပ့ပါႏြငးံ။



တ်ခာ့သူကိုဖမး့ဆီ့်ခငး့ကိမခု
ု ခဵပါႏြငးံ

အကယး၍ကၽျႏးုပးကိုဖမး့ဆီ့လ္ြငး ကၽျႏးုပး၏အချငးံအေရ့မ္ာ့က ဘာလဲ
?
ှ။ ရဲအရာရြိမြ သငးံအမညး ႏြငးံလိပးစာထကးပိုေသာေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ခ္ငးပါက သငးတျငးထိုေမ့ချနး့မ္ာ့ကို မေ်ဖဆို
ရနး အချငးံအေရ့ရြိသညးဟု အၾကဵေပ့ရပါမညး။
ဿ။ သငးံကို ဘာေၾကာငးဖမး့ရသညးႏြငးံ မညးသညးံအမြမ
ဳ ္ာ့စျဲဆိုသညး (သငးံကိုဖမး့ေသာအမြဳ) ကို
သငးံကိုေ်ပာ်ပရနး အချငးံအေရ့ရြိပါသညး။ အကယး၍သငးံကို ဖမး့ွရမး့်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဲံလ္ြငး သငးံကိုဖမး့ဆီ့်ပီ့
သငးံေတားေသာအခ္ိနးတျငး ၾကညးံပိုငးချငးံ၊ ဖတး်ပီ့ သငးံအမညး ထိုစာရျကးေပၚတျငးရြိမရြိ ႏြငးံ မညးသညးံ အမြဳ
ႏြငးံစျဲဆိုသညးကို ၾကညးံချငးံရြိသညး။
၀။ သငးသညး သငးံကိုဖမး့ဆီ့်ပီ့ ေမ့ချနး့ေမ့ခ္ိနးမတိုငးခငး သငးံအေ်ခခဵဆိုငးရာလူ အ
ံ ချငးံအေရ့ (မီရငးဒါ
အချငးံအေရ့)ကို ေ်ပာ်ပရနး တာွနးရြိပါသညး။ ထို မီရငးတာ အချငးံအေရ့မ္ာ့သညး

မညးသညးံေမ့ချနး့မ္ာ့ကို မေ်ဖဆိုရနး ႏြငးံ တိတးဆိတးေနရနး အချငးံအေရ့



အကယး၍ သငးသညး သငးံအချငးံအေရ့ကို ေလ္ာံေပါံ (စျနး ံလႊတ)း ်ပီ့ တိတးဆိတးေနရနး ႏြငးံ ေမ့ချနး့
မ္ာ့ကို ေ်ဖဆိလ
ု ္ြငး ရဲတပးဖျဲ ံသညး တရာ့ရဵု့တျငး သငးံအေ်ဖမ္ာ့်ဖငးံ သငးံကိုစျတးစျဲအသဵု့်ပဳႏိုငးသညးကို
သိချငးံရြိရမညး။



အကယး၍ သငးေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုစတငးေ်ဖဆိုခဲံလ္ြငးေတာငး သငးသညးမညးသညးံအခ္ိနးမဆို
ေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုေ်ဖဆိုရနး ရပးတနး ံချငးံရြိသညး ႏြငးံ ေရြ ံေနတဦ့ ႏြငးံေ်ပာဆိုချငးံရြိသညး။ ႏြငးံ



မညးသညးံေမ့ချနး့မ္ာ့မေ်ဖဆိုမီ သို ံမဟုတး မညးသညးံလကးမြတးမ္ာ့မထို့မီ ေရြ ံေနတေယာကးႏြငးံ လြိဳ ံ
ွြကးစျာ ေ်ပာဆိုချငးံရြိသညး။



အကယး၍ ေရြ ံေနတေယာကးကိုေပ့ရနး မတတးႏိုငးလ္ြငး ႏြငးံ အမြဳသညး ဒါဏးေငျထပး ေထာငးဒါဏးအ
်ဖစး သငးံကိုဖမး့လ္ြငး သငးံကိုေမ့ချနး့ေမ့ခဵရစဥး သငးံကိုကိုယးစာ့်ပဳေသာေရြ ံေနတေယာကးကို ေငျမေပ့
ရပဲ ခနး ံအပးေပ့ရနး အချငးံအေရ့လညး့ရြိပါသညး ႏြငးံ ေမ့ချနး့ေမ့ေသာမညးသညးံအခ္ိနးမဆို
သငးသေဘာတူလ္ြငး တငးသျငး့ရနး ထိုေရြ ံေနသငးႏြငးံအတူရြိေနချငးံရြိပါသညး။

What You Should Know About
Your Rights if Questioned, Stopped, or Arrested by the Police

BURMESE

သငးသညး ရဲအရာရြိ၏ေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုေ်ဖဆိုရနး ်ငငး့ဆိုရနးအတျကး အ်ပစး မေပ့ႏိုငးပါ ။ အကယး၍ သငးံကို
ရဲမြထိနး့သိမး့ထာ့ခ္ိနးအတျငး့ သငးသညးေမ့ချနး့မ္ာ့ေ်ဖဆိုရနး ပူ့ေပါငး့က္ိဳ့စာ့လ္ြငး သငးံကိုကာကျယးရနး
သငးံေရြ ံေနအတျကး အခကးအခဲမ္ာ့ကိုဖနးတီ့ပါမညး။ အ်မဲတနး့ ေရြ ံေနတေယာကးႏြငးံ ေ်ပာခ္ငးသညး

ဟု ေတာငး့ဆိုပါ။
၁။ သငးသညး အချငးံအေရ့လညး့ရြိသညးမြာ

တာွနးရြိေသာသူတေယာကးကို ဖဵု့ သို ံမဟုတး တ်ခာ့နညး့်ဖငးံ သူ သို ံမဟုတး သူမကို သငးသညး
ဘာအမြဳႏြငးံစျဲခဵ်ပီ့ အဖမး့ခဵရသညးကို ေ်ပာရနး ဆကးသျယးပါ။ အကယး၍ ဆကးသျယးရနးတေယာကး
ေယာကးကို ဖဵု့မ္ာ့စျာေခၚယူရနးလိုအပးပါက သငးံကို ဖဵု့တခါသာေခၚရနး မသတးမြတးထာ့ပါ။



သငးံေရြ ံေနကိုသငးေ်ပာႏိုငးသညးံအခ္ိနးတိုငးေအာငး ရုပးပင
ို း့ဆိုငးရာ သို ံမဟုတး ဓါတုပိုငး့ဆိုငးရာ
(ပိုလီဂရပးဖး “မူသာ့တာ့ဆီ့စကး”၊ေလမြဳတးစမး့သပးစကး၊ အစိတးစမး့သပးခ္ကး၊ သိကၡာေစာငးံစကး သို ံ
မဟုတး ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာစျမး့ရညးစမး့သပးမြဳ ်ဖစးေသာ လမး့အတညးံေလ္ာကး်ခငး့ သို ံမဟုတး တ်ခာ့လြဳပး
ရြာ့မြဳမ္ာ့်ပဳလုပးေစ်ခငး့၊ ေဘာပနးကိုၾကညးံခိုငး့ေသာစမး့သပး်ခငး့ သို ံမဟုတး စိတးပိုငး့ဆိုငးရာစျမး့ရညး
စမး့သပးမြဳမ္ာ့်ဖစးေသာ အကၡရာမ္ာ့ကို ရျတးဆို်ခငး့ သို ံမဟုတး သခ္ၤာတျကး်ခငး့ အစရြိသညးတို ံ) ကို
်ငငး့ဆိုပါ။



သငးံေရြ ံေနကို အမြဳအတျကး သငးံကိုၾကညးံရြဳအာ့ေပ့ႏိုငးေသာ ်ဖစးႏိုငးေသာသကးေသမ္ာ့ကို တနး့စီ်ပီ့
သို ံမဟုတး တ်ခာ့သတးမြတးေသာအစီအစဥး တငး်ပရနးရြိပါ။



သငးသညး်မိဳ ံေတားရာဇွတးမြဳႏြငးံစျဲခ္ကးတငးသညးမြလျဲ၍ ေထာငးမြသငးံကိုလႊတးရနး လဵု်ခဵဳရနး သငးံေတား
ေသာ အာမခဵ သို ံမဟုတး ဘျနး့ေႏြာငးၾကိဳ့ ထာ့ရနး။ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ တရာ့သူၾကီ့သညး သငးံကိုလျတးရနး
အာမခဵ သို ံမဟုတး အေ်ခအေနမ္ာ့ ခ္ေပ့ပါသညး။ အကယး၍သငးသညး အေသ့စာ့အမြဳႏြငးံ စျဲခဲံလ္ြငး
ႏြငးံ အကယး၍တရာ့သူၾကီ့ မရြိပါလ္ြငး၊ ရဲသညး ရဲစခနး့ခ္ဳပးတျငး တရာ့သူၾကီ့မြခ္မြတးထာ့ေသာ
စညး့မ္ညး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ အာမခဵကိုလကးခဵပါသညး။



သငးံကိုဖမး့်ပီ့ သငးံေတားေသာ လကးေတျ ံက္ ်ဖစးသကဲ ံသို ံတရာ့ရဵု့မတိုငးမြီ ယူေဆာငးလာပါ သို ံ
မြသာ သငးအ်ပစးရြိမရြသညးကိုဆဵု့်ဖတးရနး သငးံဖမး့ဆီ့မြဳ ႏြင/သိ
းံ ု ံမဟုတး ရဵု့ခ္ိနး့ ၏အေ်ခခဵ ကိစမး
ု ့သပး
ရနး အစဦ့ၾကာ့နာမြဳကို ေတာငး့ဆိုႏိုငးပါသညး။

အကယး၍ ကၽျႏးုပးကိုဖမး့ဆီ့လ္ြငထိ
း ရ
ု တ
ဲ ပးဖျဲ ံသညး ဘာလုပးမလဲ?
ရဲသညး သငးံထဵမြ လကးနကးမ္ာ့ကိုရြာလိမးံမညး၊ သငးံကိုလကးထိတးခကးမညး၊ ေထာငးသို ံပို ံေဆာငးမညး ႏြငးံ
သတးမြတးချဲ်ခာ့ရနး သငးံဓါတးပဵု ႏြငးံ လကးေဘျယူမညး။
အကယး၍သငးသညး အဖမး့မခဵရလ္ြငး သို ံမဟုတး ရဲတျငးရြာေဖျဖမး့ွရမး့ (သူတို ံကိုရြာေဖျရနး ချငးံ်ပဳထာ့ေသာ
တရာ့ရဵု့အမိနး )ံ မရြိလ္ြငး ရဲသညး သငးံကာ့၊အိမး ႏြင/သိ
းံ ု ံမဟုတး တ်ခာ့ပိုငးဆိုငးမြဳ ကိုရြာေဖျချငးံကို သငးံထဵ
ေတာငး့ခဵရမညး။ သငးသညးထိုရြာေဖျမြဳကို ်ငငး့ဆနးႏိုငးပါသညး။

5

သငးသညး မသငးံေတားေသာ ရြာေဖျမြဳမ္ာ့ ႏြငးံ သိမး့ဆီ့မြဳမ္ာ့ ကငး့လျတးရနး အချငးံအေရ့ရြိပါသညး။ ရြာေဖျမြဳ
အမ္ာ့စုတျငး တရာ့သူၾကီ့ထဵမြ ဖမး့ွရမး့ပထမရရနး သငးသညး သငးံချငးံ်ပဳခ္ကးႏြငးံ အချငးံအေရ့ကိုစျနး ံလျတး
လ္ြငးေတာငး ရဲအရာရြိသညးသငးံချငးံ်ပဳခ္ကးရြိမရြိေမ့သငးံပါသညး။
ရြာေဖျ်ခငး့မစခငး တရာ့သူၾကီ့သာလ္ြငး ရြာေဖျမြဳသညး သငးံေလ္ားမြဳရြိမရြိ ဆဵု့်ဖတးႏိုငးပါသညး။ ရြာေဖျရနးချငးံ်ပဳ
သငးံရြိမရြိ တရာ့သူၾကီ့မြဆဵု့်ဖတးရနးရြိရနး သငးံအချငးံအေရ့ကိုလုပး်ခငး့သညး အ်ပစးဒါဏးမရြိႏိုငးပါ။ ရြာေဖျရနး
သငးံ်ငငး့ဆို ခ္ကးကို သငးံစျဲခ္ကးအ်ဖစး အသဵု့်ပဳမရႏိငးု ပါ။
ရဲအရာရြိ၏ေတာငး့ဆိုခ္ကးကို မညးသို ံတုနး ံ်ပနးရနး မေသ်ခာခဲံလ္ြငး တခုခုမ်ပဳလုပး သို ံမဟုတး မေ်ပာခငး
သငးံေရြ ံေနႏြငးံ ေတာငး့ဆိုခ္ကးကို အၾကဵယူ ်ပီ့ ေဆျ့ေႏျ့ချငးံ သငးံအချငးံအေရ့ အခိုငးအမာေ်ပာဆိုပါ။ ဂ္ဴလိုးငး
လ ှ၊ဿွှှ မြစတငး၍ အိုဟိုငး့အို့ဥပေဒလိုအပးသညးမြာ ဥပေဒဘကးေတားသာ့အဖျဲ ံအစညး့သညး
ရာဇွတးမြဳအတျကး အသကး ှ၅ႏြစး သို ံမဟုတး ပိုၾကီ့ေသာ သူတဦ့ကို ထိုအဖျဲ ံအစညး့မြဖမး့ဆီ့လ္ြငး DNA
နမူနာကို ေကာကးခဵရမညး ႏြငးံ အမြဳသတးမြတး်ခငး့ႏြငးံစစးေဆ့်ခငး့ ရဵု့ခ္ဳပးသို ံေပ့ပို ံရပါသညး။
အဖမး့ခဵ်ခငး့မ္ာ့ ႏြငးံ ထိနး့သိမး့ခဵခ္ိနးတျငလု
း ပးေဆာငးရနး ႏြငးံ မလုပးေဆာငးရနးမ္ာ့
ရဲတပးဖျဲ ံႏြငးံ မ်ငငး့ခဵုရ။ သငးသညး စဵုစမး့စစးေဆ့ခဵ်ခငး့၊ အဖမး့ခဵ်ခငး့၊ သို ံမဟုတး တရာ့စျဲခဵရေသာအခါ သငး
ေ်ပာေနက္ပဵုစဵအတိုငး့ မေ်ပာႏိုငးပါ။ သငးရဲကိုေပ့ေသာ ရြငး့်ပခ္ကးသညး သူတို ံရြိေနသညးထကး ပိုမိုေသာ
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေပ့ရမညး၊ ထို ံေၾကာငးံ တခါတရဵ တရာ့ရဵု့အတျကး သငးရြံ ငး့်ပခ္ကးႏြငးံ ကာကျယးခ္ကးကို
စုေဆာငး့ထာ့်ခငး့သညး အေ်မြားအ်မငးရြိပါသညး။
အကယး၍သငးံကိုဖမး့ဆီ့ခဲံလ္ြငး ရဲသညး သငးံကို ်ပစးမြဳတခုက္ဴ့လျနးသညးဟု ထငးပါသညး။ သူတို ံ၏အလုပး
သညး စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး ႏြငးံ အေထာကးအထာ့စုေဆာငး့ရနး ်ဖစးသညး။ အကယး၍ သငးသညး သငးအမြာ့
မလုပးခဲံသညးဟု ယဵုၾကညးခဲံလ္ြငး ေရြ ံေနတေယာကးမပါဘဲ သငးံဘကးမြ ရဲအရာရြိကိုေ်ပာၾကာ့်ခငး့သညး
မေကာငး့ေသာ စိတးကူ့်ဖစးသညး။ ရဲႏြငးံပထမေတျ ံဆဵုေသာအခါ ႏြငးံေနာကးပိုငး့တျငး ဘာ်ဖစးလာမလဲဆိုတာကို
အ်မဲတမး့ အနီ့ကပးဂရုစိုကးေပ့ပါ။ မညးသူသညး ထိုေနရာတျငး ဘာ်ဖစးခဲံသညးကို ်မငးသညး ႏြငးံ ၾကာ့သညး ကို
မြတးမိေအာငးၾကိဳ့စာ့ပါ။ တခါတရဵ တရာ့ရဵု့သညး သငးံကိုထိနး့သိမး့ထာ့ခ္ိနးတျငး ဘာ်ဖစးလဲကို ၾကညးံရြဳရနး
လိုအပးပါသညး။ သငးံကိုေနာကးပိုငး့ထိုအ်ဖစးအပ္ကးအေၾကာငး့ သငးံတိုငးပငးသူကို အ်ပညးံအွအသိေပ့ႏိုငးလ္ြငး
သငးံကိုကူညီေပ့ပါလိမမ
းံ ညး။
သငးံမိသာ့စု ႏြငးံသူငယးခ္ငး့မ္ာ့ကို ထိုအေၾကာငး့အာ့လဵု့မေ်ပာပါႏြငးံ သို ံမဟုတး ေရြ ံေနမဟုတးေသာသူကို
ဥပေဒေရ့ရာအၾကဵအညဵေပ့ရနး မေမ့ပါႏြငးံ။ သငးေ်ပာသမ္ြကို တရာ့ချငးတျငးေရာကးလာေသာအခါ ်ပနးေ်ပာရနး
သူတို ံကိုအမိနး ံေပ့သလို ်ဖစးႏိုငးပါသညး။
သငးံအမြဳအေၾကာငး့ တ်ခာ့ေထာငးသာ့ သို ံမဟုတး ေထာငးအရာရြိတဦး့ကုိ မ်ပာပါႏြငးံ။ “ေထာငးထဲမွ
ြ နးခဵခ္ကး”
သညး ခဵွနးခ္ကးတခု ်ဖစးေစႏိုငးေသာရလဒး်ဖစးမညး။

What You Should Know About
Your Rights if Questioned, Stopped, or Arrested by the Police

BURMESE

သငးဘာလုပးခဲံသညး သို ံမဟုတး မလုပးခဲံသညး မညးသညးံအေၾကာငး့အရာ်ဖစးေစ သငးံေရြ ံေနသညး သငးံကိုအ
ၾကဵေပ့ရနး ႏြငးံကာကျယးရနးအတျကး မြတးသာ့ယဵုၾကညးပါ။ ေရြ ံေန-အမြဳသညးဆကးဆဵေရ့အတျငး့ သငးသူ သို ံ
မဟုတး သူမကိုေပ့ေသာ မညးသညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့မဆို သငးံချငးံ်ပဳခ္ကးမပါဘဲ သငးံေရြ ံေနသညး ဥပေဒ
က္ငးွ
ံ တး စညး့ကမး့မ္ာ့ကို ေစာငးံထိနး့ပါသညး။ သို ံေပမဲံ သငးံေရြ ံေနသညး အမြဳကိုကာကျယးရနး လိုအပးေသာ
အခ္ကးအလကးႏြငးံ အမြဳတခုက္ဴ့လျနးရနး သငးံရညးရျယးခ္ကးကို ထုတးေဖၚေ်ပာၾကာ့ရမညး။ ထို ံအ်ပငး သငးံေရြ ံ
ေနသညး သူ သို ံမဟုတး သူမ သိထာ့သညးသညးမမြနးဟု ထျကးဆိုခ္ကး်ပဳရနးမြ သငးံကိုထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး
ရနး က္ငးွ
ံ တးရြိပါသညး။
တရာ့ရဵု့တျငး ကၽျႏးုပး၏အချငးံအေရ့မ္ာ့သညး ဘာလဲ
?
သငးံကိုဖမး့ဆီ့်ပီ့ ၄ဿ နာရီအတျငး့ တရာ့သူၾကီ့သညးှ။ သငးနာ့မလညးခဲံလ္ြငး သငးမညးသို ံထိုအမြဳကို စျတးဆျဲခဵရသညး ႏြငးံ သငးံကိုရြငး့်ပရနး ေ်ပာဆိုရမညး။
ဿ။ သငးတျငတ
း ိုငးၾကာ့စာမိတၱဴတခု သငးံတျငးမရြိလ္ြငး သငးံကိုေပ့ရမညး။
၀။ အကယး၍ သငးသညး ေထာငးသို ံသျာ့ရနး်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိလ္ြငး ႏြငးံ သငးသညးသငးံကိုကူညီရနး ေရြ ံေနတေယာကး
ေပ့ေ်ခရနး မတတးႏိုငးလ္ြငး သငးံအတျကး သငးံေရြ ံေနရရြိရနး သို ံမဟုတး တဦ့ခနး ံေပ့ရနး အဆကးမ်ပတး
(အခ္ိနးပ)ို သငးံကိုေပ့ရမညး။
၁။ သငးသညး ေလ္ာကးတငးခဵချငးံ ႏြငးံ အက္ိဳ့ကို သငးံကိုေ်ပာ်ပရပါမညး။ သငးသညး အ်ပစးမရြိပါ၊ မပါွငးပါ သို ံမ
ဟုတး အ်ပစးရြိသညး ဟု ေလ္ာကးတငးရပါသညး။


အ်ပစးမရြိပါ ဟု ဆုိလိုသညးမြာ ရုဵ့တငးမြဳတခု၏အချငးံအေရ့တျငးပွ
ါ ငးေသာ သငးံမညးသညးံအချငးံအေရ့
မဆို သငးမစျတးလႊတးရပါ။ သငးသဵသယ်ဖစးလ္ြငး အ်ဖစးမရြိဟု ေလ္ာကးတငးပါ။



မပါွငးပါ ဟု ဆိုလိုသညးမြာ တိုငးၾကာ့ခ္ကးကိုမြနးကနးသညးဟုွနးခဵ်ခငး့်ဖစးသညး၊ သို ံေပမဲံ အ်ပစးရြိ
သညးကို်ငငး့ဆိုပါသညး။ တရာ့သူၾကီ့သညး သငးံကို အ်ပစးရြိသညး သို ံမဟုတး အ်ပစးမရြိ ကိုဆဵု့်ဖတးပါ
သညး။ (မပါွငးပါ ေလ္ာကးလဲမြဳသညး ေငျေၾက့ပ္ကးဆီ့မြုအတျကး လူထုအေ်ခ်ပဳတရာ့စျဲမြဳတခုတျငး
သငးံကိုေနာကးပိုငး့ စျတးစျဲရနး အသဵု့မ်ပဳႏိုငးပါ။ အဆိုပါအ်ဖစးအပ္ကးကိုအသဵု့်ပဳ်ပီ့ ေနာကးပိုငး့မညးသူ
မဆိုတရာ့စျဲ်ခငး့ကို သငးံအမြာ့ သို ံမဟုတး ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖါကးသညးဟု သကးေသ်ပရမညး။)
ထိုဖမး့ဆီ့ေသာရဲအရာရြိမြ သငးသညး ပညတးခ္ကး သို ံမဟုတး စီရငးထဵု့ေအာကးတျငးမဟုတးလ္ြငး သို ံ
မဟုတး ဖမး့ဆီ့ေသာရဲအရာရြိေရ့ထာ့ေသာအခ္ကးအလကးေၾက်ငာခ္ကးသညး လဵုေလာကးေသာအ
ေထာကးအထာ့စျတးစျဲခ္ကး တငး်ပရနး မလဵုေလာကးလ္ြငး အ်ပစးကို မပါွငးပါ ဟုေလ္ာကးတငးႏိုငးပါ
သညး။



အ်ပစးရြိသညး ဆိုသညးမြာ သငးသညး သငးံကိုစျဲတငးထာ့ေသာ အမြ(ဳ မ္ာ့) ကိွ
ု နးခဵ်ခငး့ ႏြငးံ တရာ့စျဲဆိုမြဳ
သညး က္ိဳ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားယဵုမြာ့စရာ ေက္ားလျနးအ်ပစးရြိေသာ အေထာကးအထာ့ကိုသငး်ပႏိုငးေသာ
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အချငအ
းံ ေရ့ကို ေလ္ာံေပံါ (စျနး ံလႊတ)း ်ခငး့်ဖစးပါသညး။ သငးသညး တိတးဆိတးေနရနး သငးံအချငးံအေရ့
ကို သငးစျနး ံလႊတးလိုကး်ခငး့လညး့်ဖစးပါသညး။ တရာ့သူၾကီ့သညး ခ္ကး်ခငး့ သို ံမဟုတး ေနာကးပိုငး့
တျငး ၾကာ့နာမြဳတခု ခ္မြတးပါမညး။ အ်ပစးရြိသညးဟုေလ္ာကးထာ့်ခငး့သညး ေနာကးပိုငး့တျငး လူထု
အေ်ခ်ပဳတရာ့စျဲမြဳတခုတျငး သငးံအ်ပစးရြိသညးဟု သကးေသ်ပႏိုငးပါသညး။ အကယး၍ သငးသညး
တ်ခာ့်ပစးမြဳကို ေနာကးပိုငး့တျငး ်ပစးမြဳထငးရြာ့လ္ြငး အ်ပစးရြိသညးေလ္ာကးထာ့ခ္ကးသညး ပိုမို်ပငး့
ထနးေသာ အ်ပစးဒါဏးအတျကး အေ်ခခဵခ္ႏိုငးပါသညး။
သငးသညး တရာ့ရဵု့ခနး့ထဲတျငး မညးသို ံ်ဖစးပ္ကးသညးကို တရာ့ရဵု့သတငး့ေထာကး သို ံမဟုတး အသဵဖမး့စကး
်ဖငးံ မြတးတမး့တခုကိုရရြိရနး ရပိုငးချငးံရြိသညး။ ထို ံေနာကး အကယး၍ေမ့ချနး့တခုေမ့ရနး ေနာကးပိုငး့ေပၚေပါကး
လာလ္ြငး သငးတရာ့ရဵု့လာေသာအခါ ဘာ်ဖစးခဲံသညးံအေထာကးအထာ့ ရရြိႏိုငးပါသညး။
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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)

What You Should Know About
Your Rights if Questioned, Stopped, or Arrested by the Police

BURMESE

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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