နိဒါန်း
၁။

မနြန်ြနိိ်င ််သည််မ တိ်င ်းရ််းညနးလူြျိုးပေါ််းစငသ ြှတ
ီ ််းပနထိင််ရန ိိ်င ််သတစ်ခငမ

မနြစ်ည််ိ်ှ ်အည်ီ ြတူကဲွ နေနးပညန ရိးင ရနယဥ်ပကျးြှု၊ ဓပလအထးငသ တြ်း ညြိ်င ်းပက
ေ န််းမ
ညညီးညီးတိ့င ရခှိ ဲည
အ ််အနေ်် လူြဘ
ှု ဝပနထိ်င ်ြှုေသငစြသ တူ်ီပညန မနေ််ပထန််စငိ်ိင ််သတစ်ခငမ
မနြစ်ေါည််။ လူ်ယ်ဆိငည််ြှန ညလနးညလနပကန်််းြျနးကိင ေိ်င ်ဆငိ််ထနးက
ေ ညူြျနးမ
မနြစ်ည််ည
အ တွက် ိိ်င ််သတစ်ိ်ိင ််သ၏ ညနနဂတ်ညပကန််းညဆိးင ည််မ လူ်ယ်ြျနး၏ြွ့သ ြြိုးမ
တိးင တက်ြှုိ်ှ ်အ စွြ်းရ််ညပေါ်တွ််တ််ြီပှ နေါည််။ လူ်ယ်ြျနးည််် ိိ်င ််သ၏ညြိးင တန်မ
ပညန

ညရ််းညြ
န စ်ြျနးြ
န စ်ည််ည
အ နးပလျန်စနွ

လူ်ယ်ြျနးြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ပရးညတွက်

ြျက်ပြှနက်ကနလတွ်် ရ််းိှးီ နြှုေ်ိှသနခ််း နေုရန် ညလွန်ေ််ညပရးက
ြ ီး ြေီး ညပခ
န ခသလ််းကျမ
ေါည််။
၂။

ယပန့ကြ္ဘနပေါ်တွ်် လူ်ယ်ဦးပရ တစ်ဘီလီယသခန့်ရရ
ှိ န ကြ္ဘနအလဦူ းပရမ

စငစငပေါ််း၏ ၁၈မ ရနခိ်င ်ိှုန်းခန့်ရိှေါည််။ ကြ္ဘနအလူ်ယ်ထင၏မ ညပခ
န ညပနြှန ပဒညြျနးမ
ညက
ေ နး၊ ိိ်င ််သြျနးညက
ေ နး၊ လူ့ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးညက
ေ နး၊ စီးေွွနးပရး၊ လူြပှု ရး၊ န််းေ်နမ
ိှ််အယဥ်ပကျးြှုညရ ကွနဟြှုြျနး ြတူ်ြီ ှုြျနးကိင ဆိးင ရွနးစွန မြကုသပတွ့ပနရေါည််။ လူ်ယ်မ
ဦးပရ၏ ၈၅ရနခိ်င ်ိှုန်းြှန ြွ့သ ြြိုးဆဲိင်ိ ််သြျနးတွ်် ပနထိ်င ်လျက်ရှိြေီး ညနရှပဒညတစ်ခငမ
ညတွ််းြှနေ်် ၆၀ ရနခိ်င ်ိှုန်းခန့်ရိှပနေါည််။
၃။

လူ်ယ်ဦးပရညန််းစငြှန

လူ့ညညိင်း် ညဝိ်င ်းတွ််

ညကျိုးရှစိ ွနဝ််ဆအသိငိ််ြေီး

လိည
င ေ်ပညန ညတ််းညချက်ညလက်၊ ဗဟငညငတိှ်ဝ်အ န်ပဆန််ြှုြျနးကိင ရရှပိ နပညန်လ််း
လူ်ယ်ညြျနးစငြနှ ြူဆ််းရဲိြွ ်းေါးြှု၊ ကျနး၊ြတန်းတူြ်ီြျှြှု၊မနိြ်အကျပညနေ်နပရးညဆ််အမမမ
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ညတန်းိှ််မအ မမေ်နပရးလက်လှြး် ြြီြ၊ှု မမမနိြ်အကျပညနကျန်းြနပရး၊ လိ််ြတ
ှ ဆ််အမကူးစက်မ
ပညနပရနဂါိှ််မအ ညိတ်ချ်ည်ိင ်ဗွီညိ္တရနယ်၊မညဆ််ည
အ ််အြ နြစ်ြီမ ကိယ
င ်ဝန်ပဆန််ရနခ််း၊ ြညန်မ
စွြ်းြှု၊ လငသြခုသြှုြရှပိ ညန ပနရနထိင််ခ််း၊ ညက
ေ ြ်းြက်ြှုြျနး၊ မြ်ိြး် ချြ်းပရး၊ ိိ်င ််သပရး၊ ြူးယစ်မ
ပဆးေ
န ဿနန၊ တန်းတူ်ြီ ှျြှုိှ််အ ည််အတ််ပအ လျနက်ေတ်ပညန ညလငေ်ညကိင််ြရရှိနခ််းမ
စပညန မနေဿနနညခက်ညခဲြျနးကိင ရ််ဆငိ််ပနက
ေ ရေါည််။
၄။

လူ်ယ်ြူဝါဒဆိည
င ််ြှန ိိ်င ််သတစ်ိ်ိင ််သရှိလူ်ယ်ြျနး၏ လူြပှု ရး၊ စီးေွနးပရး၊

ိိ်င ််သပရး၊ ေ်နပရး၊ ယဥ်ပကျးြှု၊ ြွ့သ ြြိုးြှု ညနနဂါတ်ညလနးညလနပကန််းြျနးကိင မနြ််အမ
ဆ််းိိင််ြ််အ ြဟနဗျူဟနလြ်းညွှန်ချက်ြျနးကိငမ ိိ်င ််သပတန်ိှ််အ ညက်ဆ်ိင ်ညူြျနးမညနးလငးသ ြှမ
ညိ္နဌိ နန်ချပဆန််ရွက်ိ်ိင ်ရန် လိည
င ေ်ပညန ညရ််းညြ
န စ်ြျနး၊ ေသေအ ိးင ြှုြျနး၊ ဝန်ပဆန််ြှုြျနးကိင
စနစ်တကျပြန်ညနွှ ်းထနးပညန ြူပဘန််တစ်ခငနြစ်ေါည််။ ထိင့ပ ေကန််အမ လူြေှု တ်ဝန်းကျ််မ
ညတွ််း ကျန်းြနက
ြ သ့ခိ်င ် ြေီးမ ိိ်င ််သပတန်ကငိ ကနကွယ်တ််ပဆနက်ိင်ိ ် ြ််စအ ွြ်းရ််နေ််ဝအ မ
ပညန လူ်ယ်ြျနးပေါ်ထွန်းလနပစရန် ပြျှန်ြနှ ်းချက်၊ လြ်းစဥ်ိှ််ရ
အ ််ရွယခ် ျက်ြျနး ေါဝ််မ
မြေီး လက်ပတွ့ညပကန််ညထ််မ ပြန်ပဆန််ရ
် ွက်ိငိ််ြ််အ တိကျပညချနပညန ြဟနဗျူဟနမ
ြျနးညြ
န စ် ပေ
န န််းလဲပေးိိ်င ်ရန် လူ်ယ်ြူဝါဒလိည
င ေ်ေါည််။ လူ်ယ်ြူဝါဒရှြိ ှညနလျှ််
လူ်ယ်ြျနးစွြး် ရ်် မနြှ်တ
်အ ််ရန်ိှ််အေါဝ််ြှု ညခန်းကဏ္ဍတိးင နြှ်ရ
်အ န် ရှ််းလ််းတိကျေ
ြ ီး
ကျယ် နေန့်ပညနမ ြူပဘန််တစ်ခက
င ိင ညတ်ြှတပ် ေးိိ်င ်ည််ိှ််အညြျှမ ညထက်ပြန်နေေါမ
မနေဿနနြျနးကိငမပလျနအန််းေပေျနက်ပစြ််နြစ်ေါည််။

3

ပြျှန်ြှန်းချက်
၅။

ိိ်င ််သတကနိှ််အရ််ပဘန််တန်းိိ်င ်ြ််အ ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ပညနမ ဒီြိငကပရစီြက်ဒရယ်

မနေ််ပထန််စင ပေါ်ထွန်းလနပရးညတွက် လူ်ယ်ြျနးက ညဓိကညခန်းမ ကဏ္ဍတစ်ရေ်ြှမ
ပန၍မ စ််းလငသး်ီညွတ်စွနမနြ််အ ဦးပဆန််ေူးပေါ််းမြကိုးေြ်းပဆန််ရွက်မ လနိိ်င ်ပစရန်
ပြျှန်ြနှ ်းေါည််။

ရ််ြှန်းချက်
၆။

ကျန်းြနက
ြ သ့ခိင််ပရး၊

ေ်နပရး၊

လူြပှု ရး၊

စွြ်းရ််၊

လူ့ကျ််အဝတ်၊

လူ့တန်ြငိးိှ််အ ဦးပဆန််ြှုမ ညရ််ညပညွး၊ ေူးပေါ််းေါဝ််ပဆန််ရွကပ် ရး စည််တ့ိင တွ််
ညနတူ်ီြျှ

ဘက်စငြသ ွ့သ ြြိုးတိးင တက်ပညန

လူ်ယ်ြျနးညြ
န စ်

ေျိုးပထန််ပေးေ
ြ ီး

ိိ်င ််သအညနးပကန််းမလူ်ယ်ြျနး ပေါ်ထွန်းလနရန်မရ််ြှန်းေါည််။

လူ်ယ်ြူဝါဒ၏ရ််ရွယ်ချက်ြျနး
၇။

ပညနက်ေါတိ့င ည်် လူ်ယ်ြူဝါဒ၏ ရ််ရွယခ် ျက်ြျနးြ
န စ်ေါည်် (က)

ညနနဂတ်တ်ွ ် တိ်င ်း နေ််၏ ညခန်းကဏ္ဍညနးလငသး၌ လူ်ယ်ြျနး၏
ဦးပဆန််ြှု စွြ်းရ််နြှ််အတ််ိိင်ပ် ရးညတွက် လိည
င ေ်ပညန ညရ််မ
ညပညွး နေ််ြအ ီည််အ ေ်နည််ယပူ ရးမ ညခွ်ည
်အ လြ်းြျနး ပြန်ထငတ်မ
ပေးိိ်င ်ရန်၊
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( ခ)

လူ်ယ်ြျနး၏စွြ်းရ််၊ ကျွြ်းကျ််ြိှု ှ််အ ထိငကတ
် န်ပညနမညလငေ်ညကိင််မ
ြျနးရရှပိ စခ
န ််း၊ တီထ်ွ ်ြန်တီး ထငတ်လငေိ် ်ိင ်ည််အ ညခွ်ည
်အ လြ်းြျနးမ
ကိင ပြန်ထငတပ် ေးခ
န ််း နြ််အ ိိ်င ််သ၏စီးေွနးပရး ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ြှုတ်ွ ်
ေါဝ််လနိိ်င ်ပစရန်၊

( ဂ)

စီြသညငေခ် ျုေ်ြှုစွြး် ရ််၊ ဦးပဆန််ြှုစွြ်းရ််၊ ိိ်င ််သညနးပကန််းမ ေီညြှုမ
ိှ််အေတ်ညက်ည််အ ညရ််ညပညွး နြ််အြနးလနခ
န ််း နြ််အ တနဝန်ယူြှု၊
တနဝန်ခြသ ှုစိတဓ် ါတ်ကိင ေျိုးပထန််ပေးိိင််ရန်၊

(ဃ)

ညိေသိ္ပ ှ််အ န််းေ်န၊ တိ်င ်းရ််းညနးစနပေိှ််ဘ
အ နညနစကနး၊ ိိ်င ််သ နခနးမ
ဘနညနစကနး၊ လက်ညပကတမ
က နေမ ဘနညနစကနးိှ််အ ြျက်ြနြ််စနပေ၊
ရိးင ရနယဥ်ပကျးြှု

ဓပလအထးငသ တြ်းြလှယ်ပရး

ညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ

ေတ်ညက်ြေီး မနြှ်တ
်အ ််ပေးရန်၊
( ်)

ြျိုးဆက်ေွနးိှ််အ လိ််ြဆ
ှု ိင််ရနမ ကျန်းြနပရးဗဟငညငတြျနး၊ ညပခ
န ခသမ
ကျန်းြနပရးဆိ်င ်ရန ညချက်ညလက်ြျနး လက်လှြး် ြီရရှပိ စရန်၊ စိတ်မ
ကျန်းြနပရးညေါညဝ်် လိငညေ်ပညနမ ကျန်းြနပရးဆိ်င ်ရနဝန်ပဆန််ြှုမ
ြျနးရရှပိ စရန်၊

( စ)

ညိ္တရနယ်ရပှိ ညနမ ပဆးဝါးြျနးိှ််အ ြူးယစ်စလ
ွဲ ြ်းပစတတ်ပညနမ ညရနမ
ြျနးကိင လူ်ယ်ြျနးညတွက်ဘက်ပေါ််းစငသြှမထိပရနက်စွနမကနကွယ်ရန်၊

(ဆ)

ဇီဝိှ််အ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််ထိန်းညိြ်းပရးိှ််အ ြွ့သ ြြိုးြှုလငည
ိ ေ်ချက်တ့ိင မ
ညက
ေ နး ဟန်ချက််ီြျှတပရးကိငမ ဦးစနးပေးည််အ ပရရှ်တ
် ််တသအမ
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ပညနမ ြွ့သ ြြိုးြှုလငေ််န်းြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနးကိယ
င ်ေ်ိင ်ညညိစိတန် ြ််အ ေါဝ််မ
လနိိ်င ်ရန်၊
( ဇ)

ိိ်င ််သပတန်၏ ြွ့သ ြြိုးပရးလငေ််န်းြျနးတွ်် ဇီဝိှ််အညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််မ
ထိန်းညိြ်းပရးကိင ဟန်ချက််ီ်မီ ပေါ််းစေ်ပဆန််ရွကိ် ိ်င ်ပရးညတွက်မ
ညြျိုးညနးပရးစဉ်ဆက်ြ နေတ်မ ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ြှုဆ်ိင ်ရနမ လငေ်် န်းြျနးမ
တွ်် လူ်ယ်ြျနးကိငယ်ေငိ််ညညိစိတ်နြ််အ ေါဝ််လနိိ်င ်ရန်၊

( စျ)

လူ်ယ်ြွ့သ ြြိုးြှုမ ညစီညစဥ်ြျနးကိင ိိ်င ််သညတွ််းရှိ ြူဝါဒြျနး၊ ြဟနမ
ဗျူဟနစီြက
သ ိနး် ြျနးတွ်် ထ််ည
အ ွ််းိိ်င ်ရန်၊

(်)

ညြျိုးညနးမ ရ််ေကနးပစအပရး၊ ညြျိုးညနးညွ်န်မေ််မ လက္ခဏနတ််ပဆနက်မ
ပရးိှ််အ ိိ်င ််သပတန်တ််ပဆနက်ပရးတွ်် လူ်ယ်ြျနးဦးမပဆန််ေါဝ််ြှု တိတ
ိ ိမ
ကျကျေ
န ဌနန်းပေးရန်၊ လူ်ယ်ြျနးညက
ေ နး မနေ််ပထန််စငစိတဓ် ါတ် ထွန်းမ
ကနးေ
န န့်ေွနးလနပစရန်၊

( ဋ)

ညထူးညပလးပေးရြ််အ လူ်ယ်ြျနးကိင ခွဲနခနးဆက်ဆသနခ််းြှမ ကနကွယ်မ
ပေးရန်၊မညခွ်ည
်အ လြ်းြျနးြန်တီးပေးရန်ိှ််အမိိ်င ််သပတန်၏ လငေ်် န်းစဥ်မ
ြျနးတွ်် ေါဝ််ပဆန််ရွက်ိိ်င ်ရန်၊

( ဌ)

ိိ်င ််သတကနိှ််အ ချိတဆ
် က်ပဆန််ရွက်ြေီး ရ််ပဘန််တန်းိိင််ပညန
လူ်ယ်ြျနး ပေါ်ထွက်လနပစရန်၊

( ဍ)

လူ်ယ်ြူဝါဒကိင လက်ပတွ့ညပကန််ညထ််ပြန်ရန် ညေ
န ််ည
အ ဝမ
တနဝန်ယြူ ််ယ
အ ိ္တရနး၊ လူ်ယ်ြွ့သ ြြိုးြှု၊ ညပခ
န ခသညပဆနက်ညညငြသ ျနးမ
ပြန်ထငတရ
် န်ိှ််အလူ်ယ်ြွ့သ ြြိုးြှု မနြှ်တ
်အ ််ရနတွ်် မနေ််ပထန််စည
င စိးင ရမ
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ညြွ့ဲ ြျနးိှ််အ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး၊ မနေ််နယ်ညစိးင ရညြွဲ့ြျနး၏ ညခန်းမ
ကဏ္ဍိှ််အ ဘဏ္ဍနရန်ေငသပ်ွကိင တိကျရှ််းလ််းစွန မနေဋ္ဌနန်းပေးိိင််ရန်၊
( ဎ)

လူ်ယ်ြူဝါဒ ညပကန််ညထ််ပြန်ြဆ
ှု ်ိင ်ရန ယိ္တရနးလ််ေတ်ရနမ
တွ်် ညြှန်တကယ် ထိပရနက်ြနှ ်ကန်ပညန ညပကန််ညထ််ပြန်မ
ိိ်င ်ြှု လငေ်် န်းစဥ်ြျနးညတွက် ညက်ဆ်ိင ်ရနိှ််အ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး၊
မနေ််နယ်ညလိငက် လူ်ယ်ပရးရနြူဝါဒ ပေါ်ထွက်လနပစရန်၊

(ဏ) လူ်ယ်ြျနးည််

မြ်ိြး် ချြ်းြှုကငိ

ချစ်ခ်် နြတ်ိးိင ပညနေတ်ဝန်းကျ််မ

တစ်ရေ်ကငိ ြန်တီးပြန်ပဆန််ိိင််ပစရန်ိှ််အ မြ်ိြ်းချြ်းပရးြ
န စ်စဥ်တွ််
လူ်ယ်ြျနး၏ေါဝ််ြှု ညခန်းကဏ္ဍကိင မနြှ်တ
်အ ််ညနးပေးရန်။

လူ်ယ်ြူဝါဒပရးဆွြဲ ှုနြစ်စဥ်
၈။

မနြန်ြနိိ်င ််သည်် လူ်ယ်ြူဝါဒြရှိပညးည််အ ကြ္ဘနအိိ်င ််သ(၃၀)ပကျန်ထဲတ်ွ ်

တစ်ခငညေါညဝ်် မနြစ်ည််။ မနြန်ြနိိ်င ််သရှိ လူ်ယ်ြျနးြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ြှုညတွက် လူ်ယ်မ
ြူဝါဒတစ်ရေ်ရရ
ှိ န်မ လိည
င ေ်ည််ကိင ပခတ်ညဆက်ဆက်ညစိးင ရြျနးက ညိရှိခအဲပညန်လ််း
ညခက်ညခဲညြျိုးြျိုးိှ််အမညပခ
န ညပနညရေ်ရေ်ပ ေကန််အမလူ်ယ်ြူဝါဒပရးဆွဲိင်ိ ်နခ််းြရှခိ ဲေအ ါ။
လူ်ယ်ြူဝါဒြရှိပညန်လ််း လူ်ယ်ြျနးိှ်ေ်အ တ်ညက်ည််အမ ညပရးညရနိှ််အကိစ္စရေ်ြျနးကိင
ညက်ဆ်ိင ်ရနဝန် ြကီးဌနနြျနးိှ််အ ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးက ြဟနဗျူဟနြျနးိှ််အ လငေ််န်းစီြခသ ျက်မ
ြျနးညရ ပဆန််ရွကခ် ဲအ ေကေါည််။ လိည
င ေ်ချက်ြျနးကိင ညတိင််းညတနတစ်ခည
င ထိ မနြ််မအ
ဆ််းပေးိိင််ပညန်လ််း မြေီး နေ််စအ ငပသ ညနမ ညပခ
န ညပနကိင ရရှခိ ဲအနခ််းြရှေိ ါ။ ညထူးညြ
န ််အ

7

ဝန် ြကီးဌနနြျနးညက
ေ နး၊ ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးညက
ေ နး၊ ပဒညတစ်ခငိ်ှ ်အတစ်ခငည ေကနး ်ှိိ ိ်ှု ်းမ
ပဆန််ရွကြ် ှုယိ္တရနး ေီနေ််ြှုြရှိည််အညတွက် ညခက်ညခဲြျနးစွနကိင ရ််ဆငိ််ခအဲရေါည််။
၉။

၂၀၁၂ခငိှစ်ြှမ စတ််ြေီးမ လူ်ယ်ညြွ့ဲ ြျနး၊မ လူ်ယ်ကွန်ရက်ြျနးညချ််းချ််း၊

ညေ
န န်ညလှန် ေူးပေါ််းချိတဆ
် က်ပဆန််ရွကြ် ှုနြ််အ ဦးပဆန််ကန ညရေ်ြက်ညြွ့ဲ ညစ််းမ
ြျနး၊ ိိ်င ််သတကနညြွ့ဲ ညစ််းြျနးကမ မနြန်ြနိိ်င ််သ၏ လူ်ယ်ြူဝါဒမ ေီေီနေ််နေ်် နြစ်ပေါ်လနမ
ပရးတွန်းညနးပေးခဲေအ ါည််။ မနြန်ြနိိ်င ််သ၏မ ိိ်င ််သပရး၊ စီးေွနးပရး၊ လူြပှု ရးညပခ
န ညပန
ြတ််ြ်ိြြ် ှုြျနးက ြူဝါဒပရးဆွဲပရးြ
န စ်စဥ်ညတွက် ပိှန််အပိှး ေကန့် ေကနြှုြျနး မနြစ်ပစခဲအမ
ည််ကလ
ိင ််း ည််ခန်းစနယူြယ
ွ ်ပတွ့ရှခိ ဲအမရေါည််။
၁၀။

၂၀၁၆ခငိှစ်၊ မနေ််ညူ့ညစိငးရလက်ထက်တွ််ြူ လူ်ယ်ြူဝါဒပရးဆွဲပရးည််

ဦးစနးပေးြ
န စ်လနည််ြှ ညစေ
န ုကန ဤြူဝါဒြ
န စ်ပေါ်လနပရးညတွက် ညပခ
န ညပနမ
ပကန််းြျနး ပေါ်ပေါက်လနခဲေအ ါည််။ လူ်ယ်ြျနးဘက်ြလ
ှ ််း လူ်ယ်ကွန်ယက်ြျနး၊
ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး ေီေီနေ််နေ််လေှု ်ရှနး ပဆန််ရွက်ပနချိန်နြစ်ည််ည
အ တွက် တက် ြွက ြေီး
လူ်ယ်ပကန််းကျိုးလိလ
င နးညူမ လူ်ယ်ြျနးေါဝ််ရန်မ ညဆ််ည််နအ ြစ်လနေါည််။ မနေ််ပထန််စငမ
ညြ္မတနြန်ြနိိ်င ််သည်် လူ်ယ်ြျနး၏မ ညရ််ညပညွး၊ စိတဓ် ါတ်၊ စွြ်းညနးိှ််မအ ညလနးမ
ညလနြျနးကိင ယငသေက််ည််နအ ််းတူ ိိ်င ််သတးိင တက်ြ့ွသ ြြိုးပရး၏ ညပခ
န ခသကျေ
ြ ီး တန်ြးိင ရှပိ ညန
ညရ််းညြ
န စ်တစ်ခည
င နြစ် ြှတယ
် ူေါည််။ ထိင့ပ ေကန််အ ိိ်င ််သပတန်ညစိငးရ၏ လြ်းညွှန်ြှု နြ််အ
လူြဝှု န်ထြ်း၊ ကယ်ဆယ်ပရးိှ််အမ မနေန်လ််ပနရနချထနးပရးဝန် ြကီးဌနန၊ ကျန်းြနပရးိှ််အမ
ညနးကစနးဝန် ြကီးဌနန၊ ေ်နပရးဝန် ြကီးဌနနတိင့ိှ်ည
်အ တူ လူ်ယ်ြျနးြှဦးပဆန််ေါဝ််မ
ပညန လူ်ယ်ြူဝါဒပေါ်ပေါက်လနပရးပကန်ြတီ ညဆ််ဆ
အ ််အြဲ့ွ စ််းကန လငေ်် န်းြျနးမ
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စတ််ိငိ််ခအဲေါည််။ ထိငပကန်ြတီ ညဆ််ဆ
အ ််အတွ််လ််း လူ်ယ်ကယ
ိင ်စနးလှယ်ြျနးမ ေါဝ််မ
ကန ြွ့ဲ စ််းထနးရှိြေီး လူ်ယ်ြျနး၏ညပဘနထနး၊ လူ်ယ်ြျနး၏ညညသိှ််အ လူ်ယ်ြျနးမ
၏ညက
ြ သဥနဏ်ကငိ ညပခ
န ခသကျကျရယူိင်ိ ်ရန် စီြသပဆန််ရွကခ် ဲေအ ါည််။ ထိငည့ိင ပရးဆွဲရနတွ််
လူ့ညခွ််အညပရး စသချိန်စသညွှန်းြျနး၊ ိိ်င ််သ၏ညပနညထနးညရ ြတူကဲွနေနးြှုြျနး၊ ပြ
န နေ််မ
လိည
င ေ်ချက်ြျနး၊ လက်ရှိကျ််အညးငသ ပနပညနညခ
န နးြူဝါဒြျနး၊ ညြျိုးညနးညဆ််အ ြဟနဗျူဟနမ
ြျနးိှ််အ ပညွြြီ ှုြရှပိ ညန်် စဥ်းစနးညငးသ ညေ်ခဲေအ ါည််။
၁၁။

တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး/မနေ််နယ်ညလိငက် လူ်ယ်ပဆွးပိွးေွဲြျနး၊ ြိရ
င ြ်ြျနးမ ်ှိိ ိ်ှု ်းြှုမ

ြျနးကိင ညတတ်ိိ်င ်ဆသငး ကျယ်ကျယ်နေန့် နေန့်ပဆန််ရွကခ် ဲည
အ ််အည နေ်် ညတ််းစန၊ ပရဒီယင၊ိ
ရငေ်နြ််ညသ ေကနး ညစီညစဥ်ြျနးြ
န ််လ
အ ််း တစ်ိ်ိင ််သလးငသ ရှိ လူ်ယ်ြျနး၊ စိတဝ် ််စနးညူြျနး
ညိရိှိ ိင််ရန်ိှ််အ ညက
ြ သနေုိိင််ရန် စီစဥ်ပဆန််ရွကခ် ဲအည််။ ထိင့ည နေ်် လူ်ယ်ြျနး၏ ညပဘနမ
ထနးညြ
န ််ပကနက်ခသနခ််းကိင

ကွ််းဆ််း၍လ််းပကန််း၊

ည််တနနက်လြူ ှုကွန်ရက်ြှမ

လ််းပကန််း မနေုလငေ်ခဲအ ေကေါည််။ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး၊ မနေ််နယ်ကိငယ်စနးေ
န ု လူ်ယ်ကယ
ိင ်စနးမ
လှယ်ြျနးကိင လူ်ယ်ြျနးကိငယ်တ်ိင ်မ ပရွးချယ်ညတ်ြှတ်ြေီး ပကန်ြတီညညီးညီးတွ်် ေါဝ််မ
ိိ်င ်ရန် ဆငးသ နြတ်ချက်ချခဲအ ေကေါည််။
၁၂။

လူ်ယ်ြျနးိှ််အ ညက်ဆ်ိင ်ပညနညပက
ေ န််းညရနိှ််အ ကိစရ
္စ ေ်ြျနးြှန တစ်ခငိ်ှ ်အမ

တစ်ခင ဆက်စေ်ပနည်် နြစ်ရန ညစိးင ရဌနနညချ််းချ််း၊ ညြွ့ဲ ညစ််းမ ညချ််းချ််းိှ််အ
ညက်ဆ်ိင ်ညူညချ််းချ််း ေူးပေါ််းပဆန််ရွကြ် ှုလိငညေ်ည််ြှန ထ််ရှနးည််။ ထိင့ပ ေကန််အ
ဝန် ြကီးဌနနြျနး၊ ကငလညြဂ္ဂညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊ လူြှုပရးညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊ လူထည
င ပခ
န နေုမ
ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးိှ််အ လူ်ယ်ညြွ့ဲ ြျနး ချိတဆ
် က်ပဆန််ရွကိ် ိ်င ်ြ််အမ လက်ပတွ့ကျပညန
ယိ္တရနးတစ်ခပင ြန်ပဆန််မြေီး ဤြူဝါဒကိင ပရးဆွဲခဲအေါည််။
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၁၃။

မနြန်ြနိိ်င ််သမ လူ်ယ်ြူဝါဒပရးဆွဲပရးဆိင််ရန ြူ ေကြ်းပရးဆွဲပရးညြွ့ဲ မ ညစ််းမ

ညပဝး(၃)မြကိြ၊် လငေ်် န်းပကန်ြတီမ ညစ််းညပဝး(၂)မြကိြိ် ှ််အမ ဗဟိပင ကန်ြတီညစ််းမ
ညပဝး(၁)မြကိြတ
် ့ိင မ ကျ််းေပဆန််ရွကခ် ဲအြေီး လူ်ယ်ြူဝါဒပရးဆွဲပရးဆိင််ရန ပကန်ြတီမ
(၃)ရေ်ပတွ့ဆငသေွဲကငိ (၂၄.၈.၂၀၁၇)ရက်ပန့တွ်် ဗဟိငပကန်ြတီဝ်် မနေ််ပထန််စဝင န် ြကီးမ
(၃)ဦးိှ််အညတူ ကျ််းေေ
န ုလငေခ် ဲအြေီး ဤလူ်ယ်ပရးရနြူဝါဒကိင ညက္က ရနဇ် ၁၃၇၉ ခငိှစ်၊
တန်ပဆန််ြငန်းလဆငတ်၊မ ၅ရက်မ (ခရစ်ိှစမ် ၂၀၁၇ခငိှစ်၊မ ိိဝင ််ဘနလ၊မ ၈ရက်) ပန့တွ််မ
ညတ်် နေုမမနေဋ္ဌနန်းခဲေအ ါည််။

လူ်ယ်ြူဝါဒပရးဆွပဲ ရးညတွက် ညပခ
န ခသညပက
ေ န််းညရ််းြျနး
၁၄။

မနြန်ြနိိင်််သည်် ညပရှ့ပတန််ညနရှပဒညတွ််မတ််ရှိြေီး ဧရိယနညကျယ်ညဝန်းမ

၂၆၁,၂၂၈ စတငရန်းြိ်င ်ကျယ်ဝန်းပညနမိိ်င ််သတစ်ိ်ိင ််သ နြစ်၍ ညေူေငိ််းရနညီဥတငမ စိးင ြိငးပညနမ
ိိ်င ််နသ ြစ်ေါည််။ ေထဝီညပနညထနးညရမပတန််တန်းြျနး၊ ပြ
န နေန့်ပဒညြျနး၊ ကြ်းရိးင တန်းပဒည၊
မနြစ်ဝကျွန်းပေါ်ပဒည၊ မနြစ်ပချန််းည််းညိင််၊ ညစ်ပတနြျနးိှ်တ
်အ ွ််းထွက်မ ညယသဇနတြျနးမ
ရှပိ ညနမိိ်င ််သတစ်ိ်ိင ််သလ််း နြစ်ေါည််။
၁၅။

မနြန်ြနိိ်င ််သည်် ကြ္ဘနအလြူ ှုညညိငက်ညဝန်းတွ်် ကငလညြဂ္ဂညြွဲ့ဝ်် ိိ်င ််သမ

တစ်ိ်ိင ််သည နြစ် ရေ်တ််လျက်ရှိြေီး ကပလးညူ်ယ်ညခွ််အညပရးဆိင််ရန ညပဘနတူမ
စနချုေ်၊ညြျိုးညြီးြျနးညနးန််းြျိုးစငသနြ််အ ခွဲနခနးြှုေပေျနက်ပရးဆိ်င ်ရန ညပဘနတူမ စနချုေ်
ိှ််အ ြညန်စွြ်းညူညခွ််အညပရးြျနးဆိ်င ်ရန ညပဘနတူစနချုေ်တင့ိ ကိင လက်ြတ
ှ ်ပရးထိငး
ထနးေ
ြ ီး နြစ်ေါည််။ ထိင့မနေ်် ညေ
န ််နေ််ဆ်ိင ်ရန လူ့ညခွ်ည
်အ ပရးပက
ေ န်နစနတြ်းညရလူ့
ညခွ်ည
်အ ပရးဆိ်င ်ရနြျနးကိငလ််း ညပလးထနးလိက
င ်နနရြ််ိအ ိ်င ််သမတစ်ိ်ိင ််သ နြစ်ေါည််။
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၁၆။

၂၀၁၄ခငိှစ်၊ လူဦးပရိှ််အညိြ်ညပက
ေ န််းညရန ညန်းပခါ််စနရ််းညရ မနြန်ြနမ

ိိ်င ််သရှိ လူဦးပရစငစငပေါ််းြှန၊ (၅၁.၄)ညန်းရှြိ ေီး ညြျိုးညနး၊မညြျိုးညြီးညချိုးြှန (၉၃း၁၀၀) ညချိုးမ
နမြစ်ည််။ လူ်ယ်၏ ညဓိေ္ပါယ်ြွ်ဆ
်အ ခိင ျက်ညတွက် ညက
ြ ုသးဝ််ိငိ််ပညနမညညက်ညေိ်င ်းညခ
န နးမ
ညလိငက်မလူဦးပရညချိုးညစနးြှနမပညနက်ေါညတိင််း နြစ်ည်် (က)

၁၅ိှစ်ြှ ၁၉ိှစ်

၉.၂၀ %

( ခ)

၂၀ိှစ်ြှ ၂၄ိှစ်

၈.၆၁ %

( ဂ)

၂၅ိှစ်ြှ ၂၉ိှစ်

၈.၂၅ %

(ဃ)

၃၀ိှစ်ြှ ၃၄ိှစ်

၇.၇၅ %

ညြျိုးညြီးဦးပရက

ညြျိုးညနးဦးပရထက်ြျနးပနရပညန

ညပက
ေ န််းညရ််းြျနးတွ််

မနြစ်ိ်ိင ်ပ နခရှည
ိ ််ြှန ပရွှ့ပေ
န န််းညွနးလနခ
န ််းိှ််အ ညြျိုးညနးြျနး၏ ပညဆငသးြှုိှုန်းမမနြ််ြအ နးမ
မနခ််းပက
ေ န််အ မနြစ်ိငိ််ေါည််။ လူ်ယ်လူရွယြ် ျနးေါဝ််ပညန ၁၅ိှစ်ြှ ၆၄ိှစ်ရှိ ညလငေ်လငေ်မ
ိိ်င ်ပညန လူဦးပရညချိုးညစနးြှန ၆၅.၆% ရှပိ နရန လူဦးပရေ်နရှ််ြျနး၏မ ညဆိည
င ရ
ထိငညင့ိ ြျနးေ
န နးပနခ
န ််းည်် “လူဦးပရဆိ်င ်ရန ဆငလနဘ်” မနြစ် ြေီး ဆယ်စငိှစ်ိစှ ်စငညတွ််း
ညကျိုးရှစိ ွနညညငးသ ချိိ်င ်လျှ်် တိ်င ်း နေ််တစ် နေ််၏မ ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ြှုကိင ညပထနက်ညကူမ
မနေုိိင််ပ ေကန််း ပတွ့ရှရ
ိ ေါည််။
၁၇။

တစ်ိ်ိင ််သလးငသ ညတိင််းညတနညရ စနတတ်ပနြနက်ြိှု ှုန်းည်် ေျြ်းြျှ ၈၉.၅ %

ရှပိ ညန်လ််း ရှြး် နေ််နယ်၊ ကရ်် နေ််နယ်ိှ််အ ချ််း နေ််နယ်တ့ိင တွ်် စနတတ်ပနြနက်ြှုမ
ိှုန်းြျနး နိြ်အကျပနပညးပက
ေ န််း ညန်းပခါ််စနရ််းက ပြန်နေေါည််။ ညညက် ၁၅ ိှစ်မ
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ြတိ်င ်ြီ ညြျိုးညနး၊မ ညြျိုးညြီး ပကျန််းပနြှုေြနဏြှန ြကွန နခနးပညန်လ််း ညညက်
၁၅ိှစ်ညထက်မ ပရနက်ပညနညခါ ညြျိုးညြီးဦးပရိှ််အမ ိိ်ှု ်းယှဥ်လျှ်် ညြျိုးညြီးြျနးမ
ပကျန််းတက်ိှုန်းည််မ ပလျနအန််းညွနးည််ကငိမ ပတွ့ရှိရေါည််။ ညညက်ညရွယ် ြကီးလနမ
ည််ိှ််အ ညြျိုးညြီးြျနး၏ စနတတ်ပနြနက်ြိှု ှုန်း ကျဆ််းလနေါည််။
၁၈။

ညလငေ်လက်ြအိဲ နှု ်းြှန တစ်ိ်ိင ််သလးငသ ညပနြ
န ််အ ေက််လ
အ ျှ်် ညညက် ၁၅ ိှစ်ြှ ၆၄

ိှစ်ညတွ််းရှိ လူဦးပရ၏ ၄ % မနြစ် ြေီး၊ ြွန်နေ််နယ်၊ ကရ်် နေ််နယ်ိှ််အ ရခိ်င ် နေ််နယ်တ့ိင မ
တွ်် ညလငေ်လက်ြအိဲ ှုန်း ေိြင ိင နြ််ြအ နးပက
ေ န််း ပတွ့ရှရ
ိ ေါည််။
၁၉။

လူဦးပရစငစငပေါ််း၏ ၄.၆%ြှန ြညန်စွြ်းြှုတစ်ြျိုးကိင ညန််းဆငသးမ ခသစနးပနရမ

မြေီး ညြျိုးညြီးြျနး၏ ြညန်စွြ်းြှုရနခိ်င ်ိှုန်းက ညြျိုးညနးြျနးထက်ေငပိ ေကန််းမ-ပတွ့ရှရ
ိ ေါမ
ည််။ ြညန်စွြ်းြှုညြျိုးညစနးတွ်် ၂၀၁၄မခငိစှ ်၊ ညိြ်ညပက
ေ န််းညရနမညန်းပခါ််စနရ််းမ
ညရ ညညက်(၁၅-၃၄)ိှစ် ညတွ််းရှိ ြညန်စွြ်းလူ်ယ်ြျနးြှန (ညြ
န ််ညနရငသချွတ်ယွ််းညူ၅.၃၀%၊ ကိယ
င ်ညဂါြညန်
က
စွြ်းညူမ -၈.၄၉%၊ညက
ေ နးညနရငသ ြညန်စွြ်းညူ -၈.၆၄%၊ ဉနဏ်ရ််မ
ြြှီ - ၁၂.၄၁%) ညြ
န ််မညနရငခသ ျို့တဲအညူ ညနးလငးသ ၏ ၁၃.၇၈ % ြှန ညညက် ၁၅ ိှစ်ြှ ၃၄ ိှစ်မ
ညတွ််းရှိညြူ ျနးြ
န စ်ည််။ ကိယ
င ်ညဂါြညန်
က
စွြး် ညူညနးလငသး၏ ၉.၁၃ %ြှနညညက် ၁၅ ိှစ်မ
ြှ ၃၄ ိှစ်ညတွ််း နြစ်ေါည််။
၂၀။

တစ်ိ်ိင ််သလးငသ ၏မပြွးိှုန်း ေကြ်းြှန လူဦးပရတစ်ပထန််တွ်် ၁၈.၉ ပယနက်နြစ်မ

မြေီး၊ ပကျးလက်ပဒည၏ပြွးိှုန်း ေကြ်းြှန မြြို့ေ
န ထက် ေိြင ိငနြ််အြနးေါည််။ ညညက်ညရွယမ်
ညလိငက် ပြွးြွနးိိင််ြှုိနှု ်းကိင ပလအလနရနတွ်် ၁၅ ိှစ်ိှ််အ ၁၉ ိှစ်ည ေကနး ဆယ်ပကျန်ညက်မ
ပြွးြွနးြှုိနှု ်းည်် ြိန်းကပလး ၁၀၀၀ ဦးတွ်် ၃၃ ဦး မနြစ်ြေီး ညပရှ့ပတန််ညနရှပဒညမ
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တွ််းိိ်င ််သြျနးိှ််အ ိိ်ှု ်းယှဥ်လျှ်် ညန််း်ယ်နြ််အြနးည််ကိင ပတွ့ရှရ
ိ ေါည််။ ထိင့ည နေ််
ညညက် ၁၅ ိှစ်ြှ ၂၄ ိှစ်ညတွ််း လူ်ယ်လူရွယြ် ျနး၏ ၇၅ % ပကျန်ည်် ညိြ်ပထန််ြမ
ကျပညးညူြျနး မနြစ်ပနေါည််။ ပြွးြွနးေ
ြ ီးမ ကပလးပညဆငသးြှုြျနးတွ်် မြြို့ေ
န ိှ််အပကျးလက်မ
ိိ်ှု ်းယှဥ်ေါက ပကျးလက်ပဒညြျနးတွ်် ညြ
န စ်ြျနးည််ကိင ပတွ့ရှရ
ိ ေါည််။
၂၁။

မနေ််တွ််းမ ပေ
န န််းပရွှ့ပနထိင််ညူဦးပရ စငစငပေါ််း၏ ၃၄ % ြှန ညလငေ်ညကိင််မ

ရှနပြွရန်ညတွကမ် ပေ
န န််းပရွှ့မနခ််း နြစ်ြေီး၊ ၀.၇၈% ြှနမ နယ်ပ နြပဒညြတ််ြ်ိြ်ြှုပ ေကန််အ
ပေ
န န််းပရွှ့ပနထိ်င ်ရနခ််း နြစ်ပ ေကန််း ညန်းပခါ််စနရ််းကမဆိေင ါည််။
၂၂။

တိကျပညန ညငပတညနညပထနက်ညထနးြျနး ြရှိပညးပညန်လ််း လူ်ယ်မ

ြျနး၏ ကျန်းြနပရး၊ ေ်နပရး၊ ြွ့သ ြြိုးပရးညပခ
န ညပနြျနး နိြ်အကျပနြှုြျနးကိင ပနရနပဒညမ
ညချို့တွ်် ခသစနးပနရပက
ေ န််း လူ်ယ်ပဆွးပိွးေွဲြျနး၊ ညပဘနထနးမ စစ်တြ်းပကနက်ယြူ ှုမ
ြျနးက ညက်ပညထူလျက်ရေှိ ါည််။ လက်ရှိညပခ
န ညပနတွ်် မနြန်ြနိိ်င ််သည်် ဒီြငိကပရစီမ
တ််ပဆနက်ပရးကနလတွ်် ရှပိ နပညန်လ််း ိိ်င ််သပရး၊ စီးေွနးပရး၊ လူြပှု ရး၊ မြ်ိြး် ချြ်းမ
ပရးတွ်် တ််ြ်ိြြ် ှု လငပသ လနက်စနွ ြရှိပညးေါ။ ပနရနပဒညညလိက
င ် ညစ်ပတနေ
န န်းတီးြှုမ
ြျနး၊ ညယသဇနတညလွန်ညကျွသ ညငးသ စွဲြှုြျနးရှိပနေ
ြ ီး ညကျိုးဆက်ညရ ရနညီဥတငပ နေန််းလဲမ
ည််အ ဆ််အေနွ းဆိငးကျိုးြျနးမ ကိင ထိခိက
င ်ခစသ နးရည််အ ညပခ
န ညပနတွ််လ််းမ ရှပိ နေါည််။
တရနးဥေပဒစိးင ြိငးပရး ညနးန််းပနည််ည
အ တွက် လူ်ယ်ြျနးညေါညဝ်် မနေ််ညူလထ
ူ ငမ
၏ဘဝလငသြခုသပရး ညထူးညြ
န ််အ ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနး၏လငသြခုသပရးိှ််အ ညိ္တရနယ်က််းရှ််းပရးမ
ကဏ္ဍတွ်် လိည
င ေ်ချက်ြျနး ရှပိ နေါည််။ ထိငြျှြက ေ်နပရး၊ စီးေွနးပရးိှ််အ ညလငေ်မ
ညကိင်ည
် ခွ်ည
်အ လြ်းြျနး နိြ်အကျပနခ
န ််း၏ ညကျိုးဆက်ည နြစ် ပေ
န န််းပရွှ့ညွနးလနခ
န ််း၊
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မနေ််ေိိ်င ််သြျနးညိ့င ထွက်ခွန နခ််းညေ
န ်် လူကငန်ကူးခသရည််အ မနေဿနနြျနးလ််း ဆ််အေနွ းမ
မနြစ်ပေါ်လျက်ရေှိ ါည််။
၂၃။

လူ်ယ်ြျနး၏ ညပရးညရနကိစရ
္စ ေ်ြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနးကိငယ်တင်ိ ် ေါဝ််မ ိိ်င ်ြှုမ

ညပခ
န ညပန န််းေါးည််ိ်ှ ်အညြျှ လူ်ယ်ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ပရးလငေ််န်းြျနးကိင ေီ နေ််စွနမ
ညပကန််ညထ််ပြန်ရနတွ်် လိည
င ေ်ချက်ြျနးစွန ရှပိ နေါည််။ လူ်ယ်ြျနး၏ ညပခ
န ခသမ
ညရ််ညပညွးြျနး တိးင တက်ပရး၊ ကိယ
င ်တိင််ကယ
ိင ်ကျေါဝ််ြှုမ ရရှပိ ရး၊ ဆငးသ နြတ်ချက်ချည််အ
လငေ်် န်းစဥ်ြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနး၏ညညသိ်ှ ်အ ညပဘနထနးြျနး ထ််ဟေ်ိ်ိင ်ပရးတိင့ည််
ညပရးတက
ြ ီး လိည
င ေ်ပနပက
ေ န််း ပတွ့ရှရ
ိ ေါည််။

လူ်ယ်ြူဝါဒ၏ညပခ
န ခသြူြျနး
၂၄။

လူ်ယ်ြူဝါဒ၏ညပခ
န ခသြြူ ျနးြှနပညနက်ေါညတိ်င ်း နြစ်ည်် (က)

လူ်ယ်ြူဝါဒည်် ညြျိုးညနးညဆ််အ ပြျှန်ြနှ ်းချက်ြျနး၊ ညခ
န နးြူဝါဒမ
ြျနး၊မ ြဟနဗျူဟနြျနး၊မ လူြပှု ရးရနိှ််အမ ယဥ်ပကျးြှုဝန်းကျ််ိ်ှ ်အ လိက
င ်မ
ပလျန်ီပထွြှုရရ
ှိ ြ််။

( ခ)

လူ်ယ်တ့ိင ၏ရငေ်ေ်ိင ်း၊ စိတ်ေိ်င ်း၊ ိိ်င ််သပရး၊ ေ်နပရး၊ လူြပှု ရး၊ စီးေွနးမ
ပရးဆိင််ရန လိည
င ေ်ချက်ြျနးကိင မနြ််ဆ
အ ််းိိင််ရြ််။

( ဂ)

လူ့ညခွ်ည
်အ ပရးဆိ်င ်ရနမညပခ
န ခသစသချိန်စသညွှန်းြျနးိှ််အမကိငက််ီရြ််။

(ဃ)

ဥေပဒေ
န ုပရး၊မ ညငေခ် ျုေ်ပရးညေါညဝ််မ ကဏ္ဍပေါ််းစငသကိင ညတူတကွ
ေူးပေါ််းပဆန််ရွကပ် စေ
ြ ီး ပရရှ််ြသွ့ ြြိုးြှုမ မနြစ်စဥ်တ်ိင ်းတွ်် ညရ််မ
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ညချ််း နေ််အြပီ ညန လူ်ယ်ြျနးေါဝ််ိိင််ြ််အ ညပနညထနးတစ်ခက
င ိင
ပြန်ပဆန််ပေးိိင််ရြ််။မ
(ိိ်င ််သပတန်တ််ပဆနက်ပရးြ
န စ်စဉ်ြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနးမ ေူးပေါ််းမ
ေါဝ််ိိင််ြ််အ ညခ််းညကျ််းကိင ပြန်ပဆန််ပေးိိ်င ်ရြ််)
( ်)

လူ်ယ်ြူဝါဒကိင ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ရနတွ်် ကျနး၊ ြ လိ််မ
စိတက
် ်ိင ်းညွတြ် ှုိ်ှ ်အ လိ််ဝပိ ညညခသယြူ ှုညရလ််းပကန််း၊ ရိးင ရနမ
ယဥ်ပကျးြှုညရလ််းပကန််း၊ ယငသ ေက််ကိငးကွယ်ြှု ဘနညနတရနးမ
ညရလ််းပကန််း၊ လူြျိုးညရလ််းပကန််း၊ ဘနညနစကနးညရမ
လ််းပကန််း၊

ြညန်စွြ်းြှုညရပညန်လ််းပကန််း၊

ရငေေ် ိ်င ်းိှ််အမ

စိတေ် ိ်င ်းဆိ်င ်ရနညပခ
န ညပနညရလ််းပကန််းစည််အ ခွဲနခနးဆက်ဆြသ ှုမ
ြျနး လငးသ ဝက််းရှ််းရြ််။
( စ)

လူ်ယ်ြျနး၏ပနရေ်၊ မြကီး နေ််းပညနေတ်ဝန်းကျ််၊ ြိညနးစင၏မ လူြမှု
စီးေွနးပရး ညပခ
န ညပနိှ််အ ကိယ
င ်ေင်ိ ်လူြဘ
ှု ဝေငသစြသ ျနး ြတူကဲွနေနးခ
န ််းမ
ကိင ညညိညြှတ်နေုည််။
(လူ်ယ်ြျနး၏ ပနထိ်င ်ရနဌနပန၊ မြကီး နေ််းပညနေတ်ဝန်းကျ််၊ ြိညနးစငမ
၏ လူြစှု ီးေွနးပရးညပခ
န ညပနိှ််အ ကိယ
င ်ေင်ိ ်လူြှုဘဝေငသစြသ ျနးစည််အ
ြတူကဲွနေနးြှုြျနးကိင ပလးစနးတန်ဘငးိ ထနးမညညိညြှတ်နေုရြ််)

(ဆ)

ပဒညတွ််းိှ််အ ိိ်င ််သတကနညပဘနတူ်ီြြှု ျနးကိငမညပလးထနးည််။

( ဇ)

လူ်ယ်ပရးရနြူဝါဒကိင လက်ပတွ့ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ည််အမ
ညခါ တနဝန်ယြူ ှု၊ တနဝန်ခြသ ှုကငိ ရှရ
ိ ြ််။

15

( ဈ)

တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး၊ မနေ််နယ်ညလိငက်ိ်ှ ်အ

လူြျိုးစငညလိငက်ညထိ ြတူမ

ကွဲနေနးပညန လူ်ယ်ြျနးမ ညနတူ်ီြျှ ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ိ်ိင ်ြှုညတွက်
ညပခ
န ခသပကန််းြျနးရှည
ိ ််။
(တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး/မနေ််နယ်ိှ််အ

လူြျိုးစငပဒညရှိ

ြတူကဲွနေနးပညန

လူ်ယ်ြျနးညတွကည
် နတူ်ီြျှပညနမ ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ိ်ိင ်ပရးကိငညပခ
န ခသမ
ရြ််)။

ညဓိေ္ပါယ်ြွ်ဆ
်အ ခိင ျက်ြျနး
လူ်ယ
၂၅။

လူ်ယ်ဆည
ိင ််ြနှ ညညက်ညေိ်င ်းညခ
န နး ၁၅ ိှစ်ြှ ၃၅ ိှစ်ညတွ််းရှိ

မနြန်ြနိိ်င ််သညနးြျနးကိင ဆိလ
င ည
ိင ််။

ညထူးညပလးပေးရြ််လ
အ ူ်ယ်ြျနး
၂၆။

ပညနက်ပြန်နေေါတိင့ည််မ ညထူးညပလးပေးစဥ်းစနးရြ််လ
အ ူ်ယ်ညြျိုးညစနးမ

ြျနးြ
န စ်ေါည််(က)

ြညန်စွြ်းလူ်ယ်ြျနးမ (ညြ
န ််၊

ညပေ
န န၊

ညက
ေ နး၊

ဉနဏ်ရ််၊

ကိယ
င ်ခိ္ဓန)၊
( ခ)

ကနကွယ်ပစန််အပရှနက်ြှုပေးရန် လိည
င ေ်ပညနမ လူ်ယ်ြျနး (ြိဘြဲအိ်ှ ်အမ
ညငေ်ထိန်းညူြဲ၊အ လြ်းပေါ်ပရနက်ပလလွ််အလူ်ယ်ြျနး)၊
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( ဂ)

ပရွှ့ပေ
န န််းလငေ်ညနးလူ်ယ်ြျနး(မနေ််တွ််း၊ မနေ််ေ)၊

(ဃ)

ညဘနဝပဘးညိ္တရနယ်၊ လူတ့ိင နေုလငေ်ပညန ညိ္တရနယ်ခစသ နးပနရညူမ
လူ်ယ်ြျနး၊ ပနရေ်စနွ ့်ခွန ထွက်ပနေးတိြ်းပရှန််ပနရညူြျနးမ (စစ်ပဘးမ
ည််အပဒညြှ လူ်ယ်ြျနး)၊

( ်)

ြတူကဲွနေနးစွန လိ််စတ
ိ ်က်ိင ်းညွတြ် ှုိှ််အ လိ််ဝပိ ညညခသယူြရ
ှု ည
ှိ ််အ
လူ်ယ်ြျနး (LGBT- ညြျိုးညနးချ််း၊ ညြျိုးညြီးချ််းမ ချစ်ညြူ ျနး၊မ
ညြျိုးညနး/ညြီး

ိှစ်ြျိုးလငးသ ချစ်ညြူ ျနး၊

ဆန့်ကျ််ဘက်လ်ိ ်ညငိ့

ပေ
န န််းလဲခသယပူ နထိ်င ်ညြူ ျနး၊ပြွးရနေါလိ််ညဂါိှ
က စြ် ျိုးစလငးသ ေါညူြျနး)
( စ)

တိ်င ်းရ််းညနးြျိုးိွယစ် ငြျနးိှ််အ ပဝးလသပဒညြှ လူ်ယ်ြျနး၊

(ဆ)

လူကငန်ကူးခသရနခ််းြှ

မနေန်လ််လွတ်ပနြနက်လနညူြျနး၊

ကပလးမ

စစ်ညနးညြ
န စ်ြှ မနေန်လ််လွတ်ပနြနက်လနညူြျနး၊
( ဇ)

ြူးယစ်ပဆးဝါးစွပဲ နညူ လူ်ယ်ြျနးိှ််အ ပဆးြ
န တ်ြေီးညူလူ်ယ်ြျနး၊

( စျ)

ခငခသညနးကျဆ််းြှုပရနဂါ ကူးစက်ခသလ်ူ ယ်ြျနး၊

(်)

လိ််လငေည
် နးလူ်ယ်ြျနး၊

( ဋ)

ညက််ယ်ြငဒိန်းြှုကျူးလွန်ခသရညူြျနး။

ညစိးင ရညြွ့ဲ
၂၇။

မနေ််ပထန််စည
င စိးင ရညြွဲ့၊ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး ညိ့င ြဟငတ် မနေ််နယ်ညစိးင ရညြွဲ့၊

ပနေ
န ််ပတန်ပကန််စီ၊ ကိငယ်ေင်ိ ်ညငေ်ချုေ်ခ်ွ ်အရမ တိ်င ်းဦးစီးညြွ့ဲ ိှ််အ ကိယ
င ်ေင်ိ ်ညငေ်ချုေ်ခွ်ရ
်အ မ
ပဒညဦးစီးညြွ့ဲ ညနးလငးသ ေါဝ််ည််။
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ဝန် ြကီးဌနန
၂၈။

လူ်ယ်ပရးရနြူဝါဒတွ်် ပြန်နေေါရှပိ ညနမ ညခန်းကဏ္ဍညလိက
င ် ညပကန််

ညထ််ပြန်ပဆန််ရွကရ
် ြ််အ ညဓိကဦးပဆန််ပညန ဝန် ြကီးဌနနြျနးိှ််အ ဆက်စေ်ဝန် ြကီးမ
ဌနနြျနးညနးလငးသ ညကျုသးဝ််ည််။

ညဓိကဦးပဆန််ပညနဝန် ြကီးဌနနြျနး
၂၉။

ပညနက်ေါဝန် ြကီးဌနနြျနးက ညဓိကဦးပဆန််ေါည််(က)

လူြဝှု န်ထြ်း၊ ကယ်ဆယ်ပရးိှ််အ မနေန်လ််ပနရနချထနးပရးဝန် ြကီးမ
ဌနန၊

( ခ)

ကျန်းြနပရးိှ််အ ညနးကစနးဝန် ြကီးဌနန၊

( ဂ)

ေ်နပရးဝန် ြကီးဌနန။

လူ်ယ်စ််တန
၃၀။

ညိငေ်န၊ ညနးကစနးလှုေ်ရှနးြှုြျနး ညေါညဝ်် လူ်ယ်ပရးရနကိစ္စရေ်ြျနးမ

ပဆန််ရွက်ိ်ိင ်ြေီး ညချ််းချ််း ညေ
န န်ညလှန် ထိပတွ့ဆက်ဆသည််ယိူ ်ိင ်ြ််အ ပနရနကိင
ဆိလ
င ည
ိင ််။

ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး
၃၁။

ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးဆိငည််ြှန လူ်ယ်ြူဝါဒတွ်် ညကျုသးဝ််ပညန ညပကန််မ

ညထ််ပြန်ပဆန််ရွကရ
် ြ််အ

လငေ်် န်းြျနးိှ်ေ်အ တ်ညက်၍

ေါဝ််ပဆန််ရွကလ
် ျက်ရှိမ
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ည််အလူ်ယ်ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊

လူ်ယ်ကွန်ရက်ြျနးိှ််အညြဂ္ဂြျနး၊

ညစိးင ရြဟငတ်ပညန

မနေ််တွ််း၊ မနေ််ေညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊ ိိ်င ််သတကနညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊ လူြပှု ရးညြွ့ဲ ညစ််းမ
ြျနး၊ ရေ်ရွနညပခ
န နေုညည််းညြွ့ဲ ြျနးိှ််အ ညရေ်ြက်လူြမှု ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးမ ညနးလငးသ
ညကျုသးဝ််ည််။

လူ်ယ်ပရးရနပကန်ြတီ
၃၂။

လူ်ယ်ပရးရနပကန်ြတီဆိငည််ြှန လူ်ယ်ပရးရန ကိစ္စရေ်ြျနးကိင ပဆန််ရွက်မ

ရန် မနေ််ပထန််စငညစိးင ရ၊ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး ညိ့င ြဟငတ် နေ််နယ်ညစိးင ရ၊ ညရေ်ြက်လူြှုမ
ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊ ေ်နရှ််ြျနး၊မ (ညညိေ်န၊မ ညတတ်ေ်န)ိှ််အ လူ်ယ်ြျနးညက
ေ နး
ပေါ််းစေ်ြွဲ့စ််းထနးပညန ပကန်ြတီညဆ််ဆ
အ ််အကဆ
ိင ိငလည
ိင ််။

လူ်ယ်ြူဝါဒညဓိကကဏ္ဍြျနး
၃၃။

လူ်ယ်ြူဝါဒတွ််မ ေါဝ််ပညနမ ညဓိကကဏ္ဍြျနးြှန ပညနက်ေါညတိ်င ်း နြစ်ေါမ

ည််(က)

ေ်နပရး။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် -

( ၁) “ညပခ
န ခသေ်နပရး”ကိင လူ်ယ်တ်ိင ်း လက်လှြး် ြီ ညခြဲည
အ ််ယူမ
ိိ်င ်ရန်၊
( ၂) လက်ပတွ့မလငေ်် န်းခွ််ိှ််အမညသဝ််ဂ်ွ ်ကျမမနြစ်ပစြ််အ “န််းေ်နမ
ိှ််မအ ညက်ပြွးေ်နပရး”တပေ
န း်ီ လက်လှြး် ြီမည််ယူိင်ိ ်ရန်၊
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( ၃) ပကျန််းည််ခန်းစနြျနးတွ်် တိ်င ်းရ််းညနးမ လူြျိုးညညီးညီး၏
ယဥ်ပကျးြှုိှ်ဓ်အ ပလအထးငသ တြ်း၊မ ညြိ်င ်းပက
ေ န််းညြှန်ိှ််အ ညြျိုးညနးမ
မေကန်ည််လက္ခဏနမ ညပြွညိှစ်ြျနးကိမင ညချ််းချ််းမ ညေ
န န်ညလှန်မ
ပလးစနးြ
န တ်ိးိင တတ်ရန်၊ ကိယ
င ်ကျ််အတရနးိှ််အ ကျ််အဝတ်ညက
ိ ္ခနမ
တန်ြိငးြျနးကိင ထိန်းညိြး် တတ်ရန် ရ််ရွယည
် ််အ ည််ခန်းစနမ
ြျနး ထ််ည
အ ွ််းည်် ေကနးရန်၊
( ၄) ည်် ေကနးည််ယူြှုမ လငေ််န်းစဥ်တွ််မ ပေျန်ရွှ််၍မ စိတ်ြိစီးြှုက််းမ
ပညနခွဲနခနး ဆက်ဆသြက
ှု ််း ြေီး လငသြခုသြှုရပှိ ညန ေ်နပရးည််ယူမ
ြှုဝန်းကျ််ြန်တီးပေးရန်၊
( ၅) ေ်နည်် ေကနးပရးတွ််မ ညညက်ပြွးြှုေ်နပေါ််းစေ်မ ည်် ေကနးမ
ပေးပညနမ န််းေ်နည််တန်းပကျန််းြျနး၏မ ညပရညတွက်ိှ််မအ
ညရ််ညပညွးမတိးင တက်ပညန််မပဆန််ရွက်ရန်၊
( ၆) ေ်နပရးစနစ်တ်ွ ် လက်ပတွ့လငေ််န်းခွ််ိ်ှ ်အ ဆက်စေ်ပညနမ
ညခွ်ည
်အ လြ်းြျနး ထ််ည
အ ွ််းပေးရန်၊
( ၇) ညပခ
န ခသေ်နပကျန််း

ည််ရးိင ညွှန်းတြ်းြျနးတွ််

ညပခ
န ခသမ

ကျန်းြနပရး၊မ ြျိုးဆက်ေွနးကျန်းြနပရး၊မ ကျနး၊ြပရးရနိှ််အ လိ််မ
စိတက
် ွဲနေနးြှု၊ ြညန်စွြ်းြှု ညပဘနတရနး၊ ညခ
န နးကျန်းြနပရးမ
ကိစရ
္စ ေ်ြျနးေါဝ််ည််အဘဝတွက်တနကျွြ်းကျ််စရနမဘနညနရေ်မ
ိှ််အ မနေ််ညူ့နီတဘ
ိ နညနရေ်ကငိ ထိပရနက်စနွ မည်် ေကနးရန်၊
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( ၈) ေ်နပရးညဆ််အမ မမညနးလငးသ တွ််လ််းမမမပကျန််းထွက်ြိှု ှုန်းကိင
ပလျှနအချိိ်င ်ြ််အ န််းလြ်းြျနး ပြန်ပဆန််ရန်၊
( ၉) ညညက်ပြွးဝြ်းပကျန််းဆိ်င ်ရနမ ပလအကျ််အည််တန်းပကျန််းြျနးမ
ကိြင ွ််အလှစ်ြေီးလူ်ယ််ြျနးိှ်ည
်အ ထူးညပလးပေးရြ််အလ်ူ ယ်ြျနး
လက်လှြး် ြီ တက် ြွကစွန ည််ယိူ ိ်င ်ရန်၊
(၁၀) ေ်နပရးတွ််မ ည််ယရ
ူ န်မ ညခက်ညခဲရည
ှိ ူြျနးညတွက် ပကျန််းမ
မနေ််ေေ်နပရးညစီညစဥ်ြျနး၊

ညချိန်ေ်ိင ်းေ်နမ ည်် ေကနးခွ််အ

ညစီညစဥ်ြျနး၊ ညွန်လ်ိင ်းေ်နပရး၊ ်ပကျန််းမ ညစီညစဥ်ြျနး၊
ပဒညညညီးညီးရှိ တက္က ညလ
ိင ်ြျနးတွ်် ရငးသ ချိန်မနေ််ေ ဒီေလိြင နမ
ည််တန်းြျနး

ေ်နည််ပထနက်ေသအပေကး

ညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ

ပကျန််းညနးပချးပ်ွစနစ်ြျနး ပဆန််ရွကရ
် န်၊
(၁၁) တိ်င ်းရ််းညနးလူြျိုးြျနး၏မ ညြျိုးညနးေ်နပရးပကျန််းြျနးကိင
ညက်ဆ်ိင ်ရနမ တိ်င ်းရ််းညနးြျနး ပနထိ်င ်ပညနမ ပဒညြျနးတွ််
လွတ်လေ်စွနြွ်လ
်အ ှစ် တ််ပထန််ိိ်င ်ခွ််အရှိရန်၊
(၁၂) ြိဘ၊ ဆရန၊ ပကျန််းညနး၊ ရေ်ရွန ေူးပေါ််းပဆန််ရွကြ် ှုကငိ
ညနးပေးရန်၊
(၁၃) ပကျန််းညနး/ဆရနညြဂ္ဂြျနး၊ ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး လွတ်လေ်စွန
ြွ့ဲ စ််းခွ်ရ
်အ ရှရ
ိ န်၊
(၁၄) ပကျန််းညနးလူ်ယ်ြျနးညတွ််းမ

ညနးကစနးကိငမ

ထိပရနက်စွနမ

လှုေရ
် ှနးကစနးိိင််ပစပရးညတွက်လငည
ိ ေ်ပညနညနးကစနးကွ််း/
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ညနးကစနးရငသြျနးမ တ််ပဆနက် နေ ု နေ ််ပေးခ
န ််း၊မ ညနးကစနးမ
န််းစနစ်ြျနး ည်် ေကနးပလအကျ််အပေးခ
န ််းတိင့ ပဆန််ရွက်ရန်၊
(၁၅) ညဆ််အနြ််အေ်နကဏ္ဍတွ်် ိိ်င ််သပရးဆိင််ရနမ ဘနညနရေ်ြျနး၊
မြ်ိြး် ချြ်းပရးဆိင််ရနဘနညနရေ်ြျနး၊မ မနေ််ည့ူ ပရးရနစီြည
သ ငေ်ချုေ်မ
ြှုိှ််အ စီြသခန့်ခြွဲ ှုဆ်ိင ်ရနေ်နရေ်ြျနး ထ််ည
အ ွ််းည််ေကနးပေးရန်။
( ခ)

ကျန်းြနပရး။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးေါဝ််ေါည််-

( ၁) ညညက်ညရွယိ် ှ််အ ်ီြျှပညန ကျန်းြနပရး၊ ြျိုးဆက်ေွနးိှ််အ
လိ််ြဆ
ှု ်ိင ်ရန ကျန်းြနပရး ဗဟငညငတြျနး လက်လှြ်းြီရရှပိ ရးမ
ညတွက် ပကျန််းတွ််းိှ််အ ပကျန််း နေ််ေမ ေ်နပေးညစီညစဥ်မ
ြျနးကိင ပနရနပဒညညညီးညီးိှ််အ လိည
င ေ်ချက်ညလိက
င ်မ မနေုလငေ်မ
ပဆန််ရွကရ
် န်၊
( ၂) လူ်ယ်ြျနး၏ စိတ်ေ်ိင ်းိှ််အ ရငေ်ေ်ိင ်းဆိ်င ်ရန ကျန်းြနက
ြ သ့ခိ်င ်ပရးမ
ညတွကမ် လူ်ယ်ြျနးကမ ယငသ ေက််ကးိင စနးပညနမ ကျန်းြနပရးမ
ပစန််ပအ ရှနက်ြှုစနစ်တစ်ခင လက်လှြး် ြီမ (ညြိးင ိှုန်း ညက်ညနမ
(ညိ့င ြဟငတ)် ညခြဲအ) ရရှပိ စရန်၊
( ၃) ကျန်းြနပရးမ

ညဆ််အညတန်း နြ််ြအ နးပစြ််အ

ညနဟနရညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ

ညစီညြသြျနး၊

တစ်ကငယ
ိ ပ် ရိှ််အ ေတ်ဝန်းကျ််မ

ညန့်ရှ််းပရးညစီညစဥ်ြျနးမလက်လှြ်းြီရရှပိ ရးပဆန််ရွက်ရန်၊
( ၄) ပဆးရငသ ြကီးြျနးိှ််အမ ပဆးပေးခန်းြျနးတွ််မ ဆယ်ပကျန်ညက်ြျနးမ
ညနး ကျန်းြနပရးပစန််ပအ ရှနက်ြှု စနစ်တကျပေးိိ်င ်ြ််ဌအ နနမ
ြျနး (ညိ့င ြဟငတ်) ပနရနြျနး စီစဥ်ထနးရှိရန်၊
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( ၅) ညပခ
န ခသြျိုးဆက်ေွနး ကျန်းြနပရးမ ဗဟငညငတြျနးိှ််အ ဝန်ပဆန််မ
ြှုြျနးကိင ညပခ
န ခသ၍ လူ်ယ်ြျနးညပနမနြ််အ တနဝန်ညိပညန ြိဘမ
ြျနးညြ
န စ် ခသယိူ ိ်င ်ပစရန်၊
( ၆) ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနးညတွက် ကိယ
င ်ဝန်ပဆန််စဥ်၊ ြီးြွနးစဥ်၊
ြီးတွ််းကနလိှ်မ်အ ကိယ
င ်ဝန်ေျက်ကျခ
န ််းြျနးတွ်် ညရ််ညပညွးမ
မနေ််ဝအ ပညန ဝန်ပဆန််ြြှု ျနး လက်လှြး် ြီ ညချိန်ြီရရှပိ စရန်၊
ညနးဆက်နခနးပဆး ညေါညဝ်် ညရ််ညပညွး နြ််အ ြျိုးဆက်ေွနးမ
ကျန်းြနပရးပစန််ပအ ရှနက်ြှုြျနးလက်လြ်းြီ ညချိန်ြီရရှပိ စရန်၊
( ၇) လူ်ယ်ြျနးညက
ေ နး ကျန်းြနပရး ညညိေ်နေ
န န့်ေွနးပရးိှ််အ
ကျန်းြနပရးိှ််မအ ဆက်ိွယ်ပညန ကိစရ
္စ ေ်ြျနးဆိင််ရနမ လူထငမ
စစ်တြ်းြျနး၊ညငပတညနြျနးေ
န ုလငေရ
် နတွ််လူ်ယ်ြျနးကိငယ်တင်ိ ်
ေါဝ်််ိငိ််ပစရန်၊
( ၈) ညက
ေ ြ်းြက်ြှု၊ လူကငန်ကူးြှုိှ််အ လိ််ေင်ိ ်းဆိင််ရန၊ ရငေေ် ိ်င ်းမ
ဆိ်င ်ရန၊ပခါ််းေငသနြတ်ည နြတ်ထငတ်နခ််းခသခအဲရပညနလူ်ယ်မ လူရွယ်
ြျနး၊ ေဋိေက္ခညြျိုးြျိုးိှ််အ ရ််ဆငိ်် ြကုသပတွ့ပနရပညနမ လူ်ယ်
လူရွယြ် ျနးညတွက်မ ရငေေ် ိ်င ်းိှ်စ်အ ိတေ် ိ်င ်းဆိ်င ်ရန ညရ််မ ညပညွး
မနေ််ဝအ ည််အ ကျန်းြနပရးဝန်ပဆန််ြှုိှ််အ လူြှုပရးဆိင််ရန
ဝန်ပဆန််ြှုတငိ့ ရရှိပရးပဆန််ရွကပ် ေးရန်။ (တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး/
မနေ််နယ်ညဆ််အမ မ ပဆးရငြသ ျနးတွ်် One Stop Service
ြျနးညြ
န စ် ညခ
န နးညက်ဆ်ိင ်ရန တနဝန်ရည
ှိ ူြျနးမ(ြှုခ််းဆရနဝန်၊
ပရှ့ပန၊ ဥေပဒမ ေ်နရှ််၊ လူြဝှု န်ထြ်း) စည််တ့ိင ိှ််အ
ချိတဆ
် က်ပဆန််ရွကရ
် န်။
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(ဂ)

ြူးယစ်ပဆးိှ်ည
်အ နခနးပညနပဘးြ
န စ်ပစတတ်ည််ည
အ ိ္တရနယ်ြျနး။
ပညနက်ေါ ညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးေါဝ််ေါည််( ၁) လူ်ယ်ြျနး၏ကျန်းြနပရး၊ ြွ့သ ြြိုးပရးကိင ထိခိက
င ်ြခိြး် ပခ
န နက်ပစမ
လျက်ရပှိ ညန ညရက်၊ ပဆးလိေ၊် ပဆးရွက် ြကီး၊ ြူးယစ်မ ပဆးဝါးမ
ိှ််မအ စိတက
် ပိင နေန််းလဲပစတတ်ပညနမ ပဆးဝါးြျနးညိ္တရနယ်ြှ
ထိပရနက်စနွ ကနကွယ်ပေးရန်၊
( ၂) လူ်ယ်ြျနး ြိြိကယ
ိင ်ြြိ ိမ ယငသ ေက််ြတ
ှု ိငးတက်ပစေ
ြ ီး စဥ်းစနးမ
ဆ်် နခ််ိိင််စြွ ်း နြှ်တ
်အ ််ပေးည််အ ဘဝတွက်တနကျွြ်းကျ််စရနမ
ည််တန်းြျနးမ ကျ််းေေ
န ုလငေပ် ေးခ
န ််း၊

ြူးယစ်ပဆး၏ပဘးမ

ညိ္တရနယ်ြျနးိှ််အမ

ေိြင ိည
င ိရှိလနပစရန်၊မ

ညကျိုးဆက်ြျနးကိငမ

ညက်ရွယ်ဆ််တ
အ ူမ ေ်နပေးညစီညစဥ်ြျနးကိငမ ပဆန််ရွက်နခ််း၊
တရနးြဝ််ြးူ ယစ်ပဆး၊မစိတ်ကပိင နေန််းလဲပစတတ်ပညနပဆးဝါးမ
ြျနး၊ ညရက်ိှ််အဘီယန စွဲလြ်း နခ််းညိ္တရနယ်ြှ က််းပဝးပစရန်၊
ေ်နပေးခ
န ််းတိင့ကိင ပဆန််ရွက်နခ််းညနးြ
န ််အ ြူးယစ်ပဆးိှ််အမ
ညတူ ပနနက်ဆက်တည
ွဲ ိ္တရနယ်ြျနးကိင ကိယ
င ်တ်ိင ်ကိငယ်ကျမ ညိရှိမ
နနးလ််ြေီး ပရှန််ရှနးိိ်င ်ပစရန်၊
( ၃) တရနးြဝ်် ြူးယစ်ပဆးဝါးစိက
င ်ေျိုးထငတလ
် ငေ်နခ််း၊ ပရန််းချမ
မနခ််း၊ မနြန့် နြူးခ
န ််းိှ််အ လက်ဝယ်ထနးရှိနခ််းတိင့ြှ တနးဆီးရနတွ််
တရနးဥေပဒစိးင ြိငးပရး ညပလးပေးပဆန််ရွက်ရန်၊
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( ၄) ပဒညိှ်က
်အ က
ိင ််ီပညန ဘိနး် ညစနးထိးင ညီးိှသြျနး ထိပရနက်
လငပသ လနက်စနွ မ စိက
င ်ေျိုးိိ်င ်ပရးပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊ ညနြခသချက်မ
ရှပိ ညနမပစျးကွကရ
် ှနပြွပေးရန်ိှ််အ ပဒညြွ့သ ြြိုးပရးလငေ််န်းြျနး
ညရှိန်ညဟငန် နြ််အပဆန််ရွက်ပေးရန်၊
( ၅) ြူးယစ်ပဆးစွဲခအည
ဲ ြူ ျနးညနး ကငညပေးရန်၊ မနေန်လ််ထပူ ထန််မ
ပေးရန်ိှ််မအ လူြည
ှု ညိင်း် ညဝိ်င ်းညတွ််းညိင့မ မနေန်လ််ပေါ််းစ််းမ
ဝ််ပရနက်ိင်ိ ်ရန်ညတွက်

မနေန်လ််ထပူ ထန််ပရးဌနနြျနးကိင

တိးင ချဲ့ြွ််အလှစရ
် န်၊
( ၆) ြူးယစ်ပဆးဝါးိှ််အ စိတက
် ိငပ နေန််းလဲပစတတ်ပညန ပဆးဝါးြျနးမ
ဆိ်င ်ရန ဥေပဒညတိ်င ်း ညပကန််ညထ််ပြန်ရန်။
(ဃ)

ညနးကစနးိှ်ည
်အ ေန်းပြ
န နခ််း။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးမ

ေါဝ််ေါည််( ၁) လူ်ယ်ြျနး ညနးကစနးကိငစတ
ိ ်ဝ််စနးေ
ြ ီး ပန့စဥ်လှုေရ
် ှနးကစနးမ
လနပစပရးညတွက်

ေ်နပေးပဟနပေ
န နခ
န ််း၊

ညနးကစနးမ

ည််တန်းြျနး ြွ််အလှစပ် ေးခ
န ််းိှ််အ ညနးကစနးညပထနက်ညကူမ
မနေုေစ္စ်း် ြျနး ပစျးိှုန်းညက်ညနစွနဝယ်ယူ ညညငသး နေုိိင််ပညန််
စီစဥ်ပေးရန်၊
( ၂) ညနးကစနးကဏ္ဍတွ််မ

ရန်ေငသပ်ွေိြင ိငတငးိ နြှ််အြေီးမ

ြညန်စွြ်းမ

ညနးကစနးညြနးြျနး ညေါညဝ််မ လူ်ယ်ညနးကစနးညြနးမ
ပကန််းြျနး ပေါ်ထွက်လနပစပရးညတွက် မြြို့နယ်တ်ိင ်းတွ််မ
ညနးကစနးကွ််း၊မညနးကစနးရငသြျနးမမနေုေ
န ််ြွြ်းြသ နခ််း၊မမနြ််ဆ
အ ််းမ
တ််ပဆနက်ပေးခ
န ််းြျနး ပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
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( ၃) မနြန်ြနအရးိင ရန

ညနးကစနးန််းြျနးိှ််အ

ပဒညညလိက
င ်ရပှိ ညန

ညနးကစနးန််းြျနးကိငမ ထိန်းညိြ်း နြှ်တ
်အ ််ရန်ိှ််အမ ိိ်င ််သတကနမ
ညနးကစနးန််းြျနးကိငလ််းပလအလနလိက
င ်စနး၍ကျွြ်းကျ််ြှုရှိ
ပစပရး ညထူးညပလးထနး ပဆန််ရွကရ
် န်၊
( ၄) ညပခ
န ခသေ်နပကျန််းပေါ််းစငည
သ နးကစနးေ
ြ ို််ေြွဲ ျနး၊တက္က ညလ
ိင ်/ မ
ပကနလိေပ် ေါ််းစငသ ညနးကစနးေ
ြ ို််ေြွဲ ျနး၊ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီးိှ််အ
မနေ််နယ်ညနးကစနးေ
ြ ို််ေြွဲ ျနး၊ ဝန် ြကီးဌနန ပေါ််းစငသညနးကစနးမ
မြေို််ေြွဲ ျနး၊ ညြျိုးညနးညနးကစနးေွဲပတန်ြျနး ေငြသ ှန်ကျ််းေပေးမ
မနခ််း နြ််အ

လူ်ယ်ြျနးညနးကစနးကိင

ေိြင ိစင ိတ်ေါဝ််စနးလနေ
ြ ီး

လူ်ယ်ြျိုးဆက်ညစ် ညနးကစနးညြနးြျနးညြ
န စ် ပြွးထငတ်မ
ပေးရန်၊
( ၅) လူ်ယ်ြျနး ခရီးညွနးခ
န ််းိှ််အ ပဒညိ္တရ၊ ဗဟငညငတြွကယ်ဝနခ််းကိငမ
ညနးပေးြ
န ှ်တ
်အ ််ရန်ညတွက် လိည
င ေ်ပညနညစီညစဥ်ြျနးကိင လူြမှု
ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊

စီးေွနးပရးလငေ််န်းရှ််ြျနးိှ််အ

ချိတဆ
် က်မ

ပဆန််ရွကပ် ေးရန်ိှ််အမ လူ်ယ်တ််းခိငရိေ်ညနြျနးကိင ခရီးညွနးမ
ပဒညြျနးညတွ််း တတ်ိငိ််ညြျှ တ််ပဆနက်ပေးရန်၊
( ၆) ပခါ််းပဆန််ြ၊ှု ညတ္တ ိ၊ စ််းကြ်း၊ ညဘနဝိှ််အ ေတ်ဝန်းကျ််ကငိ
မနြတ်ိးိင ပစရန်ညတွက် လူ်ယ်ြျနးညက
ေ နး စွန့်စနးလငေပ် ဆန််ြှုမ
ြျနးကိင ညနးပေးခ
န ််း နြ််အ ကိယ
င ်ေိင််ညချိန်ြျနးကိင ညကျိုးရှစိ ွန
ညညငသးချိိ်င ်ြ််အ ညစီညြသြျနး မနြှ်တ
်အ ်် ပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
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( ၇) လူထငညေန်းပြ
န ရနေန်း ြခသြျနး၊ေ
န ််ည့ူ ဥယျနဥ်ြျနး၊Campusြျနး၊
ညနးကစနးကွ််းြျနးတွ်် ညနးကစနးညပထနက်ညကူနေုေစ္စ်း် မ
ြျနး( Sport Fitness Equipment) တေ်ဆ််ပေးခ
န ််းြျနး
ပဆန််ရွကရ
် န်၊
( ၈) လူ်ယ်ြျနး၏ကိငယေ် ိ်င ်ညချိန်ကိငမ ညညငသးချခ
န ််းိှ်ည
်အ ေန်းပြ
န နခ််း၊
ညပလအညထြျနးတွ်် ညနးကစနးိှ်ည
်အ တူ ညခ
န နးပညနမ ြှန်ကန်မ
ည််အပနထိင််ြေှု စငသ သြျနး မနြစ်ထွန်းလနပစပရး ညနးပေးရန်။
( ်)

ညလငေ်ညကိ်င ်ညခွ်ည
်အ လြ်း။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနး

ေါဝ််ေါည််( ၁) လူ်ယ်ြျနး၏ ညညက်ညရွယ၊် ညရ််ညချ််းိှ််အကိငက််ီပညန
ညလငေ်ညကိင််ြျနးရရှပိ ရး ညခွ်ည
်အ လြ်းြျနး ြန်တးီ ပေးရန်၊
( ၂) ညလငေ်ညြနးပစျးကွက၏
်
ပန့စဥ်လည
ိင ေ်ချက်ြျနးညပေါ်ညက်မ
ပရနက်ြရ
ှု ည
ှိ ််လ
အ ငေ််န်းိှ််အ ဘဝတစ်ညက်တနကျွြ်းကျ််ြြှု ျနးမ
ကိင ပလအကျ််အပေးရန်၊
( ၃) လူ်ယ်ြျနးညတွက်မ လိည
င ေ်ပညန ညညက်ပြွးဝြ်းပကျန််းဆိ်င ်မ
ရနည််တန်းညစီညစဥ်ြျနးကိငမ ပကျးလက်ပဒညညထိမ ပရနက်ရှိမ
ပစိိင််ြ််အ ညစီညြသြျနးမပြန်ပဆန််ပေးရန်၊
( ၄) ညလငေ်ညကိင််ညခွ််ည
အ လြ်းြျနးိှ််အ လိည
င ေ်ပညနမ ကျွြ်းကျ််ြှုမ
ဆိ်င ်ရနမညတ််းညချက်ညလက်ြျနးကိငမ လူ်ယ်ြျနးမလက်လှြး် ြီမ
ရရှပိ စရန်၊
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( ၅) ကျွြ်းကျ််ြဆ
ှု ်ိင ်ရန ညညိညြှတ်နေုလက်ြှတြ် ျနးမထငတ်ပေးမနခ််းမ
ညတွက် ညစီညစဥ်ြျနး ချြှတပ် ဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
( ၆) လူ်ယ်ြျနး ညလငေ်လက်ြအဲ နြစ်ရပညန ညပက
ေ န််းညရ််းြျနးကိင
ညငပတညနေ
န ုရှနပြွ ပြန်ထငတပ် လအလနရန်၊
( ၇) ညထူးညပလးပေးရြ််အ လူ်ယ်ြျနးညနး ညလငေ်ညကိင််ညခွ််အမ
ညလြ်းြျနး ြန်တးီ ပေးရန်၊ လငေ်် န်းခွ််ညတွ််း ခွဲနခနးမဆက်ဆသခသမ
ရြှုေပေျနက်ပစရန်၊ညနတူ်ီြျှရရှရ
ိ န်ိှ််အလငသြခုသြှုရပှိ ညနလငေ်် န်းမ
ခွ််ြျနးြန်တီးပေးရန်။
( ၈) ပခါ််းေငသနြတ်နခ််းက််း၍မ လူြပှု ရးညပထနက်ညေသအြျနး တန်းတူမ
မနေ််ဝအ စွနရရှပိ စြ််၊အ လငသြခုသစိတခ် ျရပညနမ လငေ်် န်းခွ််မနြစ်တ််မ
ပရးစီြသပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
( ၉) လူ်ယ်ြျနးညတွက် ညချိန်ေ်ိင ်း၊ ကနလတိငမ ညလငေ်ညကိင််ညခွ််အမ
ညလြ်းြျနးရရှပိ ရး ပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
(၁၀) ပဒညညလိငက်

ညလငေ်ညကိင််ညခွ််ည
အ လြ်းြျနးမ ရရှပိ စပရး

ပဒညခသတ်ိင ်းရ််းညနးြျနးကိင ဦးစနးပေးပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
(၁၁) ိိ်င ််သ နခနးရ််းိှီးနြုေ်ိြှသ ှု လငေ်် န်းြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနးဦးစနးပေး
ညလငေ်ညကိင််ရရှပိ ရးမညနြခသချက်ရပှိ စရန်။
( စ)

စီးေွနးပရး။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနး ေါဝ််ေါည််-

( ၁) ိိ်င ််သ၏စီးေွနးပရးမ ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ြှုတ်ွ ် လူ်ယ်ြျနး၏ညခန်းမ
ကဏ္ဍ ေီနေ််လနပစရန်၊
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( ၂) ရိးင ရနလက်ြှုေ်နရှ််မ လူ်ယ်ြျနးညတွက် ညညက်ပြွးြှုလငေ််န်း
ညရ််ညပညွးြျနးကိင

မနြှ်တ
်အ ််ပေးြ််အ

ညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ

ပကျးလက်စးီ ေွနးပရးမ လငေ်် န်းြျနး၏ လိည
င ေ်ချက်ြျနးကိင မနြ််မအ
ဆ််းပေးရန်၊
( ၃) ညပခ
န ခသေ်နပကျန််းြျနးိှ််အ ညညက်ပြွးဝြ်းပကျန််းမ ဆိ်င ်ရန
ည််တန်းြျနး တတ်ပနြနက်ြေီးညူ လူ်ယ်လူရွယတ
် ိင့ိှ််အ ညလငေ်မ
ညြနးပစျးကွကည
် ့ိင မ ချိတဆ
် က်ြိတြ် က်နေုခ
န ််းကိစင ီြသပဆန််ရွက်မ
မနခ််း နြ််အ ပစျးကွကလ
် ည
ိင ေ်ချက်ိ်ှ ်အ ညလငေ်ညြနးရရှိြှု ဟန်ချက်မ
်ီပစပရး စီြသပဆန််ရွက်ရန်၊
( ၄) ညပညးစနး၊ ညလတ်စနးိှ််အ ညက
ြ ီးစနးစီးေွနးပရးလငေ်် န်းြျနးမ
စတ််ိငိ််ြ််အညပခ
န ခသကျွြ်းကျ််ြရ
ှု ရှရ
ိ န်ညတွက် လူ်ယ်လူရွယ်မ
ြျနးညနး ပလအကျ််အည််တန်းပေးရန်၊
( ၅) စွန့်ဦးတီထ်ွ ်ိိင်မ်ြေီး ညလနးညလနရှည
ိ ််အလူ်ယ်ြျနးကိင စနစ်မ
တကျေ
န ုစင ေျိုးပထန််ပေးရန်၊
( ၆) ကိယ
င ်ေင်ိ ်စီးေွနးပရးလငေ်် န်းြျနးကိငညစေ
န ုရနိှ််အမ စီြသညငေ်ချုေ်ရနမ
တွ်် ညက
ြ သဉနဏ်ိ်ှ ်အညပတွးညပခါ်ြျနး၊ စွြ်းပဆန််ရ််ြျနး
တိးင တက်ပစရန် လိည
င ေ်ပညနမ န််းေ်နညကူည်ီ၊ ပ်ွပ ေကးမ
ပထနက်ေြသအ ှုြျနးိှ််အ လငေ််န်းလ််ေတ်ရန် လိည
င ေ်ပညနညကူမ
ည်ီြျနး ချိတဆ
် က်ေသအေငိးပေးရန်၊

29

( ၇) လူ်ယ်စီးေွနးပရးမ လငေ်် န်းရှ််ြျနး၏မ ကငနထ
် တ
င ်လငေြ် ှုမ လငေ်် န်းမ
ြျနးညနးမပြန်ပဆန််ပေးရန်ိှ််အ မနြှ်တ
်အ ််ပေးရန်၊
( ၈) ညထူးညပလးပေးရြ််အလူ်ယ်ြျနးြှထငတလ
် ငေပ် ညန ကငန်ေစ္စ််းမ
ိှ်ဝ်အ န်ပဆန််ြှုြျနးညတွက်မပစျးကွက်ပြန်ပဆန််ပေးရန်၊
( ၉) လူ်ယ်ြျနးညတွက် လိည
င ေ်ပညန စီးေွနးပရးလငေ်် န်းြျနး စတ််မ
ိိ်င ်ရန်ညတွက် ညတိငးြဲအ/ညတိငးိှုန်းညက်ညနပညန ပချးပ်ွြျနးမ
ကိမင ိှစ်ရှ်ထ
် တ
င ်ပေးိိင််ြ််အ ညစီညစဥ်ြျနးမပြန်ပဆန််ရန်။
(ဆ)

ိိ်င ််သပရး။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနး ေါဝ််ေါည််-

( ၁) လူ်ယ်လူရွယြ် ျနး၏ စွြ်းပဆန််ရ််ကိင ညညိညြှတ်နေုေ
ြ ီး လူြမှု
ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊မ ိိ်င ််သပရးရနိှ်ိ်အ ်ိင ််သ၏ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ြှုလငေ််န်းမ
စဥ်ြျနးတွ်် ညဓိေါ္ပ ယ်ရစှိ ွန ေါဝ််ပဆန််ရွက်ိိင််ခ်ွ ်အရရှိရန်၊
( ၂) ိိ်င ််သချစ်စိတ၊် ြျိုးချစ်စတ
ိ ်ဓါတ်ထက်ညန်ရန်မ ညြျိုးညနးစ််းလငးသ မ
်ီညွတြ် ှုိှ််အပေါ််းစ််းြှုတင့ိ ကတ
ိင န်းြိးင ထနးတတ် ြေီးဒီြငိကပရစိီိ၊
ြက်ဒရယ်နေ််ပထန််စင တ််ပဆနက်ပရးတွ်် လူ်ယ်ြျနး၏
ညခန်းကဏ္ဍကိင မနြှ်တ
်အ ််ရန်ိှ််အ လိည
င ေ်ပညနမ ေသေအ းိင ကူ်ီြှုြျနးကိငမ
ြူဝါဒချြှတ်ညူြျနး၊မဝန်ပဆန််ြှုပေးညူြျနးိှ််အ နယ်ေယ်ညညီးညီးမ
ြှ ညက်ဆ်ိင ်ရနတနဝန်ရိှမညူြျနးထသြရ
ှ ရှိရန်၊
( ၃) ညရေ်ြက်လူြည
ှု ြွ့ဲ ညစ််းတွ််လ်ူ ယ်လရ
ူ ွယြ် ျနးထိပရနက်စွန
ေါဝ််ပဆန််ရွက်ရန်၊
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( ၄) ဗဟိခင ျုေ်ကင်ိ ်ြပှု လျှနအချခ
န ််း၊လငေ်် န်းစဥ်ြျနးညတွ််း လူ်ယ်ြျနး
ပေါ််းစေ်ေါဝ််ိငိ််ပရး ပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
(၅) လူ်ယ်လူရွယြ် ျနး

ညိရှိည််အပညန

ညတ််းညချက်ညလက်ြျနးကိင

ိိ်င ််သပရးရနကိစ္စရေ်ြျနး၊

ညိရှိိငိ််ပရးမ

ညစီညြသြျနးမ

ပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
( ၆) လူ်ယ်ပရးရနကိစ္စရေ်ြျနး၊ လူ်ယ်လူရွယ်ြျနး၏ ညကျိုးစီးေွနးကိင
ပြန်ပဆန််ပေးိိင််ပညန ြူဝါဒြျနးိှ််အ ြဟနဗျူဟနစီြသကိန်း၊
စီြသချက်ြျနးပရးဆွရ
ဲ နတွ်် လူ်ယ်လူရွယတ
် ိင့ ေါဝ််ပဆန််ရွက်မ
ြှုကငိ ညစီညြသြျနးပရးဆွည
ဲ ််ြှစ၍ ညပကန််ညထ််ပြန်နခ််း၊
ဆန်းစစ် နခ််းိှ််အ ဆငးသ နြတ်ချက်ချြှတည
် ််အညဆ််ည
အ ထိ ညညိမ
ညြှတ်နေုမပဆန််ရွကခ် ွ််အပေးရန်၊
( ၇) လူ်ယ်ြျနး၏မ ြွ့သ ြြိုးပရးညစီညစဥ်ြျနးမ

ပဆန််ရွက်ိင်ိ ်ရန်မ

ညတွက် လူ်ယ်စ််တနြျနး ြွ််အလှစပ် ေးရန်၊
( ၈) မနေ််ပထန််စငညဆ််အ ေါဝ််ပဆန််ရွက်ိ်ိင ်ပညန လွတ်လေ်ပညနမ
လူ်ယ်ညြွ့ဲ ညစ််းတစ်ခငမ ေီနေ််စွနမ မနြစ်ပေါ်လနပရးညတွက်
ပဆန််ရွက်ပေးရန်။
( ဇ)

စနပေ၊ညိငေ်နိှ်ယ
်အ ဥ်ပကျးြှု။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးမ

ေါဝ််ေါည််( ၁) ြိြိတင့ိ ၏ညက်ဆိင််ရနမ တိင််းရ််းညနးစနပေ၊ ဘနညနစကနးိှ််အမ
ယဥ်ပကျးြှုတိင့ကိမင လူ်ယ်ြျနးညပနြ
န ််အမ မနြတ်ိးိင ထိန်းညိြ်းိိင််မ
ပစြ််အ ညစီညြသြျနးမပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
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( ၂) ပခတ်စနစ်ိ်ှ ်အ

ြပညွြပီ ညန

ဓပလအထးငသ တြ်းစဥ်လနြျနးိှ််အ

ယဥ်ပကျးြှုြျနးကိင ပြန်ထငတထ
် နိ ်းညိြ်း နေန့်ေွနး စ််ေ််ပညန််
ေ်နပေးပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
( ၃) ိိ်င ််သညြိ်င ်းိှ််မအ ယဥ်ပကျးြှုညပြွညိှစ်ြျနး၊မ ညိငေ်နညပခ
န ခသမ
ညပဘနတရနးြျနးိှ််အ

လက်ြှုေ်နရေ်ြျနးကိငမ လူ်ယ်ြျနးမ

ည််ယတ
ူ တ်ပနြနက်ိင်ိ ်ပရး မနြှ်တ
်အ ််ညနးပေးရန်၊
( ၄) ပရှးပဟန််းယဥ်ပကျးြှုမ

ညပြွညိှစြ် ျနးညနးမ

တန်ြိငးထနးမ

ထိန်းညိြ်းပစန််အပရှနက်ကနကွယ်ပရးတွ််မ လူ်ယ်ြျနးကိယ
င ်တ်ိင ်မ
ေါဝ််လနပစရန်၊
( ၅) လူ်ယ်ြျနး စနပေ၊ ဂီတ၊ ညိငညခင ငြ၊ ယဥ်ပကျးြှုြျနးကိင မနြတ်ိးိင မ
တန်ြိငးထနးြှုမ မနြ််ြအ နးလနပစပရးညတွက်မ မနေ််တွ််း၊ မနေ််ေမ
ညိငေ်နယဥ်ပကျးြှုစည််အ ိှးီ ပိှနြလှယေ် ွြဲ ျနး၊ ညစီညစဥ်မ
ြျနးကိင မနြှ်တ
်အ ််ချိတဆ
် က် ပဆန််ရွကရ
် န်၊
( ၆) လူ်ယ်ြျနးစနပေိှ််အညိငေ်နယဥ်ပကျးြှုညပေါ်မ စိတဝ် ််စနးြှု
မနြှ်တ
်အ ််ိိင်ပ် ရးမညထူးညစီညစဥ်ြျနး ချြှတပ် ဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
( ၇) ကိယ
င ်ေ်ိင ်ညနြ််ညယူညဆြျနးကိငမ ထငတ်ပြန်၍မ လက်ပတွ့ညညငးသ ချမ
ိိ်င ်ပညနပနရနြျနးကိငမ ထူပထန််ပေးေ
ြ ီးမ စနပေ၊မ ညိငေ်န၊
ယဥ်ပကျးြှုညပေါ် မနြတ်ိးိင လနပစရန်ိ်ှ ်အ လူ်ယ်ြျနး၏မ ြန်တီးမ
ိိ်င ်ြ််စအ ွြ်းရ််ြျနး ထွက်ပေါ်လနပညန်် လငေပ် ဆန််ရန်၊
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( ၈) တိ်င ်းရ််းညနးတိင့၏ညပရးက
ြ ီးပညနညခန်းကဏ္ဍြျနး(ဆိ၊င က၊ပရး၊
တီး) ရိးင ရနဓပလအိ်ှ ်အ ယဥ်ပကျးြှုညြိင််းပက
ေ န််းြျနးကိငမ မနြှ်တ
်အ ််မ
ပေးပညနမညစီညစဥ်ြျနးေ
န ုလငေပ် ေးရန်၊
( ၉) ညိငေ်န၊မ ယဥ်ပကျးြှု၊မ ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးိှ််အ ပဆန််ရွကခ် ျက်မ
ြျနးတွ်မ် ေါဝ််ကူ်ီိ်ိင ်ရန်ိှ်မ်အ လူ်ယ်စနပရးဆရနိှ််အမ ညိငေ်နရှ််မ
ြျနးညနး ပြ
န ပတန််ပ နြှနက်ပေးရန်၊
(၁၀) စနတတ်ပနြနက်ပရးလှုေ်ရှနးြှုြျနးတွ်် ေါဝ််ပဆန််ရွကရ
် န်ိှ််အမ
လူ်ယ်ြျနးညက
ေ နးမ စနြတ်ည််ည
အ ပလအညထကိင ညနးပေးည််အမ
လငေ်် န်းြျနးကိငမမနြှ်တ
်အ ််ရန်၊
(၁၁) ပခတ်စနစ်ိ်ှ ်အပလျန််ပီ ညန စနက
ေ ််တ
အ က
ိင ်ြျနး ပေါ်ပေါက်ပရးမ
ိှ််အပရရှ််တ််တသအပစပရး ပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
(၁၂) လူ်ယ်ြျနးညက
ေ နး မနေဋ္ဌနန်းြူရ််း၊ ညညငသးညိှုန်းြျနးကိင ြပေျနက်မ
ေျက်ပညန််ိှ််အ တန်ြိငးထနးညငသးိှုန်းတတ်ပစပရး ညစီညြသြျနးမ
ပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
(၁၃) စနပေ၊ ညိငေ်နိှ််အ ယဥ်ပကျးြှုြျနး ပြန်ထငတရ
် နတွ်် ခွဲနခနးမ
ဆက်ဆသပညန ပြန်နေြှုြျနး၊မလွြဲ ှနးပညန ညတငယြူ ှုြျနးမြြ
န စ်ပစမ
ရန်ိှ််အ ြှန်ကန်ပညန ညတ််းညချက်ညလက်ြျနးမ ရရှပိ ရး
ပဆန််ရွကရ
် န်၊
(၁၄) လူ်ယ်ြျနး၏ညိငေ်နိှ််အမ တီထွ််ြန်တးီ ြှုြျနးကိငမ လွတ်လေ်စွန
ထငတ်ပြန်ခ်ွ ်အပေးရန်ိ်ှ ်အ ကနကွယ်ပေးရန်၊
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မ

(၁၅) လူ်ယ်ြျနးြန်တးီ ထနးည််အညိငေ်နြျနးကိည
င ြျနးေ
န ််ညူညနး
မနေန်လ််ြျှပဝိိ်င ်ြ််ပအ နရနြျနး ညစိးင ရညပနိှ််အ စီစဥ် ပေးရန်၊
(၁၆) တိ်င ်းရ််းညနးပေါ််းစငသ၏ ညိငေ်နြျနးကိင ပလအလနည််ယိူ ိ်င ်မ
ြ််အ ည််တန်းပကျန််းြျနးကိင တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး/ မနေ််နယ်ြျနးမ
တွ်် ေိြင ိတ
င ိငးချဲ့ြွ််အလစှ ်ပေးရန်၊
(၁၇) တိ်င ်းရ််းညနးယဥ်ပကျးြှု

ိှးီ ပိှနြလှယေ် ွြဲ ျနး

မနေ််တွ််းမ

ညနြက မနေ််ေထိ ညွနးပရနက်ကျ််းေ ပြန်ပဆန််ခွ််အြျနးကိင
ြန်တီးပေးရန်၊
မ

(၁၈) ပခတ်ပေါ်စကနးပနေိှ််အ

ကဗျနြျနးကိလ
င ််း

ညထက်တန်းမ

ညဆ််မအ မနြန်ြနစနည််ရးိင တွ််မ ထ််ည
အ ွ််း နေဋ္ဌနန်း နခ််း၊ ကိယ
င ်တိင််မ
ြန်တီးပရးညနးိိ်င ်ရန် ပလအကျ််အေျိုးပထန််ပေးခ
န ််း နြ််အ လူ်ယ်မ
ြျနး၏မ လက်ရစှိ နပေယဥ်ပကျးြှုညပေါ် ေါဝ််ပဆန််ရွကိ် ိ်င ်မ
စွြ်း နြှ်တ
်အ ််ရန်။
(ဈ)

ညငပတညန။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် -

( ၁) ပနရနပဒညညလိက
င ်ညပခ
န ခသစီးေွနးပရးြ
န စ်ပညနမ စိက
င ်ေျိုး၊ပြွး နြူမ
ပရးိှ်ည
်အ နခနးကဏ္ဍြျနးတွ််ထပိ ရနက်ပညနညငပတညနလငေ်် န်းမ
ြျနးမညရှိန်ညဟငန် နြှ််အ ပဆန််ရွကရ
် န၌ လူ်ယ်ြျနးေါဝ််ပစရန်မ
ိှ််မအ ညကျိုးခသစနးခွ်ြ်အ ျနးရရှပိ ရး စီြသပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
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( ၂) နယ်ေယ်ညညီးညီး၌ လူ်ယ်ညငပတညန ေ်နရှ််ြျနး ပေါ်ထွန်းမ
လနပရးညတွက် ညခွ်ည
်အ လြ်းြျနးမ ပြန်ထငတပ် ေးေ
ြ ီးမ လိည
င ေ်မ
ပညနညပထနက်ညေသြအ ျနး၊မန််းေ်နြျနးေသေအ ိးင ပေးရန်ိှ််အ ညငပတ
ညနညချက်ညလက်ြျနး၊မ ညရ််းညြ
န စ်ြျနးကိင

လက်လှြး် ြှီ

ရယူညညငသး နေုေိင််ခ်ွ ်အရရ
ှိ န်၊
(၃) ညငပတညနလငေ််န်းြျနးြှရလဒ်ြျနးကိလ
င က်ပတွ့ညပကန််ညထ််
ပြန်ပဆန််ရွက်ရနတွ််လူ်ယ်ြျနးကိယ
င ်တ်ိင ်ေါဝ််ိိင််ရန်၊
( ၄) လူ်ယ်ပရးရနကိစ္စရေ်ြျနးိှ််အမ ညက်ဆိင််ပညနမ ညငပတညနြျနးမ
မနေုလငေ်နေီးရရှလ
ိ နပညနညတ််းညချက်ညလက်ြျနးကိင လက်ပတွ့မ
ညညငသးချရန်၊
( ၅) ညပခ
န ခသေ်နညဆ််အြစှ ၍လူ်ယ်ြျနးညငပတညနလငေ်် န်းဆိ်င ်ရန
ညပဘနတရနးိှ််မအ လငေ်် န်းစဥ်ြျနးကိင ရ််းိှးီ ကျွြ်းဝ််ြှုမရှပိ စရန်၊
လက်ပတွ့ညညငးသ ချိိ်င ်ပစရန်ညစီညြသြျနး၊ ချိတဆ
် က်ပဆန််ရွက်
ြှုြျနး၊ညက််ဆင်ိ ်ရနနယ်ေယ်ညလိငက်ပဆန််ရွက်ပေးရန်၊
( ၆) ိိ်င ််သပတန်ညစိငးရိှ််အမ ညက်ဆ်ိင ်ရနဝန် ြကီးဌနနြျနးက မနေ််တွ််း၊
မနေ််ေညငပတညနေ်နရှ််ြျနးြိတပ် ခါ်၍န််းေ်နြလှယ်ရန်
ညငပတညနလငေ်် န်းြျနးကိင ညနးပေးြ
န ှ်တ
်အ ််ရန်၊
( ၇) ဝန် ြကီးဌနနြျနး၊

ညက်ဆ်ိင ်ရန

ညငပတညနလငေ်် န်းစဥ်ညတွက်

နယ်ေယ်ကဏ္ဍြျနးညလိငက်
လငပသ လနက်ထိပရနက်ပညန

ဘဏ္ဍနပ်ွ၊မ န််းေ်နေသေအ ိးင ြှုမ ညစီညြသြျနးိှ်ည
်အ တူမ ညငပတညနမ
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ရလဒ်ြျနးကိမင ညက််ဆင်ိ ်ရနကဏ္ဍညလိက
င ် ညလွယတ
် ကူညိရှိမ
ညညငသးချိိ်င ်ရန်မ ညတ််းညချက်ညလက်စ််တနြျနးမ ထနးရှိ
ပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
( ၈) ိိ်င ််သပတန်ညစိငးရကမ ညငပတညနကဏ္ဍညလိက
င ်မ လိငက်နနရြ််အမ
ဥေပဒြျနး၊မြူဝါဒြျနးိှ််အမ ညငပတညီြျနးညနး ညကနညကွယ်ပေးမ
ြ််ဥအ ေပဒိှ််အ ြူဝါဒြျနးထနးရှိရန်။
(်) ညိေိ္ပသ ှ််အ န််းေ်န။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် -

( ၁) ညငပတညန၊ ညိေသိ္ပ ်ှ ်အန််းေ်နမ ေါရြီရပှိ ညန လူ်ယ်ြျနးညနးမ
စနစ်တကျ ပလအကျ််အေျိုးပထန််ပေးိိင််ည််အ ညစီညြသြျနးကိင
ချြှတက
် ျ််ည
အ းငသ ရန်၊
( ၂) ြီဒီယနညေါညဝ်် ပခတ်ြီညိေသိ္ပ ်ှ ်အမန််းေ်နရေ်ြျနးကိင လူ်ယ်မ
ြျနးမပလအလနည််် ေကနးေ
ြ ီး ညကျိုးရှရ
ိ ှိ ညညငသးချိိ်င ်ပစရန်၊
( ၃) န််းေ်နိှ်ေ်အ တ်ညက်ပညနမ ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊မ လှုေ်ရှနးပဆန််ရွက်မ
ြှုြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနး၏ေါဝ််ြက
ှု ည
ိင နးပေးမမနြှ်တ
်အ ််ရန်၊
( ၄) လူ်ယ်ြျနး၏ဆန်းညစ်တီထွ််ြန်တးီ ိိင််စွြး် ကိငမ ညညိညြှတ်နေုမ
မြေီးလူ်ယ်ညေိ ္ပေသ ်နရှ််၊မ န််းေ်နရှ််ြျနး၏ညငပတညနေ
န ုိိ်င ်မ
ရန်ညတွက် လိည
င ေ်ပညနမညကူည်ီညပထနက်ညေသအြျနးမရရှပိ စမ
ပရးပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
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( ၅) န််းေ်နကျွြ်းကျ််လ်ူ ယ်ြျနးကိင ိိ်င ််သ၏ြွသ့ ြြိုးတိးင တက်ပရးမ
တွ်် ညကျိုးရှရ
ိ ှိညညငသးချိိ်င ်ြ််အ ညခွ်ည
်အ ပရးြျနးမ ပြန်ပဆန််မ
ပေးရန်၊
( ၆) ညိေသိ္ပ ်ှ ်အန််းေ်န

ည််ရးိင ညွှန်းတြ်းြျနးကိင

ပခတ်စနစ်ိ်ှ ်အ

ပလျန််ပညန်် ညဆ််အနြှ်တ
်အ ််ပေးရန်။
( ဋ)

မနေ််ညူ့နီတိိှ််အ ိိ်င ််သညနးပကန််းနြစ်ြှု။

ပညနက်ေါညတ်ြှတ်မ

ချက်ြျနးေါဝ််ေါည်် ( ၁) လူ့ညခွ််အညပရး၏တန်ြိးင ြျနး၊ဒီြငိကပရစီစသိှုန်းြျနးိှ်ြ်အ က်ဒရယ်မ
ညပဘနတရနးြျနးကိငမ လူ်ယ်ြျနးမ နနးလ််ကျ််ည
အ းငသ ပစပရး
ညနးပေးြ
န ှ်တ
်အ ််ရန်၊
( ၂) ိိ်င ််သည
အ နးပကန််း လူ်ယ်ြျနးမမနြစ်လနပစပရးညတွက် ပလအကျ််အမ
ေျိုးပထန််ည််အ ညစီညစဥ်ြျနး ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််မ
ရွကရ
် န်၊
( ၃) လူ်ယ်ြျနး၏ပစတနနအဝန်ထြ်းိှ််အ ေရဟိတစိတ်ဓါတ်ြွ့သ ြြိုးြှုကိင
မနြှ်တ
်အ ််ပေးရန်ိှ််အ ညပထနက်ညကူပေးရန်၊
( ၄) ဝန်ထြ်းလူ်ယ်ြျနးကိင ထိငကည
် ််အပညနလစန၊မစွြ်းရ််နြှ်တ
်အ ််ြှု
ညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ ညကျိုးခသစနးခွ်ရ
်အ ရှိပစေ
ြ ီး ညလငေ်ကဂိင ငဏ်ယူမ
မနြတ်ိးိင စိတ်ိှ်တ
်အ နဝန်ယူြ၊ှု မ တနဝန်ခြသ ှု၊မ စိတဓ် ါတ်ြျနးေျိုးပထန််မ
မနြှ်တ
်အ ််ပေးမနခ််းညနးြ
န ််အ ညဂတိလက
ိင ်စနးြှုြျနးကိင ဆန့်ကျ််မ
တိက
င ်ြျက်ရန်။
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( ဌ) ညယသဇနတညငးသ စွြဲ ှုိှ််အ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််ထိန်းညိြ်းပရး။
ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် ( ၁) ြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ပရးိှ််အ စီးေွနးပရးြ
န ှ်တ
်အ ််ည််အ လငေ်် န်းြျနးမ
ည််မ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််မ ထိခိက
င ်ေျက်စီးြှုြရှိပစေဲ ပရရှ််မ
တ််တပသအ ညနမမြွ့သ ြြိုးြှု နြစ်စဥ်ြျနးညြ
န စ်မမဟန်ချက််ီမမတိးင တက်မ
မ

ပစပရးလူ်ယ်ြျနးကိငယ်တငိ််မေါဝ််ပဆန််ရွကိ် ိင််ရန်၊
( ၂) ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််ဆင်ိ ်ရနထိခိက
င ်ြက
ှု ိငမ စိစစ် နခ််းိှ််အမ မြကိုတ််
ကနကွယ်နခ််းြျနးတွ််မလူ်ယ်ြျနးကိမင ေါဝ််ပဆန််ရွက်ခွ်ပ်အ ေးရန်၊
( ၃) ညယသဇနတိှ််မအ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ်် ထိန်းညိြ်းပရးဆိင််ရန
ညညိေ်နြျနးကိငလူ်ယ်ြျနး ကျယ်ကျယ်နေန့်နေန့်ညိရှိပရးညတွက်
န််းလြ်းြျိုးစငသနြ််အ ပဆန််ရွကရ
် န်၊
( ၄) ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််ထိန်းညိြ်းပရးညတွက်

လူ်ယ်ြျနး၏

စွြ်းပဆန််ရ််မ မနြှ်တ
်အ ််ပေးရန်ိှ််အ ေူးပေါ််းပဆန််ရွကြ် ှုကိငမ
ညနးပေးရန်၊
( ၅) ညဘနဝညပြွညိှစြ် ျနးကိင ြူလညဘနဝညတိ်င ်း ြေျက်စးီ ပစမ
ရန်ိှ််အယိငယွ််းေျက်စးီ စေ
န ုပနပညနညပြွညိှစ်ြျနးကိထ
င နိ ်းညိြ်း
ပစန််ပအ ရှနက်ရနတွ််မ လူ်ယ်တ်ိင ်းည််မ ိိ်င ််သပတန်ိှ််အေးူ ပေါ််း
ေါဝ််ပဆန််ရွကေ် ိင််ခ်ွ ်အရရ
ှိ န်၊
( ၆) ကနဗွန်ထငတလ
် ငေြ် ှုမ ပလျနအန််းပညနမ လူ့ပဘန််ညြွဲ့ညစ််းမ
တ််ပထန််ိငိ််ပရးညတွက်မ ေတ်ဝန်းကျ််ိှ််အညဟဇနတြ
န စ်ပစမ
မြေီးစဥ်မ ဆက်ြ နေတ်ြ့ွသ ြြိုးတိးင တက်ြှုကိင ညပထနက်ညကူနြစ်ပစမ

38

ည််အနေန်လ််နေ််အြြိုးြ
ြ ဲ စွြ်းည််တငးိ နြှ််အ ထငတ်လငေည
် ညငသးချမ
ပရးိှ််အ စွြ်းည််ညကျိုးရှိထပိ ရနက်စနွ ညညငသးချပရး၊ မနေန်လ််မ
မနေ််အြြိုးိိင််စြွ ်းြရှိပညန ညဘနဝညယသဇနတမပဆန််ရွကရ
် န်ိှ််အ
တတ်ညိနနးလ််ပညနေတ်ဝန်းကျ််ထိန်းညိြ်းပရးဆိင််ရနမညညိမ
ေ်နမ ညတတ်ေ်နြျနးကိမင မနေန်လ််ပဝြျှမ ပေးိိ်င ်ပစပရးမ
ပဆန််ရွကရ
် န်၊
( ၇) ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််မ ထိန်းညိြ်းပရးိှ််အ

ဆက်စေ်ပနပညန

စွန့်ေစ်ေစ္စ်း် ြျနး စီြသခန့်ခွြဲ ှုစနစ်ကငိ ပြန်ပဆန််ြေီး လူ်ယ်ြျနးမ
ညပနြ
န ််အ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ်် ထိန်းညိြ်းပရးညတွက် စနပတွ့မ
ည်် ေကနးရန်ိ်ှ ်အမ လက်ပတွ့ညပကန််ညထ််ပြန်ပ် ညနမ ညစီမ
ညစဉ်ြျနးပဆန််ရွကရ
် န်။
( ဍ)

မြ်ိြ်းချြ်းပရး/ဘဝလငသြခုသပရး။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးမ

ေါဝ််ေါည််(၁) ိိ်င ််သပတန်တ််ပဆနက်ပရး၊ ညြျိုးညနးေ
န န်လ််ည််အ နြတ်ပရး၊
မြ်ိြး် ချြ်းပရးြ
န စ်စဥ်ိှ််အ ပဆန််ရွကခ် ျက်ြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနး
စဥ်ဆက်ြ နေတ် ညေ
န ််ည
အ ဝေါဝ််ပဆွးပိွးမ ပဆန််ရွကခ် ွ််အကိင
ညရှိန်ညဟငန် နြှ််အ ပဆန််ရွက်ရန်ိှ််အမညကနညကွယပ် ေးရန်၊
(၂) ညြျိုးညနးေ
န န်လ််ည််အနြတ်ပရး၊

ညြျိုးညနးတန်းတူပရးကိင

ဦးတ််ည််အ မနေ််ပထန််စငစိတဓ် ါတ်ိှ််အ တိ်င ်းရ််းညနးလူ်ယ်မ
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ြျနးညက
ေ နး ညချ််းချ််းနနးလ််ယသင ေက််ြှု ရ််အညန်လနပရး
ညစီညစဥ်ြျနး ပဆန််ရွက်ရန်၊
( ၃) လူ်ယ်ြျနး၊ ညထူးညြ
န ််အ ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနး၏ ဘဝလငသြခုသပရးမ
ိှ််အ ညိ္တရနယ်က််းရှ််းပရးညတွက် တရနးဥေပဒစိးင ြိငးပရးကိင
မနြှ်တ
်အ ််ပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
( ၄) မြ်ိြး် ချြ်းပရး၊မတ််ြ်ိြပ် ရးိှ််အမ တရနးဥေပဒစိးင ြိငးပရးမညနးန််းမ
ပညနပဒညြှ လူ်ယ်ြျနး၏မ ညနနဂတ်ြ့ွသ ြြိုးမ တိးင တက်ပရးမ
ညတွက် ညကနညကွယပ် ေးခ
န ််းိှ််အ မနေန်လ််နေုစငေျိုးပထန််မ
မနခ််း လငေ်် န်းြျနးြ
န ှ်တ
်အ ််ပဆန််ရွကရ
် န်၊
( ၅) ရနဇဝတ်ြှုိှ််အမ ေဋိေက္ခြျနးတွ််မ လူ်ယ်ြျနးမ ေါဝ််ေတ်ညက်ပနမ
မနခ််းညနး တနးဆီးကနကွယ်ရန်ိှ််အ ပလျှနအချပရးလငေ််န်းစဥ်ြျနးမ
တွ်် လူ်ယ်ြျနးေူးပေါ််းေါဝ််ရန်၊
( ၆) ရနဇဝတ်ြှုကျူးလွနခ် ဲပအ ညနမ လူ်ယ်လူရွယြ် ျနးိှ််အ ေတ်ညက်၍
တရနးစီရ််ပရးစနစ်တ်ွ ် ထိငကည
် ််အပညန မနေစ်ဒဏ်ိှ်ည
်အ တူ
စိတေ် ိ်င ်းဆိ်င ်ရနမ မနေုေ
န ််ပရးိှ််အ မနေန်လ််ထူပထန််ပရးတိင့ကိင
ဦးစနးပေးလငေပ် ဆန််ရန်၊
( ၇) ြတူကဲွနေနးပညနမ လူ်ယ်ြျနးက
ေ နးတွ််မ ညေ
န န်ညလှန်ယငသ ေက််ြှုမ
တ််ပဆနက်နခ််း နြ််အ မြ်ိြး် ချြ်းပရးပြန်ပဆန််ြှုကငိ ညပထနက်မ
ညကူနေုရန်၊
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( ၈) လူြျိုးပရး၊ ဘနညနပရးြတူ်ီြှုြျနးညက
ေ နး ညဟဇနတြ
န စ်ပစမ
ြ််ိအ ိ်င ််သပတန်ညစိငးရက ပဆန််ရွကပ် နည််အ ြူဝါဒြျနး၊ ဥေပဒမ
ြျနး၊ ညစီညစဥ်ြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနးေါဝ််ပဆန််ရွကရ
် န်။
( ဎ)

ကျနး၊ ြ ်ီြျှြ။ှု
( ၁) လိ််စတ
ိ ်ခသယြူ ှုကိင

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် ညပခ
န ခသပညန

ခွဲနခနးဆက်ဆသနခ််းြျနးကိင

မနြစ်ပစိိင်ပ် ညန ညယူညဆြျနး၊ ညညငသးညိှုန်းြျနးိှ််အ ြီဒီယနမ
ပြန်နေချက်ြျနးညပေါ် ညညိေ်နပေးရန်ိှ််အ ဥေပဒြျနးမနေဋ္ဌနန်းမ
၍ တနးဆီးကနကွယ်ရန်၊
( ၂) ြညန်စွြ်း ညြျိုိ းညြီးြျနးညေါညဝ်် ညထူးညပလးပေးရြ််အ
ညြျိုးညြီးြျနးညတွက် လငသြခုသစိတခ် ျရပညနမ ေတ်ဝန်းကျ််ကိင
လူ်ယ်စ််တနြျနးတွ်် ထ််ည
အ ွ််းထနးရှိပေးရန် နြစ်ပစမ လိည
င ေ်မ
ေါကမညြျိုးညြီးနနးခိရ
င နပနရနြျနး(SafeHouse) တ််ပထန််မ
၍ြ
န စ်ပစမပဆန််ရွကပ် ေးရန်၊
( ၃) ဆငးသ နြတ်ချက်ချရည််အ ညခန်းကဏ္ဍြျနး၌ ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနး၊
လိ််စတ
ိ ်က်ိင ်းညွတ်ြှုိှ််အ

လိ််ဝပိ ညညမ

ကွဲ နေနးညူြျနး၏

ပခါ််းပဆန််ြိှု ှ််အ ရေိ်င ်ခွ််အြျနးကိင တန်းတူညခွ််အညပရးပေးရန်၊
( ၄) စဥ်ဆက်ြ နေတ်ြ့ွသ ြြိုးတိးင တက်ြှုိ်ှ ်အမ ြျှတပညနြွ့သ ြြိုးတိးင တက်ြှုမ
ြျနးညတွက် ညြျိုးညနးိှ််အ ညြျိုးညြီးြျနးညက
ေ နး ထိပရနက်မ
စွန ြိတြ် က်နေုပဆန််ရွက်ပညန ညပလအညထကိငတငးိ နြှ််အနခ််း နြ််အ
ိှစ်ဦးိှစ်ြက်ညကျိုးရှပိ ေကန််း ညိရှိလနပစရန်။
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(ဏ) လူ့ညခွ်ည
်အ ပရး။

ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် -

( ၁) လူ့ညခွ််အညပရးပက
ေ န်နစနတြ်းေါညချက်ြျနးညရလူ်ယ်တစ်ဦး
၏ပြွးရနေါညခွ်ည
်အ ပရးြျနးတန်းတူ်ြီ ျှရရှပိ ရးညတွကည
် ကန
ညကွယပ် ေးရန်၊ပလးစနးရန်၊ မနြှ််အတ််ရန်ိှ််အ မနြ််အဆ််းပေးရန်၊
( ၂) လူ်ယ်ြျနးကိင လူ့ညခွ်ည
်အ ပရး ညပဘနတရနးြျနးိှ််အ တနဝန်မ
ယူြ၊ှု တနဝန်ခြသ ှု ညညိေ်နြျနးပေးရန်၊
( ၃) လူ့ညခွ််အညပရး လငေ်် န်းစဥ်ြျနးတွ်် ေ်နပေးခ
န ််း၊ စ််းရငးသ မ
လှု့သ ပဆန်မ်နခ််း၊ ပစန််အ ေက််ပအ လအလနခ
န ််း၊

ြှတတ
် ြ်းတ််နခ််း၊

ညစီရ််ခသ နခ််းိှ််အမ တိ်င ် ေကနးြှု ယိ္တရနးကိစရ
္စ ေ်ြျနးတွ်် လူ်ယ်မ
ြျနးမ ညရှိန်ညဟငန် နြ််အမ ေါဝ််လနပညန်် ညပကန််ညထ််ပြန်မ
ပဆန််ရွကရ
် န်။
(တ)

ိိ်င ််သတကနဆက်ဆသပရး။ ပညနက်ေါညတ်ြှတခ် ျက်ြျနးေါဝ််ေါည််( ၁) ိိ်င ််သတကနလူြှုညညိက
င ်ညဝန်းတွ်် မနြန်ြနလူ်ယ်ြျနး၏ ဂငဏ်မ
ညိက္ခနညရ််ညပညွးိှ််အ ညဆ််ည
အ တန်းမ မနြ််ြအ နးလနပစရန်
လိည
င ေ်ပညန ပထနက်ေအသြြှု ျနးညခွ်ည
်အ လြ်းြျနး ပြန်ပဆန််ပေးရန်၊

( ၂) ိိ်င ််သတကနလူ်ယ်မညြွ့ဲ ညစ််းြျနးိှ််မအ ချိတ်ဆက်ပဆန််ရွက်ရန်၊
( ၃) မနေ််ေတွ်် ညလငေ်လငေက
် ိင််ပနပညန လူ်ယ်ြျနး၏ ညညက်ညးိင မ
ညိြ်စ််းစိြ်ိှ််မအ ရည််အရထိငကပ် ညနမ ညခွ်ည
်အ ပရးြျနးညတွက်
ိိ်င ််သပတန်ညစိငးရည်် ညခ
န နးိိင်််သညစိငးရြျနး၊ ိိ်င ််သတကနမ
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ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၊ ညစိးင ရြဟငတ်ပညနမ ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးိှ်မ်အ ထိထိမ
ပရနက်ပရနက်ေူးပေါ််းမပဆန််ရွက်မြေီးမညကနညကွယပ် ေးရန်၊
( ၄) မနြန်ြနိှ််အ ိိ်င ််သတကနလူ်ယ်ြျနးညက
ေ နး ကဏ္ဍပေါ််းစငသိှးီ ပိှနမ
ြလှယ်ပရး ညစီညစဥ်ြျနး တိးင နြှ်ပ်အ ဆန််ရွကရ
် န်။

ညပရးပေါ်ညပခ
န ညပန
၃၄။

ညဘနဝပဘးညိ္တရနယ်ြျနး၊

လူတ့ိင ၏မ မနေုြူပဆန််ရွကြ် ှုပ ေကန််အနြစ်ပညန

ပဘးညိ္တရနယ်ြျနး၊ စစ်ပဘးစစ်ဒဏ်ိ်ှ ်အ နယ်ပ နြြတ််ြ်ိြြ် ှုြျနးပက
ေ န််အမ မနြစ်ပေါ်လနမ
ပညန ညပရးပေါ်ညပခ
န ညပနြျနးတွ််မ လူ်ယ်ြျနးမ ညထူးညြ
န ််အ ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနးိှ််အ
ြညန်စွြ်းလူ်ယ်ြျနးကိငမ ထိပရနက်စနွ ကနကွယ် ကူ်ီပေးိိင််ရန် ိိ်င ််သပတန်ညစိငးရက
ပဆန််ရွကပ် ေးရြ််။ ထိငည့ိင ပဆန််ရွကရ
် နတွ်် လူ်ယ်ြျနး၏ ေူးပေါ််းေါဝ််ပဆန််ရွက်မ
ြှုကငလ
ိ ််း ရယူရန်လည
ိင ေ်ေါည််။

လူ်ယ်ြျနးရရှိိ င်ိ ်ပညန ညခွ်ည
်အ လြ်းြျနး
၃၅။

ဤလူ်ယ်ြူဝါဒေါ လူ်ယ်ြျနးိှ်ည
်အ က်ဆ်ိင ်ည််အ ညခွ်ည
်အ လြ်းြျနးညနးလငးသ မ

ကိင လူ်ယ်ညနးလငသး တန်းတူရယူေင်ိ ်ခ်ွ ်အရှိည််။

လူ်ယ်ြျနး၏တနဝန်ဝတ္တ ရနးြျနး
၃၆။

လူ်ယ်ြျနးညပနြ
န ််အ မနေ််ပထန််စငကိင ချစ်မနြတ်ိးိင စိတိ် ှ််အညတူ ိိ်င ််အသညနးမ

ပကန််းေီညစွန ပနထိ်င ်မြေီးမ ဤလူ်ယ်ြူဝါဒေါ ညဓိကကဏ္ဍြျနးတွ်် ပြန်နေထနးပညနမ
တနဝန်ိ်ှ ်အဝတ္တ ရနးြျနးကိငမပလးစနးလိက
င ်နနပဆန််ရွက်ရန်မလိည
င ေ်ေါည််။
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ညက်ဆ်ိင ရ
် နညညီးညီး၏တနဝန်ဝတ္တ ရနးြျနး
၃၇။

ိိ်င ််သပတန်ညစိးင ရိှ်တ
်အ ကွ လူ်ယ်ြျနး၏ညပရးညရနိှ််အ ေတ်ညက်ဆက်ိယ
ွ ်မ

ပညနဌနနြျနး၊ ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးိှ််အ ြိဘမနေ််ညူြျနးည််လ််း လူ်ယ်ြူဝါဒ၏ ပြျှန်ြနှ ်းမ
ချက်၊ ရ််ရွယ်ချက်ြျနးကိင ညပကန််ညထ််ပြန်မ ပဆန််ရွက်ရနတွ််မ ညဓိကညခန်းြှမ
ေါဝ််ေါည််။ လူ်ယ်ြူဝါဒြှတဆ််ပအ ေါ်ပေါက်လနိိင််ပညန ဥေပဒြျနး၊ ြဟနဗျူဟနမ
စီြသကိန်း၊ စီြသချက်ြျနးညနြကရှိြေီး နြစ်ပညန ဥေပဒြျနး၊ ြဟနဗျုဟနစီြသကိန်း၊ စီြသချက်မ
ြျနးကိလ
င ူ်ယ်ြျနး၏ညကျိုးညနးပလျန်စနွ နေ််အနေ််ဝအ ဝ ညပကန််ညထ််ပြန် ပဆန််ရွက်
ပေးရြ််။

ပေါ််းစေ််ိှိ ှု်ိ ်းပဆန််ရွက်ြှုယိ္တရနး
၃၈။

လူ်ယ်ြျနးိှ်ည
်အ က်ဆိင််ပညန ညခန်းကဏ္ဍညညီးညီးညတွက် လငေ်် န်းြျနးမ

ညပကန််ညထ််ပြန်မ

ပဆန််ရွကရ
် နတွ််

ကဏ္ဍြျနးညက
ေ နး

ချိတဆ
် က်ေူးပေါ််းမ

ပဆန််ရွကရ
် န် လိည
င ေ်ပ ေကန််း ဤြူဝါဒြှ ညညိညြှတ်နေုေါည််။မ မနေ််ပထန််စငဝန် ြကီးမ
ဌနနြျနးညချ််းချ််းမေကနး၊ မနေ််ပထန််စည
င စိးင ရ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး/မနေ််နယ် ညစိးင ရညြွဲ့ြျနးမ
မေကနး၊ ညစိးင ရ၊မ လူြည
ှု ြွ့ဲ ညစ််းြျနးိှ််အ လူ်ယ်ြျနးက
ေ နး ပေါ််းစေ််ိှိှုိ််းပဆန််ရွကြ် ှုမ
ယိ္တရနးကိင လငေထ
် ငသးလငေ်န််းြျနးိှ််အည်ီ ပြန်ပဆန််ရြ််နြစ်ေါည််။
၃၉။

ြူဝါဒ၏လိည
င ေ်ချက်ညရ

ချြှတပ် ဆန််ရွကရ
် ြ််အမ ကိစရ
္စ ေ်ြျနး၊

လက်ရှိမ

ပဆန််ရွကပ် နပညန လငေ်် န်းညစီညစဥ်ြျနးတွ်် ကွနဟချက်ြျနးမမနြ််ဆ
အ ််းရန်၊ ြလိည
င ေ်မ
ည််ြျနးကိမငနေ််ဆ််ရန်၊ လငေ်် န်းထေ်တူြှုြျနးကိင ေယ်ြျက်ရန်ိှ််အ မနေန်လ််ညသငးညေ်ြှုြျနးမ
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ကိင မနေုလငေ်ပဆန််ရွက်ရနတွ်် ပေါ််းစေ််ိှိှုိ််းပဆန််ရွကြ် ှုမ ယိ္တရနးညညီးညီးက ညကူမ
ည်ီပေးေါြ််။

ြူဝါဒကိည
င ပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ရွက်နခ််း
၄၀။

ြူဝါဒ နေ ဌနန်း ြေ ီး ပနနက်မ ြဟနဗျူဟနလငေ််န်းစဥ်ကိင မ ဤြူဝါဒညတ်် နေ ု ြေ ီး မ

(၆)လမ ညတွ််းညေ
ြ ီးပရးဆွဲရြ််။ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး/မနေ််နယ်ညဆ််အ ညတ််းညချက်မ
ညလက်ြျနးကိရ
င ယူ၍ ညြျိုးညနးညဆ််ြအ ဟနဗျူဟနစီြသချက်ကိင ပရးဆွဲညပကန််ညထ််မ
ပြန်ရြ််။ ညဆငေိ ါ ညြျိုးညနးညဆ််အြဟနဗျူဟနစီြခသ ျက်ကိင ညက်ဆ်ိင ်ရနဝန် ြကီးဌနန၊
ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးိှ််အ ေူးပေါ််း၍ လူ်ယ်ကယ
ိင ်စနးလှယ်ြျနးေါဝ််ပညန မနေ််ပထန််စငမ
ညဆ််၊အ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီးိှ််အ မနေ််နယ်ညဆ််အ လူ်ယ်အပရးရနပကန်ြတီြျနးြွ့ဲ စ််းကန
ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ရွက်ရြ််။ ထိငညင့ိ ညပကန််ညထ််ပြန်ရနတွ်် လူ်ယ်အမ
ပရးရနပကန်ြတီြျနး၏ ပဆွးပိွး်ှိိှုိ််းြှု၊ ေွ််အလ််းမနြ််ညနြှုိှ််အ တနဝန်ယူ၊ တနဝန်ခြသ ှု
ညနးပကန််းစွနနြ််အ ပဆန််ရွကမ် ညပကန််ညထ််ပြန်ရြ််နြစ်ည််။ ြူဝါဒတွ်် ေါရှမိ
ပညနြူြျနးကိင

ညပကန််ညထ််ပြန်ရနတွ််

မနေ််ညူလထ
ူ ပင ညနက်ပနခညဆ််ည
အ ထိ

ထိပရနက်စနွ ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ရွက်မနခ််းကိင ညပလးထနး၍ လက်ရည
ှိ ညက်မ
ဝ််လျက်ရပှိ ညန ဥေပဒြျနးိှ််အ ပဆန််ရွကဆ
် ဲ ညြျိုးညနးညဆ််အ ြဟနဗျုဟနစီြက
သ ိနး် ြျနးမ
ည်် ပညွြြီ ှုြရှိလျှ်် ညချိန်ိှ်တ
်အ ပေ
န း်ီ ထိပရနက်ပညန််နြ််စွန ပဆန််ရွကိ် ိ်င ်ရန်
ခွန်ညနးစိက
င ်ရြ်် မနြစ်ေါည််။ ညကယ်၍ ပဆန််ရွကဆ
် ဲ စီြသကိန်း၊ စီြသချက်ြျနးတွ််
မနေ််ဆ််နြ််စအ ွကပ် ဆန််ရွက်ရန် လိပင နေါက ညက်ဆ်ိင ်ရနဝန် ြကီးဌနနြျနး ညလိငက်ည််အမ
ပလျန်ညလိမင မနြ််စအ ွက်နေ််ဆ််ပဆန််ရွကရ
် န်မမြကိုးေြ်းညနးထငတရ
် ေါြ််။
၄၁။

ညထူးညပလးပေးရြ််အ

လူ်ယ်ညြျိုးညစနးြျနးညတွက်

ြဟနဗျူဟနမ

စီြသကိန်း၊ စီြသချက်ိ်ှ ်အ လငေ်် န်းစဥ်ြျနးတွ်် ညီးညန့် နြ််စအ ွကပ် ဆန််ရွကည
် ််အည််အ ကိစ္စမ
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ြျနးရှည
ိ ််ဆိငေါကမ ညက်ဆ်ိင ်ရနဝန် ြကီးဌနနြျနးိှ််အမ ညြွ့ဲ ညစ််းြျနးြှ ပညနက်ပြန်နေေါမ
လငေ်် န်းြျနးမဦးစနးပေးပဆန််ရွကရ
် န် ညပရးက
ြ ီးေါည််(က)

လူြည
ှု ြွ့ဲ ညစ််းညတွ််းရှိ ချို့တဲအိွြး် ေါးပညန လူ်ယ်ြျနး၊ စိတေ် ိ်င ်းမ
ဆိ်င ်ရနိှ််အ ကိယ
င ်ကနယေိင််းဆိ်င ်ရန ြညန်စွြ်းပညန လူ်ယ်ြျနး၏
စီးေွနးပရး၊ လူြပှု ရးိှ််အ ကျန်းြနပရးညနြခသချက်မ ြျနးရရှပိ ရးကိင
ညပလးထနးပဆန််ရွကရ
် န်၊

( ခ)

ထိခိက
င ်လွယပ် ညန

လူ်ယ်လူရွယ်တင့ိ ကိင

လိငညေ်ချက်ိှ််ည
အ ်ီ

ပစန််ပအ ရှနက်ြှုပေးိိင်် ပရးဦးစနးပေးပဆန််ရွကရ
် န်၊
( ဂ)

ဦးစနးပေး လူ်ယ်လူရွယ်ြျနး ညချ််းချ််းလ််း လိည
င ေ်ချက်ိှ််အမ
ပဆန််ရွကရ
် ြ််အလေင ််န်းညပဘနညဘနဝတူ်ြီ ှုြျနးရှိလျှ်် ေူးပေါ််းမ
ပဆန််ရွကိ် ိ်င ်ြ််အ ယိ္တရနးတစ်ခင ပြန်ပဆန််ရန်၊

ြူဝါဒညပကန််ညထ််ပြန်ရန် ညရ််းညြ
န စ်လိငညေ်ချက်ြျနး
၄၂။

ဤြူဝါဒကိငမ ညပကန််ညထ််ပြန်ရနတွ်် လိည
င ေ်ည််အ (န််းေ်န၊ ဘဏ္ဍနမ

ပ်ွ၊ လူ့စွြ်းညနး၊ ေစ္စ်း် ည််ညနး၊ ပနရန)ြျနးကိင ပြန်ထငတည
် တ်ြှတ်နခ််း၊ ညခွ်ည
်အ လြ်းမ
ြန်တီးပေးခ
န ််းတိ့င ညနးမ

ညက်ဆ်ိင ်ရနဝန် ြကီးဌနနြျနးိှ််အ

တိ်င ်းပဒညက
ြ ီးိှ််အနေ််နယ်မ

ညစိးင ရြျနးြှ မြကိုးေြ်းပဆန််ရွက် ေကရြ်် မနြစ်ည််။ ညက်ဆ်ိင ်ရနမ ဝန် ြကီးဌနနြျနး၊
ပနေ
န ််ပ် တန်ပကန််စိီ ှ််အ တိ်င ်းပဒညက
ြ ီး/မနေ််နယ် ညစိးင ရညြွဲ့ြျနး၊မ ကိယ
င ်ေငိ််ညငေ်ချုေ်မ
ခွ််အရတိ်င ်း/ပဒညဦးစီးညြွ့ဲ ြျနးညလိငက် လူ်ယ်ပရးရနိှ််အ ေတ်ညက်၍ လိည
င ေ်ည််အ ရန်ေငသမ
ပ်ွကငိ ိှစ်စဥ်ထ််ည
အ ွ််းပရးဆွဲ၍မညငးသ စွဲရြ််။
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မနေန်လ််ညးငသ ညေ်နခ််းိှ််အ မနေ််ဆ််နြ််စအ က
ွ ်နခ််း
၄၃။

ဤြူဝါဒညရ လငေ်် န်းညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ရွက်ြြှု ျနးကိင လူ်ယ်ပရးရနမ

ပကန်ြတီက တစ်ိှစလ
် ျှ််(၁)မြကိြ် မနေန်လ်် ြကီး ေကေ်ညသးင ညေ်၍ လိည
င ေ်ေါက ြူဝါဒကိင
ပခတ်စနစ်ညပခ
န ညပနိှ််အ လိက
င ်ပလျန်ီပထွြှုရရ
ှိ န် မနေ််ဆ််မပဆန််ရွက်ရြ််။

နိဂးငသ
၄၄။

ဤလူ်ယ်ပရးရနြူဝါဒည််

မနြန်ြနိိ်င ််သညတွ််းရှိ

တက် ြွကလှုေရ
် ှနးညူမ

လူ်ယ်ြျနးိှ််အ တိ်င ်းရ််းညနးလူ်ယ်ြျနး၏ ဦးပဆန််ပဆွးပိွးြှုိှ််အ လွှတ်ပတန်ြျနး၊
ဝန် ြကီးဌနနြျနး၊ ညခ
န နးညငေစ် ငေါ ကိယ
င ်စနးလှယ်ြျနးြှ ေါဝ််ပရးဆွဲထနးခ
န ််း နြစ် ြေီး မနြန်ြန
ိိ်င ််သရလ
ှိ ူ်ယ်ြျနး၏ ကျန်းြနက
ြ သ့ခိင််ပရး၊ ေ်နပရး၊ လငေက
် ်ိင ်စွြ်းရ််၊ လူ့ကျ််အဝတ်၊
လူတန်ြိငးိှ်ဦ်အ းပဆန််ြှု ညရ််ညပညွးေူးပေါ််းေါဝ်် ပဆန််ရွကြ် ှုတိင့ နြ််အ ဘက်စငြသ ွ့သ ြြိုး
တိးင တက် ြေီး ြက်ဒရယ်ဒီြငိကပရစီ မနေ််ပထန််စပင ေါ်ပေါက်ပရးညတွက် ညနးပကန််း
ခိ်င ်ြနပညန၊ထိပရနက်ပညနြဟနဗျူဟနပြ
န နက် လငေ််န်းစဥ်ြျနးပရးဆွရ
ဲ နတွ်် ညပထနက်
ညကူ နေုြ််ြအ ူဝါဒြ
န စ်ည််။

ညနနဂါတ်ပြျှန်ြနှ ်းချက်ညလနးညလနြျနးိှ််အ

မနေ််ဝအ ပန

ပညနလူ်ယ်ြျနး၏ ညရ််ညပညွးိှ််အစတ
ိ ်ဓါတ်ကိင ေျိုးပထန််ပေးိိ်င ်ည််အ ြူပဘန််
တစ်ခငည နြစ် လြ်းညွှန်ပေးိိ်င ်ည််ညနြက လူ်ယ်ြျနး၏ ကိယ
င ်တ်ိင ်ကိငယ်ကျေါဝ််ြ၊ှု
ိိ်င ််သပတန်၏ေသေအ ိးင ြှု၊ ဝန် ြကီးဌနနိှ််အ ညခ
န နးပညနမ ညြွ့ဲ ညစ််းြျနး၏မ မြကိုးေြ်းြှုိ်ှ ်အ
မနေ််ညူလထ
ူ ိင ှ််အြိညနးစငြျနး၏ လက်တလ
ွဲ ငေပ် ဆန််ြှု ညနးလငးသ ပေါ််းစေ် နခ််း နြ််အ လူ်ယ်
ြျနးညနးမ ကျန်းြနက
ြ သ့ခိ်င ်ပညန ိိ်င ််သအညနးပကန််းြျနး မနြစ်လနရန် ေျိုးပထန််ပေးိိင််ရန်
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ရ််ရွယ်ည််။ လက်ရိှိ ိင်််သညပခ
န ညပန၏ လူ်ယ်ထင(ညိ့င ြဟငတ်) လငေည
် နးည််ညနးမ
ြျနးေ
န နးပနည််အ လူဦးပရဆငလနဘ်ညနး ပကန််းစွနညညငသး နေု၍ ညစိးင ရတစ်ရေ်ညပနြ
န ််အ
ကဏ္ဍပေါ််းစငသတ်ွ ်

ညထူးညပလးထနးပဆန််ရွက်မ ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ြ််အ

ဘက်စငလ
သ ူ်ယ်ြ့ွသ ြြိုးြှု ညစီညစဥ်ြျနးညနး လြ်း နေိိ်င ်ြ််အ ြူဝါဒတစ်ရေ် နြစ်ည််ဟငမ
ယငသ ေက််ေါည််။

