
 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ 

လူငယ်ရေးောမူဝါဒ 



 
 

 

 

 



 
 

ဥထ ျောဇဉ် 

 လူင ်မျေားသည် ထနာင်တစ်ချိေန်တွင် နုိင်င့ံတာဝန်မျေားကို ြုခံုးထပြာင်း တာဝန် 

 ူကကရမည်ပြစ်ပြီး အနာဂတ်နိုင်ငံထတာ်ကို ြံုထြာ်ကကရမည့်သူမျေား ပြစ်ကကြါသည်။ 

နုိင်ငံထတာ်၏ ပငိမ်းချေမ်းထရးနှင့် ြံွပ့ြိုးတိုးတက်ထရးအတွက် ထောင်ရကွ်ထနထသာ အစိုးရ 

အထနပြင့် မျိေုးေက်သစ်လူင ်မျေား အခွင့်အထရး အပြည့်အဝရရှိနုိင်သည့် လွတ်လြလ်ုံပခုံ 

စွာြံွပ့ြိုးနိုင်ခွင့်ရှိသည့်စနစ်ကို  ထနလ့ူင ်မျေားအတွက် ထြာ်ထောင်နိုင်ရန် ကကို းစား 

လျေက်ရှိြါသည်။ 

  ခုလူင ်ထရးရာမူဝါဒ ထရးေွဲပြဋ္ဌာန်းနုိင်ပခင်းသည် လူင ်မျိေုးေက်မျေား 

စနစ်တကျေြွံပ့ြိုးတိုးတက်ထရးအတွက် အထပခခံအုတ်ပမစ်တစ်ခု ခုိင်ခုိင်ပမဲပမဲ ချေမှတ်နုိင်ခ့ဲပခင်း 

ပြစ်ြါသည်။ ဤမူဝါဒတွင်  ထနနုိ့င်ငံထတာ်အတွက် အဓိကလိုအြ်လျေကရ်ှိထသာ ပငိမ်းချေမ်း 

ထရးကဏ္ဍကိုလည်း ေည့်သင်ွးေားပြီး လူင ်မျေားကို ်တိုင် ြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ရွက် 

ကာ ထနာင်လာမည့် မျေိုးေကသ်စ်မျေားအတွက် ပငိမ်းချေမ်းထရးအထမွ ထြးခဲ့နိုင်ရန်လည်း 

ရည်ရွ ်ေားြါသည်။ 

 နုိင်ငံထတာ် အရှည်သပြင့် ပငိမ်းချေမ်းြံွပ့ြိုးထရးအတွက် ထနာင်အနာဂတ် 

ထခါင်းထောင်မျေားပြစ်လာမည့် လူင ်မျိေုးေက်သစ်မျေားသည် တစထ်ခတ်ေက်တစထ်ခတ် 

ြုိမိုေူးချွန်ေကပ်မက်စွာပြင့် ထတွ ့ကကုံရမည့် စိန်ထခါ်မှုမျေားကို ထကျော်လွှားနိုင်ရန် လွနစွ်ာ 

အထရးကကးီလှြါသည်။  လူင ်ထရးရာမူဝါဒသည်  လူင ်မျိေုးေက်သစ်မျေား   အြက်ြက်မှ  

ြံွပ့ြိုးတိုးတက်နုိင်ရန် အခွင့်ရှိထသာ၊ ထောက်ြ့ံအားထြးထနထသာ ြတ်ဝန်းကျေင်၊ စနစ်တစ်ခု 

 

 



 
 

ထြါ်ထြါက်ရန် အထောက်အကူပြုမည်ဟု  ုံကကည်ြါသည်။ သိုပ့ြစ်ြါ၍ ပြည်ထောင်စု 

အတွင်း မီှတင်းထနေိုင်ကကသူ လူင ်မျေားအားလုံးက  ခုမူဝါဒကိုသိရှိကကပြီး မူဝါဒြါ 

အခန်းကဏ္ဍမျေားကို အထကာင်အေည်ထြာ်ရာတွင် ပြီးခ့ဲထသာကာလမျေား၏ သင်ခန်းစာ 

 ူစရာမျေား၊ မိမိတို၏့ အထတွးသစ်အပမင်သစ်မျေားကို ထြာ်ေုတ်၍ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် 

အပြည့်ပြင့် ြူးထြါင်းြါဝင်အထကာင်အေည်ထြာ်ထောင်ရကွ်ကကရန် တိုကတ်ွန်းအြ်ြါ 

သည်။ 

  ခုလူင ်ထရးရာမူဝါဒ ထြါ်ထြါက်လာထရးအတွက် ြါဝင်ထောင်ရွက်ခ့ဲသူ 

အားလုံးကိုလည်း ထကျေးဇူးတင်ရှိြါထကကာင်း သိရှိထစအြ်ြါသည်။     

   

   ထအာင်ေန်းစုကကည် 

  နုိင်ငံထတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် 

            

 

 

 

 



 
 

    အမှာစာ    

 

 

 

 လူင ်ေုအင်အားသည် နုိင်ငံထတာ်ြံွပ့ြိုးတိုးတကထ်ရးအတွက် တန်ြုိးမပြတ် 

နုိင်ထသာ လူစွ့မ်းအားအရင်းအပမစ်ပြစ်ပြီး ထနာင်အချိေန်တွင် အနာဂတ်နုိင်ငံကုိ ထခါင်းထောင်ရန် 

လက်ေင့်ကမ်းအထမွ ူကကရမည်ပြစ်ြါသည်။ ဒီမုိကထရစီလမ်းထကကာင်းကို ထလျှောကလ်ှမ်း 

လျေက်ရှိထသာ အစိုးရအထနပြင့် လူင ်မျေား၏အထရးြါထသာကဏ္ဍကို ချေန်လှြ်မေားဘဲ 

အြက်ြကမှ် ထပမထတာင်ထပမြှောက် ပြုစုြျိေုးထောင်ထြးသာွးရန် အစဉ်ကကို းြမ်းအားေုတ် 

လျေက်ရှိြါသည်။ 

 ေိုသိုထ့ောင်ရွက်ရာတွင် လူင ်မျေားအတွက် အခွင့်အထရးအပြည့်အဝရရိှထရးနှင့် 

လူင ်မျေား၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပမြှေင့်တင်နုိင်ထရးအတွက် အထောကအ်ကပူြုမည့် 

ပမန်မာနုိင်ငံလူင ်ထရးရာမူဝါဒကို လူမှုဝန်ေမ်း၊ က ်ေ ်ထရးနှင့်ပြန်လည်ထနရာချေ 

ေားထရးဝန်ကကီးဌာန၊ ကျေန်းမာထရးနှင့်အားကစားဝန်ကကးီဌာန၊ ြညာထရးဝန်ကကီးဌာနတို၏့ 

ဦးထောင်မှုပြင့် တိုင်းထဒသကကီး/ပြည်န ် ကို ်စားပြုလူင ်ကို ်စားလှ ်မျေား၊ ဌာန 

ေိုင်ရာကို ်စားလှ ်မျေားနှင့် UN Agencies မျေားအတူ ြူးထြါင်း၍ ထရးေွဲခဲ့ကကြါသည်။ 

 အေိုြါ ပမနမ်ာနိုငင်လံူင ်ထရးရာမူဝါဒထရးေွဲရာတွင် လူင ်ထတွေ့ုံ ထေွးထနွး 

ြဲွမျေားကို လူင ်မျေားကို ်တိုင်တကက်ကစွာ နုိင်ငံတစ်ဝန်း ကျေ ်ကျေ ်ပြန်ပ့ြန်  ့ထောင်ရကွ်  



 
 

ခ့ဲပြီး လူင ်ေုဘက်စံုြံွပ့ြိုးတိုးတကထ်ရး ကဏ္ဍအသးီသးီတွင် နုိင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လူင ်မျေား 

၏အသံကို ကို ်စားပြုထသာ အကကပံြုချေကမ်ျေား၊ ထတာင်းေို ချေက်မျေားကို ပခုံငံုေည့်သွင်း 

ထရးေွဲနုိင်ခ့ဲြါသည်။ ၎င်းကို လူင ်ထရးရာမူဝါဒထရးေွဲထရးေိုင်ရာ မူကကမ်းထရးေွဲထရး 

အြွဲ အ့စည်းအထဝး၊ လုြ်ငန်းထကာ်မတီ အစည်းအထဝး၊ ဗဟိုထကာ်မတီအစည်းအထဝးတို ့

တွင် အေင့်ေင့်ေြ်မံထေွးထနွးပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြဲွသ့ို ့ တင်ပြအတည်ပြုနုိင်ခ့ဲ 

ြါသည်။ 

  ခုအခါ ပမန်မာနုိင်ငံလူင ်ထရးရာမူဝါဒကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနုိင်ခ့ဲပြပီြစ်ရာ 

၎င်းကို အထပခခံပြီး လူင ်ေုအတွင်း ကဏ္ဍအလိုက် စနစ်တကျေြံွပ့ြိုးတိုးတကထ်ရးအတွက် 

အထောကအ်ကပူြုထြးမည့် ထရှလ့ုြ်ငန်းစဉ်မျေားကို ေကလ်က်ထရးေွဲ အထကာင်အေည် 

ထြာ်ထောင်ရကွ်သွားကကရမည် ပြစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ ထောင်ရွက်ပခင်းပြင့် လူင ်မျေားသည် 

နုိင်ငံထတာ်တည်ထောက်ထရးတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍက ြါဝင်လာနုိင်မည်ပြစ်ထသာထကကာင့် 

အေူးြင်ဝမ်းထပမာက် ဂုဏ် ူမိြါထကကာင်း သရိှိထစအြ်ြါသည်။                 

  

  ထဒါကတ်ာဝင်းပမတ်ထအး   

 ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး 

  လူမှုဝန်ေမ်း၊က ်ေ ်ထရးနှင့်ပြန်လည်ထနရာချေေားထရးဝန်ကကီးဌာန 

 

 

 



 
 

မာတိကာ 

                                အထကကာင်းအရာ စာမျေက်နှာ 

 ဥထ ျောဇဉ်  

 အမှာစာ 

၁။ နိဒါန်း ၁  

၂။ ထမျှော်မှန်းချေက်     ၃ 

၃။ ရည်မှန်းချေက်   ၃ 

၄။  လူင ်မူဝါဒ၏ ရည်ရွ ်ချေကမ်ျေား ၃ 

၅။   လူင ်မူဝါဒထရးေွဲမှု ပြစ်စဉ် ၆  

၆။   လူင ်မူဝါဒထရးေွဲထရးအတွက် အထပခခံအထကကာင်းအရင်းမျေား ၉  

၇။   လူင ်မူဝါဒ၏ အထပခခံမူမျေား ၁၃ 

၈။   အဓိြ္ပါ ်ြွင့်ေိုချေက်မျေား ၁၅ 

၉။   လူင ်မူဝါဒအဓိကကဏ္ဍမျေား ၁၈ 

၁၀။  အထရးထြါ်အထပခအထနမျေား ၄၂ 

၁၁။  လူင ်မျေားရရှိနိုင်ထသာအခွင့်အလမ်းမျေား ၄၂ 

၁၂။   လူင ်မျေား၏တာဝန်ဝတ္တ ရားမျေား ၄၂ 

၁၃။  သက်ေိုင်ရာအသးီသီး၏တာဝန်ဝတ္တ ရားမျေား ၄၃ 

၁၄။  ထြါင်းစြ်ညြှေိနှိုင်းထောင်ရွက်မှု န္တရား ၄၃ 

၁၅။  မူဝါဒကိုအထကာင်အေည်ထြာ်ထောင်ရွကပ်ခင်း  ၄၄ 

၁၆။  မူဝါဒအထကာင်အေည်ထြာ်ရန် အရင်းအပမစ်လိုအြ်ချေကမ်ျေား ၄၅ 

၁၇။  ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်းနှင့် ပြင်ေင်ပြည့်စွကပ်ခင်း ၄၆ 

၁၈။  နိဂံုး  ၄၆ 



နိဒါန်း 

၁။  မြန န်ြနိိင် ််သည််မ တိင် ်းရ််းညနးလူြျိုးပေါ််းစငသ ြှတီ််းပနထိင််ရန ိိင် ််သတစ်ခငမ

မြန စ်ည််ိှ် ်အည်ီ ြတူကွဲေန နးပညန ရိငးရနယဥ်ပကျးြှု၊ ဓပလအထငသးတြ်း ညြိင် ်းပကေ န််းမ

ညညီးညီးတိင့ ရှခိဲအည််အေန ်် လူြှုဘဝပနထိင် ်ြှုေငသစသြတူ်ီပညန မေန ််ပထန််စငိိင် ််သတစ်ခငမ

မြန စ်ေါည်။် လူ်ယဆ်ိငည်ြ်ှန ညလနးညလနပကန်််းြျနးကိင ေိင် ်ဆငိ််ထနးကေ ညူြျနးမ

မြန စ်ည််အညတွက် ိိင် ််သတစ်ိိင် ််သ၏ ညနနဂတ်ညပကန််းညဆိငးည််မ လူ်ယ်ြျနး၏ြွသ့ ြြ ိုးမ

တိငးတက်ြှုိှ် ်အ စွြ်းရ််ညပေါ်တွ််တ််ြှီပနေါည််။ လူ်ယြ်ျနးည််် ိိင် ််သ၏ညြိငးတန်မ

ပညန ညရ််းညြန စ်ြျနးြန စ်ည််အညနးပလျန်စနွ လူ်ယြ်ျနးြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ပရးညတွက် 

ြျက်ပြှနက်ကနလတွ် ် ရ််းိှးီြန ှုေ်ိှသခန ််းေန ုရန် ညလွန်ေ််ညပရးကြ ီးေြ ီး ညပခန ခသလ််းကျမ

ေါည််။ 

၂။   ယပန့ကြ္ဘနပေါ်တွ်် လူ်ယဦ်းပရ တစ်ဘီလီယသခန့်ရှရိန ကြ္ဘနအလဦူးပရမ

စငစငပေါ််း၏ ၁၈မ ရနခိင် ်ိှုန််း်ခန့်ရှိေါည်။် ကြ္ဘနအလူ်ယ်ထင၏မ ညပခန ညပနြှန ပဒညြျနးမ

ညကေ နး၊ ိိင် ််သြျနးညကေ နး၊ လူ့ညြွဲ့ညစ််းြျနးညကေ နး၊ စီးေွွနးပရး၊ လူြှုပရး၊ န််းေ်နမ

ိှ််အယဥ်ပကျးြှုညရ ကွနဟြှုြျနး ြတူ်ြီှုြျနးကိင ဆိငးရနွးစွန မကြ သု ပတွ့ပနရေါည််။ လူ်ယ်မ

ဦးပရ၏ ၈၅ရနခိင် ်ိှုန်းြှန ြွသ့ ြြ ိုးဆဲိိင်််သြျနးတွ်် ပနထိင် ်လျက်ရှိေြ ီး ညနရှပဒညတစ်ခငမ

ညတွ််းြှနေ်် ၆၀ ရနခိင် ်ိှုန်းခန့်ရှိပနေါည််။ 

၃။  လူ်ယဦ်းပရညန််းစငြှန လူ့ညညိင်း်ညဝိင် ်းတွ်် ညကျိုးရှစိွနဝ််ဆသအိငိ််ေြ ီး 

လိငညေ်ပညန ညတ််းညချက်ညလက်၊ ဗဟငညငတိှ််အဝန်ပဆန််ြှုြျနးကိင ရရှပိနပညန်လ််း     

လူ်ယည်ြျနးစငြနှြူဆ််းရဲိြွ်းေါးြှု၊ ကျနး၊ြတန်းတူြ်ြီျှြှု၊မနိြ်အကျပညနေ်နပရးညဆ််အမမမ
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ညတန်းိှ််အမမမေ်နပရးလက်လှြး်ြြီြှု၊မမမနိြ်အကျပညနကျန်းြနပရး၊   လိ််ြတှဆ််အမကူးစက်မ

ပညနပရနဂါိှ််အမညိတ်ချ်ညိင် ်ဗွီညိ္တရနယ်၊မညဆ််အည််အြြန စ်ြီမကိငယ်ဝန်ပဆန််ရခန ််း၊ ြညန်မ

စွြ်းြှု၊ လငသခြ သု ြှုြရှပိညန ပနရနထိင််ခ််း၊ ညကေ ြ်းြက်ြှုြျနး၊ မ်ြ ိြး်ချြ်းပရး၊ ိိင် ််သပရး၊ ြူးယစ်မ

ပဆးေန ဿနန၊ တန်းတူ်ြီှျြှုိှ််အ ည််အတ််အပလျနက်ေတပ်ညန ညလငေ်ညကငိ််ြရရှိခန ််းမ

စပညန မေန ဿနနညခက်ညခဲြျနးကိင ရ််ဆငိ််ပနကေ ရေါည်။် 

၄။  လူ်ယြ်ူဝါဒဆိငည်ြ်ှန ိိင် ််သတစ်ိိင် ််သရှိလူ်ယြ်ျနး၏ လူြှုပရး၊ စီးေွနးပရး၊ 

ိိင် ််သပရး၊ ေ်နပရး၊ ယဥ်ပကျးြှု၊ ြွသ့ ြြ ိုးြှု ညနနဂါတ်ညလနးညလနပကန််းြျနးကိင မြန ််အမ

ဆ်း်ိိင််ြ်အ် ြဟနဗျူဟနလြ်းညွှန်ချက်ြျနးကိငမ ိိင် ် သ်ပတန်ိှ််အ ညက်ဆိင် ်ညူြျနးမညနးလငသးြှမ

ည ္ိနဌိနန်ချပဆန််ရွက်ိိင် ်ရန် လိငညေ်ပညန ညရ််းညြန စ်ြျနး၊ ေသအေိငးြှုြျနး၊ ဝန်ပဆန််ြှုြျနးကိင 

စနစ်တကျပြန်ညွှန်းထနးပညန ြူပဘန််တစ်ခငြန စ်ေါည်။် ထိင့ပကေ န််အမ လူြှုေတ်ဝန်းကျ််မ

ညတွ််း ကျန်းြနကြ သ့ခိင် ် ေြ ီးမ ိိင် ််သပတန်ကိင ကနကွယ်တ််ပဆနက်ိိင်် ြ််အစွြ်းရ််ေန ််အဝမ

ပညန လူ်ယြ်ျနးပေါ်ထွန်းလနပစရန် ပြျှန်ြနှ််းချက်၊ လြ်းစဥ်ိှ််အရ််ရွယခ်ျက်ြျနး ေါဝ််မ

မေြ ီး လကပ်တွ့ညပကန််ညထ််မပြန်ပဆန်််ရွက်ိငိ််ြ််အ တိကျပညချနပညန ြဟနဗျူဟနမ

ြျနးညြန စ် ပေန န််းလဲပေးိိင် ်ရန် လူ်ယြ်ူဝါဒလိငညေ်ေါည်။် လူ်ယြ်ူဝါဒရှြိှညနလျှ်် 

လူ်ယြ်ျနးစွြး်ရ်် မြန ှ််အတ််ရန်ိှ််အေါဝ််ြှု ညခန်းကဏ္ဍတိငးြန ှ််အရန် ရှ််းလ််းတိကျေြ ီး 

ကျယ်ေန န့်ပညနမ ြူပဘန််တစ်ခငကိင ညတြ်ှတပ်ေးိိင် ်ည််ိ ှ််အညြျှမ ညထကပ်ြန်ေန ေါမ

မေန ဿနနြျနးကိငမပလျနအန်း်ေပေျနက်ပစြ််ြန စ်ေါည်။် 
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ပြျှန်ြှန်းချက်   

၅။ ိိင် ် သ်တကနိှ််အရ််ပဘန််တန်းိိင် ်ြ််အ ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ပညနမ ဒီြိငကပရစီြက်ဒရယ် 

မေန ််ပထန််စင ပေါ်ထနွ်းလနပရးညတွက ် လူ်ယြ်ျနးက ညဓိကညခန်းမ ကဏ္ဍတစ်ရေ်ြှမ

ပန၍မ စ််းလငသး်ီညွတ်စွနမြန ််အ ဦးပဆန််ေူးပေါ််းမကြ ိုးေြ်းပဆန််ရွက်မ လနိိင် ်ပစရန် 

ပြျှန်ြနှ်းေါည််။ 

ရ််ြှန်းချက် 

၆။  ကျန်းြနကြ သ့ခိင််ပရး၊ ေ်နပရး၊ လူြှုပရး၊ စွြ်းရ််၊ လူ့ကျ််အဝတ၊် 

လူ့တန်ြငိးိှ််အ ဦးပဆန််ြှုမ ညရ်ည်ပညွး၊ ေူးပေါ််းေါဝ််ပဆန််ရွကပ်ရး စည်တ်ိင့တွ်် 

ညနတူ်ီြျှ ဘကစ်ငသြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ပညန လူ်ယ်ြျနးညြန စ် ေျိုးပထန််ပေးေြ ီး 

ိိင် ််သအညနးပကန််းမလူ်ယြ်ျနး ပေါ်ထနွ်းလနရန်မရ််ြှန်းေါည််။ 

လူ်ယ်ြူဝါဒ၏ရ််ရွယ်ချက်ြျနး 

၇။ ပညနကေ်ါတိင့ည်် လူ်ယြ်ူဝါဒ၏ ရ််ရွယခ်ျက်ြျနးြန စ်ေါည ်် - 

 (က) ညနနဂတ်တွ် ် တိင် ်းေန ််၏  ညခန်းကဏ္ဍညနးလငသး၌  လူ်ယြ်ျနး၏ 

ဦးပဆန််ြှု စွြ်းရ််ြန ှ််အတ််ိိင်ပ်ရးညတွက် လိငညေ်ပညန ညရ်မ်

ညပညွးေန ််အြီည််အ ေ်နည််ယပူရးမ ညခွ််အညလြ်းြျနး ပြန်ထငတ်မ

ပေးိိင် ်ရန်၊ 
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 ( ခ) လူ်ယြ်ျနး၏စွြ်းရ််၊ ကျွြ်းကျ််ြှို ှ််အ ထိငက်တ်န်ပညနမညလငေ်ညကငိ််မ

ြျနးရရိှပစခန ််း၊ တထီွ် ်ြန်တီး ထငတ်လငေ်ိ ိင် ်ည််အ ညခွ််အညလြ်းြျနးမ

ကိင ပြန်ထငတပ်ေးခန ််းြန ််အ ိိင် ််သ၏စးီေွနးပရး ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ြှုတွ် ် 

ေါဝ််လနိိင် ်ပစရန်၊ 

 ( ဂ) စီြသညငေခ်ျုေ်ြှုစွြး်ရ်၊် ဦးပဆန််ြှုစွြ်းရ််၊ ိိင် ််သညနးပကန််းမေီညြှုမ

ိှ််အေတည်ကည်််အ ညရ်ည်ပညွးြန ််အြနးလနခန ််းြန ််အ တနဝန်ယူြှု၊ 

တနဝန်ခသြှုစိတဓ်ါတ်ကိင ေျိုးပထန််ပေးိိင််ရန်၊ 

 (ဃ) ညိေ္ပသိှ််အ န််းေ်န၊ တိင် ်းရ််းညနးစနပေိှ််အဘနညနစကနး၊ ိိင် ််သခန နးမ

ဘနညနစကနး၊ လကည်ပ ကကတမေန မဘနညနစကနးိှ််အ ြျက်ြြန ််စနပေ၊ 

ရိငးရနယဥ်ပကျးြှု ဓပလအထငသးတြ်းြလှယ်ပရး ညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ 

ေတ်ညက်ေြ ီး မြန ှ််အတ််ပေးရန်၊  

( ်) ြျိုးဆကေ်ွနးိှ််အ လိ််ြှုဆိင််ရနမ ကျန်းြနပရးဗဟငညငတြျနး၊ ညပခန ခသမ

ကျန်းြနပရးဆိင် ်ရန ညချက်ညလက်ြျနး လကလ်ှြး်ြီရရိှပစရန်၊ စိတ်မ

ကျန်းြနပရးညေါညဝ်် လိငညေ်ပညနမကျန်းြနပရးဆိင် ်ရနဝန်ပဆန််ြှုမ

ြျနးရရိှပစရန်၊ 

 ( စ) ညိ္တရနယ်ရိှပညနမ ပဆးဝါးြျနးိှ််အ ြူးယစ်စွလဲြ်းပစတတ်ပညနမညရနမ

ြျနးကိင လူ်ယြ်ျနးညတွက်ဘကပ်ေါ််းစငသြှမထပိရနက်စွနမကနကွယ်ရန်၊ 

 (ဆ) ဇီဝိှ််အ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််ထိန်းညြိ်းပရးိှ််အ ြွသ့ ြြ ိုးြှုလိငညေ်ချက်တိင့ မ

ညကေ နး ဟန်ချက််ီြျှတပရးကိငမ ဦးစနးပေးည််အ ပရရှ်တ်််တသအမ
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ပညနမ ြွသ့ ြြ ိ းုြှုလငေ််န်းြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနးကိငယ်ေိင် ်ညညိစိတ်ြန ််အ ေါဝ််မ

လနိိင် ်ရန်၊   

 ( ဇ) ိိင် ််သပတန်၏ ြွသ့ ြြ ိုးပရးလငေ််န်းြျနးတွ်် ဇီဝိှ််အညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််မ

ထနိ်းညိြ်းပရးကိင ဟန်ချက််ီ်မီပေါ််းစေ်ပဆန််ရွက်ိ ိင် ်ပရးညတွက်မ

ညြျိုးညနးပရးစဉ်ဆက်ြေန တ်မ ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ြှုဆိင် ်ရနမ လငေ်် န်းြျနးမ

တွ်် လူ်ယြ်ျနးကိငယ်ေငိ််ညညိစိတ်ြန ််အ ေါဝ််လနိိင် ်ရန်၊ 

 ( စျ) လူ်ယြ်ွသ့ ြြ ိုးြှုမ ညစီညစဥ်ြျနးကိင ိိင် ််သညတွ််းရှိ ြူဝါဒြျနး၊ ြဟနမ

ဗျူဟနစီြသကိနး်ြျနးတွ် ်ထ််အညွ််းိိင် ်ရန်၊ 

 (်) ညြျို းညနးမ ရ််ကေ နးပစအပရး၊ ညြျို းညနးညွ််မေန ််မ လက္ခဏနတ််ပဆနက်မ

ပရးိ ှ််အ ိိင် ် သ်ပတန်တ််ပဆနက်ပရးတွ်် လူ်ယ်ြျနးဦးမပဆန််ေါဝ််ြှု တိိတိမ

ကျကျေန ဌနန်းပေးရန်၊ လူ်ယ်ြျနးညကေ နး မေန ််ပထန််စငစိတဓ်ါတ် ထနွ်းမ

ကနးေန န့်ေွနးလနပစရန်၊ 

 ( ဋ) ညထူးညပလးပေးရြ်အ် လူ်ယြ်ျနးကိင ခွဲခန နးဆက်ဆသခန ််းြမှကနကွယ်မ

ပေးရန်၊မညခွ််အညလြ်းြျနးြန်တီးပေးရန်ိှ််အမိိင် ််သပတန်၏ လငေ်် န်းစဥ်မ

ြျနးတွ်် ေါဝ််ပဆန််ရွက်ိိင် ်ရန်၊  

 ( ဌ) ိိင် ််သတကနိှ််အ ချိတဆ်ကပ်ဆန််ရွက်ေြ ီး ရ််ပဘန််တန်းိိင််ပညန 

လူ်ယြ်ျနး ပေါ်ထကွ်လနပစရန်၊ 

 ( ဍ) လူ်ယြ်ူဝါဒကိင လကပ်တွ့ညပကန််ညထ််ပြန်ရန် ညေန ််အညဝမ

တနဝန်ယြူ််အယိ္တရနး၊ လူ်ယြ်ွသ့ ြြ ိုးြှု၊ ညပခန ခသညပဆနက်ညညငသြျနးမ

ပြန်ထငတရ်န်ိှ််အလူ်ယြ်ွသ့ ြြ ိုးြှု မြန ှ််အတ််ရနတွ်် မေန ််ပထန််စငညစိငးရမ



6 
 

ညြွဲ့ ြျနးိှ််အ တိင် ်းပဒညကြ ီး၊ မေန ််နယည်စိငးရညြွဲ့ြျနး၏ ညခန်းမ

ကဏ္ဍိှ််အ ဘဏ္ဍနရန်ေငသပ်ွကိင တိကျရှ််းလ််းစွန မေန ဋ္ဌနန်းပေးိိင််ရန်၊ 

 ( ဎ) လူ်ယြ်ူဝါဒ ညပကန််ညထ်ပ်ြန်ြှုဆိင် ်ရန ယိ္တရနးလ်ေ်တ်ရနမ

တွ်် ညြှန်တကယ် ထပိရနက်ြနှ်ကန်ပညန ညပကန််ညထ်ပ်ြန်မ

ိိင် ်ြှု လငေ်် န်းစဥ်ြျနးညတွက် ညကဆ်ိင် ်ရနိှ််အ တိင် ်းပဒညကြ ီး၊ 

မေန ််နယ်ညလိငက် လူ်ယပ်ရးရနြူဝါဒ ပေါ်ထကွ်လနပစရန်၊ 

 (ဏ) လူ်ယြ်ျနးည်် မ်ြ ိြး်ချြ်းြှုကိင ချစ်ခ််ြန တ်ိိငးပညနေတ်ဝန်းကျ််မ

တစ်ရေ်ကိင ြန်တီးပြန်ပဆန််ိိင််ပစရန်ိှ််အ မ်ြ ိြ်းချြ်းပရးြန စ်စဥ်တွ်် 

လူ်ယ်ြျနး၏ေါဝ််ြှု ညခန်းကဏ္ဍကိင မြန ှ််အတ််ညနးပေးရန်။ 

လူ်ယ်ြူဝါဒပရးဆဲွြှုြန စ်စဥ် 

 

၈။  မြန န်ြနိိင် ််သည်် လူ်ယြ်ူဝါဒြရှိပညးည််အ ကြ္ဘနအိိင် ််သ(၃၀)ပကျန်ထဲတွ် ် 

တစ်ခငညေါညဝ်် မြန စ်ည််။ မြန န်ြနိိင် ််သရှိ လူ်ယြ်ျနးြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ြှုညတွက် လူ်ယမ်

ြူဝါဒတစ်ရေ်ရိှရန်မ လိငညေ်ည်က်ိင ပခတ်ညဆက်ဆက်ညစိငးရြျနးက ညိရှိခအဲပညန်လ််း 

ညခက်ညခဲညြျိုးြျိုးိှ််အမညပခန ညပနညရေ်ရေ်ပကေ န််အမလူ်ယြ်ူဝါဒပရးဆွဲိိင််ခန ််းြရှခိဲအေါ။ 

လူ်ယြ်ူဝါဒြရှိပညန်လ််း လူ်ယြ်ျနးိှ််အေတ်ညက်ည််အမညပရးညရနိှ််အကိစ္စရေ်ြျနးကိင 

ညကဆ်ိင် ်ရနဝန်ကြ ီးဌနနြျနးိှ််အ ညြွဲ့ညစ််းြျနးက ြဟနဗျူဟနြျနးိှ််အ လငေ်််န်းစီြသချက်မ

ြျနးညရ ပဆန််ရွကခ်ဲအကေ ေါည််။ လိငညေ်ချက်ြျနးကိင ညတိင််းညတနတစ်ခငညထိ မြန ််အမ

ဆ်း်ပေးိိင််ပညန်လ်း် မေြ ီးေန ််အစငသပညနမ ညပခန ညပနကိင ရရှခိဲအခန ််းြရှေိါ။ ညထူးညြန ််အ 
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ဝန်ကြ ီးဌနနြျနးညကေ နး၊ ညြွဲ့ညစ််းြျနးညကေ နး၊ ပဒညတစ်ခငိှ် ်အတစ်ခငညကေ နး ်ှိိ ိှ်ု ်းမ

ပဆန််ရွကြ်ှုယိ္တရနး ေီေန ််ြှုြရှိည််အညတွက် ညခက်ညခဲြျနးစွနကိင ရ််ဆငိ််ခအဲရေါည််။  

၉။  ၂၀၁၂ခငိှစ်ြမှ စတ််ေြ ီးမ လူ်ယည်ြွဲ့ ြျနး၊မ လူ်ယက်ွန်ရက်ြျနးညချ််းချ််း၊ 

ညေန န်ညလနှ် ေူးပေါ််းချိတဆ်ကပ်ဆန််ရွကြ်ှုြန ််အ ဦးပဆန််ကန ညရေ်ြက်ညြွဲ့ညစ််းမ

ြျနး၊ ိိင် ််သတကနညြွဲ့ညစ််းြျနးကမ မြန န်ြနိိင် ််သ၏ လူ်ယြ်ူဝါဒမ ေီေီေန ််ေန ််ြန စ်ပေါ်လနမ

ပရးတွန်းညနးပေးခဲအေါည််။ မြန န်ြနိိင် ််သ၏မ ိိင် ််သပရး၊ စီးေွနးပရး၊ လူြှုပရးညပခန ညပန 

ြတ််ြ် ိြြ်ှုြျနးက ြူဝါဒပရးဆွဲပရးြန စ်စဥ်ညတွက် ပိှန််အပိးှကေ န့်ကေ နြှုြျနး မြန စ်ပစခဲအမ

ည်က်ိငလ််း ည််ခန်းစနယူြယွ်ပတွ့ရှခိဲအမရေါည််။ 

 

၁၀။  ၂၀၁၆ခငိှစ်၊ မေန ််ညူ့ညစိငးရလက်ထက်တွ််ြူ လူ်ယြ်ူဝါဒပရးဆွဲပရးည်် 

ဦးစနးပေးြန စ်လနည်ြ်ှ ညစေန ုကန ဤြူဝါဒြန စ်ပေါ်လနပရးညတွက် ညပခန ညပနမ

ပကန််းြျနး ပေါ်ပေါက်လနခဲအေါည််။ လူ်ယြ်ျနးဘက်ြလှ်း် လူ်ယက်ွန်ယကြ်ျနး၊ 

ညြွဲ့ညစ််းြျနး ေီေီေန ််ေန ််လှုေ်ရှနး ပဆန််ရွက်ပနချိန်ြန စ်ည််အညတွက် တက်ကြွ ေြ ီး 

လူ်ယ်ပကန််းကျို းလိငလနးညူမ လူ်ယ်ြျနးေါဝ််ရန်မ ညဆ််ည််အြန စ်လနေါည််။ မေန ််ပထန််စငမ

ညြ္မတြန န်ြနိိင် ််သည်် လူ်ယြ်ျနး၏မ ညရ်ည်ပညွး၊ စိတဓ်ါတ်၊ စွြ်းညနးိှ််အမ ညလနးမ

ညလနြျနးကိင ယငသကေ ််ည််အန််းတူ ိိင် ် သ်တိငးတက်ြွသ့ ြြ ိုးပရး၏ ညပခန ခသကျေြ ီး တန်ြိငးရိှပညန 

ညရ််းညြန စ်တစ်ခငညြန စ် ြှတယ်ူေါည််။ ထိင့ပကေ န််အ ိိင် ််သပတန်ညစိငးရ၏ လြ်းညွှန်ြှုြန ််အ 

လူြှုဝန်ထြ်း၊ ကယဆ်ယပ်ရးိှ််အမ မေန န်လ်ပ်နရနချထနးပရးဝန်ကြ ီးဌနန၊ ကျန်းြနပရးိှ််အမ

ညနးကစနးဝန်ကြ ီးဌနန၊ ေ်နပရးဝန်ကြ ီးဌနနတိင့ိှ််အညတူ လူ်ယြ်ျနးြှဦးပဆန််ေါဝ််မ

ပညန လူ်ယြ်ူဝါဒပေါ်ပေါက်လနပရးပကန်ြတီ ညဆ််အဆ််အြွဲ့စ််းကန လငေ်် န်းြျနးမ
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စတ််ိငိ််ခအဲေါည်။် ထိငပကန်ြတီ ညဆ််အဆ််အတွ််လ်း် လူ်ယက်ိငယ်စနးလှယ်ြျနးမ ေါဝ််မ

ကန ြွဲ့ စ််းထနးရှိေြ ီး လူ်ယြ်ျနး၏ညပဘနထနး၊ လူ်ယြ်ျနး၏ညညသိှ််အ လူ်ယြ်ျနးမ

၏ညကြ သဥနဏ်ကိင ညပခန ခသကျကျရယူိိင််ရန် စီြသပဆန််ရွကခ်ဲအေါည််။ ထိငညိင့ပရးဆွဲရနတွ်် 

လူ့ညခွ််အညပရး စသချိန်စသညွှန်းြျနး၊ ိိင် ််သ၏ညပနညထနးညရ ြတူကွဲေန နးြှုြျနး၊ ပြန ေန ််မ

လိငညေ်ချက်ြျနး၊ လကရှ်ိကျ််အညငသးပနပညနညခန နးြူဝါဒြျနး၊ ညြျိုးညနးညဆ််အ ြဟနဗျူဟနမ

ြျနးိှ််အ ပညွြြီှုြရှပိညန်် စဥ်းစနးညငသးညေ်ခဲအေါည််။ 

၁၁။  တိင် ်းပဒညကြ ီး/မေန ််နယည်လိငက် လူ်ယပ်ဆးွပိွးေွဲြျနး၊ ြိငရြ်ြျနးမ ်ှိိ ိှ်ု ်းြှုမ

ြျနးကိင ညတတ်ိိင် ်ဆငသး ကျယ်ကျယ်ေန န့်ေန န့်ပဆန််ရွကခ်ဲအည််အညေန ်် ညတ််းစန၊ ပရဒီယိင၊ 

ရငေ်ြန ််ညသကေ နး ညစီညစဥ်ြျနးြန ််အလ်း် တစ်ိိင် ််သလငသးရှိ လူ်ယြ်ျနး၊ စိတဝ်််စနးညူြျနး 

ညိရိှိိင််ရန်ိှ််အ ညကြ သေန ုိိင််ရန် စီစဥ်ပဆန််ရွကခ်ဲအည််။ ထိင့ညေန ်် လူ်ယြ်ျနး၏ ညပဘနမ

ထနးညြန ််ပကနက်ခသခန ််းကငိ ကွ််းဆ််း၍လ််းပကန််း၊ ည််တနနက်လြူှုကွန်ရက်ြှမ

လ်း်ပကန််း မေန ုလငေ်ခဲအကေ ေါည််။ တိင် ်းပဒညကြ ီး၊ မေန ််နယ်ကိငယ်စနးေန ု လူ်ယ်ကိငယ်စနးမ

လှယ်ြျနးကိင လူ်ယ်ြျနးကိငယ်တိင် ်မ ပရွးချယ်ညတ်ြှတ်ေြ ီး ပကန်ြတီညညီးညီးတွ်် ေါဝ််မ

ိိင် ်ရန် ဆငသးြန တ်ချက်ချခဲအကေ ေါည််။ 

၁၂။  လူ်ယြ်ျနးိှ််အ ညကဆ်ိင် ်ပညနညပကေ န််းညရနိှ််အ ကိစ္စရေ်ြျနးြှန တစ်ခငိှ် ်အမ

တစ်ခင ဆကစ်ေ်ပနည််ြန စ်ရန ညစိငးရဌနနညချ််းချ််း၊ ညြွဲ့ညစ််းမ ညချ််းချ််းိှ််အ 

ညကဆ်ိင် ်ညူညချ််းချ််း ေူးပေါ််းပဆန််ရွကြ်ှုလိငညေ်ည်ြ်ှန ထ််ရှနးည်။် ထိင့ပကေ န််အ 

ဝန်ကြ ီးဌနနြျနး၊ ကငလညြဂ္ဂညြွဲ့ညစ််းြျနး၊ လူြှုပရးညြွဲ့ညစ််းြျနး၊ လူထငညပခန ေန ုမ

ညြွဲ့ညစ််းြျနးိှ််အ လူ်ယည်ြွဲ့ ြျနး ချိတဆ်ကပ်ဆန််ရွက်ိ ိင် ်ြ််အမ လကပ်တွ့ကျပညန 

ယိ္တရနးတစ်ခငပြန်ပဆန််မေြ ီး ဤြူဝါဒကိင ပရးဆွဲခဲအေါည််။  
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၁၃။  မြန န်ြနိိင် ််သမ လူ်ယြ်ူဝါဒပရးဆွဲပရးဆိင််ရန ြူကေ ြ်းပရးဆွဲပရးညြွဲ့ မ ညစ််းမ

ညပဝး(၃)မကြ ိြ၊် လငေ်် န်းပကန်ြတီမ ညစ််းညပဝး(၂)မကြ ိြ်ိ ှ််အမ ဗဟိငပကန်ြတီညစ််းမ

ညပဝး(၁)မကြ ိြတ်ိင့ မ ကျ််းေပဆန််ရွကခ်ဲအေြ ီး လူ်ယြ်ူဝါဒပရးဆွဲပရးဆိင််ရန ပကန်ြတီမ

(၃)ရေ်ပတွ့ဆငသေွဲကိင (၂၄.၈.၂၀၁၇)ရက်ပန့တွ်် ဗဟိငပကန်ြတဝီ်် မေန ််ပထန််စငဝန်ကြ ီးမ

(၃)ဦးိှ်အ်ညတ ူ ကျ််းေေန ုလငေခ်ဲအေြ ီး ဤလူ်ယပ်ရးရနြူဝါဒကိင ညက္ကရနဇ် ၁၃၇၉ ခငိှစ်၊ 

တန်ပဆန််ြငန်းလဆငတ်၊မ ၅ရကမ် (ခရစ်ိ ှစမ် ၂၀၁၇ခငိှစ်၊မ ိိငဝ််ဘနလ၊မ ၈ရက်) ပန့တွ််မ

ညတ််ေန ုမမေန ဋ္ဌနန်းခဲအေါည််။ 

လူ်ယ်ြူဝါဒပရးဆဲွပရးညတွက် ညပခန ခသညပကေ န််းညရ််းြျနး 

၁၄။  မြန န်ြနိိင်် သ်ည်် ညပရှ့ပတန််ညနရှပဒညတွ််မတ််ရိှေြ ီး ဧရိယနညကျယ်ညဝန်းမ

၂၆၁,၂၂၈ စတငရန်းြိင် ်ကျယ်ဝန်းပညနမိိင် ််သတစ်ိိင် ််သြန စ်၍ ညေူေငိ််းရနညီဥတငမစိငးြိငးပညနမ

ိိင် ် သ် ြန စ်ေါည််။ ေထဝီညပနညထနးညရမပတန််တန်းြျနး၊ ပြန ေန န့်ပဒညြျနး၊ ကြ်းရိငးတန်းပဒည၊ 

မြန စ်ဝကျွန်းပေါ်ပဒည၊ မြန စ်ပချန််းည််းညိင််၊ ညစ်ပတနြျနးိှ််အတွ််းထကွ်မ ညယသဇနတြျနးမ

ရှပိညနမိိင် ််သတစ်ိိင် ််သလ််းြန စ်ေါည်။် 

၁၅။  မြန န်ြနိိင် ််သည်် ကြ္ဘနအလြူှုညညိငက်ညဝန်းတွ်် ကငလညြဂ္ဂညြွဲ့ဝ်် ိိင် ််သမ

တစ်ိိင် ််သညြန စ် ရေ်တ််လျက်ရိှေြ ီး ကပလးညူ် ယ်ညခွ််အညပရးဆိင််ရန ညပဘနတူမ

စနချုေ်၊ညြျိုးညြီးြျနးညနးန််းြျိုးစငသြန ််အ ခွဲခန နးြှုေပေျနက်ပရးဆိင် ်ရန ညပဘနတူမစနချုေ် 

ိှ််အ ြညန်စွြ်းညညူခွ််အညပရးြျနးဆိင် ်ရန ညပဘနတူစနချုေ်တိင့ကိင လက်ြတှ်ပရးထိငး 

ထနးေြ ီးြန စ်ေါည်။် ထိင့ မေန ်် ညေန ််ေန ််ဆိင် ်ရန လူ့ညခွ််အညပရးပကေ န် နစနတြ်းညရလူ့ 

ညခွ််အညပရးဆိင် ်ရနြျနးကိငလ််း ညပလးထနးလိငက်နနရြ််အိ ိင် ််သမတစ်ိိင် ််သြန စ်ေါည််။ 
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၁၆။  ၂၀၁၄ခငိှစ်၊ လူဦးပရိှ််အညိြ်ညပကေ န််းညရန ညန်းပခါ််စနရ််းညရ မြန န်ြနမ

ိိင် ် သ်ရိှ လူဦးပရစငစငပေါ် ်းြှန၊ (၅၁.၄)ညန်းရိှေြ ီး ညြျို းညနး၊မညြျို းညြီးညချို းြှန (၉၃း၁၀၀) ညချို းမ

မြန စ်ည််။ လူ်ယ်၏ ညဓိေ္ပါယ်ြွ််အဆိငချက်ညတွက် ညကြ သု းဝ််ိငိ််ပညနမညညက်ညေိင် ်းညခန နးမ

ညလိငက်မလူဦးပရညချိုးညစနးြှနမပညနက်ေါညတိင််းြန စ်ည်် - 

 (က) ၁၅ိှစ်ြှ ၁၉ိှစ ် ၉.၂၀ % 

 ( ခ) ၂၀ိှစ်ြှ ၂၄ိှစ ် ၈.၆၁ % 

 ( ဂ) ၂၅ိှစ်ြှ ၂၉ိှစ ် ၈.၂၅ % 

 (ဃ) ၃၀ိှစ်ြှ ၃၄ိှစ ် ၇.၇၅ % 

ညြျိုးညြီးဦးပရက ညြျိုးညနးဦးပရထက်ြျနးပနရပညန ညပကေ န််းညရ််းြျနးတွ်် 

မြန စ်ိိင် ်ပခန ရှညိ်ြ်ှန ပရွှ့ပေန န််းညနွးလနခန ််းိှ််အ ညြျိုးညနးြျနး၏ ပညဆငသးြှုိှုန်းမ မြန ််အြနးမ

မခန ််းပကေ န််အ မြန စ်ိငိ််ေါည််။ လူ်ယလ်ူရွယြ်ျနးေါဝ််ပညန ၁၅ိှစ်ြှ ၆၄ိှစ်ရိှ ညလငေ်လငေ်မ

ိိင် ်ပညန လူဦးပရညချိုးညစနးြှန ၆၅.၆% ရှပိနရန လူဦးပရေ်နရှ််ြျနး၏မ ညဆိငညရ 

ထိငညိင့ြျနးေန နးပနခန ််းည်် “လူဦးပရဆိင် ်ရန ဆငလနဘ”် မြန စ်ေြ ီး ဆယစ်ငိှစ်ိစှ်စငညတွ််း 

ညကျိုးရှစိွနညညငသးချိိင် ်လျှ်် တိင် ်းေန ််တစ်ေန ််၏မ ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ြှုကိင ညပထနက်ညကူမ

မေန ုိိင််ပကေ န််း ပတွ့ရှရိေါည်။် 

 

၁၇။  တစ်ိိင် ််သလငသး ညတိင််းညတနညရ စနတတ်ပြန နက်ြှို ှုန်းည ်် ေျြ်းြျှ ၈၉.၅ % 

ရှပိညန်လ််း ရှြး်ေန ််နယ၊် ကရ််ေန ််နယ်ိ ှ််အ ချ််းေန ််နယတ်ိင့တွ်် စနတတ်ပြန နက်ြှုမ

ိှုန်းြျနး နိြ်အကျပနပညးပကေ န််း ညန်းပခါ််စနရ််းက ပြန်ေန ေါည််။ ညညက ် ၁၅ ိှစ်မ
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ြတိင် ်ြီ ညြျိုးညနး၊မ ညြျိုးညြီး ပကျန််းပနြှုေြနဏြှန ြကွနခန နးပညနလ််း် ညညက် 

၁၅ိှစ်ညထက်မ ပရနက်ပညနညခါ ညြျိုးညြီးဦးပရိှ််အမ ိိှ်ု ်းယှဥ်လျှ်် ညြျိုးညြီးြျနးမ

ပကျန််းတက်ိ ှုန်းည််မပလျနအန်း်ညွနးည််ကိငမပတွ့ရှိရေါည််။ ညညက်ညရွယ်ကြ ီးလနမ

ည််ိ ှ််အ ညြျိုးညြီးြျနး၏ စနတတ်ပြန နက်ြှို ှုန်း ကျဆ််းလနေါည််။  

၁၈။ ညလငေ်လက်ြဲအိှုန်းြှန တစ်ိိင် ််သလငသးညပနြန ််အကေ ််အလျှ်် ညညက် ၁၅ ိှစ်ြ ှ၆၄ 

ိှစ်ညတွ််းရှိ လူဦးပရ၏ ၄ % မြန စ်ေြ ီး၊ ြွန်ေန ််နယ၊် ကရ််ေန ််နယ်ိ ှ််အ ရခိင် ် ေန ််နယတ်ိင့ မ

တွ်် ညလငေ်လက်ြဲအိှုန်း ေိငြိင ြန ််အြနးပကေ န််း ပတွ့ရှရိေါည်။် 

၁၉။ လူဦးပရစငစငပေါ််း၏ ၄.၆%ြှန ြညန်စွြ်းြှုတစ်ြျိုးကိင ညန််းဆငသးမ ခသစနးပနရမ

မေြ ီး ညြျိုးညြီးြျနး၏ ြညန်စွြ်းြှုရနခိင် ်ိှုန်းက ညြျိုးညနးြျနးထက်ေိငပကေ န််းမ-ပတွ့ရှရိေါမ

ည်။် ြညန်စွြ်းြှုညြျို းညစနးတွ်် ၂၀၁၄မခငိစှ်၊ ညိြ်ညပကေ န််းညရနမညန်းပခါ််စနရ််းမ

ညရ ညညက်(၁၅-၃၄)ိှစ် ညတွ််းရှိ ြညန်စွြ်းလူ် ယ်ြျနးြှန (ညြန ််ညနရငသချွတ်ယွ််းညူ-

၅.၃၀%၊ ကိငယ်ည ကဂါြညန်စွြ်းညူမ-၈.၄၉%၊ညကေ နးညနရငသ ြညန်စွြ်းညူ -၈.၆၄%၊ ဉနဏ်ရ််မ

ြြှ ီ- ၁၂.၄၁%) ညြန ််မညနရငသချို့တဲအညူ ညနးလငသး၏ ၁၃.၇၈ % ြှန ညညက် ၁၅ ိှစ်ြ ှ၃၄ ိှစ်မ

ညတွ််းရှိညြူျနးြန စ်ည််။ ကိငယ်ည ကဂါြညန်စွြး်ညူညနးလငသး၏ ၉.၁၃ %ြှနညညက ်၁၅ ိှစ်မ

ြ ှ၃၄ ိှစ်ညတွ််းြန စ်ေါည်။်  

၂၀။ တစ်ိိင် ််သလငသး၏မပြွးိှုန်းကေ ြ်းြှန လူဦးပရတစ်ပထန််တွ်် ၁၈.၉ ပယနက်ြန စ်မ

မေြ ီး၊ ပကျးလက်ပဒည၏ပြွးိှုန်းကေ ြ်းြှန မြြ ို့ေန ထက် ေိငြိငြန ််အြနးေါည်။် ညညက်ညရွယမ်

ညလိငက် ပြွးြွနးိိင််ြှုိှုန်းကိင ပလအလနရနတွ်် ၁၅ ိှစ်ိှ််အ ၁၉ ိှစ်ညကေ နး ဆယ်ပကျန်ညက်မ

ပြွးြွနးြှုိှုန်းည်် ြိန်းကပလး ၁၀၀၀ ဦးတွ်် ၃၃ ဦး မြန စ်ေြ ီး ညပရှ့ ပတန််ညနရှပဒညမ
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တွ််းိိင် ််သြျနးိှ််အ ိိှ်ု ်းယှဥ်လျှ်် ညန််း်ယ်ြန ််အြနးည်က်ိင ပတွ့ရှရိေါည််။ ထိင့ညေန ်် 

ညညက ်၁၅ ိှစ်ြှ ၂၄ ိှစ်ညတွ််း လူ်ယလ်ူရွယြ်ျနး၏ ၇၅ % ပကျန်ည်် ညိြ်ပထန််ြမ

ကျပညးညူြျနး မြန စ်ပနေါည််။ ပြွးြွနးေြ ီးမကပလးပညဆငသးြှုြျနးတွ်် မြြ ို့ေန ိှ််အပကျးလက်မ

ိိှ်ု ်းယှဥ်ေါက ပကျးလက်ပဒညြျနးတွ်် ညြန စ်ြျနးည်က်ိင ပတွ့ရှရိေါည််။  

၂၁။  မေန ််တွ််းမ ပေန န််းပရွှ့ပနထိင််ညူဦးပရ စငစငပေါ််း၏ ၃၄ % ြှန ညလငေ်ညကငိ််မ

ရှနပြွရန်ညတွက်မ ပေန န််းပရွ့ှ မခန ််းြန စ်ေြ ီး၊ ၀.၇၈% ြှနမ နယ်ပြန ပဒညြတ််ြ် ိြ်ြှုပကေ န််အ 

ပေန န််းပရွှ့ပနထိင် ်ရခန ််းြန စ်ပကေ န််း ညန်းပခါ််စနရ််းကမဆိငေါည််။ 

၂၂။  တိကျပညန ညငပတညနညပထနက်ညထနးြျနး ြရှိပညးပညန်လ််း လူ်ယမ်

ြျနး၏ ကျန်းြနပရး၊ ေ်နပရး၊ ြွသ့ ြြ ိုးပရးညပခန ညပနြျနး နိြ်အကျပနြှုြျနးကိင ပနရနပဒညမ

ညချို့တွ်် ခသစနးပနရပကေ န််း လူ်ယပ်ဆးွပိွးေွဲြျနး၊ ညပဘနထနးမ စစ်တြ်းပကနက်ယြူှုမ

ြျနးက ညကပ်ညထူလျက်ရှေိါည််။ လကရှ်ိညပခန ညပနတွ်် မြန န်ြနိိင် ််သည်် ဒီြငိကပရစီမ

တ်ပ်ဆနက်ပရးကနလတွ်် ရှပိနပညန်လ််း ိိင် ််သပရး၊ စီးေွနးပရး၊ လူြှုပရး၊ မ်ြ ိြး်ချြ်းမ

ပရးတွ်် တ််ြ် ိြြ်ှု လငသပလနက်စနွ ြရှိပညးေါ။ ပနရနပဒညညလိငက် ညစ်ပတနေန န်းတီးြှုမ

ြျနး၊ ညယသဇနတညလွန်ညကျွသ ညငသးစွဲြှုြျနးရှိပနေြ ီး ညကျိုးဆကည်ရ ရနညီဥတငပေန န််းလဲမ

ည််အ ဆ််အေနွးဆိငးကျိုးြျနးမကိင ထခိိငက်ခသစနးရည််အ ညပခန ညပနတွ််လ်း်မ ရှပိနေါည််။ 

တရနးဥေပဒစိငးြိငးပရး ညနးန််းပနည််အညတွက် လူ်ယြ်ျနးညေါညဝ်် မေန ််ညူလထူငမ

၏ဘဝလငသခြ သု ပရး ညထူးညြန ််အ ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနး၏လငသခြ သု ပရးိှ််အ ညိ္တရနယ်က််းရှ် ်းပရးမ

ကဏ္ဍတွ် ် လိငညေ်ချက်ြျနး ရှပိနေါည််။ ထိငြျှြက ေ်နပရး၊ စီးေွနးပရးိှ််အ ညလငေ်မ

ညကိင်ည်ခွ််အညလြ်းြျနး နိြ်အကျပနခန ််း၏ ညကျိုးဆကည်ြန စ် ပေန န််းပရွှ့ညွနးလနခန ််း၊ 
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မေန ််ေိိင် ််သြျနးညိင့  ထကွ်ခွနခန ််းညေန ်် လူကငန်ကူးခသရည််အ မေန ဿနနြျနးလ််း ဆ််အေနွးမ

မြန စ်ပေါ်လျက်ရိှေါည််။ 

၂၃။ လူ်ယြ်ျနး၏ ညပရးညရနကိစ္စရေ်ြျနးတွ်် လူ်ယြ်ျနးကိငယ်တိင်် ေါဝ််မိိင် ်ြှုမ

ညပခန ညပန န််းေါးည််ိှ် ်အညြျှ လူ်ယြ်ွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ပရးလငေ််န်းြျနးကိင ေီေန ််စွနမ

ညပကန််ညထ််ပြန်ရနတွ်် လိငညေ်ချက်ြျနးစွန ရှပိနေါည််။ လူ်ယြ်ျနး၏ ညပခန ခသမ

ညရ်ည်ပညွးြျနး တိငးတက်ပရး၊ ကိငယ်တိင််ကိငယ်ကျေါဝ််ြှုမရရှပိရး၊ ဆငသးြန တ်ချက်ချည််အ 

လငေ်် န်းစဥ်ြျနးတွ်် လူ်ယြ်ျနး၏ညညသိှ် ်အ ညပဘနထနးြျနး ထ််ဟေ်ိိင် ်ပရးတိင့ည်် 

ညပရးတကြ ီး လိငညေ်ပနပကေ န််း ပတွ့ရှရိေါည််။ 

လူ်ယ်ြူဝါဒ၏ညပခန ခသြူြျနး 

၂၄။   လူ်ယြ်ူဝါဒ၏ညပခန ခသြြူျနးြှနပညနက်ေါညတိင် ်းြန စ်ည ်် -  

  (က) လူ်ယြ်ူဝါဒည်် ညြျိုးညနးညဆ််အ ပြျှန်ြနှ်းချက်ြျနး၊ ညခန နးြူဝါဒမ

ြျနး၊မ ြဟနဗျူဟနြျနး၊မလူြှုပရးရနိှ််အမယဥ်ပကျးြှုဝန်းကျ််ိှ် ်အ လိငက်မ

ပလျန်ီပထွြှုရှရိြ်။် 

 ( ခ)  လူ်ယတ်ိင့၏ရငေ်ေိင် ်း၊ စိတ်ေိင် ်း၊ ိိင် ််သပရး၊ ေ်နပရး၊ လူြှုပရး၊ စီးေွနးမ

ပရးဆိင််ရန လိငညေ်ချက်ြျနးကိင မြန ််အဆ်း်ိိင််ရြ််။  

  ( ဂ) လူ့ညခွ််အညပရးဆိင် ်ရနမညပခန ခသစသချိန်စသညွှန်းြျနးိှ််အမကိငက််ီရြ််။  

 (ဃ) ဥေပဒေန ုပရး၊မ ညငေခ်ျုေ်ပရးညေါညဝ််မ ကဏ္ဍပေါ််းစငသကိင ညတူတကွ 

ေူးပေါ််းပဆန််ရွကပ်စေြ ီး ပရရှ််ြသွ့ြြ ိုးြှုမ မြန စ်စဥ်တိင် ်းတွ်် ညရ်မ်
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ညချ််းေန ််အြပီညန လူ်ယြ်ျနးေါဝ််ိိင််ြ််အ ညပနညထနးတစ်ခငကိင 

ပြန်ပဆန််ပေးိိင််ရြ််။မ 

  (ိိင် ််သပတန်တ််ပဆနက်ပရးြန စ်စဉ်ြျနးတွ်် လူ်ယ်ြျနးမ ေူးပေါ််းမ

ေါဝ််ိိင််ြ််အ ညခ််းညကျ််းကိင ပြန်ပဆန််ပေးိိင် ်ရြ််) 

 ( ်)  လူ်ယြ်ူဝါဒကိင ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ရနတွ်် ကျနး၊ ြ လိ််မ

စိတက်ိင် ်းညွတြ်ှုိှ် ်အ လိ််ဝပိညညခသယြူှုညရလ််းပကန််း၊ ရိငးရနမ

ယဥ်ပကျးြှုညရလ်း်ပကန််း၊ ယငသကေ ််ကိငးကယွ်ြှု ဘနညနတရနးမ

ညရလ််းပကန််း၊ လူြျိုးညရလ်း်ပကန််း၊ ဘနညနစကနးညရမ

လ်း်ပကန််း၊ ြညန်စွြ်းြှုညရပညန်လ််းပကန််း၊ ရငေေ်ိင် ်းိှ််အမ

စိတေ်ိင် ်းဆိင် ်ရနညပခန ညပနညရလ်း်ပကန််းစည်အ် ခွဲခန နးဆက်ဆသြှုမ

ြျနး လငသးဝက််းရှ််းရြ််။ 

  ( စ) လူ်ယြ်ျနး၏ပနရေ်၊ မကြ ီးေန ််းပညနေတ်ဝန်းကျ််၊ ြိညနးစင၏မ လူြှုမ

စီးေွနးပရး ညပခန ညပနိှ််အ ကိငယ်ေိင််လူြှုဘဝေငသစသြျနး ြတူကွဲေန နးခန ််းမ

ကိင ညညိညြှတ်ေန ုည်။်  

   (လူ်ယြ်ျနး၏ ပနထိင် ်ရနဌနပန၊ မကြ ီးေန ််းပညနေတ်ဝန်းကျ််၊ ြိညနးစငမ

၏ လူြှုစီးေွနးပရးညပခန ညပနိှ််အ ကိငယ်ေိင််လူြှုဘဝေငသစသြျနးစည််အ 

ြတူကွဲေန နးြှုြျနးကိင ပလးစနးတန်ဘိငးထနးမညညိညြှတ်ေန ုရြ််)  

  (ဆ)  ပဒညတွ် ်းိှ််အ ိိင် ််သတကနညပဘနတူ်ီြှုြျနးကိငမညပလးထနးည်။်  

  ( ဇ)  လူ်ယပ်ရးရနြူဝါဒကိင လကပ်တွ့ညပကန််ညထ်ပ်ြန်ပဆန််ည််အမ

ညခါ တနဝန်ယြူှု၊ တနဝန်ခသြှုကိင ရှရိြ််။  
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  ( ဈ)  တိင် ်းပဒညကြ ီး၊ မေန ််နယည်လိငက်ိှ် ်အ  လူြျိုးစငညလငိက်ညထိ ြတူမ

ကွဲေန နးပညန လူ်ယြ်ျနးမ ညနတူ်ီြျှ ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ိိင် ်ြှုညတွက် 

ညပခန ခသပကန််းြျနးရှညိ််။ 

   (တိင် ်းပဒညကြ ီး/မေန ််နယ်ိ ှ််အ လူြျိုးစငပဒညရှိ ြတူကွဲေန နးပညန 

လူ်ယြ်ျနးညတွကည်နတူ်ီြျှပညနမ ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ိိင် ်ပရးကိငညပခန ခသမ

ရြ််)။ 

ညဓိေ္ပါယ်ြွ််အဆိငချက်ြျနး 

လူ်ယ  

 

၂၅။  လူ်ယဆ်ိငည််ြနှ ညညက်ညေိင် ်းညခန နး ၁၅ ိှစ်ြှ ၃၅ ိှစ်ညတွ််းရှိ 

မြန န်ြနိိင် ််သညနးြျနးကိင ဆိငလိငည်။် 

ညထူးညပလးပေးရြ််အလူ်ယ်ြျနး 

၂၆။ ပညနက်ပြန်ေန ေါတိင့ည််မညထူးညပလးပေးစဥ်းစနးရြ််အလူ်ယည်ြျိုးညစနးမ

ြျနးြန စ်ေါည််-   

 (က) ြညန်စွြ်းလူ် ယ်ြျနးမ (ညြန ််၊ ညပေန န၊ ညကေ နး၊ ဉနဏ်ရ််၊ 

ကိငယ်ခိ္ဓန)၊ 

 ( ခ) ကနကွယ်ပစန််အပရှနက်ြှုပေးရန် လိငညေ်ပညနမလူ်ယ်ြျနး (ြိဘြအဲိှ် ်အမ

ညငေ်ထိန်းညြူဲအ၊ လြ်းပေါ်ပရနက်ပလလွ် ်အလူ်ယ်ြျနး)၊ 
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( ဂ) ပရွှ့ပေန န််းလငေ်ညနးလူ်ယြ်ျနး(မေန ််တွ််း၊ မေန ််ေ)၊ 

(ဃ) ညဘနဝပဘးည ္ိတရနယ်၊ လူတိင့ ေန ုလငေ်ပညန ညိ္တရနယ်ခသစနးပနရညူမ

လူ်ယြ်ျနး၊ ပနရေ်စနွ့်ခွန ထကွ်ပေန းတိြ်းပရနှ််ပနရညြူျနးမ (စစ်ပဘးမ

ည််အပဒညြှ လူ်ယြ်ျနး)၊ 

( ်) ြတူကွဲေန နးစွန လိ််စတိ်ကိင် ်းညွတြ်ှုိှ််အ လိ််ဝပိညညခသယူြှုရှညိ််အ 

လူ်ယြ်ျနး (LGBT- ညြျိုးညနးချ််း၊ ညြျိုးညြီးချ််းမ ချစ်ညြူျနး၊မ

ညြျိုးညနး/ညြီး ိှစ်ြျိုးလငသးချစ်ညြူျနး၊ ဆန့်ကျ််ဘက်လိ် ်ညငိ့ 

ပေန န််းလခဲသယပူနထိင် ်ညြူျနး၊ပြးွရနေါလိ််ည ကဂါိှစြ်ျိုးစလငသးေါညူြျနး) 

( စ) တိင် ်းရ််းညနးြျို းိွယစ်ငြျနးိှ််အ ပဝးလသပဒညြှ လူ်ယြ်ျနး၊ 

(ဆ) လူကငန်ကူးခသရခန ််းြှ မေန န်လ်လ်ွတ်ပြန နက်လနညူြျနး၊ ကပလးမ

စစ်ညနးညြန စ်ြှ မေန န်လ််လွတ်ပြန နက်လနညူြျနး၊ 

( ဇ) ြူးယစ်ပဆးဝါးစွပဲနညူ လူ်ယြ်ျနးိှ််အ ပဆးြန တ်ေြ ီးညလူူ်ယြ်ျနး၊ 

( စျ) ခငခသညနးကျဆ််းြှုပရနဂါ ကူးစကခ်သလူ် ယ်ြျနး၊ 

(်) လိ််လငေည်နးလူ်ယ်ြျနး၊ 

( ဋ) ညက်် ယ်ြငဒိန်းြှုကျူးလွန်ခသရညူြျနး။ 

ညစိငးရညြဲွ့ 

၂၇။  မေန ််ပထန််စငညစိငးရညြွဲ့၊ တိင် ်းပဒညကြ ီး ညိင့ြဟငတ ် မေန ််နယည်စိငးရညြွဲ့၊ 

ပနေန ််ပတန်ပကန််စီ၊ ကိငယ်ေိင််ညငေ်ချုေ်ခွ် ်အရမ တိင် ်းဦးစီးညြဲွ့ိှ််အ ကိငယ်ေိင််ညငေ်ချုေ်ခွ််အရမ

ပဒညဦးစီးညြွဲ့  ညနးလငသးေါဝ််ည််။ 
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ဝန်ကြ ီးဌနန 

၂၈။  လူ်ယပ်ရးရနြူဝါဒတွ်် ပြန်ေန ေါရိှပညနမ ညခန်းကဏ္ဍညလိငက် ညပကန်် 

ညထ်ပ်ြန်ပဆန််ရွကရ်ြ််အ ညဓိကဦးပဆန််ပညန ဝန်ကြ ီးဌနနြျနးိှ််အ ဆကစ်ေ်ဝန်ကြ ီးမ

ဌနနြျနးညနးလငသး ညကျုသးဝ််ည်။် 

ညဓိကဦးပဆန််ပညနဝန်ကြ ီးဌနနြျနး 

၂၉။  ပညနက်ေါဝန်ကြ ီးဌနနြျနးက ညဓိကဦးပဆန််ေါည််- 

  (က)  လူြှုဝန်ထြ်း၊ ကယဆ်ယ်ပရးိှ််အ မေန န်လ်ပ်နရနချထနးပရးဝန်ကြ ီးမ

ဌနန၊ 

  ( ခ)  ကျန်းြနပရးိှ််အ ညနးကစနးဝန်ကြ ီးဌနန၊ 

  ( ဂ)  ေ်နပရးဝန်ကြ ီးဌနန။ 

လူ်ယ်စ််တန 

၃၀။  ည ငိေ်န၊ ညနးကစနးလှုေ်ရှနးြှုြျနး ညေါညဝ်် လူ်ယ်ပရးရနကိစ္စရေ်ြျနးမ

ပဆန််ရွက်ိိင် ်ေြ ီး ညချ််းချ််း ညေန န်ညလှန် ထပိတွ့ဆကဆ်သည််ယူိ ိင် ်ြ််အ ပနရနကိင 

ဆိငလိငည််။ 

ညြဲွ့ညစ််းြျနး 

၃၁။  ညြွဲ့ညစ််းြျနးဆိငည််ြှန လူ်ယြ်ူဝါဒတွ်် ညကျ သုးဝ််ပညန ညပကန််မ

ညထ်ပ်ြန်ပဆန််ရွကရ်ြ််အ လငေ်် န်းြျနးိှ််အေတ်ညက်၍ ေါဝ််ပဆန််ရွကလ်ျက်ရှိမ



18 
 

ည််အလူ်ယည်ြွဲ့ညစ််းြျနး၊ လူ်ယက်ွန်ရက်ြျနးိှ််အညြဂ္ဂြျနး၊ ညစိငးရြဟငတ်ပညန 

မေန ််တွ််း၊ မေန ််ေညြဲွ့ညစ််းြျနး၊ ိိင် ််သတကနညြွဲ့ညစ််းြျနး၊ လူြှုပရးညြွဲ့ညစ််းမ

ြျနး၊ ရေ်ရွနညပခန ေန ုညည််းညြွဲ့ ြျနးိှ််အ ညရေ်ြကလ်ူြှုမ ညြွဲ့ညစ််းြျနးမ ညနးလငသး 

ညကျုသးဝ််ည််။ 

လူ်ယ်ပရးရနပကန်ြတီ 

၃၂။  လူ်ယ်ပရးရနပကန်ြတီဆိငည််ြှန လူ်ယ်ပရးရန ကိစ္စရေ်ြျနးကိင ပဆန််ရွက်မ

ရန် မေန ််ပထန််စငညစိငးရ၊ တိင် ်းပဒညကြ ီး ညိင့ြဟငတ ် နေ််နယ်ညစိငးရ၊ ညရေ်ြကလ်ူြှုမ

ညြွဲ့ညစ််းြျနး၊ ေ်နရှ််ြျနး၊မ (ညညိေ်န၊မ ညတတ်ေ်န)ိှ််အ လူ်ယြ်ျနးညကေ နး 

ပေါ််းစေ်ြွဲ့စ်း်ထနးပညန ပကန်ြတညီဆ််အဆ််အကိငဆိငလိငည်။်   

လူ်ယ်ြူဝါဒညဓိကကဏ္ဍြျနး 

 

၃၃။  လူ်ယြ်ူဝါဒတွ််မ ေါဝ််ပညနမ ညဓိကကဏ္ဍြျနးြှန ပညနက်ေါညတိင် ်းြန စ်ေါမ

ည ််- 

 (က) ေ်နပရး။  ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် - 

   ( ၁) “ညပခန ခသေ်နပရး”ကိင လူ်ယတ်ိင် ်း လကလ်ှြး်ြီ ညခြဲအည််ယူမ

ိိင် ်ရန်၊ 

  ( ၂) လကပ်တွ့မလငေ်် န်းခွ််ိှ််အမညသဝ််ဂွ် ်ကျမမြန စ်ပစြ်အ် “န််းေ်နမ

ိှ််အမညကပ်ြွးေ်နပရး”တပေန း်ီ လကလ်ှြး်ြီမည််ယူိိင််ရန်၊ 
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   ( ၃) ပကျန််းည််ခန်းစနြျနးတွ်် တိင် ်းရ််းညနးမ လူြျိုးညညီးညီး၏ 

ယဥ်ပကျးြှုိှ််အဓပလအထငသးတြ်း၊မ ညြိင် ်းပကေ န််းညြှန်ိှ််အ ညြျို းညနးမ

မကေ န်ည််လက္ခဏနမ ညပြွညိှစ်ြျနးကိငမ ညချ် ်းချ် ်းမ ညေန န်ညလနှ်မ

ပလးစနးြန တ်ိိငးတတ်ရန်၊ ကိငယ်ကျ််အတရနးိှ််အ ကျ််အဝတ်ညကိ္ခနမ

တန်ြိငးြျနးကိင ထိန်းညိြး်တတ်ရန် ရ််ရွယည်််အ ည််ခန်းစနမ

ြျနး ထ််အညွ််းည််ကေ နးရန်၊ 

   ( ၄) ည််ကေ နးည််ယူြှုမ လငေ််န်းစဥ်တွ််မ ပေျန်ရွှ််၍မ စိတ်ြိစီးြှုက််းမ

ပညနခဲွခန နး ဆက်ဆသြှုက််းေြ ီး လငသခြ သု ြှုရိှပညန ေ်နပရးည််ယူမ

ြှုဝန်းကျ််ြန်တီးပေးရန်၊ 

 ( ၅) ေ်နည််ကေ နးပရးတွ််မညညက်ပြးွြှုေ်နပေါ််းစေ်မည််ကေ နးမ

ပေးပညနမ န််းေ်နည််တန်းပကျန််းြျနး၏မ ညပရညတွက်ိှ််အမ

ညရ််ညပညွးမတိငးတက်ပညန််မပဆန််ရွက်ရန်၊ 

   ( ၆) ေ်နပရးစနစ်တွ် ် လက်ပတွ့လငေ််န်းခွ််ိှ် ်အ ဆကစ်ေ်ပညနမ

ညခွ််အညလြ်းြျနး ထ််အညွ််းပေးရန်၊ 

  ( ၇) ညပခန ခသေ်နပကျန််း ည််ရိငးညွှန်းတြ်းြျနးတွ်် ညပခန ခသမ

ကျန်းြနပရး၊မ ြျိုးဆကေ်ွနးကျန်းြနပရး၊မ ကျနး၊ြပရးရနိှ််အ လိ််မ

စိတက်ွဲေန နးြှု၊ ြညန်စွြ်းြှု ညပဘနတရနး၊ ညခန နးကျန်းြနပရးမ

ကိစ္စရေ်ြျနးေါဝ််ည််အဘဝတွက်တနကျွြ်းကျ််စရနမဘနညနရေ်မ

ိှ််အ မေန ််ညူ့နီတဘိနညနရေ်ကိင ထပိရနက်စနွမည််ကေ နးရန်၊ 
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  ( ၈) ေ်နပရးညဆ််အမ မ မညနးလငသးတွ််လ်း်မ မ မပကျန််းထွက်ြှို ှုန်းကိင 

ပလျှနအချိိင် ်ြ််အ န််းလြ်းြျနး ပြန်ပဆန််ရန်၊ 

  ( ၉) ညညက်ပြးွဝြ်းပကျန််းဆိင် ်ရနမ ပလအကျ််အည််တန်းပကျန််းြျနးမ

ကိငြွ််အလှစ်ေြ ီးလူ်ယ််ြျနးိှ််အညထူးညပလးပေးရြ်အ်လူ် ယ်ြျနး 

လကလ်ှြး်ြီ တက်ကြွ စွန ည််ယူိ ိင် ်ရန်၊ 

  (၁၀)  ေ်နပရးတွ််မည််ယရူန်မညခက်ညခဲရိှညူြျနးညတွက ်ပကျန််းမ

မေန ််ေေ်နပရးညစီညစဥ်ြျနး၊  ညချိန်ေိင် ်းေ်နမ ည််ကေ နးခွ််အ 

ညစီညစဥ်ြျနး၊ ညွန်လိင် ်းေ်နပရး၊  ်ပကျန််းမညစီညစဥ်ြျနး၊ 

ပဒညညညီးညးီရှိ တက္ကညိငလ်ြျနးတွ်် ရငသးချိန်မေန ််ေ ဒီေလိငြနမ

ည််တန်းြျနး ေ်နည််ပထနက်ေသအပကေ း ညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ 

ပကျန််းညနးပချးပ်ွစနစ်ြျနး ပဆန််ရွကရ်န်၊  

  (၁၁) တိင် ်းရ််းညနးလူြျိုးြျနး၏မ ညြျိုးညနးေ်နပရးပကျန််းြျနးကိင 

ညကဆ်ိင် ်ရနမ တိင် ်းရ််းညနးြျနး ပနထိင် ်ပညနမ ပဒညြျနးတွ်် 

လွတ်လေစ်ွနြွ််အလှစ် တ််ပထန််ိိင် ်ခွ််အရိှရန်၊ 

  (၁၂) ြိဘ၊ ဆရန၊ ပကျန််းညနး၊ ရေ်ရွန ေူးပေါ််းပဆန််ရွကြ်ှုကိင  

ညနးပေးရန်၊ 

  (၁၃) ပကျန််းညနး/ဆရနညြဂ္ဂြျနး၊ ညြဲွ့ညစ််းြျနး လွတ်လေစ်ွန 

ြွဲ့ စ််းခွ််အရရှရိန်၊ 

  (၁၄) ပကျန််းညနးလူ်ယ်ြျနးညတွ််းမ ညနးကစနးကိငမ ထိပရနက်စွနမ

လှုေရှ်နးကစနးိိင််ပစပရးညတွက်လိငညေ်ပညနညနးကစနးကွ််း/ 
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ညနးကစနးရငသြျနးမ တ််ပဆနက်ေန ုေန ််ပေးခန ််း၊မ ညနးကစနးမ

န််းစနစ်ြျနး ည််ကေ နးပလအကျ််အပေးခန ််းတိင့ ပဆန််ရွက်ရန်၊ 

  (၁၅) ညဆ််အြန ််အေ်နကဏ္ဍတွ်် ိိင် ််သပရးဆိင််ရနမ ဘနညနရေ်ြျနး၊ 

မ်ြ ိြး်ချြ်းပရးဆိင််ရနဘနညနရေ်ြျနး၊မ မေန ််ညူ့ပရးရနစီြသညငေ်ချုေ်မ

ြှုိှ််အ စီြသခန့်ခဲွြှုဆိင် ်ရနေ်နရေ်ြျနး ထ််အညွ််းည််ကေ နးပေးရန်။ 

 ( ခ) ကျန်းြနပရး။ ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးေါဝ််ေါည််- 

    ( ၁) ညညက်ညရွယ်ိ ှ််အ ်ီြျှပညန ကျန်းြနပရး၊ ြျိုးဆကေ်ွနးိှ််အ 

လိ််ြှုဆိင် ်ရန ကျန်းြနပရး ဗဟငညငတြျနး လကလ်ှြ်းြီရရိှပရးမ

ညတွက ် ပကျန််းတွ််းိှ််အ ပကျန််းေန ််ေမ ေ်နပေးညစီညစဥ်မ

ြျနးကိင ပနရနပဒညညညီးညီးိှ််အ လိငညေ်ချက်ညလိငက်မ မေန ုလငေ်မ

ပဆန််ရွကရ်န်၊  

   ( ၂) လူ်ယ်ြျနး၏ စိတ်ေိင် ်းိှ််အ ရငေ်ေိင် ်းဆိင် ်ရန ကျန်းြနကြ သ့ခိင် ်ပရးမ

ညတွက်မ လူ်ယြ်ျနးကမ ယငသကေ ််ကိငးစနးပညနမ ကျန်းြနပရးမ

ပစန််အပရှနက်ြှုစနစ်တစ်ခင လကလ်ှြး်ြီမ (ညြိငးိှုန်း ညကည်နမ

(ညိင့ြဟငတ)်ညခြဲအ) ရရှပိစရန်၊ 

   ( ၃) ကျန်းြနပရးမ ညဆ််အညတန်းြန ််အြနးပစြ််အ ညစီညြသြျနး၊ 

ညနဟနရညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ  တစ်ကိငယပ်ရိှ််အ ေတ်ဝန်းကျ််မ

ညန့်ရှ််းပရးညစီညစဥ်ြျနးမလက်လှြ်းြီရရိှပရးပဆန််ရွက်ရန်၊ 

   ( ၄) ပဆးရငသကြ ီးြျနးိှ််အမ ပဆးပေးခန်းြျနးတွ််မ ဆယပ်ကျန်ညက်ြျနးမ

ညနး ကျန်းြနပရးပစန််အပရှနက်ြှု စနစ်တကျပေးိိင် ်ြ််အဌနနမ

ြျနး (ညိင့ြဟငတ်) ပနရနြျနး စီစဥ်ထနးရှိရန်၊ 
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   ( ၅) ညပခန ခသြျိုးဆကေ်ွနး ကျန်းြနပရးမ ဗဟငညငတြျနးိှ််အ ဝန်ပဆန််မ

ြှုြျနးကိင ညပခန ခသ၍ လူ်ယ်ြျနးညပနမြန ််အ တနဝန်ညိပညန ြိဘမ

ြျနးညြန စ် ခသယူိ ိင် ်ပစရန်၊ 

   ( ၆) ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနးညတွက် ကိငယ်ဝန်ပဆန််စဥ်၊ ြီးြွနးစဥ်၊ 

ြီးတွ််းကနလိှ််အမ ကိငယ်ဝန်ေျက်ကျခန ််းြျနးတွ်် ညရ််ညပညွးမ

မေန ််အဝပညန ဝန်ပဆန််ြှုြျနး လကလ်ှြး်ြီ ညချိန်ြီရရှပိစရန်၊ 

ညနးဆက်ခန နးပဆး ညေါညဝ်် ညရ်ည်ပညွးြန ််အ ြျိုးဆကေ်ွနးမ

ကျန်းြနပရးပစန််အပရှနက်ြှုြျနးလက်လြး်ြီ ညချိန်ြီရရှပိစရန်၊ 

    ( ၇) လူ်ယြ်ျနးညကေ နး ကျန်းြနပရး ညညိေ်နေန န့်ေွနးပရးိှ််အ 

ကျန်းြနပရးိှ််အမ ဆက်ိ ွယ်ပညန ကိစ္စရေ်ြျနးဆိင််ရနမ လူထငမ

စစ်တြ်းြျနး၊ညငပတညနြျနးေန ုလငေရ်နတွ််လူ်ယြ်ျနးကိငယ်တိင်် 

ေါဝ်််ိငိ််ပစရန်၊ 

   ( ၈) ညကေ ြ်းြက်ြှု၊ လူကငန်ကူးြှုိှ််အ လိ််ေိင််းဆငိ််ရန၊ ရငေေ်ိင် ်းမ

ဆိင် ်ရန၊ပခါ််းေငသြန တ်ညြန တ်ထငတ်ခန ််းခသခအဲရပညနလူ်ယ်မ လူရွယ် 

ြျနး၊ ေဋိေက္ခညြျိုးြျိုးိှ််အ ရ််ဆငိ််ကြ သု ပတွ့ပနရပညနမ လူ်ယ် 

လူရွယြ်ျနးညတွက်မ ရငေေ်ိင် ်းိှ််အစိတေ်ိင် ်းဆိင် ်ရန ညရ်မ်ညပညွး 

မေန ််အဝည်အ် ကျန်းြနပရးဝန်ပဆန််ြှုိှ််အ လူြှုပရးဆိင််ရန 

ဝန်ပဆန််ြှုတငိ့ ရရှိပရးပဆန််ရွကပ်ေးရန်။ (တိင် ်းပဒညကြ ီး/ 

မေန ််နယည်ဆ််အမ မ ပဆးရငသြျနးတွ််  One Stop Service   

ြျနးညြန စ် ညခန နးညက်ဆိင် ်ရန တနဝန်ရိှညူြျနးမ(ြှုခ််းဆရနဝန်၊ 

ပရှ့ပန၊ ဥေပဒမ ေ်နရှ််၊ လူြှုဝန်ထြ်း) စည်တ်ိင့ိှ််အ 

ချိတဆ်ကပ်ဆန််ရွကရ်န်။ 
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 (ဂ)  ြူးယစ်ပဆးိှ််အညခန နးပညနပဘးြန စ်ပစတတ်ည််အည ္ိတရနယ်ြျနး။ 

ပညနက်ေါ ညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးေါဝ််ေါည််- 

 ( ၁) လူ်ယြ်ျနး၏ကျန်းြနပရး၊ ြွသ့ ြြ ိုးပရးကိင ထခိိငက်ခြ ိြး်ပခန နက်ပစမ

လျက်ရှပိညန ညရက၊် ပဆးလိေ၊် ပဆးရကွ်ကြ ီး၊ ြူးယစ်မပဆးဝါးမ

ိှ််အမ စိတက်ိငပေန န််းလဲပစတတ်ပညနမ ပဆးဝါးြျနးညိ္တရနယ်ြှ 

ထပိရနက်စနွ ကနကွယ်ပေးရန်၊ 

  ( ၂) လူ်ယြ်ျနး ြိြိကိငယ်ြြိိမ ယငသကေ ််ြှုတိငးတကပ်စေြ ီး စဥ်းစနးမ

ဆ််ခန ််ိိင််စြွ်းြန ှ််အတ််ပေးည််အ ဘဝတွက်တနကျွြ်းကျ််စရနမ

ည််တန်းြျနးမ ကျ််းေေန ုလငေပ်ေးခန ််း၊ ြူးယစ်ပဆး၏ပဘးမ

ညိ္တရနယ်ြျနးိှ််အမ ညကျိုးဆကြ်ျနးကိငမ ေိငြိငညိရှိလနပစရန်၊မ

ညကရွ်ယ်ဆ််အတူမ ေ်နပေးညစီညစဥ်ြျနးကိငမ ပဆန််ရွက်ခန ််း၊ 

တရနးြဝ််ြးူယစ်ပဆး၊မစိတ်ကိငပေန န််းလဲပစတတ်ပညနပဆးဝါးမ

ြျနး၊ ညရက်ိ ှ််အဘီယန စွဲလြ်းခန ််းညိ္တရနယ်ြှ က််းပဝးပစရန်၊ 

ေ်နပေးခန ််းတိင့ကိင ပဆန််ရွက်ခန ််းညနးြန ််အအ ြူးယစ်ပဆးိှ််အမ

ညတူ ပနနက်ဆက်တွညဲိ္တရနယ်ြျနးကိင ကိငယ်တိင် ်ကိငယ်ကျမညိရှိမ

နနးလ််ေြ ီး ပရှန််ရှနးိိင် ်ပစရန်၊ 

   ( ၃) တရနးြဝ်် ြူးယစ်ပဆးဝါးစိငက်ေျိုးထငတလ်ငေ်ခန ််း၊ ပရန််းချမ

မခန ််း၊ မြန န့်ြန ူးခန ််းိှ််အ လကဝ်ယ်ထနးရှိခန ််းတိင့ြှ တနးဆီးရနတွ်် 

တရနးဥေပဒစိငးြိငးပရး ညပလးပေးပဆန််ရွက်ရန်၊ 
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   ( ၄) ပဒညိှ််အကိငက််ီပညန ဘိနး်ညစနးထိငးညီးိှသြျနး ထပိရနက် 

လငသပလနက်စနွမ စိငက်ေျိုးိိင် ်ပရးပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ ညနြခသချက်မ

ရှပိညနမပစျးကွကရှ်နပြွပေးရန်ိှ််အ ပဒညြွသ့ ြြ ိုးပရးလငေ််န်းြျနး 

ညရှိန်ညဟငန်ြန ််အပဆန််ရွက်ပေးရန်၊  

 ( ၅)  ြူးယစ်ပဆးစွဲခဲအညြူျနးညနး ကငညပေးရန်၊ မေန န်လ်ထ်ပူထန််မ

ပေးရန်ိှ််အမ လူြှုညညိင်း်ညဝိင် ်းညတွ််းညငိ့မ မေန န်လ််ပေါ််းစ််းမ

ဝ််ပရနက်ိိင််ရန်ညတွက် မေန န်လ်ထ်ပူထန််ပရးဌနနြျနးကိင 

တိငးချဲ့ြွ််အလှစရ်န်၊ 

   ( ၆)  ြူးယစ်ပဆးဝါးိှ််အ စိတက်ိငပေန န််းလပဲစတတ်ပညန ပဆးဝါးြျနးမ

ဆိင် ်ရန ဥေပဒညတိင် ်း ညပကန််ညထ်ပ်ြန်ရန်။ 

 (ဃ)  ညနးကစနးိှ််အညေန်းပြန ခန ််း။        ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးမ

ေါဝ််ေါည််- 

   ( ၁) လူ်ယြ်ျနး ညနးကစနးကိငစတိ်ဝ််စနးေြ ီး ပန့စဥ်လှုေရှ်နးကစနးမ

လနပစပရးညတွက် ေ်နပေးပဟနပေန နခန ််း၊ ညနးကစနးမ

ည််တန်းြျနး ြွ််အလှစပ်ေးခန ််းိှ််အ ညနးကစနးညပထနက်ညကူမ

မေန ုေစ္စ်း်ြျနး ပစျး ှိုန်းညကည်နစွနဝယ်ယူ ညညငသးေန ုိိင််ပညန်် 

စီစဥ်ပေးရန်၊ 

   ( ၂) ညနးကစနးကဏ္ဍတွ််မ ရန်ေငသပ်ေွိငြိငတိငးြန ှ််အေြ ီးမ ြညန်စွြ်းမ

ညနးကစနးညြနးြျနး ညေါညဝ််မ လူ်ယည်နးကစနးညြနးမ

ပကန််းြျနး ပေါ်ထကွ်လနပစပရးညတွက် မြြ ို့နယ်တိင် ်းတွ််မ

ညနးကစနးကွ် ်း၊မညနးကစနးရငသြျနးမမေန ုေန ််ြွြ်းြသခန ််း၊မမြန ််အဆ်း်မ

တ်ပ်ဆနက်ပေးခန ််းြျနး ပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 
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  (  ၃) မြန န်ြနအရိငးရန ညနးကစနးန််းြျနးိှ််အ ပဒညညလိငက်ရိှပညန 

ညနးကစနးန််းြျနးကိငမ ထနိ်းညိြ်းြန ှ််အတ််ရန်ိှ််အမ ိိင် ််သတကနမ

ညနးကစနးန််းြျနးကိငလ််းပလအလနလိငက်စနး၍ကျွြ်းကျ််ြှုရိှ

ပစပရး ညထူးညပလးထနး ပဆန််ရွကရ်န်၊ 

  ( ၄) ညပခန ခသေ်နပကျန််းပေါ််းစငသညနးကစနးေြ ို််ေွြဲျနး၊တက္ကညိငလ်/ မ

ပကနလိေပ်ေါ််းစငသ ညနးကစနးေြ ို််ေွြဲျနး၊ တိင် ်းပဒညကြ ီးိှ််အ 

မေန ််နယည်နးကစနးေြ ို််ေွြဲျနး၊ ဝန်ကြ ီးဌနန ပေါ််းစငသညနးကစနးမ

မေြ ို််ေွြဲျနး၊ ညြျိုးညနးညနးကစနးေဲွပတန်ြျနး ေငသြှန်ကျ််းေပေးမ

မခန ််းြန ််အ လူ်ယြ်ျနးညနးကစနးကိင ေိငြိငစိတ်ေါဝ််စနးလနေြ ီး 

လူ်ယြ်ျိုးဆကည်စ် ညနးကစနးညြနးြျနးညြန စ် ပြွးထငတ်မ

ပေးရန်၊ 

  ( ၅)  လူ်ယ်ြျနး ခရီးညွနးခန ််းိ ှ််အ ပဒည ္ိတရ၊ ဗဟငညငတကြွ ယ်ဝခန ််းကိငမ

ညနးပေးြန ှ််အတ််ရန်ညတွက် လိငညေ်ပညနညစီညစဥ်ြျနးကိင လူြှုမ

ညြွဲ့ညစ််းြျနး၊ စီးေွနးပရးလငေ််န်းရှ််ြျနးိှ််အ ချိတဆ်က်မ

ပဆန််ရွကပ်ေးရန်ိှ််အမ လူ်ယ်တ်း်ခိငရိေ်ညနြျနးကိင ခရးီညွနးမ

ပဒညြျနးညတွ််း တတ်ိငိ််ညြျှ တ်ပ်ဆနက်ပေးရန်၊ 

  ( ၆) ပခါ််းပဆန််ြှု၊ ညတ္တ ိ၊ စ််းကြး်၊ ညဘနဝိှ််အ ေတ်ဝန်းကျ််ကိင 

မြန တ်ိိငးပစရန်ညတွက ်လူ်ယ်ြျနးညကေ နး စွန့်စနးလငေပ်ဆန််ြှုမ

ြျနးကိင ညနးပေးခန ််းြန ််အ ကိငယ်ေိင််ညချိန်ြျနးကိင ညကျိုးရှစိွန 

ညညငသးချိိင် ်ြ််အ ညစီညြသြျနး မြန ှ််အတ်် ပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 
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  ( ၇) လူထငညေန်းပြန ရနေန်းခြ သြျနး၊ေန ််ညူ့ဥယျနဥ်ြျနး၊Campusြျနး၊ 

ညနးကစနးကွ် ်းြျနးတွ်် ညနးကစနးညပထနက်ညကူေန ုေစ္စ်း်မ

ြျနး( Sport Fitness Equipment) တေ်ဆ််ပေးခန ််းြျနး 

ပဆန််ရွကရ်န်၊ 

  ( ၈) လူ်ယြ်ျနး၏ကငိယေ်ိင် ်ညချိန်ကိငမညညငသးချခန ််းိှ််အညေန်းပြန ခန ််း၊ 

ညပလအညထြျနးတွ်် ညနးကစနးိှ််အညတူ ညခန နးပညနမ ြှန်ကန်မ

ည််အပနထိင််ြှုေငသစသြျနး မြန စ်ထွန်းလနပစပရး ညနးပေးရန်။ 

 ( ်) ညလငေ်ညကိင် ်ညခွ််အညလြ်း။     ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနး   

ေါဝ််ေါည််- 

   ( ၁) လူ်ယြ်ျနး၏ ညညက်ညရွယ၊် ညရ်ည်ချ််းိှ််အကိငက််ီပညန 

ညလငေ်ညကငိ််ြျနးရရိှပရး ညခွ််အညလြ်းြျနး ြန်တးီပေးရန်၊ 

 ( ၂) ညလငေ်ညြနးပစျးကွက၏် ပန့စဥ်လိငညေ်ချက်ြျနးညပေါ်ညက်မ

ပရနက်ြှုရှညိ််အလငေ််န်းိှ််အ ဘဝတစ်ညကတ်နကျွြ်းကျ််ြှုြျနးမ

ကိင ပလအကျ််အပေးရန်၊ 

 ( ၃) လူ်ယြ်ျနးညတွက်မ လိငညေ်ပညန ညညက်ပြးွဝြ်းပကျန််းဆိင် ်မ

ရနည််တန်းညစီညစဥ်ြျနးကိငမ ပကျးလက်ပဒညညထိမ ပရနက်ရှိမ

ပစိိင််ြ််အ ညစီညြသြျနးမပြန်ပဆန််ပေးရန်၊ 

 ( ၄) ညလငေ်ညကငိ််ညခွ််အညလြ်းြျနးိှ််အ လိငညေ်ပညနမ ကျွြ်းကျ််ြှုမ

ဆိင် ်ရနမညတ််းညချက်ညလက်ြျနးကိငမလူ်ယြ်ျနးမလကလ်ှြး်ြီမ

ရရှပိစရန်၊  
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 ( ၅) ကျွြ်းကျ််ြှုဆိင် ်ရန ညညိညြှတ်ေန ုလကြ်ှတြ်ျနးမထငတ်ပေးမခန ််းမ

ညတွက ်ညစီညစဥ်ြျနး ချြှတပ်ဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

 ( ၆) လူ်ယြ်ျနး ညလငေ်လက်ြဲအ ြန စ်ရပညန ညပကေ န််းညရ််းြျနးကိင 

ညငပတညနေန ုရှနပြွ ပြန်ထငတပ်လအလနရန်၊ 

( ၇) ညထူးညပလးပေးရြ်အ် လူ်ယြ်ျနးညနး ညလငေ်ညကငိ််ညခွ််အမ

ညလြ်းြျနး ြန်တးီပေးရန်၊ လငေ်် န်းခွ််ညတွ််း ခွဲခန နးမဆကဆ်သခသမ

ရြှုေပေျနက်ပစရန်၊ညနတူ်ီြျှရရှရိန်ိှ််အလငသခြ သု ြှုရှပိညနလငေ်် န်းမ

ခွ််ြျနးြန်တီးပေးရန်။ 

 ( ၈) ပခါ််းေငသြန တ်ခန ််းက််း၍မ လူြှုပရးညပထနက်ညေသအြျနး တန်းတူမ

မေန ််အဝစွနရရှပိစြ််အ၊ လငသခြ သု စိတခ်ျရပညနမ လငေ်် န်းခွ််မြန စ်တ််မ

ပရးစီြသပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

 ( ၉) လူ်ယြ်ျနးညတွက် ညချိန်ေိင် ်း၊ ကနလတငိမ ညလငေ်ညကငိ််ညခွ််အမ

ညလြ်းြျနးရရိှပရး ပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

 (၁၀) ပဒညညလိငက် ညလငေ်ညကငိ််ညခွ််အညလြ်းြျနးမ ရရှပိစပရး 

ပဒညခသတိင် ်းရ််းညနးြျနးကိင ဦးစနးပေးပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

 (၁၁) ိိင် ််သခန နးရ််းိှီးြန ုေ်ိှသြှု လငေ်် န်းြျနးတွ်် လူ်ယြ်ျနးဦးစနးပေး 

ညလငေ်ညကငိ််ရရှပိရးမညနြခသချက်ရိှပစရန်။ 

 ( စ) စီးေွနးပရး။  ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနး ေါဝ််ေါည််- 

   ( ၁) ိိင် ််သ၏စးီေွနးပရးမ ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ြှုတွ် ် လူ်ယြ်ျနး၏ညခန်းမ

ကဏ္ဍ ေီေန ််လနပစရန်၊ 
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  ( ၂) ရိငးရနလက်ြှုေ်နရှ််မ လူ်ယ်ြျနးညတွက် ညညက်ပြွးြှုလငေ််န်း  

ညရ််ညပညွးြျနးကိင မြန ှ််အတ််ပေးြ််အ ညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ 

ပကျးလက်စးီေွနးပရးမ လငေ်် န်းြျနး၏ လိငညေ်ချက်ြျနးကိင မြန ််အမ

ဆ်း်ပေးရန်၊ 

  ( ၃) ညပခန ခသေ်နပကျန််းြျနးိှ််အ ညညက်ပြးွဝြ်းပကျန််းမ ဆိင် ်ရန 

ည််တန်းြျနး တတ်ပြန နက်ေြ ီးညူ လူ်ယလ်ူရွယတ်ိင့ိှ််အ ညလငေ်မ

ညြနးပစျးကွကည်ိင့ မချိတဆ်ကြ်ိတြ်က်ေန ုခန ််းကိငစီြသပဆန််ရွက်မ

မခန ််းြန ််အ ပစျးကွကလ်ိငညေ်ချက်ိှ် ်အ ညလငေ်ညြနးရရိှြှု ဟန်ချက်မ

်ီပစပရး စီြသပဆန််ရွက်ရန်၊ 

  ( ၄) ညပညးစနး၊ ညလတ်စနးိှ််အ ညကြ ီးစနးစီးေွနးပရးလငေ်် န်းြျနးမ

စတ််ိငိ််ြ််အညပခန ခသကျွြ်းကျ််ြှုရရှရိန်ညတွက် လူ်ယလ်ူရွယ်မ

ြျနးညနး ပလအကျ််အည််တန်းပေးရန်၊ 

  ( ၅) စွန့်ဦးတီထွ် ်ိိင်မ်ေြ ီး ညလနးညလနရိှည််အလူ်ယြ်ျနးကိင စနစ်မ

တကျေန ုစင ေျိုးပထန််ပေးရန်၊ 

  ( ၆) ကိငယ်ေိင််စီးေွနးပရးလငေ်် န်းြျနးကိငညစေန ုရနိှ််အမ စီြသညငေ်ချုေ်ရနမ

တွ် ် ညကြ သဉနဏ်ိှ် ်အညပတွးညပခါ်ြျနး၊ စွြ်းပဆန််ရ််ြျနး 

တိငးတက်ပစရန် လိငညေ်ပညနမ န််းေ်နညကူည်ီ၊ ပ်ွပကေ းမ

ပထနက်ေသအြှုြျနးိှ််အ လငေ််န်းလ်ေ်တ်ရန် လိငညေ်ပညနညကူမ

ည်ီြျနး ချိတဆ်ကေ်သအေငိးပေးရန်၊ 
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 ( ၇) လူ်ယစ်ီးေွနးပရးမ လငေ်် န်းရှ််ြျနး၏မ ကငနထ်ငတ်လငေြ်ှုမ လငေ်် န်းမ

ြျနးညနးမပြန်ပဆန််ပေးရန်ိှ််အ မြန ှ််အတ််ပေးရန်၊ 

  ( ၈) ညထူးညပလးပေးရြ်အ်လူ်ယ်ြျနးြှထငတလ်ငေပ်ညန ကငန်ေစ္စ််းမ

ိှ််အဝန်ပဆန််ြှုြျနးညတွက်မပစျးကွက်ပြန်ပဆန််ပေးရန်၊ 

  ( ၉)  လူ်ယြ်ျနးညတွက် လိငညေ်ပညန စီးေွနးပရးလငေ်် န်းြျနး စတ််မ

ိိင် ်ရန်ညတွက် ညတိငးြဲအ/ညတိငးိှုန်းညကည်နပညန ပချးပ်ွြျနးမ

ကိငမိှစ်ရှ်ထ်ငတ်ပေးိိင််ြ််အ ညစီညစဥ်ြျနးမပြန်ပဆန််ရန်။ 

 (ဆ) ိိင် ် သ်ပရး။       ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနး ေါဝ််ေါည််- 

  ( ၁) လူ်ယလ်ူရွယြ်ျနး၏ စွြ်းပဆန််ရ််ကိင ညညိညြှတ်ေန ုေြ ီး လူြှုမ

ညြဲွ့ညစ််းြျနး၊မ ိိင် ် သ်ပရးရနိှ််အိ ိင် ် သ်၏ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ြှုလငေ််န်းမ

စဥ်ြျနးတွ်် ညဓိေ္ပါယ်ရိှစွန ေါဝ််ပဆန််ရွက်ိ ိင််ခွ် ်အရရှိရန်၊ 

 ( ၂) ိိင် ််သချစ်စိတ၊်ြျိုးချစ်စတိ်ဓါတ်ထက်ညန်ရန်မ ညြျိုးညနးစ််းလငသးမ

်ီညွတြ်ှုိှ််အပေါ််းစ််းြှုတိင့ကိငတန်းြိငးထနးတတ်ေြ ီးဒီြငိကပရစိိီ၊ 

ြက်ဒရယ်ေန ််ပထန််စင တ်ပ်ဆနက်ပရးတွ်် လူ်ယြ်ျနး၏ 

ညခန်းကဏ္ဍကိင မြန ှ််အတ််ရန်ိှ််အ လိငညေ်ပညနမ ေသအေိငးကူ်ီြှုြျနးကိငမ

ြူဝါဒချြှတ်ညူြျနး၊မဝန်ပဆန််ြှုပေးညူြျနးိှ််အ နယ်ေယ်ညညီးညီးမ

ြ ှညကဆ်ိင် ်ရနတနဝန်ရှိမညူြျနးထသြရှရှိရန်၊ 

 (  ၃) ညရေ်ြကလ်ူြှုညြွဲ့ညစ််းတွ််လူ် ယ်လရူွယြ်ျနးထိပရနက်စွန 

ေါဝ််ပဆန််ရွက်ရန်၊ 



30 
 

 (  ၄) ဗဟိငချုေ်ကိင််ြှုပလျှနအချခန ််း၊လငေ်် န်းစဥ်ြျနးညတွ််း လူ်ယြ်ျနး 

ပေါ််းစေ်ေါဝ််ိငိ််ပရး ပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

 (၅) လူ်ယလ်ူရွယြ်ျနး ညိရိှည််အပညန ိိင် ််သပရးရနကိစ္စရေ်ြျနး၊  

ညတ််းညချက်ညလကြ်ျနးကိင ညိရှိိငိ််ပရးမ ညစီညြသြျနးမ

ပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

 ( ၆) လူ်ယ်ပရးရနကိစ္စရေ်ြျနး၊ လူ်ယ်လူရွယ်ြျနး၏ ညကျို းစီးေွနးကိင 

ပြန်ပဆန််ပေးိိင််ပညန ြူဝါဒြျနးိှ််အ ြဟနဗျူဟနစီြသကိန်း၊ 

စီြသချက်ြျနးပရးဆဲွရနတွ်် လူ်ယလ်ူရွယတ်ိင့ ေါဝ််ပဆန််ရွက်မ

ြှုကိင ညစီညြသြျနးပရးဆွညဲ်ြ်ှစ၍ ညပကန််ညထ််ပြန်ခန ််း၊ 

ဆန်းစစ်ခန ််းိှ််အ ဆငသးြန တ်ချက်ချြှတည်််အညဆ််အညထိ ညညိမ

ညြှတ်ေန ုမပဆန််ရွကခ်ွ််အပေးရန်၊ 

 ( ၇) လူ်ယြ်ျနး၏မ ြွသ့ ြြ ိုးပရးညစီညစဥ်ြျနးမ ပဆန််ရွက်ိိင််ရန်မ

ညတွက ်လူ်ယစ်််တနြျနး ြွ််အလှစပ်ေးရန်၊ 

 ( ၈) မေန ််ပထန််စငညဆ််အ ေါဝ််ပဆန််ရွက်ိိင် ်ပညန လွတ်လေ်ပညနမ

လူ်ယ်ညြဲွ့ညစ််းတစ်ခငမ ေီေန ််စွနမ မြန စ်ပေါ်လနပရးညတွက် 

ပဆန််ရွက်ပေးရန်။ 

 ( ဇ) စနပေ၊ည ငိေ်နိှ််အယဥ်ပကျးြှု။       ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးမ

ေါဝ််ေါည််- 

 ( ၁) ြိြိတိင့၏ညကဆ်ိင််ရနမ တိင််းရ််းညနးစနပေ၊ ဘနညနစကနးိှ််အမ

ယဥ်ပကျးြှုတိင့ကိငမ လူ်ယ်ြျနးညပနြန ််အမ မြန တ်ိိငးထိန်းညြိ်းိိင််မ

ပစြ််အ ညစီညြသြျနးမပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 
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( ၂) ပခတ်စနစ်ိှ် ်အ ြပညွြပီညန ဓပလအထငသးတြ်းစဥ်လနြျနးိှ််အ 

ယဥ်ပကျးြှုြျနးကိင ပြန်ထငတထ်နိ်းညိြ်းေန န့်ေွနး စ််ေ််ပညန်် 

ေ်နပေးပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

( ၃) ိိင် ််သညြိင် ်းိှ််အမ ယဥ်ပကျးြှုညပြွညိှစ်ြျနး၊မ ည ငိေ်နညပခန ခသမ

ညပဘနတရနးြျနးိှ််အ လကြ်ှုေ်နရေ်ြျနးကိငမ လူ်ယြ်ျနးမ

ည််ယတူတ်ပြန နက်ိိင််ပရး မြန ှ််အတ််ညနးပေးရန်၊ 

( ၄) ပရှးပဟန််းယဥ်ပကျးြှုမ ညပြွညိှစြ်ျနးညနးမ တန်ြိငးထနးမ

ထနိ်းညိြ်းပစန််အပရှနက်ကနကွယ်ပရးတွ််မလူ်ယြ်ျနးကိငယ်တိင် ်မ

ေါဝ််လနပစရန်၊ 

( ၅) လူ်ယြ်ျနး စနပေ၊ ဂီတ၊ ညိငညငခငြ၊ ယဥ်ပကျးြှုြျနးကိင မြန တ်ိိငးမ

တန်ြိငးထနးြှုမ မြန ််အြနးလနပစပရးညတွက်မ မေန ််တွ််း၊ မေန ််ေမ

ညိငေ်နယဥ်ပကျးြှုစည််အ  ိှးီပိှနြလှယေ်ွြဲျနး၊ ညစီညစဥ်မ

ြျနးကိင မြန ှ််အတ််ချိတဆ်က် ပဆန််ရွကရ်န်၊ 

  ( ၆) လူ်ယြ်ျနးစနပေိှ််အညိငေ်နယဥ်ပကျးြှုညပေါ်မ စိတဝ်််စနးြှု 

မြန ှ််အတ််ိိင်ပ်ရးမညထူးညစီညစဥ်ြျနး ချြှတပ်ဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

( ၇) ကိငယ်ေိင် ်ညြန ််ညယူညဆြျနးကိငမ ထငတ်ပြန်၍မ လက်ပတွ့ညညငသးချမ

ိိင် ်ပညနပနရနြျနးကိငမ ထပူထန််ပေးေြ ီးမ စနပေ၊မ ညိငေ်န၊ 

ယဥ်ပကျးြှုညပေါ် မြန တ်ိိငးလနပစရန်ိှ် ်အ လူ်ယြ်ျနး၏မ ြန်တီးမ

ိိင် ်ြ််အစွြ်းရ််ြျနး ထကွ်ပေါ်လနပညန်် လငေပ်ဆန််ရန်၊ 
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 ( ၈) တိင် ်းရ််းညနးတိင့၏ညပရးကြ ီးပညနညခန်းကဏ္ဍြျနး(ဆိင၊က၊ပရး၊ 

တီး) ရိငးရနဓပလအိှ် ်အ ယဥ်ပကျးြှုညြငိ််းပကေ န််းြျနးကိငမ မြန ှ််အတ််မ

ပေးပညနမညစီညစဥ်ြျနးေန ုလငေပ်ေးရန်၊ 

( ၉) ညိငေ်န၊မ ယဥ်ပကျးြှု၊မ ညြွဲ့ညစ််းြျနးိှ််အ ပဆန််ရွကခ်ျက်မ

ြျနးတွ််မ ေါဝ််ကူ်ီိိင် ရ်န်ိှ််အမ လူ်ယ်စနပရးဆရနိှ််အမည ငိေ်နရှ််မ

ြျနးညနး ပြန ပတန််ပြန ှနက်ပေးရန်၊ 

(၁၀) စနတတ်ပြန နက်ပရးလှုေ်ရှနးြှုြျနးတွ်် ေါဝ််ပဆန််ရွကရ်န်ိှ််အမ

လူ်ယြ်ျနးညကေ နးမ စနြတ်ည််အညပလအညထကိင ညနးပေးည််အမ

လငေ်် န်းြျနးကိငမမြန ှ််အတ််ရန်၊ 

(၁၁) ပခတ်စနစ်ိှ် ်အပလျန််ပီညန စနကေ ််အတိငက်ြျနး ပေါ်ပေါက်ပရးမ

ိှ််အပရရှ််တ််တသအပစပရး ပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

  (၁၂) လူ်ယြ်ျနးညကေ နး မေန ဋ္ဌနန်းြူရ််း၊ ညညငသးညိှုန်းြျနးကိင ြပေျနက်မ

ေျကပ်ညန််ိှ််အ တန်ြိငးထနးညငသးိှုန်းတတ်ပစပရး ညစီညြသြျနးမ

ပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

 (၁၃) စနပေ၊ ညိငေ်နိှ််အ ယဥ်ပကျးြှုြျနး ပြန်ထငတရ်နတွ်် ခွဲခန နးမ

ဆကဆ်သပညန ပြန်ေန ြှုြျနး၊မလွြဲှနးပညန ညတငယြူှုြျနးမြြန စ်ပစမ

ရန်ိှ််အ ြှန်ကန်ပညန ညတ််းညချက်ညလကြ်ျနးမ ရရှပိရး 

ပဆန််ရွကရ်န်၊ 

 (၁၄) လူ်ယြ်ျနး၏ည ငိေ်နိှ််အမတီထွ််ြန်တးီြှုြျနးကိငမလွတ်လေ်စွန 

ထငတ်ပြန်ခွ် ်အပေးရန်ိှ် ်အ ကနကွယ်ပေးရန်၊ 
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မ (၁၅) လူ်ယြ်ျနးြန်တးီထနးည််အညိငေ်နြျနးကိငညြျနးေန ််ညူညနး 

မေန န်လ််ြျှပဝိိင် ်ြ််အပနရနြျနး ညစိငးရညပနိှ််အ စီစဥ် ပေးရန်၊ 

 (၁၆) တိင် ်းရ််းညနးပေါ််းစငသ၏ ညိငေ်နြျနးကိင ပလအလနည််ယူိ ိင် ်မ

ြ််အ ည််တန်းပကျန််းြျနးကိင တိင် ်းပဒညကြ ီး/ မေန ််နယြ်ျနးမ

တွ် ်ေိငြိငတိငးချဲ့ြွ််အလစှ်ပေးရန်၊  

  (၁၇) တိင် ်းရ််းညနးယဥ်ပကျးြှု ိှးီပိှနြလှယေ်ွြဲျနး မေန ််တွ််းမ

ညနြက မေန ််ေထိ ညွနးပရနက်ကျ််းေ ပြန်ပဆန််ခွ််အြျနးကိင 

ြန်တီးပေးရန်၊ 

မ (၁၈) ပခတ်ပေါ်စကနးပနေိှ််အ ကဗျနြျနးကိငလ်း် ညထကတ်န်းမ

ညဆ််အမ မြန န်ြနစနည််ရိငးတွ််မ ထ််အညွ််းေန ဋ္ဌနန်းခန ််း၊ ကိငယ်တိင််မ

ြန်တီးပရးညနးိိင် ်ရန် ပလအကျ််အေျိုးပထန််ပေးခန ််းြန ််အ လူ်ယမ်

ြျနး၏မ လက်ရိှစနပေယဥ်ပကျးြှုညပေါ် ေါဝ််ပဆန််ရွက်ိ ိင် ်မ

စွြ်းြန ှ််အတ််ရန်။ 

  (ဈ) ညငပတညန။  ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် -  

  ( ၁) ပနရနပဒညညလိငက်ညပခန ခသစီးေွနးပရးြန စ်ပညနမ စိငက်ေျိုး၊ပြွးြန ူမ

ပရးိှ််အညခန နးကဏ္ဍြျနးတွ်ထ်ပိရနက်ပညနညငပတညနလငေ်် န်းမ

ြျနးမညရှိန်ညဟငန်ြန ှ််အ  ပဆန််ရွကရ်န၌  လူ်ယြ်ျနးေါဝ််ပစရန်မ

ိှ််အမညကျိုးခသစနးခွ််အြျနးရရိှပရး စီြသပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 
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  ( ၂) နယ်ေယည်ညီးညီး၌ လူ်ယည်ငပတညန ေ်နရှ််ြျနး ပေါ်ထနွ်းမ

လနပရးညတွက် ညခွ််အညလြ်းြျနးမ ပြန်ထငတပ်ေးေြ ီးမ လိငညေ်မ

ပညနညပထနက်ညေသအြျနး၊မန််းေ်နြျနးေသအေိငးပေးရန်ိှ််အ ညငပတ 

ညနညချက်ညလကြ်ျနး၊မ ညရ််းညြန စ်ြျနးကိင လကလ်ှြး်ြှီ      

ရယူညညငသးေန ုေိင််ခွ် ်အရှရိန်၊ 

  (၃) ညငပတညနလငေ််န်းြျနးြှရလဒ်ြျနးကိငလက်ပတွ့ညပကန််ညထ်် 

ပြန်ပဆန််ရွက်ရနတွ်််လူ်ယ်ြျနးကိငယ်တိင် ်ေါဝ််ိိင််ရန်၊ 

          ( ၄) လူ်ယပ်ရးရနကိစ္စရေ်ြျနးိှ််အမ ညက်ဆိင််ပညနမ ညငပတညနြျနးမ

မေန ုလငေ်နေီးရရှလိနပညနညတ််းညချက်ညလကြ်ျနးကိင လကပ်တွ့မ

ညညငသးချရန်၊ 

 ( ၅) ညပခန ခသေ်နညဆ််အြစှ၍လူ်ယြ်ျနးညငပတညနလငေ်် န်းဆိင် ်ရန 

ညပဘနတရနးိှ််အမလငေ်် န်းစဥ်ြျနးကိင ရ််းိှးီကျွြ်းဝ််ြှုမရှပိစရန်၊ 

လကပ်တွ့ညညငသးချိိင် ်ပစရန်ညစီညြသြျနး၊ ချိတဆ်က်ပဆန််ရွက် 

ြှုြျနး၊ညက််ဆိင််ရနနယ်ေယည်လိငက်ပဆန််ရွက်ပေးရန်၊ 

 ( ၆) ိိင် ််သပတန်ညစိငးရိှ််အမညက်ဆိင် ်ရနဝန်ကြ ီးဌနနြျနးက မေန ််တွ််း၊ 

မေန ််ေညငပတညနေ်နရှ််ြျနးြိတပ်ခါ်၍န််းေ်နြလှယ်ရန်

ညငပတညနလငေ်် န်းြျနးကိင ညနးပေးြန ှ််အတ််ရန်၊ 

 ( ၇) ဝန်ကြ ီးဌနနြျနး၊ ညက်ဆိင် ်ရန နယ်ေယ်ကဏ္ဍြျနးညလိငက် 

ညငပတညနလငေ်် န်းစဥ်ညတွက် လငသပလနက်ထိပရနက်ပညန 

ဘဏ္ဍနပ်ွ၊မ န််းေ်နေသအေိငးြှုမ ညစီညြသြျနးိှ််အညတူမ ညငပတညနမ
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ရလဒ်ြျနးကိငမ ညက််ဆိင််ရနကဏ္ဍညလိငက် ညလွယတ်ကညူိရှိမ

ညညငသးချိိင် ်ရန်မ ညတ််းညချက်ညလက်စ််တနြျနးမ ထနးရှိ 

ပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

 ( ၈) ိိင် ််သပတန်ညစိငးရကမ ညငပတညနကဏ္ဍညလိငက်မ လိငက်နနရြ််အမ

ဥေပဒြျနး၊မ ြူဝါဒြျနးိှ််အမညငပတညြီျနးညနး ညကနညကယွ်ပေးမ

ြ််အဥေပဒိှ််အ ြူဝါဒြျနးထနးရှိရန်။ 

(်) ညိေ္ပသိ ှ််အ န််းေ်န။      ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် - 

  ( ၁) ညငပတညန၊ ညိေ္ပသိှ် ်အန်း်ေ်နမ ေါရြီရှပိညန လူ်ယြ်ျနးညနးမ

စနစ်တကျ ပလအကျ််အေျိုးပထန််ပေးိိင််ည််အ ညစီညြသြျနးကိင 

ချြှတက်ျ််အညငသးရန်၊ 

 ( ၂) ြီဒီယနညေါညဝ်် ပခတ်ြညီိေ္ပသိှ် ်အမန််းေ်နရေ်ြျနးကိင လူ်ယမ်

ြျနးမပလအလနည်််််််် ််််ကေ နးေြ ီး ညကျိုးရှရှိိ ညညငသးချိိင် ်ပစရန်၊ 

( ၃) န််းေ်နိှ််အေတ်ညက်ပညနမ ညြဲွ့ညစ််းြျနး၊မ လှုေ်ရှနးပဆန််ရွက်မ

ြှုြျနးတွ်် လူ်ယြ်ျနး၏ေါဝ််ြှုကိငညနးပေးမမြန ှ််အတ််ရန်၊ 

( ၄) လူ်ယြ်ျနး၏ဆန်းညစ်တီထွ််ြန်တးီိိင််စွြး်ကိငမ ညညိညြှတ်ေန ုမ

မေြ ီးလူ် ယ်ညေိ္ပသေ်နရှ််၊မ န််းေ်နရှ််ြျနး၏ညငပတညနေန ုိိင် ်မ

ရန်ညတွက် လိငညေ်ပညနမညကူည်ီညပထနက်ညေသအြျနးမရရှပိစမ

ပရးပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 
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 ( ၅) န််းေ်နကျွြ်းကျ််လူ် ယ်ြျနးကိင ိိင် ််သ၏ြသွ့ြြ ိုးတိငးတက်ပရးမ

တွ် ် ညကျိုးရှရှိိညညငသးချိိင် ်ြ််အ ညခွ််အညပရးြျနးမ ပြန်ပဆန််မ

ပေးရန်၊ 

( ၆) ညိေ္ပသိှ် ်အန်း်ေ်န ည််ရိငးညွှန်းတြ်းြျနးကိင ပခတ်စနစ်ိှ် ်အ 

ပလျန်  ်ပညန်် ညဆ််အြန ှ််အတ််ပေးရန်။ 

 ( ဋ) မေန ််ညူ့နီတိိှ််အ ိိင် ် သ်ညနးပကန််းြန စ်ြှု။      ပညနက်ေါညတြ်ှတ်မ

ချက်ြျနးေါဝ််ေါည်် - 

 ( ၁) လူ့ညခွ််အညပရး၏တန်ြိငးြျနး၊ဒီြငိကပရစီစသိှုန်းြျနးိှ််အြက်ဒရယ်မ

ညပဘနတရနးြျနးကိငမ လူ်ယြ်ျနးမ နနးလ်က်ျ််အညငသးပစပရး 

ညနးပေးြန ှ််အတ််ရန်၊ 

( ၂) ိိင် ််သအညနးပကန််း လူ်ယ်ြျနးမမြန စ်လနပစပရးညတွက ်ပလအကျ််အမ

ေျိုးပထန််ည််အ ညစီညစဥ်ြျနး ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််မ

ရွကရ်န်၊ 

( ၃) လူ်ယြ်ျနး၏ပစတနနအဝန်ထြ်းိှ််အ ေရဟိတစိတ်ဓါတ်ြွသ့ ြြ ိုးြှုကိင 

မြန ှ််အတ််ပေးရန်ိှ််အ ညပထနက်ညကပူေးရန်၊ 

( ၄) ဝန်ထြ်းလူ် ယ်ြျနးကိင ထိငကည်််အပညနလစန၊မစွြ်းရ််ြန ှ််အတ််ြှု 

ညစီညစဥ်ြျနးိှ််အ ညကျိုးခသစနးခွ််အရရှိပစေြ ီး ညလငေ်ကိငဂငဏ်ယူမ

မြန တ်ိိငးစိတ်ိှ််အတနဝန်ယူြှု၊မတနဝန်ခသြှု၊မ စိတဓ်ါတ်ြျနးေျိုးပထန််မ

မြန ှ််အတ််ပေးမခန ််းညနးြန ််အ ညဂတိလိငက်စနးြှုြျနးကိင ဆန့်ကျ််မ

တိငက်ြျက်ရန်။ 
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  ( ဌ) ညယသဇနတညငသးစဲွြှု ှ််အ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််ထိန်းညိြ်းပရး။ 

  ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် -  

  ( ၁) ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ပရးိှ််အ စီးေွနးပရးြန ှ််အတ််ည််အ လငေ်် န်းြျနးမ

ည ််မ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််မ ထခိိငက်ေျက်စီးြှုြရှိပစေဲ ပရရှ််မ

တ်တ်သအပညနမမြွသ့ ြြ ိုးြှုြန စ်စဥ်ြျနးညြန စ်မမဟန်ချက််ီမမတိငးတက်မ 

မ   ပစပရးလူ် ယ်ြျနးကိငယ်တိင််မေါဝ််ပဆန််ရွက်ိ ိင််ရန်၊ 

  ( ၂) ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််ဆိင််ရနထခိိငက်ြှုကိငမ စိစစ်ခန ််းိှ််အမ မကြ ိုတ်် 

ကနကွယ်ခန ််းြျနးတွ််မလူ်ယ်ြျနးကိငမေါဝ််ပဆန််ရွက်ခွ််အပေးရန်၊ 

  ( ၃) ညယသဇနတိှ််အမ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ်် ထနိ်းညိြ်းပရးဆိင််ရန 

ညညိေ်နြျနးကိငလူ်ယ်ြျနး ကျယ်ကျယ်ေန န့်ေန န့်ညိရိှပရးညတွက် 

န််းလြ်းြျိုးစငသြန ််အ ပဆန််ရွကရ်န်၊ 

  ( ၄) ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််ထိန်းညြိ်းပရးညတွက် လူ်ယ်ြျနး၏ 

စွြ်းပဆန််ရ််မ မြန ှ််အတ််ပေးရန်ိှ််အ ေူးပေါ််းပဆန််ရွကြ်ှုကိငမ

ညနးပေးရန်၊ 

( ၅)  ညဘနဝညပြွညိှစြ်ျနးကိင ြူလညဘနဝညတိင် ်း ြေျက်စးီပစမ

ရန်ိှ််အယိငယွ််းေျက်စးီစေန ုပနပညနညပြွညိှစ်ြျနးကိငထနိ်းညိြ်း 

ပစန််အပရှနက်ရနတွ််မ လူ်ယတ်ိင် ်းည်မ် ိိင် ််သပတန်ိှ််အေးူပေါ််း 

ေါဝ််ပဆန််ရွကေ်ိင််ခွ် ်အရှရိန်၊  

( ၆)  ကနဗွန်ထငတလ်ငေြ်ှုမ ပလျနအန်း်ပညနမ လူ့ပဘန််ညြွဲ့ညစ််းမ

တ်ပ်ထန််ိငိ််ပရးညတွက်မ ေတ်ဝန်းကျ််ိှ််အညဟဇနတြန စ်ပစမ

မေြ ီးစဥ်မ ဆကြ်ေန တ်ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ြှုကိင ညပထနက်ညကူြန စ်ပစမ
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ည ််အေန န်လ််ေန ််အြြ ိုးြြ ဲ စွြ်းည််တိငးြန ှ််အ ထငတ်လငေည်ညငသးချမ

ပရးိှ်အ် စွြ်းည််ညကျိုးရှိထပိရနက်စနွ ညညငသးချပရး၊ မေန န်လ််မ

မေန ််အြြ ိုးိိင််စြွ်းြရှိပညန ညဘနဝညယသဇနတမပဆန််ရွကရ်န်ိှ််အ 

တတ်ညိနနးလ််ပညနေတ်ဝန်းကျ််ထိန်းညြိ်းပရးဆိင််ရနမညညိမ

ေ်နမ ညတတ်ေ်နြျနးကိငမ မေန န်လ်ပ်ဝြျှမ ပေးိိင် ်ပစပရးမ

ပဆန််ရွကရ်န်၊  

( ၇)  ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ််မ ထနိ်းညိြ်းပရးိှ််အ ဆက်စေ်ပနပညန 

စွန့်ေစ်ေစ္စ်း်ြျနး စီြသခန့်ခွြဲှုစနစ်ကိင ပြန်ပဆန််ေြ ီး လူ်ယြ်ျနးမ

ညပနြန ််အ ညဘနဝေတ်ဝန်းကျ်် ထနိ်းညိြ်းပရးညတွက် စနပတွ့မ

ည််ကေ နးရန်ိှ် ်အမ လက်ပတွ့ညပကန််ညထ််ပြန်ပ်ညနမ ညစီမ

ညစဉ်ြျနးပဆန််ရွကရ်န်။ 

 ( ဍ) မ်ြ ိြ်းချြ်းပရး/ဘဝလငသခြ သု ပရး။    ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးမ

ေါဝ််ေါည််- 

  (၁) ိိင် ််သပတန်တ််ပဆနက်ပရး၊ ညြျိုးညနးေန န်လ််ည််အြန တ်ပရး၊ 

မ်ြ ိြး်ချြ်းပရးြန စ်စဥ်ိှ််အ ပဆန််ရွကခ်ျက်ြျနးတွ်် လူ်ယြ်ျနး 

စဥ်ဆကြ်ေန တ် ညေန ််အညဝေါဝ််ပဆွးပိွးမ ပဆန််ရွကခ်ွ််အကိင 

ညရှိန်ညဟငန်ြန ှ််အ ပဆန််ရွက်ရန်ိှ််အမညကနညကွယပ်ေးရန်၊ 

(၂) ညြျိုးညနးေန န်လ််ည််အြန တ်ပရး၊ ညြျိုးညနးတန်းတူပရးကိင 

ဦးတ််ည််အ မေန ််ပထန််စငစိတဓ်ါတ်ိှ််အ တိင် ်းရ််းညနးလူ်ယ်မ
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ြျနးညကေ နး ညချ််းချ််းနနးလ််ယငသကေ ််ြှု ရ််အညန်လနပရး 

ညစီညစဥ်ြျနး ပဆန််ရွက်ရန်၊ 

  ( ၃) လူ်ယြ်ျနး၊ ညထူးညြန ််အ ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနး၏ ဘဝလငသခြ သု ပရးမ

ိှ််အ ညိ္တရနယ်က််းရှ် ်းပရးညတွက် တရနးဥေပဒစိငးြိငးပရးကိင  

မြန ှ််အတ််ပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

  ( ၄) မ်ြ ိြး်ချြ်းပရး၊မတ််ြ် ိြပ်ရးိှ််အမတရနးဥေပဒစိငးြိငးပရးမညနးန််းမ

ပညနပဒညြှ လူ်ယြ်ျနး၏မ ညနနဂတ်ြွသ့ ြြ ိုးမ တိငးတကပ်ရးမ

ညတွက ် ညကနညကွယပ်ေးခန ််းိှ််အ မေန န်လ််ေန ုစငေျိုးပထန််မ

မခန ််း လငေ်် န်းြျနးြန ှ််အတ််ပဆန််ရွကရ်န်၊  

  ( ၅) ရနဇဝတ်ြှုိှ်အ်မ ေဋိေက္ခြျနးတွ််မ လူ်ယြ်ျနးမ ေါဝ််ေတည်ကပ်နမ

မခန ််းညနး တနးဆီးကနကွယ်ရန်ိှ််အ ပလျှနအချပရးလငေ််န်းစဥ်ြျနးမ

တွ် ်လူ်ယြ်ျနးေူးပေါ််းေါဝ််ရန်၊ 

   ( ၆) ရနဇဝတ်ြှုကျူးလွနခ်ဲအပညနမ လူ်ယလ်ူရွယြ်ျနးိှ််အ ေတ်ညက်၍ 

တရနးစီရ််ပရးစနစ်တွ် ် ထိငကည်််အပညန မေန စ်ဒဏ်ိှ််အညတူ 

စိတေ်ိင် ်းဆိင် ်ရနမ မေန ုေန ််ပရးိှ််အ မေန န်လ််ထူပထန််ပရးတိင့ကိင 

ဦးစနးပေးလငေပ်ဆန််ရန်၊ 

  ( ၇) ြတူကွဲေန နးပညနမ လူ်ယြ်ျနးကေ နးတွ််မ ညေန န်ညလနှ်ယငသကေ ််ြှုမ

တ်ပ်ဆနက်ခန ််းြန ််အ မ်ြ ိြး်ချြ်းပရးပြန်ပဆန််ြှုကိင ညပထနက်မ

ညကူေန ုရန်၊ 
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  ( ၈) လူြျိုးပရး၊ ဘနညနပရးြတူ ီ်ြှုြျနးညကေ နး ညဟဇနတြန စ်ပစမ

ြ််အိ ိင် ််သပတန်ညစိငးရက ပဆန််ရွကပ်နည််အ ြူဝါဒြျနး၊ ဥေပဒမ

ြျနး၊ ညစီညစဥ်ြျနးတွ် ်လူ်ယ်ြျနးေါဝ််ပဆန််ရွကရ်န်။ 

 ( ဎ) ကျနး၊ ြ ်ီြျှြှု။        ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် - 

( ၁) လိ််စတိခ်သယြူှုကိင ညပခန ခသပညန ခွဲခန နးဆက်ဆသခန ််းြျနးကိင 

မြန စ်ပစိိင်ပ်ညန ညယူညဆြျနး၊ ညညငသးညိှုန်းြျနးိှ််အ ြီဒီယနမ

ပြန်ေန ချက်ြျနးညပေါ် ညညိေ်နပေးရန်ိှ််အ ဥေပဒြျနးမေန ဋ္ဌနန်းမ

၍ တနးဆီးကနကွယ်ရန်၊ 

( ၂) ြညန်စွြ်း ညြျိို းညြီးြျနးညေါညဝ်် ညထူးညပလးပေးရြ််အ 

ညြျိုးညြီးြျနးညတွက ် လငသခြ သု စိတခ်ျရပညနမ ေတ်ဝန်းကျ််ကိင 

လူ်ယစ်််တနြျနးတွ်် ထ််အညွ််းထနးရှိပေးရန်ြန စ်ပစမ လိငညေ်မ

ေါကမညြျိုးညြီးနနးခိငရနပနရနြျနး(SafeHouse) တ်ပ်ထန််မ

၍ြန စ်ပစမပဆန််ရွကပ်ေးရန်၊ 

( ၃) ဆငသးြန တ်ချက်ချရည််အ ညခန်းကဏ္ဍြျနး၌ ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနး၊ 

လိ််စတိက်ိင် ်းညွတ်ြှုိှ််အ လိ််ဝပိညညမ ကွဲေန နးညူြျနး၏ 

ပခါ််းပဆန််ြှို ှ််အ ရေိင် ်ခွ််အြျနးကိင တန်းတူညခွ််အညပရးပေးရန်၊ 

( ၄) စဥ်ဆကြ်ေန တ်ြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ြှုိှ် ်အမ ြျှတပညနြွသ့ ြြ ိုးတိငးတက်ြှုမ

ြျနးညတွက် ညြျိုးညနးိှ််အ ညြျိုးညြီးြျနးညကေ နး ထပိရနက်မ

စွန ြိတြ်က်ေန ုပဆန််ရွက်ပညန ညပလအညထကိငတိငးြန ှ််အခန ််းြန ််အ 

ိှစ်ဦးိှစ်ြက်ညကျိုးရှပိကေ န််း ညိရှိလနပစရန်။ 
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  (ဏ) လူ့ညခွ််အညပရး။         ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးေါဝ််ေါည်် - 

 (  ၁) လူ့ညခွ််အညပရးပကေ န် နစနတြ်းေါညချက်ြျနးညရလူ်ယတ်စ်ဦး 

၏ပြွးရနေါညခွ််အညပရးြျနးတန်းတူ်ြီျှရရှပိရးညတွကည်ကန 

ညကွယပ်ေးရန်၊ပလးစနးရန်၊ မြန ှ်အ်တ််ရန်ိှ််အ မြန ်အ်ဆ််းပေးရန်၊  

 ( ၂) လူ်ယြ်ျနးကိင လူ့ညခွ််အညပရး ညပဘနတရနးြျနးိှ််အ တနဝန်မ

ယူြှု၊ တနဝန်ခသြှု ညညိေ်နြျနးပေးရန်၊ 

 ( ၃) လူ့ညခွ််အညပရး လငေ်် န်းစဥ်ြျနးတွ် ် ေ်နပေးခန ််း၊ စ််းရငသးမ

လှုသ့ပဆန််မခန ််း၊ ပစန််အကေ ််အပလအလနခန ််း၊ ြှတတ်ြ်းတ််ခန ််း၊ 

ညစီရ််ခသခန ််းိှ်အ်မ တိင် ်ကေ နးြှု ယိ္တရနးကိစ္စရေ်ြျနးတွ်် လူ်ယမ်

ြျနးမ ညရှိန်ညဟငန်ြန ််အမ ေါဝ််လနပညန်် ညပကန််ညထ််ပြန်မ

ပဆန််ရွကရ်န်။ 

 

 (တ) ိိင် ် သ်တကနဆက်ဆသပရး။  ပညနက်ေါညတြ်ှတခ်ျက်ြျနးေါဝ််ေါည််- 

 ( ၁) ိိင် ််သတကနလူြှုညညိငက်ညဝန်းတွ်် မြန န်ြနလူ်ယ်ြျနး၏ ဂငဏ်မ

ညိက္ခနညရ်ည်ပညွးိှ််အ ညဆ််အညတန်းမ မြန ််အြနးလနပစရန် 

လိငညေ်ပညန ပထနက်ေသအြှုြျနးညခွ််အညလြ်းြျနး ပြန်ပဆန််ပေးရန်၊ 

  ( ၂) ိိင် ် သ်တကနလူ်ယ်မညြဲွ့ညစ််းြျနးိှ််အမချိတ်ဆက်ပဆန််ရွက်ရန်၊ 

 ( ၃) မေန ််ေတွ် ် ညလငေ်လငေက်ိင််ပနပညန လူ်ယြ်ျနး၏ ညညက်ညိငးမ

ညိြ်စ်း်စိြ်ိှ််အမ ရည််အရထိငကပ်ညနမ ညခွ််အညပရးြျနးညတွက် 

ိိင် ််သပတန်ညစိငးရည်် ညခန နးိိင်််သညစိငးရြျနး၊ ိိင် ််သတကနမ
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ညြွဲ့ညစ််းြျနး၊ ညစိငးရြဟငတ်ပညနမ ညြဲွ့ညစ််းြျနးိ ှ််အမ ထိထိမ

ပရနက်ပရနက်ေူးပေါ် ်းမပဆန််ရွက်မေြ ီးမညကနညကွယပ်ေးရန်၊ 

 ( ၄) မြန န်ြနိှ််အ ိိင် ််သတကနလူ်ယြ်ျနးညကေ နး ကဏ္ဍပေါ််းစငသိ ှးီပိှနမ

ြလှယ်ပရး ညစီညစဥ်ြျနး တိငးြန ှ််အပဆန််ရွကရ်န်။ 

ညပရးပေါ်ညပခန ညပန 

၃၄။ ညဘနဝပဘးည ္ိတရနယ်ြျနး၊ လူတိင့၏မ မေန ုြူပဆန််ရွကြ်ှုပကေ န််အြန စ်ပညန 

ပဘးညိ္တရနယ်ြျနး၊ စစ်ပဘးစစ်ဒဏ်ိှ် ်အ နယ်ပြန ြတ််ြ် ိြြ်ှုြျနးပကေ န််အမ မြန စ်ပေါ်လနမ

ပညန ညပရးပေါ်ညပခန ညပနြျနးတွ််မ လူ်ယြ်ျနးမ ညထူးညြန ််အ ညြျိုးညြီး်ယ်ြျနးိှ််အ 

ြညန်စွြ်းလူ် ယ်ြျနးကိငမ ထပိရနက်စနွကနကွယ် ကူ်ီပေးိိင််ရန် ိိင် ််သပတန်ညစိငးရက 

ပဆန််ရွကပ်ေးရြ််။ ထိငညိင့ပဆန််ရွကရ်နတွ်် လူ်ယြ်ျနး၏ ေူးပေါ််းေါဝ််ပဆန််ရွက်မ

ြှုကိငလ််း ရယူရန်လိငညေ်ေါည််။ 

လူ်ယ်ြျနးရရိှိိင််ပညန ညခွ််အညလြ်းြျနး 

၃၅။ ဤလူ်ယြ်ူဝါဒေါ လူ်ယြ်ျနးိှ််အညကဆ်ိင် ်ည််အ ညခွ််အညလြ်းြျနးညနးလငသးမ

ကိင လူ်ယည်နးလငသး တန်းတူရယူေိင််ခွ် ်အရိှည်။် 

လူ်ယ်ြျနး၏တနဝန်ဝတ္တရနးြျနး 

၃၆။ လူ်ယြ်ျနးညပနြန ််အ မေန ််ပထန််စငကိင ချစ်မြန တ်ိိငးစိတ်ိ ှ််အညတူ ိိင် ််အသညနးမ

ပကန််းေီညစနွ ပနထိင် ်မေြ ီးမ ဤလူ်ယြ်ူဝါဒေါ ညဓိကကဏ္ဍြျနးတွ်် ပြန်ေန ထနးပညနမ

တနဝန်ိှ် ်အဝတ္တရနးြျနးကိငမပလးစနးလိငက်နနပဆန််ရွက်ရန်မလိငညေ်ေါည််။ 
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ညက်ဆိင် ရ်နညညီးညီး၏တနဝန်ဝတ္တရနးြျနး 

၃၇။ ိိင် ််သပတန်ညစိငးရိှ််အတကွ လူ်ယြ်ျနး၏ညပရးညရနိှ််အ ေတ်ညက်ဆက်ိယွ်မ

ပညနဌနနြျနး၊ ညြွဲ့ညစ််းြျနးိှ််အ  ြိဘမေန ််ညူြျနးည်လ််း် လူ်ယြ်ူဝါဒ၏ ပြျှန်ြနှ်းမ

ချက်၊ ရ််ရွယ်ချက်ြျနးကိင ညပကန််ညထ််ပြန်မ ပဆန််ရွက်ရနတွ််မ ညဓိကညခန်းြှမ

ေါဝ််ေါည််။ လူ်ယ်ြူဝါဒြှတဆ််အပေါ်ပေါက်လနိိင််ပညန ဥေပဒြျနး၊ ြဟနဗျူဟနမ

စီြသကိန်း၊ စီြသချက်ြျနးညနြကရှိေြ ီးြန စ်ပညန ဥေပဒြျနး၊ ြဟနဗျုဟနစီြသကိန်း၊ စီြသချက်မ

ြျနးကိငလူ်ယြ်ျနး၏ညကျိုးညနးပလျန်စနွေန ််အေန ််အဝဝ ညပကန််ညထ််ပြန် ပဆန််ရွက် 

ပေးရြ််။ 

ပေါ််းစေ််ိှိိှု််းပဆန််ရွက်ြှုယ ္ိတရနး 

၃၈။ လူ်ယြ်ျနးိှ််အညကဆ်ိင််ပညန ညခန်းကဏ္ဍညညီးညးီညတွက် လငေ်် န်းြျနးမ

ညပကန််ညထ််ပြန်မ ပဆန််ရွကရ်နတွ်် ကဏ္ဍြျနးညကေ နး ချိတဆ်ကေ်ူးပေါ််းမ

ပဆန််ရွကရ်န် လိငညေ်ပကေ န််း ဤြူဝါဒြှ ညညိညြှတ်ေန ုေါည််။မ မေန ််ပထန််စငဝန်ကြ ီးမ

ဌနနြျနးညချ််းချ််းမကေ နး၊ မေန ််ပထန််စငညစိငးရ တိင် ်းပဒညကြ ီး/မေန ််နယ် ညစိငးရညြွဲ့ြျနးမ

မကေ နး၊ ညစိငးရ၊မ လူြှုညြွဲ့ညစ််းြျနးိှ််အ လူ်ယြ်ျနးကေ နး ပေါ််းစေ််ှိိ ှု််းပဆန််ရွကြ်ှုမ

ယိ္တရနးကိင လငေထ်ငသးလငေ်န််းြျနးိှ််အည်ီ ပြန်ပဆန််ရြ််ြန စ်ေါည်။် 

၃၉။ ြူဝါဒ၏လိငညေ်ချက်ညရ ချြှတပ်ဆန််ရွကရ်ြ််အမ ကိစ္စရေ်ြျနး၊ လကရှ်ိမ

ပဆန််ရွကပ်နပညန လငေ်် န်းညစီညစဥ်ြျနးတွ်် ကွနဟချက်ြျနးမ မြန ််အဆ်း်ရန်၊ ြလိငညေ်မ

ည်ြ်ျနးကိငမေန ််ဆ််ရန်၊ လငေ်် န်းထေတ်ူြှုြျနးကိင ေယ်ြျက်ရန်ိှ််အ မေန န်လ််ညငသးညေ်ြှုြျနးမ
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ကိင မေန ုလငေ်ပဆန််ရွက်ရနတွ်် ပေါ််းစေ််ှိိ ှု််းပဆန််ရွကြ်ှုမ ယိ္တရနးညညီးညီးက ညကူမ

ည်ီပေးေါြ််။ 

ြူဝါဒကိငညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ရွက်ခန ််း 

၄၀။ ြူဝါဒေန ဌနန်းေြ ီးပနနက်မ ြဟနဗျူဟနလငေ််န်းစဥ်ကိငမဤြူဝါဒညတ််ေန ုေြ ီးမ

(၆)လမ ညတွ််းညေြ ီးပရးဆွဲရြ််။ တိင် ်းပဒညကြ ီး/မေန ််နယည်ဆ််အ ညတ််းညချက်မ

ညလက်ြျနးကိငရယူ၍ ညြျိုးညနးညဆ််အြဟနဗျူဟနစီြသချက်ကိင ပရးဆွဲညပကန််ညထ််မ

ပြန်ရြ််။ ညဆငေိါ ညြျိုးညနးညဆ််အြဟနဗျူဟနစီြသချက်ကိင ညကဆ်ိင် ်ရနဝန်ကြ ီးဌနန၊ 

ညြွဲ့ညစ််းြျနးိှ််အ ေူးပေါ််း၍ လူ်ယက်ိငယ်စနးလှယ်ြျနးေါဝ််ပညန မေန ််ပထန််စငမ

ညဆ််အ၊ တိင် ်းပဒညကြ ီးိှ််အ မေန ််နယည်ဆ််အ လူ်ယ်အပရးရနပကန်ြတြီျနးြဲွ့စ််းကန 

ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ရွက်ရြ််။ ထိငညိင့ ညပကန််ညထ်ပ်ြန်ရနတွ်် လူ်ယ်အမ

ပရးရနပကန်ြတြီျနး၏ ပဆးွပိွး်ှိိ ှု််းြှု၊ ေွ််အလ််းမြန ််ညနြှုိှ််အ တနဝန်ယူ၊ တနဝန်ခသြှု 

ညနးပကန်း်စွနြန ််အ ပဆန််ရွကမ် ညပကန််ညထ််ပြန်ရြ််ြန စ်ည်။် ြူဝါဒတွ်် ေါရှမိ

ပညနြူြျနးကိင ညပကန််ညထ်ပ်ြန်ရနတွ်် မေန ််ညူလထူငပညနက်ပခန ညဆ််အညထိ 

ထပိရနက်စနွ ညပကန််ညထ််ပြန်ပဆန််ရွက်မခန ််းကိင ညပလးထနး၍ လက်ရှညိညက်မ

ဝ််လျက်ရိှပညန ဥေပဒြျနးိှ််အ ပဆန််ရွကဆ်ဲ ညြျိုးညနးညဆ််အ ြဟနဗျုဟနစီြသကိနး်ြျနးမ

ည ်် ပညွြြီှုြရှိလျှ်် ညချိန်ိှ််အတပေန း်ီ ထပိရနက်ပညန််ြန ််စွန ပဆန််ရွက်ိ ိင် ်ရန် 

ခွန်ညနးစိငက်ရြ်် မြန စ်ေါည်။် ညကယ်၍ ပဆန််ရွကဆ်ဲ စီြသကိန်း၊ စီြသချက်ြျနးတွ်် 

မေန ််ဆ််ြန ််အစွကပ်ဆန််ရွက်ရန် လိငပနေါက ညက်ဆိင် ်ရနဝန်ကြ ီးဌနနြျနး ညလိငက်ည််အမ

ပလျန်ညလိငမမြန ််အစွက်ေန ််ဆ််ပဆန််ရွကရ်န်မမကြ ိုးေြ်းညနးထငတရ်ေါြ််။ 

၄၁။ ညထူးညပလးပေးရြ်အ် လူ်ယည်ြျိုးညစနးြျနးညတွက် ြဟနဗျူဟနမ

စီြသကိန်း၊ စီြသချက်ိှ် ်အ လငေ်် န်းစဥ်ြျနးတွ်် ညီးညန့်ြန ််အစွကပ်ဆန််ရွကည်််အည််အ ကိစ္စမ
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ြျနးရိှည်ဆ်ိငေါကမ ညက်ဆိင် ်ရနဝန်ကြ ီးဌနနြျနးိှ််အမ ညြွဲ့ညစ််းြျနးြှ ပညနက်ပြန်ေန ေါမ

လငေ်် န်းြျနးမဦးစနးပေးပဆန််ရွကရ်န် ညပရးကြ ီးေါည််- 

 (က) လူြှုညြွဲ့ညစ််းညတွ််းရှိ ချို့တဲအိွြး်ေါးပညန လူ်ယြ်ျနး၊ စိတေ်ိင် ်းမ

ဆိင် ်ရနိှ််အ ကိငယ်ကနယေိင််းဆိင် ်ရန ြညန်စွြ်းပညန လူ်ယြ်ျနး၏ 

စီးေွနးပရး၊ လူြှုပရးိှ််အ ကျန်းြနပရးညနြခသချက်မ ြျနးရရိှပရးကိင 

ညပလးထနးပဆန််ရွကရ်န်၊ 

 ( ခ)  ထခိိငက်လွယပ်ညန လူ်ယလ်ူရွယ်တိင့ကိင လိငညေ်ချက်ိှ််အည်ီ 

ပစန််အပရှနက်ြှုပေးိိင်် ပရးဦးစနးပေးပဆန််ရွကရ်န်၊ 

 ( ဂ) ဦးစနးပေး လူ်ယလ်ူရွယ်ြျနး ညချ််းချ််းလ််း လိငညေ်ချက်ိှ််အမ

ပဆန််ရွကရ်ြ််အလငေ််န်းညပဘနညဘနဝတူ်ြီှုြျနးရှိလျှ်် ေူးပေါ််းမ

ပဆန််ရွက်ိ ိင် ်ြ််အ ယိ္တရနးတစ်ခင ပြန်ပဆန််ရန်၊ 

ြူဝါဒညပကန််ညထ််ပြန်ရန် ညရ််းညြန စ်လိငညေ်ချက်ြျနး 

၄၂။ ဤြူဝါဒကိငမ ညပကန််ညထ််ပြန်ရနတွ်် လိငညေ်ည််အ (န််းေ်န၊ ဘဏ္ဍနမ

ပ်ွ၊ လူ့စွြ်းညနး၊ ေစ္စ်း်ည််ညနး၊ ပနရန)ြျနးကိင ပြန်ထငတည်တြ်ှတ်ခန ််း၊ ညခွ််အညလြ်းမ

ြန်တီးပေးခန ််းတိင့ညနးမ ညကဆ်ိင် ်ရနဝန်ကြ ီးဌနနြျနးိှ််အ တိင် ်းပဒညကြ ီးိှ််အေန ််နယ်မ

ညစိငးရြျနးြှ မကြ ိုးေြ်းပဆန််ရွက်ကေ ရြ်် မြန စ်ည််။ ညကဆ်ိင် ်ရနမ ဝန်ကြ ီးဌနနြျနး၊ 

ပနေန ််ပ်တန်ပကန််စီိ ှ််အ တိင် ်းပဒညကြ ီး/မေန ််နယ် ညစိငးရညြွဲ့ြျနး၊မ ကိငယ်ေိင််ညငေ်ချုေ်မ

ခွ််အရတိင် ်း/ပဒညဦးစီးညြွဲ့ ြျနးညလိငက် လူ်ယပ်ရးရနိှ််အ ေတ်ညက်၍ လိငညေ်ည််အ ရန်ေငသမ

ပ်ွကငိ ိှစ်စဥ်ထ််အညွ််းပရးဆွဲ၍မညငသးစွဲရြ််။ 
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မေန န်လ််ညငသးညေ်ခန ််းိှ် ်အ မေန ််ဆ််ြန ််အစက်ွခန ််း 

 

၄၃။ ဤြူဝါဒညရ လငေ်် န်းညပကန််ညထ်ပ်ြန်ပဆန််ရွက်ြှုြျနးကိင လူ်ယပ်ရးရနမ

ပကန်ြတကီ တစ်ိှစလ်ျှ််(၁)မကြ ိြ ် မေန န်လ််ကြ ီးကေ ေ်ညငသးညေ်၍ လိငညေ်ေါက ြူဝါဒကိင 

ပခတ်စနစ်ညပခန ညပနိှ််အ လိငက်ပလျန်ီပထြွှုရှရိန်  မေန ််ဆ်မ်ပဆန််ရွက်ရြ််။ 

နိဂငသး 

၄၄။ ဤလူ်ယပ်ရးရနြူဝါဒည်် မြန န်ြနိိင် ််သညတွ််းရှိ တက်ကြွ လှုေရှ်နးညူမ

လူ်ယြ်ျနးိှ််အ တိင် ်းရ််းညနးလူ်ယ်ြျနး၏ ဦးပဆန််ပဆးွပိွးြှုိှ််အ လွှတ်ပတန်ြျနး၊ 

ဝန်ကြ ီးဌနနြျနး၊ ညခန နးညငေစ်ငေါ ကိငယ်စနးလှယ်ြျနးြှ ေါဝ််ပရးဆွဲထနးခန ််းြန စ်ေြ ီး မြန န်ြန 

ိိင် ််သရှလိူ်ယြ်ျနး၏ ကျန်းြနကြ သ့ခိင််ပရး၊ ေ်နပရး၊ လငေက်ိင် ်စွြ်းရ််၊ လူ့ကျ််အဝတ၊် 

လူတန်ြိငးိှ််အဦးပဆန််ြှု ညရ်ည်ပညွးေူးပေါ််းေါဝ်် ပဆန််ရွကြ်ှုတိင့ ြန ််အ ဘကစ်ငသြွသ့ ြြ ိုး 

တိငးတက်ေြ ီး ြက်ဒရယဒ်ီြငိကပရစီ မေန ််ပထန််စငပေါ်ပေါက်ပရးညတွက် ညနးပကန််း 

ခိင် ်ြနပညန၊ထိပရနက်ပညနြဟနဗျူဟနပြန နက် လငေ််န်းစဥ်ြျနးပရးဆွရဲနတွ်် ညပထနက် 

ညကူေန ုြ််အြူဝါဒြန စ်ည််။ ညနနဂါတ်ပြျှန်ြနှ်းချက်ညလနးညလနြျနးိှ််အ မေန ််အဝပန 

ပညနလူ်ယြ်ျနး၏ ညရ်ည်ပညွးိှ််အစတိ်ဓါတ်ကိင ေျိုးပထန််ပေးိိင် ်ည််အ ြူပဘန်် 

တစ်ခငညြန စ် လြ်းညွှန်ပေးိိင် ်ည်ည်နြက လူ်ယ်ြျနး၏ ကိငယ်တိင် ်ကိငယ်ကျေါဝ််ြှု၊ 

ိိင် ််သပတန်၏ေသအေိငးြှု၊ ဝန်ကြ ီးဌနနိှ််အ ညခန နးပညနမ ညြွဲ့ညစ််းြျနး၏မ မကြ ိုးေြ်းြှုိှ် ်အ 

မေန ််ညူလထူငိ ှ််အြိညနးစငြျနး၏ လကတ်ွလဲငေပ်ဆန််ြှု ညနးလငသးပေါ််းစေ်ခန ််းြန ််အ လူ်ယ် 

ြျနးညနးမ ကျန်းြနကြ သ့ခိင် ်ပညန ိိင် ််သအညနးပကန််းြျနး မြန စ်လနရန် ေျိုးပထန််ပေးိိင််ရန် 
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ရ််ရွယ်ည််။ လကရှ်ိိ ိင်််သညပခန ညပန၏ လူ်ယထ်င(ညိင့ြဟငတ်) လငေည်နးည််ညနးမ

ြျနးေန နးပနည််အ လူဦးပရဆငလနဘ်ညနး ပကန််းစွနညညငသးေန ု၍ ညစိငးရတစ်ရေ်ညပနြန ််အ 

ကဏ္ဍပေါ််းစငသတွ် ် ညထူးညပလးထနးပဆန််ရွက်မ ညပကန််ညထ်ပ်ြန်ပဆန််ြ််အ 

ဘကစ်ငသလူ်ယြ်ွသ့ ြြ ိုးြှု ညစီညစဥ်ြျနးညနး လြ်းေန ိိင် ်ြ််အ ြူဝါဒတစ်ရေ်ြန စ်ည််ဟငမ

ယငသကေ ််ေါည််။ 


