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မူၾကမ္း စာမွတ္စာတမ္း 

ရဲႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ခ်က္ တုိင္တန္းခ်က္မ်ား - မၾကာခဏ ေမးေလ့ရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 

ယဥ္ေက်းမႈအရႏွင့္ဘာသာစကားအရ ကြဲျပားျခားနားက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား 

ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ရိွ တရားဥပေဒမ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္ စည္းကမ္းေသဝပ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းထားေရးသည္ WA အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ 

အဓိက အခန္းက႑ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ ရဲအရာရိွမ်ားက ေပးသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

WA ရဲမ်ားသည္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ လုိအပ္ၿပီး ရဲအရာရိွ အားလုံးသည္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ား 

အတြက္ တာဝန္ရိွပါသည္။  

သင့္အား သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးထား 

ပါသည္။ 

1. ရဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ် ုႏု္ပ္ မေက်နပ္ခ်က္ တုိင္တန္းႏုိင္ပါသလား။ 

a. တိုင္တန္းႏုိင္ပါသည္။ အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ကြ် ႏ္ုပ္တို႔၏ 
က်င့္ဝတ္စည္ကမ္းႏွင့္ တန္ဖုိးထားရာမ်ား ျမြက္ဆုိခ်က္ တုိ႔တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အကယ္၍ ရဲအရာရိွ တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ရဲဝန္ထမ္း တစ္ဦးသည္ ပညာရွင္မပီသစြာျဖင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္ မကင္းစြာျဖင့္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သင္ ယုံၾကည္လွ်င္ သင္ မေက်နပ္ခ်က္ 
တုိင္တန္းလႊာ တစ္ခုကုိ တုိင္းေကာင္း တုိင္ႏုိင္သည္။ 

 
2. ကြ် ႏ္ုပ္ မည္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္တန္းႏုိင္ပါသလဲ။ 

a. အကယ္၍ မည္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးတြင္မဆုိ ရဲမ်ားသည္ ပညာရွင္မပီသေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ 
ရုိင္းျပေသာ၊ အက်င့္ပ်က္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မိမိ၏တာဝန္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈေသာ အမူအက်င့္ျဖင့္ 
ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သင္ ေတြ႔ႀကံဳလွ်င္ သင္ မေက်နပ္ခ်က္တစ္ခုကုိ တုိင္ေကာင္းတုိင္ႏုိင္သည္။ 

 
3. အကယ္၍ ကြ် ႏ္ုပ္ မေက်နပ္ခ်က္ တစ္ခုကုိ တုိင္တန္းခ်င္လွ်င္ ကြ် ႏု္ပ္ ေျပာဆုိႏုိင္သည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ 

ရိွပါသလား၊ ကြ် ွႏ္ုပ္ကုိ ေလးေလးနက္နက္ သေဘာထားမည္လား။ 

a. ဟုတ္ပါသည္။ အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္ 
တုိင္တန္းလႊာ အားလုံးကုိ ေလးေလးနက္နက္ သေဘာထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  သင္သည္ ဤကိစၥမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဤကိစၥမ်ားကုိ တုိင္တန္းရန္ ရဲမေက်နပ္ခ်က္မ်ား စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း သင့္ ေဒသတြင္း ရဲစခန္း၊ ရဲအကူအညီေပး စင္တာ သုိ႔မဟုတ္ 
ရဲမေက်နပ္ခ်က္မ်ား ဌာနကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ 

 
4. ကြ် ႏ္ုပ္၏ မေက်နပ္ခ်က္ တုိင္တန္းလႊာကုိ သုိသုိသိပ္သိပ္ အေရးယူမည္လား။ 

a. ဟုတ္ပါသည္၊ အကယ္၍ သင္ အမည္မေဖာ္လုိသူ အျဖစ္ ေနလုိလွ်င္ သင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကုိ သုိသို 
သိပ္သိပ္ အေရးယူပါလိမ့္မည္။  
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5. အကယ္၍ ရဲအေပၚ ကြ် ႏ္ုပ္ မေက်နပ္ခ်က္ တုိင္တန္းလွ်င္ ကြ် ွႏ္ုပ္ မိသားစု အေပၚ မေကာင္းမႈ တစ္ခုခု ျဖစ္မည္လား။ 

a. မျဖစ္ပါ။ ရဲမ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းဝင္မ်ားကုိ ကူညီရန္ ျဖစ္ၿပီး လူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ ကြ် ႏု္ပ္ 
တုိ႔တြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရိွပါသည္။  အကယ္၍ သင္ မေက်နပ္ခ်က္ တုိင္တန္းလႊာ တစ္ခုကို 
တုိင္လွ်င္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ မိသားစု အေပၚ မေကာင္းေသာ တန္ျပန္မႈကုိ အေနာက္ 
ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
 

6. အကယ္၍ ကြ် ႏ္ုပ္ကုိ ရဲကေျပာဆုိလွ်င္ သူတုိ႔ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးေကာင္းေမးႏုိင္သလဲ၊ ကြ် ႏ္ုပ္ 

ဘာလုပ္ရန္ လုိပါသလဲ။  

a. ရဲသည္ သင့္အား သင့္ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ သင္ ေနထုိင္သည့္လိပ္စာ တုိ႔ကုိေမးႏုိင္သည္၊ 
၄င္းတို႔ကုိ သင္ ေျဖဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရဲသည္ လူမ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္သည္ 
သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ားအား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ 
ေရႊ႕ေပးရန္ကဲ့သုိ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေပးႏုိင္သည္။ WA အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို 
အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဝရမ္းပါ၍ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဝရမ္းမပါ၍ျဖစ္ေစ အိမ္ကဲ့သုိ႔ အျခားေနရာမ်ားကုိ 
ရွာေဖြေစရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္လႊဲအပ္ထားေကာင္း ထားႏုိင္သည္။   

 
 
7. အကယ္၍ ကြ် ႏု္ပ္သည္ လမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ေရး ႏုိ႔တစ္စာကုိ မမွန္မကန္ ေပးခံရသည္ဟု ကြ် ၽႏ္ုပ္ 

ယုံၾကည္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ လမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ေရး ႏုိ႔တစ္စာကုိ ေစာဒကတက္လုိလွ်င္ ကြ် ႏု္ပ္ 

ဘာလုပ္ႏုိင္သနည္း။ 

a. သင့္ အေနျဖင့္ ႏုိ႔တစ္စာကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ ေမးႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ သင္သည္ တရားရံုး 
တစ္ခုတြင္ အကယ္၍ သင္ ျပစ္မႈကုိ အျပစ္မရိွေၾကာင္း ထုေခ်လွ်င္ အမႈကုိ စီရင္ေပးေစႏိုင္ေကာင္း 
ႏုိင္ပါသည္။  ဤကိစၥ ႏွစ္ခုလုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ႏုိ႔တစ္စာ 
တြင္ ပါရိွပါသည္။ 
 

8. ရဲသည္ စကားျပန္ တစ္ဦးကုိ အကယ္၍ ကြ် ႏ္ုပ္ လုိအပ္လွ်င္ ေပးမည္လား။ 

a. ေပးပါမည္၊ WA အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စကားျပန္မ်ား လုိအပ္သည့္ 
အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ဘက္မလုိက္ေသာ စကားျပန္ တစ္ဦးကုိ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

9. ကြ် ႏ္ုပ္ မေက်နပ္ခ်က္ တုိင္တန္းလႊာကုိ ရဲသုိ႔ တုိင္တန္းလုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ 

a. WA အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က လက္ခံရရိွသည့္ မေက်နပ္ခ်က္ တုိင္တန္းလႊာတုိင္းကုိ 
စိစစ္ၿပီး လုိအပ္သလုိ တုံ႔ျပန္ရန္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမရဲသုိ႔ ပုိ႔ေပးပါသည္။ 
သင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကုိ တံု႔ျပန္သည့္အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ သင့္အား WA အေနာက္ 
ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ စြပ္စြဲမႈကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ရန္ 
အတြက္ ရဲသည္ သင္ႏွင့္ အျခား မည္သည့္ သက္ေသမ်ားကုိမဆုိ ေျပာဆုိလုိေကာင္း ေျပာဆုိႏုိင္သည္။ 
 

10.  အကယ္၍ ကြ် ႏု္ပ္သည္ သိလ်က္ျဖင့္ ရဲအေပၚ မမွန္မကန္ တုိင္တန္းလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ 

a. သင္ တုိင္တန္းသည့္ မမွန္မကန္ တုိင္တန္းခ်က္ တစ္ခုခုကုိ WA ရဲက စုံစမ္းစစ္ေဆးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
သင့္အေပၚ စြဲခ်က္ အကယ္၍ စြဲခ်က္တင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားရိွလွ်င္ 
တင္စြဲဆုိမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
 


