
 

သ ပါ၊ လ ိုက်န ပါ၊ 

ဂျပန်နိိုငင်၏ံဥပဒေမျာျား 

ခမနမ် ဘ သ  

သပိါ။ 

ဘဏင်ငွေထိုတက်ဒ၊် မ ိုလဘ် ိုင််းြိုန််း၊ က န််းမ ငရ်းအ မြ ကဒ၊် 

ငက  င််းသ ်းကဒ ်အစ္ရှ သညတ် ို ို့သည ်မ မ က ိုယပ် ိုငခ်ြစ္်ငစ္က မ ူ

ငရ င််းြ ခြင််း၊ လ ငဲခပ င််းငပ်းခြင််း၊ င ှ်းငပ်းခြင််း မခပြုရ။ 

သတူစ္်ပါ်းပ ိုငခ်ြစ္်ပါကလည််း ၀ယယ်ခူြင််း၊ လကြ် ရယခူြင််း၊  

င ှ်းယခူြင််း မခပြုရသည်ို့အရ မ  ်းခြစ္်ပါသည။် 

 

လိိုကန်ာပါ။ 

ရ ဇဝတမ်ှုက  ်းလွေနသ်ည်ို့ အြွေဲွေ့အစ္ည််းမ  ်းသည ်

လွေယက်ငူသ အလိုပ်မ  ်းအ ်း  ခမင်ို့မ ်းသည်ို့လိုပ်အ ်းြခြင်ို့ 

ငြေါ်ယငူစ္ြ ိုင််းလျှကရ်ှ ပါသည။် 

 လိုပ်က ိုငြ်ွေင်ို့မရှ သည်ို့ အလိုပ်အမ  ြု်းအစ္ ်းမ  ်း 

သကက်က်ီးရွေယက်က်ီး အြ ို်း၊အြွေ ်းမ  ်းထ မ ှ

ပစ္စည််းမ  ်းလကြ် ယငူပ်းခြင််း။ 

ငငွေအင ကငစ္ို့သ ို်းငလ ို့ြ်က မ  ်းထမဲ ှ  

ပစ္စည််းမ  ်းသွေ ်းငရ ကယ်ငူပ်းခြင််း။  

သတူစ္်ပါ်း၏ ငငွေထိုတက်ဒခ်ြင်ို့ ငငွေသွေ ်းငရ ကထ်ိုတင်ပ်းခြင််း။ 

သတူစ္်ပါ်း၏ငနအ မတ်ွေင ်အခြ ်းငသ သတူစ္်ဥ်ီး၏ပစ္စည််းအ ်း 

က ိုယစ်္ ်းလကြ် ယငူပ်းခြင််းသညလ်ည််း ခပစ္်မှုငခမ ကပ်ါသည။် 

မညသ်ည်ို့အင က င််းခြင်ို့မျှ လိုပ်ြွေင်ို့မရှ ပါ။ တစ္်စ္ ိုတစ္်ဥ်ီးမ ှ   

ငသွေ်းငဆ ငင်ခပ ဆ ိုလ ပါကလည််း မလိုပ်ပါနငှ်ို့။  

သပိါ။ 

လိုပ်က ိုငြ်ွေင်ို့မရှ သည်ို့  

အြ  နပ် ိုင််းအလိုပ်အမ  ြု်းအစ္ ်းမ  ်းရှ ပါသည။်  

လွေယက်၍ူ လိုပ်ြခမင်ို့မ ်းငသ အြ  နပ် ိုင််းအလိုပ်မ  ြု်းသည ်

မ မ သတ မခပြုမ စ္ဥ်အြ  နအ်တွေင််း ရ ဇဝတမ်ှုက  ်းလွေနသ်ည်ို့ 

အြွေဲွေ့အစ္ည််းမ  ်းနငှ်ို့  

ပါ၀ငပ်တသ်ကမ် ငနန ိုငသ်ည်ို့အငခြအငနမ  ်းလည််း ရှ န ိုငပ်ါသည။် 

 

လိိုကန်ာပါ။ 

ဘဏင်ငွေထိုတက်ဒ၊် ဘဏစ်္ အိုပ်၊  

(ဆင််းမက်ဒတ်ပ်ဆငထ် ်းငသ ) မ ိုလဘ် ိုင််းြိုန််းမ  ်းက ို  

အခြ ်းသထူ သ ို ို့ ငရ င််းြ ခြင််း၊ ငပ်းကမ််းခြင််းမ  ်း မခပြုလိုပ်ရပါ။ 

ငရ င််းြ သ၊ူ ၀ယယ်သူ ူ၂ဥ်ီးစ္လ ို်း ရဲတပ်ြွေဲ ွေ့၏ 

ြမ််းဆ်ီးအငရ်းယခူြင််းြ ရပါမည။် 

မ မ န ိုငင် သ ို ို့ခပနြ်  န၊် ဆကလ်ကမ်သ ို်းစ္ွေဲငတ ို့ပါက ဘဏ ်သ ို ို့မဟိုတ ်

ြိုန််းဆ ိုငမ်  ်းသ ို ို့သွေ ်းငရ ကက်  (ြ ိုင််းယြိုရှီတ ိုင််း) ဟို ငခပ ပါ။ 

က န််းမ ငရ်းအ မြ ကဒ၊် ငက  င််းသ ်းကဒမ်  ်းက ိုလည််း  

င ှ်းငပ်းခြင််း၊ င ှ်းယခူြင််းခပြုလိုပ်ြွေင်ို့မရှ ပါ။ 

သတူစ္်ပါ်းပ ိုငက်ဒမ်  ်းက ိုလည််း အသ ို်းမခပြုရပါ။  

မ တင်ဆွေသငူယြ် င််းမ ှအကအူညငီတ င််းလ ပါကလည််း 

မခပြုလိုပ်ပါနငှို့။် 

 

 

 

 

ひょうごけんけいさつ 

HYOGO PREFECTURE POLICE 



 

သပိါ။ 

ဆ ိုငမ် ှကိုနပ်စ္စည််းမ  ်းအ ်း ငငွေငပ်းငြ ခြင််းမရှ ပဲ 

ဆ ိုငခ်ပငပ်သ ို ို့ယသူွေ ်း၍မရပါ။ 

ထ ်းထ ်းသညို့ပ်စ္စည််း၊ ခပြုတက် က နြ်ဲို့သညို့ပ်စ္စည််း၊ 

သတူစ္်ပါ်းပ ိုငပ်စ္စည််းမ  ်းအ ်း မ မ အပ ိုငဟ်ိုမမတှယ်ရူပါ။ 

 

လိိုကန်ာပါ။ 

ကိုနပ်စ္စည််းမ  ်းအ ်း မြ ို်းယပူါနငှ်ို့။  

သတူစ္်ပါ်းပစ္စည််းအ ်း မြ ို်းယပူါနငှ်ို့။ 

မ မ က ိုယတ် ိုင ်ြ ို်းယခူြင််းမဟိုတင်သ ်လည််း 

အခြ ်းသြူ ို်းယငူနသည်ို့အြ ိုက ်ဆ ိုင၀်နထ်မ််းမ  ်းမခမငင်အ င ်

က ငပ်းခြင််း၊ ြ ို်းရ ပါပစ္စည််းအ ်း သယင်ဆ ငင်ပ်းခြင််း၊ 

ြ ို်းယထူွေကင်ခပ်းခြင််းအ ်း ကညူငီပ်းခြင််း စ္သညခ်ြင်ို့  

ြ ို်းမှုက  ်းလွေနသ်အူ ်း ကညူငီပ်းခြင််းသညလ်ည််း 

ခပစ္်မှုက  ်းလွေနရ် ငခမ ကပ်ါသည။်  

ပ ိုငရ်ှငမ်ရှ ပဲရပ်ထ ်းသည်ို့ အခြ ်းသပူ ိုငစ်္ကဘ််ီးက ို 

သ ို်းစ္ွေဲခြင််းမခပြုပါနငှ်ို့။ 

လမ််းငပေါ်တွေငက် ငနသည်ို့ ပစ္စည််းမ  ်းအ ်း ငက ကယ်ငူတွေွေ့ ရှ ပါက  

မ မ ပ ိုငပ်စ္စည််းဟိုမမတှယ်ပူါနငှ်ို့။ ရဲစ္ြန််းသ ို ို့ သွေ ်းငရ ကအ်ပ်နှ ပါ။ 

 

သပိါ။ 

ငနထ ိုငြ်ွေင်ို့ကဒခ်ပ ်းအတိုအ ်း 

က ိုငင်ဆ ငခ်ြင််း မခပြုရ။ 

၀ယယ်ခူြင််း မခပြုရ။ 

အတိုခပြုလိုပ်ခြင််း မခပြုရ။ 

သ ို်းစ္ွေဲခြင််း မခပြုရ။ 

 

 

လိိုကန်ာပါ။ 

ငနထ ိုငြ်ွေင်ို့ကဒခ်ပ ်းသည ်အငရ်းကက်ီးသည်ို့အရ ခြစ္်ပါသည။် 

ကဒအ်တိုအ ်း က ိုငင်ဆ ငခ်ြင််း၊ ၀ယယ်ခူြင််း၊ ခပြုလိုပ်ခြင််း၊ 

သ ို်းစ္ွေဲခြင််းမ  ်း လ ို်း၀ခပြုလိုပ်ြွေင်ို့မရှ ပါ။ ရဲ၏ ြမ််းဆ်ီးခြင််းြ ရပါမည။် 

SNSစ္ မ ကန် ှမ  ်းငပေါ်တွေင ်ငနထ ိုငြ်ွေင်ို့ကဒအ်တို ငရ င််းသည၊် 

ခပြုလိုပ်ငပ်းသည ်အစ္ရှ သည်ို့င က ်ခင မ  ်းငတွေွေ့ပါကလည််း 

၀ယယ်သူ ို်းစ္ွေဲခြင််းမခပြုပါနငှ်ို့။။ မ မ ကဒခ်ပ ်း၌ငရ်းသွေင််းထ ်းသည်ို့ 

အြ ကအ်လကမ်  ်းက ိုလည််း မ မ သငဘ ခြင်ို့ ခပငဆ်ငခ်ြင််း  

မခပြုပါနငှ်ို့။ 

 

သပိါ။ 

တခြ ်းသတူစ္်ဦ်း၏ ငတ င််းဆ ိုြ ကခ်ြင်ို့ 

သတူစ္်ပါ်း၏အင က်း၀ယက်ဒန် ပါတ၊် အမညမ်  ်းသ ို်းက  

မ ိုလဘ် ိုင််းငငွေငပ်းငြ မှုမ  ်း၊ အွေနလ် ိုင််းငစ္ ်းဆ ိုငမ်  ်းမ ှ

ပစ္စည််း၀ယယ်ငူပ်းခြင််းမ  ်းလည််း မခပြုလိုပ်ပါနငှ်ို့။ 

 

လိိုကန်ာပါ။ 

 SNSစ္ မ ကန် ှမ  ်းငပေါ်၌ ရ ဇ၀တမ်ှုငခမ ကသ်ည်ို့ 

အြ  နပ် ိုင််းအလိုပ်မ  ်းစ္ွေ အ ်း မ တဆ်ကင်ပ်းလျှကရ်ှ ပါသည။် 

ငစ္ ်း၀ယင်ပ်းရ ို ခြင်ို့ ပ ိုကဆ် ရန ိုငသ်ည်ို့ အြ  နပ် ိုင််းအလိုပ်မ  ်းထ၌ဲ 

ရ ဇ၀တမ်ှုငခမ ကသ်ည်ို့အလိုပ်အမ  ြု်းအစ္ ်းမ  ်း ရှ ငနန ိုငပ်ါသည။် 

ခပစ္်မှုငခမ ကသ်ည်ို့ အြ  နပ် ိုင််းအလိုပ်မ  ်းတွေင ်

လကင်တွေွေ့ငစ္ ်း၀ယင်ပ်းသကူ ြမ််းဆ်ီးခြင််းြ ရမညခ်ြစ္်ပါသည။် 

သတူစ္်ပါ်း၏အင က်း၀ယက်ဒန် ပါတ၊် အမညမ်  ်းသ ို်း၍ 

ပစ္စည််း၀ယယ်ခူြင််းမ  ်းလည််း မခပြုလိုပ်ပါနငှ်ို့။ 

အသ မ တင်ဆွေမ ှအကအူညငီတ င််းသညခ်ြစ္်ငစ္က မူ 

သတူစ္်ပါ်း၏အင က်း၀ယက်ဒန် ပါတ၊် အမညမ်  ်းအသ ို်းခပြုပပီ်း 

ပစ္စည််း၀ယယ်ခူြင််းအ ်း လ ို်း၀မခပြုလိုပ်ပါနငှ်ို့။ 

  


