
ကုုလသမဂၢမွ ျပဌာန္းထားေသာ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံမႈ ့ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရိွေသာ Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္  

ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား 
(ဘန္ေကာက္နည္းUပေဒမ်ား) 

 
I. ေယဘုုယ် က်င့္သံုုးမႈ ့မ်ား 
၁။ Aေျခခံ Uပေဒသမ်ား 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ- 
၆Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။္) 
နည္းUပေဒ - ၁ 

Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ 
နည္းUပေဒ- ၆ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ခြဲျခားစြာဆက္ဆံျခင္းမရိွရဆိုုေသာ UပေဒသAား 
လက္ေတြ ့လုုပ္ေဆာင္ခ်က္လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုုက္နာရာ၌၊ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ လိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းလက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ျပီးျပည့္စံုုေသာ 
က်ား-မဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား မ ွ်တစြာရရိွရန္Aတြက္ ထိုုလိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းAား ခြဲျခားစြာဆက္ဆံျခင္းရိွသည္ဟုု မမွတ္ယူရပါ။ 

 
၂။ Aက်U္းေထာင္သိုု ့၀င္ေရာက္ျခင္း 
နည္းUပေဒ - ၂ 
 (က) Aမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၎တိုု ့တြင္ သီးျခားAားနည္းခ်က္မ်ား 
ရိွသည့္Aေလ်ာက္၊ ၎တိုု ့Aက်U္းေထာင္၀င္ေရာက္ရာတြင္ လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားAတြက္ လံုုေလာက္ေသာ ဂရုုစိုုက္မႈ ့မ်ားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားသစ္မ်ားသည္ ၎တိုု ့၏ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္၊ 
UပေဒAၾကံေပးAား ရယူႏိုုင္ခြင့္၊ Aက်U္းေထာင္၏ နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားAျပင္၊ Aက်U္းေထာင္၏ စနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ 
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ရရိွခြင့္ ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု ့Aျပင္ Aကယ္၍ ႏိုုင္ငံျခားသား 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားျဖစ္ပါက၊ ဘာသာစကားAခက္Aခဲ AကူAညီရယူလိုုလ ွ်င္ 
ရယူႏိုုင္ေသာ ေနရာႏွင့္တကြ၊ ေကာင္စစ္၀န္ရံုုး၏ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားAား ေတြ ့ရိွႏိုုင္ခြင့္ 
ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 
 (ခ) Aက်U္းေထာင္တြင္းသိုု ့မ၀င္ေရာက္ခင္ သိုု ့မဟုုတ္ ၀င္ေရာက္သည့္Aခ်ိန္တြင္ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္ ၎တိုု ့၏ကေလးမ်ားAား ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
တာ၀န္ရိွပါက၊ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ Aက်U္းခ်ဆိုုင္းင့ံထားျခင္းAား ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရိွလ ွ်င္ 



ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု ့Aျပင္ ၎တိုု ့၏ ကေလးမ်ားAတြက္ Aေကာင္းဆံုုးေသာ 
Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားAား စU္းစားေပးျခင္းAပါA၀င္၊ ထိုုကေလးမ်ားAတြက္ လိုုAပ္ေသာ 
စီစU္မႈ ့မ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းAား ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
၃။ Aက်U္းေထာင္တြင္ မွတ္ပံုုတင္ျခင္း 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမ ႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ-
၇Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။) 
နည္းUပေဒ - ၃ 
 (က) Aက်U္းေထာင္တြင္းသိုု ့၀င္ေရာက္လာသည့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
သား၊သမီးAေရAတြက္ႏွင့္ ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာAခ်က္Aလက္မ်ားAား 
Aက်U္းေထာင္၀င္ေရာက္သည့္Aခ်ိန္တြင္ မွတ္တမ္းထားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မိခင္၏ Aခြင့္AေရးAား ထိခိုုက္နစ္နာမႈ ့မရိွပဲ၊ ကေလးမ်ား၏ Aမည္၊ 
Aသက္Aရြယ္မ်ားသာမက၊ မိခင္မ်ားႏွင့္ Aတူတကြပါမလာေသာ ကေလးမ်ားAတြက္ 
ကေလးမ်ားေနထိုုင္ရာေနရာႏွင့္ Aုုပ္ထိန္းသူ၏ Aေၾကာင္းAရာမ်ား Aနည္းဆံုုးပါ၀င္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 
 (ခ) ကေလးမ်ား၏ Aေထာက္Aထားႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား 
AားလံုုးAား Aျမဲလ်ဳိ ့၀ွက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုုသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား 
Aသံုုးျပဳမႈ ့သည္ ကေလးမ်ားAတြက္ Aေကာင္းဆံုုးေသာ Aက်ဳိးေက်းဇူးရရိွရန္ဟူေသာ 
Aခ်က္ႏွင့္ ညီမ ွ်ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
၄။ ေနရာခ်ထားျခင္း 
နည္းUပေဒ - ၄ 
 Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ေနရာခ်ထားရာတြင္၊ ၎တိုု ့၏ ကေလးမ်ားAား 
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္မ်ားAား ထည့္သြင္းစU္းစား၍၊ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရိွသည့္ 
Aတိုုင္းAတာAေလ်ာက္ ၎တိုု ့Aိမ္ သိုု ့မဟုုတ္ လူမႈ ့ေရးဆိုုင္ရာ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေနရာမ်ားႏွင့္ Aနီးဆံုုးေနရာမ်ားရိွ ေထာင္မ်ားတြင္သာ 
ေနရာခ်ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု ့Aျပင္ Aမ်ဳိးသမီးတစ္Uီးခ်င္းစီ၏ လိုုလားမႈ ့ႏွင့္ ပရိုုဂရမ္မ်ား၊ 
၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားရရိွႏိုုင္မႈ ့မ်ားကိုုလည္း ေနရာခ်ထားရာတြင္ ထည့္သြင္းစU္းစားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
 



၅။ တစ္ကိုုယ္ေရ သန္ ့ရွင္းမႈ ့ 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ 
- ၁၅ ႏွင့္ ၁၆တိုု ့Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
နည္းUပေဒ - ၅ 
 Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ ေနရာထိုုင္ခင္းမ်ားတြင္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
တစ္ကိုုယ္ေရသန္ ့ရွင္းေရး၌ လိုုAပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Aျခားပ့ံပိုုးမႈ ့မ်ားရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထိုုပ့ံပိုုးမႈ ့မ်ားထဲ၌ ခ်က္ျပဳတ္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနရေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိခင္ႏိုု ့တိုုက္ေကၽြးေနေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တကိုုယ္ေရသန္ ့ရွင္းေရး၌ လိုုAပ္ေသာ ေရAား 
Aျမဲေထာက္ပ့ံျခင္းတိုု ့ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုု ့Aျပင္ ဓမၼတာလာေနေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ 
Aမ်ဳိးသမီးလစU္သံုုးပစၥည္းမ်ားAား Aခေၾကးေငြမယူပဲ ေထာက္ပ့ံျခင္းတိုု ့လည္း 
ပါ၀င္ပါသည္။ 
 
၆။ က်န္းမာေရးျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၂၂ မွ 
၂၆Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
(က) Aက်U္းေထာင္သိုု ့၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေဆးစစ္ျခင္း 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၂၄ 
Aားထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
နည္းUပေဒ - ၆ 
 Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ့ျပဳလုုပ္ေပးရာတြင္ 
Aေျခခံက်န္းမာေရး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္မႈ ့လိုုAပ္ခ်က္မ်ားAား ဆံုုျဖတ္ေပးႏိုုင္သည့္ 
ျပီးျပည့္စံုုေသာ စစ္ေဆးမႈ ့ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု ့Aျပင္ ထိုုက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ့တြင္ 
Aက်U္းေထာင္သိုု ့မ၀င္ေရာက္ခင္တြင္ ခံစားခဲ့ရေသာ၊ တည္ရိွခဲ့ေသာ 
ေAာက္ပါေရာဂါစစ္တမ္းမ်ား သိုု ့မဟုုတ္ ေနာက္ခံမွတ္တမ္းမ်ားကိုုပါ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။  

(က) ကာလသားေရာဂါ သိုု ့မဟုုတ္ ေသြးမွတဆင့္ 
ကူးဆက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားAား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရိွေသာ 
Aခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား 
စစ္ေဆးမႈ ့မတိုုင္ခင္ျပဳလုုပ္ေပးေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ့ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ ့ျပီးလ ွ်င္ 
ျပဳလုုပ္ေပးေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ့မ်ားႏွင့္Aတူ HIVပိုုး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား  



(ခ) စိတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ရရိွေသာ စိတ္ဖိစီးမႈ ့ေရာဂါ၊ မိမိကိုုယ္ကိုု   
ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ ့ႏွင့္ မိမိကိုုယ္ကိုု နာက်င္ေAာင္ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေသာ 
Aႏၱရာယ္ရိွမႈ ့မ်ားAပါA၀င္ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ လိုုAပ္ခ်က္မ်ားAတြက္ 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 

(ဂ) လက္ရိွ သိုု ့မဟုုတ္ လတ္တေလာတြင္ ေဆာင္ထားေသာ ကိုုယ္၀န္မ်ား၊ 
ကေလးေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ဆက္လ်U္းေသာ က်န္းမားေရး 
Aေၾကာင္းAခ်က္မ်ားAပါA၀င္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ မ်ဳိးပြားမႈ ့ႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္ေသာ ေနာက္ခံသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား  

(ဃ) မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားAား မီွ၀ွဲသံုုးစြဲမႈ ့ရိွျခင္း 
(င) လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ ့ႏွင့္ Aျခားပံုုစံ 

Aၾကမ္းဖက္မႈ ့မ်ားရိွျခင္း 
 
နည္းUပေဒ - ၇ 
 (က) Aက်U္းခ်မခံရေသးမီွ သိုု ့မဟုုတ္ Aက်U္းခ်ခံေနရစU္တြင္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ ့ႏွင့္ Aျခားပံုုစံ Aၾကမ္းဖက္မႈ ့မ်ားရိွခဲ့ပါက၊ တရားစီရင္ေရးဆိုုင္ရာ 
Aာဏာပိုုင္မ်ားမွ AကူAညီရရိွႏုုိင္ျခင္းဆိုုသည့္ Aခြင့္Aေရးကိုု Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားAား 
Aသိေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု ့Aျပင္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားAား လုုပ္ငန္းစU္မ်ားႏွင့္ 
လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ Aဆင့္မ်ားကိုုပါ ျပည့္စံုုစြာ Aသိေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Aကယ္၍ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားသည္ Uပေဒေရးရာ Aေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ့Aား 
သေဘာတူညီမႈ ့ရရိွခဲ့ပါက၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀န္ထမ္းAား သတင္းေပးပိုု ့၍ 
စစ္ေဆးမႈ ့မ်ားျပဳလုုပ္ရန္ Aရည္Aခ်င္းရိွ Aာဏာပိုုင္Aား ခ်က္ခ်င္းလႊဲေျပာင္းေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေထာင္Aာဏာပိုုင္မ်ားသည္ ထိုုAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား Uပေဒေရးရာ 
Aေထာက္Aပ့ံရရိွရန္လည္း ကူညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 (ခ) ထိုုAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားသည္ Uပေဒေရးရာ Aေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ့Aား 
ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္Aာဏာပိုုင္မ်ားAေနျဖင့္ 
ထိုုAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားAား စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာAေထာက္Aပ့ံ သိုု ့မဟုုတ္ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ့မ်ား ခ်က္ခ်င္းရရိွေစရန္ ေသခ်ာသည့္ ၾကဳိးပမ္းAားထုုတ္မႈ ့မ်ားရိွရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 
 (ဂ) ထိုုသိုု ့တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ား သိုု ့မဟုုတ္ Uပေဒဆိုုင္ရာ 
Aေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားAား လက္တံုု ျ့ပန္ျခင္းကိုု ေရွာင္ရွားေစႏိုုင္မည့္ တိက်ေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား ေပၚေပါက္လာရမည္ျဖစ္သည္။ 



နည္းUပေဒ - ၈ 
 Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား လ်ဳိ ့၀ွက္ထားႏိုုင္သည့္ Aခြင့္Aေရး၊ Aထူးသျဖင့္ ၎တိုု ့၏ 
မ်ဳိးပြားမႈ ့ဆိုုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္လ်U္းေသာ ေနာက္ခံမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 
Aျခားသက္ဆိုုင္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား မမ ွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ 
ေဆးစစ္ေဆးမႈ ့မ်ားAား မျပဳလုုပ္ျခင္းဟူေသာ Aခြင့္Aေရးမ်ားAား 
AျမဲေလးစားAသိAမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၉  
 Aကယ္၍ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား Aတူတကြပါလာလ ွ်င္ 
ကုုသမႈ ့မ်ား သိုု ့မဟုုတ္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာလိုုAပ္မႈ ့Aား သိရိွႏိုုင္ရန္Aတြက္ ျဖစ္ႏိုုင္ပါက 
ကေလးAထူးကုုျဖင့္ ထိုုကေလးAားလည္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ့ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဘယ္နည္းျဖင့္မဆိုု ျပည္သူလူထုုထဲတြင္ ရရိွေနေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားႏွင့္ 
ညီမ ွ်ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့စီစU္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
(ခ) က်ား-မဆိုုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့မ်ား 
နည္းUပေဒ - ၁၀ 
 (က) ဘယ္နည္းျဖင့္မဆိုု ျပည္သူ ့လူထုုထဲတြင္ ရရိွႏိုုင္ေသာ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားႏွင့္ ညီမ ွ်သည့္ က်ား-မAလိုက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့ 
၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားAား Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။ 
 (ခ) Aကယ္၍ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမွ Aမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္ သုုိ ့မဟုုတ္ 
Aမ်ဳိးသမီးသူနာျပဳႏွင့္ စမ္းသပ္ခြင့္၊ ကုုသခြင့္ကိုု ေတာင္းခံပါက၊ တတ္ႏိုုင္သမ ွ် 
Aမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္၊သူနာျပဳAား ရရိွႏိုုင္ေAာင္ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သိုု ့ေသာ္ 
ထိုုေတာင္းခံခြင့္သည့္ Aေရးေပၚ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့ေပးရန္ လိုုAပ္ေသာ 
AေျခAေနမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေပ။ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသား၏ ဆႏၵႏွင့္မကိုုက္ညီသည့္ 
Aမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးပညာရွင္မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ့ျပဳလုုပ္ပါက၊ 
Aမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းတစ္Uီးသည္ ထိုုစစ္ေဆးေနစU္Aခ်ိန္တြင္ ေဘးတြင္ရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၁၁ 
 (က) ဆရာ၀န္မွ ထူးျခားေသာAေျခAေနတည္ရိွသည္ဟုု မွတ္ယူျခင္း သိုု ့မဟုုတ္ 
ဆရာ၀န္မွ လံုုျခဳံေရးAေၾကာင္းAရာAရ Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းAဖြဲ ့၀င္Aား ေတာင္ဆိုုျခင္း 



သိုု ့မဟုုတ္ Aထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာပိုုဒ ္- ၂၊ နည္းUပေဒ - ၁၀ Aရ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသား၏ ေတာင္းဆိုုခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းAဖြဲ ့၀င္တည္ရိွမႈ ့မ်ားမွAပ၊ 
က်န္းမာေရးစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ့ ျပဳလုုပ္ရာတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းသာ ရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။  
 (ခ) Aကယ္၍ က်န္မာေရးစမ္းသပ္စစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ 
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမဟုုတ္ေသာ Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းတည္ရိွရန္ လိုုAပ္ပါက၊ 
ထိုု၀န္ထမ္းသည္ Aမ်ဳိးသမီးျဖစ္သင့္သကဲ့သိုု ့ထိုုစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ့သည္လည္း 
AကာAကြယ္နွင့္ပတ္သတ္၍ သီးသန္ ့တည္ရိွမႈ ့၊ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
လ ွ်ဳိ ့၀ွက္ထားရိွမႈ ့စသည္တိုု ့ႏွင့္ ကိုုက္ညီမႈ ့ရိွသည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
(ဂ) စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္မက်န္းမာမႈ ့မ်ားAား ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
နည္းUပေဒ - ၁၂ 
 စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုုိAပ္ေသာ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ တစ္Uီးခ်င္း၊ က်ား၊မေရးရာ သတိထားမႈ ့မ်ား၊ 
စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ Aျခားျပည့္စံုုေသာ စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ပရိုုဂရမ္မ်ားAပါA၀င္ စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္Aတြက္ 
လိုုAပ္ခ်က္မ်ားAားလံုုးAား Aက်U္းေထာင္ သိုု ့မဟုုတ္ Aက်U္းေထာင္မဟုုတ္ေသာ 
ေခတၱထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ရရိွႏိုုင္ရပါမည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၁၃ 
 Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား စိတ္ဒဏ္ရာခံစားေစႏိုုင္သည့္ 
AေျခAေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ Aသိပညာရိွသင့္ျပီး၊ ထိုုAေျခAေနမ်ားကိုုလည္း 
သတိထားေစာင့္ၾကည့္ကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ AကူAညီမ်ားရရိွေAာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
(ဃ) ခုုခံAားက်ဆင္းမႈ ့ေရာဂါပိုုး (HIV) Aား ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုုသျခင္း၊ 
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ AကူAညီေပးျခင္း 
နည္းUပေဒ - ၁၄ 
 ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားတြင္ HIV/AIDSတံုု ့ျပန္ျခင္းAား 
ေပၚေပါက္လာေစရန္Aတြက္၊ ပရိုုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားသည္ Aေမမွ ကေလးသိုု ့ 
ကူးစက္ျခင္းAား ကာကြယ္ေပးျခင္းAပါA၀င္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ AထူးလိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု 
တံုု ့ျပန္မႈ ့ရိွႏိုုင္သည့္ ပရိုုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထိုုAေျခAေနတြင္ 



Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပိုုင္မ်ားAေနျဖင့္ Aခ်င္းခ်င္း Aျပန္Aလွန္ ပညာေပးျခင္းကဲ့သိုု ့ေသာ 
HIVကာကြယ္ေရး၊ ကုုသေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးAတြက္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားAား 
Aားေပးျခင္းႏွင့္ AကူAညီေပးျခင္းတိုု ့ျပဳလုုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
(င) မူးယစ္ေဆး၀ါးAလြဲသံုုးစားျပဳျခင္းAား ကုုသျခင္း ပရိုုဂရမ္မ်ား 
နည္းUပေဒ - ၁၅ 
 Aက်U္းေထာင္က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ့လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုုးစြဲသည့္ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ Aထူးေရးဆြဲထားေသာ ကုုသေရးပရိုုဂရမ္မ်ားAား စီစU္ေပးျခင္း 
သိုု ့မဟုုတ္ ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု ့စီစU္ေပးရာတြင္ ယခင္က 
မတရားဖိႏိွပ္ခံရမႈ ့မ်ား၊ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးရိွေသာ မိခင္မ်ားAတြက္ 
AထူးလိုုAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တိုု ့၏ မတူညီေသာ ယU္ေက်းမႈ ့ 
ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာမ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္းစU္းစားသင့္ပါသည္။ 
 
(စ) မိမိကိုုယ္ကိုု မိမိေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ  ့ႏွင့္ မိမိကိုုယ္ကိုု နာက်င္ေAာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းAား 
ကာကြယ္ျခင္း 
နည္းUပေဒ - ၁၆ 
 နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရး 
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုုင္ရာ၊ လူမႈ ့ဘ၀ဖူလံုုေရးဆိုုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ့လုုပ္ငန္း 
Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားၾကားတြင္ မိမိကိုုယ္ကိုု 
မိမိေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ ့ႏွင့္ မိမိကိုုယ္ကိုု နာက်င္ေAာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းAား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
ထိုုသိုု ့ျပဳလုုပ္ႏိုုင္မည့္ AလားAလာရိွသည့္သူမ်ားAား က်ား-မAလုုိက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
Aထူးေထာက္ပံ့မႈ ့မ်ား စီစU္ေပးျခင္းမ်ားကဲ့သိုု ့ေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္မ်ားတြင္ တည္ရိွေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုုင္ရာ 
ျပီးျပည့္စံုုေသာမူ၀ါဒ၏ တစိတ္တပိုုင္းAေနျဖင့္ ပါရိွရပါမည္။ 
 
(ဆ) ၾကဳိတင္ကာကြယ္မႈ ့ဆိုုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား 
နည္းUပေဒ - ၁၇ 
 Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားသည္ ၾကဳိတင္ကာကြယ္ေရးဆိုုင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့ ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ ပညာေပးမ်ားႏွင့္ 
ဗဟုုသုုတသတင္းမ်ား ရရိွသင့္ပါသည္။ ထိုုပညာေပးမ်ားတြင္ HIVေရာဂါပိုုး၊ လိင္မွတဆင့္ 
ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား၊ Aျခားေသြးမွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ က်ား-



မAလိုုက္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ က်န္းမာေရး AေျခAေနမ်ားႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ 
ဗဟုုသုုတမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၁၈ 
 Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ Papanicolaou စစ္ေဆးမႈ ့မ်ား (papsmear 
tests) ၊ ရင္သားAား စမ္းေဆးျခင္းႏွင့္ မီးယပ္ဆိုုင္ရာ ကင္ဆာ (gynaecological cancer) 
ကဲ့သိုု ့ေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ ၾကဳိတင္ကာကြယ္ေရး 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့ ေဆာင္ရြက္မႈ ့လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပင္ပျပည္သူလူထုုထဲတြင္ 
၎တိုု ့ႏွင့္ Aသက္တူညီမႈ ့ရိွေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား ျပဳလုုပ္ေပးေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားႏွင့္ AေျခခံAားျဖင့္ တူညီမႈ ့ရိွရပါမည္။  
 
၇။ ေဘးAႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုုျခဳံေရး 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၂၇ မွ 
၃၆Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
(က) ရွာေဖြမႈ ့မ်ား 
နည္းUပေဒ - ၁၉  
 Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ပုုဂၢဳိလ္ေရးဆိုုင္ရာ ရွာေဖြမႈ ့မ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈ ့Aား ကာကြယ္ထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစရပါမည္။ ထိုုသိုု ့ရွာေဖြရာတြင္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ရွာေဖြေရးနည္းမ်ားAား သင္ယူထားေသာ Aမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမွ ျပဳလုုပ္သင့္ျပီး၊ 
ျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း တည္ရိွထားေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားAတိုုင္း 
လုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၂၀ 
 Invasive body searchesမွ ရရိွႏိုုင္ေသာ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာထိခိုုက္မႈ ့ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရိွေသာ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ့မ်ားကိုု ေရွာင္ၾကU္ႏိုုင္ရန္Aတြက္ Scans 
စသည္ကဲ့သိုု ့ေသာ Aျခား စစ္ေဆးနည္းမ်ားကိုု strip searches and invasive body 
searchesAစား Aသံုုးျပဳႏိုုင္ရန္ ၾကဳိးစားသင့္ပါသည္။  
 
 
 



နည္းUပေဒ - ၂၁ 
Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ မိခင္ႏွင့္ Aတူတကြပါလာေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ 

Aက်U္းသားမ်ားဆီသိုု ့Aလည္Aပတ္လာေရာက္ေသာ ကေလးမ်ားAား 
ရွာေဖြမႈ ့ျပဳလုုပ္ရာတြင္ Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Aတတ္ပညာဆိုုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ ့ရိွသူမ်ားကဲ့သိုု ့ျပသရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈ ့ကိုု Aေျခခံကာ 
ျပဳလုုပ္သင့္ပါသည္။ 
 
(ခ) စည္းမ်U္းစည္းကမ္းႏွင့္ Aျပစ္ဒဏ္ 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ား - ၂၇ မွ 
၃၂Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
နည္းUပေဒ - ၂၂ 
 Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ တိုုက္ပိတ္ခ်ဳပ္ေလွာင္ထားျခင္း သိုု ့မဟုုတ္ 
စည္းမ်U္းစည္းကမ္းAရ သီးသန္ ့ထားျခင္းကဲ့သိုု ့ေသာ Aျပစ္ဒဏ္မ်ားAား ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားရိွေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏိုု ့တိုုက္မိခင္မ်ားAား 
မက်င့္သံုုးသင့္ပါ။ 
 
နည္းUပေဒ - ၂၃ 
Aမ်ဳိးသမီး Aက်U္းေထာင္သားမ်ားAား စည္းကမ္းAရ Aေရးယူမႈ ့တြင္ မိသားစုု၀င္မ်ားႏွင့္ 
Aထူးသျဖင့္ ၎တိုု ့၏ ကေလးမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ့ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား မပါ၀င္သင့္ေပ။ 
 
(ဂ) ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာတြင္ Aသံုုးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ား 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၃၃ ႏွင့္ ၃၄ 
နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
နည္းUပေဒ - ၂၄ 
 ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာတြင္ Aသံုုးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ားAား Aမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ကေလးေမြးဖြားခါနီးAခ်ိန္တြင္ လည္ေကာင္း၊ ေမြးဖြားေနစU္Aခ်ိန္ႏွင့္ 
ေမြးဖြားျပီးျပီးခ်င္းတိုု ့တြင္ Aသံုုးမျပဳရေပ။ 
 
 
 
 



(ဃ) Aက်U္းသားမ်ားမွ သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ တိုုင္ၾကားျခင္း။ ။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၃၅ ႏွင့္ ၃၆ 
နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ နည္းUပေဒ - ၅၅ တိုု ့Aား 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
နည္းUပေဒ - ၂၅ 

၁။ မတရားဖိႏိွပ္ခံရျခင္း ခံေနရသည္ဟုု Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားမွ တိုုင္ၾကားပါက၊ 
ထိုုAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသမားမ်ားAတြက္ ကာကြယ္ေပးမႈ ့၊ Aေထာက္Aပ့ံႏွင့္ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းစသည္တိုု ့ကိုု ခ်က္ခ်င္းရရိွေAာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ဒ 
ထိုု ့ျပင္ တိုုင္ၾကားမႈ ့ကိုု စံုုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္၍ လြတ္လပ္ေသာ 
Aာဏာပိုုင္မ်ားမွ စံုုစမ္းစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု ့စံုုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္း 
လ ွ်ဳိ ့၀ွက္စြာ စံုုစမ္းရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းAား ေလးစားလိုုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ကာကြယ္ေပးမႈ ့Aတြက္ လုုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားတြင္လည္း 
လက္တံုု ့ျပန္ႏိုုင္ေခ်ရိွေသာ Aႏၱရာယ္Aား ထည့္သြင္းစU္းစားကာ လိုုAပ္ေသာ 
ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

၂။ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ Aလြဲသံုုးစားခံရေသာ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၊ Aထူးသျဖင့္ 
ထိုုသိုု ့ Aလြဲသံုုးစားခံရျခင္းေၾကာင့္ ကိုုယ္၀န္ရိွလာေသာ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္းမားေရးAၾကံေပးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ္းေဆြးေႏြးျခင္း 
၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားရရိွသင့္ပါသည္။ ထိုု ့Aျပင္ လိုုAပ္ေသာ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့မ်ား၊ ေထာက္ပ့ံမႈ ့မ်ားႏွင့္ Uပေဒေရးရာ AကူAညီမ်ားကိုု 
ေပးAပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၃။ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ Aက်U္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ 
AေျခAေနမ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားျပဳလုုပ္မည့္ စစ္ေဆးေရးAဖြဲ ့မ်ား၊ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားထံသိုု ့လာေရာက္ေတြ ့ဆံုုလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းAဖြဲ ့မ်ား သိုု ့မဟုုတ္ ၾကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ ့မ်ားတြင္လည္း 
Aမ်ဳိးသမီးAဖြဲ ့၀င္မ်ား ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 
 
 
 
 
 
 



Aျပင္ေလာကႏွင့္ ေတြ ့ဆံုုဆက္သြယ္ျခင္း 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၃၇ မွ ၃၉ 
Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
နည္းUပေဒ - ၂၆ 
 Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားသည္ ၎တိုု ့၏ ကေလးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၏ 
Aုုပ္ထိန္းသူမ်ား AပါA၀င္ ၎တိုု ့၏မိသားစုုမ်ား၊ Uပေဒေရးရာ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ ့ဆံုုမႈ ့Aား Aက်ဳိးAေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ပါက ထိုုေတြ ့ဆံုုမႈ ့Aား Aားေပးျခင္းႏွင့္ 
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးျခင္းတိုု ့ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရိွပါက Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား 
၎တိုု ့၏ Aိမ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းေသာေနရာမ်ားရိွ Aက်U္းစခန္းတြင္ Aက်U္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ 
ရရိွႏိုုင္ေသာ ဆိုုးက်ဳိးမ်ားAားခ်ိန္ညိွျခင္းမ်ားAား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတိုုင္းတြင္ 
ျပဳလုုပ္စU္းစားသင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၂၇ 
 Aိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားလာေန၊လာလည္ႏိုုင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရိွေသာေနရာတြင္ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAားလည္း Aမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သိုု ့ ၎ခြင့္ျပဳခ်က္Aား 
တန္းတူAခြင့္Aေရးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၂၈ 
 ကေလးမ်ားပါ၀င္ေသာ လည္ပတ္ေတြ ့ဆံုုမႈ ့ျဖစ္ပါက ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
သေဘာထားမ်ားမွAစ ကေလးမ်ားAား ေကာင္းမြန္ေသာ လည္ပတ္ေတြ ့ဆံုုသည့္ 
Aေတြ ့Aၾကဳံရရိွေစမည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုု ဖန္တီးေပးရမည္။ ထိုု ့Aျပင္ မိခင္ႏွင့္ ကေလး၏ 
ပြင့္လင္းစြာ ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈ ့ကိုုလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရိွေသာ 
AေျခAေနျဖစ္ပါက ကေလးမ်ားႏွင့္ Aခ်ိန္ေပး၍ ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈ ့ပါ၀င္သည့္ 
လည္ပတ္ေတြ ့ဆံုုမႈ ့ကိုု Aားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
၉။ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းေရးရာႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၄၆ မွ ၅၅ 
Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
နည္းUပေဒ - ၂၉  
 Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရာတြင္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ လူမႈ ့ေရးဆိုုင္ရာ 



ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုုင္မႈ ့ဆိုုသည့္ AထူးလိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု သိရိွကိုုင္တြယ္ႏိုုင္ျခင္းႏွင့္ 
လံုုျခဳံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုုင္ရာ Aေထာက္Aပ့ံမ်ားကိုု စီမံခန္ ့ခြဲႏိုုင္ျခင္းဟူေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ Aမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားAတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား 
ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးတိုု ့ႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ေရးဆြဲျခင္းစသည့္ Aဓိကတာ၀န္၀တၱရာမ်ား ပါ၀င္မႈ ့ရိွေသာ Aထက္ေနရာမ်ားတြင္ပါ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္မႈ ့ရိွရပါမည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၃၀ 
 Aမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားAား ဆန္ ့က်င္မႈ ့ရိွသည့္ က်ား-မ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားAား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သိရိွႏိုုင္ရန္Aတြက္ Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
စီမံခန္ ့ခြဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ားရိွ Aုုပ္ခ်ဳပ္ေရးAဆင့္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းေသာ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ 
ေရရွည္ စိတ္Aားထက္သန္မႈ ့မ်ား ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၃၁ 
 Aက်U္းသား၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္မႈ ့မ်ားAတြက္ ရွင္းလင္းေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား က်ား-မေပၚတြင္ 
Aေျခခံသည့္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ ႏႈတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ Aၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ Aလြဲသံုုးစားျပဳမူျခင္းႏွင့္ 
လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ Aေႏွာင့္Aယွက္ေပးျခင္းတိုု ့မွ Aေကာင္းဆံုုးကာကြယ္ေပးႏိုုင္မည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ Aေကာင္းAထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား 
ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၃၂ 

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Aမ်ဳိးသား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္တန္းတူ 
သင္တန္းမ်ားAား တက္ေရာက္ခြင့္ ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုု ့Aျပင္ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္မ်ား၏ စီမံခန္ ့ခြဲေရးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားAားလံုုးသည္ 
က်ား-မေပၚတြင္ Aေျခခံေသာ ထိခိုုက္လြယ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာAေႏွာင့္Aယွက္ေပးျခင္းတိုု ့Aား တားဆီးျခင္းဆိုုင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားရရိွသင့္ပါသည္။ 
 
 



 
နည္းUပေဒ - ၃၃ 
 (က) Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသည့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားAားလံုုးသည္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ က်ား-မေပၚတြင္ Aေျခခံသည့္ 
လိုုAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ ့Aခြင့္Aေရးဆိုုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ရရိွသင့္ပါသည္။ 
 (ခ) Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ 
Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားAား Aေရးေပၚက်န္းမာေရးႏွင့္ Aေျခခံေဆးဘက္ဆိုုင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားAျပင္၊ AဓိကAေၾကာင္းAရာမ်ားျဖစ္ေသာ Aမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လ်U္းသည့္ Aေျခခံသင္တန္းမ်ားကိုုလည္း စီစU္ေပးရပါမည္။ 
 (ဂ) ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိခင္မ်ားႏွင့္Aတူ Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ 
လိုုက္လံေနထိုုင္ခြင့္ ရရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္၊ AေရးေပၚAေျခAေနမ်ားႏွင့္ 
လိုုAပ္ခ်က္Aခ်ိန္မ်ားရိွခဲ့ပါလ ွ်င္ မွန္ကန္စြာ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ 
Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားAေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးAေျခAေနဆိုုင္ရာ 
Aေျခခံသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ ့ျဖဳိးတိုုးတက္ေရးဆိုုင္ရာ Aသိပညာျမွင့္တင္မႈ ့မ်ားကိုု 
စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၃၄ 
 HIVႏွင့္ ဆက္လ်U္းသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးပရိုုဂရမ္မ်ားသည္ 
Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားAား ပိုု ့ခ်ေသာ ပံုုမွန္သင္ရိုုးညႊန္တမ္းမ်ား၏ 
Aပိုုင္းတစ္ပိုုင္းAေနျဖင့္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ HIV/AIDSAား ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုုသျခင္း၊ 
ျပဳစုုျခင္းႏွင့္ Aေထာက္Aပ့ံေပးျခင္းဆိုုင္ရာတိုု ့Aျပင္၊ HIVေရာဂါႏွင့္ Aဓိကဆက္စပ္သည့္ 
က်ား-မဆိုုင္ရာႏွင့္ လူ ့Aခြင့္Aေရးမ်ား၊ Aမည္းစက္ထင္ျခင္းႏွင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတိုု ့ကဲ့သိုု ့ေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားသည္လည္း သင္ရိုုးညႊန္တမ္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသAေနျဖင့္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၃၅ 
 Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားAား စိတ္က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ လိုုAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မိမိကိုုယ္ကိုု နာက်င္ေAာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင့္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ျခင္းကဲ့သိုု ့ေသာ 
Aႏၱရာယ္မ်ားကိုု သတိျပဳမိႏိုုင္ရန္Aျပင္၊ ထိုုကဲ့သိုု ့ကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက 
Aေထာက္Aပ့ံေပးျခင္းႏွင့္ ပါရဂူမ်ားထံသိုု ့လႊဲေျပာင္းေပးႏိုုင္ျခင္းစသည့္ ကူညီမႈ ့မ်ား 
ေပးႏိုုင္ရန္Aတြက္လည္း ေလ့က်င့္ေပးထားသင့္ပါသည္။ 



 
၁၀။ Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ား 
နည္းUပေဒ - ၃၆ 
 Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပိုုင္မ်ားသည္ Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ား၏ 
လိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးႏိုုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၃၇ 
 Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ားသည္ Aမ်ဳိးသားလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ား 
ရရိွႏိုုင္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ Aသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားAား တန္းတူရရိွႏိုုင္ခြင့္ 
ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၃၈ 
 Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ Aလြဲသံုုးစားျပဳမႈ ့ 
သိုု ့မဟုုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈ ့မ်ားAတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းကဲ့သိုု ့ေသာ Aသက္Aရြယ္ႏွင့္ 
က်ား-မဆိုုင္ရာ ပရိုုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားAား လက္လွမ္းမီွသင့္ပါသည္။ ထိုု ့Aျပင္ 
၎တိုု ့သည္ Aမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ပညာေပးမႈ ့မ်ားႏွင့္ လူၾကီး Aမ်ဳိးသမီး 
Aက်U္းသားမ်ားကဲ့သိုု ့ သားဖြားမီးယပ္Aထူးကုုမ်ားထံသိုု ့ ပံုုမွန္သြားေရာက္ 
ျပသျခင္းမ်ားလည္း ရရိွသင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၃၉  
 ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္ 
လူၾကီးAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားရရိွသည့္ Aေထာက္Aပ့ံႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ့မ်ားAား ညီမ ွ်စြာ ရရိွသင့္ပါသည္။ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ 
Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္Aက်U္းသားမ်ားသည္ ၎တိုု ့၏ Aသက္Aရြယ္ေၾကာင့္ 
က်န္းမာေရးေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုုိင္သည့္ Aႏၱရာယ္ရိွႏိုုင္သည္ကိုု 
ထည့္သြင္းစU္းစား၍ ၎တိုု ့၏ က်န္းမာေရးAေျခAေနမ်ားAား ေဆးပါရဂူမ်ားမွ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ 
 
 
 
 



II. AထူးAမ်ဳိးAစားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ နည္းUပေဒမ်ား 
(က) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရေသာ Aက်U္းသားမ်ား 
၁။ Aုုပ္စုုခြဲျခားျခင္းႏွင့္ သီးျခားထားျခင္း 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၆၇ မွ ၆၉ 
Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
နည္းUပေဒ - ၄၀ 
 Aက်U္းေထာင္ရိွ Aုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ က်ား-မAလိုုက္ လိုုAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ AေျခAေနမ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ႏိုုင္ရန္Aတြက္ 
Aုုပ္စုုခဲြျခားျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ လိုုAပ္ပါသည္။ 
ထိုုသိုု Aုုပ္စုုခြဲျခင္းသည္ Aက်U္းသားမ်ား၏ ေစာစီးစြာ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုုင္ေရး၊ 
ကုုသႏိုုင္ေရးႏွင့္ လူမႈ ့Aသိုုင္းA၀ိုုင္းထဲသိုု ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ားAတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ သီးသန္ ့AစီAစU္မ်ားႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ ့လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု 
ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၄၁ 
 Aက်U္းသားမ်ားAား က်ား-မဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္လြယ္ေသာ Aႏၱရာယ္မ်ားကိုု 
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ Aုုပ္စုုခြဲျခားျခင္းတြင္ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

(က) ေယဘုုယ်Aားျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားမွ Aျခားသူမ်ားထံသိုု ့ 
Aႏၱရာယ္ျပဳႏိုုင္မႈ ့ နည္းပါးျခင္းတိုု ့ကိုု ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္း၊ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားေပၚတြင္ ရရိွႏိုုင္မည့္ ျပင္းထန္ေသာ လံုုျခဳံေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ သက္ေရာက္ႏိုုင္ေသာ ေနာက္ဆြဲတြဲသက္ေရာက္မႈ ့မ်ားႏွင့္ 
သီးသန္ ့ထားျခင္း ပမာဏတိုုးလာမႈ ့တိုု ့၏ သက္ေရာက္မႈ ့မ်ားတိုု ့ကိုုပါ 
ထည့္သြင္းစU္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 (ခ) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစU္မ်ားAား စီစU္ျခင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားျခင္းတိုု ့တြင္ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ Aေရးၾကီးသည့္ 
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းစU္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထိုုသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားတြင္ ၎တိုု ့ၾကဳံေတြ ့ခံစားခဲ့ဘူးသည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ ့မ်ား၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး Aလြဲသံုုးစားျပဳျခင္း 
ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာမ်ားသာမက၊ မိခင္ဘ၀ႏွင့္ မိိန္းမသားတာ၀န္ျဖစ္ေသာ 
Aျခားျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတာ၀န္မ်ားပါ ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္းတိုု ့ပါ၀င္သည္။ 



 (ဂ) Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း AစီAစU္မ်ားတြင္ ၎တိုု ့၏ က်ား-
မAလိုုက္ လိုုAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္း ပရိုုဂရမ္မ်ားႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈ ့လုုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္မႈ ့ေသခ်ာေစရပါမည္။ 
 (ဃ) စိတ္က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုုAပ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားမရိွေသာ ေနရာထိုုင္ခင္းတြင္ ထားရိွရပါမည္။ 
ထိုု ့Aျပင္ ၎တိုု ့၏ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ 
လံုုျခဳံေရးလုုပ္ေဆာင္မႈ ့မ်ားAစား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုုသမႈ ့ႏွင့္ Aနိမ့္ဆံုုးျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရိွေသာ 
လံုုျခဳံေရးAဆင့္မ်ားသာထားသင့္ပါသည္။ -စသည့္Aခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
 
၂။ Aက်U္းေထာင္စနစ္ 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - 
နည္းUပေဒ ၆၅၊ ၆၆ ႏွင့္ ၇၀ မွ ၈၁Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။) 
နည္းUပေဒ - ၄၂ 

(က) Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားသည္ က်ား-မAလိုုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
လိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုုပါ ထည့္သြင္းစU္းစားထား၍ မ ွ်တ၍ျပီးျပည့္စံုုေသာ ပရိုုဂရမ္မ်ား၏ 
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု လက္လွမ္းမီခြင့္ ရိွသင့္ပါသည္။ 

(ခ) Aက်U္းေထာင္စနစ္သည္ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
ႏိုု ့ခ်ဳိတိုုက္ေကၽႊးေနေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု တံုု ့ျပန္ေပးႏိုုင္ရန္ လံုုေလာက္ေသာ ျပဳျပင္လြယ္ျပာင္းလဲလြယ္မႈ ့ 
ရိွသင့္ပါသည္။ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား Aက်U္းေထာင္၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ရန္ Aက်U္းေထာင္တြင္းရိွ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုုင္ရာ 
Aေထာက္Aပံ့မ်ားႏွင့္ စီစU္မႈ ့မ်ားAား ထားရိွသင့္ပါသည္။ 

(ဂ) Aက်U္းေထာင္တြင္းရိွ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏိုု ့ခ်ဳိတိုုက္ေကၽႊးေနေသာ 
မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပရိုုဂရမ္မ်ား 
စီစU္ေပးႏိုုင္ရန္ Aထူးၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရိွသင့္ပါသည္။  

(ဃ) စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ AကူAညီလိုAပ္ေနေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ Aထူးသျဖင့္ 
ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ Aၾကမ္းဖက္မႈ ့ၾကဳံေတြ ့ခံစားခဲ့ရေသာ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား စီစU္ေပးႏိုုင္ရန္ 
Aထူးၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရိွသင့္ပါသည္။ 
 



လူမႈ ့ဆက္ဆံေရးႏွင့္ Aက်U္းေထာင္မွ ထြက္လာျပီးေနာက္ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - 
နည္းUပေဒ ၇၉ မွ ၈၁Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)  
နည္းUပေဒ - ၄၃ 
 Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပိုုင္မ်ားAေနျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီး Aက်U္းသားမ်ားဆီသိုု ့ ျပင္ပမွ 
လာေရာက္ေတြ ့ဆံုုလည္ပတ္ျခင္းမ်ားကိုု Aားေပးသင့္သည့္Aျပင္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရိွပါက 
လိုုAပ္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈ ့မ်ား ျပဳလုုပ္ေပးရပါမည္။ ထိုုသိုု ့ေထာင္၀င္စာလာေတြ ့ျခင္းသည္ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈ ့Aသိုုင္းA၀ိုုင္းထဲသိုု ့ 
ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ားAား ေသခ်ာေစသည့္ Aေရးၾကီးေသာ မရိွမျဖစ္ထားရိွရမည့္ 
လိုုAပ္ခ်က္တစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၄၄ 
 Aိမ္တြင္းAၾကမ္းဖက္မႈ ့ကဲ့သိုု ့ ဆိုုးရြားေသာ Aေတြ ့Aၾကဳံခံစားခဲ့ရသည့္ Aမ်ဳိးသမီး 
Aက်U္းသားမ်ားAား မည္သည့္မိသားစုု၀င္Aား ေထာင္၀င္စာလာေတြ ့ရန္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမည္ဆိုုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ ေသခ်ာစြာေဆြးေႏြးရပါမည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၄၅ 
 Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပိုုင္မ်ားAေနျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ 
Aိမ္ခြင့္၊ Aက်U္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ ့ႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ 
Aနိမ့္ဆံုုးကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ လူငယ္ျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ လူထုုAေျချပဳ 
ပရိုုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားကဲ့သိုု ့ေသာ Aျခားေရြးပိုုင္ခြင့္နည္းလမ္းမ်ားကိုု 
ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်Aျမင့္ဆံုုး Aသံုုးခ်သင့္ပါသည္။ ထိုုသိုု ့Aသံုုးခ်ျခင္းAားျဖင့္ ၎တိုု ့၏ 
Aက်U္းခ်ခံျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရးသိုု ့Aေျပာင္းAလဲ လြယ္ကူေစျခင္း၊ လူမႈ ့Aသိုုင္းA၀ိုုင္းမွ 
Aျမင္ဆိုးမ်ားAား ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ ၎တိုု ့၏မိသားစုု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ 
တည္ေထာင္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားAား ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်AေစာဆံုုးAဆင့္တြင္ပင္ လြယ္ကူေစပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၄၆ 
 Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပိုုင္မ်ားAေနျဖင့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ျဖင့္လႊတ္ထားသူမ်ားAတြက္ 
၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား သိုု ့မဟုုတ္ လူမႈ ့ဘ၀ဖူလံုုေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား၊ 
ေဒသဆိုုင္ရာလူထုုAဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ Aစိုုးရမဟုုတ္ေသာ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းလုုပ္ေဆာင္၍ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်ား-မAလိုုက္ ေသခ်ာေသာ လိုုAပ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ 



Aက်U္းခ်ဳပ္မက်ခင္ႏွင့္ Aက်U္းခ်ဳပ္က်ျပီးသည့္Aခ်ိန္မ်ားAတြက္ ျပီးျပည့္စံုုေသာ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ပရိုုဂရမ္မ်ားကိုု ဒီဇိုုင္းေရးဆြဲ၍ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၄၇ 
 စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ ေဆးကုုသေရး၊ Uပေဒႏွင့္ လက္ေတြ ့က်မႈ ့မ်ားတြင္ 
AကူAညီလိုုAပ္ေနေသာ Aက်U္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္သြားသည့္ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ရပ္ကြက္Aတြင္းရိွ ၀န္ေဆာင္မႈ ့ေပးႏိုုင္ေသာ 
Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္း၍ ထပ္တိုုးAေထာက္Aပ့ံမ်ား ေပးAပ္သင့္ပါသည္။ 
 
Aက်U္းေထာင္Aတြင္းရိွ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏိုု ့ခ်ဳိတိုုက္ေကၽြးေနေသာ 
မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ား 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - 
နည္းUပေဒ ၂၃ နည္းUပေဒAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)  
နည္းUပေဒ - ၄၈ 
 (က) ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ Aမ်ဳိးသမီး သိုု ့မဟုုတ္ ႏိုု ့ခ်ဳိတိုုက္ေကၽြးေနေသာ မိခင္မ်ားသည္ 
Aရည္Aခ်င္းျပည့္စံုုေသာ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေပးသည့္ 
ပရိုုဂရမ္မွ ၎တိုု ့၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ AစားAစာေပၚတြင္ AၾကံUာဏ္ေပးျခင္းမ်ား 
ရရိွသင့္ပါသည္။ ထိုု ့Aျပင္ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေမြးခင္းစ ကေလးငယ္မ်ား၊ 
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုု ့ခ်ဳိတိုုက္ေကၽြးေနသည့္ မိခင္မ်ားAတြက္ 
ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈ ့မရိွသည့္ လံုုေလာက္၍ Aခ်ိန္မီေသာAစားAစာ၊ က်န္းမာေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပံုုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းAခြင့္Aေရးမ်ား စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။ 
 (ခ) ေသခ်ာေသာ က်န္းမာေရးAေၾကာင္းျပခ်က္မွလြဲ၍ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ၎တိုု ့၏ ကေလးသူငယ္မ်ားAား မိခင္ႏိုု ့တိုုက္ေကၽြးျခင္းကိုု 
ဟန္ ့တားျခင္းမျပဳလုုပ္သင့္ပါ။ 
 (ဂ) ေဆးကုုသေရးႏွင့္ Aာဟာရရိွေသာ AစားAစာမ်ား လိုုAပ္ေနေသာ၊ 
လတ္တေလာ ကေလးေမြးဖြားျပီးစ၊ သိုု ့ေသာ္ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားသည္ ၎တိုု ့ႏွင့္ 
Aတူတကြမရိွေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား ကုုသမႈ ့ပရိုုဂရမ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၄၉  
 ကေလးသူငယ္မ်ားAား ၎တိုု ့၏ မိခင္မ်ားႏွင့္ Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ 
Aတူတကြေနထိုုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခြင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 



Aေကာင္းဆံုုးAက်ဳိးမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်သင့္ပါသည္။ မိခင္မ်ားႏွင့္Aတူ 
Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ လိုုက္ပါေနထိုုင္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားAား 
Aက်U္းသားမ်ားကဲ့သိုု ့လံုုး၀မဆက္ဆံသင့္ေပ။ 
 
နည္းUပေဒ - ၅၀ 
 Aက်U္းေထာင္တြင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္Aတူတကြ ေနထိုုင္ေနေသာ 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ၎တိုု ့၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ Aခ်ိန္ကုုန္ဆံုုးခြင့္ရေစရန္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်Aျမင့္ဆံုုး Aခြင့္Aေရးမ်ားကိုု စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၅၁ 
 (က) မိခင္မ်ားႏွင့္ Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ Aတူတကြလိုုက္ပါေနထိုုင္ေသာ 
ကေလးသူငယ္မ်ားAား လူထုုက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ့လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Aျမဲမျပတ္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားကိုု စီစU္ေပးျခင္းႏွင့္ ပါရဂူမ်ားမွ 
၎တိုု ့၏ၾကီးထြားမႈ ့ျဖစ္စU္မ်ားAား ေစာင့္ၾကည့္စီစစ္ေပးသင့္ပါသည္။ 
 (ခ) ထိုုကေလးမ်ား၏ ၾကီးျပင္းလာရေသာ ပတ္၀န္းက်င္သည္ Aက်U္းေထာင္ျပင္ပရိွ 
ကေလးမ်ား၏ ၾကဳံေတြ ့ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ နီးစပ္ႏိုုင္သမ ွ် နီးစပ္ႏိုုင္ရန္ 
စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၅၂ 
 (က) ကေလးသူငယ္Aား ၎၏မိခင္ႏွင့္ သီးျခားထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိႏိုုင္ငံ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ Uပေဒမ်ားAတိုုင္းAတာAတြင္းတြင္ 
တစ္Uီးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္၏ 
Aေကာင္းဆံုုးAက်ဳိးတိုု ့ေပၚတြင္ မူတည္သင့္ပါသည္။ 
 (ခ) ကေလးသူငယ္Aား Aက်U္းေထာင္တြင္းတြင္ ေနထိုုင္ခြင့္ဖယ္ရွားရာတြင္ 
သတိထားျပီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုုသိုု ့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း 
ထိုုကေလးAတြက္ Aျခားေစာင့္ေရွာက္ေရး AစီAစU္မ်ား ေဖာ္ထုုတ္ျပီးမွသာ ေနထိုုင္ခြင့္ကိုု 
ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။ Aကယ္၍ ႏိုုင္ငံျခားသား Aက်U္းသားျဖစ္ပါက ေကာင္စစ္၀န္ရံုုးရိွ 
Aရာရိွမ်ားႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ့မ်ား ျပဳလုုပ္ရပါမည္။ 
 (ဂ) ကေလးမ်ား၏ Aေကာင္းဆံုုးAက်ဳိးေက်းဇူးရရိွႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုု၏ လံုုျခဳံေရးAား Aထိခိုုက္မခံႏိုုင္ေသာ AေျခAေနမ်ားတြင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားAား ၎တိုု ့၏ မိခင္မ်ားထံမွ ခြဲခြာ၍ မိသားစုု၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 



Aျခားျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာမ်ားတြင္ ထားရိွရပါမည္။ ထိုုသိုု ့ထားရိွျပီးပါကလည္း 
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္ ၎တိုု ့၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုုခြင့္ရရိွရန္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်Aျမင့္ဆံုုး Aခြင့္Aေရးႏွင့္ Aေထာက္Aပ့ံမ်ား ရရိွသင့္ပါသည္။ 
 
၄။ ႏိုုင္ငံျခားသားလူမ်ဳိးမ်ား 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - 
နည္းUပေဒ ၃၈ Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)  
နည္းUပေဒ - ၅၃ 
 (က) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္ သိုု ့မဟုုတ္ Aမ်ားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရိွပါက။ 
မိမိတိုု ့ႏိုုင္ငံတြင္ Aတည္တက်ေနထိုုင္သူ မဟုုတ္ေသာ Aမ်ဳိးသမီးႏိုုင္ငံျခားသား 
Aက်U္းသားမွ ၎၏ ႏိုုင္ငံသိုု ့လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းAား သေဘာတူညီမႈ ့သိုု ့မဟုုတ္ 
ေလ ွ်ာက္ထားျခင္းတိုု ့ရိွပါက ထိုုAခ်က္Aား တတ္ႏိုုင္သမ ွ်ေစာစီးစြာ 
ထည့္သြင္းစU္းစားရပါမည္။ Aထူးသျဖင့္ ၎တိုု ့၏ ႏိုုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားရိွပါက 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းAား ေစာႏိုုင္သမ ွ် ေစာစီးစြာ ထည့္သြင္းစU္းစားရပါမည္။  
 (ခ) ကေလး၏ Aေကာင္းဆံုုးAက်ဳိးေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ မိခင္ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ျပီးလ ွ်င္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ မိမိတိုု ့ႏိုုင္ငံတြင္ Aတည္တက်ေနထိုုင္သူ 
မဟုုတ္ေသာ Aမ်ဳိးသမီးႏိုုင္ငံျခားသား Aက်U္းသား၏ ကေလးAား Aက်U္းေထာင္တြင္ 
ေနထိုုင္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတြင္ ထိုုကေလးAား ၎၏ မိခင္ႏိုုင္ငံသိုု ့ျပန္လည္ပိုု ့ေဆာင္ျခင္းကိုု 
ထည့္သြင္းစU္းစားရပါမည္။ 
 
၅။ လူနည္းစုုႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 
နည္းUပေဒ - ၅၄ 
 Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပိုုင္မ်ားAေနျဖင့္ မတူညီေသာ 
လူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ယU္ေက်းမႈ ့မ်ားမွ လာေသာ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားသည္ က်ား-မႏွင့္ 
ယU္ေက်းမႈ ့ဆိုုင္ရာ ပရိုုဂရမ္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ု့လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၌ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ လိုုAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း Aမ်ဳိးမ်ဳိးAား 
ၾကဳံေတြ ့ႏိုုင္သည္ကိုု AသိAမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ ထိုု ့ေၾကာင့္ 
Aက်U္းေထာင္Aာဏာပိုုင္မ်ားAေနျဖင့္ ထိုုAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားႏွင့္တကြ 
သက္ဆိုုင္ေသာ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္၍ ထိုုလိုုAပ္ခ်က္မ်ားAား 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္မည့္ ျပီးျပည့္စံုုေသာ ပရိုုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု 
စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။ 



 
နည္းUပေဒ - ၅၅ 
 Aက်U္းေထာင္သိုု ့မ၀င္ေရာက္ခင္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျပီးသည့္Aခ်ိန္မ်ားAတြက္ 
၀န္ေဆာင္မႈ ့လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုုင္းရင္းသား Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၊ လူမ်ဳိးျခား 
Aဖြဲ ့မ်ားမွ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္၍ Aားလံုုးလက္လွမ္းမီွမႈ ့ရိွေရးတိုု ့ကိုု 
ေသခ်ာေစရပါမည္။ ထိုုသိုု ့လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း သက္ဆိုုင္ေသာ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ျခင္းတိုု ့ ျပဳလုုပ္သင့္ပါသည္။ 
 
(ခ) ဖမ္းဆီးခံရျခင္း သိုု ့မဟုုတ္ စစ္ေဆးစီရင္ရန္ ေစာင့္ဆိုုင္းေနေသာ Aက်U္းသားမ်ား 
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆိုုင္ရာ Aနိမ့္ဆံုုးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - 
နည္းUပေဒ ၈၄ မွ ၉၃တိုု ့Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)  
နည္းUပေဒ - ၅၆ 
 သက္ဆိုုင္ေသာ Aာဏာပိုုင္မ်ားAေနျဖင့္ Aမႈ ့စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမတိုုင္မီ 
Aက်U္းခ်ထားျခင္းခံရေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAေနျဖင့္ ႏိွပ္စက္ညွU္းပန္းခံရႏိုုင္သည့္ 
Aႏၱရာယ္ရိွႏိုုင္သည္ဆုုိသည္ကိုု AသိAမွတ္ျပဳရပါမည္။ ထိုုကဲ့သိုု ့Aခ်ိန္တြင္ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လံုုျခဳံေရးကိုု Aာမခံေပးႏိုုင္သည့္ ဆီေလ်ာ္ေသာစီမံခ်က္မ်ားကိုု မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရပါမည္။ (ေAာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
နည္းUပေဒ - ၅၈တြင္ စစ္ေဆးစီရင္ခ်က္ ေစာင့္ဆိုုင္းေနစU္ Aက်U္းခ်ထားျခင္းAစား 
Aျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္) 
 
III. ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရိွသည့္ Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား 
နည္းUပေဒ - ၅၇ 
 Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တံုု ့ျပန္မႈ ့မ်ား 
ေပၚထြက္လာေရးႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေရးတိုု ့တြင္ တိုုက်ဴိနည္းUပေဒသမ်ား၏ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAား လမ္းညႊန္ခ်က္ယူသင့္ပါသည္။ Aဖြဲ ့၀င္ႏိုုင္ငံ၏ 
Uပေဒစနစ္Aတြင္းတြင္ မ်ားစြာေသာ Aမ်ဳိးသမီး Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ 
မတရားဖိႏိွပ္မႈ ့ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ ၎တိုု ့၏ မိသားစုုAားျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ၀န္မ်ားAား 
ထည့္သြင္းစU္းစား၍ မူကြဲေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား၊ Aမႈ ့စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမတိုုင္မီ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းAစာထိုုး နည္းလမ္းမ်ားAတြက္ က်ား-မႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရြးပိုုင္ခြင့္မ်ား ေပၚေပါက္လာသင့္ပါသည္။ 
 



နည္းUပေဒ - ၅၈ 
 တိုုက်ဴိ နည္းUပေဒသ - ၂.၃၏ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAရ၊ Aမ်ဳိးသမီး 
Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAား ၎တိုု ့၏ ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာမ်ားႏွင့္ 
မိသားစုုဆက္ႏြယ္မႈ ့မ်ားAား ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္းမျပဳပဲ မိသားစုုမ်ား၊ 
လူမႈ ့Aသိုုင္းA၀ိုုင္းမ်ားမွ ခြဲျခား၍မထားသင့္ပါ။ Aျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား 
Aုုပ္ထိန္းစီမံျခင္းတြင္ မူကြဲေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား၊ Aမႈ ့စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမတိုုင္မီ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းAစာထိုုး နည္းလမ္းမ်ား ကဲ့သိုု ့ေသာ္ 
Aျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုု သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာႏွင့္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရိွေသာ ေနရာတိုုင္းတြင္ 
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၅၉  
 ေယဘုုယ်Aားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရိွပဲ လံုုျခဳံမႈ ့ေပးျခင္း - Uပမာ - 
လြတ္လပ္ေသာ Aဖြဲ ့မ်ား၊ Aစိုုးရမဟုုတ္ေသာ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ Aျခား 
လူထုု၀န္ေဆာင္မႈ ့လုုပ္ငန္မ်ားမွ စီမံခန္ ့ခြဲေသာ Aေဆာက္AAံုုမ်ားတြင္ ထားရိွျခင္းမ်ဳိးကိုု 
ထိုုလံုုျခဳံမႈ ့ လိုုAပ္ေနေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ Aသံုုးျပဳသင့္ပါသည္။ 
Aမ်ဳိးသမီး၏ လံုုျခဳံေရးAတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ AပါA၀င္ 
ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားAား လိုုAပ္သည့္Aခ်ိန္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ 
ေတာင္းဆိုုသည့္Aခ်ိန္မ်ားတြင္သာ က်င့္သံုုးသင့္ပါသည္။ ထိုုသိုု ့က်င့္သံုုးရာတြင္လည္း 
Aမႈ ့ကိစၥမ်ားAားလံုုးAား တရားေရးႏွင့္ Aျခား Aခြင့္Aာဏာရိွေသာ Aာဏာပိုုင္မ်ားကသာ 
ၾကီးၾကပ္သင့္ပါသည္။ ထိုုကဲ့သိုု ့လံုုျခဳံေရးဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
သက္ဆိုုင္ေသာAမ်ဳိးသမီး၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ပါက ဆက္လက္က်င့္သံုုးခြင္ ့မရိွသင့္ေပ။ 
 
နည္းUပေဒ - ၆၀ 
 Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aျခားနည္းလမ္းမ်ာကိုု 
ဖန္တီးေပးႏိုုင္ရန္္ ဆီေလ်ာ္သည့္ Aရင္းAျမစ္မ်ား ရရိွႏိုုင္ေAာင္ စီစU္ရပါမည္။ 
ထိုုသိုု ့နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းသည္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရိွေသာ 
Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ျပစ္မႈ ့ဆိုုင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္တိုု ့ကိုု ဆက္သြယ္မႈ ့ရရိွရန္ ၾကဳိးစားမႈ ့မ်ားတြင္ 
ရင္ဆိုုင္ေနရေသာ Aမ်ားဆံုုးသာမာန္ျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းရန္တိုု ့ပူးေပါင္းႏိုုင္ရန္Aတြက္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုုနည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ ကုုသေရး သင္တန္းမ်ား၊ Aိမ္တြင္းAၾကမ္းဖက္ႏွင့္ 
လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ Aလြဲသံုုးစားမႈ ့ခံရသူမ်ားAတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရး 



မျပည့္စံုုေသာသူမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုုသမႈ ့မ်ားႏွင့္ Aလုုပ္ခန္ ့ျခင္း 
AလားAလာမ်ား ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာရန္Aတြက္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေပးေရး 
ပရိုုဂရမ္မ်ားပါ၀င္ႏိုုင္ပါသည္။ ဤပရိုုဂရမ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားAား ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ သီးသန္ ့၀န္ေဆာင္မႈ ့လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု စီစU္ေပးရန္ 
လိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္းစU္းစားသင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၆၁ 
 Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပစ္မႈ ့ကင္းရွင္းေသာ 
ေနာက္ခံရာဇ၀င္၊ ျပစ္မႈ ့Aေနျဖင့္ ျပင္းထန္မႈ ့မရိွျခင္း၊ ျပစ္မႈ ့လုုပ္ေဆာင္မႈ ့၏ သဘာ၀ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း၊ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း တာ၀န္မ်ားႏွင့္ 
Aျခားေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာမ်ား စသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေလ ွ်ာ့ေပါ့ေစရန္ Aခ်က္မ်ားAား 
ထည့္သြင္းစU္းစားရန္Aတြက္ တရားရံုုးမ်ားAေနျဖင့္ Aာဏာရိွသင့္ပါသည္။  
 
နည္းUပေဒ - ၆၂ 
 Aမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်ား-မAလိုုက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ 
ထိခိုုက္နာက်င္မႈ ့ဆိုုင္ရာႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ သီးသန္ ့ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးAလြဲသံုုးစားမႈ ့မ်ားAား ကုုသေပးေနေသာ လူထုုAသိုုင္းA၀ိုုင္းရိွ 
ပရိုုဂရမ္မ်ားAား လက္လွမ္းမီခြင့္Aား တိုုးတက္သင့္ပါသည္။ ထိုုသိုု ့တိုုးတက္ေစျခင္းသည္ 
ျပစ္မႈ ့ကာကြယ္ေရးAျပင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းAစား Aမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 
Aျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားAတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၁။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျပီးခ်ိန္ AစီAစU္မ်ား 
နည္းUပေဒ - ၆၃ 

ျပစ္ဒဏ္ကာလမေစ့မီ ကတိခံ၀န္ခ်က္ျဖင့္ Aက်U္းသားကိုု လႊတ္ေပးျခင္းAတြက္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ၀န္ႏွင့္ 
၎တိုု ့၏ လူမႈ ့Aသိုုင္းA၀ိုုင္းAတြင္းသိုု ့ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းAတြက္ တိက်ေသာ 
လိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု Aေလးထားထည့္သြင္း စU္းစားသင့္ပါသည္။ 
 
 
 
 



၂။ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား 
နည္းUပေဒ - ၆၄ 
 ကိုုယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ 
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရိွေသာ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈ ့Aား ျဖစ္ႏိုုင္ေျခႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ ့ရိွေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ပိုု၍ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈ ့ၾကီးမားျခင္း သိုု ့မဟုုတ္ 
ျပင္းထန္ေသာက်ဴးလြန္ျခင္း သိုု ့မဟုုတ္ Aမ်ဳိးသမီးသည္ Aႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသူAေနျဖင့္ 
ကိုုယ္စားျပဳေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈ ့Aား 
ထည့္သြင္းစU္းစားရာတြင္ ကေလး/ကေလးမ်ား၏ Aေကာင္းဆံုုးAက်ဳိးကိုု 
ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည့္Aျပင္ ထိုုကေလးမ်ားAား 
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္Aတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကဳိတင္စီစU္မႈ ့မ်ားAား ေသခ်ာစြာ 
ရိွသင့္ပါသည္။ 
 
၃။ လူငယ္Aမ်ဳိးသမီး ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္သူမ်ား 
နည္းUပေဒ - ၆၅ 
 Uပေဒႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ့ရိွေသာ ကေလးမ်ားAား ပံုုစံက်ျခင္းAား 
တတ္ႏိုုင္သမ ွ် Aျမင့္ဆံုုးေရွာင္ၾကU္သင့္ပါသည္။ လူငယ္Aမ်ဳိးသမီး ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ 
က်ား-မေပၚ Aေျခခံသည့္ ခုုခံႏိုုင္မႈ ့Aားနည္းျခင္းဆိုုသည့္Aခ်က္Aား ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစU္းစားရပါမည္။ 
 
၄။ ႏိုုင္ငံျခားသား လူမ်ဳိးမ်ား 
နည္းUပေဒ - ၆၆ 
 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ Aုပ္စုုလိုုက္ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္ျခင္းAား ဆန္ ့က်င္သည့္ 
ကုုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ - ၂၆ Aား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုုးႏိုုင္ရန္ 
Aစြမ္းကုုန္ၾကဳိးစားသင့္ပါသည္။ ထိုု ့Aျပင္ လူပုုဂၢဳိလ္မ်ား၊ Aထူးသျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားAား တရားမ၀င္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းAား ကာကြယ္ျခင္း၊ 
ႏိွမ္နင္းျခင္းႏွင့္ Aျပစ္ေပးျခင္းဆိုုင္ရာ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ Aုပ္စုုလိုုက္ 
ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္ျခင္းAား ဆန္ ့က်င္သည့္ ကုုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ - ၂၇ တိုု ့မွ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAား ျပည့္စံုုစြာ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ လိုုAပ္ပါသည္။ 
ထိုုသိုု ့Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းAားျဖင့္ တရားမ၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ 
သားေကာင္မ်ားAား Aျမင့္ဆံုုးကာကြယ္မႈ ့စီစU္ေပးႏိုုင္ျခင္းAျပင္၊ ႏိုုင္ငံျခားသားAမ်ဳိးသမီး 
Aမ်ားစုုAား ဆင့္ပြားမတရားဖိႏိွပ္မႈ ့မ်ားAား ေရွာင္ၾကU္ႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 



 
IV. သုုေတသနျပဳလုုပ္ျခင္း၊ AစီAစU္ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ 
Aသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း 
၁။ သုုေတသနျပဳလုုပ္ျခင္း၊ AစီAစU္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း 
နည္းUပေဒ - ၆၇ 
 Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ Aျပစ္က်ဴးလြန္မႈ ့မ်ား၊ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပစ္မႈ ့ဆိုုင္ရာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ထိပ္တိုုက္ရင္ဆိုုင္ရျခင္းAား Aစပ်ဳိးေစသည့္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ 
ဆင့္ပြား ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား၏ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ ့မ်ား၊ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ျပစ္မႈ ့ျပန္လည္က်ဴးလြန္ျခင္းAား 
ေလ ွ်ာ့ခ်ႏိုုင္ေရးAတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ပရိုုဂရမ္မ်ား၊ Aမ်ဳိးသမီး Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ 
လူမႈ ့Aသိုုင္းA၀ိုုင္းAတြင္းသိုု ့ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ျခင္းAတြက္ လိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု 
တံုု ့ျပန္ႏိုုင္ရန္Aတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ AစီAစU္မ်ား၊ ပရိုုဂရမ္မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းႏွင့္ 
မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုုင္ျခင္းတိုု ့Aတြက္ ျပီးျပည့္စံုု၍ ရလဒ္ကိုု Aေျခခံသည့္ သုုေတသနလုုပ္ငန္း 
စီစU္ရန္ႏွင့္ Aေထာက္Aကူျပဳနိုုင္ရန္Aတြက္ ၾကဳိးပမ္းမႈ ့မ်ား ရိွသင့္ပါသည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၆၈ 
 မိခင္မ်ား ျပစ္မႈ ့ဆိုုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ရျခင္းေၾကာင့္ 
သက္ေရာက္မႈ ့ရိွသည့္ ကေလးမ်ား၏ AေရAတြက္၊ Aထူးသျဖင့္ 
Aက်U္းေထာင္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ့ရိွျခင္းႏွင့္ ဆက္လ်U္းသည့္ သုုေတသနလုုပ္ငန္း 
စီစU္ရန္ႏွင့္ Aေထာက္Aကူျပဳနိုုင္ရန္Aတြက္ ၾကဳိးပမ္းမႈ ့မ်ား ရိွသင့္ပါသည္။ ထိုုသိုု ့ 
သုုေတသန ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ Aေကာင္းဆံုုးေသာ Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားAား 
ထည့္သြင္းစU္းစားထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ပရိုုဂရမ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရးတိုု ့တြင္ 
ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 
နည္းUပေဒ - ၆၉  
 ျပည္သူလူထုုဆီမွ AခါAားေလ်ာ္စြာ ထြက္ေပၚလာသည့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္ျခင္း AမူAရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
AလားAလာမ်ားAား ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ ၾကဳိးပမ္းမႈ ့မ်ား 
ရိွရပါမည္။ ထိုု ့Aျပင္ Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ၎တိုု ့၏ 
ကေလးသူငယ္မ်ားAေနျဖင့္ လူမႈ ့Aသိုုင္းA၀ိုုင္းAတြင္းသိုု ့ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ျခင္း 
လိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု တံုု ့ျပန္ႏိုုင္ရန္Aတြက္လည္း ၾကဳိးပမ္းမႈ ့မ်ား ရိွသင့္ပါသည္။ ထိုုမွသာ 



Aမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပစ္မႈ ့ဆိုုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္Aား ရင္ဆိုုင္ရသည့္Aတြက္ ၾကဳံေတြ ့ရမည့္ 
၎တိုု ့Aေပၚတြင္ Aဆိုုးျမင္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈ ့မ်ားကိုု 
ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
၂။ ျပည္သူမ်ား၏ Aသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း၊ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား မ  ွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ား 
နည္းUပေဒ ၇၀ 
 (က) Aမ်ဳိးသမီးမ်ား လူမႈ ့Aသိုုင္းA၀ိုုင္းထဲသိုု ့ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုုင္ရန္ႏွင့္ 
၎တိုု ့၏ ကေလးမ်ားAတြက္ Aေကာင္းဆံုုးေသာ Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 
ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္းAေနျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီး ျပစ္မႈ ့ဆိုုင္ရာ တရားစီရင္ေရး စနစ္ထဲတြင္ 
ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္Aဖမ္းခံရျခင္းသိုု ့ Uီးတည္ေစႏိုုင္မည့္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ထိုုကိစၥAား တံုုျပန္ႏိုုင္ရန္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားAား မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားAား 
Aသိပညာ ေပးသင့္ပါသည္။ 
 (ခ) ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေတြ ့လုုပ္ေဆာင္မႈ ့မ်ားႏွင့္ သုုေတသနမ်ားAား 
Aမ်ားသိေစရန္ ထုုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ျဖန္ ့ေ၀ျခင္းတိုု ့ရိွရပါမည္။ 
ထိုုသိုု ့ထုုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ျဖန္ ့ေ၀ျခင္းသည္ Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တိုု ့၏ ကေလးမ်ားAား ျပစ္မႈ ့ဆိုုင္ရာ တရားစီရင္မႈ ့မွ 
တံုု ့ျပန္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ တရားမ ွ်တမႈ ့မ်ား 
ပိုုမိုုတိုုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

(ဂ) Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားႏွင့္ Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မီဒီယာ၊ ျပည္သူလူထုုႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကိုု ေသခ်ာေသာ 
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ပံုုမွန္ ေပးAပ္သင့္ပါသည္။ ထိုုသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားတြင္ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လ်U္းေသာ နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ ့မ်ား 
ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 
 (ဃ) သက္ဆိုုင္ေသာ ျပစ္မႈ ့ဆိုုင္ရာ တရားစီရင္မႈ ့မွ Aရာရိွမ်ားAတြက္ 
လက္ရိွက်င့္သံုုးေနေသာ နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္ သုုေတသနမွ ရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ 
သင္တန္းပရိုုဂရမ္မ်ား ေပၚထြက္ျခင္းႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ ့မ်ား ရိွသင့္ပါသည္။ ထိုုမွသာ 
၎တိုု ့၏ Aသိပညာမ်ား တိုုးတက္လာ၍ က်င့္သံုုးေနေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုု 
တံုု ့ျပန္ႏိုုင္မႈ ့မ်ား ႏိုုးၾကားလာေစပါမည္။  


