ကုုလသမဂၢမွ ျပဌာန္းထားေသာ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံမႈ ့ပုိင္းဆုုိင္ရာ
နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရွိေသာ Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္
ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား

( ဘန္ေကာက္နည္းUပေဒမ်ား)
I. ေယဘုုယ် က်င့္သုံးမႈ ့မ်ား

၁။ Aေျခခံ Uပေဒသမ်ား
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမဆ
့္ ုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ၆Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။္)
နည္းUပေဒ - ၁

Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမဆ
့္ ုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ
နည္းUပေဒ- ၆ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ခြဲျခားစြာဆက္ဆံျခင္းမရွိရဆုုိေသာ UပေဒသAား
လက္ေတြ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုုိက္နာရာ၌၊ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏
ကြဲျပားျခားနားေသာ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းလက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ျပီးျပည့္စုံေသာ
က်ား-မဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား မ ွ်တစြာရရွိရန္Aတြက္ ထုုိလုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းAား ခြဲျခားစြာဆက္ဆံျခင္းရွိသည္ဟု မမွတ္ယူရပါ။
၂။ Aက်U္းေထာင္သုိ ့၀င္ေရာက္ျခင္း
နည္းUပေဒ - ၂

(က) Aမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၎တုုိ ့တြင္ သီးျခားAားနည္းခ်က္မ်ား
ရွိသည့္Aေလ်ာက္၊ ၎တုုိ ့Aက်U္းေထာင္၀င္ေရာက္ရာတြင္ လုုပ္ေဆာင္ရမည့္
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားAတြက္ လုုံေလာက္ေသာ ဂရုုစုိက္မႈ ့မ်ားေပးရမည္ျဖစ္သည္။
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားသစ္မ်ားသည္ ၎တုုိ ့၏ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္၊
UပေဒAၾကံေပးAား ရယူႏုိင္ခြင့္၊ Aက်U္းေထာင္၏ နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္
စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားAျပင္၊ Aက်U္းေထာင္၏ စနစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ရရွိခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ ့Aျပင္ Aကယ္၍ ႏုုိင္ငံျခားသား
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားျဖစ္ပါက၊ ဘာသာစကားAခက္Aခဲ AကူAညီရယူလုိလ ွ်င္
ရယူႏုိင္ေသာ ေနရာႏွငတ
့္ ကြ၊ ေကာင္စစ္၀န္ရုံး၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားAား ေတြ ့ရွိႏုိင္ခြင့္
ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။
(ခ) Aက်U္းေထာင္တြင္းသုုိ ့မ၀င္ေရာက္ခင္ သုုိ ့မဟုုတ္ ၀င္ေရာက္သည့္Aခ်ိန္တြင္
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္ ၎တုုိ ့၏ကေလးမ်ားAား ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္
တာ၀န္ရွိပါက၊ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ Aက်U္းခ်ဆုုိင္းငံ့ထားျခင္းAား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိလ ွ်င္

ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ ့Aျပင္ ၎တုုိ ့၏ ကေလးမ်ားAတြက္ Aေကာင္းဆုုံးေသာ
Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားAား စU္းစားေပးျခင္းAပါA၀င္၊ ထုုိကေလးမ်ားAတြက္ လုုိAပ္ေသာ
စီစU္မႈ ့မ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းAား ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။
၃။ Aက်U္းေထာင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမဆ
့္ ုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ၇Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။)
နည္းUပေဒ - ၃

(က) Aက်U္းေထာင္တြင္းသုုိ ့၀င္ေရာက္လာသည့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
သား၊သမီးAေရAတြက္ႏွင့္ ကုုိယ္ေရးကုုိယ္တာAခ်က္Aလက္မ်ားAား
Aက်U္းေထာင္၀င္ေရာက္သည့္Aခ်ိနတ
္ ြင္ မွတ္တမ္းထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ဤမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မိခင္၏ Aခြင့္AေရးAား ထိခုိက္နစ္နာမႈ ့မရွိပဲ၊ ကေလးမ်ား၏ Aမည္၊
Aသက္Aရြယ္မ်ားသာမက၊ မိခင္မ်ားႏွင့္ Aတူတကြပါမလာေသာ ကေလးမ်ားAတြက္
ကေလးမ်ားေနထုုိင္ရာေနရာႏွင့္ Aုုပ္ထိန္းသူ၏ Aေၾကာင္းAရာမ်ား Aနည္းဆုုံးပါ၀င္ရမည္
ျဖစ္သည္။
(ခ) ကေလးမ်ား၏ Aေထာက္Aထားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား
AားလုုံးAား Aျမဲလ်ဳိ ့၀ွက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထုုိသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား
Aသုုံးျပဳမႈ ့သည္ ကေလးမ်ားAတြက္ Aေကာင္းဆုုံးေသာ Aက်ဳိးေက်းဇူးရရွိရန္ဟူေသာ
Aခ်က္ႏွင့္ ညီမ ွ်ရမည္ျဖစ္သည္။
၄။ ေနရာခ်ထားျခင္း
နည္းUပေဒ - ၄

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ေနရာခ်ထားရာတြင္၊ ၎တုုိ ့၏ ကေလးမ်ားAား
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္မ်ားAား ထည့္သြင္းစU္းစား၍၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္
Aတုုိင္းAတာAေလ်ာက္ ၎တုုိ ့Aိမ္ သုုိ ့မဟုုတ္ လူမႈ ့ေရးဆုုိင္ရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေနရာမ်ားႏွင့္ Aနီးဆုုံးေနရာမ်ားရွိ ေထာင္မ်ားတြင္သာ
ေနရာခ်ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ ့Aျပင္ Aမ်ဳိးသမီးတစ္Uီးခ်င္းစီ၏ လုုိလားမႈ ့ႏွင့္ ပရုုိဂရမ္မ်ား၊
၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားရရွိႏုိင္မႈ ့မ်ားကုုိလည္း ေနရာခ်ထားရာတြင္ ထည့္သြင္းစU္းစားရမည္
ျဖစ္သည္။

၅။ တစ္ကုိယ္ေရ သန္ ့ရွင္းမႈ ့
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမဆ
့္ ုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ
- ၁၅ ႏွင့္ ၁၆တုုိ ့Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၅

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ ေနရာထုုိင္ခင္းမ်ားတြင္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
တစ္ကုိယ္ေရသန္ ့ရွင္းေရး၌ လုုိAပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Aျခားပံ့ပုိးမႈ ့မ်ားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
ထုုိပံ့ပုိးမႈ ့မ်ားထဲ၌ ခ်က္ျပဳတ္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနရေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊
ကုုိယ္၀န္ေဆာင္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိခင္ႏုိ ့တုိက္ေကၽြးေနေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္
ကေလးမ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တကုုိယ္ေရသန္ ့ရွင္းေရး၌ လုုိAပ္ေသာ ေရAား
Aျမဲေထာက္ပံ့ျခင္းတုုိ ့ပါ၀င္ပါသည္။ ထုုိ ့Aျပင္ ဓမၼတာလာေနေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္
Aမ်ဳိးသမီးလစU္သုံးပစၥည္းမ်ားAား Aခေၾကးေငြမယူပဲ ေထာက္ပံ့ျခင္းတုုိ ့လည္း
ပါ၀င္ပါသည္။
၆။ က်န္းမာေရးျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၂၂ မွ
၂၆Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
(က) Aက်U္းေထာင္သုိ ့၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေဆးစစ္ျခင္း
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမဆ
့္ ုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၂၄
Aားထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၆

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ့ျပဳလုုပ္ေပးရာတြင္
Aေျခခံက်န္းမာေရး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္မႈ ့လုိAပ္ခ်က္မ်ားAား ဆုုံျဖတ္ေပးႏုုိင္သည့္
ျပီးျပည့္စုံေသာ စစ္ေဆးမႈ ့ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ ့Aျပင္ ထုုိက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ့တြင္
Aက်U္းေထာင္သုိ ့မ၀င္ေရာက္ခင္တြင္ ခံစားခဲ့ရေသာ၊ တည္ရွိခဲ့ေသာ
ေAာက္ပါေရာဂါစစ္တမ္းမ်ား သုုိ ့မဟုုတ္ ေနာက္ခံမွတ္တမ္းမ်ားကုုိပါ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။
(က) ကာလသားေရာဂါ သုုိ ့မဟုုတ္ ေသြးမွတဆင့္
ကူးဆက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားAား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ
Aခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား
စစ္ေဆးမႈ ့မတုုိင္ခင္ျပဳလုုပ္ေပးေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ့ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ ့ျပီးလ ွ်င္
ျပဳလုုပ္ေပးေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ့မ်ားႏွင့္Aတူ HIVပုုိး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

(ခ) စိတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ရရွိေသာ စိတ္ဖိစီးမႈ ့ေရာဂါ၊ မိမိကုိယ္ကုိ
ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ ့ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ နာက်င္ေAာင္ျပဳလုုပ္ႏုိင္ေသာ
Aႏၱရာယ္ရွိမႈ ့မ်ားAပါA၀င္ စိတ္က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားAတြက္
စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
(ဂ) လက္ရွိ သုုိ ့မဟုုတ္ လတ္တေလာတြင္ ေဆာင္ထားေသာ ကုုိယ္၀န္မ်ား၊
ကေလးေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ဆက္လ်U္းေသာ က်န္းမားေရး
Aေၾကာင္းAခ်က္မ်ားAပါA၀င္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ မ်ဳိးပြားမႈ ့ႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ ေနာက္ခံသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား
(ဃ) မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားAား မွ၀
ီ ွဲသုံးစြဲမႈ ့ရွိျခင္း
(င) လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ ့ႏွင့္ Aျခားပုုံစံ
Aၾကမ္းဖက္မႈ ့မ်ားရွိျခင္း
နည္းUပေဒ - ၇

(က) Aက်U္းခ်မခံရေသးမွီ သုုိ ့မဟုုတ္ Aက်U္းခ်ခံေနရစU္တြင္ လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ ့ႏွင့္ Aျခားပုုံစံ Aၾကမ္းဖက္မႈ ့မ်ားရွိခဲ့ပါက၊ တရားစီရင္ေရးဆုုိင္ရာ
Aာဏာပုုိင္မ်ားမွ AကူAညီရရွိႏိုင္ျခင္းဆုုိသည့္ Aခြင့္Aေရးကုုိ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားAား
Aသိေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ ့Aျပင္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားAား လုုပ္ငန္းစU္မ်ားႏွင့္
လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ Aဆင့္မ်ားကုုိပါ ျပည့္စုံစြာ Aသိေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Aကယ္၍
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားသည္ Uပေဒေရးရာ Aေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ့Aား
သေဘာတူညီမႈ ့ရရွိခဲ့ပါက၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀န္ထမ္းAား သတင္းေပးပုုိ ့၍
စစ္ေဆးမႈ ့မ်ားျပဳလုုပ္ရန္ Aရည္Aခ်င္းရွိ Aာဏာပုုိင္Aား ခ်က္ခ်င္းလႊဲေျပာင္းေပးရမည္
ျဖစ္သည္။ ေထာင္Aာဏာပုုိင္မ်ားသည္ ထုုိAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား Uပေဒေရးရာ
Aေထာက္Aပံ့ရရွိရန္လည္း ကူညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။
(ခ) ထုုိAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားသည္ Uပေဒေရးရာ Aေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ့Aား
ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္Aာဏာပုုိင္မ်ားAေနျဖင့္
ထုုိAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားAား စိတ္ပုိင္းဆုုိင္ရာAေထာက္Aပံ့ သုုိ ့မဟုုတ္
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ့မ်ား ခ်က္ခ်င္းရရွိေစရန္ ေသခ်ာသည့္ ၾကဳိးပမ္းAားထုုတ္မႈ ့မ်ားရွိရမည္
ျဖစ္သည္။
(ဂ) ထုုိသုိ ့တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား သုုိ ့မဟုုတ္ Uပေဒဆုုိင္ရာ
Aေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားAား လက္တုံ ျ့ပန္ျခင္းကုုိ ေရွာင္ရွားေစႏုုိင္မည့္ တိက်ေသာ
ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား ေပၚေပါက္လာရမည္ျဖစ္သည္။

နည္းUပေဒ - ၈

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာ
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား လ်ဳိ ့၀ွက္ထားႏုုိင္သည့္ Aခြင့္Aေရး၊ Aထူးသျဖင့္ ၎တုုိ ့၏
မ်ဳိးပြားမႈ ့ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္လ်U္းေသာ ေနာက္ခံမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္
Aျခားသက္ဆုိင္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား မမ ွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္
ေဆးစစ္ေဆးမႈ ့မ်ားAား မျပဳလုုပ္ျခင္းဟူေသာ Aခြင့္Aေရးမ်ားAား
AျမဲေလးစားAသိAမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၉

Aကယ္၍ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား Aတူတကြပါလာလ ွ်င္
ကုုသမႈ ့မ်ား သုုိ ့မဟုုတ္ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာလုုိAပ္မႈ ့Aား သိရွိႏုိငရ
္ န္Aတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက
ကေလးAထူးကုုျဖင့္ ထုုိကေလးAားလည္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ့ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဘယ္နည္းျဖင့္မဆုုိ ျပည္သူလူထုထဲတြင္ ရရွိေနေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားႏွင့္
ညီမ ွ်ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့စီစU္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
(ခ) က်ား- မဆုုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့မ်ား
နည္းUပေဒ - ၁၀

(က) ဘယ္နည္းျဖင့္မဆုုိ ျပည္သူ ့လူထုထဲတြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားႏွင့္ ညီမ ွ်သည့္ က်ား-မAလုိက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့
၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားAား Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။
(ခ) Aကယ္၍ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမွ Aမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္ သို ့မဟုုတ္
Aမ်ဳိးသမီးသူနာျပဳႏွင့္ စမ္းသပ္ခြင့္၊ ကုုသခြင့္ကုိ ေတာင္းခံပါက၊ တတ္ႏုိင္သမ ွ်
Aမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္၊သူနာျပဳAား ရရွိႏုိင္ေAာင္ ျပဳလုုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သုုိ ့ေသာ္
ထုုိေတာင္းခံခြင့္သည့္ Aေရးေပၚ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့ေပးရန္ လုုိAပ္ေသာ
AေျခAေနမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေပ။ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသား၏ ဆႏၵႏွင့္မကုုိက္ညီသည့္
Aမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးပညာရွင္မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ့ျပဳလုုပ္ပါက၊
Aမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းတစ္Uီးသည္ ထုုိစစ္ေဆးေနစU္Aခ်ိန္တြင္ ေဘးတြင္ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၁၁

(က) ဆရာ၀န္မွ ထူးျခားေသာAေျခAေနတည္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူျခင္း သုုိ ့မဟုုတ္
ဆရာ၀န္မွ လုုံျခဳံေရးAေၾကာင္းAရာAရ Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းAဖြဲ ့၀င္Aား ေတာင္ဆုိျခင္း

သုုိ ့မဟုုတ္ Aထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာပုုိဒ္ - ၂၊ နည္းUပေဒ - ၁၀ Aရ
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသား၏ ေတာင္းဆုုိခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းAဖြဲ ့၀င္တည္ရွိမႈ ့မ်ားမွAပ၊
က်န္းမာေရးစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ့ ျပဳလုုပ္ရာတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းသာ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။
(ခ) Aကယ္၍ က်န္မာေရးစမ္းသပ္စစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမဟုုတ္ေသာ Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းတည္ရွိရန္ လုုိAပ္ပါက၊
ထုုိ၀န္ထမ္းသည္ Aမ်ဳိးသမီးျဖစ္သင့္သကဲ့သုိ ့ထုိစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ့သည္လည္း
AကာAကြယ္နွင့္ပတ္သတ္၍ သီးသန္ ့တည္ရွိမႈ ့၊ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္
လ ွ်ဳိ ့၀ွက္ထားရွိမႈ ့စသည္တုိ ့ႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈ ့ရွိသည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
(ဂ) စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္မက်န္းမာမႈ ့မ်ားAား ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
န ည္းUပေဒ - ၁၂
စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုAပ္ေသာ
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ တစ္Uီးခ်င္း၊ က်ား၊မေရးရာ သတိထားမႈ ့မ်ား၊
စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ Aျခားျပည့္စုံေသာ စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ပရုုိဂရမ္မ်ားAပါA၀င္ စိတ္က်န္းမာေရး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္Aတြက္
လုုိAပ္ခ်က္မ်ားAားလုုံးAား Aက်U္းေထာင္ သုုိ ့မဟုုတ္ Aက်U္းေထာင္မဟုုတ္ေသာ
ေခတၱထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ရရွိႏုိင္ရပါမည္။
နည္းUပေဒ - ၁၃

Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား စိတ္ဒဏ္ရာခံစားေစႏုုိင္သည့္
AေျခAေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ Aသိပညာရွိသင့္ျပီး၊ ထုုိAေျခAေနမ်ားကုုိလည္း
သတိထားေစာင့္ၾကည့္ကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ AကူAညီမ်ားရရွိေAာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
(ဃ) ခုုခံAားက်ဆင္းမႈ ့ေရာဂါပုုိး (HIV) Aား ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုုသျခင္း၊
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ AကူAညီေပးျခင္း
နည္းUပေဒ - ၁၄

ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားတြင္ HIV/AIDSတုုံ ့ျပန္ျခင္းAား
ေပၚေပါက္လာေစရန္Aတြက္၊ ပရုုိဂရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားသည္ Aေမမွ ကေလးသုုိ ့
ကူးစက္ျခင္းAား ကာကြယ္ေပးျခင္းAပါA၀င္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ AထူးလုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ
တုုံ ့ျပန္မႈ ့ရႏ
ွိ ုိငသ
္ ည့္ ပရုဂ
ုိ ရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထုုိAေျခAေနတြင္

Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပုုိင္မ်ားAေနျဖင့္ Aခ်င္းခ်င္း Aျပန္Aလွန္ ပညာေပးျခင္းကဲ့သုိ ့ေသာ
HIVကာကြယ္ေရး၊ ကုုသေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးAတြက္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားAား
Aားေပးျခင္းႏွင့္ AကူAညီေပးျခင္းတုုိ ့ျပဳလုုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
(င) မူးယစ္ေဆး၀ါးAလြဲသုံးစားျပဳျခင္းAား ကုုသျခင္း ပရုုိဂရမ္မ်ား
နည္းUပေဒ - ၁၅

Aက်U္းေထာင္က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုုံးစြဲသည့္
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ Aထူးေရးဆြဲထားေသာ ကုုသေရးပရုုိဂရမ္မ်ားAား စီစU္ေပးျခင္း
သုုိ ့မဟုုတ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိသုိ ့စီစU္ေပးရာတြင္ ယခင္က
မတရားဖိႏွိပ္ခံရမႈ ့မ်ား၊ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးရွိေသာ မိခင္မ်ားAတြက္
AထူးလုုိAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ ့၏ မတူညီေသာ ယU္ေက်းမႈ ့
ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာမ်ားကုုိလည္း ထည့္သြင္းစU္းစားသင့္ပါသည္။
(စ) မိမိကုိယ္ကုိ မိမိေသေၾကာင္းၾကံစည္မ ႈ ့ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ နာက်င္ေAာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းAား
ကာကြယ္ျခင္း
နည္းUပေဒ - ၁၆

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရး
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုုိင္ရာ၊ လူမႈ ့ဘ၀ဖူလုံေရးဆုုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ့လုပ္ငန္း
Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားၾကားတြင္ မိမိကုိယ္ကုိ
မိမိေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ ့ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ နာက်င္ေAာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းAား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္
ထုုိသုိ ့ျပဳလုုပ္ႏုိင္မည့္ AလားAလာရွိသည့္သူမ်ားAား က်ား-မAလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
Aထူးေထာက္ပ့ံမႈ ့မ်ား စီစU္ေပးျခင္းမ်ားကဲ့သုိ ့ေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္မ်ားတြင္ တည္ရွိေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုုိင္ရာ
ျပီးျပည့္စုံေသာမူ၀ါဒ၏ တစိတ္တပုုိင္းAေနျဖင့္ ပါရွိရပါမည္။
(ဆ) ၾကဳိတင္ကာကြယ္မႈ ့ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား
နည္းUပေဒ - ၁၇

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားသည္ ၾကဳိတင္ကာကြယ္ေရးဆုုိင္ရာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့ ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပညာေပးမ်ားႏွင့္
ဗဟုုသုတသတင္းမ်ား ရရွိသင့္ပါသည္။ ထုုိပညာေပးမ်ားတြင္ HIVေရာဂါပုုိး၊ လိင္မွတဆင့္
ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား၊ Aျခားေသြးမွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ က်ား-

မAလုုိက္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ က်န္းမာေရး AေျခAေနမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္
ဗဟုုသုတမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၁၈

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္ Papanicolaou စစ္ေဆးမႈ ့မ်ား (papsmear
tests) ၊ ရင္သားAား စမ္းေဆးျခင္းႏွင့္ မီးယပ္ဆုိင္ရာ ကင္ဆာ (gynaecological cancer)
ကဲ့သုိ ့ေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၾကဳိတင္ကာကြယ္ေရး
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့ ေဆာင္ရြက္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပင္ပျပည္သူလူထုထဲတြင္
၎တုုိ ့ႏွင့္ Aသက္တူညီမႈ ့ရွိေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား ျပဳလုုပ္ေပးေသာ
ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားႏွင့္ AေျခခံAားျဖင့္ တူညီမႈ ့ရွိရပါမည္။
၇။ ေဘးAႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုုံျခဳံေရး
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၂၇ မွ
၃၆Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
(က) ရွာေဖြမႈ ့မ်ား
နည္းUပေဒ - ၁၉

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ပုုဂၢဳိလ္ေရးဆုုိင္ရာ ရွာေဖြမႈ ့မ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈ ့Aား ကာကြယ္ထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစရပါမည္။ ထုုိသုိ ့ရွာေဖြရာတြင္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ရွာေဖြေရးနည္းမ်ားAား သင္ယူထားေသာ Aမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမွ ျပဳလုုပ္သင့္ျပီး၊
ျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း တည္ရွိထားေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားAတုုိင္း
လုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၂၀

Invasive body searchesမွ ရရွိႏုိင္ေသာ စိတ္ပုိင္းဆုုိင္ရာထိခုိက္မႈ ့ႏွင့္
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ရုုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ့မ်ားကုုိ ေရွာင္ၾကU္ႏုိင္ရန္Aတြက္ Scans
စသည္ကဲ့သုိ ့ေသာ Aျခား စစ္ေဆးနည္းမ်ားကုုိ strip searches and invasive body
searchesAစား Aသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္ ၾကဳိးစားသင့္ပါသည္။

နည္းUပေဒ - ၂၁

Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ မိခင္ႏွင့္ Aတူတကြပါလာေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္
Aက်U္းသားမ်ားဆီသုိ ့Aလည္Aပတ္လာေရာက္ေသာ ကေလးမ်ားAား
ရွာေဖြမႈ ့ျပဳလုုပ္ရာတြင္ Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Aတတ္ပညာဆုုိင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္မႈ ့ရွိသူမ်ားကဲ့သုိ ့ျပသရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈ ့ကုိ Aေျခခံကာ
ျပဳလုုပ္သင့္ပါသည္။
(ခ) စည္းမ်U္းစည္းကမ္းႏွင့္ Aျပစ္ဒဏ္
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ား - ၂၇ မွ
၃၂Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၂၂

Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ တုုိက္ပိတ္ခ်ဳပ္ေလွာင္ထားျခင္း သုုိ ့မဟုုတ္
စည္းမ်U္းစည္းကမ္းAရ သီးသန္ ့ထားျခင္းကဲ့သုိ ့ေသာ Aျပစ္ဒဏ္မ်ားAား ကုုိယ္၀န္ေဆာင္
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားရွိေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏုုိ ့တုိက္မိခင္မ်ားAား
မက်င့္သုံးသင့္ပါ။
နည္းUပေဒ - ၂၃

Aမ်ဳိးသမီး Aက်U္းေထာင္သားမ်ားAား စည္းကမ္းAရ Aေရးယူမႈ ့တြင္ မိသားစုု၀င္မ်ားႏွင့္
Aထူးသျဖင့္ ၎တုုိ ့၏ ကေလးမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ့ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား မပါ၀င္သင့္ေပ။
(ဂ) ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာတြင္ Aသုုံးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ား
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၃၃ ႏွင့္ ၃၄
နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၂၄

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာတြင္ Aသုုံးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ားAား Aမ်ဳိးသမီးမ်ား
ကေလးေမြးဖြားခါနီးAခ်ိန္တြင္ လည္ေကာင္း၊ ေမြးဖြားေနစU္Aခ်ိန္ႏွင့္
ေမြးဖြားျပီးျပီးခ်င္းတုုိ ့တြင္ Aသုုံးမျပဳရေပ။

(ဃ) Aက်U္းသားမ်ားမွ သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ တုုိင္ၾကားျခင္း။ ။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၃၅ ႏွင့္ ၃၆
နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ နည္းUပေဒ - ၅၅ တုုိ ့Aား
ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၂၅

၁။ မတရားဖိႏွိပ္ခံရျခင္း ခံေနရသည္ဟု Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားမွ တုုိင္ၾကားပါက၊
ထုုိAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသမားမ်ားAတြက္ ကာကြယ္ေပးမႈ ့၊ Aေထာက္Aပံႏ
့ ွင့္
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းစသည္တုိ ့ကုိ ခ်က္ခ်င္းရရွိေAာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ဒ
ထုုိ ့ျပင္ တုုိင္ၾကားမႈ ့ကုိ စုုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္၍ လြတ္လပ္ေသာ
Aာဏာပုုိင္မ်ားမွ စုုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိသုိ ့စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္း
လ ွ်ဳိ ့၀ွက္စြာ စုုံစမ္းရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းAား ေလးစားလုုိက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။
ကာကြယ္ေပးမႈ ့Aတြက္ လုုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားတြင္လည္း
လက္တုံ ့ျပန္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ Aႏၱရာယ္Aား ထည့္သြင္းစU္းစားကာ လုုိAပ္ေသာ
ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
၂။ လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ Aလြဲသုံးစားခံရေသာ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၊ Aထူးသျဖင့္
ထုုိသုိ ့ Aလြဲသုံးစားခံရျခင္းေၾကာင့္ ကုုိယ္၀န္ရွိလာေသာ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္းမားေရးAၾကံေပးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ္းေဆြးေႏြးျခင္း
၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားရရွိသင့္ပါသည္။ ထုုိ ့Aျပင္ လုုိAပ္ေသာ ရုုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့မ်ား၊ ေထာက္ပံ့မႈ ့မ်ားႏွင့္ Uပေဒေရးရာ AကူAညီမ်ားကုုိ
ေပးAပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
၃။ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ Aက်U္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ
AေျခAေနမ်ားကုုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားျပဳလုုပ္မည့္ စစ္ေဆးေရးAဖြဲ ့မ်ား၊
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားထံသုိ ့လာေရာက္ေတြ ့ဆုံလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းAဖြဲ ့မ်ား သုုိ ့မဟုုတ္ ၾကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ ့မ်ားတြင္လည္း
Aမ်ဳိးသမီးAဖြဲ ့၀င္မ်ား ပါ၀င္သင့္ပါသည္။

Aျပင္ေလာကႏွင့္ ေတြ ့ဆုံဆက္သြယ္ျခင္း

(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၃၇ မွ ၃၉
Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၂၆

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားသည္ ၎တုုိ ့၏ ကေလးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၏
Aုုပ္ထိန္းသူမ်ား AပါA၀င္ ၎တုုိ ့၏မိသားစုုမ်ား၊ Uပေဒေရးရာ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ေတြ ့ဆုံမႈ ့Aား Aက်ဳိးAေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ပါက ထုုိေတြ ့ဆုံမႈ ့Aား Aားေပးျခင္းႏွင့္
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတုုိ ့ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါက Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား
၎တုုိ ့၏ Aိမ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းေသာေနရာမ်ားရွိ Aက်U္းစခန္းတြင္ Aက်U္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္
ရရွိႏုိင္ေသာ ဆုုိးက်ဳိးမ်ားAားခ်ိန္ညွိျခင္းမ်ားAား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတုုိင္းတြင္
ျပဳလုုပ္စU္းစားသင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၂၇

Aိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားလာေန၊လာလည္ႏုိင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိေသာေနရာတြင္
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAားလည္း Aမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သုိ ့ ၎ခြင့္ျပဳခ်က္Aား
တန္းတူAခြင့္Aေရးေပးရမည္ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၂၈

ကေလးမ်ားပါ၀င္ေသာ လည္ပတ္ေတြ ့ဆုံမႈ ့ျဖစ္ပါက ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၏
သေဘာထားမ်ားမွAစ ကေလးမ်ားAား ေကာင္းမြန္ေသာ လည္ပတ္ေတြ ့ဆုံသည့္
Aေတြ ့Aၾကဳံရရွိေစမည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပးရမည္။ ထုုိ ့Aျပင္ မိခင္ႏွင့္ ကေလး၏
ပြင့္လင္းစြာ ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈ ့ကုိလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ
AေျခAေနျဖစ္ပါက ကေလးမ်ားႏွင့္ Aခ်ိန္ေပး၍ ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈ ့ပါ၀င္သည့္
လည္ပတ္ေတြ ့ဆုံမႈ ့ကုိ Aားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
၉။ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားတြင္ လုုပ္ကုိင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းေရးရာႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၄၆ မွ ၅၅
Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၂၉

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရာတြင္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ လူမႈ ့ေရးဆုုိင္ရာ

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏုုိင္မႈ ့ဆုိသည့္ AထူးလုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ သိရွိကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္
လုုံျခဳံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆုုိင္ရာ Aေထာက္Aပံ့မ်ားကုုိ စီမံခန္ ့ခြဲႏုိင္ျခင္းဟူေသာ
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ Aမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားAတြက္
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား
ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးတုုိ ့ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ေရးဆြဲျခင္းစသည့္ Aဓိကတာ၀န္၀တၱရာမ်ား ပါ၀င္မႈ ့ရွိေသာ Aထက္ေနရာမ်ားတြင္ပါ
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္မႈ ့ရွိရပါမည္။
နည္းUပေဒ - ၃၀

Aမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားAား ဆန္ ့က်င္မႈ ့ရွိသည့္ က်ား-မ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားAား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သိရွိႏုိင္ရန္Aတြက္ Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၏
စီမံခန္ ့ခြဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ားရွိ Aုုပ္ခ်ဳပ္ေရးAဆင့္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းေသာ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္
ေရရွည္ စိတ္Aားထက္သန္မႈ ့မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၃၁

Aက်U္းသား၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္မႈ ့မ်ားAတြက္ ရွင္းလင္းေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား က်ား-မေပၚတြင္
Aေျခခံသည့္ ရုုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ၊ ႏႈတ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ Aၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ Aလြဲသုံးစားျပဳမူျခင္းႏွင့္
လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ Aေႏွာင့္Aယွက္ေပးျခင္းတုုိ ့မွ Aေကာင္းဆုုံးကာကြယ္ေပးႏုုိင္မည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ Aေကာင္းAထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၃၂

Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Aမ်ဳိးသား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္တန္းတူ
သင္တန္းမ်ားAား တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ ့Aျပင္
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္မ်ား၏ စီမံခန္ ့ခြဲေရးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားAားလုုံးသည္
က်ား-မေပၚတြင္ Aေျခခံေသာ ထိခုိက္လြယ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္
လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာAေႏွာင့္Aယွက္ေပးျခင္းတုုိ ့Aား တားဆီးျခင္းဆုုိင္ရာ
သင္တန္းမ်ားရရွိသင့္ပါသည္။

နည္းUပေဒ - ၃၃

(က) Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသည့္
၀န္ထမ္းမ်ားAားလုုံးသည္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ က်ား-မေပၚတြင္ Aေျခခံသည့္
လုုိAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ ့Aခြင့္Aေရးဆုုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ရရွိသင့္ပါသည္။
(ခ) Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းေထာင္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ
Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားAား Aေရးေပၚက်န္းမာေရးႏွင့္ Aေျခခံေဆးဘက္ဆုိင္ရာ
သင္တန္းမ်ားAျပင္၊ AဓိကAေၾကာင္းAရာမ်ားျဖစ္ေသာ Aမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရး
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လ်U္းသည့္ Aေျခခံသင္တန္းမ်ားကုုိလည္း စီစU္ေပးရပါမည္။
(ဂ) ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိခင္မ်ားႏွင့္Aတူ Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္
လုုိက္လံေနထုုိင္ခြင့္ ရရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္၊ AေရးေပၚAေျခAေနမ်ားႏွင့္
လုုိAပ္ခ်က္Aခ်ိန္မ်ားရွိခဲ့ပါလ ွ်င္ မွန္ကန္စြာ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္
Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားAေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးAေျခAေနဆုုိင္ရာ
Aေျခခံသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ ့ျဖဳိးတုုိးတက္ေရးဆုုိင္ရာ Aသိပညာျမွင့္တင္မႈ ့မ်ားကုုိ
စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၃၄

HIVႏွင့္ ဆက္လ်U္းသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးပရုုိဂရမ္မ်ားသည္
Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားAား ပုုိ ့ခ်ေသာ ပုုံမွန္သင္ရုိးညႊန္တမ္းမ်ား၏
Aပုုိင္းတစ္ပုိင္းAေနျဖင့္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ HIV/AIDSAား ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုုသျခင္း၊
ျပဳစုုျခင္းႏွင့္ Aေထာက္Aပံ့ေပးျခင္းဆုုိင္ရာတုုိ ့Aျပင္၊ HIVေရာဂါႏွင့္ Aဓိကဆက္စပ္သည့္
က်ား-မဆုုိင္ရာႏွင့္ လူ ့Aခြင့္Aေရးမ်ား၊ Aမည္းစက္ထင္ျခင္းႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတုုိ ့ကဲ့သုိ ့ေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားသည္လည္း သင္ရုိးညႊန္တမ္း၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသAေနျဖင့္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၃၅

Aက်U္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားAား စိတ္က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
မိမိကုိယ္ကုိ နာက်င္ေAာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင့္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ျခင္းကဲ့သုိ ့ေသာ
Aႏၱရာယ္မ်ားကုုိ သတိျပဳမိႏုိင္ရန္Aျပင္၊ ထုုိကဲ့သုိ ့ကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက
Aေထာက္Aပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ပါရဂူမ်ားထံသုိ ့လႊဲေျပာင္းေပးႏုုိင္ျခင္းစသည့္ ကူညီမႈ ့မ်ား
ေပးႏုုိင္ရန္Aတြက္လည္း ေလ့က်င့္ေပးထားသင့္ပါသည္။

၁၀။ Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ား
နည္းUပေဒ - ၃၆

Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပုုိင္မ်ားသည္ Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ား၏
လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ကာကြယ္ေပးႏုုိင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၃၇

Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ားသည္ Aမ်ဳိးသားလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ား
ရရွိႏုိင္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ Aသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားAား တန္းတူရရွိႏုိင္ခြင့္
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၃၈

Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ Aလြဲသုံးစားျပဳမႈ ့
သုုိ ့မဟုုတ္ Aၾကမ္းဖက္မႈ ့မ်ားAတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းကဲ့သုိ ့ေသာ Aသက္Aရြယ္ႏွင့္
က်ား-မဆုုိင္ရာ ပရုုိဂရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားAား လက္လွမ္းမွီသင့္ပါသည္။ ထုုိ ့Aျပင္
၎တုုိ ့သည္ Aမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ ပညာေပးမႈ ့မ်ားႏွင့္ လူၾကီး Aမ်ဳိးသမီး
Aက်U္းသားမ်ားကဲ့သုိ ့ သားဖြားမီးယပ္Aထူးကုုမ်ားထံသုိ ့ ပုုံမွန္သြားေရာက္
ျပသျခင္းမ်ားလည္း ရရွိသင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၃၉

ကုုိယ္၀န္ေဆာင္ Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္ Aက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္
လူၾကီးAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားရရွိသည့္ Aေထာက္Aပံ့ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ့မ်ားAား ညီမ ွ်စြာ ရရွိသင့္ပါသည္။ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္
Aမ်ဳိးသမီးလူငယ္Aက်U္းသားမ်ားသည္ ၎တုုိ ့၏ Aသက္Aရြယ္ေၾကာင့္
က်န္းမာေရးေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ Aႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည္ကုိ
ထည့္သြင္းစU္းစား၍ ၎တုုိ ့၏ က်န္းမာေရးAေျခAေနမ်ားAား ေဆးပါရဂူမ်ားမွ
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

II. AထူးAမ်ဳိးAစားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ နည္းUပေဒမ်ား
(က ) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရေသာ Aက်U္းသားမ်ား
၁။ Aုုပ္စုခြဲျခားျခင္းႏွင့္ သီးျခားထားျခင္း
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ - ၆၇ မွ ၆၉
Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၄၀

Aက်U္းေထာင္ရွိ Aုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ က်ား-မAလုုိက္ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ AေျခAေနမ်ားကုုိ ကုုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္Aတြက္
Aုုပ္စုခဲြျခားျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ လုုိAပ္ပါသည္။
ထုုိသုိ Aုုပ္စုခြဲျခင္းသည္ Aက်U္းသားမ်ား၏ ေစာစီးစြာ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ေရး၊
ကုုသႏုုိင္ေရးႏွင့္ လူမႈ ့Aသုုိင္းA၀ုုိင္းထဲသုိ ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ားAတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ သီးသန္ ့AစီAစU္မ်ားႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ားကုုိ
ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၄၁

Aက်U္းသားမ်ားAား က်ား-မဆုုိင္ရာ ထိခုိက္လြယ္ေသာ Aႏၱရာယ္မ်ားကုုိ
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ Aုုပ္စုခြဲျခားျခင္းတြင္ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
(က) ေယဘုုယ်Aားျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားမွ Aျခားသူမ်ားထံသုိ ့
Aႏၱရာယ္ျပဳႏုုိင္မႈ ့ နည္းပါးျခင္းတုုိ ့ကုိ ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္း၊
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားေပၚတြင္ ရရွိႏုိင္မည့္ ျပင္းထန္ေသာ လုုံျခဳံေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေနာက္ဆြဲတြဲသက္ေရာက္မႈ ့မ်ားႏွင့္
သီးသန္ ့ထားျခင္း ပမာဏတုုိးလာမႈ ့တုိ ့၏ သက္ေရာက္မႈ ့မ်ားတုုိ ့ကုိပါ
ထည့္သြင္းစU္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစU္မ်ားAား စီစU္ျခင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားျခင္းတုုိ ့တြင္
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ Aေရးၾကီးသည့္
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစU္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။
ထုုိသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားတြင္ ၎တုုိ ့ၾကဳံေတြ ့ခံစားခဲ့ဘူးသည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈ ့မ်ား၊
စိတ္က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး Aလြဲသုံးစားျပဳျခင္း
ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာမ်ားသာမက၊ မိခင္ဘ၀ႏွင့္ မိိန္းမသားတာ၀န္ျဖစ္ေသာ
Aျခားျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတာ၀န္မ်ားပါ ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္းတုုိ ့ပါ၀င္သည္။

(ဂ) Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း AစီAစU္မ်ားတြင္ ၎တုုိ ့၏ က်ားမAလုုိက္ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္း ပရုုိဂရမ္မ်ားႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္မႈ ့ေသခ်ာေစရပါမည္။
(ဃ) စိတ္က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိAပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားမရွိေသာ ေနရာထုုိင္ခင္းတြင္ ထားရွိရပါမည္။
ထုုိ ့Aျပင္ ၎တုုိ ့၏ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ
လုုံျခဳံေရးလုုပ္ေဆာင္မႈ ့မ်ားAစား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုုသမႈ ့ႏွင့္ Aနိမ့္ဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ
လုုံျခဳံေရးAဆင့္မ်ားသာထားသင့္ပါသည္။ -စသည့္Aခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
၂။ Aက်U္းေထာင္စနစ္
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ ၆၅၊ ၆၆ ႏွင့္ ၇၀ မွ ၈၁Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၄၂

(က) Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားသည္ က်ား-မAလုုိက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိပါ ထည့္သြင္းစU္းစားထား၍ မ ွ်တ၍ျပီးျပည့္စုံေသာ ပရုုိဂရမ္မ်ား၏
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုုိ လက္လွမ္းမီခြင့္ ရွိသင့္ပါသည္။
(ခ) Aက်U္းေထာင္စနစ္သည္ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊
ႏုုိ ့ခ်ဳိတုိက္ေကၽႊးေနေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ တုုံ ့ျပန္ေပးႏုုိင္ရန္ လုုံေလာက္ေသာ ျပဳျပင္လြယ္ျပာင္းလဲလြယ္မႈ ့
ရွသ
ိ င့္ပါသည္။ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား Aက်U္းေထာင္၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္
ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ Aက်U္းေထာင္တြင္းရွိ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုုိင္ရာ
Aေထာက္Aပ့ံမ်ားႏွင့္ စီစU္မႈ ့မ်ားAား ထားရွိသင့္ပါသည္။
(ဂ) Aက်U္းေထာင္တြင္းရွိ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏုုိ ့ခ်ဳိတုိက္ေကၽႊးေနေသာ
မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပရုုိဂရမ္မ်ား
စီစU္ေပးႏုုိင္ရန္ Aထူးၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။
(ဃ) စိတ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ AကူAညီလုိAပ္ေနေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ Aထူးသျဖင့္
ရုုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ Aၾကမ္းဖက္မႈ ့ၾကဳံေတြ ့ခံစားခဲ့ရေသာ
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား စီစU္ေပးႏုုိင္ရန္
Aထူးၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။

လူမႈ ့ဆက္ဆံေရးႏွင့္ Aက်U္းေထာင္မွ ထြက္လာျပီးေနာက္ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း

(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ ၇၉ မွ ၈၁Aထိ နည္းUပေဒမ်ားAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၄၃

Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပုုိင္မ်ားAေနျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီး Aက်U္းသားမ်ားဆီသုိ ့ ျပင္ပမွ
လာေရာက္ေတြ ့ဆုံလည္ပတ္ျခင္းမ်ားကုုိ Aားေပးသင့္သည့္Aျပင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါက
လုုိAပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ ့မ်ား ျပဳလုုပ္ေပးရပါမည္။ ထုုိသုိ ့ေထာင္၀င္စာလာေတြ ့ျခင္းသည္
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈ ့Aသုုိင္းA၀ုုိင္းထဲသုိ ့
ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ားAား ေသခ်ာေစသည့္ Aေရးၾကီးေသာ မရွိမျဖစ္ထားရွိရမည့္
လုုိAပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၄၄

Aိမ္တြင္းAၾကမ္းဖက္မႈ ့ကဲ့သုိ ့ ဆုုိးရြားေသာ Aေတြ ့Aၾကဳံခံစားခဲ့ရသည့္ Aမ်ဳိးသမီး
Aက်U္းသားမ်ားAား မည္သည့္မိသားစု၀
ု င္Aား ေထာင္၀င္စာလာေတြ ့ရန္
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမည္ဆုိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ ေသခ်ာစြာေဆြးေႏြးရပါမည္။
နည္းUပေဒ - ၄၅

Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပုုိင္မ်ားAေနျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAတြက္
Aိမ္ခြင့္၊ Aက်U္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ ့ႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္
Aနိမ့္ဆုံးကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ လူငယ္ျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ လူထုAေျချပဳ
ပရုဂ
ုိ ရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားကဲ့သုိ ့ေသာ Aျခားေရြးပုုိင္ခြင့္နည္းလမ္းမ်ားကုုိ
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်Aျမင့္ဆုံး Aသုုံးခ်သင့္ပါသည္။ ထုုိသုိ ့Aသုုံးခ်ျခင္းAားျဖင့္ ၎တုုိ ့၏
Aက်U္းခ်ခံျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရးသုုိ ့Aေျပာင္းAလဲ လြယ္ကူေစျခင္း၊ လူမႈ ့Aသုုိင္းA၀ုုိင္းမွ
Aျမင္ဆုိးမ်ားAား ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ ၎တုုိ ့၏မိသားစုု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္
တည္ေထာင္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားAား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်AေစာဆုုံးAဆင့္တြင္ပင္ လြယ္ကူေစပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၄၆

Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပုုိင္မ်ားAေနျဖင့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ျဖင့္လႊတ္ထားသူမ်ားAတြက္
၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား သုုိ ့မဟုုတ္ လူမႈ ့ဘ၀ဖူလုံေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ား၊
ေဒသဆုုိင္ရာလူထုAဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ Aစုုိးရမဟုုတ္ေသာ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းလုုပ္ေဆာင္၍
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်ား-မAလုုိက္ ေသခ်ာေသာ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္

Aက်U္းခ်ဳပ္မက်ခင္ႏွင့္ Aက်U္းခ်ဳပ္က်ျပီးသည့္Aခ်ိန္မ်ားAတြက္ ျပီးျပည့္စုံေသာ
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ပရုုိဂရမ္မ်ားကုုိ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲ၍ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၄၇

စိတ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ၊ ေဆးကုုသေရး၊ Uပေဒႏွင့္ လက္ေတြ ့က်မႈ ့မ်ားတြင္
AကူAညီလုိAပ္ေနေသာ Aက်U္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္သြားသည့္
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ရပ္ကြက္Aတြင္းရွိ ၀န္ေဆာင္မႈ ့ေပးႏုုိင္ေသာ
Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္း၍ ထပ္တုိးAေထာက္Aပံ့မ်ား ေပးAပ္သင့္ပါသည္။
Aက်U္းေထာင္Aတြင္းရွိ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏုုိ ့ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးေနေသာ
မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ား

(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ ၂၃ နည္းUပေဒAား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၄၈

(က) ကုုိယ္၀န္ေဆာင္ Aမ်ဳိးသမီး သုုိ ့မဟုုတ္ ႏုုိ ့ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးေနေသာ မိခင္မ်ားသည္
Aရည္Aခ်င္းျပည့္စုံေသာ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေပးသည့္
ပရုုိဂရမ္မွ ၎တုုိ ့၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ AစားAစာေပၚတြင္ AၾကံUာဏ္ေပးျခင္းမ်ား
ရရွိသင့္ပါသည္။ ထုုိ ့Aျပင္ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေမြးခင္းစ ကေလးငယ္မ်ား၊
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏုုိ ့ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးေနသည့္ မိခင္မ်ားAတြက္
ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈ ့မရွိသည့္ လုုံေလာက္၍ Aခ်ိန္မီေသာAစားAစာ၊ က်န္းမာေသာ
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပုုံမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းAခြင့္Aေရးမ်ား စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။
(ခ) ေသခ်ာေသာ က်န္းမာေရးAေၾကာင္းျပခ်က္မွလြဲ၍
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ၎တုုိ ့၏ ကေလးသူငယ္မ်ားAား မိခင္ႏုိ ့တုိက္ေကၽြးျခင္းကုုိ
ဟန္ ့တားျခင္းမျပဳလုုပ္သင့္ပါ။
(ဂ) ေဆးကုုသေရးႏွင့္ Aာဟာရရွိေသာ AစားAစာမ်ား လုုိAပ္ေနေသာ၊
လတ္တေလာ ကေလးေမြးဖြားျပီးစ၊ သုုိ ့ေသာ္ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားသည္ ၎တုုိ ့ႏွင့္
Aတူတကြမရွိေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား ကုုသမႈ ့ပရုုိဂရမ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၄၉

ကေလးသူငယ္မ်ားAား ၎တုုိ ့၏ မိခင္မ်ားႏွင့္ Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္
Aတူတကြေနထုုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခြင့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏

Aေကာင္းဆုုံးAက်ဳိးမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သင့္ပါသည္။ မိခင္မ်ားႏွင့္Aတူ
Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ လုုိက္ပါေနထုုိင္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားAား
Aက်U္းသားမ်ားကဲ့သုိ ့လုံး၀မဆက္ဆံသင့္ေပ။
နည္းUပေဒ - ၅၀

Aက်U္းေထာင္တြင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္Aတူတကြ ေနထုုိင္ေနေသာ
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAား ၎တုုိ ့၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ Aခ်ိန္ကုန္ဆုံးခြင့္ရေစရန္
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်Aျမင့္ဆုံး Aခြင့္Aေရးမ်ားကုုိ စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၅၁

(က) မိခင္မ်ားႏွင့္ Aက်U္းေထာင္ထဲတြင္ Aတူတကြလုိက္ပါေနထုုိင္ေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ားAား လူထုက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Aျမဲမျပတ္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ့၀န္ေဆာင္မႈ ့မ်ားကုုိ စီစU္ေပးျခင္းႏွင့္ ပါရဂူမ်ားမွ
၎တုုိ ့၏ၾကီးထြားမႈ ့ျဖစ္စU္မ်ားAား ေစာင့္ၾကည့္စီစစ္ေပးသင့္ပါသည္။
(ခ) ထုုိကေလးမ်ား၏ ၾကီးျပင္းလာရေသာ ပတ္၀န္းက်င္သည္ Aက်U္းေထာင္ျပင္ပရွိ
ကေလးမ်ား၏ ၾကဳံေတြ ့ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ နီးစပ္ႏုိင္သမ ွ် နီးစပ္ႏုိင္ရန္
စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၅၂

(က) ကေလးသူငယ္Aား ၎၏မိခင္ႏွင့္ သီးျခားထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မိမႏ
ိ ုိင္ငံ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ Uပေဒမ်ားAတုုိင္းAတာAတြင္းတြင္
တစ္Uီးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္၏
Aေကာင္းဆုုံးAက်ဳိးတုုိ ့ေပၚတြင္ မူတည္သင္ပ
့ ါသည္။
(ခ) ကေလးသူငယ္Aား Aက်U္းေထာင္တြင္းတြင္ ေနထုုိင္ခြင့္ဖယ္ရွားရာတြင္
သတိထားျပီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ထုုိသုိ ့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း
ထုုိကေလးAတြက္ Aျခားေစာင့္ေရွာက္ေရး AစီAစU္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပီးမွသာ ေနထုုိင္ခြင့္ကုိ
ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။ Aကယ္၍ ႏုင
ုိ ္ငံျခားသား Aက်U္းသားျဖစ္ပါက ေကာင္စစ္၀န္ရုံးရွိ
Aရာရွိမ်ားႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ့မ်ား ျပဳလုုပ္ရပါမည္။
(ဂ) ကေလးမ်ား၏ Aေကာင္းဆုုံးAက်ဳိးေက်းဇူးရရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းႏွင့္
ျပည္သူလူထု၏ လုုံျခဳံေရးAား Aထိခုိက္မခံႏုိင္ေသာ AေျခAေနမ်ားတြင္
ကေလးသူငယ္မ်ားAား ၎တုုိ ့၏ မိခင္မ်ားထံမွ ခြဲခြာ၍ မိသားစုု၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္

Aျခားျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိရပါမည္။ ထုုိသုိ ့ထားရွိျပီးပါကလည္း
Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားAေနျဖင့္ ၎တုုိ ့၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံခြင့္ရရွိရန္
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်Aျမင္ဆ
့ ုံး Aခြင့္Aေရးႏွင့္ Aေထာက္Aပံ့မ်ား ရရွိသင့္ပါသည္။
၄။ ႏုုိင္ငံျခားသားလူမ်ဳိးမ်ား
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ ၃၈ Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၅၃

(က) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္ သုုိ ့မဟုုတ္ Aမ်ားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရွိပါက။
မိမိတုိ ့ႏုိင္ငံတြင္ Aတည္တက်ေနထုုိင္သူ မဟုုတ္ေသာ Aမ်ဳိးသမီးႏုုိင္ငံျခားသား
Aက်U္းသားမွ ၎၏ ႏုုိင္ငံသုိ ့လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းAား သေဘာတူညီမႈ ့သုိ ့မဟုုတ္
ေလ ွ်ာက္ထားျခင္းတုုိ ့ရွိပါက ထုုိAခ်က္Aား တတ္ႏုိင္သမ ွ်ေစာစီးစြာ
ထည္သ
့ ြင္းစU္းစားရပါမည္။ Aထူးသျဖင့္ ၎တုုိ ့၏ ႏုုိင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားရွိပါက
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းAား ေစာႏုုိင္သမ ွ် ေစာစီးစြာ ထည့္သြင္းစU္းစားရပါမည္။
(ခ) ကေလး၏ Aေကာင္းဆုုံးAက်ဳိးေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ မိခင္ႏွင့္
ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ျပီးလ ွ်င္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ မိမိတုိ ့ႏင
ုိ ္ငံတြင္ Aတည္တက်ေနထုုိင္သူ
မဟုုတ္ေသာ Aမ်ဳိးသမီးႏုုိင္ငံျခားသား Aက်U္းသား၏ ကေလးAား Aက်U္းေထာင္တြင္
ေနထုုိင္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတြင္ ထုုိကေလးAား ၎၏ မိခင္ႏုိင္ငံသုိ ့ျပန္လည္ပုိ ့ေဆာင္ျခင္းကုုိ
ထည့္သြင္းစU္းစားရပါမည္။
၅။ လူနည္းစုုႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
နည္းUပေဒ - ၅၄

Aက်U္းေထာင္ Aာဏာပုုိင္မ်ားAေနျဖင့္ မတူညီေသာ
လူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ယU္ေက်းမႈ ့မ်ားမွ လာေသာ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားသည္ က်ား-မႏွင့္
ယU္ေက်းမႈ ့ဆုိင္ရာ ပရုုိဂရမ္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ့ုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၌
ကြဲျပားျခားနားေသာ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း Aမ်ဳိးမ်ဳိးAား
ၾကဳံေတြ ့ႏုိင္သည္ကုိ AသိAမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ ထုုိ ့ေၾကာင့္
Aက်U္းေထာင္Aာဏာပုုိင္မ်ားAေနျဖင့္ ထုုိAမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားႏွင့္တကြ
သက္ဆုိင္ေသာ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္၍ ထုုိလုိAပ္ခ်က္မ်ားAား
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္မည့္ ျပီးျပည့္စုံေသာ ပရုုိဂရမ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ားကုုိ
စီစU္ေပးသင့္ပါသည္။

နည္းUပေဒ - ၅၅

Aက်U္းေထာင္သုိ ့မ၀င္ေရာက္ခင္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျပီးသည့္Aခ်ိန္မ်ားAတြက္
၀န္ေဆာင္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသား Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၊ လူမ်ဳိးျခား
Aဖြဲ ့မ်ားမွ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္၍ Aားလုုံးလက္လွမ္းမွီမႈ ့ရွိေရးတုုိ ့ကုိ
ေသခ်ာေစရပါမည္။ ထုုိသုိ ့လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း သက္ဆုိင္ေသာ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ျခင္းတုုိ ့ ျပဳလုုပ္သင့္ပါသည္။
(ခ) ဖမ္းဆီးခံရျခင္း သုုိ ့မဟုုတ္ စစ္ေဆးစီရင္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ Aက်U္းသားမ်ား
(Aက်U္းသားမ်ားAား ျပဳမႈ ့ဆက္ဆံျခင္းဆုုိင္ရာ Aနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္နည္းUပေဒမ်ားမွ နည္းUပေဒ ၈၄ မွ ၉၃တုုိ ့Aား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
နည္းUပေဒ - ၅၆

သက္ဆုိင္ေသာ Aာဏာပုုိင္မ်ားAေနျဖင့္ Aမႈ ့စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမတုုိင္မီ
Aက်U္းခ်ထားျခင္းခံရေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAေနျဖင့္ ႏွိပ္စက္ညွU္းပန္းခံရႏုုိင္သည့္
Aႏၱရာယ္ရႏ
ွိ ုိငသ
္ ည္ဆိုသည္ကုိ AသိAမွတ္ျပဳရပါမည္။ ထုုိကဲ့သုိ ့Aခ်ိန္တြင္
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုုံျခဳံေရးကုုိ Aာမခံေပးႏုုိင္သည့္ ဆီေလ်ာ္ေသာစီမံခ်က္မ်ားကုုိ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရပါမည္။ (ေAာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
နည္းUပေဒ - ၅၈တြင္ စစ္ေဆးစီရင္ခ်က္ ေစာင့္ဆုိင္းေနစU္ Aက်U္းခ်ထားျခင္းAစား
Aျခားနည္းလမ္းမ်ားကုုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္)
III. ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရွိသည့္ Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား
နည္းUပေဒ - ၅၇

Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တုုံ ့ျပန္မႈ ့မ်ား
ေပၚထြက္လာေရးႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေရးတုုိ ့တြင္ တုုိက်ဴိနည္းUပေဒသမ်ား၏
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAား လမ္းညႊန္ခ်က္ယူသင့္ပါသည္။ Aဖြဲ ့၀င္ႏုိင္ငံ၏
Uပေဒစနစ္Aတြင္းတြင္ မ်ားစြာေသာ Aမ်ဳိးသမီး Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ား၏
မတရားဖိႏွိပ္မႈ ့ရာဇ၀င္မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ ့၏ မိသားစုုAားျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ၀န္မ်ားAား
ထည့္သြင္းစU္းစား၍ မူကြဲေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား၊ Aမႈ ့စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမတုုိင္မီ
လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းAစာထုုိး နည္းလမ္းမ်ားAတြက္ က်ား-မႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရြးပုုိင္ခြင့္မ်ား ေပၚေပါက္လာသင့္ပါသည္။

နည္းUပေဒ - ၅၈

တုုိက်ဴိ နည္းUပေဒသ - ၂.၃၏ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAရ၊ Aမ်ဳိးသမီး
Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAား ၎တုုိ ့၏ ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာမ်ားႏွင့္
မိသားစုုဆက္ႏြယ္မႈ ့မ်ားAား ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္းမျပဳပဲ မိသားစုုမ်ား၊
လူမႈ ့Aသုုိင္းA၀ုုိင္းမ်ားမွ ခြဲျခား၍မထားသင့္ပါ။ Aျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAား
Aုုပ္ထိန္းစီမံျခင္းတြင္ မူကြဲေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ား၊ Aမႈ ့စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမတုုိင္မီ
လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းAစာထုုိး နည္းလမ္းမ်ား ကဲ့သုိ ့ေသာ္
Aျခားနည္းလမ္းမ်ားကုုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေနရာတုုိင္းတြင္
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၅၉

ေယဘုုယ်Aားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရွိပဲ လုုံျခဳံမႈ ့ေပးျခင္း - Uပမာ လြတ္လပ္ေသာ Aဖြဲ ့မ်ား၊ Aစုုိးရမဟုုတ္ေသာ Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားႏွင့္ Aျခား
လူထု၀န္ေဆာင္မႈ ့လုပ္ငန္မ်ားမွ စီမံခန္ ့ခြဲေသာ Aေဆာက္AAုုံမ်ားတြင္ ထားရွိျခင္းမ်ဳိးကုုိ
ထုုိလုံျခဳံမႈ ့ လုုိAပ္ေနေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ Aသုုံးျပဳသင့္ပါသည္။
Aမ်ဳိးသမီး၏ လုုံျခဳံေရးAတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ AပါA၀င္
ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားAား လုုိAပ္သည့္Aခ်ိန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ
ေတာင္းဆုုိသည့္Aခ်ိန္မ်ားတြင္သာ က်င့္သုံးသင့္ပါသည္။ ထုုိသုိ ့က်င့္သုံးရာတြင္လည္း
Aမႈ ့ကိစၥမ်ားAားလုုံးAား တရားေရးႏွင့္ Aျခား Aခြင့္Aာဏာရွိေသာ Aာဏာပုုိင္မ်ားကသာ
ၾကီးၾကပ္သင့္ပါသည္။ ထုုိကဲ့သုိ ့လုံျခဳံေရးဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္
သက္ဆုိင္ေသာAမ်ဳိးသမီး၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ပါက ဆက္လက္က်င့္သုံးခြင္ ့မရွိသင့္ေပ။
နည္းUပေဒ - ၆၀

Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aျခားနည္းလမ္းမ်ာကုုိ
ဖန္တီးေပးႏုုိင္ရန္္ ဆီေလ်ာ္သည့္ Aရင္းAျမစ္မ်ား ရရွိႏုိင္ေAာင္ စီစU္ရပါမည္။
ထုုိသုိ ့နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းသည္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရွိေသာ
Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ့မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား
ျပစ္မႈ ့ဆုိင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္တုိ ့ကုိ ဆက္သြယ္မႈ ့ရရွိရန္ ၾကဳိးစားမႈ ့မ်ားတြင္
ရင္ဆုိင္ေနရေသာ Aမ်ားဆုုံးသာမာန္ျပႆနာမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္တုိ ့ပူးေပါင္းႏုုိင္ရန္Aတြက္
ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိနည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ ကုုသေရး သင္တန္းမ်ား၊ Aိမ္တြင္းAၾကမ္းဖက္ႏွင့္
လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ Aလြဲသုံးစားမႈ ့ခံရသူမ်ားAတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရး

မျပည့္စုံေသာသူမ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုုသမႈ ့မ်ားႏွင့္ Aလုုပ္ခန္ ့ျခင္း
AလားAလာမ်ား ပုုိမုိေကာင္းမြန္လာရန္Aတြက္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေပးေရး
ပရုုိဂရမ္မ်ားပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ ဤပရုုိဂရမ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားAား ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ သီးသန္ ့၀န္ေဆာင္မႈ ့လုပ္ငန္းမ်ားကုုိ စီစU္ေပးရန္
လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိလည္း ထည့္သြင္းစU္းစားသင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၆၁

Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပစ္မႈ ့ကင္းရွင္းေသာ
ေနာက္ခံရာဇ၀င္၊ ျပစ္မႈ ့Aေနျဖင့္ ျပင္းထန္မႈ ့မရွိျခင္း၊ ျပစ္မႈ ့လုပ္ေဆာင္မႈ ့၏ သဘာ၀ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း၊ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း တာ၀န္မ်ားႏွင့္
Aျခားေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာမ်ား စသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေလ ွ်ာ့ေပါ့ေစရန္ Aခ်က္မ်ားAား
ထည့္သြင္းစU္းစားရန္Aတြက္ တရားရုုံးမ်ားAေနျဖင့္ Aာဏာရွိသင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၆၂

Aမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်ား-မAလုုိက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊
ထိခုိက္နာက်င္မႈ ့ဆုိင္ရာႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္ သီးသန္ ့
မူးယစ္ေဆး၀ါးAလြဲသုံးစားမႈ ့မ်ားAား ကုုသေပးေနေသာ လူထုAသုုိင္းA၀ုုိင္းရွိ
ပရုုိဂရမ္မ်ားAား လက္လွမ္းမီခြင့္Aား တုုိးတက္သင့္ပါသည္။ ထုုိသုိ ့တုိးတက္ေစျခင္းသည္
ျပစ္မႈ ့ကာကြယ္ေရးAျပင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းAစား Aမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
Aျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားAတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျပီးခ်ိန္ AစီAစU္မ်ား
နည္းUပေဒ - ၆၃

ျပစ္ဒဏ္ကာလမေစ့မီ ကတိခံ၀န္ခ်က္ျဖင့္ Aက်U္းသားကုုိ လႊတ္ေပးျခင္းAတြက္
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ား၏ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ၀န္ႏွင့္
၎တုုိ ့၏ လူမႈ ့Aသုုိင္းA၀ုုိင္းAတြင္းသုုိ ့ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းAတြက္ တိက်ေသာ
လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ Aေလးထားထည့္သြင္း စU္းစားသင့္ပါသည္။

၂။ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား
နည္းUပေဒ - ၆၄

ကုုိယ္၀န္ေဆာင္Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAတြက္
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈ ့Aား ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ ့ရွိေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ ပုုိ၍ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈ ့ၾကီးမားျခင္း သုုိ ့မဟုုတ္
ျပင္းထန္ေသာက်ဴးလြန္ျခင္း သုုိ ့မဟုုတ္ Aမ်ဳိးသမီးသည္ Aႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသူAေနျဖင့္
ကုုိယ္စားျပဳေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈ ့Aား
ထည့္သြင္းစU္းစားရာတြင္ ကေလး/ကေလးမ်ား၏ Aေကာင္းဆုုံးAက်ဳိးကုုိ
ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည့္Aျပင္ ထုုိကေလးမ်ားAား
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္Aတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကဳိတင္စီစU္မႈ ့မ်ားAား ေသခ်ာစြာ
ရွိသင့္ပါသည္။
၃။ လူငယ္Aမ်ဳိးသမီး ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္သူမ်ား
နည္းUပေဒ - ၆၅

Uပေဒႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ့ရွိေသာ ကေလးမ်ားAား ပုုံစံက်ျခင္းAား
တတ္ႏုိင္သမ ွ် Aျမင့္ဆုံးေရွာင္ၾကU္သင့္ပါသည္။ လူငယ္Aမ်ဳိးသမီး ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္သူမ်ား၏
က်ား-မေပၚ Aေျခခံသည့္ ခုုခံႏုိင္မႈ ့Aားနည္းျခင္းဆုုိသည့္Aခ်က္Aား ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစU္းစားရပါမည္။
၄။ ႏုုိင္ငံျခားသား လူမ်ဳိးမ်ား
နည္းUပေဒ - ၆၆

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ Aုပ္စုလုိက္ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္ျခင္းAား ဆန္ ့က်င္သည့္
ကုုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ - ၂၆ Aား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုုိးႏုုိင္ရန္
Aစြမ္းကုုန္ၾကဳိးစားသင့္ပါသည္။ ထုုိ ့Aျပင္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ Aထူးသျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးသူငယ္မ်ားAား တရားမ၀င္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းAား ကာကြယ္ျခင္း၊
ႏွိမန
္ င္းျခင္းႏွင့္ Aျပစ္ေပးျခင္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ Aုပ္စုလုိက္
ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္ျခင္းAား ဆန္ ့က်င္သည့္ ကုုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ - ၂၇ တုုိ ့မွ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAား ျပည့္စုံစြာ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ လုုိAပ္ပါသည္။
ထုုိသုိ ့Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းAားျဖင့္ တရားမ၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ
သားေကာင္မ်ားAား Aျမင့္ဆုံးကာကြယ္မႈ ့စီစU္ေပးႏုုိင္ျခင္းAျပင္၊ ႏုုိင္ငံျခားသားAမ်ဳိးသမီး
Aမ်ားစုုAား ဆင့္ပြားမတရားဖိႏွိပ္မႈ ့မ်ားAား ေရွာင္ၾကU္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

IV. သုုေတသနျပဳလုုပ္ျခင္း၊ AစီAစU္ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏
Aသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း

၁။ သုုေတသနျပဳလုုပ္ျခင္း၊ AစီAစU္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း
နည္းUပေဒ - ၆၇

Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ Aျပစ္က်ဴးလြန္မႈ ့မ်ား၊ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပစ္မႈ ့ဆုိင္ရာ
တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရျခင္းAား Aစပ်ဳိးေစသည့္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊
ဆင့္ပြား ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား၏ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားေပၚတြင္
သက္ေရာက္မႈ ့မ်ား၊ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ျပစ္မႈ ့ျပန္လည္က်ဴးလြန္ျခင္းAား
ေလ ွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ေရးAတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ပရုုိဂရမ္မ်ား၊ Aမ်ဳိးသမီး Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ား၏
လူမႈ ့Aသုုိင္းA၀ုုိင္းAတြင္းသုုိ ့ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ျခင္းAတြက္ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ
တုုံ ့ျပန္ႏုိင္ရန္Aတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ AစီAစU္မ်ား၊ ပရုုိဂရမ္မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းႏွင့္
မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းတုုိ ့Aတြက္ ျပီးျပည့္စုံ၍ ရလဒ္ကုိ Aေျခခံသည့္ သုုေတသနလုုပ္ငန္း
စီစU္ရန္ႏွင့္ Aေထာက္Aကူျပဳနုုိင္ရန္Aတြက္ ၾကဳိးပမ္းမႈ ့မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။
နည္းUပေဒ - ၆၈

မိခင္မ်ား ျပစ္မႈ ့ဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရျခင္းေၾကာင့္
သက္ေရာက္မႈ ့ရွိသည့္ ကေလးမ်ား၏ AေရAတြက္၊ Aထူးသျဖင့္
Aက်U္းေထာင္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ့ရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္လ်U္းသည့္ သုုေတသနလုုပ္ငန္း
စီစU္ရန္ႏွင့္ Aေထာက္Aကူျပဳနုုိင္ရန္Aတြက္ ၾကဳိးပမ္းမႈ ့မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ ထုုိသုိ ့
သုုေတသန ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ Aေကာင္းဆုုံးေသာ Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားAား
ထည္သ
့ ြင္းစU္းစားထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ပရုုိဂရမ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရးတုုိ ့တြင္
ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
နည္းUပေဒ - ၆၉

ျပည္သူလူထုဆီမွ AခါAားေလ်ာ္စြာ ထြက္ေပၚလာသည့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ျပစ္မႈ ့က်ဴးလြန္ျခင္း AမူAရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္
AလားAလာမ်ားAား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ ၾကဳိးပမ္းမႈ ့မ်ား
ရွိရပါမည္။ ထုုိ ့Aျပင္ Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုုိ ့၏
ကေလးသူငယ္မ်ားAေနျဖင့္ လူမႈ ့Aသုုိင္းA၀ုုိင္းAတြင္းသုုိ ့ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ျခင္း
လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ တုုံ ့ျပန္ႏုိင္ရန္Aတြကလ
္ ည္း ၾကဳိးပမ္းမႈ ့မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ ထုုိမွသာ

Aမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပစ္မႈ ့ဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္Aား ရင္ဆုိင္ရသည့္Aတြက္ ၾကဳံေတြ ့ရမည့္
၎တုုိ ့Aေပၚတြင္ Aဆုုိးျမင္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈ ့မ်ားကုုိ
ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ျဖစ္သည္။
၂။ ျပည္သူမ်ား၏ Aသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း၊ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား မ ွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္
သင္တန္းမ်ား
နည္းUပေဒ ၇၀

(က) Aမ်ဳိးသမီးမ်ား လူမႈ ့Aသုုိင္းA၀ုုိင္းထဲသုိ ့ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏုုိင္ရန္ႏွင့္
၎တုုိ ့၏ ကေလးမ်ားAတြက္ Aေကာင္းဆုုံးေသာ Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
ထည့္သြင္းစU္းစားျခင္းAေနျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီး ျပစ္မႈ ့ဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး စနစ္ထဲတြင္
ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္Aဖမ္းခံရျခင္းသုုိ ့ Uီးတည္ေစႏုုိင္မည့္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္
ထုုိကိစၥAား တုုံျပန္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားAား မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားAား
Aသိပညာ ေပးသင့္ပါသည္။
(ခ) ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေတြ ့လုပ္ေဆာင္မႈ ့မ်ားႏွင့္ သုုေတသနမ်ားAား
Aမ်ားသိေစရန္ ထုုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ျဖန္ ့ေ၀ျခင္းတုုိ ့ရွိရပါမည္။
ထုုိသုိ ့ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ျဖန္ ့ေ၀ျခင္းသည္ Aမ်ဳိးသမီးAျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားAတြက္
Aမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တုုိ ့၏ ကေလးမ်ားAား ျပစ္မႈ ့ဆုိင္ရာ တရားစီရင္မႈ ့မွ
တုုံ ့ျပန္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားပုုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ တရားမ ွ်တမႈ ့မ်ား
ပုုိမုိတုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယပ
္ ါသည္။
(ဂ) Aမ်ဳိးသမီးAက်U္းသားမ်ားႏွင့္ Aျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မီဒီယာ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုုိ ေသခ်ာေသာ
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ပုုံမွန္ ေပးAပ္သင့္ပါသည္။ ထုုိသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားတြင္
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လ်U္းေသာ နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ ့မ်ား
ပါ၀င္သင့္ပါသည္။
(ဃ) သက္ဆုိင္ေသာ ျပစ္မႈ ့ဆုိင္ရာ တရားစီရင္မႈ ့မွ Aရာရွိမ်ားAတြက္
လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ နည္းUပေဒမ်ားႏွင့္ သုုေတသနမွ ရလဒ္မ်ားေပၚတြင္
သင္တန္းပရုုိဂရမ္မ်ား ေပၚထြက္ျခင္းႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ ့မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ ထုုိမွသာ
၎တုုိ ့၏ Aသိပညာမ်ား တုုိးတက္လာ၍ က်င့္သုံးေနေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုုိ
တုုံ ့ျပန္ႏုိင္မႈ ့မ်ား ႏုုိးၾကားလာေစပါမည္။

