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မိတ္ဆက္
လူအမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္လွမ္းမီေစေရး 
ကူညီပံ့ပုိးေပးရာတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အခရာက်သည့္ ေနရာတြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ယခု ဥပေဒလမ္းညႊန္သည္ 
သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး မွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားမည့္ အမႈသည္ 
မ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႀကံဳရသည့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခံရမႈမ်ား စသည့္အခက္အခဲမ်ား 
ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အမႈသည္မ်ားကုိ ေရွ႕ေနလုိက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆုိင္ရာမူေဘာင္ 
အေပၚတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ျဖည့္ဆည္းေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုဥပေဒလမ္းညႊန္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကုိ ၿခံဳငုံနားလည္ေစ၍ အမႈသည္မ်ား ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ရရွိေစရန္ ေရွ႕ေနမ်ား 
အေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႕က်သည့္အဆင့္မ်ားကုိ သိရွိေစရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ေထာက္ပံ့ေပးထား 
ပါသည္။   

ဘာေၾကာင့္ ဒီကိစၥ အေရးပါတာလဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္၏ ပင္မေထာက္တုိင္ျဖစ္သည့္ ၁၉၈၂ခုနစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကုိ 
အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ က်င့္သုံးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္သြားႏုိင္သည့္ ေလးနက္ျပင္းထန္သည့္ ဆုံးရႈံးမႈအႏၱရာယ္ 
ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည့္သူမ်ား အမ်ားအျပားရွိႏုိင္ပါသည္။ ရလာဒ္အားျဖင့္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား  ရွိမေနၾကပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ 
လူဦးေရ၏ ၂၇.၃% တြင္ သက္ေသခံအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္ေၾကာင္း  အေထာက္အထားကဒ္မ်ား  မရွိၾကပါ။1  ဤသည္ပင္လ်င္ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း မရွိသူတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခခံက်သည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခံခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ အခြင့္အေရး 
မ်ားရရွိရန္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အေထာက္အထား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္ေစသည့္ တုိက္ရုိက္အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ မရွိေသာ္လည္း အေထာက္အထား မရွိသည့္ လူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အႏၱရာယ္ ပုိမုိျမင့္မားလာႏုိင္ပါသည္။

လက္ရွိဥပေဒမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏုိင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ႏွင့္ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား 
ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာဝင္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၾကပါသည္။ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ (တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသား) 
အျပည့္အဝႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္းခံရသူဟူ၍ သုံးမ်ိဳးရွိရာ ေနာက္ႏွစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံသား တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝခံစားခြင့္ လက္လွမ္းမမွီဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏုိင္ငံသားဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံသားမ်ား 
အတြက္သာ ဦးစားေပးထားသည္။ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အျပည့္အဝႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ 

1  ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၂% သည္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား တစ္ခုခု (ဥပမာ- အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳျခင္း 

ခံရသူ၊ ႏုိင္ငံျခားသား အစရွိသျဖင့္) ရွိၾကသည္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ ျမန္မာ့ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန ၏ “၂၀၁၄ 

ခုနစ္ ျမန္မာ့လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္ အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း - ျပည္ေထာင္စု အစီရင္ခံစာ” အတြဲ ၂၊ အပုိင္း ၂ (ေမ ၂၀၁၅) တြင္ ၾကည့္ပါ https://unstats.un.org/unsd/demo-

graphic-social/census/documents/Myanmar/MMR-2015-05.pdf ထုိ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အေထာက္အထားမရွိသည့္ လူဦးေရမ်ား ရွိသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား 

က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား မရွိသည့္သူမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ 

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ ျမန္မာ့ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန ၏ “ျပည္ေထာင္စု အစီရင္ခံစာ အပုိင္း ၃ - ရခုိင္ျပည္နယ္ 

အစီရင္ခံစာ” ၁၊ ၈ (၂၀၁၅) တြင္ ၾကည့္ပါ။ http://myanmar.unfpa.org/publications/union-report-volume-3k-rakhine-state-report
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ျပည့္မီႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ေသြးေႏွာႏုိင္ငံသားမ်ားမွာမူ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္သည့္ လူနည္းစုဝင္မ်ားမွလူမ်ား 
အတြက္သာ ျဖစ္သည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ အထူးအားျဖင့္ လူနည္းစုဝင္မ်ားသည္  ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အရည္အခ်င္းမွီေသာ္လည္း 
ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားခြင့္ႏွင့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 
ခံေနရပါသည္။ 
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ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ?

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ ဆုိသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္မီေစေရး 
ရည္ရြယ္ထားသည့္  ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ၊ တရားေရးရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ က်မ္းကုိးက်မ္းကားစာတမ္းမ်ားႏွင့္ 
သေဘာတူညီထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။  ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္နယ္ေျမ အတြင္းအျပင္တြင္ ေလးစားလုိက္နာပါမည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးပါမည္ဟု 
ကတိျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးတြင္ သက္ေရာက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ဥပမာ - ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ 
ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါဝင္သည့္အခါ ၎၏ႏုိင္ငံတြင္း ဥပေဒမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ျပ႒ာန္းထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အေျခခံျဖစ္ျခင္း 

ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခြင့္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အေျခခံမူတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ 
၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသားေျပာင္းလဲႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခြင့္ ဟူသည့္ 
အဓိကက်သည့္  အပုိင္းသုံးခု ပါဝင္ပါသည္။2   ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထား 
ႏုိင္ခြင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္နည္းလမ္း 
သုံးခု ရွိပါသည္။ 

•	 ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည့္ မိဘမွသားသမီးကုိ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္ငံသား ျပဳေစႏုိင္ျခင္း 
•	 တုိင္းျပည္၏ နယ္နမိတ္အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ကေလးငယ္တုိင္းကုိိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ 

ေပးအပ္ျခင္း
•	 ေသြးသားေတာ္စပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း

သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံကျပ႒ာန္းထားသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္မွာ ယင္းႏုိင္ငံ၏ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏

2 ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့မႈ (ေနာက္ဆုံးၾကည့္ခဲ့ခ်ိန္ ၁၅ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈) https://www.ohchr.org/EN/

Issues/Pages/Nationality.aspx.
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အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီရင္ပုိင္ခြင့္နယ္ေျမအတြင္းရွိ လူတုိင္းသည္ အေျခခံက်သည့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင္အေရးမ်ားကုိ လူတုိင္းခံစားခြင့္ရွိေစရန္ လုိအပ္သည္။ တနည္းဆုိရေသာ္ လူတုိင္း 
သည္ အေျခခံက်သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ခံစားခြင့္ အကာအကြယ္ 
ရယူခြင့္ ရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အခြင့္အေရးအမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚသာ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ တရားဝင္ 
အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ ကန္႔သတ္ေပးထားသည္ကုိ အမ်ားစုအားျဖင့္ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳမခံရသူ၊ ဖ်က္သိမ္းခံထားရသူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံရျခင္းကုိ 
ရင္ဆိုင္ရသည္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္  တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားၿပီး အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဦးစားေပးခံရမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ယင္းႏုိင္ငံအစုိးရမွ အာမခံေပးထားသည္။  
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ 
ဥပေဒမူေဘာင္မွ ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အကာအကြယ္မ်ားကုိ ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ္လည္း ေထာက္ခံသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထးျခင္းမရွိသည့္ 
သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔တရားဝင္ ရသင့္ရထုိက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ မရေသးေၾကာင္း မွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ 
ယခုလမ္းညႊန္၏ အပုိ္င္း ၄ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားခြင့္ရပုံ ဥပမာ 
တစ္ခ်ိဳ႕ ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒတြင္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခ ုရွိပါသည္။

(၁) ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ 
•	 ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ ၁၅ (၂) တြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဆုံးရႈံးေအာင္ တစ္ဖက္သတ္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကုိ အထူးအားျဖင့္ တားျမစ္ထားပါသည္။ 
•	 ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ား အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၁၉၅၄ခုႏွစ္ သေဘာတူညီမႈစာတမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား 

ေလ်ာ့ခ်ေရး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကသေဘာတူညီခ်က္ 
ႏွစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

•	 ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၁ (၁) တြင္ ႏုိင္ငံမဲ့ဆုိသည္မွာ မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ် ၎တုိ႔ 
ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအတုိင္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိသူကုိဆုိလုိပါသည္။ 
ထုိသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ထုိအဓိပၸါယ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။3   

•	 ၁၉၅၄ခုႏွစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၃၂ တြင္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားကုိ “နုိင္ငံအတြင္း ေရာေႏွာေပါင္းစည္းေစျခင္းႏွင့္ 
နိုင္ငံသားျပဳေပးျခင္းတုိ႔ကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရမည္” ဟုပါရွိပါသည္။

•	 ၁၉၆၁ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ၎၏ နယ္ေျမပုိင္နက္အတြင္းေမြးဖြားသည့္ 
ကေလးသူငယ္တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ေရာက္ေနသည့္ မိမိႏုိင္ငံသားမွ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္တုိင္း 
ကုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။4

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအျဖစ္ ယူဆထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း 
ကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း၊ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု၏ အဖြဲ႔ဝင္ နုိင္ငံမဟုတ္ပါ။

(၂) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ 
မရွိေစေရး

ႏုိင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အမ်ားအျပားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစေရး၊ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာကုိ 
လုိက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစေရး မူစည္းမ်ဥ္း ပါဝင္ပါသည္။ 

•	 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ (၂)တြင္ “လူတုိင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးအားလုံး၊ လြတ္လပ္ခြင့္အားလုံးတုိ႔ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခံစားခြင့္ 
ရွိသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ က်ား-မ သဘာဝအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ဘာသာစကားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားယုံၾကည္ခ်က္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ဆုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဇစ္ျမစ္ 
အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ဂုဏ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရုိးဇာတိအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခား အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္း မရွိေစရ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  

•	 ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂ (၁) တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
စီရင္ပုိင္ခြင့္ နယ္ေျမအတြင္း ကေလးသူငယ္တုိင္းကုိ မည္သည့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးမွ မရွိေစဘဲ၊ ကေလးသူငယ္၏ 
မိဘ သုိ ႔မဟုတ္ တရားဝင္ အုပ္ထိန္းခြင္ ့ရွ ိသူ၏ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ကာ-မသဘာဝ၊ ဘာသာစကား၊ 

3  ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး “ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား အစည္းအေဝး - ႏုိင္ငံမဲ့ေနသူမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ - အႏွစ္ခ်ဳပ္” အပုိဒ္ခြဲ ၂ 

(၂၇-၂၈ ေမ ၂၀၁၀) http://www.unhcr.org/en-us/protection/statelessness/4cb2fe326/expert-meeting-concept-stateless-persons-under-international-law-sum-

mary.html

4  ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး “၁၉၆၁ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ညီလာခံ မိတ္ဆက္ မွတ္စု” အပုိဒ္ ၃ http://www.unhcr.org/protection/

statelessness/3bbb286d8/convention-reduction-statelessness.html
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ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားခံယူခ်က္မ်ား လူမ်ိဳး၊ တုိင္းရင္းသား၊ လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ ဇစ္ျမစ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ ဂုဏ္၊ သန္စြမ္းမႈ မသန္စြမ္းမႈ၊ ေမြးဖြားသည့္ မ်ိဳးရုိးဇာတိႏွင့္ အျခား အဆင့္အတန္းမ်ား 
စသည္တုိ႔အားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈလုံးဝမရွိေစဘဲ လက္ရွိသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ 
ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာေပးအပ္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•	 အပုိဒ္ ၂ (၂)တြင္  ကေလးသူငယ္တုိင္းကုိ အဆင့္အတန္း၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္၏ 
မိဘ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ျမင္သာထင္ရွားေသာ 
အေတြးအေခၚ၊ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၊ စသည္တုိ႔အေပၚအေျခခံ၍  ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အကုန္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္ ဟူ၍ ထည့္သြင္းျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ 

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပုံစံမ်ိဳးစုံကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၂) 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပုံစံမ်ိဳးစုံကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရႈံ႕ခ်သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

•	 မသန္စြမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၅ (၂) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒ 
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ႏွင့္ ဥပေဒအရ လူတုိင္းသည္ တန္းတူညီမ်ွမႈရွိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တရားဥပေဒ၏ 
အကာအကြယ္ေပးမႈ၊ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္တုိ႔ကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အလ်င္းမရွိေစဘဲ သာတူညီမွ် ခံစားခြင့္ 
ရရွိေစရမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

•	 အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ ၂ တြင္ “လူတုိင္းသည္ အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရး  
ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးအားလုံး၊ လြတ္လပ္ခြင့္ အားလုံးတို႔ကိုပုိင္ဆုိင္ ခံစားခြင့္ 
ရွိသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ က်ား-မ သဘာဝအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ဘာသာစကားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားယုံၾကည္ခ်က္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ဆုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဇစ္ျမစ္ 
အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအေျခအေနအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရုိးဇာတိအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္း အေျခအေန 
အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္း မရွိေစရ” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လုိက္နာသည့္ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ား 

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလးစားလုိက္နာရန္ တာဝန္ခံထားသည္။ 
• လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အရ လူတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အတြက္ တစ္ဖက္သတ္ အာဏာျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ ႏုိင္ငံသား 
ေျပာင္းလဲပုိင္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားျခင္း မရွိေစရ။ 

• ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း 
• မသန္စြမ္း အခြင့္အေရးမ်ား ေၾကညာစာတမ္း 

အေရးအႀကီးဆုံးမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား အသီးသီး အတြက္ သာတူညီမွ်သည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ 
ေပးအပ္ရန္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 
အားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း၊ မသန္စြမ္း အခြင့္အေရးမ်ား ေၾကညာစာတမ္း တုိ႔မွ အာမခံေစပါသည္။ (CRC 
အပုိဒ္ ၇၊ CEDAW အပုိဒ္ ၉ ႏွင့္ CRPD အပုိဒ္ ၁၈ တုိ႔တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
ဥပေဒအရ လုိက္နာရမည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ 
ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထုိး တာဝန္ခံထားပါသည္။ ထုိ ေၾကညာစာတမ္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး 
ေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ကုိ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ (အပုိဒ္ ၁၈ 
တြင္ ၾကည့္ပါ)
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၁၉၈၂ ဥပေဒ အရ
မည္သည့္ႏုိင္ငံသား
အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ ရန္ စာမ်က္ႏွာ ၁၇
မွ ၁၉ သုိ႔ ၾကည့္ပါ။

သက္ေသခံအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား
အစုိးရသည္ မတူညီသည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား စိစစ္သည့္ ကဒ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ထုတ္ေပးပါသည္။  

ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိျပသရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း 
အေထာက္အထား ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ားသည္ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည့္ 
ခရီးသြားျခင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမား 
မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္း၊ ေျမယာေရာင္းဝယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
ထုိကဒ္ျပားတြင္ ပုဂၢလိက အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ နာမည္၊ က်ား-မ၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ဖခင္အမည္ႏွင့္ 
မွတ္ပုံတင္အမွတ္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အျပည့္အဝႏုိင္ငံသားမ်ားသည ္ပန္းေရာင္ကဒ ္သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္ျပားကု ိ
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
ဧည့္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အျပာေရာင္ကဒ ္သုိ႔မဟုတ္ ဧည့္ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ကုိ 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 
ႏုိင္ငံသားျပဳျခင္းခံရသူမ်ားသည္ အစိမ္းေရာင္ကဒ ္ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ တစ္ဆယ္ႏွစ္ 
ျပည့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ စိစစ္ေရးကဒ္ျပားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။  

အသက္ တစ္ဆယ္ႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားကဒ္မ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္၊ ၃၀ ျပည့္လွ်င္ 
၄၅ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ သက္တမ္းတုိးသင့္ပါသည္။

ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ အမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးကုိ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ တရားဝင္စုေပါင္းထားသည့္ ၁၉၈၃ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
ဥပေဒအရ ဖန္တီးခြဲျခား သတ္မွတ္ထားသည္။ လမ္းညြန္စာအုပ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သီးျခားရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။ 

• အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသား ကုိ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အပုိဒ္ ၃၊၅၊၆ႏွင့္ ၇ တြင္ ရွင္းလင္းထားသည္။ 
• ဧည့္ႏုိင္ငံသား ကုိ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အပုိဒ္ ၂၃ တြင္ ရွင္းလင္းထားသည္။ 
• ျပဳႏုိင္ငံသားကုိ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အပုိဒ္ ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄ ႏွင့္ ၄၅ တြင္ ရွင္းလင္းထားသည္။ 
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အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ျခင္း သက္ေသခံ အေထာက္အထား

အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္
အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ သုိ႔မဟုတ္ သုံးေခါက္ခ်ိဳးကဒ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား (ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားမွအပ) 
အားလုံးကုိ လြတ္လပ္ေရးအၿပီး ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အေထာက္အထားကဒ္ျပား တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၈ တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္သူအမ်ားစုကုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ရွိသည့္ 
မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္သည္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ 
မဟုတ္ပါ။ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ားကုိ အစားထုိးလဲလွယ္ေပးခဲ့ 
ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကုိ တခါတရံတြင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ားသာ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ားကုိ ၁၉၄၉၊ ၁၉၅၁ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္သူမွတ္ပုံတင္ျခင္း အက္ဥပေဒအရ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္သည္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္သူမ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားသည့္အတြက္ ထုိအမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာရသည့္ 
အသိအမွတ္ျပဳ ကဒ္ျပားအျဖစ္ အသုံးျပဳေနခဲ့ၾကသည္။  ၁၉၈၉ တြင္ ၁၉၈၂ ဥပေဒသစ္ ႏွင့္ ၁၉၈၃ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏုိင္ငံတဝွမ္း အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္မ်ားကို အစားထုိး၍ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ား  ျပဳလုပ္ေပး 
ခဲ့ေသာ္လည္း လူနည္းစုမ်ားမွာ  အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ား ျပန္အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ား ျပန္မရခဲ့ပါ။

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ အျဖဴေရာင္ကဒ္အျဖစ္ သိၾကၿပီး၊ အခ်ိန္ကာလ 
တစ္ခုအတြင္းသာ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ေနထုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံသည့္ 
သက္ေသခံလက္မွတ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္သည္  
လူႏွင့္ ထုိသူေနထုိင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ အေထာက္အထားမွ်သာ ျဖစ္သည္။ 
ထုိကဒ္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ေန႔စြဲကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယာယီ 
သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားသည္ ၃၁ ရက္ ေမလ ၂၀၁၅ တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီ 
ျဖစ္သည္။ 

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ကို ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ ၁၉၄၉ အပုိဒ္ ၁၃(၁)(ဂ) အရ 
ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ တြင္ ရခုိင္ေဒသရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ မူဆလင္မ်ား အမ်ားအျပားကုိ ၎ လက္မွတ္မ်ားသာ 
ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရုတ္ႏြယ္ဖြား ႏွင့္ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားသာ 
ရရိခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္(အျပင္ဘက္) အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္(အတြင္းဘက္)

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္
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ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ဧၿပီတြင္ ၎တုိ႔ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ 
ျပန္အပ္ၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားအျဖစ္ အျဖဴေရာင္ကဒ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိး 
ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား

စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကဒ္ျပားသည္ စိမ္းျပာေရာင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထုိကဒ္ျပားတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ ရက္စြဲ မပါဝင္ဘဲ၊ ကုိင္ေဆာင္သူ၏ လူမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကုိ 

ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ 
ထုိကဒ္သည္ ႏုိင္ငံသားအေထာက္အထား မဟုတ္ေသာ္လည္း ထုိကဒ္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ 
ထားျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ စိစစ္အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသား 
စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကဒ္ျပားကုိ (၁) ယာယီသက္ေသခံကဒ္ျပား ျပန္အပ္ထား 
လွ်င္ (၂) သက္ေသခံကဒ္ျပား မရွိေတာ့လွ်င္ (၃) သက္ဆုိင္ရာက လုိအပ္သည္ဟု 
ညႊန္ၾကားထားလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ ရွိသူမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုပါ။ 

၂၀၁၅ တြင္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ျပန္အပ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား 
ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၄၉၊ ၁၉၅၁ ႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား အက္ဥပေဒ အပုိ္ဒ္ ၅(၂)
(ဃ) အရ ထုိကဒ္မ်ား ကုိ ၂၀၁၅ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးအပ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး လက္မွတ္ျဖင့္ 
၂၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၆ ထုတ္ေပးသည့္ လက္မွတ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိမရွိ 
ႏုိင္ငံတြင္း အမွန္တကယ္ ေနထုိင္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိ စိစစ္ အစစ္ေဆးခံရန္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ 

ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ 

ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္သည္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ထုတ္ေပးသည့္ တစ္ႏွစ္ 
သက္တမ္းရွိ အေထာက္အထား ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ေနထုိင္သည့္ 
လိပ္စာႏွင့္ လူအေထာက္အထား သက္ေသခံမ်ားျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကား 
မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား 
မွတ္ပုံတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၄၈ စည္းမ်ဥ္း ၅ ႏွင့္ ၈အရ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ 
၁၈၆၄ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားသား အက္ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားသား ဆုိသည္မွာ 
ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူကုိ ဆုိလုိသည္။
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အိမ္ေထာင္စုစာရင္း 

အိမ္ေထာင္စုစာရင္း သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုစာရင္းသည္ တစ္အိမ္တည္းတြင္ အတူေနထုိင္သည့္ မိသားစုဝင္မ်ား အားလုံးကုိ 
စာရင္းျပဳစုထားသည့္ အေထာက္အထား စာရြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေထာက္အထား စာရြက္ကုိ အလုပ္သမား၊ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူဦးေရဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ မိသားစုစာရင္း 
အေျပာင္းအလဲ ရွိသည့္အခါ မိသားစုဝင္အသစ္ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသြားျခင္း အစရွိသည့္ 
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္သာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ အိမ္ေထာင္ဦးစီးကသာ ျပင္ဆင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား၍ရပါသည္။

ေဖာ္ ၆၆/၆ ဟု အသိမ်ားသည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ ၁၉၄၉ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး 
အက္ဥပေဒအရ စတင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

ေမြးစာရင္း လက္မွတ္

ေမြးစာရင္း လက္မွတ္ (ပုံစံ ၁၀၃) သည္ ကေလးတစ္ဦး ေမြးဖြားသည့္အခါ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးသည့္ 
အေထာက္အထား စာရြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေထာက္အထား စာရြက္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိမွ လက္မွတ္ထုိး၍ 
ထုတ္ေပးရပါမည္။ ေမြးစာရင္းသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ အသစ္တုိးထည့္ျပင္ဆင္ရန္၊ ကေလးေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ႏွင့္ 
ကေလးမွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ေနာက္ခံ 
အေၾကာင္းအရာ 

၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ထုိက္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလုိက္သည္။ 
၁၉၈၂ ခုနစ္ မတုိင္မီ ျမန္မာ့ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးတည္းသာရွိသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အလိုအေလ်ာက္ေပးသည့္ စနစ္တြင္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေနထုိင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားမႈကုိ 
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအလုိက္ ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမွေပါက္ဖြားျခင္း စသည္တုိ႔အပါအဝင္ 
သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကန္႔သတ္၍ေပးသည္။5  သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၈၂ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ျဖစ္ျခင္းအေပၚ အေျခခံျခင္းသည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးလာၿပီး၊ လူနည္းစုဝင္မ်ား 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အေပၚ ခြဲျခားဆက္ခံမႈ ပုိမုိႀကီးထြားလာသည္။ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ မတူညီသည့္ အဆင့္ခြဲျခားမႈ 
သုံးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားျပဌာန္းလုိက္သည္။  

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးတည္း 
သာရွိခဲ့သည္။6  ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ လမ္းသုံးသြယ္မွ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ (၁) ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ နုိင္ငံသားမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားမႈေၾကာင့္ အလုိအေလ်ာက္ နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရသူမ်ား (၂) အနည္းဆုံး ရွစ္ႏွစ္ 
ထက္မနည္း ႏုိင္ငံတြင္းေနထုိင္ခဲ့သည့္အေပၚ အေျခခံ၍  ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳျခင္း ခံရသူမ်ား (၃) ပါလီမန္ကုိ 
ျပဌာန္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္ ဥပေဒမ်ားအရ အလိုအေလ်ာက္ နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူမ်ားဟူ၍ နည္းလမ္းသုံးသြယ္ျဖင့္ နုိင္ငံသား 
ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရယူခဲ့ေစကာမူ ႏုိင္ငံသားအဆင့္အတန္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ သာတူညီမွ် 
ရရွိၾကၿပီး ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၃ အရ သာတူညီမွ်အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္းကုိ 
အာမခံခဲ့သည္။ 

၁၉၄၈ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားအက္ဥပေဒ

၁၉၄၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသား အက္ဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္အလုိက္ ေနထုိင္ခဲ့မႈ အေပၚ အေျခခံသည့္ 
ႏုိင္ငံသား အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကုိ ဖန္တီးနုိင္သည့္ အာဏာကုိ ပါလိမန္က က်င့္သုံးခဲ့သည္။ အက္ဥပေဒ အပုိင္း ၄ (၂) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္တုိင္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခဲ့သည့္ 
သူူမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ေသာ မိဘရွိသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားဟု ယူဆႏုိင္သည္။7

ထုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အမ်ိဳးအစားသည္ ႏုိင္ငံသားအလုိအေလ်ာက္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မ်ိဳးဆက္ 
ႏွစ္ဆက္တုိင္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခဲ့သည့္ မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာသူမ်ားသည္ မေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း အလုိအေလ်ာက္ 
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ မိသားစုေနထုိင္မႈအေပၚတြင္သာ မူတည္၍ လူတစ္ဦး၏ 
လူမ်ိဳးအေပၚတြင္ မူတည္သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၄၈ အက္ဥပေဒတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆုိရာတြင္ 
၁၉၄၈ ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံသားမိဘတစ္ဦးမွ ေမြးဖြားလာသူ၊  ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ တုိင္းျပည္တာဝန္ ခန္႔ထားမႈျဖင့္ေနထုိင္ေနရသည့္ 

5  ၁၉၄၇ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၁၁၊ ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံသား အက္ဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၄(၂) ကုိၾကည့္

6 ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၁၀ တြင္ “ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ႏုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးသာ ရွိရမည္။ ႏုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစား ကြဲျပားျခားနားျခင္း မရွိေစရ။” 

ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ၎သည္ ေဒသအလုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အလုိက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုအလုိက္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ 

ရည္ညႊန္းသည္။ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ႏုိင္ငံသား တစ္မ်ိဳးတစ္စားတည္းသာ ရွိသည္မွာ ရွင္းလင္းၿပီး၊ ၁၉၈၂ ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးခြဲျခား 

ထားသည္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။

7 ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံသား အက္ဥပေဒ အပုိဒ္ ၄(၂)
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ႏုိင္ငံသားမိဘတစ္ဦးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားလည္း အလုိအေလွ်ာက္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ 8

၁၉၄၈ အက္ဥပေဒအရ တုိင္းရင္းသားကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈသည္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္မွာ -
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဟု ဆုိရာတြင္ ရခုိင္၊ ဗမာ၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္ သုိ႔မဟုတ္ ရွမ္းႏွင့္ ေအဒီ ၁၈၂၃ မွ စတင္၍ 
ႏုိင္ငံတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ အၿမဲတမ္းအေျခခ် ေနထုိင္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။9 
ထုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ ယေန႔အထိတုိင္ ဆက္စပ္သက္ဆုိင္ေနေသးၿပီး ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒတြင္လည္း အလားတူ 
အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားကုိ တရားဝင္ ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။  

မွတ္ပုံတင္မႈ ဥပေဒ

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္းေခတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သက္ဆုိင္သည့္ အျခားဥပေဒႏွစ္ခုလည္း ရွိပါသည္။ ပထမဥပေဒမွာ ၁၉၄၀ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ 
သည့္ အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အစုိးရထံတြင္ မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္ 
သက္ေသခံ အေထာက္အထား10 လက္ခံရယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အက္ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သည္1့1 မည္သူမဆုိကုိ 
ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားၿပီး၊ ယင္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈသည္လည္း ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံသားအက္ဥပေဒကုိ 
ညႊန္းဆုိရန္ လိုအပ္ပါသည္။12   
ဒုတိယတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထုိင္သူမ်ား ၁၉၄၉ အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၁ အက္ဥပေဒ13 မ်ားအရ နုိင္ငံသားမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမွ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္သည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမဟုတ္ 
ေသာ္လည္း (ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္) ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ အေထာက္အထား14 မ်ားေပးထားၿပီး 
ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္သည္ အမွန္တကယ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ားကုိသာ ေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံသားကဒ္အျဖစ္ 
ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိဘဲ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အဆင့္အတန္းသည1္5  ထုိဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ဆုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း ညႊန္းဆုိ 
ေဖာ္ျပပါသည္။  

8 ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံသား အက္ဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၅၊ ဥေရာပတကၠသုိလ္မ်ား အစည္းအရုံး ွ Jose Maria Arraiza ႏွင့္ Oliver Vonk တုိ႔၏ “ျမန္မာ့ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အစီရင္ခံစာ” အပုိဒ္ 

၆ (ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၇)

9  ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံသားအက္ဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၃ (၁)

10 ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အပုိဒ္ ၅-၆၊ ၁၉၄၀ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၅

11  ၁၉၄၀ ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၂(ခ) (ႏုိင္ငံျခားသား သတ္မွတ္ခ်က္ ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားအက္ဥပေဒ ၁၈၆၄ အပုိဒ္ ၁ ကုိးကား)

12  S.L. Verma ေရးသားေသာ ႏုိင္ငံသား ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၀ (၁၉၆၁) တြင္ၾကည့္ http://www.burmalibrary.org/docs19/

Verma-Foreigners-ocr-600-tu-bal.pdf

13  ၁၉၄၉ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၊ ၁၉၅၁ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းေနထုိင္သူမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကုိၾကည့္

14  Arraiza ႏွင့္ Vonk ေရးသားသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၆

15  J. Contemporary Asia စာမ်က္ႏွာ ၁၁ (၁၅ မတ္ ၂၀၁၇) တြင္ Nick Cheesman ေရးသားသည့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ 

မပါဝင္ပုံ အေၾကာင္းအရင္း”
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၁၉၇၄ ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ႏုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးတည္းကုိသာ ဆက္လက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ညႊန္းဆုိထားသည့္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ 
ဘာသာစကားကုိ ျပင္ဆင္ထားသည္။ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပုိင္း ၁၄၅ (က)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ 
အရည္အေသြးတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားမိဘႏွစ္ဦးမွ ဖြားျမင္သည့္ မည္သူမဆုိ 
ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသား16 ဟု သတ္မွတ္သည္ဟု ညႊန္းဆုိခ်က္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခန္း 
၁၄၅(ခ) တြင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိဘဲ “ရွိၿပီးဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားရယူၿပီး       
သား သူမ်ားကုိလည္း ယခုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္”17 ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိနည္းျဖင့္ 
၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံသားအက္ဥပေဒ အခန္း ၄(၂) အရ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္အလုိက္ ေနထုိင္ခဲ့မႈ 
အေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ အလုိအေလ်ာက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည့္ ဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒသည္ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အပုိဒ္ ၁၄၆ ကုိ ေျပာင္းလဲခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ 
ႏုိင္ငံသား စိစစ္ဆဲႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ဖ်က္သိမ္းပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင္1့8 ညႊန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။  

၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ 

၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒသည္ လက္ရွိႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္စနစ္၏ ပင္မေထာက္တုိင္အျဖစ္ ရွိေနသည္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားတြင္ အျပည့္အဝႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား ႏွင့္ နုိင္ငံသားျပဳျခင္းခံရသူမ်ား ဟူ၍ အဆင့္အတန္း သုံးမ်ိဳးခြဲျခားထားၿပီး 
ဒုတိယႏွင့္တတိယ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုသည္   ရရွိသည့္အခြင့္အေရး နည္းပါးသည္။

16  ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၁၄၅ (က)

17  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၁၄၅ (ခ)

18  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၁၄၆
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အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသား

အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသားသည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားစြာေပၚတြင္ မူတည္ေပးထားၿပီး အေရးအႀကီးဆုံးမွာ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးျဖစ္မႈသည္ အေရးအပါဆုံးျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ၁၉၄၈ အက္ဥပေဒ ႏွင့္ အလားတူၿပီး 
“ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ေအဒီ ၁၈၂၃ မွ ႏုိင္ငံတြင္း အၿမဲတမ္း ေနထုိင္သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံကုိ 
ႏုိင္ငံသား ဟု ဆုိလုိသည္။”19 ၁၉၈၂ ဥပေဒတြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိ တုိင္းရင္းသား ဟုတ္ မဟုတ2္0 ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ အစုိးရကုိ 
အာဏာပုိင္ အခြင့္အေရး ေပးထားသည္။ 

အစုိးရသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးကုိ စာရင္းျပဳစုၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ 
ေသာ္လည္း အေစာပုိင္း သန္းေခါင္စာရင္း21 မွ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ိဳးစုဝင္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ထုိလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ၁၉၈၂ 
ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းစာရင္းသြင္း ေရတြက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၈၂ ဥပေဒတြင္ အျပည့္အဝႏုိင္ငံသားမ်ား အၾကားတြင္ 
တုိင္းရင္းသားဟူသည့္ အဆင့္အတန္းကုိ ျမွင့္တင္ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ဦးမွ ဖြားျမင္သည့္သူမ်ားကုိ ေမြးရာပါ 
တုိင္းရင္းသား22 ဟူ၍ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ဥပေဒအရ ေမြးရာပါတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရးမွာ အျခားႏုိင္ငံသား 
အျဖစ္ ခံယူျခင္းမရွိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အၿပီးအပုိင္ထြက္ခြာသြားျခင္း23   မရွိလွ်င္ အစုိးရမွ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳႏုိင္သည္2့4   
ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကုိ ပုိင္ဆုိင္သည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသား အထူးအခြင့္အေရးအျပင္ 
အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးသည့္ အျခားေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုလည္းရွိပါသည္။25   ယခုဥပေဒ 
သက္ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီးသည့္ မည္သူမဆုိ ဆုိသည္မွာ - ၁၉၄၈ အက္ဥပေဒအရ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူမ်ား၊ အပုိင္း ၄(၂) အရ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 
သူမ်ား အားလုံးသည္လည္း ၁၉၈၂ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေသးသည္။ အျပည့္အဝ 
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ရရွိႏုိင္သည့္ အျခားေသာ ဒုတိယနည္းမွာ မိဘတစ္ဦးက အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသားျဖစ္လွ်င္ အျခားေသာ 
မိဘတစ္ဦးက ဧည့္ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသ2ူ6 ျဖစ္ေသာ္လည္း အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။ မိဘတစ္ဦးဦး 
သည္ အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္ေသာ္လည္း ဧည့္ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ား၏ တတိယမ်ိဳးဆက္ျဖစ္လွ်င္၊ 
ဧည့္ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ဘုိးဘြားမ်ား27  ျဖစ္လွ်င္ ၎ကုိ အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္။ 

ဧည့္ႏိုင္ငံသား

ဧည့္ႏုိင္ငသံား28 ဆုိသည္မွာ ဒုတိယႏုိင္ငံသား အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၉၈၂ မတုိင္မီ ႏွင့္ ၁၉၄၈ အက္ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းခ်ိန္အၾကား ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူမ်ား အက်ံဳးဝင္သည္။ ၁၉၈၂ ေအာက္တုိဘာ ေနာက္ပုိင္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ 
ဆုိင္းငံ့ထားဆဲ ျဖစ္သည္။29  ရလာဒ္အားျဖင့္ ဧည့္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ လူတစ္စုမ်ားသာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး 
ေတြ႕ရနည္းသည့္ ႏုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။  

19  ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ၊ အပုိဒ္

20  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၄

21 Cheesman ေရးသားသည့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ မပါဝင္ပုံ အေၾကာင္းအရင္း” စာမ်က္ႏွာ

22  ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၅။ ညီညီေက်ာ္ ေရးသားသည့္ တုိင္းတပါးသား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး - တရားဥပေဒအရ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ပုဂၢလိကရပ္တည္မႈ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေရးရာ သုံးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၊ ၅၅ (၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅)

23  ၁၉၈၂၊ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၈(ခ)

24  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၁၆၊ ၁၇

25  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၆

26  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၇

27  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၇

28 ညီညီေက်ာ္ ေရးသားသည့္ တုိင္းတပါးသား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး - တရားဥပေဒအရ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ပုဂၢလိက 

ရပ္တည္မႈ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ သုံးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၊ ၅၅

29  ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၂၃

16



ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ ရသူမ်ား 

၁၉၈၂ ဥပေဒအရ တတိယတန္းစား ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ား30  ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဘုိးဘြားမ်ားသည္ ၁၉၈၂ တုိင္ေအာင3္1 ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံသားအက္ဥပေဒ အရ တုိင္းရင္းသား မေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းတြင္ ၁၉၄၈ မတိုင္မီကတည္းက ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပၿပီးသည့္ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္သူသည္ အျပည့္အဝ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မျပည့္မီေသာ္လည္း မိဘႏွစ္ဦးစလုံး ျပဳႏုိင္ငံသား လက္မွတ္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးက ဧည့္ႏုိင္ငံသား 
တစ္ဦးက ျပဳႏုိင္ငံသား လက္မွတ္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးကႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ႏွင့္ 
က်န္တစ္ဦးက ႏုိင္ငံသားသက္ေသခံလက္မွတ္ အမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးထဲမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံသား 
ျပဳခြင့္ လက္မွတ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားရရွိမည္ျဖစ္သည္။32 ႏုိင္ငံသားျပဳလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္သူကုိ လက္ထပ္ထားသည့္ 
ႏုိင္ငံျခားသား မည္သူမဆုိ ၁၉၈၂ မတုိင္မီ ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံသားျပဳလက္မွတ္ကုိ 
ကုိင္ေဆာင္သူအား လက္ထပ္ထားေၾကာင္း ျပႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားျပဳလက္မွတ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။33   ႏုိင္ငံသားျပဳ 
လက္မွတ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသား ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိႏုိင္သူ 
ျဖစ္ျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး က်န္းမာသည့္စိတ္ရွိျခင္း အစရွိသည့္ အျခားေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီရမည္ 
ျဖစ္သည္။34

အစုိးရသည္ တိုင္းျပည္၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိေရွ႕ရႈ၍35 ႏုိင္ငံသား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ရွိသူမ်ားမွအပ၊ အျခားေသာ အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ 
ျပဳႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ တုိင္းျပည္၏အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွ႕ရႈ၍ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။36  ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ တုိင္းျပည္၏ရန္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ တုိင္းျပည္၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိမႈမရွိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အက်င့္စာရိတၱ 
ပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း37 စသည္တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမွ ျပန္လည္  
ရုပ္သိမ္းခံရႏုိင္သည္။ 

၁၉၈၃ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒ

၁၉၈၃ လုပထ္ုံးလုပ္နည္း အက္ဥပေဒသည္ ၁၉၈၂ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသား အဆင့္အတန္း 
သုံးမ်ိဳးေပၚမူတည္၍ အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဧည့္ႏုိင္ငံသား 
စိစစ္ေရးကဒ္ျပားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ စိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားဟူ၍ သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။38  
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားတြင္ ကုိင္ေဆာင္သူ၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကုိ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ အေသးစိတ္ကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။39   

30  ညီညီေက်ာ္ ေရးသားသည့္ တုိင္းတပါးသား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး - တရားဥပေဒအရ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ပုဂၢလိက 

ရပ္တည္မႈ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေရးရာ သုံးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၊

31  ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ၊ အပုိဒ္ 42

32  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၄၃

33  ႏုိင္ငံသားျပဳကဒ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ ေနထုိင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္၊ ၎၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ တစ္ဦးတည္းဇနီး၊ 

ခင္ပြန္း ျဖစ္ရမည္။ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အပို္ဒ္ ၄၅

34  ႏုိင္ငံသားျပဳကဒ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ ေနထုိင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္၊ ၎၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ တစ္ဦးတည္းဇနီး၊ 

ခင္ပြန္း ျဖစ္ရမည္။ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အပို္ဒ္ ၄၅

35  ႏုိင္ငံသားျပဳကဒ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ ေနထုိင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္၊ ၎၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ တစ္ဦးတည္းဇနီး၊ 

ခင္ပြန္း ျဖစ္ရမည္။ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အပို္ဒ္ ၄၅

36  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၈

37  ယင္း၊ အပုိဒ္ ၃၅၊ ၅၈။

38  ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒ

39  ယင္း၊
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၂၀၀၈ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

၂၀၀၈ ခုနစ္တြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကို အၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္တြင္မူ ၁၉၇၄ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးစြဲခဲ့သည္။ အပုဒ္ ၃၄၅ တြင္ တုိင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ 
ဖြားျမင္ေသာသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ စတင္သက္ေရာက္သည့္ေန႔ မတုိင္မီ                  
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ထားၿပီးသူမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။40  သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈသည္ ၁၉၇၄ 
ဥပေဒႏွင့္မတူ ကြဲျပားျခားနားမႈလည္းရွိသည္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒ သက္ေရာက္ခ်ိန္မွစ၍ ၁၉၄၈ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး 
ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လူမ်ိဳးကုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံသား သတ္မွတ္ေရး စနစ္တြင္ သိသာထင္ရွားစြာ အဆင့္ျမွင့္ထားသည္ကုိ 
ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ  အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
•	 လူမ်ိဳး၊ ေမြးဖြားရာ ဇာတိမ်ိဳးရုိး၊ တရားဝင္ရာထူး၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်ား-မ၊ စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ား 

အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရ။ (အပုိဒ္ ၃၄၈)
•	 အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရွိျခင္း ( အပုိဒ္ ၃၄၉) 
•	 ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း တာဝန္မ်ားကုိ ခ်ထားသတ္မွတ္ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္း                 

( အပုိဒ္ ၃၅၂) 
•	 သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊ အစည္းအရုံး 

ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ဘာသာတရား ကုိးကြယ္ခြင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား (အပုိဒ္ ၃၅၄)
•	 ျမန္မာျပည္တြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္ (အပုိဒ္ ၃၅၅)
•	 ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား ကာကြယ္ခြင့္၊ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ (အပုိဒ္ ၃၅၆ ႏွင့္ 

၃၅၇) 
•	 စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ (အပုိဒ္ ၃၆၅) 
•	 ပညာသင္ယူခြင့္ (အပုိဒ္ ၃၆၆) 
•	 က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခံခြင့္ (အပုိဒ္ ၃၆၇) 
•	 ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္ခြင့္ (အပုိဒ္ ၃၆၉) 
•	 လြတ္လပ္စြာ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ခြင့္ ( အပုိဒ္ ၃၇၀)

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားရရွိမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး လူတုိင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း သီးျခားေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံမဲ့ေနသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
လုိအပ္သည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရရွိႏုိင္သည့္ သူမ်ား အတြက္ လစ္ဟာခ်က္မ်ား ဖန္တီး ႏုိင္သည္ 
ဟု နားလည္နုိင္သည္။ 
တရားရုံးခ်ဳပ္သည္  ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိသာ ခံစားခြင့္ေပးထားသည္ဟု ယူဆရသည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ပင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ 
အခြင့္အေရး အမ်ားဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေပးထားၿပီး ထုိဥပေဒမ်ားသည္ တရားဝင္ အခြင့္အာဏာ မရွိဘဲ ျငင္းပယ္၍ မရသည့္ 
ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည္။ 
See Kasi Vishwanathan Chettiar v. The Official Assignee and One, 1958 B. L. R. 74 S.C.

40  ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၃၄၅
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ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၁၉၈၂ ဥပေဒ 

ေအာက္ပါတုုိ႔သည္ ႏုုိင္ငံသားအမ်ိဳးအစား တစ္ခုုခ်င္းစီျဖစ္သည့္ အျပည့္အဝ ႏုုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုုိင္ငံသားႏွင့္ ျပဳႏုုိင္ငံသား 
မွတ္ပုုံတင္မ်ားအတြက္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ကုုိးကားရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပံု (၁)

ပံု (၂)

အျပည့္အဝ ႏုုိင္ငံသား  

ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားမွ တစ္ခုုႏွင့္ ကုုိက္ညီသူမ်ားသည္ 
အျပည့္အဝ ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ အလုုိအေလ်ာက္ ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ 
၁။ တုုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကလွ်င္ (အပုုိဒ္ ၃ အရ)။ အစုုိးရသည္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးကုုိ 
တရားဝင္စာရင္းျပဳစုုၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုုိ႔သည္ ၁၉၈၂ 
ဥပေဒတြင္ မပါဝင္ပါ။ 

၂။ ၁၅ ရက္ ေအာက္တုုိဘာ ၁၉၈၂ မတုုိင္မီတြင္ ႏုုိင္ငံသား ျဖစ္ၿပီး 
ျဖစ္လွ်င္ (အပုုိဒ္ ၆)
•	၁၉၄၈ အက္ဥပေဒအရ တစ္ဦး၏ ဖုုိးဖြား၊ မိဘ တုုိ႔သည္ 

၁၉၄၈တြင္ အလုုိအေလ်ာက္ ႏုုိင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးသူမ်ားလည္း 
အက်ံဳးဝင္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း မ်ိဳးဆက္ 
ႏွစ္ဆက္ၾကာေအာင္ အၿမဲတမ္းေနထုုိင္ၿပီး သည့္ မိသားစုုမွ 
ေပါက္ဖြားလာၿပီး၊ ၎၏မိဘႏွင့္ ၎ကုုိယ္တုုိင္ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း ေမြးဖြားသူတုုိင္းကုုိ ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ 
၁၉၄၈ တြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (၁၉၄၈ ႏုုိင္ငံသား 
အက္ဥပေဒ၊ အပုုိဒ္ ၄(၂) အရ) 

၃။ မိဘႏွစ္ဦးစလုုံးက ႏုုိင္ငံသားျဖစ္လွ်င္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ မိဘ 
တစ္ဦးသည္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး၊ က်န္တစ္ဦးသည္ ဧည့္ႏုုိင္ငံ 
သား သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳႏုုိင္ငံသား ျဖစ္လွ်င္ (အပုုိဒ္ ၇) (ပုုံ ၁ ကုုိ 
ၾကည့္) 

၄။ မိဘႏွစ္ဦးစလုုံးႏွင့္ ဘုိးဘြားမ်ားသည္ ျပဳႏုုိင္ငံသား သုုိ႔မဟုုတ္ 
ဧည့္ႏုုိင္ငံသားျဖစ္လွ်င္ (အပုုိဒ္ ၇) (ပုံ ၂ ကုုိၾကည့္) 

ဧည့္ႏုုိင္ငံသား

ေအာက္ပါအတုုိင္း ျပည့္စုုံလွ်င္ ဧည့္ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည္ 
•	 ၁၉၄၈ ႏုုိင္ငံသား အက္ဥပေဒ အရ ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၂ တုုိင္ေအာင္ အစုုိးရ၏ 

ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ကုုိ ျပန္လည္ မရရွိေသးသည့္သူမ်ား (အပုုိဒ္ ၂၃) 
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ျပဳႏုုိင္ငံသား
 
အျပည့္အဝ ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ အရည္အေသြး မျပည့္မီခဲ့ေသာ္ လည္း 
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုုျပည့္စုုံလွ်င္ 
ျပဳႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီပါသည္။ 
၁။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ၎၏မိဘမ်ားသည္ ၁၉၄၈ 

အက္ဥပေဒ (အပုုိဒ္ ၄၂) အရ၊ ႏုုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း 
မရွိေသာ္လည္း၊ ၁၉၄၈ မတုုိင္မီကတည္းက ေနထုုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း 
ျပည့္စုုံလုုံေလာက္သည့္ သက္ေသအေထာက္ အထားျပႏုုိင္လွ်င္  

၂။ မိဘႏွစ္ဦးစလုုံးသည္ ျပဳႏုုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္လွ်င္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
မိဘတစ္ဦးသည္ ျပဳႏုုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးသည္ 
ဧည့္ႏုုိင္ငံသားျဖစ္လွ်င္ (အပုုိဒ္ ၄၃) (ပုုံ ၃ ကုုိၾကည့္) 

၃။ မိဘတစ္ဦးသည္ ႏုုိင္ငံျခားသားျဖစ္ၿပီး၊ အျခားမိဘတစ္ဦး သည္ 
အျပည့္အဝႏုုိင္ငံသား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ဧည့္ႏုုိင္ငံသား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ျပဳႏုုိင္ငံသား တစ္ခုုခုုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ (အပုုိဒ္ ၄၃) (ပုုံ ၄ ကုုိၾကည့္) 

၄။ ၁၉၈၂ မတုုိင္မီကတည္းက အျပည့္အဝ ႏုုိင္ငံသား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ဧည့္ႏုုိင္ငံသား သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳႏုုိင္ငံသား တစ္ဦးဦး ကုုိ 
လက္ထပ္ထားသူျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၈၂ ေအာက္တုုိဘာ ၁၅ 
မတုုိင္မီကတည္းက ႏုုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုုံတင္လက္မွတ္ 
ရရွိထားသူ ျဖစ္လွ်င4္1

ျပဳႏုုိင္ငံသားကုုိ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ (အပုုိဒ္ ၄၄) အရ 
•	 အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ရွိသူ
•	 ႏုုိင္ငံေတာ္သုုံးစကား (ျမန္မာစကား)ကုုိ ေကာင္းစြာ 

ေျပာဆုုိႏုုိင္သူ
•	 အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ
•	 စိတ္က်န္းမာသူ ျဖစ္ရမည္။

41  ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ ေနထုိင္ၿပီး 

ျဖစ္ၿပီး အျပည့္အဝႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူႏွင့္ တရားဝင္ 

လက္ထပ္ထားသည့္ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း ျဖစ္ရမည္။

ပုုံ ၃။

ပုုံ ၄။
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ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖ  စငမႈဖရင   ငမံရမငမံားျုးဖစဥဖသ က္ျငံ 

္ႈဖ့ ငိႏိုႏွားျဖ ္ံါးဥဖ တားျဖ ္ံ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံ သ ားျဖ ္္သငံး။ 

ဥ းဖ ငိတားျဖ ္ံ္ညဖ ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသား၊ (္ငမ႔) 
ဧည့ဖႏိုငမႈဖႈ ္ငံ (္မင႔) ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူ 
သ ားျဖ ္္သငံး။ 

ဥ းဖ ငိတားျဖ ္ံ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူ (္ငမ႔) ဧညဖ့ႏိုငမႈဖႈ  ္ငံ 
သ ားျဖ ္္သငံး။ 

္ႈဖ့ ငိႏိုႏွားျဖုး္ံါးဥဖ တားျဖုး္ံ၏  ငိ  ငံ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံ သ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူ  ငံ (္ငမ႔) ဧည့ဖႏိုမငႈဖႈ ္ငံ  ငံ 
သ ားျဖ္ဥ  ္္သငံး။ 

္ႈဖ့ ငိႏိုႏွားျဖ ္ံါးဥဖ ဥ းဖတားျဖုး္ံ၏ 
 ငိ  ငံ္ညဖ ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူ  ငံ (္ငမ႔) 
ဧညဖ့ႏိုငမႈဖႈ ္ငံ  ငံ သ ားျဖ္ဥ ္္သငံး။ 

္ႈဖ့  ငိႏိုႏွားျဖ ္ံါးဥဖတားျဖုး္ံ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူ (္ငမ႔) 
ဧညဖ့ႏိုမငႈဖႈ ္ငံ သ ားျဖ ္္သငံး။ 

္ႈဖ့ ငိႏိုႏွားျဖုး္ံါးဥဖ ဥ းဖတားျဖုး္ံ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ သးငံ္ငံ သ ားျဖ ္္သငံး။ 

္ႈဖ္ညဖ တငမႈဖံရႈဖံ္ငံတားျဖုး္ံ ဟမတဖ ္္သငံး။  

္ႈဖ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖ္ညဖး။ 

၁၉၄၈ းမႏိုႏွားျဖ သ းဖ ငႏိုငမႈဖႈ ္ငံုး းဥါရ … 
၁၉၈၂ းမႏိုႏွားျဖ းါငဥဖတငမိငသ ၁၅ ရဥဖ 
 တငမႈဖးႈဖဥ ႏိုငမႈဖႈ ္ငံ သ ားျဖးခ့ ္္သငံး။ 

ဟမတဖ  ဟမတဖ

ဤ  ငာံရငမံားျုးဖစဥဖသ က္ျငံ္ညဖ ္ႈဖ့၏ းငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖ  ဥငမ စ မံသ တဖး ံႏိုငမႈဖရးဖ 
ဥင့္ရသူည္း ံ ္သင ဖ့ ညဖး။ ထငမ၌ း ငဖသ ထငံ္ညဖ့  ထ စ မံ း ံးျးဖံ ၂ းမ္ညဖ … 
္ႈဖ့၏ တမငႈဖံရႈဖံ္ငံသ ားျဖသးႈဖံ  သ ားျဖသးႈဖံႏိုႏွႈဖ ့္ျးႈဖဥ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖးခ့သးႈဖံရႏွင ရႏွငတငမ႔ဥငမ း ံသ းဖံ ထငံ္ညဖ့း ံးျးဖံ  ငံ သ ားျဖ ္္ညဖး။ 
ထငမ ထ း ံးျးဖံ (၂) းမဥငမ “ ဟမတဖ” ဟမ းသ းခ့္ညဖ့တငမႈဖ ္ႈဖ့၏  ငိ  ငံ 
္ငမ႔ ဟမတဖ ါင ဖးထငႈဖ ဥဖ၏ ါးသးါးး  ငံါရ ႏိုငမႈဖႈ ္ငံရရႏွငးါငႈဖ 
းသ ႏွငဥဖထငံႏိုငမႈဖ္ညဖး။  းဖံးရငႈဖသား၊ ါားျင ဖံးရငႈဖ ္ငမ႔ ဟမတဖ 
သငး မငဖးရငႈဖါဥျဥဖ  ငံါထင းရငဥဖးါငႈဖ ဤ  ငာံရငမံားျုးဖစဥဖသ က္ျငံဥငမ 
ါ္ မံသ ာ ္း။ ားျငရျဥဖါစ မံ၌ းရံစျခထငံ္ညဖ့ ါသ ငးရငႈဖါဥျဥဖ္ညဖ 
ဧညဖ့ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖသးႈဖံဥငမ သ ္ညဖ့ါဥျဥဖသ ားျဖ္ညဖး။ ားျငရျဥဖါစ မံ၌ 
း ငဖသ ထငံ္ညဖ့ ါားျင ဖံးရငႈဖါဥျဥဖ္ညဖ ္ႈဖ့ါင ဖးထငႈဖိဥဖ၏ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖသးႈဖံါး ငတျႈဖ ါးသးး ံ၍ ရရႏွငသင္ညဖ့ ႏိုငမႈဖႈ ္ငံ 
သ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူႏိုႏွႈ့ဖစမငႈဖး္င ါဥျဥဖသ ားျဖ္ညဖး။ 

ဧညဖ့ႏိုမငႈဖႈ ္ငံတားျဖုး္ သံ ားျဖရးဖ ႏွင - 
• ၁၉၈၂ းမႏိုႏွားျဖ တငမႈဖးႈဖဥ ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖရးဖ းသ ႏွငဥဖထငံးခ့ရ ညဖး။
• ္ႈဖ့ ငိႏိုႏွားျဖ ္ံသ မံ္ညဖ ဧညဖ့ႏိုငမႈဖႈ ္ငံ  ငံသ ားျဖ္ဥဖ ္ံ … 

္ႈဖႏိုႏွႈဖ့ တဖ္ဥဖ္ညဖ့ ါး္ံားျငတဖါး ဥဖါသဥဖ  ငံ းႏွႈဖ့ 
္ႈဖ့၏းင ညဖတငမ႔ဥငမ ္ႈဖ့ ငိ  ငံ၏ ားျငရျဥဖားျငတ ဖံ   ငံ၌ 
ထည့ဖ္ျႈဖံးခ့ရ ညဖး။  

ါဥ္ျဖံ၍ ္ႈဖ္ညဖ ္ႈဖ့ ငိ  ငံး္ဥငႈဖ့ ဧညဖ့ႏိုငမႈဖႈ ္ငံါသ ားျဖဥငမ ရရႏွငးခ့ ္ဥ 
… ထငမဧညဖ့ႏိုငမဖႈဖႈ ္ငံါသ ားျဖ စဥဖသဥဖ ရ ဖတညဖႏိုငမႈဖရးဖ … ္ႈဖ့ ါ္ဥဖ ၁၈ 
ႏိုႏွားျဖသ ည့ဖ္ညဖ့ါး္ ဧည့ဖႏိုငမႈဖႈ ္ငံႏိုႏွႈဖ့ စမငႈဖ္ညဖ့ ါသးငံါး ဥဖါသဥဖ  ငံဥငမ 
သ ညဖ့ားျျဥဖ း ံရ ္ ညဖး။ 

သဥဖထ ဖထင ဖံသ ငံသးႈဖ သံ ႈဖ ့ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျႈဖ့ရ င့္္ရသူတားျဖု္းံ သ ားျဖရးဖ ႏွင - 
• ႏိုမငႈဖႈ သးငံ္ငံ  ႏွတဖ  မတႈဖဥဥဖဥငမ ၁၉၈၂ းမႏိုႏွားျဖ းါငဥဖတမငိငသ ၁၅ ရဥဖးး႔ တငမႈဖးႈဖဥ 

ရရႏွငဖ ္ံ္င့္ရသူ သ ားျဖရ ညဖး။ 
• ၁၉၈၂ းမႏိုႏွားျဖ းါငဥဖတငမိငသ  တငမႈဖးႈဖဥ သဥဖထ ဖဖ ္ံ္င့္ရသူ သ ားျဖရ ညဖး။ 
• ္ႈဖ့းႈဖ ျးဖံ (္ငမ႔) ကး္ံ္ညဖ္ညဖ ႏိုငမႈဖႈ ္ငံ (္ငမ႔) ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူ (္ငမ႔) ဧညဖ့ႏိုငမႈဖႈ ္ငံ 

သ ားျဖရ ညဖး။ 
• ္ႈဖ္ညဖ ထငမ္င့္ရသူ၏ တုး္ံတညဖံး္င သႈဖး္ျငဥ ်ငံ (္ငမ႔) ကး္ံ ္ျငံ သ ားျဖရ ညဖး။ 
• သဥဖထ ဖဖ ္ံ္ညဖ ့္ဥဖတ ဖံ  ၃ းႏွားျဖ ရႏွငရ ညဖး။ 
• သ းဖ ငႏိုငမႈဖႈ ၌ ါးညဖံစ မံ ၃ ႏိုႏွားျဖးးထငမႈဖဖ ္ံ္င့္ရသူ သ ားျဖရ ညဖး။ 

္ႈဖ့ ငိႏိုႏွားျဖုး္ံါးဥဖ ဥ းဖတားျဖုး္ံ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ သးငံ္ငံ သ ားျဖ ္္သငံး။ 

ႏိုမငႈဖႈ ္ငံသ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူ 
တားျဖုး္ံသ ားျဖးားျရးဖ 
းသ ႏွငဥဖထငံႏိုငမႈဖ္ညဖး။ 

္ႈဖ့ ငိႏိုႏွားျဖ ္ံသ မံ္ညဖ 
ဧညဖ့ႏိုငမႈဖႈ ္ငံ  ငံ 
သ ားျဖ္ဥ ္္သငံး။ 

္ႈဖ္ညဖ 
ဧညဖ့ႏိုငမႈဖႈ ္ငံတားျဖုး္ံသ ားျဖ
ံသ ားျဖႏိုငမႈဖ္ညဖး။ 

 ဟမတဖဟမတဖ

ႏိုမငႈဖႈ ္ငံသ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူ 
တားျဖုး္ံသ ားျဖးားျရးဖ 
းသ ႏွငဥဖထငံႏိုငမႈဖ္ညဖး။ 

္ႈဖ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖ္ညဖး။ 

္ႈဖ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖ္ညဖး။ 

္ႈဖ့၏ ုး းဥစမငႈဖရင 
သ ားျဖတညဖ    ငံႏိုႏွႈဖ့ တဖ္ဥဖ္ညဖ ့
ါႀဥ ုးငဏဖ  ငံ ရ္ျင့္ရသူႏိုငမႈဖရးဖ 
ႀဥငာံ ားျငံ္ႈဖ့္ညဖး။ 

္ႈဖ္ညဖ 
ႏိုငမႈဖႈ ္ငံသ ားျဖ္ညဖး။ 

ႏိုမငႈဖႈ ္ငံသ ားျႈဖ့ရ္င့္ရသူ 
တားျဖုး္ံသ ားျဖးားျရးဖ 
းသ ႏွငဥဖထငံႏိုငမႈဖ္ညဖး။ 

ဟမတဖ

ဟမတဖ

ဟမတဖ

ဟမတဖ

ဟမတဖ

ဟမတဖ

ဟမတဖ

ဟမတဖ

ဟမတဖ

 ဟမတဖ

 ဟမတဖ
 ဟမတဖ

 ဟမတဖ

 ဟမတဖ

 ဟမတဖ

 ဟမတဖ

 ဟမတဖ

  

 ဟမတဖ

္ႈဖ့၏ ုး းဥစမငႈဖရင 
သ ားျဖတညဖ    ငံႏိုႏွႈဖ့ တဖ္ဥဖ္ညဖ ့
ါႀဥ ုးငဏဖ  ငံ ရ္ျင့္ရသူႏိုငမႈဖရးဖ 
ႀဥငာံ ားျငံ္ႈဖ့္ညဖး။ 

္ႈဖ့၏ ုး းဥစမငႈဖရင 
သ ားျဖတညဖ    ငံႏိုႏွႈဖ့ တဖ္ဥဖ္ညဖ ့
ါႀဥ ုးငဏဖ  ငံ ရ္ျင့္ရသူႏိုငမႈဖရးဖ 
ႀဥငာံ ားျငံ္ႈဖ့္ညဖး။ 

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ျပဇယား
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ေလ်ွာက္ထားျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

အသက္ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္ ႏွင့္ ၄၅ ႏွစ္ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ 
၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ဌာနသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ 

သြားေရာက္၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 
၂။ ေလွ်ာက္ထားသူအား လုိအပ္သည္မ်ားကုိေမးျမန္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဖာင္ပုံစံမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ခုိင္း၍ 

လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တင္ျပခုိင္းမည္ျဖစ္သည္။ (လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စာရင္းကုိ 
ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) 

၃။ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္း ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပေၾကာင္း 
အေထာက္အထား လက္ခံတုိ႔ကုိ ေလွ်ာက္ထားသူအား ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ မွတ္တမ္းအတြက္ 
ေသခ်ာေအာင္ သိမ္းဆည္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

၄။ ေလွ်ာက္ထားမႈအား လက္ခံအတည္ျပဳၿပီးပါက ၿမိဳ႕နယ္ လဝကရုံးမွာ အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေလွ်ာက္ထားသူကုိယ္တုိင္ ေျပစာႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း လက္ခံတုိ႔ကုိ တပါတည္းယူၿပီး ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ ကုိ 
သြားေရာက္ ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ တင္ျပရေလ့ရွိသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

သက္ေသခံကဒ္ျပားတစ္ခု ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ၊ အထူးသျဖင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထား 
သည့္အခါ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ဌာနသုိ႔ တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေလွ်ာက္ထားမႈတုိင္းအတြက္ ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံး လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ (အထူးသျဖင့္ သက္ေသခံကဒ္ျပား 
သတ္တမ္းတုိးျခင္းအတြက္) တခါတရံတြင္ ေဖာ္ျပပါစာရင္းတြင္ မပါဝင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လဝက အရာရွိမ်ားမွ 
ေတာင္းႏုိင္ပါသည္။ 

• ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားမွတ္တမ္း ေဖာင္ပုံစံ ႏုိင္ ၂ (မိတၱဴ ၃ ေစာင္) *
• ၁.၄ x ၁.၂ လက္မ အရြယ္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓာတ္ပုံ (၅ ပုံ) *
• လက္ရွိ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ စိစစ္ေရးကဒ္ျပား (အစားထုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသက္ ၁၈၊၃၀၊၄၅ ႏွစ္ျပည့္၍ 

သက္တမ္းတုိး လဲလွယ္ျခင္း)*
• မိသားစုမ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ ဇယား ေဖာင္ပုံစံ 
• ေမြးစာရင္း မူရင္း 
• မိဘမ်ား၏ သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ တစ္စုံစီ 
• ေလွ်ာက္ထားသူ နာမည္ပါဝင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ တစ္စုံ 
• မိသားစုတြင္း ေသဆုံးသူရွိပါက ေသဆုံးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ 
• ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ 
• မူရင္း ေသြးစစ္ ရလာဒ္မွတ္တမ္း 
• ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ အခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိပါက ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ 

မွန္ကန္ေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္လႊာ
*ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေလွ်ာက္ထားမႈတုိင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  
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အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

မိမိတြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိပါက စိစစ္ေရးကဒ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ ဦးစြာေလွ်ာက္ထားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ ေလွ်ာက္ထားရန္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးကုိယ္တုိင္ မိသားစုေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ လဝကရုံးသုိ႔ သြားေရာက္ 
ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ေမြးဖြားသူတုိးျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳသြားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ 
အေျပာင္းအလဲ လုပ္လုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုဝင္ အျခားၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တစုံတရာ အေျပာင္းအလဲ 
လုပ္လုိပါက အိမ္ေထာင္ဦးစီးကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္၍ ျပင္ဆင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခုသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းလုိပါကလည္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးကုိယ္တုိင္ ပုံစံ (၁၀) ကုိ ျဖည့္စြက္၍ ျပင္ဆင္ရမည္။ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးကုိယ္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ လဝက ရုံးသုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ အျခား 
မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးကုိ ကုိယ္စားေစလႊတ္ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ေစလႊတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလုိအပ္သည္။  

•	 အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ျပင္ဆင္ရန္ ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္  
စာတစ္ေစာင္၊ႏွင့္ 

•	 ၎တြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားရမည္။ 

အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အသစ္ တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

လက္ထပ္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲ ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အသစ္တစ္ခု ျပဳလုပ္လုိပါလွ်င္ လက္ရွိ စာရင္းဝင္ေနသည့္ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္၍ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အသစ္တစ္ခုကုိ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္သည္မ်ားမွာ - 

• လက္ရွိအိမ္ေထာင္စုစာရင္း၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္၊ 
• အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မူရင္း၊ 
• ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အတြင္း ေနထုိင္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေထာက္ခံစာ ႏွင့္ 
• ဝင္ေငြႏွင့္ ေနထုိင္ရန္ မီးဖုိႏွင့္ အခန္း သီးျခားစီရွိသည့္ အိမ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား။
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ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းထဲ 
ထည့္သြင္းျခင္း 

မိသားစုတြင္း ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းသြင္းျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ ကေလးငယ္၏ 
တရားဝင္ေၾကာင္း သက္ေသခံအေထာက္အထား တစ္ခု၊ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည့္ 
အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒ42 ၊ ၁၉၈၃ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒ43  ႏွင့္ ၁၉၉၃ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ44  
အရ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းသြင္း မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  
မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးကုိ ေမြးဖြားၿပီး ၇ရက္အတြင္း ျမိဳ႕နယ္ 
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။45 မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ထုိျမိဳ႕နယ္ရုံးသုိ႔ တင္ျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 46

၁။ ျမိ႕နယ္ရုံးတြင္ ရရွိနုိင္ေသာ ေလ်ွာက္လႊာပုံစံမ်ား
၂။ ေမြးစာရင္း ပုံစံ (ပုံစံ ၁၀၃)

•	 ကေလးတြင္ ေမြးစာရင္းမရွိပါက၊ မိဘတစ္ဦးဦးအေနျဖင့္ ေမြးဖြားေပးသူ၏အမည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ကုိ 
ေရးသားနုိင္ပါသည္။

၃။ မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူ၏ မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားမ်ား (ဥပမာ နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္) (မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတစ္ေစာင္)
၄။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတစ္ေစာင္)

အရာရွိတစ္ဦးဦးက ထုိေလ်ွာက္လႊာကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး၊ ယင္းေလ်ွာက္ထားမႈကုိ လက္ခံသေဘာတူသည့္အခါ၊ ကေလးကုိ 
မိသားစု၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းပါလိမ့္မည္။ 

ေမြးစာရင္း မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

ကေလးတစ္ဦးသည္ ေဆးရုံတြင္ ေမြးဖြားျခင္း၊ သားဖြားဆရာ(မ) တစ္ဦး အကူအညီျဖင့္ ေမြးဖြား လွ်င္္္္္္ - သက္ဆုိင္ရာ 
ေမြးစာရင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေဆးရုံဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ သားဖြား ဆရာ(မ)မွ ျဖည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေမြးဖြားေၾကာင္း တရားဝင္အေထာက္အထားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး စာရင္းသြင္းေပးမည့္ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးအရာရွိထံသုိ႔ 
တင္ျပရမည္။ 
ေမြးဖြားစဥ္က စာရင္းမသြင္း ခဲ့ရလွ်င္ ကေလးငယ္၏ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူက ေမြးစာရင္း ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ ျဖည့္သြင္းၿပီး 
ေဒသအာဏာပုိင္တစ္ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားရမည္။ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူသည္ မိမိတုိ႔ေဒသရွိ ေဆးရုံတစ္ခုသုိ႔ 
သြားေရာက္ၿပီး ေမြးစာရင္း ေဖာင္ပံုစံ ၁၀၁ ကုိ ေဆးရုံဝန္ထမ္းမွ ျဖည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိရမည္။ တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူမွပင္ 
ထုိ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလုံးကုိ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရး အရာရွိထံတြင္ တင္ျပ၍ မွတ္ပုံတင္ရမည္။ 
ေမြးစားရင္ ေပ်ာက္သြားခဲ့လွ်င္ ေမြးစာရင္း ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း တရားရုံးေတာ္တစ္ခုတြင္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးေရွ႕တြင္ 
က်မ္းက်ိန္၍ ရပါသည္။ တရားသူႀကီးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ က်မ္းက်ိန္လႊာကုိ ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း သက္ေသခံ 
အေထာက္ အထားအျဖစ္ တင္ျပ၍ရပါသည္။ 

42  ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အပုိဒ္ ၉ ႏွင့္ ၁၀

43  ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အပုိဒ္ ၉ ႏွင့္ ၁၀

44  ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အပုိဒ္ ၉ ႏွင့္ ၁၀

45  ၁၉၈၃ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒ အခန္း ၁၂(က)(၁)(ကက)

46  ၁၉၈၃ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒ အခန္း ၁၂(က)(၁)
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အမႈသည္အား ေျပာျပႏုိင္သည့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ 
အႀကံေပးစကားမ်ား 

•	 ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ပုံစံမ်ားကုိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
ျဖစ္သည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ဌာနမွ ရရွိႏုိင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ ရုံးခြဲရွိသည္။ 

•	 အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မွမဟုတ္ဘဲ အျခားၿမိဳ႕နယ္မွ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားပါက ထပ္မံ 
ျဖည့္သြင္းရမည့္ေဖာင္မ်ား လုိအပ္သည္။ (အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ ျပင္ဆင္ပုံကုိ ၾကည့္ပါ)

•	 လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေစာေစာစီးစီး စတင္စုေဆာင္ထားပါ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မေနထုိင္ေတာ့ေသာ္လည္း 
ယခင္က မိမိ သုိ႔မဟုတ္ မိဘမ်ား အိမ္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမွ စာရြက္စာတမ္း ေထာက္ခံစာမ်ား ေတာင္းရန္ 
လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

•	 အခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ပါ။ မမွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါက 
ေနာင္အခါတြင္ ျပႆနာ ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ 

•	 ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္အတူ တြဲတင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလုံးကုိ မိတၱဴဆြဲ သိမ္းထားပါ။ 
•	 ပန္းေရာင္ကဒ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေထာက္အထားကဒ္ျပားမ်ား ကို မိတၱဴမ်ားဆြဲ သိမ္းထားပါ။ အီလက္ထေရာနစ္ 

မိတၱဴမ်ား အျဖစ္ ကြန္ျပဴတာ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားတြင္ သိမ္းထားႏုိင္ပါသည္။ 
•	 တရားဝင္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ေက်ာင္းဝင္စာရင္း၊ ႏွင့္ အျခားေသာ 

ေလွ်ာက္ထားလႊာ ေဖာင္ပုံစံမ်ားထဲက နာမည္တူအတုိင္း အသုံးျပဳပါ။

တင္ျပသည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား/ 
အခ်က္အလက္မ်ားရွိ ကြာဟခ်က္မ်ား 

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါအေထာက္အထားမ်ားကုိ လက္လွမ္းမမီွႏုိင္သည့္အခါ၊ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ေယဘူယ် 
အားျဖင့္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ဇယားရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မသိသည္တုိ႔ 
ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခါ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေသာ္လည္း ထုိ 
လုိအပ္ေနသည့္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား မည္သည္ေၾကာင့္ မရွိသည္ကုိ ရွင္းလင္းခ်က္ 
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

•	 က်မ္းက်ိန္လႊာ/မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား 
•	 သက္ဆုိင္ရာမွ ေပးစာမ်ား 
•	 တရားဝင္ အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဥပမာ - ေက်ာင္းမွတ္တမ္း၊ 

ေဆးရုံမွတ္တမ္း၊ ဓာတ္ပုံမ်ား) 
•	 ကၽြမ္းက်င္သူ/အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား 
•	 အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား 
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 က်မ္းက်ိန္လႊာ/မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္
  
က်မ္းက်ိန္လႊာသည္ က်မ္းကုိင္၍ မွန္ကန္ေၾကာင္း က်ိန္ဆုိထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ၿပီး၊ တရားရုံးေတာ္၏ တံဆိပ္ရုိက္ႏွိပ္ 
ထားသည္။ 
မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ကို ေရးသားသူကုိယ္တုိင္က လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳရၿပီး ၎ကုိ တရားရုံးေတာ္တြင္ 
အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး အတည္ျပဳေပးထားရပါသည္။ 
၎တုိ႔ကုိ ေလွ်ာက္ထားသူ ကုိယ္တိုင္မွျဖစ္ေစ၊ မိသားစုဝင္မွျဖစ္ေစ၊ ဆရာ(မ)မ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ဆရာဝန္မ်ားမွျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ 
ပညာရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူမႈဝန္းက်င္ရွိ ယုံၾကည္ထုိက္သည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမွျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ေပး၍ရသည္။ 
ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦး အေနျဖင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္/ က်မ္းက်ိန္လႊာတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳသည့္ ဥပမာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ  

•	 ေလွ်ာက္ထားသူ ကာလရွည္ၾကာေနခဲ့သည့္ ေမြးရပ္ေျမ စသည္တို႔မွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခုိင္အမာသက္ေသ 
ထူရန္၊ 

•	 မရႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု ဘာေၾကာင့္ မရရွိႏုိင္သလဲ ဟူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွင္းျပရန္၊ 
•	 ေရွ႕ကေလွ်ာက္ထားဖူးသည့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္၏ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မတူ 

ကြဲျပားျခားနားခ်က္ ရွိေနသည့္အခါ ရွင္းျပရန္၊
မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ ပါဝင္သင့္သည္။ 

•	 အမည္၊ လိပ္စာ၊ ႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ သက္ေမြးပညာရပ္ ဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္/ အတန္းပညာ 
•	 မည္သူ႔အတြက္ (ေလွ်ာက္ထားမည့္သူ) ရည္ရြယ္ ေရးသားေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူတုိ႔ 

ေတာ္စပ္ပုံ 
•	 သက္ေသခံခ်က္ကုိ ေပးရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
•	 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိက်သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အေနျဖင့္ 

၎အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ သိရွိထားပုံ 
•	 “မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံစာတမ္း” တြင္ ေရးသားထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း 

မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ေန႔စြဲတပ္၍ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ အတည္ျပဳထားရမည္ 

သက္ဆုိင္ရာမွ ေပးစာမ်ား

ယုံၾကည္ထုိက္သည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအဖြဲ႕ဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္ထုိက္သည့္ ပညာရွင္ (သင္ၾကားေရး ဆရာ(မ)၊ ဆရာဝန္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးအစရွိသူ) တုိ႔ထံမွ ေလွ်ာက္ထားသူ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးႏုိင္သည့္စာမ်ားကုိ ဆုိလိုပါသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားတြင္ 
ေရးသားေပးသူသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ေဖာ္ျပခ်က္၊ သက္ေမြးပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ေတာ္စပ္ပုံႏွင့္ အျခားေပးႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

တရားဝင္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေထာက္အထားမ်ား

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အေထာက္အထားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ဘုိးဘြားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ကာလရွည္ၾကာေနထုိင္ခဲ့ေသာ 
အေထာက္အထားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ဇယားတြင္ ပါဝင္သည့္ ေမြးဖြားရာ ေသဆုံးရာ ေန႕စြဲမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ား စသည့္ 
အျခားအခ်က္အလက္မ်ား၊ တင္ျပရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ - ေက်ာင္းဝင္မွတ္တမ္း၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ ေဆးရုံမွတ္တမ္းမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ 
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မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဘဏ္စာရင္း မွတ္တမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား၊ ေျမယာမွတ္ပုံတင္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ ငွားရမ္းမႈ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံမႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ အခြန္ေဆာင္ လက္ခံျဖတ္ပုိင္းမ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အထား ဓာတ္ပုံမ်ား (အခမ္းအနားမ်ား၊ နာေရး သုိ႔မဟုတ္ အုတ္ဂူေက်ာက္တုိင္မ်ား အစရွိသျဖင့္) တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား 
အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္သာ သင့္ေလ်ာ္ 
သည္။

ကၽြမ္းက်င္သူ/အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အထား အစီရင္ခံစာမ်ား

အရည္အေသြးမွီသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတုိ႔က ေပးသည့္ ၎တုိ႔၏အသိပညာႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳေၾကာင့္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အေပၚတြင္ တင္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာကုိ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္။
ဥပမာ - ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ေဒသတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း/အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ထိုအရပ္တြင္ အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းမႈ စံႏႈန္းနိမ့္ပါးသည္ကုိ စာျဖင့္ 
အတည္ျပဳေရးသားေပးႏုိင္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ လုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
ေပးအပ္တင္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းကုိ အတည္ျပဳေရးသားေပးႏုိင္သည္။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက 
ေလွ်ာက္ထားသူ၏ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ တင္ျပေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ေဆာင္းပါးမ်ား/အစီရင္ခံစာမ်ား

ေလွ်ာက္ထားသူအား အေထာက္အပံ့့ျဖစ္ေစမည့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ တရားဝင္ခ်ျပေသာ သတင္းစာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္း 
ဂ်ာနယ္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ဥပမာ - ေလွ်ာက္ထားသူသည္ လူကုန္ကူးမႈခံရျခင္းေၾကာင့္ ၎၏ မိခင္ ဖခင္ တုိ႔၏ 
အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္တုိ႔ကို တင္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အခါ၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ထုိေဒသတြင္ 
လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည့္အခါ ၎ကုိ သက္ေသ အျဖစ္တင္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 
အလားတူစြာ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၎၏ ေမြးရပ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
တင္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အခါ ယခုေနထုိင္ရာ လဝကတြင္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ထုိသတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ 
အသုံးဝင္သည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ ျငင္းဆိုခံရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ တမင္ 
ၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ထားခံရသည့္ အမႈသည္မ်ားအား ကူညီျခင္း 

ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ ျငင္းဆုိခံရသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ ကာလရွည္ၾကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ဘဲ ဆုိင္းငံ့ထားခံရသည့္ အမႈသည္မ်ား 
သည္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အကူအညီမ်ား ရယူရန္ လာေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမွ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ျငင္းပယ္ရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ မျဖစ္မေနေပးရန္ ဥပေဒအရ 
တာဝန္မရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ မိမိတုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာကုိ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အျငင္းခံရသည္ကုိ 
သိရွိရန္ ပုိမိုခက္ခဲပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရန္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားသည္ 
က်ိဳးေၾကာင္းစီေလ်ာ္မႈ မရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
အလားတူပင္ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္္ခ်ရန္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလကုိ ဥပေဒတြင္ 
ျပ႒ာန္းထားျခင္းလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရုံးမွ ၎တုိ႔၏ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္ ေလ့လာစိစစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ 
အခက္အခဲ ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
၂၀၁၇ ခုနစ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ တစ္ခုအရ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကုိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္တက် ပုံေဖာ္၍ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေနေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္အာရွအႏြယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မူဆလင္ 
လူမ်ိဳးမ်ား၊ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား အစရွိသူတို႔သည္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံသား အေထာက္အထားမ်ား 
ပုိမုိေတာင္းခံျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပုိမုိေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္၍ တရားမဝင္သည့္ အဖုိးအခမ်ားကုိ 
ေတာင္းခံျခင္း စသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။  ထုိသုိ႔ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ လက္ခံစဥ္းစားရန္ လေပါင္းမ်ားစြာ (အခ်ိဳ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ) ေစာင့္စားရေလ့ရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ မည္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ မရရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အျခားေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ 
ရရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ဥပေဒအရ ရပုိင္ခြင့္ရွိေသာ လူနည္းစု အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား 
ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားမွာ စီစစ္ေရးကဒ္မ်ား ရရွိရန္ ပုိမုိခက္ခဲ ၾကန္႔ၾကာေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမႈသည္မ်ားကုိ ကူညီေပးႏုိင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ား ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ယခု အခန္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ယူႏုိင္ခြင့္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ယူႏုိင္ခြင့္ ရရွိေစေရး ကုိ ၂၀၀၈ ခုနစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၃၄၇ ႏွင့္ ၃၄၈ တြင္ 
အာမခံထားပါသည္။ 

အပုိဒ္ ၃၄၇ 
အပုိဒ္ ၃၄၇ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ ထုိ႔ ျပင္ ဥပေဒ၏ 
အကာအကြယ္ကုိလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပုိင္ခြင့္ေပးရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အပုိဒ္ ၃၄၈
အပုိဒ္ ၃၄၈တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားကုိမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကုိးကြယ္ရာ 
ဘာသာ၊ ရာထူးဌာန၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈ 
မရွိေစရ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစရ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း တရားရုံးေတာ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ (၁) ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း တစ္မ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးထက္ပုိ၍ ခံရျခင္း ရွိမရွိ။ (၂) 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း (ဥပမာ - လူမ်ိဳး၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ က်ား-မ 
ျဖစ္တည္မႈ) အေပၚ အေျခခံသည့္ က်ဴးလြန္မႈ ဟုတ္မဟုတ္၊ (၃) က်ိဳးေၾကာင္းခုိင္လုံျခင္း မရွိသည့္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိသည့္ 
မတူညီသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး ရွိ/မရွိ တုိ႔႔ ျဖစ္သည္။ 

ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကုိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ားကုိ
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း 

ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ လေပါင္းမ်ားစြာ (အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ) ေစာင့္ဆုိင္းေနရေၾကာင္း 
ညည္းညဴ တုိင္တန္းၾကသည့္ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ပါသည္။ 
 
ပထမဦးဆုံး ေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနမႈသည္ မေလ်ာ္ကန္ေၾကာင္းကုိ 
အေလးအနက္ထားကာ၊ ထုိသုိ႔ ၾကန္႔ၾကာေနမႈက ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းကုိ ရွင္းျပသည့္ 
ေလ်ွာက္ထားမႈကုိ အျမန္ဆုံး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ပန္ၾကားသည့္စာကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ လဝကရုံးသုိ႔ ေရးသားေပးပုိ႔ 
ႏုိင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ လဝကရုံးသုိ႔သြားၿပီး စာကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ေပး၍ အမႈသည္အား 
ကုိယ္စားျပဳေနသည့္အေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ႏုိင္ပါသည္။ ေပးအပ္ခဲ့သည့္စာထဲတြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္၍ 
အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ႏုိင္ပါသည္။ နမူနာပုံစံကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈမရွိပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တစ္ခု ေနာက္ဆုံး 
ထား၍ လဝကရုံးမွ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ အဆုံးအျဖတ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေပးပါရန္ 
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ အာဏာေပးစာခြ်န္ေတာ္ ေလ်ွာက္ထားနုိင္ပါသည္။  ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းသည္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါက ေလွ်ာက္ထားလႊာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရး 
ႏွင့္ ၎၏ သက္ေရာက္မႈကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ (အေသးစိတ္တုိ႔ကုိ ေအာက္တြင္ ကုိးကားပါ) လဝကရုံးသုိ႔ စတင္၍ 
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စာေရးသားစဥ္ကတည္းက ေလွ်ာက္ထားလႊာအေပၚ တစုံတရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မေပးလွ်င္ တရားရုံးေတာ္၏ အမိန္႔ကုိ 
ေလွ်ာက္ထားရယူမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္ေအာင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေနာက္ဆုံးထား၍ 
ဆုံးျဖတ္ေပးပါရန္ ထည့္သြင္းေရးသား ႏုိင္ပါသည္။ လဝကရုံးသုိ႔ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်ိန္တစ္ခု (ဥပမာ - ၁၄ ရက္အတြင္း) 
အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ရန္ ေတာင္းဆုိၿပီး ထုိသတ္မွတ္ရက္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စာခြ်န္ေတာ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ ထိခုိက္မႈ ရွိရသည့္ အေထာက္အထားတုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္၏ 
ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ပါသည္။ လဝကရုံး၏ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထား 
သူသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနတစ္ခု ခံစားရင္ဆုိင္ေနရလွ်င္ ဆရာဝန္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူ 
ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ေထာက္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးစာရယူ၍ အေထာက္အထားျဖင့္ ပံ့ပုိးတင္ျပႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကုိ 
စာမ်က္ႏွာ ၃၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားလႊာ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္စဥ္ ၾကန္႔ၾကာေနမႈေၾကာင့္ 
ဘြဲ႕လက္မွတ္/ ေအာင္လက္မွတ္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ တကၠသုိလ္မွ ေထာက္ခံစာေတာင္း၍ 
သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ 

ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ျငင္းဆန္ျခင္း/ ပယ္ခ်ျခင္းကုိ ကုိင္တြယ္ျခင္း 

ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္ ေအာက္ပါျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အဆင့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
၁။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည္ကုိ သိရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္သည္။ လဝက 

ရုံးသည္ ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ ျငင္းပယ္ရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ဥပေဒအရ မျဖစ္မေနေပးရန္ မလုိအပ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အမႈသည္သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည္ကုိ သိရွိနားလည္ေအာင္ အကူအညီေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အေထာက္အထား သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မိသားစု မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ဇယား 
စသည္တုိ႔တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ျပႆနာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက 
ျပႆနာရွိသည့္ေနရာကုိ ေထာက္ျပ၍ လုိအပ္သည္တုိ႔ ျဖည့္စြက္ကာ အမႈသည္ကုိ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရန္ အကူအညီေပး 
ပံ့ပုိးႏုိင္ပါသည္။ ျပႆနာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အမႈသည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ရယူပါ။ 
လုိအပ္ေနသည့္ သက္ေသမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူျဖည့္စြက္ အမွားျပင္ဆင္၍ အသစ္ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခုိင္းပါ။    

၂။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီးသည့္အခါ လဝကရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွားကုိရွာပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
သည္ ထင္ရာစုိင္း တဖက္သတ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္လား၊ သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္အားျဖင့္ ခ်မွတ္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္လား၊ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ရရွိခြင့္ရွိသည့္ ကဒ္ျပားမရရွိဘဲ စိစစ္ေရးကဒ္ျပား အမွားရရွိထားသလား 
စသည္တုိ႔ကုိ သံုးသပ္ပါ။ ေတြ႕ရိွပါက ၿမိဳ႕နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ခရုိင္ လဝကရုံးသုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိ 
စုံလင္စြာ ေရးသား၍ မည္သည့္ေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ 
အယူခံစာကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ မူလေလွ်ာက္လႊာ မိတၱဴတစ္စုံႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း     
မ်ားကုိ စာႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပုိ႔သင့္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ တြင္ ဥပမာစာကုိ ၾကည့္ပါ။  

၃။ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အပိုဒ္ ၇၀ (ခ) အရ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီသုိ႔ 
တရားဝင္ အယူခံဝင္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ၁၉၈၃ ႏုိင္ငံသားဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းကမ္း (၅၀)၊ ျပဳႏုိင္ငံသား 
ေလွ်ာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္းကမ္း (၅၆ - က) ႏွင့္ ဧည့္ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
စည္းကမ္း ၅၁ - (က) တုိ႔အရ၊  အယူခံေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ ဗဟုိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ 
လဝကရုံးမွ တဆင့္ အယူခံလႊာကုိ တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ လဝကရုံးမွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ အမႈေခၚစာခြ်န္ေတာ္ 
သုိ႔မဟုတ္ အာဏာေပးစာခြ်န္ေတာ္ ေလ်ွာက္ထားရန္လည္း စဥ္းစားနုိင္ပါသည္။ 
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 တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သုိ႔  အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ အသနားခံျခင္း 

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ စာခၽြန္ေတာ္တင္သြင္းႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေပးအပ္ထားသည္ (အပုိဒ္ ၂၉၆၊ ၃၇၈၊ အခန္း ၁၈(ဂ) အရ) ႏုိင္ငံသား 
ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ မေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ ေတာင္းခံရန္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ 
အသနားခံသည့္ စာခၽြန္ေတာ္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိသည္။

ေအာက္ရုံးေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္၊ အစုိးရ အာဏာပုိင္၊ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔၏ တရားဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္မႈ1 အတြက္ 
ရုံးေတာ္သုိ႔ တင္ျပေတာင္းခံသည့္ အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ လဝကရုံး၊ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ 
က မမွန္ကန္ေသာနည္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္လွ်င္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အမႈေခၚ 
စာခၽြန္ေတာ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံႏုိင္သည္။ တရားရုံးေတာ္မွ အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္၍ အမႈကုိ မမွန္မကန္ ျငင္းဆုိထားသည္ဟု သေဘာတူပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ အမိန္႔စာထုတ္ႏုိင္သည္။ 
 
စာခၽြန္ေတာ္ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားမွာ အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ရုံးေတာ္ အစုိးရ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔၏ 
အမိန္႔ကုိျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္သည့္ ျပင္ဆင္မိန္႔ျဖစ္သည္။2 ပယ္ဖ်က္မိန္႔ ႏွင့္ မတူညီသည္မွာ 
အစုိးရ အဖြြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္၍ တရားဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုခုရေအာင္ (ဥပမာ - 
ေလွ်ာက္ထားသူကုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္) အင္အားသံုး/အာဏာသုံး ခုိင္းေစ၍ မရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ထုိအမိန္႔စာသည္ လဝကအရာရွိ၏ မေဆာင္ရြက္မႈ ျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ဘာေၾကာင့္ 
ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခုိင္းရာတြင္ လည္းေကာင္း အသုံးဝင္သည္။

၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တရားရုံးေတာ္သို႔ ေလ်ာက္ထားရန္ ျငင္းပယ္ထားသကဲ့သုိ႔ ရွိေသာ္လည္း 
ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ အမိန္႔ခ်မွတ္လႊာ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာကုိ 
ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္းအား ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ (အပုိဒ္ 
၆၈) အရ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္းမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ တစ္ခုတည္းသို႔သာ အယူခံခြင့္ေပးထားၿပီး ၎မွ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားစရာကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက တရားဥပေဒအရ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခြင့္မရွိ ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ရုံးေတာ္အမိန္႔ခ်ရန္ အသနားခံမႈအေပၚ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ခုိင္မာသည္။ 
ဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာ လႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္း စည္းကမ္းအရ မည္သည့္ဥပေဒမွ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔႔က်င္ေစရ၊ မကြဲျပားေစရပါ။ 
(၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၄၄၆, ၄၄၇) အေျခခံဥပေဒသည္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ 
အမိန္႔စာခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ရရွိထားၿပီး၊ ၁၉၈၂ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ မည္သည့္ဥပေဒမ်ိဳးကုိမဆုိ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက လႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ကာကြယ္မႈ ေပးထားသည္။ (အပုိဒ္ ၂၉၆၊ ၃၇၈ အခန္း ၁၈ - ဂ) 

1  Melissa Crouch, “Access to Justice and Administrative Law in Myanmar,” at 2 (Oct. 2014) ကုုိၾကည့္။

2 ယင္း၊ ကုုိၾကည့္။
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လႈံ ႔ေဆာ္တိုက္တြန္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

ေရွ႕ေနမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒက်င့္ထုံးႏွင့္တကြ၊ ထုိဥပေဒကုိ လဝကအရာရွိမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ လႈံ႔ေဆာ္တုိက္တြန္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုိ႔အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏုိင္ 
ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ မိမိအမႈသည္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ရလာဒ္မ်ားရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျငင္းပယ္ခံရသည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈတုိင္း 
အတြက္ အယူခံဝင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ယုတၱိမရွိသည့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈတုိင္း၊ တရားဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ 
တုိင္းအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းတုိ႔သည္ပင္လွ်င္ လဝကရုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဥပေဒကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ထုံလုပ္နည္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ပါဝင္အားျဖည့္ေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ စာခြ်န္ေတာ္ေလ်ွာက္ထားျခင္းသည္ ကြန္မြန္းေလာ (Common Law) ဥပေဒစနစ္၏ 
မူစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ (ေနာက္ပုိင္းစီရင္မႈမ်ားအတြက္) ဥပေဒအေျခခံမူျဖစ္လာနုိင္သည့္ စီရင္ထုံးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 
အလားအလာရွိၿပီး လဝကရုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ၁၉၈၂ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ကုိ ဦးတည္ႏုိင္ပါသည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပုိမုိတိုက္ရုိက္ဆန္သည့္ လႈံ႔ေဆာ္ရပ္ခံမႈမ်ိဳးတြင္ သင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လုိပါက၊ ေရွ႕ေနမ်ား 
ကြန္ယက္ သုိ႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေအာက္ပါလုပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္  
ႏုိင္ပါသည္။ 

•	 ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးျခင္း၊ 
•	 ဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊
•	 ျပည္သူ႔လူထုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသိအျမင္ တုိးပြားေစေရးအတြက္ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား 

ထုတ္ေပးျခင္း
•	 အစုိးရ၏ (လူ႔အခြင့္အေရးတုိးတက္မႈ) အစီရင္ခံသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 

ၾကီးၾကပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္းကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စင္ၿပိဳင္အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပျခင္း 
(ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ ၾကည့္ပါ)

ေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္ အမႈသည္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖင့္ ဥပေဒ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္ သေဘာေပါက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသုိ႔ေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးအတြက္ သင့္၏ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အတြက္ ပူးေပါင္းျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ ကုိ အစုိးရ မွ 

ေလးစားလုိက္နာမႈ ရွိ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ခုကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုိးၿပီးသည့္အခါ အစုိးရတစ္ရပ္သည္ ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ယႏၱရားအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္ 
ရွိၿပီး ၎တုိ႔မွာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ အေျချပဳအဖြဲ႕တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား
•	 လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ (HRC) ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ေနရာတြင္ အစားထုိး စတင္ခဲ့သည္။ 

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အစည္းအေဝးမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ၄၇ ႏုိင္ငံပါဝင္သည္။ 
၂၀၁၇ တြင္ A/HRC/RES/34/22 အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္းကုိ စတင္ခဲ့သည္။ 

•	 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ပုံမွန္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ (UPR) ကုိ ၂၀၀၆ ခုနစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ 
၎မွ ၂၀၁၁ႏွင့္ ၂၀၁၅ တုိ႔တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည့္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ၂၀၂၀ ႏုိဝင္ဘာတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ 

•	 လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ သီးျခားအေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံအလုိက္ 
သီးျခားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ၁၉၉၂ တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ 47

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကုုိ အေျခခံေသာ ယႏၱရား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

လြပ္လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ ၁၀ ခု 
ရွိၿပီး ၎တုိ႔က သက္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
လုိက္နာမႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံေပးသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ ယႏၱရား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳ၍ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိမရွိကုိ အကဲျဖတ္တုိင္းတာသည္။ 

•	 စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အပုိဒ္ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ အရ ေကာ္မတီမွ 
တည္ေထာင္ထားသည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကုိ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ တင္ျပရန္ 
လုိအပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ 
တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေပ။48

•	 ကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ညီလာခံ သေဘာတူညီမႈ 
မ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ သံတမန္က်င့္ဝတ္ႏွစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ 
ညီလာခံ သေဘာတူညီမႈ အပုိဒ္ ၄၄ အရ အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ 

47  ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး “လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ” (ေနာက္ဆုံးၾကည့္သည္ရက္စြဲ ၂၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၈) 

https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx.

48  ယင္း၊
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အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေပ။ 49

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီညီလာခံ သေဘာတူညီမႈ အပုိဒ္ ၁၈ အရ၊ 
အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ 
တရားစီရင္ခြင့္နယ္ေျမအတြင္း တစ္ဦးခ်င္းစီမွ တုိင္ၾကားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ လက္ခံစဥ္းစားေပးႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုိေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ သံတမန္က်င့္ဝတ္ လုိက္နာမႈအတြက္ သေဘာတူညီ 
လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳျခင္း မရွိေသးေပ။     

•	 မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီညီလာခံ သေဘာတူညီမႈ အပုိဒ္ ၃၅ အရ အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
သေဘာတူညီထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အနည္းဆုံး ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈကုိ 
သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေပ။ 50

ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ား 

လက္မွတ္ေရးထုိး သေဘာတူညီထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆုိင္ရာ 
ကိစၥမ်ားကုိ အစုိးရမ်ားမွ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ အေျချပဳ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ 
အစီရင္ခံစာ ေရးသားတင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးခ်င္း သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားမွ ေရးသားတင္ျပသည့္ 
အစီရင္ခံစာကုိ ကနဦးအစီရင္ခံစာဟုေခၚသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကာလအပိုင္းအျခားအလုိက္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ (အမ်ားအားျဖင့္ 
ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္) ထပ္မံေပးပုိ႔ တင္ျပရန္ လုိအပ္သည္။ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ ေရးသားတင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ တင္ျပထား 
သည္။ အစုိးရတစ္ရပ္၏ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ အစီရင္ခံစာကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ထုိေစာင့္ၾကည့္ေရး 
အဖြဲ႕မ်ားက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အၿပီးသတ္ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား ကုိ ထုတ္ေဝသည္။ 

အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ အရိပ္အစီရင္ခံစာမ်ား ဟုေခၚသည့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ သီးျခား 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ သေဘာတူညီမႈ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲသည့္အဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားလည္းရွိသည္။ အစုိးရ၏ 
အစီရင္ခံစာကုိ တင္သြင္းေလ့လာၿပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူကုိ ခ်ျပၿပီးသည့္အခါမွသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အရိပ္အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တင္သြင္းၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကုိ အစုိးရတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈတဝန္ခံမႈရွိစြာ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ အင္အားႀကီးသည့္ကိရိယာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ေစာင့္ၾကည့္ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ၎တုိ႔စုိးရိမ္သည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အၿပီးသတ္ 
ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

49  ယင္း၊

50  ယင္း၊
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုလသမဂၢ
အရင္းအျမစ္မ်ား51 

လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္

•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃၂/၅ (၂၀၁၆)
•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၆/၁၄ (၂၀၁၄)
•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀/၅ (၂၀၁၂)
•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀/၄ (၂၀၁၂)
•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃/၂ (၂၀၁၀)
•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၀/၁၃ (၂၀၀၉)
•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၁၀ (၂၀၀၈)

အစီရင္ခံစာမ်ား

•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ုပ္၏ အစီရင္ခံစာ A/HRC/ 
10/34 

•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ုပ္၏ အစီရင္ခံစာ A/HRC/ 
13/34 

•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ုပ္၏ အစီရင္ခံစာ A/HRC/ 
19/43

•	 ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ နုိင္ငံသားဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚခြဲျခား 
ဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ A/HRC/23/23

•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ုပ္၏ အစီရင္ခံစာ A/HRC/ 
25/28

•	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ နုိင္ငံသားရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ုပ္၏ အစီရင္ခံစာ A/HRC/ 
31/29

အေထြေထြမွတ္ခ်က္မ်ား
•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိက္ဖ်က္ျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဒုကၡသည္ 

အဆင့္အတန္း၊ ခုိလႈံမႈ၊ နုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ နိုင္ငံမဲ့မႈတုိ႔၏ လိင္သဘာဝႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာမ်က္ႏွာစာအေပၚ 
အေထြေထြအၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္ အမွတ္ ၃၂။  CEDAW/C/GC/32 (2014)

 

51  ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့မႈ (ေနာက္ဆုံးၾကည့္ခဲ့ခ်ိန္ ၁၅ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈) https://www.ohchr.org/EN/

Issues/Pages/Nationality.aspx.

35



ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။ နမူနာစာမ်ား

ေအာက္ပါတုိ႔သည္ အမႈသည္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားလႊာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳရာတြင္ 
အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ နမူနာစာပုံစံ ႏွစ္ေစာင္ျဖစ္ပါသည္။ အမႈ၏ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာတုိင္းအတြက္ 
အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စာဟူ၍မရွိႏုိင္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ၎စာမ်ားသည္ လမ္းညႊန္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳ၍ အမႈသည္၏ 
အမႈအလုိက္ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္၍ သက္ဆုိင္ရ ဥပေဒအလုိက္ သီးျခား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း၍ ေရွ႕ေနမ်ားက 

ျပင္ဆင္ေရးသား ေပးသင့္ပါသည္။

က။ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေရးသားေပးပုိ႔ 
ႏုိင္သည့္ စာ နမူနာပုံစံ 

သုိ႔ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ဌာန 
ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၅ ခုနစ္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းခဲ့သည့္ ကုိေအာင္စုိး၏ ေလွ်ာက္ထားလႊာမွာ 
ယခုဆုိလွ်င္ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္၍ ၎၏ ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ အျမန္ဆုံး စိစစ္ဆုံးျဖတ္ေပးပါရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
အမႈသည္ကုိယ္စား စာေရးသား ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။
ကုိေအာင္စုိး၏ ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၁။ ၁၅ ဇူလုိင္ ၂၀၁၈ ေန႔စြဲပါ ကုိေအာင္စုိး၏ မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ 
၂။  ၁၈ ဇြန္ ၂၀၁၆ ေန႔စြဲပါ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းစာ 
၃။ ကုိေအာင္စုိး၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားလႊာ မိတၱဴအျပည့္အစုံ
 (က) ကုိယ္ေရး ရာဇဝင္ 
 (ခ) မိသားစု မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ဇယား 
 (ဂ) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း 
 (ဃ) ေမြးစာရင္း 
 (င) ဖခင္၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား မိတၱဴ
 (စ) မိခင္၏ ျပဳႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား မိတၱဴ
 (ဆ) မိခင္၏ ေမြးစာရင္း 
 (ဇ) … အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိလွ်င္ ဆက္ထည့္ပါ ….
ကုိေအာင္စုိးသည္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အခန္း ၇ (ဂ) အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဖခင္ႏွင့္ ျပဳႏုိင္ငံသား မိခင္တုိ႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္ 
ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကုိေအာင္စုိး၏ ဖခင္သည္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အခန္း ၇ (က) အရ အျပည့္အဝ ႏုိင္ငံသား 
စိစစ္ေရးကဒ္ျပားကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္မွာ ျပဳႏုိင္ငံသား 
စိစစ္ေရးကဒ္ျပားကုိ ကုိင္ေဆာင္သည့္ ျမန္မာ မူဆလင္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 
ကုိေအာင္စုိးသည္ ၁၀ ရက္ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၅ တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားကုိ 
ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။ ကုိေအာင္စုိးသည္ ယခု အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္အတြင္း လူႀကီးမင္း၏ 
ရုံးသုိ႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္၍ ၎၏ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစုံတရာ ေမးျမန္း 
ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ၾကားသိရျခင္းမရွိပါ။ ယခု ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ 
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ေနရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိလည္း မေပးပါ။ 
ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားလႊာ ကုိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနသည္မွာ အက်ိဳးအေၾကာင္း မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ 
ထုိသုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္အမႈသည္အေပၚတြင္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိေနၿပီး အေရးအႀကီးဆုံးမွာ 
အေထာက္အထားမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ၎တက္ေရာက္လုိသည့္ တကၠသိုလ္သုိ႔ တက္ေရာက္ပညာသင္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ 
တကၠသိုလ္မွ စာကုိ အေထာက္အထားအျဖစ္ ပူးတြဲတင္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ႏွင့္တကြ ၎မိသားစုတြင္ 
စိတ္ပူပန္ေသာကႀကီးစြာ ခံစားေနရပါသည္။ ယခုလုိ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေနသည့္အတြက္ ထိခုိက္မႈအျပည့္အစုံကုိ ပူးတြဲပါ 
ေအာင္စုိး၏ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အမႈသည္၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားလႊာအေပၚ အျမန္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးပါရန္ 
စာေရးသား ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။ 
၎ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကတည္း ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားကုိ ေထာက္ထား၍ ေလွ်ာက္ထားလႊာအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၂၀၁၈ 
စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
(ထည့္သြင္း၍ ေရးသားလုိပါလွ်င္ - ယခု စာရသည္မွ ႏွစ္လအတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစုံတရာ ခ်မွတ္ေပးျခင္းမရွိပါက 
ကုိေအာင္စုိး၏ ေလွ်ာက္ထားလႊာကို ထပ္မံေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူ႔တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္သည့္ တရားရုံးခ်ဳပ္၏ 
အမိန္႔စာကုိ ရယူေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္ထားပါေၾကာင္း အသိေပးလုိက္ပါသည္။)

ခ။  ျငင္းပယ္ခံရသည့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာအေပၚ စိန္ေခၚ 
ေမးခြန္းထုတ္သည့္ စာ နမူနာ 

သုိ႔ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ဌာန 
ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္

ကၽြႏု္ပ္၏ အမႈသည္ ကုိေအာင္စုိး၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားလႊာအေပၚ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ ၂၆ ရက္ေန႔ ၾသဂုတ္ 
၂၀၁၈ ေန႔စြဲပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးပါရန္ စာေရးသား လုိက္ပါသည္။ 
ကုိေအာင္စုိး၏ ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၁။ ၁၅ ဇူလုိင္ ၂၀၁၈ ေန႔စြဲပါ ကုိေအာင္စုိး၏ မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ 
၂။  ၁၈ ဇြန္ ၂၀၁၆ ေန႔စြဲပါ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းစာ 
၃။ ကုိေအာင္စုိး၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားလႊာ မိတၱဴအျပည့္အစုံ
 (က) ကုိယ္ေရး ရာဇဝင္ 
 (ခ) မိသားစု မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ ဇယား 
 (ဂ) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း 
 (ဃ) ေမြးစာရင္း 
 (င) ဖခင္၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား မိတၱဴ
 (စ) မိခင္၏ ျပဳႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား မိတၱဴ
 (ဆ) မိခင္၏ ေမြးစာရင္း 
 (ဇ) … အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိလွ်င္ ဆက္ထည့္ပါ ….
ကုိေအာင္စုိး သည္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အခန္း ၇ (ဂ) အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဖခင္ႏွင့္ ျပဳႏုိင္ငံသား မိခင္တုိ႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္ 
ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကိုေအာင္စုိး၏ ဖခင္သည္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အခန္း ၇ (က) အရ အျပည့္အဝ 
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားကုိ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္မွာ ျပဳႏုိင္ငံသား 
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စိစစ္ေရးကဒ္ျပားကုိ ကုိင္ေဆာင္သည့္ ျမန္မာ မူဆလင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 
ကုိေအာင္စုိးသည္ ၁၀ ရက္ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၅ တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားကုိ 
ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။ ကုိေအာင္စုိးသည္ ယခု အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ကုိေအာင္စုိး ေလွ်ာက္ထားသည့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား မရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လူႀကီးမင္း၏ရုံးမွ ဆုံးျဖတ္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မွန္ကန္ျခင္း မရွိပါ။ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အခန္း ၇ (ဂ) အရ ကုိေအာင္စုိးသည္ 
ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ထုိက္သူျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ပူးတြဲစာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏုိင္ၿပီး ထုိဥပေဒအရ 
ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ထုတ္ေပးသင့္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိေအာင္စုိး၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားမႈ 
အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ အယူခံစာ ေရးသားအပ္ပါသည္။ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၃ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ကုိေအာင္စုိး၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားလႊာအေပၚ အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ဆုံးျဖတ္ေပး၍ 
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ထုတ္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။
၎ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကတည္း ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည့္ ကာလမ်ားကုိ ေထာက္ထား၍ ေလွ်ာက္ထားလႊာအေပၚ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကိုျပင္ဆင္၍ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ 
အေၾကာင္းျပန္ၾကား ထုတ္ေပးပါလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
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