ခရစ်ယာန်ဘာသာ
ခရစ်ယာန်လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ
ြ င်း
၁။
ခရစ်ယာန်လက်ထပ်ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ခရစ်ယာန်လက်ထပ်ထိန်း ြမားခ
ြ င်းဆိုင်ရာဥပေဒတွင်
လက်ထပ်ထိမ်းြမားသူ�ှစ်ဦးအနက်တစ်ဦးသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်လျင် ေအာက်ပါနည်းလမ်း တစ်ခုခု
အတိုင်းလက်ထပ်ထိမ်း ြမားရမည်ဟု ြပဌာန်းထားသည်။
(က) ဘုရားေကျာင်းတွင် ခရစ်ယာန်ဓမ�ဆရာ၏ေရှ�၌ ဘုရားေကျာင်း၏ဓေလ့ထုံးတမ်းစည်းမျဥ်းအခမ်း
အနားတို��ှင့်အညီ လက်ထပ်ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း။
(ခ) စေကာ့တလန်အမျိ�းသားတို�၏ဘုရားရှိခိုးေကျာင်းတွင် ယင်းေကျာင်း၏တရားေဟာဆရာက
� ီးက
ယင်း ဘုရားရှိခိုးေကျာင်း၏ဓေလ့ထုံးတမ်း နည်းလမ်း အခမ်းအနားတို��ှင့်အညီ လက်ထပ်ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း။
(ဂ) ခရစ်ယာန်လက်ထပ်ထိမ်းြမားခ
ြ င်းဆိုင်ရာအက်ဥပေဒအရလက်ထပ်မဂလာပ
� ြ �လုပ်�ိုင်ခွင့် လက်မှတ်
ရရှိထားေသာခရစ်ယာန်ဓမ�ဆရာကလက်ထပ်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဃ) လက်ထပ်ထိမ်း ြမားြခင်းဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိက (သို�) ယင်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိေရှ�ေမှာက်တွင်
လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း ၊
(င) တိုင်းရင်းသား ခရစ်ယာန်များအား လက်ထပ်ထိမ်း ြမားရန် အခွင့်လက်မှတ်ရရှိထားသူ။
ခရစ်ယာန်ဘာသဘကိုးကွယ်ေသာ ေယာကျ်ားက ဗုဒ�ဘာသာ မိန်းမကို လက်ထပ်လိုလ�င် အထက်ေဖာ်
ြပပါနည်းလမ်းအတိုင်း လက်ထပ်ရန်မလို ။
၂။
ခရစ်ယာန်ဓမ�ဆရာ၏ေရှ�ေမှာက်တွင် လက်ထပ်ထိမ်း ြမားလိုသူတို�အနက်တစ်ဦးသည် ဆိုင်ရာ ဓမ�ဆရာ
အားအေက
� ာင်း �ကားစာေပးပို�ရသည်။ အေက
� ာင်း �ကားစာ ရရှိသည့်အခါ ဓမ�ဆရာသည် မိမိ၏ ဘုးရား ေကျာင်း
တွင်ကပ်ထားရမည်။ လက်ထပ်လိုသူအနက် တစ်ေယာက်သည် အရွယ်မေရာက်ေသးလ�င် ဆိုင်ရာ ထိမ်း ြမား ေရး
မှတ်ပုံတင်အရာရှိသို�ယင်းအေက
� ာင်း �ကားစာမိတ��တစ်ေစာင်ေပးပို�ရမည်။ဓမ�ဆရာကလက်ထပ်ေပးရန် သေဘာ
တူသည့် အခါ ဓမ�ဆရာသည် ယင်းသို�အေက
� ာင်း �ကားထားေက
� ာင်း သက်ေသခံ လက်မှတ်ထုတ်ေပးရမည်။
ယင်းသက်ေသခံလက်မှတ်ထုတ်�ပီး ေလးရက်ေကျာ်လွန်မှလက်ထပ်ေပးရသည်။ ယင်းသက်ေသခံ လက်မှတ်
ထုတ်ေပးပ
� ီး ေနာက်�ှစ်လအတွင်း ထိမ်း ြမားြခင်းြပ�ရသည်။ထိမ်းြမားခ
ြ င်း�ှင့်စပ်လျဥ်း၍မှတ်ပုံတင်စာအုပ် များ
ထားရှိရမည်။
၃။
ထိမ်း ြမားေရးမှတ်ပုံတင် အရာရှိေရှ�တွင် လက်ထပ်ထိမ်းြမား လိုသူတို�အနက် တစ်ဦးသည် ဆိုင်ရာ ထိမ်း
ြမားေရးမှတ်ပုံတင်အရာရှိအားအေက
� ာင်း �ကားစာေပးပို�ရသည်။အေ �ကာင်း �ကားစာရရှိသည့်အခါ ထိမ်းြမားခ
ြ င်း
မှတ်ပုံတင် အရာရှိသည် မိမိ၏ �ုံးတွင် ယင်းအေက
� ာင်း �ကားစာကို ကပ်ထားရမည် ြဖစ်သည်။အေ �ကာင်း �ကားစာ
ရရှိသည့်အေ �ကာင်း သက်ေသခံလက်မှတ်ထုတ်ေပးရမည်။ယင်းသို�ထုတ်ေပးပ
� ီး ေနာက်�ှစ်လအတွင်း လက်ထပ်
ထိမ်း ြမားမ��ကိုေဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းထိမ်းြမားမ�ကို မှတ်ပုံတင်ထားရမည်။

၄။
အာရှတိုက်သား မျိ�း�ိုးရှိေသာ ခရစ်ယာန်များကို ခရစ်ယာန် ထိမ်းြမားခ
ြ င်း ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၉ အရ
ခန်�ထားခ
ြ င်းခံရေသာ အာရှတိုက်သား ခရစ်ယာန်များအား ထိမ်းြမားေပး�ိုင်ခွင့်ရှိသူေရှ�၌ လက်ထပ် �ကလ�င်
အေက
� ာင်း �ကားစာေပးရန်မလိုဘဲ ချက်ချင်း ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း ြပ�လုပ်�ိုင်သည်။

အေမွဆက်ခံေရး�ှင့် သားသမီးထိန်းသိမ်းေရး
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ၏ အေမွဆက်ခံေရးကို အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒ (The Succession
Act) အရ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များမှာ ေသတမ်းစာေရး ခွင့်ရှိသြဖင့်
အေမွဆက်ခံြခင်းဥပေဒပထမပိုင်းတွင် ြပဌာန်းချက်များ�ှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ြပဌာန်းချက်များအရ ခရစ်ယာန်
ဘာသာဝင်များသည် ေသတမ်းစာ (Wills) ေရးသား၍ ပစ�ည်းများကို ထိန်းသိမ်းရန် အေမွခွဲေဝယူရန်၊
သားသမီးထိန်းသိမ်းရန်စသည်တို�ကို မှာတမ်း ြပ��ိုင်ပါသည်။ ေသတမ်းစာတရားမဝင်ြခင်း၊ ေသတမ်းစာ
မေရးဖ
ြ စ်ြခင်းရှိလ�င် ယင်းဥပေဒ၏ပ
ြ ဌာန်းချက်များ�ှင့်အညီ အေမွထိန်းစာ ေလ�ာက်ထား၍လည်းေကာင်း၊
အေမွဆက်ခံခွင့်လက်မှတ်ကို ေလ�ာက်ထား၍လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။
သားသမီးများအုပ်ထိန်း ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ အုပ်ထိန်းသူ�ှင့်
(Guardian and Wards Act) အရ ေလ�ာက်ထား�ိုင်ပါသည်။

အုပ်ထိန်းခံရသူများ

အက်ဥပေဒ

မိုဟာေမဒင်ဘာသာ
ထိမ်းြမားခ
ြ င်း
၁။
ထိမ်း ြမားမ��မှာ သေဘာတူ ပဋိညာဥ်အတိုင်း လင်မယား အရာေရာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်းပင် ြဖစ်
သည်။
၂။
ပဋိညာဥ်် အရ ထိမ်းြမားခ
ြ င်း ြဖစ်သြဖင့် ထိမ်းြမားသူတို�မှာ ပဋိညာဥ် ြပ�လုပ်�ိုင်သည့် အရည်အချင်းရှိရ
ေပမည်။
၃။
ဥပမာ-စိတ�ဇေရာဂါ မရှိရ၊ အသက်အရွယ်ေရာက်သူ ြဖစ်ရေပမည်။ (၁၅) �ှစ် ေသွးနီးစပ်သူမျာမဖ
ြ စ်ရ။
အချင်းချင်း ထိမ်း ြမားရန်ပိတ်ပင်ထားေသာအမျိ�းအစားများမဖ
ြ စ်ရ။
၄။
အရွယ်မေရာက်ေသးသူ ေယာကျ်ား�ှင့် မိန်းကေလးတို�မှာမူ ၊ အုပ်ထိန်းသူ၏ အခွင့်ရရှိပါမှ ထိမ်းြမား�ိုင်
သည်။ လင်မယားအရာေရာက်မည်။
၅။
တစ်ေနရာတစ်ချိန်တည်း၌သက်ေသများေရှ�၌ပထမေတာင်းရမ်းရမည်။ ဒုတိယလက်ခံရမည်။ သက်ေသ
များမှာလည်း ေယာကျ်ား�ှစ်ဦး (သို�မဟုတ်) ေယာကျ်ားတစ်ဦး၊ မိန်းမ �ှစ်ဦးဖ
ြ စ်ရမည်။

ထိမ်းြမားခ
ြ င်းတွင် ဟန်�တားချက်များ
၁။
ဘိုးေဘးမှဆင်း၍
စာရင်းမှာ -

ေသွးစပ်ေသာသူတို�အချင်းချင်း

မထိမ်း ြမား�ိုင်၊

ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းမပ
ြ ��ိုင်သည့်

( က )အထက်ဆန်၍ အေမ၊ အဘွား
( ခ ) ေအာက်စုန်၍ သမီး ၊ ေမ
ြ း
( ဂ ) ေမာင်�ှမ အချင်းချင်း အပ
ြ င် ၄င်းတို�ကေမွးဖွားေသာ ကေလးများ၊
( ဃ ) ဦး �ကီး ၊ ဦေလး ၊ �ကီးေဒ� ၊ အေဒ�
၂။

ဒုတိယအဆင့်အေန�ှင့်ေဆွမျိ�းသားချင်းေအာက်ပါအတိုင်းေတာ်စပ်လ�င်ထိမ်းြမားခ
ြ င်းမပ
ြ ��ိုင်( က ) မယား၏အေမ (သို�မဟုတ်) အဘွား
(ခ)

မယားအရာေမ
ြ ာက်�ပီးေနာက်မယား၏သမီး (သို�မဟုတ်) ေမ
ြ း တို��ှင့်ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း မပ
ြ ��ိုင်။

(ဂ)

အဖ၏ မယား (သို�မဟုတ်) အဘိုး၏မယား

( ဃ ) သား၏မယား (သို�မဟုတ်) သားမှဆင်းသက်သူတို�၏မယား။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေသွးရင်း�ှီးသူတို��ှင့်လည်းေကာင်း၊ ေဆွမျိ�းေတာ်စပ်သူတို��ှင့်လည်းေကာင်း
ထိမ်း ြမားလ�င် ထိုထိမ်း ြမားခ
ြ င်းသည် အလိုအေလျာက်ပျက်ြပယ်ပါသည်။

၊

ခရစ်ယာန် ေရဟူဒီ ၊ မိန်းမ�ှင့် ထိမ်းြမားေရး
ရှီယာဥပေဒအရ၊ ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း တရား၀င်ရန် ေယာကျ်ား�ှင့် မိန်းမ �ှစ်ေယာက်စလုံးသည်
မွတ်စလင်လူမျိ�းများ ြဖစ်ရမည်။ တစ်ဦးဦးက မွတ်စလင်လူမျိ�းမဟုတ်ခဲ့လ�င်၊ ထိုထိမ်းြမားခ
ြ င်းသည်တရားမ၀င်။
မွတ်စလင် ေယာကျ်ားတစ်ဦးသည် ခရစ်ယာန်ေရဟူဒီလူမျိ�း
ြခင်းြပ��ိုင်သည်။ ထိမ်းြမားခ
ြ င်းကို ြမ�တထိမ်း ြမားခ
ြ င်းဟုေခ�သည်။

မိန်းမတို��ှင့်

တရား၀င်ထိမ်း ြမား

စွန်နီဥပေဒအရ မွတ်စလင် ေယာကျ်ားတစ်ဦးသည် မွတ်စလင်မိန်းမမဟုတ်သူ ခရစ်ယာန် (သို�မဟုတ်)
ေရဟူဒီမိန်းမ�ှင့် ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းြပ��ိုင်သည်။ မွတ်စလင်မိန်းမတစ်ဦးသည် မွတ်စလင်ေယာကျ်ား တစ်ဦး�ှင့်သာ
တရား၀င် ထိမ်းြမားခ
ြ င်း ြပ��ိုင်သည်။အခ
ြ ား ခရစ်ယာန် (သို�မဟုတ်) ေရဟူဒီေယာကျ်ား�ှင့် အိမ်ေထာင်ြပ�လ�င်
အိမ်ေထာင်သည် တရားမ၀င်။
အကယ်၍ �ုပ်ထု�ုပ်ပွား ကိုးကွယ်သူ (သို�မဟုတ်) မီးပူေဇာ်သူ မိန်းမတို��ှင့် ထိမ်း ြမားလ�င် ထို
ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းမှာ တရားမ၀င်။

ထိမ်းြမားရာတွင် တားမ
ြ စ်ချက်များ
ေအာက်ပါ တားမ
ြ စ်ချက်များကို မလိုက်နာလ�င် ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း အထမေမ
ြ ာက်ေပ၁။

မွတ်စလင် မိန်းမတစ်ဦးသည် မိမိလင်ေယာကျ်ားရှိစဥ် အခ
ြ ားလူတစ်ဦးတစ်ေယာက်�ှင့်
အိမ်ေထာင်ြပ�ခဲ့သည်ရှိေသာ် ေနာက်အိမ်ေထာင်မှာ တရားမ၀င်။

၂။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေသွးနီးစပ်သူတို��ှင့် အိမ်ေထာင်မြပ�ရ။

၃။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေဆွမျိ�းရင်းြခာတို��ှင့် အိမ်ေထာင်မြပ�ရ။

၄။

မွတ်စလင်တစ်ဦးသည် ၄င်းကို အမိရင်းကဲ့သို� �ို�တိုက်ေမွး ြမ�လာသူ တစ်ဦး�ှင့် အိမ်ေထာင်
မပ
ြ �ရ၊ ထိုကဲ့သို�အိမ်ေထာင်ြပ�ခ
ြ င်းမှာ ေသွးနီးစပ်သူတို��ှင့် အိမ်ေထာင်ြပ�သည်�ှင့်မြခား ဟု
ယူဆသည်။

ေအာက်ပါတားမ
ြ စ်ချက်များ မလိုက်နာလ�င် ထိမ်းြမားခ
ြ င်းမှာနည်းလမ်းမကျဟု ယူဆသည်၁။

ပဥ�မ မယားယူြခင်း၊ မယားေလးေယာက်ရှိ�ပီးသူ မွတ်စလင်တစ်ဦးသည် ေနာက်ထပ်မံ
အိမ်ေထာင်မြပ�ရ ြပ�လ�င်နည်းလမ်းမကျ၊ ဥပေဒက ပိတ်ပင်တားမ
ြ စ်ချက်ကို မူလမယားတစ်ဦး
ကို ကွာခဲ့လ�င် ဖယ်ရှား�ိုင်သည်။

၂။

ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းြပ�သည့်အခါ သက်ေသများမရှိြခင်း။ ဤချိ��ယွင်းချက်မှာ မေတာ်တဆ ချိ��ယွင်း
ချက်ဟု မှတ်ယူ�ိုင်သည်။

၃။

ဘာသာမတူသူ�ှင့် အိမ်ေထာင်ြပ�ခ
ြ င်း ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၀င် ၊ ေရဟူဒီဘာသာ၀င်သူတို��ှင့်
အိမ်ေထာင်ြပ�ခ
ြ င်း အကျိ�းအပ
ြ စ်ကိုေဖာ်ြပခဲ့ေပပ
� ီ။ အြခားေသာ ဘာသာ၀င်များ�ှင့် အိမ်ေထာင်
ြပ�က ၄င်းအိမ်ေထာင်မှာ လုံး၀ တရားမ၀င်။

၄။

နီးစပ်သူ�ှစ်ဦးတို� တစ်ချိန်တည်း အိမ်ေထာင်ြပ�ခ
ြ င်း ၊ မိန်းမ�ှစ်ဦးတို� ေသွးနီးစပ်ေနပ
� ီး အကယ်
၍ တစ်ဦးမှာ ေယာကျ်ားဖ
ြ စ်လ�င် အချင်းချင်းအိမ်ေထာင်မြပ�ရဟု တားမ
ြ စ်ထားပါမူ ထိုကဲ့သို�
ေသာမိန်းမ�ှစ်ဦးကို တစ်ချိန်တည်းမွတ်စလင် ေယာကျ်ားတစ်ဦးက အိမ်ေထာင်မြပ��ိုင်။ ဥပမာညီအစ်ကို အရင်းအချာ (၂)ဦး

၅။

မိန်းမတစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် လင်ေယာကျ်ား အနိစ� ေရာက်သွားလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
လင်ေယာကျ်ား�ှင့် ကွာရှင်း �ပီးလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ အိမ်ေထာင်သစ်ကိုေဆာလျင်စွာ မပ
ြ �
�ိုင်၊ ဥပေဒအချိန် ပိုင်းြခားကန်�သတ်ေပးသည်။ ထိုအချိန်အတွင်း ၄င်းမိန်းမသည်
အိမ်ေထာင်မြပ�ရ။

အရွယ်ေရာက်လူလားေမ
ြ ာက်ြခင်း
ဟာနာဖီဥပေဒအရ၊ ေယာကျ်ားကေလးဖ
ြ စ်ေစ၊ မိန်းကေလးဖ
ြ စ်ေစ ၊(၁၅) �ှစ်ြပည့်လ�င် အရွယ်ေရာက်
သည် ဟုယူဆရသည်။
ရှီယာဥပေဒအရ မိန်းကေလးများတွင် ဓမ�ာတာအေလ�ာက် ေသွးေပ�လ�င် အရွယ်ေရာက်�ပီဟု ယူ
ဆသည်။

အုပ်ထိမ်းြခင်း�ှင့် ထိမ်းြမားခ
ြ င်း
အရွယ်မေရာက်ေသးသူ ေယာကျ်ားကေလးဖ
ြ စ်ေစ မိန်းကေလးဖ
ြ စ်ေစ၊ ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းမပ
ြ ��ိုင်၊ ထိမ်းြမား
ြခင်းြပ�ေသာ် ဥပေဒအရတရားမ၀င် သို�ရာတွင် အရွယ်မေရာက်ေသးသူတစ်ဦးအား အုပ်ထိန်းသူတို�က ထိမ်း ြမား
ေပးစား�ိုင်သည်။ အုပ်ထိန်းသူများ အစီစဥ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်၁။ အဖ
၂။ အဘိုး
၃။ အစ်ကို�ှင့် အခ
ြ ားအဖ ဘက်က အေမွဆက်ခံသူတို� အဆင့်အတန်းအေလ�ာက်
၄။ အမိ�ှင့် အမိဘက်က ေဆွမျိ�း
၅။ အစိုးရ

အရွယ်မေရာက်ေသးသူတို�အား အုပ်ထိန်းသူတို�က ထိမ်း ြမားေပးစားပ
� ီးေနာက် ၊ အရွယ်ေရာက်လာ
ေသာအခါ၊ ထိမ်းြမားခ
ြ င်းကို သေဘာတူသည်ဆို၍အတည်ြပ��ိုင်သည်။ (သို�မဟုတ်) ြငင်းဆန်�ိုင်သည်။
သို�ရာတွင် အဖ (သို�မဟုတ်) အဘိုးတို�ကထိမ်း ြမားေပးစားခဲ့လ�င် ထိုထိမ်း ြမားခ
ြ င်းမှာမပျက်ြပယ်�ိုင်။
အဖ (သို�မဟုတ်) အဘိုးက ဆိုးသွမ်းသည့်သေဘာအေလ�ာက်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ မေထမဲ့ြမင် ြပ�လုပ်၍ ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ထိမ်း ြမားေပးလ�င် ထိုထိမ်း ြမားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်�ိုင်သည်။
အခ
ြ ားအုပ်ထိမ်းသူတို�က ၊ အရွယ်မေရာက်သူကို ထိမ်းြမားခ
ြ င်း ြပ�လုပ်လ�င်၊ အရွယ်ေရာက် လာ
ေသာအခါ ၊ အေက
� ာင်းတစ်စုံတစ်ရာ မပ
ြ ဘဲလျက် ြငင်းဆန်�ိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မိန်းကေလးဘက်ကဆိုလ�င် အရွယ်
ေရာက်လ�င်ေရာက်ြခင်း၊ ၄င်းမှာ ြငင်းဆန်ခွင့်ရှိ၍ ြငင်းဆန်ေ �ကာင်းေ �ကညာရမည်။ ေယာကျ်ားကေလး ဘက်က
ဆိုလ�င် ခန်း၀င်ပစ�ည်း မေပးမိ၍ေသာ်လည်းေကာင်း မိန်းကေလး�ှင့် မစပ်ယှက်ေသးမီေသာ်လည်းေကာင်း
ြငင်းဆန်�ိုင်သည်။
ဤကဲ့သို�မြပ�လုပ်ခဲ့လ�င်ြငင်းဆန်ခွင့်ဆုံး��ံးသည်ဟုယူဆရမည်။သတိချပ်ရန်မှာ ြငင်းဆန်�ုံမ��ှင့် ထိမ်း ြမား
ြခင်းမှာပျက်ြပယ်သွားသည်မဟုတ်။ တရား�ုံးက အတည်ြပ�မှ ပျက်ြပယ်ေစသည်။ ဤအေတာအတွင်း အေမွ
ဆက်ခံခွင့် �ှစ်ဘက်စလုံး၌ ရှိေပသည်။

အီဒတ်
မွတ်စလင်မိန်းမတစ်ဦးသည် မိမိေယာကျ်ား အနိစ�ေရာက်�ပီးသည့်ေနာက်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ မိမိ
ေယာကျ်ား�ှင့် ကွာရှင်း�ပီးသည့်ေနာက်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ အခ
ြ ားေယာကျ်ားတစ်ဦးဦး�ှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ
အချိန်အတွင်း ေပါင်းေဖာ်စပ်ယှက်ြခင်း မပ
ြ �ရဟ ု ဤအချိန်ကို အီဒတ်ဟုေခ�သည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထိုမိန်းမကေလးရရှိပါက ၄င်းကေလး၏ အဖသည် မည်သူမည်၀ါဟု မမှားယွင်းေစ
ရန်အတွက်ပင်ြဖစ်သည်။
ထိုအချိန်ကာအပိုင်းမှာ ေယာကျ်ား အနိစ�ေရာက်ခဲ့လ�င် ၄လ�ှင့် ၁၀ရက် ၊ အကယ်၍ ထိုအချိန်၌ မိန်းမ
တွင် ကိုယ်၀န်ရှိခဲ့ေသာ် ၄လ�ှင့် ၁၀ ရက်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ ကေလးေမွး �ပီးမှေသာ်လည်းေကာင်း �ကာေသာ
အချိန်ပိုင်းကို ယူရေပမည်။
ထိုေစာင့်ထိန်းရေသာ အချိန်မှာ ေယာကျ်ားအနိစ�ေရာက်ေသာေန�မှစတင်ေရတွက်ရသည်။ ေယာကျ်ား
အနိစ�ေရာက်ေ �ကာင်း ေဖာ်ြပထားေသာ အချိန်ပိုင်းလွန်မှသိရလ�င် အီဒတ်ေစာင့်ထိန်းြခင်း ြပ�ရန်မလို။
ေယာကျ်ား�ှင့်ကွာရှင်းခဲ့လ�င် ဓမ�တာေသွး သုံး �ကိမ်ေပ�ပ
� ီးချိန် ဓမ�တာေသွးမဆင်းလ�င် သုံးလတိတိ
ကွာချိန်တွင် ကိုယ်၀န်ရှိခဲ့ေသာ် သုံးလထက် နည်းလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ များလ�င်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊
ကေလးေမွး�ပီးချိန်အထိ ထိုအချိန်မှာ ကွာရှင်းသည့်ေန�ကစ၍ ေရတွက်ရသည်။ ကွာရှင်းေ �ကာင်း အချိန်လွန်မှ
သိရလ�င် ၊ အီဒတ်ေစာင့်ထိန်းြခင်း ြပ�ရန်မလို။

ထိမ်း ြမားပ
� ီးေနာက် ေယာကျ်ား�ှင့်စပ်ယှက်ြခင်း မပ
ြ �ခဲ့လ�င် အီဒတ်ေစာင့်ထိမ်း ြခင်း ြပ�ရန်မလို။
နည်းလမ်းမကျ အိမ်ေထာင်ြပ�ခဲ့လ�င်ေယာကျ်ားအနိစ�ေရာက်လ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေယာကျ်ား�ှင့် ကွာရှင်း
လ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း အီဒတ်ေစာင့်ထိန်းချိန်မှာ သုံးလပင်ြဖစ်သည်။
အီဒတ်ေစာင့်ထိန်းချိန်တွင် မိန်းမတစ်ဦးသည် ၄င်း၏ ေယာကျ်ားအိမ်တွင် ဆက်လက်ေနထိုင်ရန် အခွင့်
ေရးရှိမည်။ လင်ေယာကျ်ား�ှင့် ကွာရှင်း၍ အီဒတ်ေစာင့်ချိန်တွင် ေယာကျ်ားထံမှ မယားစရိတ်ရပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း�ှင့် ပတ်သတ်၍ ရှီယာဥပေဒကတိကျပ
ြ တ်သားသည်။ ထိုဥပေဒအရ ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း တစ်
ရပ်မှာ ဥပေဒ အရမဟုတ်လ�င် ေနာက်ြပ�ပ
ြ င်၍မရ ဘယ်ေသာအခါမှ တရားမ၀င်�ိုင်။
အေခ
ြ ခံေကာင်းေသာ်လည်း ထုံးစံဓေလ့တစ်ခုကို မလိုက်နာ၍ ြဖစ်ေစ၊ ဟန်�တားချက်တစ်ခုခုကို
လျစ်လ���ခဲ့သည်ြဖစ်ေစ၊ တရားမ၀င်ခဲ့ြခင်းေက
� ာင့် ပျက်ကက
ွ ်ခဲ့ေသာကိစ� များကို ြပ�ပ
ြ င်ေပးက ထိုထိမ်း ြမားခ
ြ င်း
ကို လက်ခံအတည်ြပ��ိုင်ေပသည်။ လုံး၀တရားမ၀င်၍ ပျက်ြပယ်ေနေသာ ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းကို ဘာစတီး(လ်) ဟု
ေခ�သည်။
ထိုကဲ့သို�ေသာ ထိမ်းြမားသူအချင်းချင်း မည်ကဲ့သို�ေသာ တာ၀န် ၀တ� ရား အကျိ�းခံစားခွင့်မရှိ ၊ ခန်း၀င်
ပစ�ည်းေပးစရာမလို၊ အီဒတ်ေစာင့်ထိန်းရန်မလို။ ရေသာကေလးများမှာလည်း တရား၀င်ကေလးများ မဟုတ်ေချ။
အချင်းချင်း အေမွခံယူရန် ကိစ� မေပ�ေပါက်ေချ။
ြပ�ပ
ြ င်ေြပာင်းလ�ဲေပး�ိုင်ေသာ နည်းလမ်းမကျသည့်ထိမ်း ြမားမ�များ၌မူ၁။

အမှတ်မဲ့သက်ေသများေရှ�၌ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းမပ
ြ �ခဲ့ေသာ် ေနာက်သက်ေသများေရှ�၌ အတိအလင်း
ြဖစ်ေစ ၊သွယ်၀ိ�က်၍ြဖစ်ေစ ထိမ်း ြမားခဲ့သူ�ှစ်ဦးက ၄င်းတို�ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း ြပ�ခဲ့ပါပ
� ီဟု ၀န်ခံ
လ�င်မူ ပျက်ကွက်မ�ကို ပေပျာက်�ိုင်ေပသည်။

၂။

အုပ်ထိန်းသူ၏ သေဘာတူညီချက် မရဘဲလ�က်ထိမ်း ြမားခဲ့လ�င် ထိမ်း ြမားပ
� ီးသည့်ေနာက်
သေဘာ တူညီချက်ရလ�င် ထိမ်းြမားခ
ြ င်းမှာအတည်ြဖစ်သည်။

၃။

လက်ရှိမယားေလးေယာက်အြပင် ေနာက်တစ်ေယာက်ကို ထပ်မံယူေသာ်ေယာကျ်ားက မူလ
မယား တစ်ဦးဦးကို ကွာရှင်းလိုက်က ေနာက် ထိမ်းြမားခ
ြ င်းမှာ အတည်ြဖစ်သည်။

၄။

အီဒတ်ေစာင့်ထိန်းေနေသာသူ�ှင့် ထိမ်းြမားလ�င် ထိုအီဒတ် ေစာင့်ထိန်းချိန်လွန်လ�င် ထိမ်း ြမား
ြခင်းမှာ အတည်ြဖစ်သည်။

၅။

�ုပ်ထု�ုပ်ပွား ကိုးကွယ်သူ မိန်းမတစ်ဦး�ှင့် ထိမ်း ြမားပ
� ီးေနာက် ထိုမိန်းမက အစ�လာမ်ဘာသာ
(သို�မဟုတ်) ခရစ်ယာန် ဘာသာသို� ကူးေပ
ြ ာင်းလာသည့် အချိန်မှစ၍ ထိမ်းြမားခ
ြ င်းမှာ
အတည်ြဖစ်လာသည်။

၆။

ေသွးနီးစပ်လွန်း၍ တစ်ချိန်တည်း ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း မပ
ြ �အပ်ေသာ မိန်းမ�ှစ်ဦးကို ထိမ်းြမားခဲ့ေသာ်
တစ်ဦးဦးကို ကွာရှင်းလိုက်ပါက ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းမှာအတည်ြဖစ်သည်။ ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းြပ�ေသာ်
လည်း ကာမရာဂ စပ်ရှက်ခဲ့လ�င် မည်ကဲ့သို�မှ တရားဥပေဒစကား ေပ
ြ ာဆိုပိုင်ခွင့်မရှိ။ ေပါင်း
သင်းစပ်ယှက် �ပီးခဲ့ေသာ်ြငားလည်း-

(က) အေမွကိစ� တွင် အချင်းချင်းပတ်သက်ြခင်းမရှိ၊
(ခ)

ကေလးများမှာ တရား၀င် ကေလးများဖ
ြ စ်သည်၊

(ဂ)

ခန်း၀င် ပစ�ည်းေပးရမည်၊

(ဃ)

မိန်းမမှာ အီဒတ်ေစာင့်ထိန်းရမည့် တာ၀န်ရှိသည်။
လင်ေသသည်ြဖစ်ေစ ၊ လင်�ှင့်ကွာရှင်းသည် ြဖစ်ေစ အီဒတ်ေစာင့်ထိန်းချိန်မှာ (၃)လ
သာ ြဖစ်သည်။

တရား၀င်ထိမ်းြမားပ
� ီးသည့်ေနာက် ေပ�ေပါက်လာေသာ တရားဥပေဒ အရ တာ၀န်�ှင့်၀တ� ရားများ

၁။

ခန်း၀င်ပစ�ည်းေပးရန်၊

၂။

မိန်းမအား ေထာက်ပံ့ေက�းေမွးရန်၊

၃။

သင့်ေတာ်ေသာ အိမ်ေနရာေပးရန်၊

၄။

လင်ေယာကျ်ားတွင် မယားတစ်ေယာက်ထက် ပိုမိုရှိလ�င် ချစ်ခင်ေလးစားခ
ြ င်း ၊ တရားမ�တခ
ြ င်း
တူညီစွာေပးရန်၊

၅။

အခ
ြ ားလူများ�ှင့် မိတ်ေဆွေပါင်းသင်းဆက်ခံခွင့်ြပ�ရန်၊

၆။

ကွာရှင်း �ပီးသည့်ေနာက် ကေလးငယ်များကို �ကီး ြပင်းလာသည် အထိ �ကည့်��ေထာက်ပံ့ရန်၊

မယားအတွက်မှာမူ၁။

လင်ေယာကျ်ားကို သစ�ာရှိရန် �သဇာခံရန်၊ ၊

၂။

နာမကျန်းရှိခိျန်မှအပ စက်ဆုတ်ဖွယ်ရာအကျင့်ဆိုးမရှိလ�င် အချိန်မေရွး ေပါင်းသင်းစပ်ယှက်
ခွင့်ြပ�ရန်၊

၃။

ကေလးငယ်များကို �ို�တိုက်ေမွး ြမ�ရန်၊

၄။

အီဒတ်ေစာင့်ထိန်းရန်
အချင်းချင်းအေမွဆက်ခံ�ိုင်ေသာ်လည်း
လင်ေယာကျ်ားတွင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိ။

မယားပစ�ည်းအေပ�

ြမ�တထိမ်းြမားခ
ြ င်း
ြမ�တထိမ်း ြမားခ
ြ င်းဆိုသည်မှာ ယာယီထိမ်းြမားခ
ြ င်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤကဲ့သို�ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းကို ရှီယာ
ဥပေဒကသာ လက်ခံသည်၊ စွန်နီဥပေဒ ကလက်မခံ ၊ ယာယီအချိန်ပိုင်းကို ထိမ်းြမားခ
ြ င်းမပ
ြ �မီက ကန်သတ်
ရသည် ၊ မကန်�သတ်လ�င် တရား၀င်ထိမ်းြမားခ
ြ င်းမပ
ြ �မီက ကန်�သတ်ရသည်။ ကန်�သတ်သည့် အချိန် ကုန်လွန်
သွားလ�င် ထပ်မံအချိန်တိုးရန် သေဘာတူ ပဋိညာဥ် ြပ�လုပ်�ိုင်သည်။
ခန်း၀င်ပစ�ည်းေပးရသည်။ မေပးလ�င် ပဋိညာဥ်ပျက်သည်။ မွတ်စလင် ေယာကျ်ားတစ်ဦးးကခရစ်ယာန် ၊
ေရဟူဒီ (သို�မဟုတ်) မီးပူေဇာ်သူမိန်းမတစ်ဦးဦး�ှင့် ြမ�တထိန်း ြမားခ
ြ င်း ြပ�လုပ်�ိုင်ေသာ်လည်း မွတ်စလင်
မိန်းမတစ်ဦးက မွတ်စလင် မဟုတ်သူတစ်ဦး�ှင့် ထိုသို�ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းမပ
ြ ��ိုင်။ ဤကဲ့သို� ထိမ်း ြမားရာ၌ မယား (၄)
ေယာက်သာ ယူရမည်ဟု သတ်မှတ်ြခင်းမပ
ြ �။

ယာယီထိမ်းြမားခ
ြ င်း ( ြမ�တ ) မှ ြဖစ်ေပ�လာေသာဥပေဒ သေဘာ
၁။
လင်မယားအချင်းချင်းတွင် တစ်ဦး၏အေမွကို တစ်ဦးက မခံစား�ိုင်။သို�ရာတွင် လင်မယားေပါင်း သင်း
ေနခိုက်ရေသာကေလးများမှာ မိဘ၏အေမွကိုခံစား�ိုင်သည်။
၂။
ယာယီထိမ်း ြမားခ
ြ င်းတွင် မူလပဋိညာဥ်မှ မည်ကဲ့သို� ြဖစ်သည်ကို တိကျစွာ မေပ
ြ ာ�ိုင်လ�င်ေသာ်လည်း
ေကာင်း ၊ အချိန်ပိုင်းလွန်�ပီးေသာ်လည်းေကာင်း ၊ဆက်လက်ေပါင်းသင်းေနေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုထိမ်း ြမားခ
ြ င်း
မှာ ြမ�တထိမ်းြမားခ
ြ င်းပင် ြဖစ်သည်ဟုယူဆရ၏။ ထိုအချိန်တွင်ေမွးဖွားသည့်ကေလးများမှာ တရား၀င်ကေလး
များ ဟုယူဆရေပမည်။
၃။
ပဋိညာဥ်အတိုင်းအချိန်ေစ့လ�င် လင်ခန်း ၊ မယားခန်း ြပတ်သည်။အချိန်မေစ့လ�င် (သို�) လင်ကြပတ်စဲ
လိုလ�င် မိမိ၏တာ၀န်များကို အကုန်အစင်ြပ�လုပ်�ပီး ြပတ်စဲ�ိုင်သည်။
၄။
မည်။

ထိမ်းြမားခ
ြ င်း ြပ�လုပ်�ပီးေနာက် မေပါင်းသင်းမစပ်ယှက်လ�င် မယားကိုခန်း၀င်ပစ�ည်း တစ်၀က်ေပးရ

၅။
လင်မယားေပါင်းသင်းစပ်ယှက်�ပီးလ�င် ခန်း၀င်ပစ�ည်းအပ
ြ ည့်ေပးပ
� ီးသည့်ေနာက် ပဋိညာဥ်တွင်ပါေသာ
တာ၀န်များကို ေယာကျ်ားဖ
ြ စ်သူကေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆။

အချိန်မကုန်မီ မိန်းမကေယာကျ်ားထံမှ ထွက်ခွာလာလ�င် ခန်း၀င်ပစ�ည်းအချိ�းကျရ�ိုင်သည်။

၇။

ယာယီထိမ်း ြမားရာ၌ မိန်းမကေယာကျ်ားထံမှ မယားစရိတ်ေတာင်း ပိုင်ခွင့်မရှိ။

လင်မယားပ
ြ န်ေခ�လိုမ�
တစ်ဦးထံမှတစ်ဦး တရား၀င်အ �ကင်လင်မယားဖ
ြ စ်သည့်အချိန်တွင်း ထွက်ခွာသွာခဲ့လှ�င် ြပန်ေခ�လိုမ�
ြဖင် ့ တရားစွဲ�ိုင်သည်။ ေယာကျ်ားက တရားစွဲေသာ် မိန်းမက၁။

ဥပေဒအရ ည�ဥ်းပန်း�ှိပ်စက်၍ ကိုယ်ကိုအ��ရာယ် ြဖစ်ေစလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နာမကျန်း
ြဖစ်ေစလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊

၂။

မဟုတ်မမှန်ဘဲလ�က် အခ
ြ ားေယာကျ်ားတစ်ဦးဦး�ှင့် ေပါင်းသင်းစပ်ယှက်သည်ဟု စွပ်စွဲလ�င်
ေသာ်လည်းေကာင်း ၊

၃။

ခန်း၀င်ပစ�ည်းချက်ြခင်းေပးရန်
တာ၀န်ရှိေသာ်လည်း
အေက
� ာင်းများကိုြပ၍ အမ�ကိုခုခံ�ိုင်သည်။

မေပးလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း

မိုဟာေမဒင်ဘာသာဥပေဒက တရားမ၀င်ေသာ မယားငယ်ယူြခင်းကို အသိအမှတ်မြပ� ၊ လင်မယား
အဖ
ြ စ် �ကာရှည်စွာ ေပါင်းသင်းေနက
� သူ (၂ ) ဦးအားထိမ်း ြမားပ
� ီး ေပါင်းသင်းေနထိုင် �ကသည် ဟုယူဆ�ိုင်သည်။
လင်မယားကဲ့သို� ေပါင်းသင်းခါေနပ
� ီး ရေသာကေလးများကို တရား၀င်သားသမီးကဲ့သို� ြပ�စုြခင်းေ �ကာင့် မိဘတို�
မှာ လင်မယားဟု အသိအမှတ်ြပ��ိုင်လ�င် မိန်းမမှာတရား၀င်မယား ဟုယူဆ�ိုင်သည်။

ဟိ���ဘာသာ၀င်များ ဆိုင်ရာဥပေဒ
ထိမ်းြမားခ
ြ င်း
ဟိ���ဘာသာအရ ထိမ်းြမားေရးသည် လူမ�ေရးထက် ဘာသာေရးအတွက်ြဖစ်သည်။ ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းသည်
ပဋိညာဥ်သေဘာမ�သာ မဟုတ်ဘဲ ဘာသာေရး�ှင့်ဆိုင်ေသာ မဂလာတစ်
�
ခု ြဖစ်သည်။ ထို�ေ �ကာင့် ထိမ်းြမားပ
� ီး
ေနာက် လင်မယားကွာရှင်းေရးကို ခွင့်မြပ�ေပ။ ေနာက်အိမ်ေထာင်ြပ�ခ
ြ င်းကိုလည်း ခွင့်မြပ�ေပ။ တစ်ခါ
အိမ်ေထာင်ြပ�ပ
� ီး ေသပ
� ီးသည့်ေနာက်ပိုင်းအထိ ဆက်လက်တည်ရှိေနသကဲ့သို� ြဖစ်ေလသည်။
ဘာသာေရးအရ ဆိုလ�င် ထိမ်းြမားမဂလာပ
� ြ �ရာ သတို�သမီးအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ သတို�သား
အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း အသက်အရွယ်ကန်�သတ်ချက် မထားရှိေချ။ သို�ရာတွင် ၁၉၃၁ခု�ှစ် ကေလးသူငယ်
များထိမ်းြမားလက်ထပ်ေရးတားဆီးကန်�သတ်သည့် ဥပေဒအရ သတို�သားသည်အသက် ( ၁၈ )�ှစ်ထက်မငယ်
ေစရပါ။ သတို�သမီးသည် အသက် (၁၄ )�ှစ်ထက် မငယ်ေစရပါ။ အေရးက
� ီးသည့်အချက်မှာ ဟိ���ဘာသာ အရ
ထိမ်း ြမားလ�င် သတို�သား�ှင့်သတို�သမီးဇာတ်တူြဖစ်ရမည်။
၁၉၂၃ ခု�ှစ်အထူးထိမ်း ြမားမ�ေရးအက်ဥပေဒအရ ဇာတ်မတူသူ အချင်းချင်းထိမ်းြမားေရးကို ခွင့်ြပ�
ထားပါသည်။ အေမွခွဲေ၀ခွင့်�ှင့် လင်မယားကွာရှင်းခွင့်များကိုဟိ���ဥပေဒအရ လိုက်နာရန်မလိုေချ။
ေသွးသားေတာ်စပ်ြခင်းေ �ကာင့် ထိမ်းြမားခ
ြ င်းကို ပိတ်ပင်တားမ
ြ စ်ချက်များလည်း ရှိေလသည်။
မိမိဖခင်မှ ဆင်းသက်၍အမျိ�းေတာ်စပ်ေသာမိန်းကေလးကို ေယာကျ်ားကေလးက လက်ထပ် ထိမ်း ြမား
ြခင်းကို ခွင့်မြပ�ေပ။
ဟိ���ဘာသာ၀င်များ ထိမ်းြမားေရးအရ သတို�သမီးအေဖဖ
ြ စ်ေစ ၊ အေဖဘက်မှ အဘိုးြဖစ်ေစ ၊ အဖ
ဘက်မှ အခ
ြ ားေဆွမျိ�းများကဖ
ြ စ်ေစ ထိမ်းြမားေရးအတွက်ခွင့်ေပး�ိုင်သည်။ ထိုပုဂ�ိ�လ်များမရှိသည့်အခါမှသာ
သတို�သမီး၏အေမက ထိမ်း ြမားရန်ခွင့်ေပး�ိုင်ပါသည်။
ထိမ်း ြမားရန် မဂလာအခမ်
�
းအနားတွင် အဂ်ါ ( ၃ )ရပ် ြပည့်စုံရန်လိုအပ်ပါသည်(၁)

ထုံးစံအရ လက်ေဆာင်ေပးခ
ြ င်း�ှင့်လက်ခံြခင်း ၊

(၂)

ဘာသာတရား�ှင့် စပ်ဆိုင်ေသာ မီးဖိုြခင်း ၊ ထိုမီးဖိုကိုပူေဇာ်သက� ာယပ
ြ �ခ
ြ င်း ၊

(၃)

သတို�သားကသတို�သမီး�ှင့်အတူ အဆိုပါ
မဂလာကိ
�
စ� �ပီးြပည့်စုံသည်ဟု ယူဆပါသည်။

မီးဖိုကိုပတ်၍

(၇)လှမ်း

အချိန်မှသာလ�င်

အေမွဆက်ခံေရး
မျိ�းဆက်အစီအစဥ်များ - ေယဘုယျအားဖ
ြ င့် ေယာကျ်ား�ှင့်ပတ်သက်၍ အေမွဆက်ခံေရးတွင်
လိုက်နာအပ်ေသာ နည်းဥေပဒများသည် မိန်းမများအတွက် လိုက်နာရသည့် နည်းဥပေဒများ�ှင့် မတူပါ။

ဟိ���ဥပေဒအရ အေမွဆက်ခံေရးတွင် မိတက်ရှရဂိုဏ်းအယူအဆ�ှင့် ေဒယျာဘာဂဂိုဏ်း အယူအဆတို�
မတူေချ။
မိတက်ရှရဂိုဏ်းအရ ေယာကျ်ားများအတွက် ပူးတွဲထားေသာပစ�ည်းများကို ကျန်ရစ်သူကရရှိမည်။
သီးြခားပစ�ည်းအတွက်ကိုမူအေမွဆက်ခံေရးမျိ�းဆက်အစီအစဥ်�ှင့်အညီြပဌာန်းထားေသာ စနစ်အရ လိုက်နာရ
သည်။
ေဒယျာဘာဂဂိုဏ်းအယူအဆမှာ အေမွဆက်ခံမ�အခွင့်အေရးသည် သဂ
� ��လ်သည့်အခမ်းအနားအား
ြပ�ခွင့်�ှင့်အမ�အတန်းေပးေဝ�ိုင်ခွင့် ရှိသည့်အေပ�တွင် အေက
� ာင်း ြပထားသည်။ ဤအခွင့်အေရးကို သုံး၍လို
အပ်သည့်အခမ်းအနား�ှင့် �ိုးရာထုံးစံများကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်သူများသည် အေမွဆက်ခံ�ိုင်ခွင့်ရိှ �ကသည်။
ဤအခွင့်အေရးသည် ေသသူေအာက်မျိ�းဆက်(၃)ဆက် အထိစုန်သွား�ိုင်သည်။ အကယ်၍ ေအာက်သို�မစုန်
�ိုင်လ�င် အထက်သို�မျိ�းဆက်(၃)ဆက်ထိ ဆန်တက်�ိုင်သည်။
မိတက်ရှရဂိုဏ်းအယူအဆမှာ အေမွဆက်ခံရန်လိုအပ်ေသာ အဂါရပ်
� သည် မျိ�းဆက်နည်း ြခင်း �ှင့်
ေယာကျ်ားဖ
ြ စ်ရြခင်းကိုသာ အေက
� ာင်းြပ�ထားသည်။ မိန်းမများ၌ ကန်�သတ်ထားေသာအခွင့်အေရးရှိ၍
အေမွဆက်ခံပိုင်ခွင့်မှာ သမီးများ၊ အေမများ�ှင့် မုဆိုးမများသာရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို�ရာတွင် ေသသူ၏ ေယာကျ်ား
ေဆွမျိ�းများ၏ အခွင့်အေရး�ှင့်စာေသာ် များစွာနိမ့်ကျေလသည်။
မိတက်ရှရ�ှင့် ေဒယျဘာဂ (၂)ဂိုဏ်းစလုံးတွင် ေရှ�တန်းအကျဆုံး အေမွဆက်ခံပိုင်ရှိသူများ အထဲတွင်
သားများ၊ ေမ
ြ းများ�ှင့်ြမစ်များဟု အသိအမှတ်ြပ�သည်။ ဒုတိယအေခ
ြ အေန ြဖင့် မုဆိုးမသည် အခွင့်အေရး
ရှိသည်။
ေရှးက ဟိ���ဇာတ်ပျက်သွားလ�င် အေမွဆက်ခံပိုင်ခွင့် ဆုံး��ံးသွားသည်။
သို�ရာတွင် ယခုအခါ၌ The Hindu Inheritance (Removal if Disabilities) Act �ှင့် The Hindu
Law of Inheritance Amendment Act များအရ အေမွဆက်ခံမ�ဆုံး��ံး ြခင်းကို ကာကွယ်ေပးထားပါ သည်။
ေသတမ်းစာေရးခွင့်
ဟိ���ဘာသာဝင်များသည် ေသတမ်းစာေရးခွင့်ရှိပါသည်။
အက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များအရ ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။

ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင်

အေမွဆက်ခံေရး

ကျမ်းကိုး။ ။ဦးဗက
� ိ�င်( ဘီေအ၊ ဘီအယ်လ် ) ၏ "ခရစ်ယာန်ဘာသာ၀င်၊ မိုဟုေမဒင်ဘာသာ၀င်၊ ဟိ���ဘာသာ၀င်
တို��ှင့် သက်ဆိုင်ေသာဥပေဒသိမှတ်ဖွယ်ရာ အဖ
ြ ာဖ
ြ ာ

၁၉၈၉ ခု�ှစ်၊ ြမန်မာ�ိုင်ငံ တရားဥပေဒများပ
ြ ဆိငု ်ရာ အက်ဥပေဒ ( Buma Laws Act ) ပုဒ်မ -၁၃ (၁)
အရ အေမွဆက်ခံြခင်း၊ လက်ထပ်ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း၊ အမျိ�းဇာတ်အေက
� ာင်း၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတရားဆိုင်ရာ
အေလ့အထ, အဖွဲ�အစည်း, အေက
� ာင်းအရာ တစ်စုံတစ်ရာကို �ုံးေတာ်က စီရင်ဆုံး ြဖတ်ရန်ရှိသည့်အခါ
ေအာက်ပါအတိုင်း ဆုံးြဖတ်ရပါသည်၁။

အမ�သည်များသည် ဗုဒ�ဘာသာြဖစ်လ�င် ြမန်မာဓေလ့ ထုံးတမ်းဥပေဒအရ ဆုံးြဖတ်ရမည်။

၂။

အမ�သည်များသည် အစ�လာမ်ဘာသာဝင်ြဖစ်လ�င် အစ�လာမ်တရားဥပေဒအရ ဆုံးြဖတ်ရမည်။

၃။

အမ�သည်များသည် ဟိ���ဘာသာဝင်ြဖစ်လ�င် ဟိ���ဘာသာဝင်ဥပေဒအရဆုံး ြဖတ်ရမည်။

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက် The Christian Marriage Act. The Burma Divorce Act
The Succession Act တို�အရ ဆုံး ြဖတ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
ကေလးများအုပ်ထိန်းသည့်ကိစ�တွင် လူမျိ�းမေရွး၊ ဘာသာမေရွး Guardian and Wards Act အရ
ဆုံး ြဖတ်ရပါသည်။

