ေနာ္ေဝးႏူ
ိငင
္ ံသား ျဖစ္ျခင္းAတြက္ ေယဘုယ် လုိAပ္ခ်က္မ်ား။
ဝးႏူင္
By Peter Sang
ေယဘုယ် Aားျဖင့္ ေနာ္ေဝးႏူိင္င၌
ံ (ရ)ႏွစ္ေနထုိင္ျပီး Aျမဲေနထုိင္ခင
ြ (့္ permanent resident
permit/ bosettingstillatelse) ရရွိထားျပီးျဖစ္ပါက ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း(Norway
citizenship/ Norsk statsborgerskap)ကုိ ေလွ်ာက္ထား ႏူိငသ
္ ည္။ ေလွ်ာက္လႊာ Aတည္ျပဳ
ေပးျခင္း ရရွိႏူိငရ
္ န္Aတြက္ လုိAပ္ေသာAခ်က္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္းျဖစ္သည္။
၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ Aသက္ ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ သူျဖစ္ရမည္။ (မွတခ
္ ်က္။ ။ႏူိင္ငံမရွိေသာသူမ်ား
(stateless) ႏွင့္ မိခင္ (ဝါ) ဖခင္သည္ ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံသားျဖစ္ပါက Aက်ဳံးမဝင္ပါ။)
၂။ေလွ်ာက္ထားသူသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသAေထာက္ထားျပ ႏူိငရ
္ မည္။
ေယဘုယ်Aားျဖင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေသာ passport ျပသႏူိင္သူျဖစ္ရမည္။
၃။ ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံ၌ လက္ရွိေနထုိင္ေသာသူျဖစ္ရုံမက၊ ဆက္လက္ေနထုိင္ လုိေသာသူျဖစ္ရမည္။
၄။ ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံ၌ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစA
္ ေတာAတြင္းAနည္းဆုံး တရားဝင္ေနထုိင္ခင
ြ ့္ (Legal
stay/lovlig opphold) ျဖင္(့ ရ) ႏွစ္ေနထုိငသ
္ ူျဖစ္ျပီး ထုိႏွစ္မ်ားAတြင္း တရားဝင္ေနထုိင္ခင
ြ ့္
ကာလ/သက္တမ္း Aနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္ ရွိခသ
ဲ့ ူျဖစ္ရမည္။
၅။ ေနာ္ေဝးဘာသာစကား (ဝါ) ဆာမီ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္ေၾကာင္း (ဝါ) ေနာ္ေဝး
ဘာသာစကား သင္တန္း နာရီေပါင္း ၃၀၀ သင္ၾကားျပီးေၾကာင္း သက္ေသ Aေထာက္Aထား
ျပသႏူိငသ
္ ူျဖစ္ရမည္။ (ဤAခ်က္သည္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီးေသာ UပေဒAရ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလ (၁)
ရက္မွ စတင္၍ Aသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၅၅ ႏွစ္ၾကားရွိေသာသူမ်ားAား Aက်ံဳးဝင္ေစသည္။)
၆။ ရာဇဝတ္မႈမက်ဴးလြန္သူ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာသူ (ဝါ) စိတ္ပုိင္းခြ်တ္ယင
ြ ္းမႈေၾကာင့္
ေဆးကုသမႈ မခံသူ ႏွင့္ Aက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေသာသူလည္းျဖစ္ရမည္။
၇။ ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံသားေလွ်ာက္၍ မိမိႏူိင္ငံမူရင္း ႏူိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းAလုိAေလ်ာက္ မဆုံးရွံးခဲ့လွ်င္
မိမဆ
ိ ႏၵAေလ်ာက္ စြန္ ့လႊတ္ႏူိင္သူျဖစ္ရမည္။

Aထက္ပါလုိAပ္ခ်က္မ်ားမွ ျခြင္းခ်က္မ်ား။
•

Aသက္ (၁၈) ႏွစ္မျပည္ခ
့ င္ ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံသုိ ့ေရာက္ရွိျပီး လြန္ခဲ့ေသာ (၇) ႏွစ္
ေတာAတြင္း (၅) ႏွစ္ၾကာေနထုိင္ျပီးပါက ႏူိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွသ
ိ ည္။

•

Aကယ္၍ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံသားျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသူ (ဝါ) မွတ္ပုံတင္ထားေသာ
လက္တေ
ြဲ နထုိငေ
္ ဖာ္/ဖက္(registered partner/samboer) ျဖစ္လွ်င္္ လြန္ခဲ့ေသာ
၁၀ႏွစ္Aတြင္း (၃) ႏွစ္ၾကာ ေနထုိင္ျပီးပါက ႏူိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။

•

ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံသားျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ(ဝါ) ေနာဒစ္ (Nordic) ႏူိင္ငံသားျဖစ္လွ်င္ ၂ ႏွစ္ၾကာ
ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ ႏူိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။

•

ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံသား ျဖစ္သူမ်ား၏ Aထိန္းေက်ာင္းေAာက္ေန ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း၊
ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံ၌ ၂ ႏွစ္ၾကာေနထုိင္ျပီးပါက မိဘမ်ားႏွင့္Aတူ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါသည္။

•

ေနာ္ေဝးရွငဘ
္ ုရင္ မွလည္းထုိက္တန္သူကုိ ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း ခ်ီးျမင္၍
့ ရသည္။

Aျခားသိရန္လုိေသာAခ်က္မ်ား
Aကယ္၍ ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံမေရာက္ခင္ ႏူိင္ငံတင
ြ ္းေနထုိင္ခင
ြ ့္ ရရွိထားျပီးေသာသူ (ဝါ) ေနာ္ဒစ္
ႏူိင္ငံသားျဖစ္ပါက ေနထုိင္ကာလကုိ ေရာက္ရွိသည့္ေန ့မွစ၍ ရက္တြက္ခ်က္ေပးသည္။
ေရာက္ရွိသည့္ေနရက္ကုိ မမွတ္မိခဲ့ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္း (ဝါ) သန္းေကာင္စာရင္း႒ာန မွ
မွတ္ပုံတင္ေသာေန ့ရက္ ျဖင့္တြက္ခ်က္ေပးသည္။ ႏူိင္ငံAတြင္း တရားမဝင္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ကာလ
ကုိမူ တရားဝင္ေနထုိင္ေသာ ကာလAျဖစ္ တြက္ခ်က္ေပးျခင္း မရွိေပ။ ေနထုိင္ခင
ြ ့္ သက္တန္းတုိး၍
ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္ ကာလAတြင္းကုိလည္း တြက္ခ်က္ေပးျခင္းမရွိပါ။
ျပကၡဒိန္ တစ္ႏွစ္ၾကာကာလ Aတြင္းေနာ္ေဝးႏူိင္ငံ၏ Aျပင္သုိ ့ႏွစ္လၾကာ ေနထုိင္ခင
ြ ့္ရွိသည္။ ထုိ
(၂ ) လၾကာ ျပက္ကြက္မႈေၾကာင့္ ႏူိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းေလွ်ာက္ထားမႈကုိ Aေႏွာင့္Aယွက္ မရွိေစပါ။
(၂ ) လထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ျပက္ကြက္ခဲ့ ေသာAခ်ိန္ ကာလ Aားလုံးေပါင္းျပီး ႏႈတ္ေပး
မွာျဖစ္ပါသည္။ ေနထုိင္ခင
ြ ့္ Aတြက္ ေယဘုယ်လုိAပ္ေသာ Aခ်က္လက္မ်ားျပည့္ သူျဖစ္ရမည္။
မွတ္ခ်က္။

။ ဤ ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းေယဘုယ်လုိAပ္ခ်က္ သတင္းAခ်က္လက္

စာေစာင္ ကုိ Peter Sang မွစုေစာင္းဘာသာျပန္ တင္ျပထားပါသည္။ UDI website (www.udi.no ) မွ
ႏူိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း Uပေဒ ႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏူိင္ငံ Uပေဒ website ျဖစ္ေသာ www.lovdata.no မ်ားကုစာေရးသူ
ိစာေရးသူက
လုိAပ္သလုိ မွီကုိး Aသုံးျပဳ/
သူ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ
ျပဳ/ ဘာသာျပန္ ထားပါသည္
ထားပါသည္။ စုေစာင္း စာေရးသားျပဳစု
စာေရးသားျပဳစုသူ
ျပင္ဆင္
ဲ သာ္ ျပဳစုသူ၏ Aမွားသာလွ်င္ျဖစ္
င္ေရးသားျခင္
ရးသားျခင္း၊ Aက်ဳိးစီးပြားရွာျခင္း မလုပ္ရပါ။ AမွားA
းAယြင္း ရွိခ့ေ
ေၾကာင္း ဝင္ခံပါသည္။

