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                “ဥပေဒေရးရာအႏွစ္ခ်ဳပ္” ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ၊(၉)ရက္ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင္႔ ကေလးသူငယ္တစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံသား ရပိုင္ခြင္႔

မိမိတို႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္ (International Commission of Jurists - 
ICJ) အဖြဲ႕မ ွ ဥပေဒၾကမ္းတြင ္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမလွိုက္နာ ေဆာင္ရြကရ္မည့္ တာ၀န္ဝတၲရားမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအပါအဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေယဘုယ် 
အားျဖင္ ့ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္-ICJ မ ွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတ ီထံသို႕ မိမိတို႕ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒေကာ္မရွင္-ICJ အဖြဲ႕၏ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေတြ႕ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ဇြန္လ (၁၉) 
ရက္ေန႕ႏွင္ ့ ဇူလိုင္လ(၂) ရက္ေန႕မ်ားတြင ္ ေပးပို႕ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒအႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ ္
ဇူလိုင္လလယ္၌ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင ္ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ထပ္မံေဆြးေႏြးမtႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမ ွအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင ္ - 
ICJ ၏ သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကိ ု ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက ္ အသိေပး မွ်ေ၀ေပးဖို႕ရန ္ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒေကာ္မရွင္- ICJအေနျဖင္ ့ ဖတ္႐tႈထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ 
မ်ားအရ ဤဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ ္ ျပ႒ာန္းခဲ႔ပါက လႊတ္ေတာ္အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္င ံ
တစ္ဝန္းရိ ွ လူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စု အေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္႔ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
အခြင္႔အေရးမ်ား၊ ထုိသို႔ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင္႔ လူ႕အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကိ ု
အကာအကြယ္ေပးရန ္ သိသာထင္ရွားေသာအခြင္႔အေရးတစ္ရပ္ကိ ု ဆံုးရံtႈးသြားႏိုင္သည္႕အတြက ္ မိမိတို႕ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒေကာ္မရွင္-ICJ အဖြဲ႕မ ွ  စိုးရိမ္မ ိ ပါသည္။ လက္ရိွ ဖတ္႐tႈထားသည္႔ ဥပေဒၾကမ္းအရ 
၎သည ္ကေလးသူငယ္တစ္ဦး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ပိုင္ခြင္႔ကိ ုအျပည္႔အဝ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ 
လက္ရိွ ေရးဆြဲထားသည္႔ ဥပေဒၾကမ္း၏မူေဘာင ္ တစ္ရပ္သည္ ၎၏ ေဖာ္ျပထားသည္႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွွင္႔ 
ကိုက္ညီျခင္း မရိွသည္႔အျပင္ ကုလသမဂၢကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ တာ၀နဝ္တၲရား မ်ားကိ ု လိုက္နာရန္ႏွင့္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန ္ပ်က္ကြက္ေနပါသည္။  

ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္ပါ အပိုဒ္ ၇ အရ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
ႏိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ျပည္တြင္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က ္
မ်ားေၾကာင္႔ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံမဲ ့ျဖစ္မလာေစရန ္တာ၀န္ရွိပါသည္။      

(၁) ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေမြးၿပီးၿပီးျခင္း မွတ္ပုံတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး နာမည္ရရွိဖို႔ရန္၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ 
လူမ်ိဳး (nationality) ျဖစ္ဖို႔ရန္ ႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကေလး၏ မိဘမ်ားမ ွ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ 
မိဘမ်ားမည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို သိႏိုင္ဖို႔ရန ္ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး မ်ားရွိသည္။  

(၂) သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားသည ္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႕ရန္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိ္ုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ 
လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား ႏိုင္ငံမဲ ့ မျဖစ္ေစရန ္ အေကာင္ထည္ေဖာ ္
ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ 

ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ ၇ တြင္ သိသာထင္ရွားစြာ 
ေဖာ္ျပထားသည္႔ အစိုးရတစ္ရပ္၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ တာ၀နဝ္တၲရားမ်ားႏွင္႔ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ရန္ဟူ၍ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္ၿငားလည္း၊ 
လက္ရိွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒေကာ္မရွင္-ICJ မ ွ ဖတ္႐tႈရခဲ႔ရသည့္ ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ပါရွိပါသည္။ 

ေမြးဖြားေၾကာင္းမွတ္ပုုံတင္သည္ ့ ကေလးသူငယ္တုုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆုုိင္ရာအခြင့္အေရးကု ိ
တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာလွ်င္ ရရွိေစရမည္္။  

လက္ရွိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ တြင္လည္း အလားတူ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
ပါရွိပါသည္ (သို႔ရာတြင္ ယင္း ၁၉၉၃ ဥပေဒတြင္ ေမြးဖြားမႈမွတ္ပုံတင္ခြင့္ကိုမူကား အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း 
မရွိေပ)။ ကေလးသူငယမ္်ားသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင ္ ပါရွိေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ 



 

 2 

ကိုက္ညီမွသာလ်င္ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္ ဟူ၍  အာဏာပိုင္မ်ားသည္  ထိုဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနမႈမွာ “တိုင္းရင္းသား” 
စာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္သူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ မ်ားစြာခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိၿပီး 
တစ္ဖက္သတ္ဆန္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၂၅%ေက်ာ္ခန္႔သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထားမ်ား မရိွၾကပါ။ ထိုအေျခအေနမ်ားက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားနည္းလာေစကာ  
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၃၄၇) ပါ ဥပေဒအရ “လူတိုင္း”သည္ ဥေပဒေရွ႕ေမွာက္၌ တန္းတူညီမွ်ရွိေစရမည္ 
ဟူသည္႔အခ်က္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအကာအကြယ္ကို တန္းတူည ီ ညီမွ်စြာရယူပိုင္ခြင္ ့ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ား 
ႏွွင္႔လည္းေကာင္း ဆန္ ့က်င္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင ္ ကေလးသူငယ္အမ်ားအျပားသည ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ ္ အသိအမွတ ္
ျပဳျခင္း မခံရသည္႔အတြက္ ၎တို႔၏ လူ႕အခြင္႔အေရးမ်ားကိ ု ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႕အခြင္႔အေရးဥပေဒမ်ားအရ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစံႏtႈန္းမ်ားႏွင္႔ 
လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွသည္႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒပါ အေတာ္မ်ားမ်ားေသာ “အေျခခံ 
အခြင္႔အေရးမ်ား”သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
မခံရသည္႔ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမtႈရိွသည္႔ ဥပေဒမ်ား၊ လက္ေတြ႕က်င္႔သံုးမtႈမ်ားေၾကာင္႔ 
ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမtႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမtႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ 
စည္းေႏွာင္မtႈ ရိွသည္႔ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း အကာအကြယ္ေပးထားသည္႔ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရး ရပိုင္ခြင္႔ အပါအဝင္ လူ႕အခြင္႔အေရးအေတာ္မ်ားမ်ားကိ ုလက္လွမ္းမမွီေစရန ္ဟန္႕တားလ်က္ရိွပါသည္။ 
လက္ေတြ႕အားျဖင္႔လည္း ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လူ႕အခြင္႔အေရး 
အေတာ္မ်ားမ်ားကိ ုရရိွျခင္း မရိွၾကပါ။  

ယခုပံုစံအရ ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၂ သည္လည္း အလားတူရလဒ္မ်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ 
လက္ရိွ ခြဲျခားမtႈမ်ားျဖစ္ေစသည္႔ ဥပေဒမ်ား၊ ဥပမာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒတြင ္ ပါဝင္သည္႔ ျပ႒ာန္းခ်က ္
မ်ားကိ ု ထည္႔သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳပဲ ကေလးသူငယ္တစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံသားရပိုင္ခြင္႔ကိ ု အသိအမွတ္ျပဳ သည္႔ 
အျမင္ျဖင္႔သာ ပုဒ္မ ၂၂ ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ မိမိတို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင-္ ICJ 
အဖြဲ႕မ ွအဆိုျပဳအပ္ပါသည္။ 

 “ေမြးဖြားေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္သည္႔ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မtႈဆိုင္ရာအခြင္႔အေရး 
ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုလသမဂၢကေလးသူငယ ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင္႔အညီ ရရိွေစရမည္။” 

ဥပေဒၾကမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင္႔အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန ္
ေဖာ္ျပထားသည္႔အတြက္ လက္ရိွ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ႔ပါက ဥပေဒဆိုင္ရာ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ၎၏ ကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားရန္ ဟူသည္႔ ျပ႒ာန္းခ်က ္
မ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒပါ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးမtႈရိွရပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
႐tႈပ္ေထြးမtႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားႏွင္႔လည္း ကိုက္ညီမtႈရိွရန ္
အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲရာ၌ ရွင္းလင္း တိက်စြာ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိတို႔ ICJ 
အဖြဲ႔အေနျဖင္႔ ဥပေဒၾကမ္း အပိုဒ္ ၂၂ “တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ” ဟူသည္႔ စကားရပ္ကို ဖယ္ရွားရန္ 
အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။  

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

ကေလးသူငယ္ဥပေဒၾကမ္းသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကတည္းက ေရးဆြဲလာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား 
လည္း ထြက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ ္ဇြန္လ (၇) ရက္ေန႕တြင ္  ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က 
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုငရ္နအ္တြက ္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႕ တင္ျပခဲ့ 
ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွတ္ခ်က္ျဖင့္  ျပန္လည္ေပးပို႕လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ ွယခုအခါတြင္ ေဆြးေႏြးေနလ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မွွတ္ခ်က္ (သို႔) 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင ္  ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၂ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ရွိမရွဆိိုသည္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင ္- ICJမွ သိရွိျခင္း မရွိပါ။ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ဇူလိုင္လလယ္တြင္ က်င္းပလာမည့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင ္ထပ္မံတင္ျပလာႏိုင္ဖြယ္ရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္
မ်ားအေနျဖင္႔လည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးလာႏိုင္ဖြယ ္ ရိွပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ 
အတည္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထ ံ ထပ္မံေပးပို႕ခဲ႔ပါက၊ ထိေရာက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ရွိမရွိေပၚမူတည္ၿပီး 
ယင္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ဥပေဒျဖစ္လာႏိုငဖ္ြယ ္ရွိပါသည္။ 
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“ႏိုု္င္ငံသားျဖစ္မႈ”  သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင္ ့ ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုးရတိ ု ့အၾကား ပတ္သက္မႈကိုု 
ေဖာ္ျပေပးသည္ ့ ဥပေဒဆိုုင္ရာသေဘာတရားတစ္ရပ ္ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းႏွင့္ဆန္က်င့္ဘက္ျဖစ္သည့္ “ႏိုု္င္ငံမဲ့မႈ” 
ဆိုုသည္မွာကား မည္သည့္ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရ၏ ႏုုိင္ငံသားမျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ 
“ႏုုိင္ငံတစ္ခုု၏လူမ်ဴိး”  (“nationality”)၊ “လူမ်ိဳး”  (“race”) သိုု ့မဟုုတ္ “မ်ိဳးႏြယ္စ”ု  (“ethnicity”) စသည့္ 
အသုုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ု နားလည္ထားၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆိုုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ယင္းအသုုံးအႏႈန္းမ်ားကို ု တခါတရံ ေပါင္းစည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
တလွည့္စီေသာ္လည္းေကာင္း သုုံးႏႈန္းၾကပါသည္။ ပုုံစံတစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္ သုုံးႏႈန္းေျပာဆိုုၾကသည္ေတာ ့
မဟုုတ္ေပ။ ႏုုိင္ငံအမ်ားစုုတြင ္ အထူးသျဖင္ ့ ကြဲျပားျခားနားသည္ ့ လူမိ်ဳးေပါင္းစုုံရွိသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ိဳးတြင ္ ႏိုုင္ငံသား 
အခြင့္အေရးကို ု လူမ်ိဳးစုုအမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ “ႏုုိင္ငံ၏လူမ်ိဳးမ်ား” (“nationalities”)ပါ ပါ၀င္ေစရန ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လြတ္လပ္ၿပီးစ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္ “ႏိုု္င္ငံ၏လူမ်ိဳး” (“national”) သို႔မဟုုတ္ 
“ဌာေနတိုုင္းရင္းသား” (“indigenous”) စသည္တိုု႔ကိုု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
ေရြ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား၏ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ား အပါအဝင္ မတူညီသည့္ ေနာက္ခံရွိသည့္ လူမ်ားအား ႏုုိင္ငံသား 
ျဖစ္ႏိုုင္ေစခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုုႏွစ္တြင ္ လက္ရွိက်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ႏုုိင္ငသံား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ကို ု စတင ္
မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ု သတ္မွတ္ထားသည့္ “တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး”  စာရင္းႏွင္ ့ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး 
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။ (ယင္း အသုုံးအႏႈန္းမ်ားကို ုအေသးစိတ္ရွင္းလင္းမႈကို ုအခန္း (၃) ႏွင္ ့အခန္း (၄) တြင ္
အေသးစိတ္ဖတ္႐tႈ ႏိုုင္ပါသည္။) 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္ ့ ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင္ ့ မည္မွ်ကိုက္ညီမtႈ 
ရွိသည္ကို သံုးသပ္ထားသည္ ့ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မtႈအတြက ္ ျမန္မာ့ဥပေဒမူေဘာင ္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ အေသးစိတ ္
ႏွင္ ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံသားျဖစ္မtႈႏွင္ ့ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ 
ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင္ ့ လုပ္ေဆာင္ရႏ္ုျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင္ ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊၂၅ ရက္ေန႕တြင ္
ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္- ICJ ၏ အစီရင္ခံစာတြင ္ၾကည့္႐tႈႏုိင္ပါသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင ္- ICJ အဖြဲ႔သည္ မိမိတို႔အဖြဲ႕၏ ဥပေဒကြၽမ္းက်င္မႈျဖင့္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ တရားေရးစနစ္မ်ား ခိုင္မာလာေစရန္ လူအခြင့္အေရးႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးကိုု 
အားေပးျမႇင့္တင ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင-္ICJ  အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာကို ၁၉၆၃ခုႏွစ္တြင ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
အေစာပိုင္းကာလကတည္းမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငရံွ ိ တရားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရႏွင္ ့ အရပ္ဖက္ 
လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္။ 

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚႏွင္း၀င္းေအာင ္ (ICJ - ဥပေဒအႀကံေပး)၊ hninwin.aung@icj.org, 
၀၉၄၂၈၁၂၂၇၉၄ ၊ ေရွာန္ဘိန္း (ICJ - ဥပေဒအႀကံေပး)၊ sean.bain@icj.org ၊ ေဒါက္တာ ဂ်ာဆိုင္းအိန ္(ICJ - 
ဥပေဒသုေတသီ) jaseng.ing@icj.org။ 

ဆက္စပ္ဖတ္႐tႈရန္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕(International Commission of Jurists – ICJ) မ ွ
ယင္းတိ ု ့၏ “ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မtႈ ႏွင္ ့ လူအခြင့္အေရး - ဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည ္
ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန ္ ႏွင္ ့ လုပ္ေဆာင္ရန ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွျခင္း” ၂၀၁၉  ခုႏွစ ္ ဇုန္လ ၂၅ ရက္။ 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/06/Myanmar-Citizenship-law-reform-Advocacy-
Analysis-Brief-2019-BUR.pdf  

 


