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ရိုဟင္ဂ်ာလူထုမ်ားအား နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္ ့မေပးပါက NUG အားအသိအမွတ္ျပဳရန ္
ခဲယဥ္းေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ုေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက  
ဖိအားေပးျခင္းနွင့ ္ဆက္စပ္လ်က္ ၄င္းတု ိ ့အား အဘယ္ေၾကာင့္ နုိင္ငံသား 

ေပးသင့္ေၾကာင္းသံုးသပ္တင္ျပခ်က္ 

နိဒါန္း 

 ယမန္ေန ့က က်င္းပခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ နုိင္ငံျခားေရးေကာ္ 
မတီ၏ ၾကားနာပြဲတြင္ ကုလသမဂၢဆုိင္၇ာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ဦးေက်ာ္မုိးထြန္းက စစ္ေကာင္စီအား 
ဒဏ္ခတ္အေရးယူေရးကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိနုိင္ခဲ့ျခင္းအား မ်ားစြာ တန္ဘုိးထား အသိ 
အမွတ္ျပဳပါသည္။ သုိ ့ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူထုမ်ားအေပၚနိုင္ငံသားေပးေရး၊ မေပးေရး နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိတိ 
က်က်ေျဖဆုိနုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ယင္းသုိ ့ဆုိပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ NUG အား 
အသိအမွတ္ျပဳေရးကုိ ဆန္ ့က်င္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ တခ်ိဳ ့က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ 
ၾကသည္။1 ယင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နုိင္ငံတကာလူ ့အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ နုိင္ငံတကာဥပေဒ၊ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအေျခခံမွ စာတမ္းတုိတခုျပဳစုျပီး ေအာက္ပါအတုိင္း သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 

     နုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း (Citizenship)  

ႏိုင္ငံသား (Citizen) ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအသုိင္းအဝန္းတခု၏အဖြ႔ဲဝင္၊ 
ပုဂၢိဳလ္ကုိဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးဘဝတရပ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပုိ 
င္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံ၏ကာကြယ္  
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိရရိွခံစားႏိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 
1 https://www.devex.com/news/experts-outline-actions-us-should-take-to-respond-to-myanmar-coup-99836 
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ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) 
အပုိဒ္ (၁၅)2တြင္ ‘ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် မိမိ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မခံေစရ၊ 
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကုိလည္း ျငင္းပယ္ျခင္း မခံေစရ။ လူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတ ႏိုင္ငံ 
၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူခြင့္႐ွိသည္’ ဟုျပဌာန္းထားသည္။ ယင္းႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ လူတိုင္းရရိွရမည့္ အေျခခံ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္၊  ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္3 စေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားပါ ရ႐ွိေစရမည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားသားတဦးအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအတြင္း အေျခခံအခြင့္အေရးသာ ခံစားခြင့္ရ႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး 
အခြင့္အေရးကုိမူ ခံစားခြင့္ မရရိွေပ။ ႏိုင္ငံသားအယူအဆႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး တုိ႔သည္ 
ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ိဳးစုတုိ႔ေပါင္းစည္း  ေနထိုင္ၾက 
သည့္ လူမ်ိဳးစုံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံသားအယူအဆ တုိးတက္ထြန္းကားရန္ပုိ၍လုိအပ္သည္။ ႏုုိင္ငံတ 
ႏုုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူမည္သူမဆုိ ႏိုင္ငံသား (citizenship) ျဖစ္ခြင့္ကုိ ဆုံး႐ံႈးမသြားေစရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒမ်ား4တြင္လည္း ရွင္းလင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳ ျပဌာန္းေပးထားသည္။  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒစနစ္တြင္ ျပည္တြင္းဥပေဒေအာက္ရိွ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈစည္းမ်ဥ္းသည္ ႏုုိင္ငံတ 
ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတႏုုိင္ငံ၏လူမ်ိဳးျဖစ္ခြင့္ကုုိ တဖက္သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း အပါ 
အ၀င္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညြန္း ႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည့္ စံထားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ဟု တသမတ္တည္း ထပ္မံ၍အတည္ျပဳ ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏ္ိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ ဥပေဒမ်ားအေပၚ အေျခတည္၍ 
မိမိတုိ႔ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ျပဳလုပ္၍ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံေဒသအဝန္းအဝ္ုိင္း 
အတြင္းေနထုိင္သူမ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဆုံး႐ံႈးမသြားေစရန္၊ ႏိုင္ငံမဲ့ ျဖစ္မသြားေစရန္ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား  
ျပဳလုပ္ၾကသည္။  

၁၉၆၉ ခုႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ကြန္ဗင္း႐ွင္း ပုဒ္မ (၂၀) (1969 The American 

Convention on Human Rights) တြင္ ‘လူတုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး႐ွိသည္။ 

 
2 ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) အပိုဒ္၁၅ ။ 
3 ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) အပုိဒ္(၂၁) လူတုိင္း 
မိမိတုိင္းျပည္၏ အစုိးရကုိ ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
4 သာဓကအားျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ (၁၅)၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးဆုိင္ရာ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ကြန္ဗင္း႐ွင္း (1957 Convention on the Nationality of Married 
Women) ပုဒ္မ (၁၊ ၂၊ ၃) ၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း (The 1965 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) ပုဒ္မ (၅)၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ေရးရာနွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ (International Covenant on Civil and 
Political Rights, ICCPR) ပုဒ္မ (၂၄)၊ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ 
ကြန္ဗင္း႐ွင္း (1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) 
ပုဒ္မ (၉)၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း ပုဒ္မ (၂၊ ၇) (The 1989 Convention on the 
Rights of the Child (CRC) ) စသည္။ 
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လူတုိင္းသည္ အျခားႏ္ိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရယူထားျခင္း မ႐ွိေသးပါက ထုိသူသည္ ၎ေမြးဖြားရာ 
နယ္နိမိတ္အတြင္း၊ ၎ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး႐ွိသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် 
၎၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အခြင့္အေရးကုိ ဆင္ျခင္မဲ့ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ေျပာင္း 
လဲပုိင္ခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ’ ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လူမႈေရးရာဆိုင္ရာ အာဖရိက ပဋိဥာဥ္စာတမ္း ပုဒ္မ (၆) (the African Charter on the Rights and Welfare of the 

Childs) တြင္ ‘ကေလးငယ္တိုင္းသည္ ေမြးစကပင္ အစျပဳ၍ နာမည္တစ္ခု ရခြင့္႐ွိသည္။ ကေလးငယ္တိုင္း ကုိ 
ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း မွတ္ပုံတင္ထားေပးရမည္။ ကေလး ငယ္တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရယူပုိင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရး ႐ွိသည္။ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း၏ အဖြ႕ဲဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အကယ္၍ ကေလးသူငယ္ ေမြးဖြားခ်ိန္၌ 
အျခားႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အပ္ႏွင္းျခင္း မခံရပါက ၎တုိ႔၏ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥ 
ပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳမႈတြင္ ကေလးသူငယ္သည္ ၎ေမြးဖြား ခဲ့ရာ နယ္ေျမ၏ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ ရ႐ွိေစရမည္5 
ဟူေသာ အေျခခံမူကုိ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း တာဝန္ယူသည္’ ဟူ၍ လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ အာမခံ ျပဌာန္း 
ေပးၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ျပဌာန္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည့္ (CEDAW ၊ CRC ႏွင့္ CRPD)6 တုိ႔ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အတူ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္း 
ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ထုိဥပေဒကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ တာဝန္အျပည့္အဝ႐ွိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒ7တြင္မူ လူ႔အခြင့္အေရးစံ 
ခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတဦး ခံစားရရိွမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ၿပီးမွ  
ခြဲျခားအပ္ႏွင္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္  ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ ႏုိင္ငံသား ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ဟူ၍ အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္လိုက္သည္။ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ 
အေျခခံၿပီး မတူညီေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္  ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃8 အရ အျပည့္အ၀ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ 
မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိသာ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဤတုိင္းရင္းသား အုပ္စုတြင္မပါသည့္ 
အျခားေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားကုိ ဧည့္ႏုိင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္သည္။ 
ထုိသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားပင္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အျပည့္အဝ ႏုိုင္ငံသားမ်ားထက္ တဆင့္နိမ့္ေသာ ဒုတိယတန္း 
စား ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံ၊ သတ္မွတ္ခံလုိက္ရသည္။  ထုိ႔အျပင္ အျပည့္အဝႏိုိုင္ငံသား မ်ားႏွင့္ 

 
5ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ႏ္ိုင္ငံမ့ဲျဖစ္မႈ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလက္စြဲ  

<https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4dac01ed2> 

6 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအားလုံးပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women -CEDAW) ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention on 
the Rights of the Child – CRC)၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities - CRPD) 
7 ၁၉၈၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္၊ ျမန္မာနုိင္ငံသားဥပေဒ 
8 ၁၉၈၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္၊ ျမန္မာနုိင္ငံသားဥပေဒ ပုဒ္မ၃။ 
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မတူဘဲ ျပစ္မႈေပါင္းစုံျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံ ရႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အေပၚ သစၥာမဲ့မႈ စသည့္ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေလာက္ျဖင့္ ခိုင္မာသည့္ အာမခံခ်က္မ႐ွိဘဲ 
၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ အလြယ္တကူ ႐ုပ္သိမ္းခံ ရႏိုင္ေအာင္ ျပဌာန္းထား သည္။  

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ အခန္း (၂) ပုဒ္မ (၁၀)၊ (၁၁) 
တုိ႔အရမူ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးမွ ေမြးဖြားခံရသူ၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျဖစ္ခဲ့ေသာ 
ဘုိးဘြားမ်ိဳးဆက္မ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံပုိင္နက္တြင္ ေမြးဖြားခံရသူ၊ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအာဏာ တည္သ 
ည့္ ေန႔မွ စ၍ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရယူခြင့္႐ွိသည့္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားခံရသူ၊ ၿဗိတိသွ်မ်ား၏ အာဏာစက္ 
က်ေရာက္ရာ နယ္ေျမတစ္ခုခုတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္  
ေန႔ သုိ႔မဟုတ္ ၁၉၄၈ ဇႏၷဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔မွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္  အနည္းဆုံး (၈) နွစ္ ေနထုိင္ၿပီးသူ 
(အစဥ္တဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးသူ) တုိ႔သည္ ႏ္ိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ရမည္ဟု 
ျပဌာန္းထားသည္။ ထုိျပဌာန္းခ်က္အရ ျမန္မာတ္ုိင္းရင္းသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ မဟုတ္ခဲ့သူ မ်ား၏ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိလည္း အာမခံခ်က္ ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္အရ ျပည္  ေထာင္စု 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ ေန႔မွ စ၍ အစဥ္တစုိက္ ေနထုိင္လာသူမ်ား၊ ျမန္မာ့ ေျမေပၚ တြင္ 
ေမြးဖြားခံရသူမ်ား အားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပင္ ျဖစ္ရေပမည္။  

ထုိႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာသည္ ၁၉၈၈ ကာလမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ ကာလမ်ားတြင္ 
နိုင္ငံေရး အရႈပ္အေထြး အေျခအေနအေၾကာင္းအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ သိသာထင္႐ွားျခင္း မ႐ွိခဲ့ေခ်။၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
အေျခခံဥ ပေဒအတည္ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ သိသာ ထင္႐ွားစြာ ထြက္ေပၚလာသည္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒနွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေေဒမွ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ 
(၁၄၅) ႏွင့္ (၁၄၆) တုိ႔သည္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏွစ္သာရ တူညီစြာပင္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ၊ အလုိေလ်ာက္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးကုိပင္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းထားလ်က္ ႐ွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၄၅) အရ (က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏ္ိုင္ငံေတာ္၏ 
တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ၊ (ခ) ဤဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းသည့္ေန႔တြင္ 
ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးသူ တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆုိထားသည္။ သုိ ့ရာတြင္ယင္း ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္နွင့္ ကုိက္ညီမႈ ႐ွိလ်က္ႏွင့္ပင္ ပုဒ္မ ၃၄၆ ျပဌာန္းခ်က္9 ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား 
ျဖစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ဆန္႕က်င္စြာခဲြျခား ဆက္ဆံ ျပဌာန္းထားခဲ့သည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ ႏ္ိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္ေသာေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ၿပီးသည့္ ႏ္ိုင္ငံ သားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခံခဲ့ရျခင္း၊ 10 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း ခံခဲ့ရျခင္း၊ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ အစဥ္တစုိက္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး 

 
9 ပုဒ္မ (၃၄၆) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းတုိ႔သည္ ဥပေဒျဖင့္  ျပဌာန္း သည့္အတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္။  

10 https://www.myanmar-now.org/mm/news/4358 ဖိအားေပးခံရ၍ မြတ္စလင္အမတ္ေလာင္းကုိ ပယ္ခ်ခ့ဲဟု 
ေမာင္လၿမိဳင္ခရိုင္ေရြးေကာက္ဥကၠဌဆုိ 
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ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ပင္ ေမြးဖြားခံခဲ့ရသည့္၊ အလုိအေလ်ာက္ ႏ္ိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူမ်ားမွာ ယင္းတုိ႔၏ 
ႏ္ိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆုံး႐ံႈးခဲ့ရျခင္း11 စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အမ်ားအျပား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။  

ထုိသူမ်ားသည္  ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံသားတဦး ရ႐ွိခံစားရမည့္ အေျခခံအခြင့္ အေရးမ်ားအနက္ 
ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးကုိ ဆုံး႐ံႈးနစ္နာခဲ့ရသည္။ သာဓက အားျဖင့္ ၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၉) 
ပုဒ္မ(၃၉၅)12 အရႏိုင္ငံသားတုိင္း  ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ခံ ပုိင္ခြင့္ရိွသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း တဖက္တြင္  
ျခြင္းခ်က္ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ  ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒ13 ျဖင့္ထုိအခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္ 
ပိတ္ပင္၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းအခ်က္ အရ ႏိုင္ငံသားတဦးမွာ ၎၏ အေျခခံအခြင့္အေရး ျဖစ္  ေသာ  
မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မဲေပးခံပုိင္ခြင့္ ႏွစ္ရပ္အနက္မဲေပး ပုိင္ခြင့္သာရိွၿပီး  ၎၏တသက္ မဲေပးခံပုိင္ခြင့္ (ေ႐ြး  
ေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္) မ႐ွိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။  

ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္းမွ14 အစဥ္တစုိက္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား တစ္သန္းေက်ာ္ခန္႔ ရိွသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအခြင့္အေရးကုိ ျမန္မာအစုိးရက 
၁၉၈၂ ခုနွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအရ တ္ိုင္းရင္းသား (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ႐ွမ္း) 
မဟုတ္ဆုိသည့္ အျခခံအေပၚ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျငင္းပယ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတဦး ရ႐ွိခံစားရမည့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ၾကရသည္။ 
အမ်ားစုမွာ ယာယီတဲစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကရၿပီး အေျခခံက်သည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အ 
သက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း ခြင့္မ်ားဆုံး႐ံႈးၾကရသည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ ျငင္းပယ္ခံရမႈေၾကာင့္ ဥပေဒေ႐ွ႕ 
ေမွာက္တြင္အခြင့္ အေရးနွင့္ တန္း တူညီမႈ ရ႐ွိပုိင္ခြင့္၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အညီ ေနထုိင္ႏိုင္မႈ အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ 
လက္လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။15 

အနည္းဆုံးအားျဖင့္ မိဘမ်ားက ႏ္ိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရထုိက္ဟု ဆုိလွ်င္ပင္ ယင္းတုိ႔မွ ေမြးဖြားခံခဲ့ရသည့္ 
ကေလးငယ္မ်ားကုိမူ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ အေရးဥပေဒမ်ားအရ အလုိေလ်ာက္ ႏ္ိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ေပး ရမည္ 

 
 
11 “ဒီမုိကေရစီျပင္ဖုိ႔ လုပ္တာလား၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိ ဖိႏိွပ္ဖုိ႔လုပ္တာလား”    https://www.myanmar-now.org/mm/news/4284 
 
12 ၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ၊ ပုဒ္မ(၃၉၅) ဤဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား 
အရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အရည္အခ်င္း 
ပ်က္ယြင္းသူမဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္သုိ႔ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 
13 တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀)(င) -  ေမြးဖြားစဥ္က ႏိုင္ငံသား မျဖစ္  ေသးေသာ 
မိဘ တစ္ပါးပါးမွ ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပါးလုံးမွ ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားသည့္ ႏိုင္ငံသား၊ 
14 ျဗိတိသွ်က ျမန္မာနုိင္ငံကုိ မသိမ္းပုိက္ခင္ကထဲကပင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခစုိက္ေနထုိင္ခ့ဲ 
  ၾကေၾကာင္း သမုိင္းေၾကာင္းအရ တင္ျပခ်က္မ်ားလည္း ရိွသည္။ 
15၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ရခုိင္အၾကံေပးေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳ ( Frontier Myanmar New) 
 https://www.frontiermyanmar.net/mm/%E1%81%81%E1%81%89%E1%81%88%E1%81%82-
%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9E%E
1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AD%E1%
80%AF-%E1%80%95/ 
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ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ကုလသမဂၢ၏ ကေလး အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးမ်ားအခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒတြင္ ထုိႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ကုိ 
ျငင္းပယ္ထားခဲ့သည္။ ထုိဥပေဒပုဒ္မ (၁၀) တြင္ ကေလးတိုင္းသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ခြင့္ 
႐ွိသည္ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။ တဖက္တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ ေပးထားသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္းအျခား 
တဖက္တြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ဟူသည့္ ျခြင္းခ်က္ျပဌာန္းခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ကုိ ျငင္းပယ္ထား 
လုိက္သည္။ တည္ဆဲဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီလွ်င္ ျပႆနာ မျဖစ္ေသာ္လည္း  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒမ်ားက့ဲသုိ႔ ဆုိလွ်င္မူ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေမြးဖြားသည့္ မည္သည့္ 
ကေလးပင္ ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဟူသည့္ အေျခခံအေပၚ မူတည္ၿပီး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ႏိုင္ငံသား 
ျဖစ္ခြင့္ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။16 

အမွန္စင္စစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအခြင့္အေရးကုိ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံက မိမိႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည့္ အေနအထား၊ ႏ္ိုင္ငံတကာဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း မ႐ွိေစဘဲ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 
အသားအေရာင္၊ အဆင့္အတန္း မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္အေပၚမွာမွ် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မ႐ွိဘဲ ခြင့္ျပဳ၊ 
သတ္မွတ္ေပးသင့္သည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္မွ် ႏိုင္ငံသားျဖစ္ 
ထုိက္သူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးအား ႐ုပ္သိမ္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္း 
က်င့္သုံးရန္မသင့္၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ခြင့္မျပဳသင့္၊ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ လုိအပ္ေပမည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) နွင့္ ၾကားကာလဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ17 
အခန္း(၉) တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု  ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း တြင္ ေမြးဖြားသူ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေမြးဖြားသူ မည္သူမဆုိ  ႏိုင္ငံ မဲ့မျဖစ္ ေစ ရန္၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ား မဆုံးရႈံးေစရန္၊ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးသူ မည္သူ မဆုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္အညီ  ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ  ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ စကား၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ 
ဇာတိ၊ လိင္ ကြဲျပားျခားနားမႈအေပၚ မည္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ် မျပဳေစ၊ မ႐ွိ  ေစဘဲတန္းတူရည္တူ 
ရယူခံစားပုိင္ခြင့္ရိွေစရန္ ဟူေသာ တုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံသားအယူအဆ သေဘာထား အေပၚအေျခခံ၍ အဆုိျပဳ 
ျပဌာန္းထားသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားတုိင္း အာမခံခ်က္ 
အျပည့္အဝျဖင့္ ခံစားရ႐ွိေစရန္၊ အသစ္ဖြ႔ဲစည္းေပၚေပါက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ဖက္ဒရယ္အစုိးရ18 

 
16Legal Analysis on the Rights of the Children In Connection with the Repatriation of Rohingyas into Rakhine State, 
Burma/Myanmar (Nov 23,2018 Legal Aid Network) 
https://www.legalaidnetwork.org/Statement/(12.%2031.%202017)%20On%20Rohingyas%20Repatriation%20Issue
.pdf 
17 https://drive.google.com/file/d/1K0JVX84HI_LbOzV-_SufU3JOr-jLjoCC/view?usp=sharing 
18 ယခုလတ္တေလာတြင္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစုိးရဟု သုံးနဳန္းထားသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး 
  ဖက္ဒရယ္ အစုိးရဟု ေခၚတြင္သင့္သည္။ ၀န္ၾကီးဌာနတုိင္းသည္ မိမိတုိ ့၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
  ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံမွ ေန၍ ေန ့စဥ္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေစလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
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အေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တုိက္ပြဲဝင္ေနဆဲ ၾကားကာလအတြင္းမွာပင္ အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္အား 
တာဝန္ယူၿပီး လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

 ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) နွင့္ ၾကားကာလဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၂) 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားအခန္းတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္း  ေၾကာင့္မွ် ခြဲျခားမႈ မ႐ွိေစဘဲ 
ဥပေဒေ႐ွ႕ေမွာက္ တန္းတူခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝခြင့္၊ ဘာသာတရား 
ကုိးကြယ္ခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ စီတန္းခြင့္၊ ႏ္ိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္၊ က်ား-မ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္19 ျပဌာန္းထားသည္။ 
CRPH ၏ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ မည္သည့္ အတိအက် ျပဌာန္းခ်က္မွ် မပါရိွပါ။ 

ထုိ ့အျပင္ ႏ္ိုင္ငံသားတိုင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာ 
ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္၊ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
အသင္းအဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေထာင္ပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္20 ၊ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အ လုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ စီးပြား႐ွာပုိင္ခြင့္၊ တီထြင္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
နည္းပညာမူပုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္၊ အေျခခ်ေန ထုိင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားတုိ႔ကုိ တုိး တက္ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ပုိင္ခြင့္၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားအျဖစ္21 ၊ ကေလးအခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ လယ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အထူးစီမံေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား22 တုိ႔ကုိလည္း အထက္ပါ အဆုိျပဳဖြဲ ့စည္းပုံနွစ္ခုတြင္ပါရုိွျပီး 
ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ မည္သည့္ အတိအက် ျပဌာန္းခ်က္မွ် မပါရိွပါ။ 

သုိ ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္မုိးထြန္းသည္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ေမးခြန္းကုိ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖၾကားျခင္း မျပဳနုိင္ခဲ့။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ ရနိုင္ေျခလမ္း 
ေၾကာင္းကုိ တက္သြားနုိင္ပါလ်က္ ဆုံးရံႈးခဲ့ရသည္ ဟု ဆုိနိုင္ပါသည္။ ယင္းသုိ ့ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းမွာ ဦးေက်ာ္မုိးထြန္း 
တြင္ တာ၀န္မရိွ။ CRPH/NUG တြင္ အဓိက တာ၀န္ရိွပါသည္။ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ အေနျဖင့္ 
မတ္လ ၅ ရက္ေန ့ကစတင္၍ပင္ CRPH ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖြဲ ့စည္းပုံလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလ်ာက္လွမ္းပါ 
ရန္ အၾကံေပးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က လက္ခံခဲ့သေယာင္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ 
ပဋိညာဥ္စာတမ္းဟူ၍ ေပၚလာခဲ့သည္။ တန္ဘုိးသေဘာတရားအရ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္မ်ား ပါရိွေသာ္ 
လည္း ျပည့္စုံမႈမရိွ။ ခိုင္မာမႈမရိွ။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ နုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကုိ ပဋိညာဥ္စာတမ္းနွင့္ အညီေဖာ္ 
ေဆာင္သြားမည္ ဟု တင္ျပလ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ မည္သည့္ နုိင္ငံကမွ် ယုံၾကည္ၾကမည္ 
မဟုတ္။  

 
19 ပုဒ္မ (၁၅ မွ ၂၃) အထိ 
20 ပုဒ္မ (၂၄ မွ၂၈) အထိ 
21 ပုဒ္မ (၂၉ မွ ၄၅) အထိ 
22 ပုဒ္မ (၄၆ မွ ၅၀)အထိ 
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ယခု ဦးေက်ာ္မုိးထြန္းသည္ စာေမးပြဲၾကီးတခု၏ အေရးၾကီးသည့္အစိတ္အပုိင္းတြင္ က်ဆုံးခဲ့ျပီဟု ဆုိနုိင္ 
သည္။ ေနာက္ထပ္ဆက္တုိက္နီးပါး လာဦးမည့္ အျခားစာေမးပြဲမ်ားအား မည္က့ဲသုိ ့ဆက္ျပီးေျဖၾကားပါဦးမည္ 
နည္း။ လူ ့အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒစနစ္၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရး အစရိွသည္ 
တုိ ့နွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာေမးပြဲမ်ားအား ဦးေက်ာ္မုိးထြန္းသာမက အျခား NUG အစုိးရအဖြဲ ့၀င္မ်ား ေျဖၾကားရ 
ပါဦးမည္။ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လက္ကုိင္ျပဳလ်က္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရိွပါမူအဆုိပါ စာေမးပြဲ 
မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရိွပါဦးမည္။  

ေကအုိင္အုိ၊ ေကအဲန္ယူ နွင့္ အျခားခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ ့အစည္းအခ်ိဳ ့တုိ ့က ဆင္ႏႊဲေနၾကသည့္ ခုခံစစ္မ်ား 
ကုိ စစ္ေကာင္စီက အဆမတန္အင္အားမ်ားျဖင့္ တုန္ ့ျပန္မႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ CDM လႈပ္ရွားမႈၾကီးအတြင္း 
တြင္လည္းေကာင္း၊ ေန ့စဥ္ ထိခိုက္၊ ေသဆုံး၊ဒဏ္ရာရ၊ ဘ၀ပ်က္စီးေနၾကေသာ လူထုမ်ားအား အျမန္ဆုံးကယ္ 
တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ကုလသမဂၢနွင့္ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံၾကီးတခ်ိဳ ့၏ အသိအမွတ္ 
ျပဳမႈကုိ တရား၀င္ရရိွပါက စစ္ေကာင္စီကုိ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမွာ တ၀က္ေက်ာ္ ေအာင္ျမင္ျပီဟု ဆုိနုိင္သည္။ 
CRPH/NUG သည္ မလုိအပ္ဘဲ အခ်ိန္မဆြဲသင့္ပါ။ ယေန ့မွစ၍ လာမည့္ ေျခာက္လအတြင္းကာလ သည္အဆုံး 
အျဖတ္ေပးမည့္ကာလ ဟုပင္ဆုိနိုင္သည္။ CRPH/NUG အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသစ္ 
တခုကုိ အစမွအဆုံး ျပန္ေရးဦးမည္ဆုိပါက နွစ္တခ်ိဳ ့ၾကာနုိင္ပါသည္။ မလုိအပ္ဘဲ အခ်ိန္မျဖဳန္းသင့္ပါ။ 

ထုိ ့ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ပဋိညာဥ္စာတမ္းအဆင့္မွေန၍ ဖြဲ ့စည္းပုံအဆင့္သုိ ့တက္သင့္ပါျပီ။ 
ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း)အား ယာယီအတည္ျပဳသင့္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့ 
စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) နွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတုိ ့အေပၚ အေျခခံေရးဆြဲ 
ထားသည့္ ၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပုံအား ယင္းတုိ ့နွစ္ခု၏ ေက်ာရုိးမ်ား မပ်က္ေစဘဲ ၾကိဳက္နွစ္သက္သလုိ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပီး အျမန္ဆုံးအတည္ျပဳသင့္ပါသည္။ NLD/CRPH အေပၚသံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေသာ 
တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ ့အစည္းၾကီးမ်ားထံမွ ယုံၾကည္မႈလည္းမ်ားစြာ တုိးတက္ရရိွလာမည္ မုခ်ျဖစ္သည္။ 
ၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပုံကုိ လက္ေတြ ့က်င့္သုံး၊ ဖက္ဒ၇ယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကို လက္ေတြ ့ဖြဲ ့စည္းျပီး 
ထုိက္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ နယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူနိုင္မည္ ဆုိပါက တရား၀င္မႈကုိ မုခ်ရပါမည္။ ထုိ ့ေနာက္ 
စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ စစ္ေကာင္စီအား အျပီးသတ္ေခ်မႈန္းနိုင္ရန္ ရာခုိင္နံႈးအျပည့္ ေသခ်ာသြားပါမည္။ 

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ ရလ်င္ပင္ ျမန္မာနုိင္ငံက အပ္နံွထားေသာ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာသန္းတေထာင္ကုိ ခ်က္ျခင္းထုတ္ယူနိုင္ပါမည္။ CDM ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးကုိ လစာေပးနိုင္မည္၊ CDM 
နွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာဆုံးရံႈးသြားေသာ လူထုမ်ား၏ ဘ၀မ်ားအား ျပန္လည္ကုစားေပးနိုင္မည္၊ 
ဖက္ဒရယ္တပ္ေတာ္နွင့္ ျပည္သူ ့ကာကြယ္ေရးတပ္က စစ္ေကာင္စီကုိ ထိေရာက္စြာ တိုက္ရန္ပင္ လက္နက္မ်ား 
၀ယ္ယူ နုိင္ပါမည္။ ၾကားကာလဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္အား အျမန္ဆုံး အတည္ျပဳက်င့္သုံးရန္ 
ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ မႏၱေလး 
တကၠသ္္ုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအစရိွသည္တို ့အပါ၀င္ CDM လႈပ္ရွားမႈၾကီးတြင္ ေရွ ့တန္းမွ ပါ၀င္လ်က္ရိွၾက 
ေသာ Generation Z ၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားက လည္း ေတာင္းဆုိထားၾကသည္။ CRPH/NUG အျမန္ဆုံးျပန္လည္ 
သုံးသပ္ေဖာ္ေဆာင္သင့္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 
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ဥပေဒအေထာက္အကျူပဳကြန္ရက္                  ေမလ (၅) ရက္ ၂၀၂၁ခုနွစ္။ 

အေသးစိတ္သိရိွလုိလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္ 

Mr. Aung Htoo, M.A (Human Rights) R.L., Human Rights Lawyer 
Program on Teaching Human Rights Law, Columbia University, New York, USA. 
Founder of Legal Aid Network (LAN) and Principal of Federal Law Academy 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 
Website: legalaidnetwork.org 
Tel: (46) 76 1156 215                          

Mr. Adalgiso Montinari: M.A Conflict Studies and Human Rights, University of Utrecht, The 
Netherlands. 
Senior Researcher & Program Facilitator - Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 

Mr. Kyaw Kyaw, B.Sc (Geology) 
Strategy & Policy Consultant 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: kyawkyaw@legalaidnetwork.org                                  

Ms. Lu Awng (LL.B, B.A Com Arts) 
Advocacy Coordinator, Legislative Assemblies 
Legal Aid Network (LAN) 
Email: lu.awng@legalaidnetwork.org 

Ms. Ja Nu Pan (LL.B, LL.M, Ph.D)  
Advocacy Coordinator for Legal and Constitutional Campaign 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: janupan@legalaidnetwork.org 

Mr. Lahpai Naw San (LL.B, D.L)  
Advocacy Coordinator to Ethnic Resistance Organizations 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: lahpai.nawsan@legalaidnetwork.org  

Ms. Roi San Awng (LL.B, DBL, DML)  
Advocacy Coordinator to National Legal Communities 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: roisanawng@legalaidnetwork.org 
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