
An interview with Minister Khin Yee for immigration law in 7 Days News  

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း 

-------------- 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူ- သီဟ 

႐ုိဟင္ဂ်ာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ေတာင္းဆုိေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ 

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန 

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီႏွင့္ 7Day News ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလုိက္ပါသည္။ 

 

ေမး- ဘဂၤါလီေတြ လက္ရိွေတာင္းဆိုေနတ့ဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနက ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ 

ေပးထားပါသလဲ။ 

 

ေျဖ- လုပ္မယ့္စနစ္ကေတာ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔အညီပဲ လုပ္မွာပါ။ ဒီဥပေဒက 

တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီပဲ သတ္မွတ္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့သူေတြ၊ 

ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြ အရည္အခ်င္းကုိက္ညီတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္အတုိင္းပဲ 

ျဖစ္သြားမွာပါ။ 

 

ေမး- သူတို႔ဘက္က စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြကို လက္မခံတ့ဲအေပၚ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။  

 

ေျဖ- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမနဲ႔ဇြန္ေလာက္မွာ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ စစ္ေတြမွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီေပါ့ေနာ္။ 

လူမ်ဳိးစုႏွစ္ခုျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါျဖစ္ေတာ့ ေဒသခံေတြက ခုိး၀င္တဲ့သူ ရွိ၊ မရွိ သိလုိပါတယ္လုိ႔ 

ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး စစ္ဖို႔လုပ္တာပါ။ တုိတုိေျပာရရင္ေတာ့ စစစ္ခါစအခ်ိန္တုန္း 

ကေတာ့ လက္ခံပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ သူတုိ႔လူမ်ဳိးေတြက လူမ်ဳိးစုေနရာမွာ ဘဂၤါလီလုိ႔ေရးမယ့္အစား 

႐ုိဟင္ဂ်ာလို႔ေရးမယ္ဆုိရင္ လက္ခံမယ္ဆုိတာျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ 

လူမ်ဳိးစု ၁၃၅ မ်ဳိးမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိတာမပါပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီလုိထည့္လုိ႔ေတာ့မရဘူးေပါ့။ 

အဲဒီမွာတင္ လုပ္ငန္းကမတြင္က်ယ္ျဖစ္လာတာပါ။ အခုဟာဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမျပင္မွာဆင္းေကာက္ရင္ 

လက္မခံရင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြ ပ်က္ျပားမွာစုိးတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယာယီစခန္းေတြမွာေနတဲ့သူေတြအတြက္ 

စားေရးေသာက္ေရး ေ၀တာေတြရွိတယ္။ သက္ဆုိင္ရာေဒသအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ စာရင္းဇယားေတာ့ ရွိပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို စာရင္းဇယားေပးပါ။ ေပးတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ လက္ခံစာရင္းရွိတယ္။ 

လက္ခံစာရင္းနဲ႔တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးလုိက္ရင္ လူစိမ္းရွိ၊ မရွိ သိတယ္။ မေသခ်ာရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာေဒသကလူကုိ 

ေခၚျပၿပီး အတည္ျပဳလိုက္ရင္ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေျမျပင္မွာဆင္းေကာက္ရင္ 

ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္တယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမျပင္မွာဆင္းေကာက္မယ့္အစား 

စာရင္းေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေပးရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆုိၿပီး ပုံစံတစ္မ်ဳိးေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စဥ္းစားေနပါတယ္။  

 

ေမး- သူတို႔က ဘာျဖစ္လို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ သတ္မွတ္ခံခ်င္ရတာလဲခင္ဗ်။ 

 

ေျဖ- ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သူတို႔ပဲသိမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မူလစာရင္းဇယားေပၚမွာ အေျခခံၿပီး 

ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 



 

ေမး- သူတို႔က ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပထမအဆင့္ျဖစ္တ့ဲ စစ္တမ္းေကာက္တာကုိလက္မခံရင္ ဒီဇာတ္လမ္းက 

ဇာတ္ေမ်ာႀကီးျဖစ္မသြားႏိုင္ဘူးလား။ သူတို႔ကလည္း ဒုကၡသည္စခန္းမွာေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက အေထာက္အပ့ံေတြနဲ႔ 

စားေနတယ္ဆိုရင္ ျပႆနာက ၾကာရွည္မသြားႏိုင္ဘူးလား။ 

 

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ့္အပုိင္းက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရးကို လုပ္ေပးရမယ့္တာ၀န္ရိွတာေပ့ါေလ။ အရည္အခ်င္းနဲ႔ကိုက္ညီရင္ 

ကၽြန္ေတာ့္အပိုင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္မွာရိွတဲ့ နဂိုမူရင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြနဲ႔ 

လုပ္ရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈအရ လူစိမ္းရိွ၊ မရိွ စစ္ေပးပါဆုိလုိ႔ စစ္ေပးရတာပါ။ 

ဒီအေျခအေနကို ထုိးေဖာက္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ႀကိဳစားရမွာပါ။ တိုးတက္မယ္လုိ႔ေတာ့ထင္ပါတယ္။ 

 

ေမး- စစ္ေဆးတ့ဲအခါမွာ ခိုး၀င္တ့ဲသူေတြ႕ခ့ဲရင္ ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ။ 

 

ေျဖ- ခုိး၀င္တ့ဲသူေတြ႕ရင္ေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမွာေပါ့ေလ။  

 

ေမး- ခိုး၀င္တာမ်ားလာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နစကနဲ႔ လ၀ကကို လူေတြက လက္ညႇိဳးထိုးၾကတ့ဲ 

အေျခအေနေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘာမ်ားတံု႔ျပန္ေျပာခ်င္ပါသလဲ။ 

 

ေျဖ- မ်ားလာတဲ့ဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပဲြျဖစ္တယ္။ 

ျမန္မာျပည္အေနာက္ျခမ္း အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က်တယ္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြအရေတာ့ အဲဒီမတုိင္ခင္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ အၿမဲတမ္းေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားမရိွဘူးလုိ႔ ဆုိႏုိင္တာပါ။ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ျခမ္း 

ကုိလုိနီလက္ေအာက္ကုိေရာက္ေတာ့ အဲဒီမွာရွိတဲ့ လယ္ေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ လယ္ကူလီေတြငွားရတယ္။ အဲဒီေတာ့ 

သူတုိ႔ ဒီဘက္မွာလာၿပီး ၀င္ထြက္ခြင့္၊ ေနထိုင္ခြင့္၊ အေျခခ်ခြင့္ေတြရတယ္။ ေနာက္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ 

တတိယစစ္ပဲြျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုး သူမ်ားလက္ေအာက္က်ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေလာက္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆံုး႐ႈံးခဲ့တာေပါ့။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆံုး႐ႈံးမွေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပိုင္နက္နယ္နိမိတ္ကုိ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထိန္းလို႔မရဘူးေပါ့။ အဲဒီအခါမွာ ၀င္ၾကတယ္၊ ထြက္ၾကတယ္။ ဒီမွာေနၾကတယ္။ အေျခခ်တယ္။ 

ဒီမွာလည္း မ်ိဳးဆက္ပြားတာ ေတြရိွမယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အလံုးအရင္းနဲ႔ စၿပီးေနခြင့္ရသြားတာေတြ၊ 

စၿပီးမ်ိဳးဆက္ပြားသြားႏုိင္တာေတြ၊ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေလာက္ အတားအဆီးမဲ့ ၀င္ခြင့္ရသြားျခင္းဟာ 

ကုိလိုနီရဲ႕ဆုိးေမြေၾကာင့္ပါ။ ဒီေနာက္ပုိင္းမွာ ေမြးဖြားႏႈန္းေတြ မ်ားလာတာေတြရိွတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာန 

ေၾကာင့္လို႔ ေျပာေနမယ့္အစား သမုိင္းေၾကာင္းမွာ ဒီလိုျပဆုိထားတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာျပတာပါ။ 

၀န္ထမ္းဆုိတာကလည္း မိသားစုေတြကေန ေပါက္ဖြားလာၾကတာပဲေလ။ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္ကေတာ့ 

ေပးအပ္တဲ့တာ၀န္ကုိ ႐ိုးသားစြာထမ္းေဆာင္ျခင္းဆုိတဲ့ ဂုဏ္ရိွတာေပါ့။ သူ႔ဂုဏ္မွ ထိခိုက္ခံရရင္ေတာ့ သူတို႔လည္း 

စိတ္ဓာတ္က်တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကၽြန္ေတာ္က ၀န္ထမ္းအားလံုးရဲ႕ကုိယ္စားေျပာျပတာပါ။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေနရာမွာ 

မတရား၀င္ေနတာေတြ႕ရင္ ေကာင္းတာကေတာ့ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေပးဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ 

ဒါဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ေရာ၊ တကယ္၀င္လာတ့ဲသူကုိေရာ တည္ဆဲဥပေဒအရ 

ေဆာင္ရြက္တာေပါ့။ ဒီလိုမျပႏိုင္ဘဲနဲ႔ မေျပာႏိုင္ဘဲနဲ႔ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္၊ ဘယ္၀ါေၾကာင့္ဆုိရင္ 

အစြပ္စြဲခံရတဲ့သူေတြအတြက္ နစ္မ်ားနစ္နာမလားလုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္တာပါ။ ဒါေတြဟာ ျပည္သူရဲ႕သားသမီးေတြပဲေလ။ 

ျပည္သူကေပးတဲ့အခြန္ကုိယူၿပီးေတာ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူေတြဆုိေတာ့ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့သူေတြ 



အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ 

 

ေမး- တကယ္လုိ႔ ဘဂၤါလီေတြ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရးေတြရသြားရင္ေရာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္မယ္လုိ႔၊ 

ရခိုင္ျပည္နယ္က အရင္ကလိုအေျခအေန ျပန္ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါသလားခင္ဗ်ာ။ 

 

ေျဖ- ဒါကေတာ့ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ရမွာေပ့ါဗ်ာ။ ႀကဳိစားေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြေပါ့။ အခ်ိန္ယူရမယ့္ကိစၥေတြေပါ့။ 

ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းဆုိတာ အခ်ိန္ယူရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

ေမး- ရခိုင္ပဋိပကၡနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာ ဘာမ်ားရိွပါသလဲခင္ဗ်ာ။ 

 

ေျဖ- ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ေတာ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈလုိခ်င္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရအဖြ႕ဲ စၿပီးတာ၀န္ယူ 

ကတည္းက ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိတဲ့ 

ဒီလုိေႂကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ေရွ႕ခရီးကိုလွမ္းေနၾကတာေပါ့။ ဘာပဲေျပာေျပာ တိုင္းျပည္ထဲမွာ 

ဒီလုိပဋိပကၡေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ေတြကို အထုိက္အေလ်ာက္ 

ေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေအးခ်မ္းေစခ်င္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္တယ္။ 

ျပႆနာေတြမေပၚေစခ်င္ဘူး။ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့လုပ္ငန္းမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ 

ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵပါ။ 

 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622264954501809&set=a.622264914501813.107374193

9.103865773008399&type=1&relevant_count=1 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622264954501809&set=a.622264914501813.1073741939.103865773008399&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622264954501809&set=a.622264914501813.1073741939.103865773008399&type=1&relevant_count=1

