ဇာတ္ညန
ႊ း္ : လြတလ
္ ပ္္ြာ ကးကြယျ္ ခင္း (သ႔) သက္ဝင္ယၾကည္
ံ
မႈ အေၾကာင္း
အရာမ ား - အသတရားအရ ျငင္းဆျခင္း
လြတ္လပ္္ြြာ ေတြြးေခၚပိုင္ခြင့္နွင့္ ခံယူပိုင္ခြင့ေ
္ တြကို ႏိုင္ငံသြာြးႏွင့္
ႏိုင္ငံေရြးအခြင့အ
္ ေရြးဆိုင္ရြာ သေဘြာတူ္ာခ ်ဳပ္ အပိုဒ္ - ၁၈
ပါ၊ ဘြာသြာေရြးနွင့္ သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈအရ အကြာအကြယ္ ျပဳထြာြးပါတယ္။
ဒါ့ေၾကြာင့္ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုျခင္ြးဟြာ လြတ္လပ္္ြြာ ကိုြးကြယ္ျခင္ြး သို႔မဟိုတ္
သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈရ့ အ္တ္အပိုင္ြးတ္္ခိုျဖ္္ပါတယ္။
အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုျခင္ြးဆိုတြာက သင္လိုပ္ေဆြာင္ရမည့္ အရြာတ္္ခိုဟြာ သင့္ရ႕ အသ တရြာြး (သို႔)
ဘြာသြာေရြးသက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈကို ခ ဳြးေဖြာက္ရြာေရြာက္မွြာမို႔ မလိုပ္ဖို႔ျငင္ြးဆိုတြာ ကို ဆိုလိုျခင္ြးျဖ္္ပါတယ္
။
လူေတြအေနန႔
ျငင္ြးဆိုဖို႔ အခြင့္အေရြးရွတယ္ဆိုတ့ ဥပမြာေတြထမွြာ ္္္မႈမထမ္ြးမေနရ၊ က မ္ြးသ္ၥြာက န္ဆိုျခင္ြး၊ ေသြြးသြ
င္ြးျခင္ြး (သို႔) ေဆြးဘက္ဆိုင္ရြာ လိုပ္ငန္ြး္ဥ္တ္္ခိုခိုမြာွ ပါ ဝင္ေဆြာင္ရြက္ျခင္ြးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ကိုလသမ
ဂၢ္ြာတမ္ြးမွြာ အတအက ေဖြာ္ျပထြာြးတ့ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုျခင္ြးပံို္ံကေတြာ့ ္္္မႈထမ္ြးျခင္ြးမွ ျငင္ြးဆို
ခြင့္ျဖ္္ပါတယ္။ ဒါကို တရြာြးဥပေဒအရ ္ည္ြးေႏွြာင္ထြာြးတ့ ကိုလသမဂၢ ပဋညာဥ္္ာခ ်ဳပ္ေတြ (သို႔) အျပ
ည္ျပည္ဆိုင္ရြာ လူအ
႔ ခြင့္အေရြးေၾကညြာ္ြာတမ္ြးေတြမွြာ ေဖြာ္ျပထြာြးျခင္ြးမရွပါဘူြး။ အဒီအ္ြာြး ကမၻြာ့ ကိုလ
သမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရြးေကြာ္မတီရ႕ အေထြေထြသေဘြာထြာြးမွတ္ခ က္ အမွတ္(၂၂)မွြာ ေဖြာ္ျပ ထြာြးပါတ
ယ္။ အဒီ္ြာတမ္ြးဟြာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရြာ နိုင္ငံသြာြးႏွင့္
ႏိုင္ငံေရြးအခြင့အ
္ ေရြးဆိုင္ရြာ ပဋညာဥ္္ာခ ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္(၁၈)
ပါ အေၾကြာင္ြးအရြာကို နိုင္ငံေတြာ္အေနန႔ ဘယ္လိုအဓပၺြာယ္ ဖြင့္ဆိုရမယ္ဆိုတြာကို ကိုလသမဂၢလူ႔အခြင့္
အေရြး ကြ မ္ြးက င္ပညြာရွငမ
္ ြာြးက ရွင္ြးျပေပြးထြာြးတြာ ျဖ္္ပါတယ္။ ေကြာ္မတီက အပိုဒ္(၁၈) ဟြာ လူတ
္္ဦြးရ့ လြတ္လပ္္ြြာ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မမကိုြးကြယ္တ့ ဘြာသြာ (သို႔) သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈကို က င့္သံိုြးခြင့္ႏွင့္
ဆန္႔က င္ျပီြး သတ္ျဖတ္မႈေတြ လိုပ္ရမယ္ဆိုရင္ အဒီ ္္္မႈထမ္ြးျခင္ြးကို အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုပိုင္ခြင့ရ
္ ွတ
ယ္လို႔ နဂိုံြးခ ဳပ္ ေရြးသြာြးခ့ပါတယ္။
နိုင္ငံေတြာ္ေတြာ္မ ြာြးမ ြာြးက ဒီအခြင့္အေရြးကိုအသအမွတ္ျပဳထြာြးျပီြး အျခြာြး ေရြြးခ ယ္္ရြာ ႏိုင္ငံ့ တြာဝန္ ထမ္ြးေဆြာင္ႏိုင္တ့္န္္န႔ ကင္ြးလြ
တ္ခြင့္ေတြကို ေပြးအပ္ထြာြးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မမတို႔ ကိုြးကြယ္တ့ ဘြာသြာႏွင့္ အၾကမ္ြးမဖက္ ျငမ္ြးခ မ္ြးေရြး၀ါဒ ္ြကိုင္ထြာြးတြာေတြေၾကြာင့္
္္္မႈထမ္ြးဖ႔ို ျငင္ြးဆန္တ့သူေတြကို ေထြာင္ဒဏ္ခ မွတ္တ့
ႏိုင္ငံအခ ဳ႕လည္ြး ရွပါေသြးတယ္။ ေယေဟြာ၀ါ သက္ေသမ ြာြးဟြာ ဒီျပ္္ဒဏ္ကို အမ ြာြးဆိုံြး ခံ္ြာြးေနရသူမ ြာြး ျဖ္္ပါတယ္။ ဥပမြာ- ၂၀၁၆ ခိုႏွ္္
၊ ဒီဇင္ဘြာလတိုန္ြးက ေတြာင္ကိုြးရီြးယြာြးနိုင္ငံမွြာ ေယေဟြာ၀ါ သက္ေသခံ (၃၈၉) ဦြးဟြာ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုခ့တ့ အတြက္ ေထြာင္ဒဏ္
က ခံခ့ရပါတယ္။

ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရြး ္ြာခ ဳပ္မ ြာြးအရ ္္္မႈထမ္ြးျခင္ြးမဟိုတ္တ့ အျခြာြးေရြြးခ ယ္္ရြာမ ြာြးဟြာ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုသူ အြာြးလံိုြးအေပ
ၚ ခြျခြာြးဆက္ဆံမႈမရွဘ ရယူႏိုင္ေ္ျပီြး၊ ္္္မႈထမ္ြးျခင္ြးနွင့ဆ
္ က္္ပ္ေနသူ အြာြးလိုံြးဟြာလည္ြး အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုႏိုင္ခြင့အ
္ ေၾကြာင္ြးႏွင့္ ဒါ
ကို ဘယ္လိုေတြာင္ြးဆိုရမယ္ဆိုတ့အေၾကြာင္ြးကို သရွထြာြးသင့္ပါတယ္။ ္္္မႈထမ္ြး ္ြာရင္ြးဝင္မ ြာြးန႕ ေ္တနြာ့ဝန္ထမ္ြးမ ြာြးဟြာ ္္္မမ
ႈ ထမ္ြးမွီ
နွင့္ ္္္မႈထမ္ြးဆ ကြာလမွြာ ဒါကို ျငင္ြးဆိုခြင့္ ရွသင့္ပါတယ္။

္္္မႈထမ္ြးျခင္ြးကို အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုခင
ြ ့္အျပင္၊ အျခြာြး အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုပိုံေတြကို လည္ြး နို
င္ငံအဆင့္မွြာ အသအမွတ္ျပဳေလ့ရွပါတယ္။ မ ြာြးေသြာအြာြးျဖင့္ေတြာ့ က န္ြးမြာေရြး ေ္ြာင့္ေရွြာက္မႈေတြပါ။
ဥပမြာ - သြာြးဖြြာြးဆရြာမႏွင့္
ဆရြာ၀န္ေတြက ကိုယ္ဝန္ ဖ က္ခ ေပြးဖို႔ ျငင္ြးဆိုျခင္ြး ျဖ္္ပါတယ္။ အခ ဳ႕နိုင္ငံေတြမွြာေတြာ့ လင္တူခ င္ြး လ
က္ထပ္ျခင္ြးေပြးရြာ မွြာ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုျခင္ြးေတြ
ျဖ္္ေပၚခ့ပါတယ္။ ရပိုင္ခြင့ေ
္ တြ တ္္ခိုႏွင့္တ္္ခို ပဋပကၡ ျဖ္္သြာြ ြးတ့အခါ ေျဖရွင္ြးရခက္တ့
ျပႆနြာေတြ ထြက္ေပၚလြာတတ္ပါတယ္။ ဥပမြာ - အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုပိုင္ခြင့္က အမ ဳြးသမီြးအခြင့္
အေရြး (သ)ို႔ ခြျခြာြးဆက္ဆံမႈ ပေပ ြာက္ေရြး ဥပေဒျပဌြာန္ြးခ က္မ ြာြးန႔ ဆန္႔က င္ဖက္
ျဖ္္ေနတြာမ ဳြး ျဖ္္ပါတယ္။
ဒီလို အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆျို ခင္ြးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီြး ရွင္ြးလင္ြးတ့ ႏိုင္ငံတကြာ ဥပေဒ္ံႏႈန္ြးေတြ မရွေသြးပါ
ဘူြး။ တကယ္ေတြာ့ ဒီက္ၥဟြာ အလြန္အျငင္ြးပြြာြးဖြယ္ျဖ္္ေနပါတယ္။
ဒီလိုန႕ သင္တို႔မၾကြာခဏ ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္တ႔ အျငင္ြးပြြာြးဖြယ္ (၃) ခိုရွပါတယ္။
အခ ဳ႕လူေတြက အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုပိုင္ခြင့ဟ
္ ြာ မမႏွ္္သက္ရြာ ဘြာသြာ (သို႔) သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈ ရ
ရွဖို႔အတြက္ အၾကြင္ြးမ့အခြင့္အေရြးရ႕ တ္္္တ္တ္္ေဒသျဖ္္ျပီြး ဒါကို ကန္႔သတ္ခ က္ ဘယ္ေတြာ့မွ မ
ထြာြးသင့္ဘူြးလို႔ အျငင္ြးပြြာြးၾကပါတယ္။ သူတို႔က မမ အသတရြာြးအရ လိုက္္ြာြးလို႔ ဘယ္လိုျပ္္ဒဏ္မ ဳြး (
သို႔) န္္နြာဆိုံြးရႈံြးမႈမွ မရွသင့္ဘူြးလို႕
ျငင္ြးဆိုၾကပါတယ္။ တကယ္ေတြာ့လည္ြး တ္္ၾကမ္တည္ြးမွြာ ဘြာသြာတရြာြးကိုင္ြးရွိုင္ြးတ႔ ျငမ္ြးခ မ္ြးေရြး၀ါဒ
ကိုင္္ြသူႏွင့္ ္္္သြာြးတ္္ေယြာက္ျဖ္္ဖို႔ဆိုတြာ မလြယ္ကူပါဘူြး။
ဒါ့ေၾကြာင့္ ျငမ္ြးခ မ္ြးေရြး၀ါဒကိုင္္ြသူေတြကို ္္္သြာြးျဖ္္လြာ ေအြာင္ အတင္ြးသြက္သင
ြ ္ြးျခင္ြးဟြာ သူတို႔ရ႕
အတြင္ြးေရြးျဖ္္တ႔ ဘြာသြာေရြး (သို႔) သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈ ထြာြးရွခြင့္ ကို ခ ဳြးေဖြာက္ရြာ ေရြာက္ပါတယ္။
တခ ဳ႕ေတြကေတြာ့ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုပိုင္ခြင့္ဟြာ အၾကြင္ြးမ့အခြင့္အေရြးတ္္ရပ္ျဖ္္တယ္။ ဒါေပမ
ယ့္
ပတ္၀န္ြးက င္အေပၚမူတည္တယ္လို႔ လက္ခံၾကတယ္။ ္္္မႈထမ္ြး္ြာရင္ြးဝင္မ ြာြး၊ အက ဥ္ြးသြာြးမ ြာြး ႏွင့္ မမ
တို႔သေဘြာက အေျခအေနကို ေရြြးခ ယ္ခြင့္မရွသူေတြကို သူတို႔ရ႕ အသတရြာြးေတြကို ခ ဳြးေဖြာက္ဖို႔ ဘယ္
ေတြာ႔မွ ဖအြာြးမေပြးသင့္ဘူြးလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မမသေဘြာအတိုင္ြး အလိုပ္ေလွ ြာက္ျပီြး လြ

တ္လပ္္ြြာ အလိုပ္ထြက္နိုင္တ႔သူေတြဟြာ သူတို႔ရ႕္တ္အလိုရွတိုင္ြး အလိုပ္ရွင္ေတြက အလိုလိုက္ ္ီ္ဥ္ေ
ပြးမယ္လို႔လည္ြး ေမွ ြာ္လင့္ထြာြးလို႔ မရပါဘူြး။ တ္္နည္ြးအြာြးျဖင့္ မမရ့အသတရြာြး အရ လိုပ္ေဆြာင္ဖို႔ ေရြြး
ခ ယ္မယ္ဆိုရင္ တန္ရြာတန္ေၾကြး တ္္္ိုံတရြာ ရွမွြာ ျဖ္္ပါတယ္။
တခ ဳ႕ကေတြာ့ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုျခင္ြးဆိုတြာက လိုပ္ေဆြာင္ခ က္တ္္ခို ျဖ္္တြာေၾကြာင့္ ဒါဟြာ မမ
ရ့အသတရြာြး၊ ဘြာသြာေရြး (သ)ို႔ သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈကို လူသရွင္ၾကြာြး က င့္သိုံြးျခင္ြး ျဖ္္တယ္လို႔ ေျပြာၾ
ကပါတယ္။ လူသရွင္ၾကြာြး က င့္သိုံြးျခင္ြးမွြာ အကန္႔အသတ္ ရွႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟြာ အျခြာြးသူေတြ
ရ႕အခြင့္အေရြးႏွင့္အျခြာြးလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ၊ လူထိုက န္ြးမြာေရြး၊ သဟဇြာတရွေရြး (သို႔) ္ြာရတၱေတြ အ
ကြာအကြယ္ေပြးဖို႔ လိုအပ္တ့ အေျခအေနမွြာသြာ ျဖ္္ပါတယ္။ ္္္မႈထမ္ြးျခင္ြးန႔ ပတ္သက္တ့ အသတရြာြး
အရ ျငင္ြးဆိုျခင္ြးရြာမွြာေတြာ့ အမ ဳြးသြာြးလိုံျခဳံေရြးဟြာ ဘြာသြာေရြး (သို႔) သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္
ကို ကန္႔သတ္ဖို႔ တရြာြး၀င္တ႔ အေၾကြာင္ြးရင္ြး မဟိုတ္ဘူြးဆိုတြာ မွတ္ထြာြးဖို႔ အေရြးၾကီြးပါတယ္။
ဒီအခ က္ေတြမွြာ ဘယ္ဟြာ မွန္ကန္လဆိုတြာ ဥပေဒပညြာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္လည္ြး သေဘြာထြာြး ကြလြေ
နၾကတယ္။
အက ဥ္ြးခ ဳပ္ေျပြာရရင္ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုျခင္ြးအေၾကြာင္ြးကို ဒီရိုပ္ရွင္မွြာ ကြ န္ေတြာ္တို႔ ေလ့့လြာခ့ၾက
တြာ ျဖ္္ပါတယ္။ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုျခင္ြးဆိုတြာက သင္လိုပ္ေဆြာင္မယ္လို႔ သြာမန္ေမွ ြာ္လင့္ထြာြးတ့
အရြာတ္္ခိုကိုလိုက္လိုပ္ဖို႔
ျငင္ြးဆိုပိုင္ခြင့္ျဖ္္ပါတယ္။ ္္္မႈထမ္ြးျခင္ြး အေပၚ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုပိုင္ခြင့္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရြာ
လူ႔အခြင့္အေရြးဥပေဒက အကြာအကြယ္ ေပြးထြာြးပါတယ္။ နိုင္ငံေတြာ္ေတြာ္မ ြာြးမ ြာြးက ဒီအခြင့္အေရြးကို
အသအမွတ္ျပဳထြာြးေပမယ့္ တခ ဳ႕ႏိုင္ငံကေတြာ့ အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုသူေတြကို ေထြာင္ဒဏ္ ခ မွတ္ၾ
ကပါတယ္။ အ္ိုြးရတ္္ခ ဳ႕ကလည္ြး အသတရြာြးအရ ျငင္ြးဆိုျခင္ြးကို တျခြာြးနည္ြးလမ္ြးန႔ နိုင္ငံေတြာ္အဆ
င့္ထ အသအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခြင့္အေရြးေတြဟြာ အျငင္ြးပြြာြးဖြယ္ ျဖ္္ေနျပီြး ဒီက္ၥႏွင့္ပ
တ္သက္ျပီြး အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရြာ ဥပေဒကိုလည္ြး ျပည့္ျပည့္္ိုံ္ိုံ ေရြးဆြမထြာြးပါဘူြး။
အသတရားအရ ျငင္းဆပင္ခြင့္အပါအဝင္ ၄င္းနဲ႕ဆက္္ပ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆင္ရာ အေသး္တ္ အေၾ
ကာင္းအရာေတြက ဝက္္္ဆက္ေပၚမာတင္္ားတဲ့ သင္ေ္ာက္ကူ အေၾကာင္းအရာေတြမာ ပမရာေဖြေ
လ့လာနင္ပါတယ္။
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