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မျက်နှာဖုံးဓါတ်ပုံ

ရခိုင်အမျ ိုးသားပါတီ (ANP) ပါတီမှ ရခိုင်ပပည်၊ တတာင်ကုတ်မမို့ သတဘောဆိပ်တွင် 
(၂၉.၁၀.၂၀) ရက်တေ့က မဲဆွယ်စည်းရုံးတရးပုံရိပ် (AASYC)

သံပဖူဇရပ်မမို့ေယ်တွင် မွေ်ညီညွတ်တရးပါတီအား ဝေ်းရံသူများက တပမစိုက်ပိုစတာတခု 
စိုက်ထူရေ် ပပင်ဆင်တေစဉ်ပုံ (HURFOM)
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

 ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်တေ့တွင် ပထမဆုံးအကကိမ်မဲတပးမည့် မဲဆန္ဒရှင် 

၅ သေ်းအပါအဝင် ပပည်သူ သေ်း ၄၀ ေီးပါးသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပမေ်မာ့တရေးတကာက်ပွဲအတွက်

မဲတပးကကတတာ့မည်ပဖစ်သည်။ ပပည်တထာင်စု၊  ပပည်ေယ်နှင့် တိုင်းတေသကကီးတို့ရှိ တေရာ

 ၁၁၇၁၁  တေရာကို  နိုင်ငံတရးပါတီ ၉၀၂  တကျာ်က ဝင်တရာက်ယှဉ်မပိုင်ရေ် မဲဆွယ်ပွဲကာလ

အတွင်း အပပင်းအထေ် ယှဉ်မပိုင်မဲဆွယ်တေကကသည်။

 လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများက တရေးတကာက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ကတိက

 ဝတ်ပပုတေကကတသာ်လည်း ၎င်းတို့နှင့် ဆေ့်ကျင်ကွဲလွဲစွာပင် တထာင်နှင့်ချသီည့် မဲဆန္ဒရှင်

များသည် တိုက်ပွဲပဖစ်သည့်တေသများတွင် တေထိုင်သူများပဖစ်မပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်

တရာဂါ တကကာင့် စီးပွားတရးအရ ောလေ်ထူရေ် ကကိုးပမ်း တေရသူများပဖစ်တေသည်။

 အမျ ိုးသားေီမိုကတရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)  ဦးတဆာင်သည့်  အာဏာရအစိုးရ၊ ပမေ်မာ့

တပ်မတတာ်၊ တိုင်းရင်းသား  လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ (EAOs)၊  ပပည်တထာင်စုတရေး

 တကာက်ပွဲတကာ်မရှင် (UEC)၊ နိုင်ငံတကာ  အစိုးရများနှင့်  အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်

အဓိက အင်အားစုများသည် တိုင်းသူပပည်သားအားလုံး တေ်းတူညီမျှစွာ မဲဆန္ဒတပးပိုင်ခွင့်

နှင့် တရေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်ရရှိတစတရးအတွက် တာဝေ်ရှိကကသည်။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်

 အတရးတကကညာစာတေ်း (UDHR) အပိုေ် ၂၁ တွင် “လူတိုင်းတွင် မိမိနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်တရး

၌ ကိုယ်တိုင်ပဖစ်တစ၊ လွတ်လပ်စွာတရေးချယ်လိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်ဆင့်

ပဖစ်တစ ပါဝင်တဆာင်ရေက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်”၃ ဟု တဖာ်ပပထားသည်။ သို့တသာ်လည်း အတပခခံ

လူ့အခွင့်အတရးမူများနှင့် မဲဆွယ်ပွဲကာလအတွင်း တရေးတကာက်ပွဲဆိုင်ရာတေ်ဖိုးများကို 

ထိေ်းသိမ်းရေ် ပျက်ကွက်ပခင်းတကကာင့် အထူးသပဖင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် တိုင်းရင်း 

1. Al Jeezera, “Myanmar sets November 8 date for general election,” 2 July 2020.. https://www.aljazeera.com/
news/2020/7/2/myanmar-sets-november-8-date-for-general-election 

2. See Konrad Adenauer Stiftung September 2020 Country report: “Election 2020 in Myanmar and the possible influence 
of Ethnic Parties,” September 2020. https://www.kas.de/documents/252038/7938566/Elections+Myanmar+2020+In-
fluence+Ethnic+Parties.pdf/08eaf959-051d-8648-414f-d5bed4bb4495?version=1.1&t=1599122247170 

3. See: Universal Declaration of Human Rights: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

သားများအတပါ်  ဖိနှိပ်မှုနှင့် စေစ်တကျခွဲပခားမှုများ ေက်ေက်ရှိုင်းရှိုင်း ခိုင်မမဲစွာဆက်လက်

ပဖစ်တပါ်တေသည်။

 လူ့အခွင့်အတရးမှတ်တမ်းကွေ်ရက် (ပမေ်မာနိုင်ငံ) တခါ် ND-Burma မှ ထုတ်တဝ

သည့် စာတေ်းငယ်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကသဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှ တအာက်တိုဘာ ၂၅ ရက်အထိ

ကမ္ဘာ့ကပ်တရာဂါနှင့် ပပည်တွင်းစစ်ပဖစ် ပွားတေသည့်ကာလ ၂၀၂၀ တရေးတကာက်ပွဲမတိုင်မီ

အခင်းအကျင်းတွင် အတပခခံအခွင့်အတရးများ မည်သို့ ချ ိုးတဖာက်၊ ပခယ်လှယ်ခံရသည်ကို

သုတတသေလုပ် သုံးသပ်ထားပခင်း ပဖစ်သည်။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံတရး

အခွင့်အတရးဆိုင်ရာ သတဘာတူစာချုပ် (ICCPR)၄ နှင့် စီးပွားတရး လူမှုတရးနှင့် ယဉ်တကျးမှု

အခွင့်အတရးများဆိုင်ရာ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ သတဘာတူစာချုပ် (ICESCR)၅  ၏ အတပခခံ

မူများထဲမှ ေီမိုကတရစီတေ်ဖိုးများအတပါ် တေ်ဖိုးမထား၊ မထိေ်းသိမ်းသပဖင့် ၂၀၂၀ တရေး 

တကာက်ပွဲအတပါ် တရားဝင်မှုကင်းမဲ့ပခင်းနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့ပခင်းပဖစ်တစသည်။ 

4. See: International Covenant on Civil and Political Rights Adopted and opened for signature, ratification and accession 
by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976, in accordance with 
Article 49

5. See: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Adopted and opened for signature, ratification 
and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 3 January 1976, in 
accordance with article 27
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

 ICCPR သည် ပပည်သူလူထုအား ညှဉ်းပေ်းနှိပ်စက်မှုမပပုရေ်နှင့် တပခားတသာ

 ရက်စက်ကကမ်းကကုတ် လူမဆေ်မှု (သို့မဟုတ်) လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းတစရေ်(သို့မဟုတ်)  

အပပစ်တပးမှုများ မပပုလုပ်ရေ်  အပါအဝင်  လူ့အခွင့်အတရးကို  ကျယ်ကျယ်ပပေ့်ပပေ့် ခံစား

နိုင်တစရေ် ပပဌာေ်းထားပခင်းပဖစ်သည၆်။ ဥပတေအရ စည်းတနှာင်မှုရှိသည့် စာချုပ်ပဖစ်သည့်

အတိုင်း လက်မှတ်တရးထိုးထားသည့် နိုင်ငံများသည် ပပဌာေ်းထားသည့် အခွင့်အတရးနှင့်

အတပခခံမူများအတိုင်း တလးစားလိုက်ော အတကာင်အထည်တဖာ်ရမည့် ဝတ္တရားရှိသည်။

 ICCPR ကို ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသည့် ကုလသမ္ဂအတထွတထွညီလာခံမှ အတည်ပပုခဲ့

 မပီး ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ပပဌာေ်းကျင့်သုံးခဲ့သည်။ စာချုပ်ကို လက်မှတ်မတရးထိုးသည့် နိုင်ငံ

များသည် စာချုပ်ပါအချက်များအတိုင်း လိုက်ပါတဆာင်ရေက်စရာမလိုအပ်ဘဲ တပခားနိုင်ငံ

များအတပါ်တွင်လည်း စာချုပ်ကို အသုံးပပု၍ ကိုင်တွယ်တဆာင်ရေက်ခွင့်မရှိတပ။ 

 ထိုေည်းတူစွာပင် ပညာသင်ကကားခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် သင့်တလျာ်သည့်

အဆင့်အတေ်းပဖင့် တေထိုင်အသက်ရှင်သေ်ခွင့်တို့ကဲ့သို့ စီးပွားတရး၊ လူမှုတရးနှင့် ယဉ်တကျးမှု

 အခွင့်အတရးများကို ရရှိခံစားတစရေ် တသပခာတစသည့် ICESCR ကို ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် အ

 တည်ပပုခဲ့သည်၇။  ICESCR ကို ပမေ်မာနိုင်ငံအတေပဖင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်တရးထိုး

ခဲ့မပီး ၂၀၁၇ တအာက်တိုဘာလတွင် ၆ ရက်တွင် အတည်ပပုလက်မှတ်တရးထိုးခဲ့သည်။ 

ထို့တကကာင့် ပမေ်မာနိုင်ငံအတေပဖင့် သတဘာတူစာချုပ်တွင် ရှင်းလင်းစွာ  တဖာ်ပပထားသည့် 

ပပဌာေ်း ချက်များကို တကျပပေ်စွာတဆာင်ရေက်ရမည် ပဖစ်သည်။ 

 မည်သို့ပင်ဆိုတစကာမူ ၂၀၂၀ တရေးတကာက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလတွင် စာချုပ်ပါ အချက်

တချ ို ့အား အစိုးရအတေပဖင့် ထိေ်းသိမ်း တဆာင်ရေက်ရေ် သိသာထင်ရှားစွာ ပျက်ကွက်သည်

ကို တတွ့ရသည်။ 

6. Ibid
7. Ibid
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

 တအာက်တဖာ်ပပပါ အခေ်းတွင် တရေးတကာက်ပွဲမတိုင်မီ ကာလတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံး

တဆွးတနွးပွဲများအတပါ် ပိတ်ပင်ကေ့်သတ်မှုများနှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် တသီးပုဂ္

ဂလများအတပါ် နိုင်ငံသားအခွင့်အတရး ရုပ်သိမ်းမှုတွင် တိုင်းပပည်ရှိ အင်အားစုအသီးသီးမှ 

မည်ကဲ့သို့ ပါဝင်တေသည်ကို တဖာ်ပပထားသည်။ 

မွေ်ညီညွတ်တရးပါတီကို ဝေ်းရံတထာက်ခံသည့် တရးမမို့ေယ်မှ လူငယ်များ တရေးတကာက်ပွဲတအာင်
နိုင်တရး မဲဆွယ်ခရီးစဉ် တတေ့တာအတွက် စုတဝးတေကကပုံ(HURFOM)



လူ့ အ ခွင့် အ ရေး မှတ် တမ်း ကွန် ေက်  ( မမန် မာ နိုင် ငံ )
 7 

၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

ICCPR နှင့် ICESCR အပိုေ် ၃ တွင်ICCPR နှင့် ICESCR အပိုေ် ၃ တွင်

စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများသည် စာချုပ်ပါ စီးပွားတရး၊ လူမှုတရး၊ ယဉ်တကျးမှုအခွင့်အတရးများ

ကို အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီးတေ်းတူရည်မျှ ရရှိခံစားနိုင်တကကာင်း ယုံကကည်စိတ်ချတစ

ရေ် တာဝေ်ယူတဆာက်ရေက်ရမည်။

 ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် ပမေ်မာနိုင်ငံသည် အာရှတွင် အမျ ိုးသမီးများအား ပထမဆုံး

 မဲတပးခွင့်ပပုခဲ့သည့် နိုင်ငံပဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ တရေးတကာက်ပွဲတွင် NLD က အမျ ိုးသမီးလွှတ် 

တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း ၂၀ ရာခိုင်နှုေ်းတကျာ်၈တရေးချယ်ခဲ့သည်။ ရှမ်းအမျ ိုးသားများ ေီ

မိုကတရစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ၏ ပါတီမူဝါေလမ်း စဉ်

 ၂၀၂၀ တွင် ပပည်တထာင်စု၊ ပပည်ေယ်နှင့်တေသန္တရ

အဆင့်တိုင်းတွင်ရှိသည့် ဥပတေပပုတရး၊ တရားစီရင်

တရးနှင့် အုပ်ချုပ်တရးကဏ္ဍများတွင် အေည်းဆုံး

အမျ ိုးသမီး ၃၀ ရာခိုင်နှုေ်းပါဝင်ရေ် ကကိုးပမ်း

တဆာင်ရေက်မည်ဟု တဖာ်ပပထားသည်။၉ ၂၀၂၀ တရေး 

တကာက်ပွဲတွင် (SNLD) အမျ ိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်

တလာင်း ၂၉ % အထိပါဝင်လာခဲ့သည်။

 အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ တရေးခဲ့

ပခင်းမှာ “အပမင်တကာင်းတစရေ် အလှ ပပပခင်းသာ”၁၀ ပဖစ်သည်ဟု အမျ ိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်

 ပမေ်မာနိုင်ငံ (WLB) မှတပပာဆိုခဲ့သည်။  WLB ၏ တပပာဆိုချက်မှာ အပမင်လှတစရေ်အတွက်

အမျ ိုးသမီးများကို ပါဝင်ခွင့်ပပုပခင်းမှာ ပါတီကကီးများသာမဟုတ် တပခားတိုင်းရင်းသား

8. The Irrawaddy, “NLD Selects 20% Female Candidates for Myanmar’s November Election,” 27 July 2020. https://www.
irrawaddy.com/news/burma/nld-selects-20-female-candidates-myanmars-november-election.html 

9. See SNLD 2020 party platform
10. Burma News International, “The competition of female candidates is just a window-dressing, WLB criticizes,” 9 October 

2020.  https://www.bnionline.net/en/news/competition-female-candidates-just-window-dressing-wlb-criticizes 
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

ပါတီငယ်တလးများတွင်လည်း ထိုေည်းတူပင်ဟု တပပာဆိုသည်။ တိုင်းရင်းသားပါတီငယ်

တလး များသည်လည်း တရေးတကာက်ပွဲအနိုင်ရတရးအတွက် ၎င်းတို့ပါတီတွင် အမျ ိုးသမီးများ

ပိုမို ကိုယ်စားပပုရေ် လုပ်တဆာင်မှုမှာလည်း ေည်းပါးလွေ်းတေသည်ဟုဆိုသည၁်၁။ 

 “၂၀၂၀ ခုနှစ် စိေ်တခါ်သံများ” သံချပ်ဗီေီယိုတွင် WLB မှ လက်ရှိနိုင်ငံတရးအတပခအတေ

ကို အာရုံစိုက်တစရေ်နှင့် အမျ ိုးသမီးများ ကိုယ်စားပပုခွင့်ပိုရတရးအတွက် တတာင်းဆိုထား 

သည်။ 

 ICCPR နှင့် ICESR အပိုေ် ၃ တွင် အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသား အခွင့်အတရးများကို

ထိေ်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်ရေ် လိုအပ်သည်ဟုတဖာ်ပပထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုတစကာမူ 

သာမေ် လူများအတေပဖင့် အမျ ိုးသမီးများသည် အားနွဲ့သူများပဖစ်၍ ဦးတဆာင်သူများအပဖစ်

တဆာင်ရေက်နိုင်မည် မဟုတ်ဟု သံသယရှိကကသည်။ အမျ ိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း

များအတေပဖင့် ဖိုဝါေကကီးစိုးသည့် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ယဉ်တကျးမှုစံတေ်ဖိုးများပဖင့်ချေိ်ညှိ

၍ ထိုးနှက်ခံရပခင်းအပါအဝင် စိေ်တခါ်မှုများကို မဲဆွယ်ပွဲကာလတွင် ကကုံတတွ့ရသည၁်၂။ 

အမျ ိုးသမီးများ  နိုင်ငံတရးတွင်ပါဝင်မှုအတပါ်  အင်တာေက် လူမှုစာမျက်နှာများတပါ်မှ ပစ် 

11. Ibid
12. United States Institute of Peace, “Myanmar’s 2020 Elections and Conflict Dynamics,” Mary Callahan, Myo Zaw Oo. 

April 2019. https://www.usip.org/sites/default/files/2019-04/pw_146-myanmars_2020_election_and_conflict_dynamics.
pdf
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

မှတ်ထား ထိုးနှက်ကကသည့်အတွက် ပိုမိုအတနှာင့်အယှက် အတစာ်ကားခံကကရသည်။ 

 ကံမတကာင်း အတကကာင်းမလှစွာပင် ပမေ်မာနိုင်ငံတွင် အမျ ိုးသမီးများအေိမ့်ဆုံး ၃၀ 

ရာခိုင်နှုေ်း ကိုယ်စား ပပုခွင့်မှ အလွေ်တရာ တဝးကွာတေတသးမပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ အတရအတွက်

နှင့် သိသာထင်ရှားစွာ ပမင့်တက်လာပခင်းမရှိတသးတပ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်တလာင်း ၆၂၀၀ အေက် အမျ ိုးသမီး ၁၃ ရာခိုင်နှုေ်းသာ ပါဝင်သည်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်တွင်

ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း ၇၀၀၀ တကျာ်တွင် အမျ ိုးသမီး ၁၅ ရာခိုင်နှုေ်းပဖင့် မဆိုစတလာက်

များလာသည၁်၃။ 

 ၂၀၁၈ က စစ်တမ်းတခုတွင် အမျ ိုးသမီးများ နိုင်ငံတရးတွင် ပါဝင်မှုမှာ ကျဆင်းလာ

သည်ဟု ဆိုသည်၁၄။  အမျ ိုးသမီးများအတေပဖင့် တရှးရိုးစွဲဝါေီများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမပီး

ကကီးမားစွာ အရိုးစွဲတေသည့် ေီမိုကတရစီမဆေ်မှုနှင့် တရှးရိုးစွဲတေ်ဖိုးများအား အမျ ိုးသားများ

ထက် ပိုမိုကကုံတတွ့ရသည်။ 

 ပညာအလင်းပွင့် ပမေ်မာသုတတသေတဖာင်တေးရှင်း (EMReF) ၏ အဆိုအရ အမျ ိုး

 သမီးများသည် ယုံကကည်မှုကင်းမဲ့ပခင်းနှင့် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များပဖစ်လာရေ်ရည်

 မှေ်းချက် ေည်းပါးတေပခင်းကို ကကုံတတွ့ခံစားတေရသည၁်၅။  နိုင်ငံတရးပါတီများနှင့် ရပ်ရော

အသိုင်းအဝိုင်း၏  အကေ့်အသတ်ပဖင့်  အကူအညီတပးမှုသာရှိသည့်အတွက်  ခွဲပခားဆက်ဆံ

မှုကိုခံရရေ် သို့မဟုတ် အာဏာရပါတီဝင်များ၏ ထိပ်တိုက်ရင် ဆိုင်မှုများပဖင့် ကကုံတတွ့ရေ် 

အန္တရာယ် ကကီးမားစွာရှိတေသည်။ 

 ထို့အပပင် မဲတပးရေ် အခွင့်အလေ်းရရှိနိုင်မှု အတေအထားတကကာင့် အမျ ိုးသမီးများ မဲ

တပးနိုင်မှုအတပါ် ပိုမိုအကေ့်အသတ်များရှိလာမည်ကို စိုးရိမ်စရာပဖစ်လာသည်။ အိမ် တထာင်

စုအများအပပားတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် မိသားစုကို အဓိကပပုစုတစာင့်တရှာက်ရသူများ

ပဖစ်မပီး အိမ်တထာင်တာဝေ်များပိတေပခင်းက မဲတပးပခင်းအပါအဝင် ၎င်းတို့၏ အားလပ်ချေိ်

များကို ကေ့်သတ်မှုများပဖစ်တပါ်တစသည်။ တကျးလက်တတာရောများရှိ မဲဆန္ဒရှင်များသည်

အင်တာေက်ကို ဆက်သွယ်အသုံးပပုနိုင်တပခေည်းသည့်အတွက် အင်တာေက်မှမဲဆွယ်ပခင်း 

မှာလည်း ထိတရာက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။  

13.   Ibid 
14. Mizzima, “Research shows women’s political participation in Myanmar is declining,” 29 December 2018. http://mizzi-

ma.com/article/research-shows-womens-political-participation-myanmar-declining 
15. Ibid
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

 တရေးတကာက်ပွဲပဖစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်မပီး ကျား/မ ကွဲပပားမှုအရ ဘက်တဘက်က

အပခားတဖက်အတပါ် လုံးလုံးလျားလျား အထူးအခွင့်အတရးရပခင်းထက် နိုင်ငံတရးတွင် 

ကျား/မ တေ်းတူ ပိုမိုကိုယ်စားပပုခွင့်ကို လက်ခံယုံကကည်သင့်သည်။ 

ICCPR နှင့် ICESCR ၏ အပိုေ် ၅ICCPR နှင့် ICESCR ၏ အပိုေ် ၅

၁။ ဤစာချုပ်ပါ အချက်များတကကာင့် မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သည့်အုပ်စု၊ မည်သည့်

ပုဂ္ဂိုလ်ကမျှ ဤစာချုပ်တွင် အသိအမှတ်ပပုထားသည့် မည်သည့်အခွင့်အတရးများ 

သို့မဟုတ် လွတ်လပ်မှုများကိုမဆို ပျက်စီးတစလိုတသာ ရည်ရေယ်ချက်ပဖင့် လှုပ်ရှားမှုတ

ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် တဆာင်ရေက်မှုတရပ်ရပ် တဆာင်ရေက်ခွင့်ရှိသည်ဟူ၍လည်းတကာင်း၊

သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အတေပဖင့် ဤစာချုပ်ပါ ကေ့်သတ်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာထက် 

များစွာတကျာ်လွေ်၍ ကေ့်သတ်မှု ပပုလုပ်နိုင်သည်ဟူ၍လည်းတကာင်း သတဘာသက် 

တရာက်တသာ အဓိပ္ပါယ်တကာက်ယူပခင်း မရှိတစရ။

၂။ လက်ခံထားတသာ အတပခခံလူ့အခွင့်အတရးတရပ်ရပ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတနိုင်ငံရှိ

 အတပခခံလူ့အခွင့်အတရး တရပ်ရပ်ကို ဤစာချုပ်က အသိအမှတ်မပပုတကကာင်း သို့မ

 ဟုတ် ယင်းအတပခခံလူ့အခွင့်အတရးတ ရပ်ရပ်ကို ဤစာချုပ်ကသတ်မှတ်ထားသည့်

အတိုင်းအတာတအာက် တလျာ့ေည်းခံစားခွင့်ပပုတကကာင်းပဖင့် မဟုတ်မမှေ်တဖာ်ပပချက်၊

 ဥပတေ၊ စာချုပ်များ သို့မဟုတ် ဓတလ့ထုံးတမ်းများ ပပဌာေ်း၍ မည်သည့် အတပခခံလူ့

အခွင့်အတရးကိုမျှ ကေ့်သတ်ပခင်း သို့မဟုတ် တသးသိမ်တအာင် ပပုလုပ်ပခင်းမပပုရ။ 

 ICCPR နှင့် ICESCR ရှိ အပိုေ် ၅၊ အပိုေ်ခွဲ ၁ နှင့် ၂ တို့သည် အခွင့်အတရးနှင့်လွပ်

လပ်မှုများအတပါ် ကေ့်သတ် တလွဲမသုံးရေ် ရှင်းလင်းစွာ တဖာ်ပပထားသည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်

တအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်တေ့တွင် မွေ်ပပည်ေယ်ရှိ အတိုက်အခံပါတီများအတပါ် လူထု 

တထာက်ခံမှု များပပားလာသပဖင့် အာဏာပိုင်များက နိုင်ငံတရးအရ ယှဉ်မပိုင်မည့်တိုင်းရင်း

 သားပါတီများအား တထာက်ခံတကကာင်းပပသသည့်  လူထုအတပါ် ကေ့်သတ်မှုများပပုလုပ်ခဲ့

သည်၁၆။  မွေ်ပပည်ေယ် တရးမမို့တွင်တေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များက နိုင်ငံတရးပါတီများ၏အလံများ

 ချတိ်ဆွဲလွှင့်ထူခဲ့သပဖင့် မမို့ေယ်စည်ပင်မှ တကကညာချက်ထုတ်ပပေ် တားပမစ်ခဲ့သည၁်၇။ 

ယင်းလုပ်ရပ်သည် မခိမ်းတပခာက်ပခင်းပဖစ်တကကာင်း တရးမမို့ခံများက တပပာကကားသည၁်၈။ 

16.   Human Rights Foundation of Monland, “Authorities attempt to restrict growing support to competing political and 
ethnic parties,” 8 October 2020. https://rehmonnya.org/archives/6152 

17.  Ibid
18.   Ibid
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

 လွတ်လပ်မှုနှင့် အခွင့်အတရးများ တောက်ပပေ်ဆုတ်သွားသည့် သာဓကတခုမှာ

တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင် (UEC) မှ တရေးတကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ပပည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့(PACE)၏ 

တရေးတကာက်ပွဲတစာင့်ကကည့်တလ့လာ ခွင့်တင်ပပလာသည့်အတပါ် ပယ်ချခဲ့ပခင်းပဖစ်သည၁်၉။

PACE အတပါ် တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ပခင်းမရှိပဲ နိုင်ငံတကာတငွတကကးတထာက်ပံ့

မှု များရယူသည်ဟု စွပ်စွဲအတကကာင်းပပခဲ့သည်။ သို့တသာ်လည်း အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့

အစည်း (NGO)များ မှတ်ပုံတင်ပခင်းဥပတေတွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် မပဖစ်မတေမှတ်ပုံ

 တင်ရမည်ဟု  တဖာ်ပပထားပခင်းမရှိပဲ သတဘာဆန္ဒအတလျှာက်သာ  မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်ဟု

တဖာ်ပပထားသည်။ ယုံကကည်စိတ်ချရသည့် တလ့လာတစာင့်ကကည့်မှုမရှိသည့် တရေးတကာက်ပွဲ

၏ ပွင့်လင်းပမင်သာမှုကို အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တမးခွေ်းထုတ်ခဲ့မပီးတောက် UEC မှ 

PACE အဖွဲ့အား တစာင့်ကကည့်တလ့လာခွင့် ပပေ်တပးခဲ့သည၂်၀။ 

 ထိုပဖစ်ရပ်က အပိုေ် ၅ ရှိ နိုင်ငံသားအခွင့်အတရးအရ လွတ်လပ်မျှတတသာတရေး 

တကာက်ပွဲပဖစ်တပါ်တစရေ်  ကျင့်သုံးမှုအတပါ် ထိခိုက်တစပခင်းအပါအဝင် အတပခခံလွတ်လပ်ခွင့်

များအတပါ် တိုက်ရိုက်ချ ိုးတဖာက်သည့် ဥပမာပဖစ်သည်။ 

19. ASEAN Plus News, “Myanmar Election Commission denies PACE is barred from observing November election,” 17 
August 2020. https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/08/17/myanmar-election-commission-de-
nies-pace-is-barred-from-observing-november-election

20. The Myanmar Times, “Election Commission Allows PACE to Monitor Polls,” 17 August 2020. https://www.mmtimes.
com/news/election-commission-allows-pace-monitor-polls.html
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

 ကိုဗစ်-၁၉ တရာဂါကူးစက်မှု ထိေ်းချုပ်ရေ်အတွက် လူစုလူတဝးပဖင့် ကျင်းပသည့်

 လှုပ်ရှားမှုများအတပါ် ကေ့်သတ်ထားသည့်အတွက် နိုင်ငံတရးပါတီများမှာလည်း မဲဆွယ်

ကာလအတွင်း အကေ့်အသတ်များနှင့်ကကုံရသည်။ ထိုသို့ တဆာင်ရေက်ပခင်းသည် စုတပါင်း

ကာကွယ်ပခင်းနှင့် လူထု၏ ကျေ်းမာတရးအ တွက် ထိုက်သင့်သည့်အားတလျာ်စွာ ဦးစားတပး

စီမံပခင်းပဖစ်တသာ်လည်း NLD ကဲ့သို့ ပါတီကကီးများမှာ လိုက်ောမှု မရှိသည်ကိုတတွ့ရသည်။

 ICCPR  နှင့် ICESCR တို့ရှိ အပိုေ်  ၅ သည် လွတ်လပ်မှုနှင့်  ပတ်သက်မပီး အာဏာအလွဲ

သုံးမှုမရှိတစရေ် တဖာ်ပပထားသည်။ ပါတီများ မဲဆွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်မပီး တင်းကကပ်သည့်

စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ထားတသာ်လည်း လျစ်လျူရှုမပီး ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းတဦးက

အပခားကိုယ်စားလှယ် တလာင်းတဦးအတပါ် အနိုင်ရတရးအတွက်သာ ကကိုးပမ်းမှုသည် အ 

ခက်အခဲပပဿောများကို  ပဖစ်တပါ်တစသည်။  တိုင်းရင်းသား ပါတီငယ်တလးများအတေပဖင့်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်ောမပီး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေ်အတွက် အရင်းအပမစ်ချ ို ့တဲ့

သည့်အတွက် အဆုံးစွေ်ဆုံးတသာ အကေ့်အသတ်များပဖင့် ကကုံတတွ့တေရချေိ်တွင် NLD 

နှင့်ပါတီကကီးများသည် လူစုလူတဝးပဖင့် မဲဆွယ်တေနိုင်ကကတသးသည်ဟု NLD နှင့် ယှဉ်မပိုင်

မည့် ကချင်ပပည်ေယ်ပပည်သူ့ပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ် က Frontier သတင်းဌာေသို့တပပာဆို

သည်၂၁။ 

21. Pay Sone Aung, ‘Our feet are tied, candidates in Myitkyina hobbled by COVD-19 restrictions,’ 15 October 2020 https://
www.frontiermyanmar.net/en/our-feet-are-tied-candidates-in-myitkyina-hobbled-by-covid-19-restrictions/
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

 ထို့အပပင် တရေးတကာက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်မပီး ကေ့်သတ်မှုများတကကာင့် တိုင်းရင်းသား

ပါတီငယ်တလးများအတွက် မမျှတသည့် ယှဉ်မပိုင်ပွဲများပဖစ်တပါ်လာတစသည်။ ကွာဟမှု

များအတပါ် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းအချ ို ့မှ ထုတ်တဖာ်တပပာကကားကကမပီး မဲဆန္ဒရှင်ပညာ

တပးတရးလုပ်ငေ်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ အချေိ်နှင့် အရင်းအပမစ်များကို အသုံးပပုကကသည်။ 

လူစုလူတဝးပဖင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးပခင်းနှင့် ရံပုံတငွတို့အတပါ် နှစ်ဖက်မျက်နှာမူဝါေကျင့်သုံးပခင်း

တကကာင့် မဲဆန္ဒရှင်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများအားပို၍ ရှုပ်တထွးတစသည့် တရေးတကာက်ပွဲ

ကို ပဖစ်တပါ်တစသည်။ 

ICCPR အပိုေ် ၆ICCPR အပိုေ် ၆

လူသားတိုင်းတွင် တမွးရာပါအတမွအပဖစ် အသက်ရှင်တေထိုင်ရေ် အခွင့်ရှိသည်။ ဤ

အခွင့်အတရးများကို ဥပတေအရ အကာအကွယ်တပးရမည်။ မည်သူမျှ မိမိအသက်

ရှင်သေ်ပိုင်ခွင့်ကို ဥပတေမဲ့ ဆုံးရှုံးခံရပခင်း မရှိတစရ။

 တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်မှ မဲဆွယ်စည်းရုံးတရးကာလကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ

 ၈ ရက် ေံေက် ၆ ောရီ မှ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက် ညသေ်းတကာင်ယံအထိဟု

တကကညာထားသည်။ ပမေ်မာ့တပ်မတတာ်အတေပဖင့် တဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲတကကာင်း

တကကညာထားမပီး ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ တအာက်တိုဘာလအထိ သက်တမ်းတိုးထားတသာ်လည်း

ရှမ်းပပည်တပမာက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများပဖစ်ပွားတေသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲတရးမှာ အထူး 

သပဖင့်ပမေ်မာ့တပ်မတတာ်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တတာ် (AA) တို့အကကား တိုက်ပွဲများပဖစ်တေသည့်

ရခိုင်ပပည်ေယ်မပါဝင်တပ။ တိုက်ပွဲများတကကာင့် တထာင်နှင့်ချသီည့်အပပစ်မဲ့ အရပ်သား

ပပည်သူများ ထွက်တပပးတပပာင်းတရှေ့ရ၊  ရာနှင့်ချမီပီး တသဆုံးေဏ်ရာရမှုနှင့် အများအပပားမှာ

 ကာလရှည်ကကာစွာဖမ်းဆီးခံရ၊ ညှင်းပေ်းနှိပ်စက်ခံရမပီးတောက် ၎င်းတို့၏သတင်းအစအေ 

ကို မကကားရ သို့မဟုတ် ထပ်မံမတတွ့ရတတာ့တပ။

 ICCPR တွင်တဖာ်ပပထားသည့် အသက်ရှင်သေ်ပိုင်ခွင့်ဆိုသည်မှာ ပပည်သူများအား 

ဥပတေအရ အစိုးရက အကာအကွယ်တပးရမည်ပဖစ်သည်။ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပပည်ေယ်တို့ရှိ နိုင်ငံ 

တရးပါတီများ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် ၎င်းတို့၏ အသက်တမွးဝမ်းတကျာင်းမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတို့

အတပါ် မခိမ်းတပခာက်ခံတေရသည်ကို တိုက်ရိုက်ပပသတေသည်။ 
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

 ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကွေ်ဂရက် (REC) က ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ကသဂုတ်လမှစမပီး တိုက်ပွဲ

များတကကာင့် ထွက်တပပးရသည့် ရခိုင်ပပည်သူ ၄၀၀၀၀ ေီးပါးရှိသည်ဟုဆိုသည်၂၂။ ၎င်းတို့က

ပင် စစ်တပပးေုက္ခသည်  ၈၀၀၀၀ နှင့် ၁၂၀၀၀၀ ကကားမှာ  မဲတပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများပဖစ်မပီး ပပည်

ေည်အတွင်း မဲတပးခွင့်ရှိသူ၏ ၅ ရာခိုင်နှုေ်းမှ ၇.၅ ရခိုင်နှုေ်းရှိသည်ဟု ခေ့်မှေ်းထားသည၂်၃။ 

ထို့အပပင် စစ်တပပးေုက္ခသည်များ အတွက် မဲတပးရေ် စီစဉ်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်

ကင်းမဲ့မှုနှင့် တိုက်ပွဲပဖစ်ပွားသည့်တေသတွင် မဲတပးရေ်တကကာက်ရေံ့မှုတို့တကကာင့် မဲတပးပိုင်ခွင့်

ရုပ်သိမ်းခံရသည့် အထိခိုက်ခံရနိုင်ဆုံးသူများ ပဖစ်လာတစသည်။ 

 ရှမ်းပပည်ေည် တပမာက်ပိုင်းတွင် ပမေ်မာ့တပ်မတတာ်နှင့် ရှမ်းပပည်ပပေ်လည်ထူတထာင်

တရးတကာင်စီ၊ ရှမ်း ပပည်တပ်မတတာ်တတာင်ပိုင်း (RCSS/SSA-S) တို့အကကား ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊

 တအာက်တိုဘာလဆေ်းမှစမပီး  တိုက်ပွဲများ ပဖစ်ပွားလာသည့်အတွက်  တေသခံပပည်သူများ

မှာ ၎င်းတို့၏ တေ့စဉ်ရှင်သေ်မှု၊ စီးပွားတရးအရ ရပ်တည်နိုင်မှုနှင့် မဲတပးပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးမည်ကို 

အထူးစိုးရိမ် တကကာင့်ကကတကကာင်း ထုတ်တဖာ်တပပာဆိုသည၂်၄။ တိုက်ပွဲများ များပပားလာမှုနှင့်

 တိုက်ပွဲများအကကား  မည်သည့်အချေိ်တွင် တသဆုံး၊ ေဏ်ရာရမည်ကို မခေ့်မှေ်းနိုင်သည့်

22.   The Irrawaddy, Khaing Yoe Hla, “Rakhine State IDPs Exceed 36,000 Since August: Myanmar NGO,” 5 October 2020 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rakhine-state-idps-exceed-36000-since-august-myanmar-ngo.html 

23. Frontier Myanmar, Kaung Hset Naing, “Rakhine IDPs: Displaced, demoralised … disenfranchised?” 12 October 2020 
https://www.frontiermyanmar.net/en/rakhine-idps-displaced-demoralised-disenfranchised/ 

24. Burma News International, “CSOs and locals call for ceasefire to end fighting around Kyaukme Shan State,” 9 October 
2020 https://www.bnionline.net/en/news/csos-and-locals-call-ceasefire-end-fighting-around-kyaukme-shan-state
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

အတပခအတေက တရေးတကာက်ပွဲအား ပိုမိုမတည်မမငိမ်ပဖစ်တစကာ မဲဆန္ဒရှင်များအားလည်း

 မဲတပးရေ် အခက်အခဲပဖစ်တစသည်။ ၂၀၁၅ တရေးတကာက်ပွဲတွင် ပပည်တွင်းစစ်တကကာင့် လုံခခုံ

မှုမရှိသပဖင့် ကချင်၊ ကရင်၊ မွေ်၊ ရှမ်းပပည်ေယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းတေသကကီးတို့ရှိ တကျးရောအုပ်စု

 ၆၀၀ နှင့် မမို့ေယ် ၇ မမို့ေယ် တို့တွင် တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်မှ တရေးတကာက်ပွဲ မကျင်းပ

တပးနိုင်ခဲ့တပ၂၅။ 

 တိုင်းပပည်အတွင်းရှိတေသအချ ို့တွင် နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံတရးအခွင့်အတရး ကေ့်သတ်

ခံရမှုတကကာင့် မတည်မငိမ်မှုများ များပပားတေသည့် တရေးတကာက်ပဲမတိုင်မီ ဝေ်းကျင်ကို ပဖစ်

တပါ်တစမပီး ပပည်သူလူထုမှာ ၎င်းတို့၏ အတပခခံအခွင့်အတရး အများဆုံး ဆုံးရှုံးရမည်ပဖစ် 

သည်။

ICCPR ၏ အပိုင် ၁၉ICCPR ၏ အပိုင် ၁၉

လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာ ထုတ်တဖာ်တရးသားပိုင်ခွင့်ရှိမပီး လွတ်လပ်စွာရှာတဖွဆည်းပူး

ခွင့်၊ လက်ခံရယူခွင့်နှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် အတတွးအတခါ်ပုံစံမျ ိုးစုံတို့ကို

နှုတ်ပဖင့်ပဖစ်တစ၊ ပုံနှိပ်၍ပဖစ်တစ၊ အနုပညာတရပ်ရပ်ပဖင့်ပဖစ်တစ၊ ၎င်းတို့တရေးချယ်

သည့် ပုံစံတမျ ိုးမျ ိုးပဖင့် ပဖစ်တစ အတနှာင့်အယှက်မရှိဘဲ ပဖေ့်ချခီွင့်တို့ ပါဝင်သည်။ 

 NLD ၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်တဖာ်ကျင့်သုံးမှုအတပါ် ထိေ်းသိမ်းပမှင့်တင်မှုမှတ်တမ်း

မှာ ၎င်းတို့အစိုးရ၏ ပထမသက်တမ်းမှာပင် တမးခွေ်းထုတ်စရာပဖစ်ခဲ့သည်။ ပပည်တွင်းစစ်

ပဖစ်တေသည့် ရခိုင်ပပည်ေယ်တွင် အစိုးရက စစ်ဆေ့်ကျင်တရးဆန္ဒပပသည့် တကျာင်းသားများ

အား မငိမ်းချမ်းစွာစုတဝးခွင့်နှင့် စီတေ်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပတေကို ချ ိုးတဖာက်မှုပဖင့် ဖမ်းဆီးမပီး 

အပပင်းအထေ်တုေ့်ပပေ်ခဲ့သည၂်၆။  ထိုသို့ တုေ့်ပပေ်မှု တကကာင့် တကျာင်းသား ၃၀ ပုေ်းတအာင်း 

တိမ်းတရှာင်တေရသည၂်၇။ 

25. Ibid
26. The Diplomat, Sebastian Strangio “Myanmar Accelerates Arrests of Student Anti-War Protesters,” 2 October 2020 

https://thediplomat.com/2020/10/myanmar-accelerates-arrests-of-student-anti-war-protesters/ 
27. Radio Free Asia, “Myanmar Arrests 14 For Anti-War Protests, While 30 More Remain in Hiding,” September 30 2020 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/student-protesters-09302020183400.html 
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

 ရခိုင်ပပည်ေယ်ရှိ မမို့ေယ် ၈ မမို့ေယ်တွင် ကမ္ဘာ့အရှည်ကကာဆုံး အင်တာေက်ပဖတ်

တတာက်မှုကို ဆက်လက် ပပုလုပ်တေမပီး တရေးတကာက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးတရးကာလအတွင်း

 အင်တာေက် အပပည့်အဝပပေ်သုံးခွင့်ရရေ် နိုင်ငံတရးပါတီများက တတာင်းဆိုတေကကသည၂်၈။

 ရခိုင်ပပည်ေယ်ရှိ တေရာအတတာ်များများတွင် အင်တာေက်ကို အကေ့်အသတ်ပဖင့်သာ သုံး

နိုင်မပီး အားေည်းသည့် အင်တာေက်လှိုင်းများတကကာင့် ပါတီများအတေပဖင့် မဲဆွယ်စည်းရုံး

တရး သတင်းအချက်အလက်များကို အင်တာေက်လူမှုစာမျက်နှာမှ တဝမျှမှု မလုပ်နိုင်တပ၂၉။

 အင်တာေက် ပဖတ်တတာက်မှုတကကာင့်  ပပည်သူလူထု၊  လွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်

အကူအညီတပးတရးလုပ်သားများအတပါ် ကာလရှည်ကကာစွာ သက်တရာက်မှုများပဖစ်တပါ်တစ 

သည်။ 

 မလုပ်မပဖစ်လုပ်ရေ် လိုအပ်ပခင်းနှင့် ဥပတေနှင့်ညီညွတ်မှု၊ တရားဝင်ပဖစ်မှုနှင့်

 အချ ိုးကျမှုတို့ပါဝင်သည့် “ဥပတေအရ စစ်တဆးမှု ၃ ရပ်” ပဖင့် သုံးသပ်ဆုံးပဖတ်မပီးမှသာ 

လွတ်လပ်စွာထုတ်တဖာ်မှုအတပါ် ကေ့်သတ် နိုင်သည်ဟု နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အတရးဥပတေ

တွင် ရှင်းလင်းစွာ တဖာ်ပပထားသည်။ ICCPR ၏ အပိုေ် ၁၉ အရ လွတ်လပ်စွာထုတ်တဖာ်မှု

ကိုကေ့်သတ်ရေ် စစ်တဆးမှုအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များရှိမပီး အတပခခံအားပဖင့် ကေ့်သတ်

မှုသည် ဥပတေတကကာင်းအရ ခိုင်လုံမှု၊ နိုင်ငံတတာ်လုံခခုံတရး သို့မဟုတ် အများပပည်သူအား 

အကာအကွယ်တပးရေ်နှင့် လုပ်ရေ်လိုအပ်တကကာင်းတသချာတစရသည်။ အဆိုပါစစ်တဆးမှုကို

 ဆုံးပဖတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတို့သည် ဘက်လိုက်မှုမရှိတစရဘဲ သာဓကအတေပဖင့် လွတ်လပ်သည့် 

ခုံရုံးများမှဆုံးပဖတ်ပခင်းမျ ိုးပဖစ်သည်။ သို့တသာ်လည်း ပမေ်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရအဆက်ဆက်

က နိုင်ငံတတာ်လုံခခုံတရးကို အတကကာင်းပပမပီး ဖိနှိပ်တရးလက်ေက်သဖွယ် အသုံးပပုတေသည်။

 တောက်ဥပမာတခုမှာ နိုင်ငံတရးမူဝါေများ တဆွးတနွးတဟာတပပာမှုများတွင် စိစစ်

ပဖတ်တတာက်မှုများ ကင်းရှင်းတစတရးအတွက် တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်မှ တဆာင်ရေက်

နိုင်မှုမရှိဘဲ အေည်းဆုံး တိုင်းရင်းသားပပည်ေယ် ၄ ခုတွင် စိစစ်ပပင်ဆင်မှုများ ပဖစ်ပွားခဲ့

ပခင်းပဖစ်သည၃်၀။ ကချင်ပပည်သူ့ပါတီ (KSPP) အား  အရင်းအပမစ်များအား ခွဲတဝပခင်းနှင့်

28. Burma News International, “Political parties demand full restoration of internet during the election campaign period,” 
11 September 2020 https://www.bnionline.net/en/news/political-parties-demand-full-restoration-internet-during-elec-
tion-campaign-period 

29. Development Media Group, “Electioneering imminent as UEC announces 60-day campaign window,” 6 September 2020 
https://www.dmediag.com/news/1955-uec-announces 

30. Burma News International, “UEC censors election address of Tai-Leng (Shan-ni) Nationalities Development Party,” 9 
October 2020 https://www.bnionline.net/en/news/uec-censors-election-address-tai-leng-shan-ni-nationalities-develop-
ment-party 
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့ပါတီမူဝါေအား စကားလုံးပပင်ဆင်ခိုင်းခဲ့ပခင်းပဖစ်သည၃်၁။ ၎င်းတို့

၏ မူလတဖာ်ပပချက်တွင် “ကချင်တိုင်းရင်းသားများသည် နိုင်ငံတတာ်၏ အရင်းအပမစ်များ 

အား အပပည့်အဝခံစားခွင့်ရှိသည်” ဟုပါရှိတသာ်လည်း တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က “ကချင်

ပပည်သူများနှင့် နိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံတတာ်၏ အရင်းအပမစ်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်”

ဟု ပပင်ဆင်ခိုင်းခဲ့သည်။ ကချင်ပပည်သူ့ပါတီတခုတည်းသာ တရေးတကာက်ပွဲစည်းရုံးသည့်

ပါတီမူဝါေကို ပပင်ဆင်ခိုင်းခံရပခင်းမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတတာ်ရုပ်ပမင်သံကကားမှ ထုတ်လွှင့်မည့်

လူ့တဘာင်သစ်ေီမိုကရက်တစ်ပါတီ (DPNS) ေင့် ထားဝယ်အမျ ိုးသားပါတီ (DPN) တို့၏ 

ပါတီမူဝါေမိေ့်ခွေ်းကို တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က ပပင်ဆင်ခဲ့သည၃်၂။ 

 တိုင်းလိုင်(ရှမ်းေီ) အမျ ိုးသားများ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်တရးပါတီ (TNDP) ၏ ၁၉၄၇

 ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအတပခခံဥပတေ၊ လူငယ်ဖွံ့မဖိုးတရးနှင့် အာဏာရှင်စေစ်ကို တဝဘေ်တထာက်

ပပထားသည့် တရေးတကာက်ပွဲမိေ့်ခွေ်း တဝက်ခေ့်ကိုလည်း တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က

 စိစစ် ပဖတ်တတာက်ခဲ့သည၃်၃။ တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က ပါတီမူဝါေများကို စိစစ်ပဖတ်

တတာက်မပီးတောက် ကေ့်သတ်မှုများသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တရေးတကာက်ပွဲထက် ပိုမို ပပင်းထေ်

သည်ဟု တပပာဆိုကာ  အမျ ိုးသားေီမိုကတရစီတပ်တပါင်းစု (NDF) နှင့် လူ့တဘာင်သစ်ေီမို

ကရက်တစ်ပါတီ (DPNS) တို့က ရုပ်ပမင်သံကကားမှ တပပာကကားမည့်အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်

ခဲ့သည်၃၄။ တောက်ထပ် ဥပမာ တခုမှာ ပပည်သူ့ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးကိုကိုကကီး က ၎င်းတို့ပါတီ

၏ တရေးတကာက်ပွဲမဲဆွယ် မိေ့်ခွေ်းကိုလည်း စိစစ်ပဖတ်တတာက်ခဲ့မပီး မိေ့်ခွေ်းတွင် ဆင်းရဲမွဲ

တတမှုနှင့် ပပည်သူလူထု၏ တေ့စဉ်ဘဝ ေုက္ခများကို တဆွးတနွးထားသည့်အတွက် ပါတီ၏ 

ရပ်တည်ချက်အပပည့်အစုံကို ထုတ်လွှင့်ခွင့်မပပုဟု တပပာဆိုသည၃်၅။  

 တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်မှ ပါတီများစွာ၏ မဲဆွယ်မိေ့်ခွေ်းများကို စိစစ်ပဖတ်

တတာက်ခဲ့မပီး လက်တဆုပ်စာ ပါတီအေည်းငယ်ကသာ တိုင်ကကားမှုရှိသည်ဟု တုေ့်ပပေ်ခဲ့

သည်၃၆။ လူ့အခွင့်အတရးတစာင့်ကကည့်တရး အဖွဲ့ (HRW) က စိစစ်ပဖတ်တတာက်မှုများအတပါ်

31.  Burma News International, “KSPP withdraws televised election address due to censorship by State-owned TV,” 12 October 
2020 https://www.bnionline.net/en/news/kspp-withdraws-televised-election-address-due-censorship-state-owned-tv 

32. Mizzima, “Two political parties accuse UEC of censorship,” 23 September 2020 http://mizzima.com/article/two-politi-
cal-parties-accuse-uec-censorship 

33. Burma News International, “UEC censors election address of Tai-Leng (Shan-ni) Nationalities Development Party,” 9 
October 2020 https://www.bnionline.net/en/news/uec-censors-election-address-tai-leng-shan-ni-nationalities-develop-
ment-party

34. Myanmar Now, Phadu Tun Aung “Election officials censor parties’ campaign speeches ‘like the dictatorship,’ 24 Septem-
ber 2020. https://www.myanmar-now.org/en/news/election-officials-censor-parties-campaign-speeches-like-the-dicta-
torship-did 

35. Free Radio Asia, “Myanmar Censorship of Party Messages on State Media Draws Fire,” September 30 2020. https://www.
rfa.org/english/news/myanmar/party-censorship-09302020201609.html 

36. Radio Free Asia, “We are working in order to have free and fair elections,” 15 October 2020 https://www.rfa.org/english/
news/myanmar/election-commissioner-10152020205851.html
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

 ရှုံ့ချခဲ့မပီး “လွတ်လပ်စွာထုတ်တဖာ်မှုကို ချ ိုးတဖာက်ပခင်း တကကာင့် လွတ်လပ်မပီး တရားမျှတ

သည့် တရေးတကာက်ပွဲပဖစ် လာမည်မဟုတ်”ဟု ထုတ်တဖာ်တပပာဆိုခဲ့သည၃်၇။ 

 ပပည်သူလူထုအတေပဖင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိတစပဲ လွတ်လပ်စွာထုတ်တဖာ်နိုင်ခွင့်

အတွက် တဆာင်ရေက်တေသည့် Articl-19 အဖွဲ့ကလည်း ပမေ်မာအစိုးရသည် တရေးတကာက်ပွဲ

မတိုင်မီတွင် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ၊ မဲဆန္ဒရှင်များနှင့် ပပည်သူလူထုတရပ်

 လုံးကိုထိေ်းချုပ်ကေ့်သတ်မှုများ ပပုလုပ်၍ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်တဖာ်မှုအခွင့်အတရး တလျာ့ 

ေည်း ကျဆင်းလာတစရေ် လုပ်တဆာင်တေသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည၃်၈။ 

 နိုင်ငံတရးပါတီများသည် ၎င်းတို့၏ အပမင်သတဘာထား၊ ထုတ်ပပေ်ချက်များကို

 လွတ်လပ်စွာထုတ်တဖာ် တဝမျှပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က နိုင်ငံတရးပါတီ

များအတပါ် ကေ့်သတ်ထိေ်းချုပ်ပခင်းသည် ပပင်းထေ်မပီး အာဏာအလွဲသုံးမှုပဖစ်ကာ၎င်း

တို့၏ တဆာင်ရေက်ချက်မှာ  ပပည်သူများ၏ လက်တတွ့အတပခအတေနှင့် အလွေ်ကွဲပပားပခား

ေားလျှက်ရှိတေသည်ကို ပပသတေသည်။ တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်မှ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံ 

တရးပါတီများ၏ အသုံးအနှုေ်းတဝါဟာရ အတပါ် စိစစ်ပဖတ်တတာက်ရေ် ဆုံးပဖတ်ပခင်းသည်

အတပခခံအခွင့်အတရးပဖစ်သည့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်တဖာ်တပပာဆိုမှုကို ချ ိုးတဖာက်ပခင်းပဖစ် 

သည်မှာ အလွေ်တရာ ရှင်းလင်းထင်ရှားတေသည်။

37.   Burma News International, “UEC censors election address of Tai-Leng (Shan-ni) Nationalities Development Party,” 9 
October 2020 https://www.bnionline.net/en/news/uec-censors-election-address-tai-leng-shan-ni-nationalities-develop-
ment-party 

38. Article 19, “The Myanmar government is undermining freedom of expression ahead of the upcoming general elections by 
imposing severe restrictions on candidates, voters, and the general public, said ARTICLE 19. 8 September 2020 marked 
the beginning of the official campaign period for the elections, which are scheduled for 8 November.” Read more: https://
www.article19.org/resources/myanmar-as-campaign-period-begins-freedom-of-expression-violations-ramp-up/ 
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

ICCPR ၏ အပိုေ် ၂၅ICCPR ၏ အပိုေ် ၂၅

နိုင်ငံသားတိုင်းသည် အခွင့်အတရးနှင့် အခွင့်အလမ်း ရရှိရမည်ပဖစ်မပီး အပိုေ် ၂ ပါ

 ပပဌာေ်းချက်များအား ခွဲပခားမှုမရှိတစရေ်နှင့် ကျ ိုးတကကာင်းဆီ တလျာ်မှုမရှိပဲကေ့်သတ်

မှု မရှိတစရ...

(က)ပပည်သူ့တရးရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပဖစ်တစ၊ လွတ်လပ်စွာတရေးချယ်ထားသည့် ကိုယ်

 စားလှယ်မှတ ဆင့်ပဖစ်တစ...

 (ခ)အခါအားတလျာ်စွာကျင်းပသည့် စစ်မှေ်တသာ တရေးတကာက်ပွဲများတွင် နိုင်ငံတကာ

 စံချေိ်နှင့် တေ်းတူရည်တူ မဲတပးပိုင်ခွင့်အရ မဲတပးခွင့်နှင့် တရေးချယ်တင်တပမှာက်ခံ

ပိုင်ခွင့်ရှိမပီး မဲဆန္ဒရှင်၏ ဆန္ဒအတိုင်း လွတ်လပ်စွာထုတ်တဖာ်ခွင့်ကို အာမခံရ

မည်။

 (ဂ) တေ်းတူရည်တူရှိရမည်ပဖစ်မပီး ပပည်သူ့တရး ရာ လုပ်ငေ်းများတွင် ပါဝင်ထမ်း

တဆာင်နိုင်ရမည်။

ICCPR ၏ အပိုေ် ၂၆ICCPR ၏ အပိုေ် ၂၆

လူတိုင်းသည် ဥပတေတရှ့တမှာက်တွင် အညီအမျှပဖစ်မပီး မည်သည့်ေည်းနှင့်မျှ ခွဲပခား

ဆက်ဆံမှု မရှိတစဘဲ ဥပတေ၏အကာအကွယ်ကို ညီတူညီမျှခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤ

ကဲ့သို့ပင် မည်သည့်ခွဲပခား ဆက်ဆံပခင်းမျ ိုးမဆို ဥပတေအရတားပမစ်မပီး လူတိုင်းတေ်း 

တူညီမျှမှုနှင့် အသားအတရာင်၊ လိင်၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာတရး၊ နိုင်ငံတရး သို့မဟုတ်

တပခားအတတွးအပမင်၊ လူမျ ိုးတရး သို့မဟုတ် လူမှုတရးဇစ်ပမစ်၊ ဥစ္စာဓေ၊ မျ ိုးနွယ်နှင့်

တပခားတသာအဆင့်အတေ်းများအတပါ်အတပခခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများအား ထိတရာက် 

စွာ တားဆီးကာကွယ်တပးရမည်။ 

 ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပတေကို အသုံးပပုမပီး တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်သည် မွတ်ဆလင်

ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများအား ကိုယ်စားလှယ်အရည်အချင်း မကိုက်ညီသူများအပဖစ်

နှင့် မဲတပးပိုင်ခွင့် ရုပ်သိမ်းပခင်းများ ပပုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဥပတေတကကာင့် နိုင်ငံမဲ့များ 

ဆက်လက်ရှိတေတစပခင်း၊ ညီမျှမှုမရှိပခင်းနှင့် လူေည်းစုအတပါ် လွှမ်းမိုးလျှက်ရှိသည့်အတွက်

မသင့်တလျာ်တကကာင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ကာလကကာရှည် တထာက်ပပတပပာဆို
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

တေကကသည်။ ထိုအချက်က ICCPR ၏ အပိုေ် ၂၅၊ ၂၆ တို့နှင့် ဆေ့်ကျင်ကွဲလွဲတေမပီး လူမျ ိုးတရး

မုေ်းတီးမှုအတွက် တလာင်စာအပဖစ်နှင့် အုပ်စုများအကကား ပိုမိုကွဲပပားတစရေ် လှုံ့တဆာ်တပး

သကဲ့ သို့ပဖစ်တေသည်။

 အင်တာေက်လူမှုစာမျက်နှာတပါ်နှင့် အင်တာေက်တပါ်မှ မဟုတ်ပဲ ရိုဟင်ဂျာများ

 အတပါ် အမုေ်းစကားတပပာဆိုမှုကို တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က ထိထိတရာက်တရာက်ထိေ်း

 ချုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။  မဲဆွယ်ကာလ အစပိုင်း စက်တင်ဘာလတွင် ရေ်ကုေ်တိုင်းတေသ

ကကီး လသာမမို့ေယ်မှ ဝင်တရာက်ယှဉ်မပိုင်သည့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းတဦး

သည် တညာင်ရေက် ၃ ရေက်ပုံ ပါတီအမှတ်တံဆိပ် အသုံးပပုမပီး “ရိုဟင်ဂျာ မရှိ” ဟု တြကးတကကာ်

တရးသားထားသည၃်၉။ ရေ်ကုေ်တိုင်း ခရိုင်တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က ဆိုင်းဘုတ်ကိုပဖုတ်

ချရေ် အမိေ့်တပးတသာ်လည်း ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းကမူ တရေးတကာက်ပွဲမဲဆွယ်သည့် စည်း

 မျဉ်းများကို ချ ိုးတဖာက်ပခင်းမရှိသပဖင့်  မပဖုတ်ချနိုင်ဟု ပငင်းဆိုသည်။  ဗဟိုတရေးတကာက်ပွဲ

တကာ်မရှင်မှ ပဖုတ်တပးရေ် တပပာဆိုမှသာ ၎င်းအတေပဖင့် ပဖုတ်တပးမည်ဟု တပပာဆိုသည၄်၀။

NLD ပါတီဥက္ကဌ တေါက်တာမျ ိုးညွေ့် က “အဆိုပါ တြကးတကကာ်သံသည် မဲဆွယ်စည်းမျဉ်း

များကို မချ ိုးတဖာက်တကကာင်း၊ ဘာပဖစ်လို့လဲဆိုတတာ့ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအပဖစ်

အသိအမှတ်ပပုမထား၍ ပဖစ်သည်”၄၁ ဟု တပပာဆိုမှုအတပါ် စိုးရိမ်ပူပေ်မှုများပဖစ်တပါ်တစ 

သည်။ 

39. Radio Free Asia, “Hate Speech Against Rohingya in Myanmar Election Has Worrisome Precedents,” 13 October 2020 
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/hate-speech-10132020192900.html 

40. Ibid
41. Ibid
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

 ယခုကိစ္စမှာ တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များအားတရေးတကာက် 

ပွဲဝင်တရာက်ယှဉ်မပိုင်မှုမှ ဟေ့်တားပိတ်ပင်သည့် ပဖစ်ရပ်များထဲမှတခုပဖစ်သည်။ ေီမိုကတရ

 စီ နှင့်လူ့အခွင့်အတရးပါတီ (DHRP) မှ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းတဦးပဖစ်သူ အဗ္ဗေူရာရှီး

 (Abdul Rasheed) အား ၎င်း၏ မိဘ၊ အဖိုးအဖွားများသည် နိုင်ငံအတွင်းတမွးဖွားသူများ

အပဖစ် သက်တသမရှိသပဖင့် တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်မှ သူ့အား ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း

အပဖစ်မှပယ်ချခဲ့သည်။ ၎င်းမတမွးဖွားခင် တလးနှစ်အလိုကပင် မိဘများ နိုင်ငံသားအပဖစ်ရရှိ

ခဲ့သည်ကို သက်တသပပခဲ့တသာ်လည်း ပယ်ချခံရပခင်းပဖစ်သည၄်၂။ ရခိုင်ပပည်ေယ်မှ တောက်

 ထပ် မွတ်စလင်တဦးပဖစ်သူ ဦးတအးဝင်းသည်လည်း အလားတူစွာပင်တရေးတကာက်ပွဲတကာ်

 မရှင်မှ နိုင်ငံသားစိစစ်တရးကေ်ပပား တတာင်းဆိုသက်တသပပခိုင်းမပီးတောက် ကိုယ်စားလှယ်

တလာင်းအပဖစ်မှ ပယ်ချခံရသည်၄၃။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ (RFA) သတင်းအရတရေး

 တကာက်ပွဲ  ဝင်တရာက်ယှဉ်မပိုင်မည့် တောက်ထပ် ရိုဟင်ဂျာ တလးဦးသည် မိသားစုဝင်များ

နိုင်ငံသားပဖစ်မှုအတပါ်မူတည်မပီး ကိုယ်စားလှယ်အပဖစ်မှ ပယ်ချခံရသည်။ တရေးတကာက်ပွဲ

တကာ်မရှင်အဆိုအရ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း ၄၃ ဦး (ယခုအစီရင်ခံစာတရးတေချေိ်ထိ) မှာ

 အရည်အချင်းမပပည့်မီသည့်အတွက် ခရိုင်တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်မှ ပယ်ချခဲ့မပီး အများစု

မှာ နိုင်ငံသားပဖစ်မှုစံသတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီ၍ပဖစ်သည၄်၄။ 

 မွတ်စလင်ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများအား တမးခွေ်းထုတ်စရာ အတကကာင်းပပချက်

ပဖင့် ကိုယ်စားလှယ် အရည်အချင်းမပပည့်မီတကကာင်း ဆုံးပဖတ်ခဲ့သည့် သက်တသများစွာရှိမပီး

 ICCPR  ၏ အပိုေ် ၂၆ ပါ တဖာ်ပပချက်များကို  ဆေ့်ကျင်လျှက်ရှိတကကာင်း  ၂၀၂၀  ပပည့်နှစ် 

ကသဂုတ်လကုေ်တွင် ထင်ထင်ရှားရှား တပါ်လာသည်။ 

 ရခိုင်ပပည်ေယ် တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်ကလည်း ဦးဖိုးစံအား အကကမ်းဖက်အဖွဲ့

 အစည်းအပဖစ် တံဆိပ်တပ်ထားသည့် AA အဖွဲနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲကာ တရေး

 တကာက်ပွဲ ဝင်တရာက်ယှဉ်မပိုင်မှုမှ တားပမစ်ခဲ့သည၄်၅။ လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ဆက်စပ်တေပခင်းသည် တရေးတကာက်ပွဲဥပတေကို ချ ိုးတဖာက်ပခင်းပဖစ်သည်။ သူ၏သားမှာ AA 

တပ်ဖွဲ့ဝင်ပဖစ်တသာ်လည်း ဦးဖိုးစံ က သူ့သားနှင့် ဆက်သွယ်မှု မရှိတကကာင်းပငင်းဆိုကာ 

42.   Frontier Myanmar, “Myanmar bars Rohingya candidate from election,” 12 August 2020 https://www.frontiermyanmar.
net/en/myanmar-bars-rohingya-candidate-from-election/

43. Burma News International, “Another Muslim Blocked for Running in the Election,” 12 October 2020. https://www.bnion-
line.net/en/news/another-muslim-blocked-running-election 

44. Radio Free Asia, “We are working in order to have free and fair elections,” 15 October 2020 https://www.rfa.org/english/
news/myanmar/election-commissioner-10152020205851.html

45. Myanmar Times, Sai Wanna “Rakhine candidate disqualified for son’s suspected AA ties,” 1 September 2020 https://www.
mmtimes.com/news/rakhine-candidate-disqualified-sons-suspected-aa-ties.html 
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

ဥပတေကိုချ ိုးတဖာက်ပခင်းမဟုတ်ဟု အခိုင်အမာ တပပာဆိုသည၄်၆။ 

 တကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအတေပဖင့် ‘လွတ်လပ်မပီး တရားမျှတသည့် တရေးတကာက်ပွဲ’ 

ပဖစ်တပမာက်တစရေ် ကကိုးပမ်းတဆာင်ရေက်တေတကကာင်း တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က တစာစီးစွာ 

တပပာဆိုထားတသာ်လည်း၄၇ မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့်ကာလအတွင်း မဲဆန္ဒရှင်အတတာ်များများ

မှာ မဲတပးပိုင်ခွင့် ရုပ်သိမ်းခံရသည်။ တအာက်တိုဘာလလတွင် တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က 

ရခိုင်ပပည်ရှိ မမို့ေယ် ၁၇ မမို့ေယ်အေက် ၉ မမို့ေယ်တွင် တရေးတကာက်ပွဲ ကျင်းပပပုလုပ်နိုင်ပခင်း 

မရှိသည့်အပပင် တောက်ထပ် ၄ မမို့ေယ်တွင်လည်း တကျးရောအုပ်စု ၁၃၀ တွင် တရေးတကာက်ပွဲ

ကျင်းပပပုလုပ်မည် မဟုတ်တကကာင်း၄၈ ထုတ်ပပေ်ခဲ့သည့်အတွက် အပပင်းအထေ်ဂယက်ရိုက်

ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပပည်ေယ် အတောက်ပိုင်းတခုတည်းတွင်ပင် မဲဆန္ဒရှင် ၁.၁သေ်း မဲတပးနိုင်

ပခင်းမရှိတတာ့တပ၄၉ (ND-Burma) အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်သည့်ရခိုင်ပပည်လုံးဆိုင်ရာတကျာင်းသားနှင့် 

လူငယ်များအစည်းအရုံး၏မှတ်တမ်းအရ အဆိုပါတေသမှာ ရခိုင်ပပည်ေယ်တပမာက်ပိုင်းပဖစ် 

သည်)။  ရှမ်းပပည် ေယ်ရှိ မမို့ေယ် ၅ မမို့ေယ်တွင် တရေးတကာက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ဘဲ တေရာ ၁၅ 

တေရာတကျာ်တွင်လည်း တချ ို ့တေရာများတွင် မဲတပးခွင့်ရမည်မဟုတ်တပ။၅၀ 

 တရေးတကာက်ပွဲဝင်တရာက်ယှဉ်မပိုင်မပီး ၎င်းတို့ကို ကိုယ်စားပပုမည့် ကိုယ်စားလှယ်

တလာင်းများကို လွတ် လပ်စွာ တရေးချယ်နိုင်ပခင်းမရှိမှုက ICCPR ၏ အပိုေ် ၂၅ နှင့် ဆေ့်ကျင်

ကွဲလွဲတေသည်။ ကချင်ပပည် ေယ်ရှိ မမို့ေယ် ၁၈ မမို့ေယ်တွင် ၁၁ မမို့ေယ်၊ ကရင်ပပည်ေယ်

တွင် ၆ မမို့ေယ်၊ မွေ်ပပည်ေယ်တွင် ၂ မမို့ေယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းတေသကကီးတွင် ၁ မမို့ေယ်တို့ 

သည်လွတ်လပ်မျှတသည့် တရေးတကာက်ပွဲကျင်းပရေ်  သင့်တလျာ်သည့် အတပခအတေမရှိဟု 

တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က ထုတ်ပပေ်ခဲ့သည၅်၁။ 

 တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်က ကမ္ဘာ့ကပ်တရာဂါနှင့် တိုက်ပွဲများပဖစ်တပါ်တေတသာ် 

လည်း မဲဆ္ဒရှင်များသည် လုံခခုံစိတ်ချစွာပဖင့် မဲတပးနိုင်မည်ဟု တပပာဆိုရပ်တည်မပီး တောက်

 ပိုင်း ရက်သတ္တပတ်အတတာ်ကကာမှ ယခုလို တရေးတကာက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့် ေယ်တပမများ

စာရင်းကို ထုတ်ပပေ်ခဲ့ပခင်းပဖစ်သည၅်၂။ 

46.   Ibid
47. Radio Free Asia, “We are working in order to have free and fair elections,” 15 October 2020 https://www.rfa.org/english/

news/myanmar/election-commissioner-10152020205851.html 
48. Thompson Chau, “Voting in Over Half of Rakhine Cancelled, Hitting Arakan Party,” 17 October 2020 https://www.mm-

times.com/news/voting-over-half-rakhine-cancelled-hitting-arakan-party.html 
49. AFP, “1.1 Million in Rakhine State Barred from Voting,” 17 October 2020 https://www.frontiermyanmar.net/en/1-1-mil-

lion-in-myanmars-rakhine-barred-from-voting/ 
50. Thompson Chau, “Voting in Over Half of Rakhine Cancelled, Hitting Arakan Party,” 17 October 2020 https://www.mm-

times.com/news/voting-over-half-rakhine-cancelled-hitting-arakan-party.html
51.  Thompson Chau, “Voting in Over Half of Rakhine Cancelled, Hitting Arakan Party,” 17 October 2020 https://www.

mmtimes.com/news/voting-over-half-rakhine-cancelled-hitting-arakan-party.html
52. Ibid
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

  “မဲတပးခွင့်မရှိသည့် မဲဆန္ဒရှင်အတရအတွက်မှာများပပားမည်ပဖစ်သပဖင့် တရေးတကာက်

 ပွဲရလေ်သည် တရားဝင်မှုရှိ၊ မရှိကို တမးခွေ်းထုတ်စရာ မလိုအပ်”၅၃ တကကာင်းနှင့် သုံးပုံတပုံ

တသာ မဲဆန္ဒရှင်များသည် ကပ်တရာဂါတဘးနှင့် တိုက်ပွဲများတကကာင့် မဲတပးရေ်တကကာက်ရေံ့ တေ

တကကာင်း PACE ၏ စစ်တမ်းမှ တတွ့ရှိချက်များကို လျစ်လျူရှုမပီး တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်

က တဆာင်ရေက်တေသည်။ 

 မဲဆန္ဒရှင်များ ၎င်းတို့၏ မဲတပးပိုင်ခွင့်အရ ရခိုင်ပပည်ေယ်တွင် မဲတပးမှုကိုလျစ်လျူရှု

ပခင်းသည် အမျ ိုးသားလွှတ်တတာ်တွင် အင်အားတကာင်းသည့် ရခိုင်အမျ ိုးသားပါတီ(ANP) 

၏ ကသဇာသက်တရာက်ကို တလျာ့ချလိုသည့် နိုင်ငံတရးဗျူဟာ၏ တစိတ်တပိုင်းပဖစ်သည်ဟု

လည်း တဝဘေ်ကကသည်။ “ရခိုင်ပပည်ေယ်တွင် တရေးတကာက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့် မမို့ေယ်

အတရအတွက်မှာ ထင်ထားသည်ထက် ပိုများတေတကကာင၅်၄” ပဖင့် ANP ပါတီဝင်ကတရေး 

တကာက်ပွဲတကာ်မရှင်၏ ထုတ်ပပေ်ချက်ကိုတုေ့်ပပေ်မပီး Myanmar Times သတင်းဌာေသို့ 

တပပာဆိုသည်။ 

 တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်၏ ဆုံးပဖတ်ချက်သည် အထူးသပဖင့် ရခိုင်ပပည်ေယ်ရှိ 

တိုက်ပွဲမပဖစ်သည့်တေသများတွင် တရေးတကာက်ပွဲကို  သံသယပဖစ်ဖွယ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပခင်း

တကကာင့် အာဏာရပါတီနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် များကျဉ်းတပမာင်းလာသည့် အရပ်ဖက်အခေ်းကဏ္ဌ 

အကကား တင်းမာမှုကိုသာ ပိုမိုပဖစ်တစသည်။ 

53.   Ibid
54. Thompson Chau, “Voting in Over Half of Rakhine Cancelled, Hitting Arakan Party,” 17 October 2020 https://www.mm-

times.com/news/voting-over-half-rakhine-cancelled-hitting-arakan-party.html



လူ့ အ ခွင့် အ ရေး မှတ် တမ်း ကွန် ေက်  ( မမန် မာ နိုင် ငံ )
 24 

ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

 တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်အဆင့်ဆင့်သည် သမာသမတ်မရှိပဲ တရေးတကာက်ပွဲအတပါ် 

လွှမ်းမိုးရေ် ကကိုးပမ်းမှုအတွက် တာဝေ်ရှိသကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း

 အစိုးရ၏ အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ကျူးလွေ်တေကကသည်။ တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်မှ 

ကမကထပပုထားမပီး မဲတပးပခင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အတကကာင်းအရာများ ပပုစုထားသည့်

 mVoter2020 app ကို စက်တင်ဘာလကုေ်တွင် လွှင့်တင်ခဲ့သည၅်၅။ mVoter2020 app 

တွင် ခရိုင်အလိုက်ဝင်တရာက်ယှဉ်မပိုင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ၏ ကိုယ်တရးရာ

ဇဝင် အတသးစိတ်နှင့် ပါတီမူဝါေများကို တဖာ်ပပထားသည်။ ရခိုင်ပပည်ေယ်မှ ဝင်တရာက်

ယှဉ်မပိုင်သည့် ေီမိုကတရစီနှင့်လူ့အခွင့်အတရးပါတီ (HRDP) မှ ဦးတအးဝင်းအား “ဘဂေလီ

- ပမေ်မာ” ဟု တဖာ်ပပခဲ့သည်၅၆။ ေီမိုကတရစီနှင့် တရေးတကာက်ပွဲဆိုင်ရာ  အကူအညီတပတရး

ဆွီေင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (IDEA) နှင့် အတမရိကေ်အတပခစိုက်  Asia-Foundation 

လူ့အခွင့်အတရးအဖွဲ့အစည်းများက အဆိုပါ app ဖေ်တီးကကိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်ကကသည်။

ထိုကိုယ်စားလှယ်တလာင်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်မပီး “မဲဆန္ဒရှင်များ မဲတပးတရေးချယ်ရမည့် 

ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း၏ နိုင်ငံတရးနှင့်ပတ်သက်သည့် အတတွ့အကကုံနှင့် တဆာင် ရေက်ချက်

များထက် လူမျ ိုးနှင့် ဘာသာကို ညွှေ်းဆိုမပီး ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းအတပါ် သ

မာသ မတ်မကျပဲ တဖာ်ပပပခင်းပဖစ်တကကာင်း”၅၇   ပမေ်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှု (Justice 

for Myanmar) နှင့် အပခားအဖွဲ့အစည်းများက လျင်ပမေ်စွာတထာက်ပပကကသည်။

55. Radio Free Asia, “Hate Speech Against Rohingya in Myanmar Election Has Worrisome Precedents,” 13 October 2020 
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/hate-speech-10132020192900.html

56. Ibid 
57. Ibid
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

 ထိုသို့ တထာက်ပပတပပာဆိုချက်များနှင့် ပတ်သက်မပီး IDEA မှ အသိအမှတ်ပပု

တကကာင်း တပပာဆိုတသာ်လည်း ယခုအချေိ်ထိ တတာင်းပေ်မှု မပပုလုပ်ခဲ့တပ။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့

အစည်းများအတေပဖင့် ယဉ်တကျးမှုနှင့် အမှတ်လက္ခဏာများ ပယ်ဖျက်၊ ဖယ်ကျဉ်ခံထားရ

သည့် တေသခံများနှင့် ပူးတပါင်းတဆာင်ရေက်ရမည့်အစား တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်နှင့် လိုက် 

ပါတဆာင်ရေက် တေသည့်အတပါ် စိတ်ပျက်တကကာင်း သတဘာထား တဖာ်ပပကကသည်။ 

 ICCPR အပိုေ် ၂၅ တွင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဌာေများတွင် တာဝေ်ထမ်းတဆာင်ရေေ်

 တရေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်ရှိမပီး အပိုေ် ၂၆ တွင် ဥပတေတရှ့တမှာက်တွင် လူသားအားလုံး ခွဲပခားမှုမ

ရှိတစရပဲ တေ်းတူရည်တူရှိတစရမည်ဟု တဖာ်ပပထားသည်။ တရေးတကာက်ပွဲတကာ်မရှင်နှင့် 

အင်အားစုအားလုံး၏ တရေးတကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက် တဆာင်ရေက်မှုများနှင့်  နိုင်ငံသား

နှင့် နိုင်ငံတရးအခွင့်အတရးကျင့်သုံးမှုကို ပမှင့်တင်ထိေ်းသိမ်းရေ် ပျက်ကွက်မှုများရှိတေသည့် 

အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် တရေးတကာက်ပွဲပဖစ်တပမာက်နိုင်မည် မဟုတ်တပ။ 

 နိုင်ငံတရး အဝေ်းအဝိုင်းတွင် ICCPR ၏ အပိုေ် ၂၅ အား လျစ်လျူရှုပခင်းသည်ပမေ်မာ့

ေီမိုကတရစီ အသွင်ကူးတပပာင်းမှုကို တနှာင့်တနှးတစမပီး လူသားအားလုံးအတွက် လူ့အခွင့်အ

 တရးကိုမှေ်မှေ်ကေ်ကေ်  ထိေ်းသိမ်းကာကွယ် တစာင့်တရှာက်မည်ဆိုသည့်အတပါ်လည်း တမး 

ခွေ်းထုတ်စရာပဖစ်တေသည်။ 

 အာဏာရအစိုးရ၏ မူဝါေပပုပပင်တပပာင်းလဲတရး လုပ်ငေ်းများမှတဆင့် ယဉ်တကျးမှု

နှင့် ဘာသာတရးအတပါ် မလိုမုေ်းတီးမှုများမရှိပဲ မိမိကိုယ်ပိုင် အမှတ်လက္ခဏာများတဖာ် 

ထုတ်နိုင်ရေ်သိသိသာသာ ကင်းမဲ့တေသည့်အတွက် တရေးတကာက်ပွဲအမပီး တောက်သက်တမ်း 

အတွက် တက်လာမည့် အစိုးရသစ်ကိုလည်း စိုးရိမ်ပူပေ်တေကကသည်။ 
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ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

ICESCR ၏ အပိုေ် ၁ICESCR ၏ အပိုေ် ၁

လူတိုင်းတွင် မိမိကကမ္မာ မိမိဖေ်တီးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အတလျာက် ၎င်း

တို့သည် မိမိ၏ နိုင်ငံတရးရပ်တည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာချမှတ်ထားနိုင်မပီး ၎င်းတို့၏

 စီးပွားတရး၊ လူမှုတရးနှင့် ယဉ်တကျးမှု ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်တရးတို့အတွက် လွတ်လပ်စွာ

 တဆာင်ရေက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 ပမေ်မာနိုင်ငံရှိ ကွဲပပားပခားေားသည့် တိုင်းရင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အတရး

ကို ဆယ်စုနှစ်တပါင်းများစွာ ပဖစ်ပွားတေသည့် ပပည်တွင်းစစ်တတလျှာက် အစိုးရအဆက် 

ဆက်ကအကကီးအကျယ် ဖိနှိပ်ချ ိုးနှိမ် ပခင်းခံရသည်။ အပိုေ် ၁ တွင် နိုင်ငံသားများသည်၎င်း

တို့၏ နိုင်ငံတရး အဆင့်အတေ်းကို  လွတ်လပ်စွာ  ဆုံးပဖတ်တရေးချယ်ခွင့်ရှိသည်ဟု  တဖာ်ပပ

ထားတသာ်လည်း  တိုင်းရင်းသားတေသအချ ို့အတွက် အကျုံးမဝင်တပ။  ရှမ်းပပည်ေယ်နှင့်

ပတ်သက်မပီး  အတိအကျဆိုရလျှင် ပါတီတခု၏  တရေးတကာက်ပွဲ  မဲဆွယ်အသုံးပပုသည့်

ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးမခိမ်းတပခာက်မပီး အဆိုပါပါတီအား တေသတွင်းရှိ တပခားတသာလူ 

များစု တိုင်းရင်းသားေယ်တပမများမှ မတထာက်ခံတကကာင်းပပသသည့် လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့ အ 

စည်းများ၏ လုပ်ရပ်အတပါ် စိုးရိမ်တကကာင့်ကကတေကကသည်။ 

 နိငုင်တံရးပါတမီျားအတေပဖင့ ်၎င်းတိုထ့ေိ်းချုပထ်ားသည့ ်ေယတ်ပမတငွ ်တရေးတကာကပ်ွဲ

 မဲဆွယ်စည်းရုံးမည် ဆိုပါက မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများမပပုခင် ကကိုတင်အသိတပးရမည်

ဟု RCSS-SSA မှ ထုတ်ပပေ်တကကညာသည၅်၈။ RCSS-SSA မှ တပပာတရးဆိုခွင့်ရှိသူက “သူ

တို့အတေေဲ့ ကျတော်တို့ကို အသိတပး၊ ညှိနှိုင်းတဆာင် ရေက်ရမယ်၊ ကျတော်တို့ေဲ့ ေားလည်မှု

ရတအာင် တဆာင်ရေက်ရမယ်”၅၉ ဟု တပပာဆိုသည်။ ၎င်းတို့ တပပာသကဲ့သို့ မတဆာင်ရေက်ပါက 

ပပဿောတစုံတရာ တက်မည်ဟုလည်း RCSS-SSA မှ  တပပာဆိုသည်။ 

 RCSS-SSA ထိေ်းချုပ်ထားသည့် ရှမ်းပပည်တတာင်ပိုင်း မမို့ေယ် ၃၀ တွင် အတပခပပု

သည့် ရှမ်းအမျ ိုးသားေီမို ကတရစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) က RCSS-SSA ၏ ထုတ်ပပေ်ချက်ကို 

ကကိုဆိုတကကာင်း တုေ့်ပပေ်ခဲ့သည်။ သို့တသာ် လည်း တအာင်းအမျ ိုးသားပါတီ (TNP) မှာ အင်

တာေက်လူမှုကွေ် ရက်စာမျက်နှာမှ မဲဆွယ်ရေ်အတွက် လည်း မဲဆန္ဒရှင်များမှာ အင်တာ

58.   Burma News International, “RCSS Recommends Political Parties Inform Them of Election Campaigns in Their Territo-
ry,” 3 October 2020 https://www.bnionline.net/en/news/rcss-recommends-political-parties-inform-them-election-cam-
paigns-their-territory 

59. Ibid
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

ေက်ဆက်သွယ်မှု မရှိသပဖင့် RCSS-SAA ေယ်တပမများအတွင်း မဲဆွယ်ရ မည့် အတပခအတေ

ပဖစ်လာသည်။ 

 ထိုေည်းတူစွာပင် တအာင်းအမျ ိုးသားလွတ်တပမာက်တရးတပ်မတတာ် (TNLA) က

 လည်း တိုင်းရင်းသားများအကကား တင်းမာမှုမပဖစ်သမျှ ၎င်းတို့ထိေ်းချုပ်ထားသည့်ေယ်

 တပမတွင် နိုင်ငံတရးပါတီများ မဲဆွယ်မှုကို ခွင့်ပပုမည်ဟု တကကညာခဲ့သည်၆၀။ မဲဆွယ်စည်းရုံး

ရာတွင် တပခားတိုင်းရင်းသားများအား ပုတ်ခတ်တပပာ ဆိုပခင်းမပပုရဟုလည်း TNLA က

 ဆိုသည်။ TNLA သည် ထူးထူးပခားပခားပင် စစ်တပ်က မူကကမ်းတရးထားသည့် ၂၀၀၈ 

ဖွဲ့စည်းပုံတအာက်မှ ကျင်းပမည့် တရေးတကာက်ပွဲကို လက်မခံဟု တပပာဆိုထားသည့်အဖွဲ့ ပဖစ် 

သည်၆၁။ 

 တရေးတကာက်ပွဲမတိုင်မီကာလတွင် တိုင်းပပည်ရှိ အင်အားစုများမှ နိုင်ငံသားအခွင့်

 အတရးကျင့်သုံးမှု ကျဉ်းတပမာင်းတစရေ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပပဌာေ်းခွင့်ကို ဖိနှိပ်သည့် တောက်ထပ်

ဥပမာတခုမှာ NLD အမတ်တလာင်းများအား အမည်မသိလက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီး

သွားပခင်းပဖစ်သည၆်၂။ တတာင်ကုတ်မမို့ေယ်တွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးတေသည့် တေါ်ေီေီတမပမင့်၊

 တေါ်ချစ်ချစ်တချာနှင့် ကိုမင်းတအာင်တို့အား  ဖမ်းဆီးသွား ပခင်းပဖစ်သည်။ အမတ်တလာင်း

 ၃ ဦးအား ဖမ်းဆီးထားတကကာင်း  “စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွေ်သည့် ပမေ်မာ့တပ်မတတာ်အား

ဖုံးကွယ်တပးမပီး ပူးတပါင်းတဆာင်ရေက်ခဲ့၍”ဟု စွပ်စွဲကာ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ လူမှုကွေ်ရက်

စာမျက်နှာတွင် ထုတ်ပပေ်မပီးတောက် AA အဖွဲ့မှဝေ်ခံခဲ့သည်၆၃။ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ပါတီ

 ဝင်များကို ချက်ပခင်းလွှတ်တပးရေ် NLD မှ တတာင်းဆိုမပီး တရေးတကာက်ပွဲကို ပျက်စီးတစ

ရေ်ကကံရေယ်လုပ်တဆာင်ပခင်းကို ရှုံ့ချတကကာင်းထုတ်ပပေ်ခဲ့သည်။ သို့တသာ်လည်း AA အဖွဲ့က 

NLD ပါတီဝင်များကို  ဆက်လက်ထိေ်းသိမ်းထားမပီး အစိုးရအတေပဖင့် ရခိုင်နိုင်ငံတရးသမား

များ၊ အပပစ်မဲ့ပပည်သူများနှင့် မငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပပခဲ့သည့် တကျာင်းသားများကို လွှတ်တပးမှ

သာ NLD ပါတီဝင်များကို လွှတ်တပးမည်ဟု ထုတ်ပပေ်ခဲ့သည၆်၄။ 

60.   Burma News International, “TNLA, SSPP to Allow Election Campaigning in Their Territories,” 17 August 2020 https://
www.bnionline.net/en/news/tnla-sspp-allow-election-campaigning-their-territories

61. Ibid 
62. Myanmar Times, Min Wathan, “Three NLD candidates seized in Rakhine,” 14 October 2020. https://www.mmtimes.com/

news/three-nld-candidates-seized-rakhine.html 
63. Myanmar Mix, “Arakan Army Admits NLD Candidate Abductions,” 20 October 2020 https://www.myanmarmix.com/

en/articles/arakan-army-admits-nld-candidate-abductions#.X45BCJiPxk4.twitter 
64. Myanmar Mix, “Arakan Army Admits NLD Candidate Abductions,” 20 October 2020 https://www.myanmarmix.com/

en/articles/arakan-army-admits-nld-candidate-abductions#.X45BCJiPxk4.twitter



လူ့ အ ခွင့် အ ရေး မှတ် တမ်း ကွန် ေက်  ( မမန် မာ နိုင် ငံ )
 28 

ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

         လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့များအတေပဖင့် ၎င်းတို့ေယ်တပမများတွင် စည်းရုံးမဲဆွယ်ပခင်း၊ မဲတပး

 ပခင်းများအတပါ် ထိေ်းချုပ်ရေ် ကကိုးပမ်းပခင်းမှာလည်း ေီမိုကတရစီအတပခခံမူများနှင့် ကိုက်

ညီမှုမရှိတပ။ မဲဆန္ဒရှင်များ၏ နိုင်ငံတရးရပ်တည်ချက် အဆင့်အတေ်းနှင့် ကကိုက်နှစ်သက်

သူကို တရေးချယ်မှုအတပါ် အတပးအယူလုပ်ပခင်းမှာ မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း

တရေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကို ဖိနှိပ်သည့် ေည်းောပဖစ်သည်။ ထိုေည်းတူ စွာပင် တသီးပုဂ္ဂလဝင်တရာက်

ယှဉ်မပိုင်သူများမှာလည်း အချေိ်ကုေ်၊ တငွပေ်းပခင်းနှင့် အပခားအရင်းအပမစ် များဆုံးရှုံးပခင်း

အတွက် ပူပေ်ပခင်းမရှိတစရေ် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အားတထာက်ခံသည်ဟု မကျေိ်းတသသည့် 

ေယ်တပမများတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင်လည်း စိုးရိမ်ပူပေ်မှု မရှိတစရတပ။ 
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု

            ေီမိုကတရစီစေစ်တွင် လွတ်လပ်စွာ တဟာတပပာ စည်းရုံးလှုံ့တဆာ်ခွင့်သည် အတရးကကီး

သည့် စံနှုေ်းတခုပဖစ်သည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံတရး အခွင့်အတရးသည်လည်း နိုင်ငံ 

သားတိုင်း၏ မူလအခွင့်အတရးပင်ပဖစ်သည်။

 ပမေ်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းတေထိုင်ကကတသာ တိုင်းရင်းသားပပည်သူလူထုတရပ်လုံး

သည် ေီမိုကတရစီအ တပပာင်းအလဲကို တရှိုက်မက်မက် တတာင့်တခဲ့ကကသည်။ ထို့တကကာင့်

လည်း ၂၀၁၅ ပါတီစုံအတထွတထွတရေး တကာက်ပွဲတွင် ေီမိုကတရစီအသွင်ကူးတပပာင်တရးကို 

တဆာင်ကျည်းတပးနိုင်ရေ် တမျှာ်လင့်ချက်ပဖင့် အမျ ိုးသားေီမိုကတရစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကို အစိုးရ

ဖွဲ့နိုင်သည်အထိ တခဲေက် တထာက်ခံ ဆန္ဒမဲတပးခဲ့ကကသည်။

 ယတေ့ကာလ ကမ္ဘာ့ကပ်တရာဂါ ကူးစက်ပပေ့်ပွားမှုသည် အသက်တမွးဝမ်းတကျာင်း

လုပ်ငေ်းများအတပါ်  မခိမ်းတပခာက်မှုများရှိတေချေိ်တွင် တရေးတကာက်ပွဲအတပါ် ယခင်ကာလ

တလာက် စိတ်အားထက်သက်မှု မရှိတသာ်လည်း စိတ်ဝင်စားမှုမှာ အတိုင်းအတာတခုထိရှိ

တေသည်။ သို့တသာ်လည်း ကူးစက်တရာဂါ ပျ ံ့ပွားတေချေိ်တွင် လူအုပ်စုများ၊ လူစုလူတဝးပဖင့် 

စည်းကမ်းမဲ့စွာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအား စိတ်ပျက်လာ သည်ကိုတတွ့ရသည်။

 တဖက်တွင် တရေးတကာက်ပွဲမတိုင်မီ မဲဆွယ်ကာလတွင် အစိုးရနှင့် တရေးတကာက်ပွဲ

တကာ်မရှင်တို့၏ မညီမျှမှု များ၊ ခွဲပခားမှုများ၊ လက်ေက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ၏ အကျ ိုးဆက်

အပဖစ် တိုင်းရင်းသားတေသများတွင် အပပစ် မဲ့ပပည်သူများ တိုက်ပွဲများကကားတပပးလွှား၊ ခို

တအာင်းတေရပခင်း၊ မခိမ်းတပခာက်ခံရပခင်း၊ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရ ပခင်းနှင့် တသဆုံးတေရမှုများ

 ရှိတေသကဲ့သို့ နိုင်ငံတရးပါတီများ စည်းရုံးလှုံ့တဆာ်ခွင့် အတပါ်စိစစ်ပဖတ် တတာက်မှုများ စ

သည့် လူ့အခွင့်အတရး ချ ိုးတဖာက်မှုများလည်း တဆက်တည်း ပဖစ်တပါ်တေခဲ့သည်။

 ထို့အပပင် တရေးတကာက်ပွဲအကကိုကာလ အခင်းအကျင်းအရ အာဏာရ အစိုးရအတေ

 ပဖင့် ေီမိုကတရစီပပု ပပင်တပပာင်းလဲတရးအတွက် သိသာထင်ရှားသည့် တပပာင်းလဲမှုများ မပပု

 လုပ်နိုင်ပခင်း၊ ပပည်သူများအတေနှင့် နိုင်ငံသားနှင့်  နိုင်ငံတရး အခွင့်အတရးများလည်း ထိုက်



လူ့ အ ခွင့် အ ရေး မှတ် တမ်း ကွန် ေက်  ( မမန် မာ နိုင် ငံ )
 30 

ပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်းပစ်ပယ်ခြင်းနှင့် ခငင်းဆိုခြင်း

သင့်သတလာက်ပင် မခံစားကကရသပဖင့် ပပည်သူလူထုမှ အစိုးရအတပါ် အားကိုးယုံကကည်မှု 

တလျာ့ေည်းလာသည်ကိုလည်း  တတွ့ပမင်တေရသည်။ ထို့တကကာင့် ယခုတရေးတကာက်ပွဲရလေ်

သည် ပမေ်မာ့ေီမိုကတရစီ အသွင်ကူးတပပာင်းမှုအတွက် စိုးရိမ်စရာ သက်တရာက်မှုများပဖစ်

တပါ်လာမည်ဆိုသည်ထက် ပိုမပီးမတပပာဆိုနိုင်တပ။

 ပမေ်မာနိုင်ငံသည် လက်မှတ်မထိုးထားသည့်အတွက် ICCPR ၏ တေ်ဖိုးများအား 

အတည်ပပု ထိေ်းသိမ်းရေ် တရားဝင် ဝတ္တရားများ မရှိတသာ်ပငား တစိတ်တပိုင်း အရပ်သား

အစိုးရအား တနှးတကွးစွာပဖင့် အာဏာလွှဲတပပာင်းတပးခဲ့မပီးတောက် ေီမိုကတရစီအသွင်ကူး

 တပပာင်းမှုကို တဆာင်ရေက်ရေ် စိတ်အားထက်သေ် တကကာင်း တပပာဆိုခဲ့သည့် အာဏာရပါတီ

အတေပဖင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ အတရးကကီးသည့် အယူဝါေတခုကို အတည်ပပုလက်မှတ်တရးထိုး

ရေ် မလိုလားမှုသည် ၎င်းတို့၏ ရိုးသားသည့် သံန္ဓိဌာေ်အတပါ် တမးခွေ်းထုတ်စရာ ပဖစ်တေ 

သည်။

 ယခုစာတေ်းငယ်တွင် တဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း ICCPR နှင့် ICESCR တို့အား ချ ိုး

တဖာက်မှုသည် လွတ်လပ်စွာထုတ်တဖာ်မှု၊ လူမှုတရး၊ ယဉ်တကျးမှုနှင့် ဘာသာတရး အပမင်

သတဘာထားများ၏ ေယ်တဘာင်ကို ကျဉ်းသွားတစမပီး အကျ ိုးသက်တရာက်မှုမရှိသည့် ကိစ္စ

များကို လက်တတွ့ ကျင့်သုံးတေပခင်းပဖစ်သည်ဟု မှတ်ချက်ရမည်သာပဖစ်သည်။
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၂၀၂၀ ရ ေွးရောေ်ပဲွမတုိင်မီ အခင်းအေျင်းတွင် နုိင်ငံသားအခွင့်အရွး ယုတ်ရျျာ့ရေမှု
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