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အနှစ်ချုပ်တင်ပပချက်အနှစ်ချုပ်တင်ပပချက်

ပမန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပပပုလုပ်မည့် လွှတ်တတာ်တွေးတကာက်ပွဲအတွက် ကကိုတင်
ပပင်ဆင်တနချနိ်တွင်၊ စမိုင်းလ်ပမန်မာ (SMILE Myanmar) အဖွဲ့သည် ဘာသာတွးနှင့် လူမျ ိုးအွ လူနည်းစုများ
တွေးတကာက်ပွဲတွင် ၄င်းတို့၏ အခွင့်အတွးများကို အသုံးချကာ ပါဝင်ခွင့် ွွှိတွးနှင့် ပတ်သတ်သည့် အတပခအတနများ
ကို တစာင့်ကကည့်တလ့လာလျက်ွှိကာ၊ ထိုလူနည်းစုများ ွင်ဆိုင်ွသည့် အတားအဆီး အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ခွဲပခားဆက်ဆံ 
ခံွမှု ပုံစံများကိုလည်း တစာင့်ကကည့်တလ့လာလျက် ွှိပါသည်။ SMILE အဖွဲ့၏ တလ့လာသုံးသပ်မှုအွ တကာက်ချက် 
ချွပါလျှင် ပမန်မာအစိုးွနှင့် ပပည်တထာင်စုတွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မွှင်သည် ဥပတေများ၊ ဥပတေကျင့်သုံးမှုများ
ကိုပမန်မာနိုင်ငံွှိ လူနည်းစုလူမျ ိုးများ နှင့် လူနည်းစုဘာသာဝင်များအား ခွဲပခားဆက်ဆံွန်အတွက် အသုံးပပု
လျက်ွှိကာ၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် မူဆလင် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းွှိ အပခား ဘာသာတွးနှင့်
လူမျ ိုးအွလူနည်းစုများ၏ တွေးတကာက်ပွဲပါဝင်ယှဥ်ပပိုင်ခွင့် အခွင့်အတွးကို ပငင်းဆန်ဟန့်တားလျက်ွှိသည် 
လူနည်းစုများမှာ လူမျ ိုး အတပခခံ အတကကာင်းပပချက်ပဖင့် နိုင်ငံသားပဖစ်ခွင့် ကန့်သတ်ခံွကာ မဲတပးခွင့် မွွှိတပ။
တိုင်းွင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ နှင့် ပမန်မာစစ်ဘက် (တပ်မတတာ်)တို့ အကကား ဆက်လက်ပဖစ်ပွါးလျက် 
ွှိတနတသာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများတကကာင့် နိုင်ငံအတွင်းွှိ ပပည်တွင်း တနွပ်စွန့်ခွာ ေုက္ခသည်များ  
(IDP များ) သည်လည်း ၄င်းတို့၏ မဲတပးခွင့်ကို အသုံးပပုွန် အခက်ကကုံတနွပပီး၊ ပပည်တွင်း တနွပ်စွန့်ခွာ ေုက္ခသည်
(IDP) အများအပပားမှာ နိုင်ငံသားကတ် ွှိသူများ ပဖစ်ကကတသာ်လည်း ၄င်းတို့၏ မဲတပးပိုင်ခွင့် ပငင်းပယ်ခံတနွသည်။ 
ပမန်မာနိုင်ငံွှိ လူနည်းစုများ ဤကဲ့သို့ မဲတပးခွင့် ဆုံးရှုံးကကွပခင်းမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အတပခခံဥပတေကို တပပာင်တပပာင်တင်းတင်း
ဆန့်ကျင်ချ ိုးတဖာက်ပခင်းပင်ပဖစ်ကာ၊ ၄င်းတို့၏ အတပခခံ လူ့အခွင့်အတွးများ ထိပါးခံွပခင်းပဖစ်သည်။ အကျ ိုးဆက်
အားပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာ ၈ွက်တွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲသည် အားလုံးတန်းတူ ပါဝင်နိုင်မှု 
ကင်းမဲ့ကာ၊ လွတ်လပ်မျှတမှုလည်း ကင်းမဲ့တနတကကာင်း SMILE အဖွဲ့၏ တလ့လာသုံးသပ်မှုအွ တကာက်ချက် 
ချအပ်ပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် စနစ်တကျဖွဲ့တည်တနတသာ လူမျ ိုးခွဲပခားဆက်ဆံတွးဝါေ နှင့် အပခားတသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများကို
 အမျ ိုးသားေီမိုကတွစီအဖွဲ့ချုပ် ဦးတဆာင်တသာ အစိုးွအဖွဲ့က အတွးယူ တပဖွှင်းတပးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ွာ လူနည်းစု
များအား ပိုမို ပထုတ်သလို အတပခအတနမျ ိုး ဆိုက်ခဲ့ပါသည်။ လူနည်းစုအခွင့်အတွးများအား ဆက်လက်ချ ိုးတဖာက်တန 
ပခင်း၊ မူဝါေများ နှင့် လက်တတွ့ကျင့်သုံးမှုတို့တွင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ ွ ှိတနပခင်းသည် ၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲ အတနအထား
အတပါ်လည်း အကျ ိုးသက်တွာက်မှုများစွာ ွှိတနသည်။ ပမန်မာ့ ေီမိုကတွစီ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာမက နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်
တည်ပငိမ်တွးကိုပါ ပခိမ်းတပခာက်တနသည်။ နိုင်ငံသားပဖစ်ခွင့်ွတွး ကိစ္စမှာ အဓိက ကိစ္စွပ်အပဖစ် ဆက်လက် 
ွှိတနသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ပပဌာန်းခဲ့တသာ အမျ ိုးဘာသာ ကာကွယ်တွး ဥပတေများဟု တခါ်ဆိုကကသည့် ဥပတေတလးခု
သည် လူမျ ိုးဘာသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုကို တပဖွှင်းတပးနိုင်ွမည့်အစား ခွဲပခားဆက်ဆံမှုကို ပို၍ အပမစ်တွယ်တစခဲ့သည်။ 

NLDအစိုးွလက်ထက်တွင်လည်းအမုန်းစကားများသည်လူမှုမီေီယာနှင့်အပခားတသာမီေီယာပုံစံများတပါ်တွင်  
ပျ ံ့နှံ့ခဲ့ကာ တင်းမာမှုများ ပမင့်တက်တစခဲ့ပပီး အကကမ်းဖက်မှုများကို ဦးတည်တစခဲ့သည်။ ငုပ်တနတသာ အတပခခံတင်းမာမှု
များ ကျန်ွှိတနဆဲပဖစ်ကာ၊ နိုဝင်ဘာ၈ွက်တန့ တွေးတကာက်ပွဲတွင် ယှဥ်ပပိုင်ကကမည့် နိုင်ငံတွးပါတီများ၏ တဟာတပပာ
မှုများနှင့် မူဝါေများတွင် ထင်ဟပ်တနသည်။ ထိုကဲ့သို့တသာ တဟာလုံးတပပာလုံးများသည် တွေးတကာက်ပွဲကာလဝန်းကျင်
တွင် တနာက်ထပ် ပဋိပက္ခများနှင့် အကကမ်းဖက်မှုများကုိ ပဖစ်တပါ်တစနိုင်တသာ အန္တွာယ်ွှိပါသည်။ ဘာသာတွးနှင့် 
လူမျ ိုးတွးအတပါ် အတပခခံ၍ မဲတပးပခင်းသည်လည်း ပမန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် တနာက်ထပ် အကွဲအပပဲများကို 
ဦးတည်တကာင်း ဦးတည်တစနိုင်သည်။   
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ပမန်မာ့တွေးတကာက်ပွဲကို ပံ့ပိုးကူညီတနကကတသာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းသည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုဝင်ဘာလ
တွေးတကာက်ပွဲတွင် အားလုံးတန်းတူပါဝင်နိုင်တွး နှင့် လွတ်လပ်မျှတမှု ွှိတစတွးတို့အတွက် ၄င်းတို့၏ ကသဇာကို 
အသုံးပပုသင့်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တဆာင်ွေက်ပခင်းတွင် ပမန်မာပပည်သူများအားလုံး၊ မည်သည့်လူမျ ိုး မည်သည့်ဘာသာ
ဝင်ပင် ပဖစ်တစကာမူ ၄င်းတို့၏ မဲတပးပိုင်ခွင့် အခွင့်အတွးများကို အသုံးပပုနိုင်ကာ တွေးတကာက်ပွဲပဖစ်စဥ်တွင် ပါဝင်ခွင့်
 ွွှိတအာင် ကူညီတပးပခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် တနာက်တက်လာမည့် အုပ်ချုပ်တွးအာဏာပိုင်များ နှင့်
 အစိုးွအဖွဲ့သည် လူမျ ိုးတွး ဘာသာတွး ပဋိပက္ခ နှင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှု ပပဿနာများ တပဖွှင်းတွးကို ဦးစားတပးနိုင်ွန်
အတွက် အားတပးမှုများနှင့် ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပပုလုပ်ွမည် ပဖစ်သည်။ 

ချက်ပခင်းလုပ်တဆာင်ွန် အပဖစ် ပမန်မာအစိုးွ နှင့် ပပည်တထာင်စုတွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မွှင် (UEC) သည် နိုဝင်ဘာလ
 တွေးတကာက်ပွဲတွင် လူမျ ိုးနှင့်ဘာသာတွးအွ လူနည်းစုများ နိုင်ငံတွးပါဝင်ခွင့် ွှိတစွန် တဆာင်ွေက်ွမည်ပဖစ်သည်။
 တွေးတကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ၊ အထူးသပဖင့် ရိုဟင်ဂျာ နိုင်ငံတွးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ
အား မတွားသပဖင့် ပယ်ချပိတ်ပင်ထားမှုနှင့် ပတ်သတ်တသာ ကိစ္စွပ်များကို ကိုင်တွယ်တပဖွှင်းပခင်းလည်း တဆာင်ွေက်
သင့်သည်များထဲတွင် ပါဝင်သည်။ မဲတပးခွင့်ွွန် လိုအပ်တသာ စာွေက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သတ်တသာ၊  ပပည်တထာင်စု
တွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင် (UEC) စည်းမျဉ်းများသည်လည်း တိုင်းွင်းသား လူနည်းစုဝင်များအား မဲတပးပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံး
တစနိုင်ွာ ထိုကိစ္စကိုလည်း တပဖွှင်းတဆာင်ွေက်သင့်သည်။ 

တွေးတကာက်ပွဲလွန် ကာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အာဏာွွှိလာမည့် အစိုးွသည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားပဖစ်ခွင့် ဥပတေ
များကို နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အတွး စံနှုန်းများနှင့်အညီ ပပုပပင်တွးကို ဦးစားတပးွမည်ပဖစ်ကာ၊ ဘာသာကွဲများ
အတွက် အတပခခံလူ့အခွင့်အတွးများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဥပတေအာမခံချက်များ ွှိတစွန် တဆာင်ွေက်ွမည် ပဖစ်သည်။
 ထိုသို့တဆာင် ေွက်ွာတွင်၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အတွးစံနှုန်းများနှင့် မညီညွတ်တသာ ွှိွင်းစွဲ ဥပတေများကို ပပန်လည်
သုံးသပ်ပခင်း၊ ပပုပပင်ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်းတို့ ပါဝင်ွမည် ပဖစ်သည်။ အစိုးွသည် နိုင်ငံအတွင်း ပုံစံကျပဖစ်တည်တန
တသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှု ပပဿနာကို တပဖွှင်းွန်အတွက် တဆာလျင်စွာ တက်တက်ကကကက တဆာင်ွေက်ွမည်ပဖစ်ကာ၊ 
ဘာသာတပါင်းစုံ တဆွးတနွးပွဲများ နှင့် အုပ်စုများအကကား ပပန်လည်သင့်ပမတ်တွး အစီအစဥ်များကို ပမှင့်တင်တဆာင်ွေက်
၍ အမုန်းစကားပျ ံ့နှံ့ပခင်းကို ွပ်တန့်တစွမည် ပဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲ - ဘာသာတွးနှင့်လူမျ ိုးအွ လူနည်းစုများ ကကုံတတွ့ွ၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲ - ဘာသာတွးနှင့်လူမျ ိုးအွ လူနည်းစုများ ကကုံတတွ့ွ

တသာ ကိစ္စွပ်များနှင့် စိုးွိမ်မှုများတသာ ကိစ္စွပ်များနှင့် စိုးွိမ်မှုများ

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အတထွတထွတွေးတကာက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၈ွက်တန့တွင် ကျင်းပမည် ပဖစ်တကကာင်း ပပည်တထာင်စု
 တွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင် (UEC) က တကကညာခဲ့ပါသည်။ စစ်မှုထမ်းများနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကို ထည့်သွင်း
တွတွက်ပခင်း မပပုလျှင် ၂၀၂၀ အတထွတထွတွေးတကာက်ပွဲတွင် မဲတပးပိုင်ခွင့်ွှိသူ ၃၇.၄ သန်းတကျာ်ွှိသည် (IDEA, 
၂၀၂၀)။ ပပည်တထာင်စု တွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင် သည် ၄င်းတို့၏ မဲစာွင်းများထဲတွင် ွခိုင် နှင့် ကချင်ပပည်နယ် 
များမှ   ပပည်တွင်းတနွပ်စွန့်ခွာ ေုက္ခသည် (IDP) များကိုလည်း ထည့်သွင်းတွတွက်ပခင်း မပပုခဲ့ဘဲ၊ ထိုမဲဆန္ဒနယ်များ
ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ပပည်တထာင်စုတွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင်၏ စာွင်းဇယားအွ မှတ်ပုံတင်ထားတသာ နိုင်ငံတွးပါတီ
တပါင်း ၉၆ ပါတီ ွ ှိတသာ်လည်း ၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲတွင် ၉၂ ပါတီသာ ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့် ွ မည်ပဖစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်
တလာင်း တလျှာက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဥ်တွင် ခန့်မှန်းတပခ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း ၇,၀၀၀ ခန့် တလျှာက်ထားခဲ့ကကကာကသ
ဂုတ်လ ၃၀ ွက်တန့တွင် သတ်မှတ်ချက်ပပည့်မီတသာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း အပပီးသတ်စာွင်းကို သက်ဆိုင်ွာ ခရိုင် 
တွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင်များက တကကညာခဲ့ကကသည်။ 
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စမိုင်း(လ်)ပမန်မာ (SMILE Myanmar) အဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မန္တတလး၊ ွန်ကုန်နှင့် ကတလာ (ွှမ်းပပည်နယ်တတာင်
ပိုင်း) ွှိ လူမျ ိုးနှင့် ဘာသာအွ လူနည်းစုအုပ်စုများမှ သက်ဆိုင် ပတ်သတ်သူများနှင့် တဆွးတနွးမှုများ ဆက်တိုက်
ပပုလုပ်ခဲ့သည်။ တဆွးတနွးမှုွလေ်များအွ သိွသည်မှာ  လူနည်းစုအခွင့်အတွးများကိစ္စ အတလးထားတဆာင်ွေက်
တွးနှင့် ပတ်သတ်၍ လက်ွှိအစိုးွ၏ စွမ်းတဆာင်ွည်ကို တဆွးတနွးမှုတွင်ပါဝင်သူ အများစုက အားမွတကကာင်း 
သိခဲ့ွသည်။ ထို့ပပင် ထိုလူနည်းစုများသည် ၄င်းတို့ တတွ့ကကုံခဲ့ွတသာ လူမျ ိုးတွးနှင့် ဘာသာတွး ခွဲပခားဆက်ဆံခံွမှု 
ကိုယ်တတွ့ အတတွ့အကကုံများကို ပပန်တပပာပပခဲ့ကကပပီး၊ ပခားနာတသာ အုပ်စုများက ထိုကဲ့သို့တသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများကို 
ကျူးလွန်ခဲ့ကကပခင်း ပဖစ်ကာ၊ ကျူးလွန်သူများသည် ဥပတေအွ အတွးယူခံွပခင်းလည်း မွှိတပ။ လာမည့် တွေးတကာက်ပွဲ
တွင်လည်း အလားတူ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ ကကုံတတွ့ွလိမ့်မည်ဟု တပဖဆိုသူများက တမျှာ်လင့်ထားကကသည်။ ပဖစ်တည်
တနတသာ လူမျ ိုးတွးခွဲပခားဆက်ဆံမှုများကို ၂၀၁၆ခုနှစ် ကတည်းကစ၍ NLD အစိုးွက အတွးယူွန် အကကိမ်ကကိမ် 
ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပျက်ကွက်မှုသည် လက်ွှိ နိုင်ငံတွးအတနအထားအတပါ်  သိသိသာသာ အကျ ိုးသက်တွာက်
တစပပီး ၂၀၂၀ အတထွတထွ တွေးတကာက်ပွဲအတပါ်လည်း အကျ ိုးသက်တွာက် တစနိုင်သည်။

မဲတပးခွင့် ပငင်းပယ်ခံွပခင်းမဲတပးခွင့် ပငင်းပယ်ခံွပခင်း

ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ မဲဆန္ဒရှင်များ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ မဲဆန္ဒရှင်များ 

ွခိုင်ပပည်နယ်အတွင်းွှိ တအာက်ပါ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် တေသအတွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ တကကာင့် တွေးတကာက်ပွဲ 
ပပုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်တကကာင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် တအာက်တိုဘာလ ၁၆ ွ က်တန့တွင် ပပည်တထာင်စု တွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မ ှွင်
က တကကညာခဲ့သည်။ ၉ ပမို့နယ် (တပါက်တတာ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ွတသ့တတာင်၊ ဘူးသီးတတာင်၊ တမာင်တတာ၊ တကျာက်တတာ်၊ 
မင်းပပား၊ တပမပုံ နှင့် တပမာက်ဦး) နှင့်၊ တကျာက်ပဖူပမို့နယ် အတွင်းွှိ ွပ်ကွက် ၂ ခုနှင့် တကျးွောအုပ်စု ၅၂ ခု၊ အမ်းပမို့နယ်
အတွင်းွှိ ွ ပ်ကွက် ၃ ခုနှင့် တကျးွောအုပ်စု ၂၉ ခု၊ စစ်တတွပမို့နယ်အတွင်းွှိ တကျးွောအုပ်စု ၄ ခု နှင့် တတာင်ကုတ်ပမို့နယ်
အတွင်းွှိ ွပ်ကွက် ၁၀ ခုနှင့် တကျးွောအုပ်စု ၅၂ ခု တို့တွင် တွေးတကာက်ပွဲ ပပုလုပ်မည် မဟုတ်တပ။ 

ခွဲပခားဆက်ဆံ၍ ဥပတေကို မမျှမတ ကျင့်သုံးကာ  ရိုဟင်ဂျာများအား မဲတပးခွင့် မတပးပခင်းများ ဆက်လက်ပဖစ်တပါ်
တနသည့် အပပင်၊ တမာင်တတာ နှင့် ဘူးသီးတတာင် ပမို့နယ်များတွင် တွေးတကာက်ပွဲ လုံးဝ ဖျက်သိမ်းပခင်းတကကာင့် ရိုဟင်
ဂျာများ၊ ပဋိပက္ခ၏ ဆိုးကျ ိုးခံစားွသူများမှာ ၄င်းတို့၏ မဲတပးပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချခွင့် မွတတာ့တပ။ ွခိုင်ပပည်နယ်ွှိ
 တေသတွင်း ွင်းပမစ်များထံ SMILE အဖွဲ့က စူးစမ်းတမးပမန်းထားခဲ့သည့် ခန့်မှန်းချက်များအွ တမာင်တတာတွင် CSC 
(နိုင်ငံသား စိစစ်တွးကတ်ပပား) နှင့် NCSC (နိုင်ငံသားပပုခွင့်ွသူ၏ စိစစ်တွးကတ်ပပား)များ ကိုင်တဆာင်ထားတသာ ရို
ဟင်ဂျာ ဦးတွ ၁,၂၀၀ တကျာ် ွှိကာ၊ မဲတပးခွင့်ွသူ ရိုဟင်ဂျာ ၁,၀၀၀ ခန့်သာ ွှိသည်။ ထို့အတူပင် ွခိုင်တပမာက်ပိုင်းွှိ
 ဘူးသီးတတာင်တွင် CSC (နိုင်ငံသား စိစစ်တွးကတ်ပပား) နှင့် NCSC (နိုင်ငံသားပပုခွင့်ွသူ၏ စိစစ်တွးကတ်ပပား)များ
 ကိုင်တဆာင်ထားတသာ ရိုဟင်ဂျာ ဦးတွ ၈၀၀ တကျာ်ွှိကာ၊ မဲတပးခွင့်ွသူ ရိုဟင်ဂျာ ၆၀၀ ခန့်သာ ွှိသည်။ ဤခန့်မှန်း
ချက်များက ညွှန်ပပတနသည်မှာ မဲတပးခွင့် ွထိုက်သူ အတွအတွက် တတာ်တတာ်များများအဖို့ လာမည့် တွေးတကာက်ပွဲ
တွင် ၄င်းတို့ ပါဝင်မဲတပးခွင့် မတွားသပဖင့်  ပငင်းဆန်ပယ်ချ ခံတနွတကကာင်း ညွှန်ပပတနသည်။   

၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲ - အားလုံးပါဝင်ခွင့် ွှိမွှိ? လွတ်လပ်မျှတမှု ွှိမွှိ? လူနည်းစု အပယ်ခံများအတွက် ရှုတထာင့်များ



၂၀၂၀ ရွေးရောေ်ပွဲ - အားလုံးပါဝင်ခွင့် ွှိမွှိ? လွတ်လပ်မျှတမှု ွှိမွှိ? လူနည်းစု အပယ်ခံများအတွေ် ရှုရောင့်များ
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ပမို့နယ် ရိုဟင်ဂျာ/ကမန် (CSC/
NCSC) ကတ်ွှိသူများ

မဲတပးခွင့်ွှိသူ မှတ်ချက်များ

တမာင်တတာ ၁,၂၀၀ ၁,၀၀၀
ဘူးသီးတတာင် ၈၀၀ ၆၀၀
ွတသ့တတာင် - -
တကျာက်ပဖူ ၅၀၀ ၄၀၀
ပုဏ္ဏားကျွန်း - - အချက်အလက် မွွှိ
တကျာက်တတာ် - - အချက်အလက် မွွှိ
မင်းပပား - - အချက်အလက် မွွှိ
တပမာက်ဦး - - အချက်အလက် မွွှိ
တပမပုံ ၃,၀၀၀ ၂,၅၀၀
တပါက်တတာ - - အချက်အလက် မွွှိ
ွမ်းပြဲ ၃,၅၀၀ ၃,၀၀၀
စစ်တတွ ၁,၃၀၀ ၁,၁၀၀
သံတွဲ ၁၆,၀၀၀ ၇,၁၀၀ ကမန်
တတာင်ကုတ် - - မွတ်စလင် မွှိပါ
မာန်တအာင် - - မွတ်စလင် မွှိပါ
ဂွ - - မွတ်စလင် မွှိပါ
အန်း - - မွတ်စလင် မွှိပါ
စုစုတပါင်း ၂၀,၈၀၀ ၁၁,၂၀၀

ပပည်တွင်းတနွပ်စွန့်ခွာ ေုက္ခသည်များ (IDPs)ပပည်တွင်းတနွပ်စွန့်ခွာ ေုက္ခသည်များ (IDPs)

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ကချင်၊ ွခိုင်၊ ွှမ်း နှင့် အပခား နယ်စပ်များ စသည်ပဖင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ပဖစ်တပါ်လျက်ွှိ
သည့် တေသများတွင် ပပည်တွင်းတနွပ်စွန့်ခွာ ေုက္ခသည်များ (IDPs) အတွအတွက်မှာ ပမင့်မားလျက် ွှိတနဆဲပဖစ်သည်။ 
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ ကိန်းဂဏန်းများအွ ွခိုင်ပပည်နယ်တွင်   ပပည်တွင်းတနွပ်စွန့်ခွာ ေုက္ခသည် (IDP) ၁၂၈,၀၀၀
 ခန့် ွှိတနပပီး၊ ကချင်နှင့် ွှမ်းပပည်နယ်တပမာက်ပိုင်းတွင် ၁၀၇,၀၀၀ ခန့် ွှိတနသည်။ ွခိုင်ပပည်နယ် တပမာက်ပိုင်းွှိ IDP 
စခန်းများတွင် ခိုလှုံလျက်ွှိတသာ၊ NIC/NRC ကတ် ကိုင်တဆာင်ထားသည့် ရိုဟင်ဂျာများမှာ မဲစာွင်းမှ ချန်လှပ်ခံထားွ
တကကာင်း သတင်းများကိုလည်း SMILE အဖွဲ့က လက်ခံွွှိခဲ့ပါသည်။ ကိစ္စွပ်တတာ်တတာ်များများတွင် IDP စခန်းများမှ 
လူများသည် လာမည့်တွေးတကာက်ပွဲတွင် မဲတပးနိုင်တွးထက်၊ ၄င်းတို့၏ လုံခခုံတွး နှင့် အတပခခံလိုအပ်ချက်များအတွက်
ကိုသာ ပိုမို တကကာင့်ကကစိုက် စိတ်ပူပန်ကကတသာ်လည်း၊ ပပည်တွင်းတနွပ်စွန့်ခွာ ေုက္ခသည်များ (IDP) များ တွေးတကာက်ပွဲ
ပါဝင်ခွင့် ွတွးကို ဥတပက္ခာမပပုသင့်သလို၊ မျှတတသာ ကိုယ်စားပပု ေီမိုကတွစီ ပဖစ်ထွန်းတွးတွင် ၄င်းတို့၏ ပါဝင်
မှုလည်း လိုအပ်ပါသည်။ ထို NIC/NRC ကတ် ွှိသူများ နှင့် သန်းတခါင်စာွင်းများတွင် ပါဝင်သူများ၏ မဲတပးပိုင်ခွင့် 
အခွင့်အတွးများကို ချက်ပခင်းပပန်အပ်နှင်းတပးွန် သက်ဆိုင်သူအားလုံးက တွန်းအားတပးသင့်ပါသည်။  



စာမျက်နှာ - 6

တွေးတကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ ချန်လှပ်ခံွပခင်းတွေးတကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ ချန်လှပ်ခံွပခင်း

ွခိုင်ပပည်နယ်မှ ဘာသာတွးလူနည်းစု ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း အများအပပားကို  ခရိုင်တွေးတကာက်ပွဲ
တကာ်မွှင်သည် မကကာတသးမီက ပယ်ချခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတထွတထွ တွေးတကာက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း
တပါင်း ၆,၁၀၀ တကျာ်သည် ပပည်တထာင်စု တွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မွှင်ထံ တလျှာက်လွှာများ တင်သွင်းတလျှာက်ထားခဲ့ကကပပီး 
၄င်းတို့ထဲမှ ၇၅ ဦးကို တကာ်မွှင်က ပယ်ချခဲ့သည်။ တွေးတကာက်ပွဲ ဥပတေ တစ်ွပ်အွ လိုအပ်သည်မှာ၊ ကိုယ်စားလှယ်
တလာင်း၏ မိဘနှစ်ပါးလုံးမှာ ထိုကိုယ်စားလှယ်တလာင်း တမွးဖွားခဲ့ချနိ်တွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တွားဝင် နိုင်ငံသားများ ပဖစ်
တနတကကာင်း ပပသနိုင်မည့် အတထာက်အထားများ လိုအပ်ွာ၊ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းအပဖစ်မှ ပယ်ချမှုအများစုမှာ ထို
ဥပတေတွင် အတပခခံပခင်း ပဖစ်သည်။ သက်ဆိုင်တသာ ဥပတေပပဌာန်းမှုအွ ခရိုင် တွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မွှင်အဖွဲ့ခွဲ တစ်
ခု၏ ပယ်ချမှု ဆုံးပဖတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ွာ ပပည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်း၏ တွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မွှင် အဖွဲ့ခွဲထံတွင် 
အယူခံ ဝင်နိုင်ကာ၊ ထို ပပည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်း တကာ်မွှင်၏ ဆုံးပဖတ်ချက်မှာ အပပီးသတ် ဆုံးပဖတ်ချက် ပဖစ်သည်။
 
ကာတာစင်တာ (ကာတာစင်တာ - ၂၀၂၀) က ထုတ်ပပန်ခဲ့တသာ တနာက်ဆုံး ကိန်းဂဏန်းများအွဆိုလျှင် တွေးတကာက်ပွဲ
တကာ်မွှင် အဖွဲ့ခွဲများသည် စုစုတပါင်း ၃၅ဦးအား ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းအပဖစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ပငင်းဆန်ပယ်ချခဲ့
သည်။ အတကကာင်းပပချက်များထဲတွင်၊ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းအပဖစ် တလျှာက်ထားသူ တမွးဖွားခဲ့ချနိ်က သူ့ မိဘများ၏
 နိုင်ငံသားပဖစ်မှု မပဖစ်မှု အတပခအတနကို အတကကာင်းပပု၍ ပယ်ချပခင်း နှင့် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းအပဖစ် တလျှာက်ထား
သူသည် လွန်ခဲ့တသာဆယ်နှစ်အတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ဆက်တည်းတတာက်တလျှာက် အတပခချ တနထိုင်မှု မွှိခဲ့
သည်ကို အတကကာင်းပပု၍ ပယ်ချပခင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ မွတ်စလင် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း အချ ိုးအစားများများ 
ပယ်ချခံခဲ့ွပပီး ွ ခိုင်ပပည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ (Heinrich Boll တဖာင်တေးွှင်း 
- ၂၀၂၀)။ ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၂၀ အတထွတထွ တွေးတကာက်ပွဲ နှစ်ခုလုံးတွင် ွ ခိုင်ပပည်နယ်အတွင်းွှိ မွတ်စလင် ကိုယ်စားလှယ်
တလာင်း အများအပပားအား ပယ်ချခဲ့ပခင်းမှာ အစီအစဉ်တကျ  လူမျ ိုးတွးခွဲပခားဆက်ဆံမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ွပ်ပဖစ်
ကာ၊ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ေီမိုကတွစီစနစ်သို့ ကူးတပပာင်းတွး လုပ်ငန်းစဥ်တွင် လက်ွှိအစိုးွသည် လူမျ ိုးဘာသာ လူနည်းစု
များကို နိုင်ငံတွးပါဝင်ခွင့် မတပးဘဲ ပငင်းဆန်ပယ်ချလျက်ွိှတကကာင်း တနာက်ထပ် သက်တသတစ်ခုဟု  SMILE အဖွဲ့၏
တလ့လာသုံးသပ်ချက်များအွ တကာက်ချက်ချအပ်ပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျ ိုး၊ဘာသာ၊ ယဉ်တကျးမှုစသည်ပဖင့်
ကွဲပပားစုံလင်ပခင်း (diversity) ကို ထင်ဟပ်နိုင်မည့် ေီမိုကတွစီ ပဖစ်ထွန်းတွးအတွက် တဆာင်ွေက်ွာတွင် လူမျ ိုး
ဘာသာ လူနည်းစုများအတွက် နိုင်ငံတွးကိုယ်စားပပုခွင့် ပမှင့်တင်တပးတွး နှင့် ပါဝင်ခွင့်တပးတွးတို့အတွက် NLD အစိုးွ
ကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းွပါမည်။

ွခိုင်ပပည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများွခိုင်ပပည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ

၂၀၂၀ ခုနှစ် ကသဂုတ်လတွင် ခရိုင် တွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင် အဖွဲ့ခွဲများထံသို့ တင်သွင်းခဲ့ကကသည့်  တမာင်တတာ နှင့် စစ်
တတွအတွက် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း တလျှာက်ထားသူ အမည်စာွင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း တပခာက်
ဦး ွှိခဲ့ပပီး ငါးဦးမှာ ေီမိုကတွစီနှင့် လူ့အခွင့်အတွးပါတီ (DHRP) မှ ပဖစ်ကာ တစ်ဦးမှာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်
တလာင်း ပဖစ်သည်။ ပပည်သူ့လွှတ်တတာ် တမာင်တတာ မဲဆန္ဒနယ် အတွက် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း တစ်ဦးကိုသာ
လက်ခံအတည်ပပုခဲ့ပပီး၊ DHRP မှ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း သုံးဦးနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ တစ်ဦးတို့ကို တမာင်တတာခရိုင် 
တွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မွှင်အဖွဲ့ခွဲ က ပယ်ချခဲ့ကာ၊ တနာက်ထပ် DHRP ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း တစ်ဦးကိုလည်း စစ်တတွ
ခရိုင် တွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင် အဖွဲ့ခွဲက ပယ်ချခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပယ်အချခံွတသာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း အားလုံး

သည် ွခိုင်ပပည်နယ် တွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင် အဖွဲ့ခွဲထံ အယူခံ တင်သွင်းခဲ့ကကတသာ်လည်း ၄င်းတို့၏ အယူခံများပယ်

၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲ - အားလုံးပါဝင်ခွင့် ွှိမွှိ? လွတ်လပ်မျှတမှု ွှိမွှိ? လူနည်းစု အပယ်ခံများအတွက် ရှုတထာင့်များ



၂၀၂၀ ရွေးရောေ်ပွဲ - အားလုံးပါဝင်ခွင့် ွှိမွှိ? လွတ်လပ်မျှတမှု ွှိမွှိ? လူနည်းစု အပယ်ခံများအတွေ် ရှုရောင့်များ
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ချခံခဲ့ွသည်။ ထိုပယ်ချမှုဆုံးပဖတ်ချက်များကို ပပန်လည်စဥ်းစားတပးွန် အပယ်ချခံ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများက 
တနပပည်တတာ်ွှိ ပပည်တထာင်စု တွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မွှင်ထံ အသနားခံစာ တင်ခဲ့ကကတသာ်လည်း၊ ပပည်နယ်တွေးတကာက်ပွဲ
တကာ်မွှင် အဖွဲ့ခွဲ၏ ဆုံးပဖတ်ချက်များသာ တွားဝင်ပဖစ်တကကာင်း ပပည်တထာင်စု တွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင်က ဆုံးပဖတ်
ခဲ့သည်။ ကိစ္စွပ်အများစုတွင် ပယ်ချွပခင်းအတွက် အတကကာင်းပပချက်မှာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းအား တမွးဖွားခဲ့ချနိ်
တွင် သူ၏ မိဘတစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးလုံး နိုင်ငံသားမဟုတ်ခဲ့ ဆိုသည့် အတကကာင်းပပချက် ပဖစ်သည်။  

ပပည်သူ့လွှတ်တတာ် တမာင်တတာ မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဝင်တွာက်ယှဥ်ပပိုင်ခွင့်အတွက် မူလက  ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကသဂုတ်လ
တွင် အတည်ပပုချက်ွခဲ့တသာ်လည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် တအာက်တိုဘာလ ၁ ွက်တန့တွင် တမာင်တတာခရိုင် တွေးတကာက်ပွဲ
တကာ်မွှင် အဖွဲ့ခွဲက၊ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းအပဖစ်မှ ပပန်ရုပ်သိမ်းပခင်းခံခဲ့ွတသာ  ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
အား စမိုင်း(လ်) (SMILE) အဖွဲ့က တမးပမန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုကိုယ်စားလှယ်တလာင်း၏ မိဘများမှာ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်
ကတ်ပပား (NRC) ကိုင်တဆာင်ထားသူများ ပဖစ်ကကတသာ်လည်း ထိုအချက်မှာ နိုင်ငံသား ပဖစ်တကကာင်း ခိုင်လုံသည့်
သက်တသအတထာက်အထားအပဖစ် စဉ်းစား၍ မွနိုင်ဟု ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းအား အတကကာင်းကကားခဲ့တကကာင်း
 သူက တပပာပပခဲ့သည်။ သို့ွာတွင် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပပား (NRC) များမှာ၊ “ပပည်တထာင်စုပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း
 တနထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်တွး အက်ဥပတေ” ကို  ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ပပဌာန်းခဲ့ကာ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် နည်းဥပတေများ
 ပပဌာန်းပပီးတနာက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာများအပါအဝင် ပမန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံးကို ထုတ်တပးခဲ့တသာ ကတ်ပဖစ်ပပီး၊ 
ထိုကာလက ပမန်မာနိုင်ငံသားများအား ထုတ်တပးခဲ့သည့် တစ်မျ ိုးတည်းတသာ နိုင်ငံသားအတထာက်အထားကတ်လည်း 
ပဖစ်သည်။ ထို့ပပင် ထိုကိုယ်စားလှယ်တလာင်းကို တမွးဖွားခဲ့စဉ်က သူ၏ ဖခင်မှာ အစိုးွဝန်ထမ်းပဖစ်ကာ၊ ဥပတေအွ ဆို
လျှင်လည်း နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲ အစိုးွဝန်ထမ်းတစ်ဦးပဖစ်လာနိုင်စွာ အတကကာင်းမွှိပါ။ 

ွခိုင်ပပည်နယ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း အပဖစ်မှ ပယ်အချခံခဲ့ွတသာ ရိုဟင်ဂျာ တပခာက်ဦးလုံးမှာ ၁၉၈၂
 ခုနှစ် ပမန်မာနိုင်ငံသားဥပတေ မပပဌာန်းမီကတည်းက၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ်အတွင်း တမွးဖွားခဲ့ကကသူများ 
ပဖစ်သည်။ ၄င်းတို့ထဲမှ နှစ်ဦးမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွေးတကာက်ပွဲတွင် ဝင်တွာက်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့် ွခဲ့ကကသူများပဖစ်ကာ၊ သုံး
ဦးမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွေးတကာက်ပွဲတွင် တူညီတသာ အတကကာင်းပပချက်များ ပဖင့်ပင် ပယ်ချခံခဲ့ွသူများ ပဖစ်သည်။ မိဘ
များနိုင်ငံသားပဖစ်မှု အတထာက်အထားကို ဤကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ သက်တသပပလို့မွတအာင် ဟန့်တားထား
သည့် ၊ နားလည်ွခက်တသာ အုပ်ချုပ်တွးပိုင်း အတားအဆီးများ ွှိတနတကကာင်းကို ဤပဖစ်ွပ်များက သာဓကတဆာင်
တနကာ၊ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်း ပဖစ်နိုင်တပခွှိသူများအတပါ် လူမျ ိုးတွးနှင့် ဘာသာတွး အတကကာင်းပပချက်များပဖင့် ပိုမို
ကျယ်ပပန့်တသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများွှိတကကာင်း အတထာက်အထားလည်း ပဖစ်သည်။ ဤပဖစ်ွပ်များသည် ပမန်မာနိုင်ငံ
တွင် နိုင်ငံသားဥပတေနှင့် တွေးတကာက်ပွဲဥပတေများကို လူနည်းစုများအား ပထုတ်ွန် ယန္တွားများအပဖစ် စနစ်တကျ 
အသုံးပပုတနတကကာင်း တနာက်ထပ် အတထာက်အထားလည်း ပဖစ်သည်။ 

စမိုင်း(လ်)ပမန်မာ (SMILE Myanmar) က ယခုအချနိ်အထိ စုတဆာင်းွွှိထားတသာ သတင်းအချက်အလက်များ
အွ ဆိုလျှင် အပခားလူမျ ိုး ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများက
 သက်တသပပွမည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှာ ပခားနားတနတကကာင်း ထင်ွှားတနသည်။ ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ တမွး
ဖွားခဲ့ချနိ်က ၄င်းတို့၏ မိဘများ ပမန်မာနိုင်ငံသား ပဖစ်တနတကကာင်း သက်တသပပွန်အတွက် လိုအပ်တသာ စာွေက်စာတမ်း 
အတထာက်အထားများ ပခားနားတနပခင်း ပဖစ်သည်။ 
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အမုန်းစကားများ ပပန့်ပွားလာပခင်း အမုန်းစကားများ ပပန့်ပွားလာပခင်း 

လူမျ ိုး၊ဘာသာ ကိစ္စွပ်များမှာ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် သက်တွာက်မှုပပင်းထန်ကာ ရှုပ်တထွးတသာ ကိစ္စွပ်များ ပဖစ်သည်။ 
လွန်ခဲ့တသာနှစ်အနည်းငယ် အတွင်းတွင် လူမှုမီေီယာသည် အမုန်းစကားများ၊ နှင့် လူနည်းစုများအတပါ် အကကမ်းဖက်
ချင်လာတအာင် တမင် ွည် ေွယ်ချက်ွှိွှိ တသွးထိုးလှုံ့တဆာ်သည့် သတင်းမှားများကို ပဖန့်ချသိည့် လက်နက်ကိွိယာ
တစ်ခုလို ပဖစ်လာခဲ့သည်။ ပပီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ တွေးတကာက်ပွဲကာလတွင် လူနည်းစု အုပ်စုများအား ပထုတ်ဖယ်ကကဥ်
ွာတွင် လူမှုမီေီယာကို အဓိက အသုံးချခဲ့ကကပပီး၊ မန္တတလးတိုင်းတေသကကီးတွင် လူမျ ိုးတွးနှင့် ဘာသာတွးကို အတပခခံ
တသာ ထိတ်လန့်ဖွယ် တိုက်ခိုက်မှုများ ပဖစ်တပါ်လာတအာင် လူမှုမီေီယာသုံး၍ အစပျ ိုးတပးခဲ့ကကသည်။  (Marston, ၂၀၁၉
) ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်းတွင ်အင်တာနက်သုံးသူ အတွအတွက် သုံးဆ တက်လာခဲ့သည်။ 
၂၀၁၅ အတထွတထွတွေးတကာက်ပွဲ ကာလတွင် အင်တာနက် သုံးစွဲသူ ၇ သန်းနီးပါး ွှိခဲ့ွာမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၂ သန်းခန့်
 ွှိလာသည် (Aung - ၂၀၂၀)။ ၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲ အကကိုကာလတွင် လူနည်းစုများအတပါ်  အထူးသပဖင့် မွတ်စလင်
 ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများအတပါ်  အလားတူ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်တွး တိုက်ခိုက်မှုများ ပဖစ်ပွားခဲ့တကကာင်း 
ပမန်မာနိုင်ငံွှိ လူ့အခွင့်အတွးအဖွဲ့ များက မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကကွသည်မှာ မဆန်းလှတပ။ 

အမုန်းစကားပပန့်ပွားမှု ပမာဏမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ တိုးလာခဲ့ကာ၊ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုနှင့် အကကမ်းဖက်မှု 
သတဘာသဘာဝမှာလည်း အသွင်တပပာင်းလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူမျ ိုးတွး နှင့် ဘာသာတွး အတပခခံ တိုက်ခိုက်
မှုများမှာ ၉၆၉ လှုပ်ွှားမှုများ နှင့် ဆက်စပ်တနခဲ့တသာ်လည်း (Marston, ၂၀၁၉)၊ ၂၀၂၀ တွင်မူ (နိုင်ငံတွး ပါတီ 
အနည်းငယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ အပါအဝင်) တစ်ဦးချင်းစီသည် လူမျ ိုး၊ အသားအတွာင်၊ ကျား/မ၊ ဘာသာ
တွး၊ မသန်စွမ်းပဖစ်မှု၊ နိုင်ငံတွးအပမင် စသည့် ကွဲပပားမှုများအတပါ် အတပခခံ၍ မတူညီသည့် အုပ်စုများအတပါ် တိုက်ခိုက်
ွန် ကကိုးစားလာကကသည်။ နိုင်ငံတွးပါတီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများ စာွင်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက အွန်
လိုင်းတွင် ထုတ်ပပန်ပပီးတနာက်ပိုင်းတွင်   အမုန်းစကား နှင့် သတင်းမှား ပပန့်ပွားလာပခင်းများ အွှိန်တက်လာခဲ့သည်
(ကွဲပပားပခားနားမှုပဖင့် အလှဆင်ပခင်း - ၂၀၂၀)။ အမုန်းစကားပပန့်ပွားမှုက နိုင်ငံတွးလုပ်ငန်းစဥ်အတပါ် ဝင်တွာက်
တနှာင့်ယှက်နိုင်တပခ နှင့် အမုန်းစကားတကကာင့် နိုင်ငံတွးလုပ်ငန်းစဥ် မတည်မပငိမ် ပဖစ်နိုင်တပခကို တလျှာ့မတွက်သင့်တပ။ 
အစိုးွသည် သတင်းမှားများနှင့် ဆက်စပ်ဝက်(ဘ်)ဆိုေ်များကို စုံစမ်းစစ်တဆးမည် ပဖစ်ပပီး၊ ၄င်းတို့အား ဥပတေနှင့်အညီ
 အတွးယူမည်ဟု ကတိတပးခဲ့တကကာင်း သမ္မတ၏ တပပာတွးဆိုခွင့်ွှိသူက တပပာခဲ့သည် (Aung-၂၀၂၀)။ တွေးတကာက်ပွဲ
 မဲဆွယ်မှုများတွင် လူမျ ိုးတွး သို့မဟုတ် ဘာသာတွး ဝိတသသလက္ခဏာများပဖင့် စည်းရုံးဆွဲတဆာင်ပခင်း မပပုလုပ်ွန် 
ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများအား ပိတ်ပင်တားပမစ်ထားသည်။ ဤကဲ့သို့ ထုတ်ပပန်ထားတသာ်လည်း စမိုင်း(လ်) (SMILE) 
အဖွဲ့ အတနပဖင့် ဤကိစ္စမျ ိုး ပဖစ်ခဲ့တကကာင်း မည်သည့်အတထာက်အထားမျှ မတတွ့ခဲ့ွသလို၊ ပပည်တထာင်စုတွေးတကာက်ပွဲ
 တကာ်မွှင်သည် တွေးတကာက်ပွဲအကကို ကာလတွင် ဤပပဿနာများအတွက် လုံတလာက်စွာ ပပင်ဆင်ထားတကကာင်း 
သို့မဟုတ် ထိတွာက်စွာ ကိုင်တွယ်တုံ့ပပန်နိုင်တကကာင်းမပပသနိုင်ခဲ့တပ။  

နိုင်ငံသား နှင့် ဥပတေနိုင်ငံသား နှင့် ဥပတေ

နိုင်ငံသားပဖစ်မှု နှင့် နိုင်ငံမဲ့ပဖစ်မှု ကိစ္စွပ်များကို ကမ္ဘာက ပိုမိုဦးစားတပး အာရုံစိုက်ကကွာ၊ ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းွှိ နိုင်ငံ
မဲ့များ နှင့် နိုင်ငံမဲ့ပဖစ်သွားနိုင်တပခွှိသူများနှင့် ပတ်သတ်၍ သုတတသနများ ပိုမို ပပုလုပ်လျက် ွှိကကသည်။ လူဦးတွ ၅၅
 သန်းနီးပါး ွှိတသာ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးတွ သန်း၄၀တကျာ်သာ နိုင်ငံသားကတ်၊ ယာယီမှတ်ပုံတင်ကတ် သို့မဟုတ်
 ဘာသာတွးကတ် စသည့် သက်တသခံကတ်ပပား တစ်မျ ိုးမျ ိုးကို ပိုင်ဆိုင်ကကကာ၊ လူဦးတွ ၁၁ သန်းခန့်မှာ မည်သည့်
သက်တသခံကတ်ပပားမှ မွှိကကတပ (လူဝင်မှုကကီးကကပ်တွး နှင့် ပပည်သူ့အင်အား ဝန်ကကီးဌာန -၂၀၁၅)။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က
စမိုင်း(လ်)ပမန်မာ အဖွဲ့က Justice Base ၊ UNHCR တို့နှင့် ပူးတပါင်းပပုလုပ်ခဲ့တသာ၊ နိုင်ငံသားပဖစ်မှုကိစ္စွပ်များဆိုင်ွာ

၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲ - အားလုံးပါဝင်ခွင့် ွှိမွှိ? လွတ်လပ်မျှတမှု ွှိမွှိ? လူနည်းစု အပယ်ခံများအတွက် ရှုတထာင့်များ
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တလ့လာမှုတစ်ွပ်အွ ဆိုလျှင် လူငယ် (၂၅နှစ် နှင့် တအာက်) ၄၀ ွာခိုင်နှုန်းတွင် မည်သည့် သက်တသခံကတ်ပပားမျှ
မွှိကကတပ။ ထို့တကကာင့် နိုင်ငံသားပဖစ်တွး ကိစ္စွပ်မှာ လာမည့်တွေးတကာက်ပွဲတွင် လူနည်းစုများ မဲတပးခွင့် မွပခင်း၏ 
အဓိကအချက် တစ်ချက် ပဖစ်သည်။  

၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥြဒေ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥြဒေ

နိုင်ငံသားပဖစ်ပခင်း မပဖစ်ပခင်း ပပဿနာမှာ ပမန့်မာဖွံ့ပဖိုးတွးတွင် ကကီးမားတသာ အဟန့်အတား တစ်ခု ပဖစ်လျက် 
ွှိသည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ပမန်မာနိုင်ငံသားဥပတေသည် လူမျ ိုးတွးအွ ခွဲပခားထားကာ၊ ကျင့်သုံးွာတွင်လည်း တသမတ်
တည်း မွှိတပ။ နိုင်ငံသားကတ်များ တလျှာက်ထားသည့် ပဖစ်စဥ်တွင် သက်ဆိုင်ွာ အွာွှိများ၏ ထင်သလို ဆုံးပဖတ်
မှု နှင့် အဂတိလိုက်စားမှုများွှိတသာ ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်မှု လုပ်ငန်းစဥ်များ ပါဝင်တနသည် (Brinham - ၂၀၁၉)။ ဤ
ဥပတေ၏ အကျ ိုးဆက်အပဖစ် ပမန်မာနိုင်ငံွှိ လူနည်းစုများအတွက် နိုင်ငံသားကတ် ွတွး လိုအပ်တသာစာွေက်စာတမ်း
များနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းစဥ် များမှာ တကကာက်စွာလက်နက်သဖွယ် ပဖစ်သွားတစခဲ့သည်။ အကယ်၍ လူနည်းစုဝင်များသည်
လိုအပ်တသာ စာွေက်စာတမ်းများ မတင်ပပနိုင်ဘူးဆိုပါက ၄င်းတို့၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အတွးများ လျစ်လျူရှုခံွသည်။
ထိုဆုံးရှုံးသွားမည့် အခွင့်အတွးများထဲတွင် မဲတပးပိုင်ခွင့်သာမက၊ နိုင်ငံသားသက်တသခံကတ်ပပားများတပါ်တွင် တည်
မှီတနသည့် အများပပည်သူ ဝန်တဆာင်မှုအားလုံးနီးပါးကိုပါ ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်ပဖစ်ွာ၊ ထိုလူနည်းစုများသည် အတပခခံ
အခွင့်အတွးအားလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားမည် ပဖစ်သည်။ 

မျ ိုးဒစာင့်ဥြဒေများမျ ိုးဒစာင့်ဥြဒေများ

ဤအပငင်းပွားဖွယ် ဥပတေစုတွင် ဥပတေတလးွပ် ပါဝင်သည်။ ၄င်းတို့မှာ လူဦးတွတိုးပွားနှုန်း ထိန်းညှိပခင်းဆိုင်ွာ
ကျန်းမာတွးတစာင့်တွှာက်မှုဥပတေ၊ ပမန်မာြုေ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူးထိမ်းပမားပခင်းဆိုင်ွာဥပတေ၊ ကိုးကွယ်ွာ
 ဘာသာကူးတပပာင်းပခင်းဆိုင်ွာဥပတေ နှင့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးပခင်းဆိုင်ွာဥပတေတို့ ပဖစ်သည်။ ဦးသိန်း
စိန် အစိုးွလက်ထက်တွင် ြုေ္ဓဘာသာဝင် အမျ ိုးသားတွးဝါေီများ၏ ဖိအားတပးလွှမ်းမိုးမှုပဖင့် ထိုဥပတေများကို ပပဌာန်း
ခဲ့ပခင်းပဖစ်ကာ (လွင် - ၂၀၁၇) ၂၀၁၅ခုနှစ် တနွဦး တွင် ပပဌာန်းခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ ထိုမျ ိုးတစာင့်ဥပတေများသည် ဘာသာ၊
လူမျ ိုး လူနည်းစုများ၏ အခွင့်အတွးများကို တလးစား ကာကွယ်တပးွမည့်အစား၊ တကယ့်လက်တတွ့တွင် နိုင်ငံအတွင်း
ွှိ ဘာသာကွဲများအကကား ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ ပိုမိုတပါ်တပါက်လာတစွန် တွန်းအားတပးတစသည်။ အချ ို့ ဘာသာလူမျ ိုး
လူနည်းစုများ၊ အထူးသပဖင့် မွတ်စလင်များ၏ လူ့အခွင့်အတွးကို ချ ိုးတဖာက်ကန့်သတ်ွာတွင် ထိုဥပတေစုကို ဥပတေ
ဆိုင်ွာ ကိွိယာတန်ဆာပလာ တစ်ခုအပဖစ်လည်း အသုံးချတလ့ွှိသည်။ (Equality Myanmar - ၂၀၁၆)

ဘာသာဒြါင်းစုံ သဟဇာတပြစ်ဒရး ဥြဒေကြမ်းဘာသာဒြါင်းစုံ သဟဇာတပြစ်ဒရး ဥြဒေကြမ်း

စမိုင်း(လ်) (SMILE) အဖွဲ့၏ တန်ဖိုးထားမှုများအနက် တစ်ခုမှာ ကွဲပပားစုံလင်ပခင်းသည် အလှတွားဟူသည့် တန်ဖိုး
ထားမှုပဖစ်ကာ၊ အဖွဲ့၏ ွည်မှန်းချက်တစ်ခုမှာ ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းွှိ ကွဲပပားပခားနားတသာ ဘာသာတွးအုပ်စုများ၊
လူမျ ိုးအုပ်စုများ၏ လူ့အခွင့်အတွးကို ပမှင့်တင်တပးွန်ပဖစ်သည်။ လူနည်းစုအုပ်စုများအား ပထုတ်ပခင်းကို ဥပတေနှင့်
ဥပတေကျင့်သုံးမှုပုံစံများကပါ လွယ်ကူတချာတမွ့တအာင် ပံ့ပိုးတနသကဲ့သို့ ပဖစ်တနပပီး၊ ထိုသို့ပထုတ်ပခင်းမှာ နိုင်ငံတတာ်
စည်းလုံးညီညွတ်တွးအတွက် ပပင်းထန်တသာ ပခိမ်းတပခာက်မှုတစ်ွပ်လည်း ပဖစ်သည် (Thura K - ၂၀၁၅)။ စမိုင်း(
လ်) (SMILE) အဖွဲ့က ပါဝင်တဆာင်ွေက်တပးခဲ့တသာ၊ တနပပည်တတာ်နှင့် မန္တတလးမှ လွှတ်တတာ်အမတ်များနှင့် တတွ့ဆုံ
တဆွးတနွးပွဲတစ်ခုတွင် လွှတ်တတာ်အမတ်များက ၄င်းတို့၏ နိုင်ငံတွးသက်တမ်းတွင် လူများစုနှင့် လူနည်းစု အုပ်စုကွဲ
များ၏ အကျ ိုးစီးပွားများအကကားတွင် တဘးကျပ်နံကျပ် အတပခအတနတစ်ခုကို ွင်ဆိုင်ခဲ့ွတကကာင်း တပပာပပခဲ့ကကပပီး၊
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ဘာသာတပါင်းစုံ သဟဇာတပဖစ်တွး ဥပတေကကမ်း တွးဆွဲတွး ပပန်မစနိုင်ပခင်းကို ဦးတည်သွားတစခဲ့တကကာင်း တပပာပပခဲ့
ကကသည်။ NLD ဦးတဆာင်တသာ အစိုးွအဖွဲ့၏ ဥပတေပပုတွး လုပ်ငန်းစဥ်များတအာက်တွင် ထိုဥပတေကကမ်းအား ပပန်စ
နိုင်တွးမှာလည်း မတသချာတကကာင်း လွှတ်တတာ်အမတ်များက တပပာခဲ့ကကသည်။ လူမှုသဟဇာတ ပဖစ်တွးနှင့် စည်းလုံး
ညီညွတ်တွးမှာ နိုင်ငံတွးတွင်ထက် လူများ၏ ပုဂ္ဂလကိုယ်ပိုင်ဘဝများတွင် ကျင့်သုံးွမည့် အွာဟု အချ ို့ လွှတ်တတာ်
အမတ်များက တပပာခဲ့ကကသည်။ ဘာသာတွး၊ ယုံကကည်မှု၊ လူမျ ိုး၊ နိုင်ငံသား စသည့် အချက်များအတပါ် အတပခခံ၍ လူ
တစ်ဦးတစ်တယာက်အတပါ် အကကမ်းဖက်ွန် တသွးထိုးတပးပခင်းများ နှင့် အကကမ်းဖက်ပပုမူပခင်းများအတပါ်  လွှတ်တတာ်
အမတ် အများစုက မှတ်ချက်မတပးခဲ့ကကတပ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတထွတထွ တွေးတကာက်ပွဲ ပပီးလျှင်၊ အစိုးွသစ် နှင့် သက်ဆိုင်
ပတ်သတ်သူအားလုံးတို့သည် ဘာသာတွးလွတ်လပ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ယုံကကည်ကိုးကွယ်ခွင့် အယူအဆကို စတင်၍
အားတပးပမှင့်တင်ွမည်ပဖစ်ကာ၊ လူနည်းစုဝင်များ ၄င်းတို့၏ ဘာသာတွးကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ကျင့်သုံးခွင့် ွလာ
တစွန် နှင့် ခွဲပခားဆက်ဆံခံွမည်ကို စိုးွေံ့စွာမလိုဘဲ ၄င်းတို့၏ ယုံကကည်မှုများကို ထုတ်တဖာ်တပပာဆိုခွင့်ွလာတစွန် 
ဥပတေ အာမခံချက်များ တပးွမည်ပဖစ်သည်။   
 
အကကံပပုချက်များအကကံပပုချက်များ

၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲတွင် လူမျ ိုးနှင့် ဘာသာတွးအွ လူနည်းစု အုပ်စုများအားလုံး၏ နိုင်ငံတွးပါဝင်ခွင့် နှင့် နိုင်ငံသား
အခွင့်အတွးများ ပဖည့်ဆည်းပးတွးကို ဦးစားတပး တဆာင် ေွက်ွမည်။ ပမန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖယ်ကကဥ်ခံွကာ
အားနည်းတသာသူများ၏ လူ့အခွင့်အတွးအတွက်  စမိုင်း(လ်) (SMILE) အဖွဲ့က ွပ်တည်ကာ၊ မည်သည့်အတပခအတန
မျ ိုးတွင် ပဖစ်ပါတစ၊ ထိုသူများ၏ တမွးွာပါ အခွင့်အတွးများကို လျစ်လျူမရှုွဟု ယုံကကည်ပါသည်။ ထိုသူများ၏ လူ့
အခွင့်အတွးများကို ကာကွယ်တဆာင်ွေက်ွန်အတွက် ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းွှိ အဓိက သက်ဆိုင်သူအားလုံးအတနပဖင့် 
တအာက်တဖာ်ပပပါ အဓိက အချက်များကို စဥ်းစားတဆာင်ွေက်သင့်တကကာင်း အကကံပပုအပ်ပါသည်။ 
 

 » ၂၀၂၀ အတထွတထွ တွေးတကာက်ပွဲတွင် လူမျ ိုးဘာသာအွ လူနည်းစုအုပ်စုများ၏ နိုင်ငံတွးပါဝင်ခွင့်ကို တက်တက်
ကကကက အားတပးပမှင့်တင်တပးွန်နှင့် တလးစားွန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 » နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပပား (NRC) သို့မဟုတ် သက်တသခံကတ်ပပားဆိုင်ွာ ကိစ္စွပ်ကို ၂၀၂၀ အတထွတထွ 
တွေးတကာက်ပွဲမတိုင်မီတွင် တလးတလးနက်နက် စဉ်းစားွန် လိုအပ်ကာ၊ NRC ကတ်မှာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပတေ  
မပပဌာန်းမီကတည်းက ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ပပည်သူများအတွက် ထုတ်တပးခဲ့တသာ တစ်ခုတည်းတသာ နိုင်ငံသား
ကတ် ပဖစ်ခဲ့တကကာင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားွပါမည်။ 

 » NRC သို့မဟုတ် အပခား နိုင်ငံသားကတ် တစ်မျ ိုးမျ ိုး မွှိသူများ၏ မဲတပးပိုင်ခွင့်များ မဆုံးရှုံးသွားတစွန်အတွက်
လည်း ပပည်တထာင်စုတွေးတကာက်ပွဲတကာ်မွှင် (UEC) သည် ၄င်းတို့၏ အခွင့်အတွးများကို ကာကွယ်တပးွန်
 လိုအပ်သည်။ 

 » ပပည်တွင်း တနွပ်စွန့်ခွာ ေုက္ခသည် (IDP) စခန်းများတွင် ခိုလှုံတနကကပပီး NIC/NRC သက်တသခံကတ်ပပား
 သို့မဟုတ် သန်းတခါင်စာွင်း ွှိသူများ၏ မဲတပးပိုင်ခွင့်ကိုလည်း ချက်ပခင်း ပပန်အတကာင်အထည် တဖာ်တပးသင့်
ပါသည်။ 

 » ပပည်တထာင်စုတွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မွှင်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတထွတထွတွေးတကာက်ပွဲတွင် လူမျ ိုး၊ဘာသာ
အွ လူနည်းစုများအတပါ် ဥပတေအသုံးချ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ အားလုံးကို ွပ်ဆိုင်းသင့်ပပီး၊   ပပည်တထာင်စု
တွေးတကာက်ပွဲ တကာ်မွှင်အတနပဖင့် ယုံကကည်စိတ်ချွကာ၊ လွတ်လပ်မျှတတသာ တွေးတကာက်ပွဲကို တာဝန်ခံမှုွှိွှိ
ပဖင့် ကျင်းပလာတစွန် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက တွန်းအားတပးွပါမည်။ 

 » ပမန်မာအမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အတွးတကာ်မွှင် (MNHRC) ၏ တဆာင်ွေက်ချက်များသည် အားနည်းသူများနှင့် 
ဖယ်ကကဉ်ခံွသူများ၏ အသံများကို ထင်ဟပ်တနွန် လိုအပ်ကာ၊ လာမည့် ၂၀၂၀ အတထွတထွ တွေးတကာက်ပွဲတွင်

၂၀၂၀ တွေးတကာက်ပွဲ - အားလုံးပါဝင်ခွင့် ွှိမွှိ? လွတ်လပ်မျှတမှု ွှိမွှိ? လူနည်းစု အပယ်ခံများအတွက် ရှုတထာင့်များ



၂၀၂၀ ရွေးရောေ်ပွဲ - အားလုံးပါဝင်ခွင့် ွှိမွှိ? လွတ်လပ်မျှတမှု ွှိမွှိ? လူနည်းစု အပယ်ခံများအတွေ် ရှုရောင့်များ
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      ထိုသူများ၏ နိုင်ငံတွးပါဝင်မှုကို ပွင့်လင်းပမင်သာစွာ စူးစမ်းစစ်တဆး ပံ့ပိုးကူညီွန် လိုအပ်ပါသည်။  
 » လူ့အခွင့်အတွးချ ိုးတဖာက်မှု ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုး ကျူးလွန်ပခင်း ခံခဲ့ွသူများကို ပမန်မာအမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အတွး

တကာ်မွှင် (MNHRC) က စုံစမ်းတမးပမန်းွန် လိုအပ်ပါသည်။
 » နိုင်ငံသားပဖစ်မှု ကိစ္စွပ်များနှင့် ပတ်သတ်တသာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပတေ နှင့် တွေးတကာက်ပွဲ ဥပတေများကို 

နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အတွး စံနှုန်းများနှင့် အညီ ပပုပပင်ွမည် ပဖစ်သည်။
 » လူမျ ိုး နှင့်ဘာသာတွးအွ လူနည်းစုများအတွက် နိုင်ငံသားစိစစ်တွး လုပ်ငန်းစဥ်တွင် သက်ဆိုင်ွာအဖွဲ့တွင်း 

ညွှန်ကကားချက်များပဖင့် ခွဲပခားတဆာင်ွေက်တနပခင်းကို ွပ်တန့်သင့်ကာ၊  အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့တသာ ညွှန်ကကားချက်
များပဖင့် တဆာင်ွေက်ွန် လိုအပ်ပါကလည်း အများပပည်သူကို အသိတပး၍ ပွင့်လင်းပမင်သာတသာ နည်းလမ်းပဖင့်
 တဆာင်ွေက်ွပါမည်။ 

 » ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပတေကို မပပင်ွတသးမီတွင် တွတိုချဉ်းကပ်မှုတစ်ွပ်အပဖစ်၊ မည်သည့်လူမျ ိုး၊ ဘာသာ
ဝင်အတွက်မဆို ဤဥပတေအား လက်ွှိ အတကာင်အထည်တဖာ်တနမှုများ တွားမျှတသင့်ကာ ပွင့်လင်းပမင်သာ
မှုလည်း ွှိသင့်သည်။ ဤဥပတေ၏ ပုေ်မ (၆) အွဆိုလျှင် “ဤဥပတေ အာဏာတည်သည့်တန့တွင် နိုင်ငံသားပဖစ်
ပပီးသူသည် နိုင်ငံသားပဖစ်သည်။ သို့ွာတွင် ပုေ်မ ၁၈ ပါ ပပဌာန်းချက်နှင့် ပငိစွန်းလျှင် ယင်းပုေ်မအွ အတွးယူ
ပခင်း ခံွမည်” ဟု ပါွှိသည်။ ကွဲပပားပခားနားတသာ ဘာသာတွးယုံကကည်မှု ွှိသူများ၏ အတပခခံ အခွင့်အတွးများ
ကို ကာကွယ်တပးနိုင်မည့် လိုအပ်တသာ ဥပတေအာမခံချက်များ ွှိသင့်သည်။  

 » ယုံကကည်မှုကို အတပခခံတသာ ဘာသာတပါင်းစုံ သဟဇာတပဖစ်တွး လှုပ်ွှားမှုများကို အားတပးသင့်ကာ လူနည်းစု
ဝင်များ၏ ဘာသာတွး နှင့် ယုံကကည်မှုများကို သတဘာထားကကီးကကီးပဖင့် အားတပးသင့်သည်။ 

 » ဘာသာတွး နှင့် လူမျ ိုးတွးအတပါ် အတပခခံတသာ နှိပ်ကွပ်မှု၊ ခွဲပခားဆက်ဆံမှု၊ သည်းမခံမှု နှင့် အမုန်းစကားများ 
စသည့် ကျူးလွန်မှုများအားလုံးကို စုံစမ်းစစ်တဆးသင့်သည်။ 

 » ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းွှိ ကွဲပပားတသာ အသိုက်အဝန်းများ အားလုံးတွင် ဘာသာတွးနှင့် ယုံကကည်မှု လွတ်လပ်ခွင့်
ကို တလးစားသင့်သည်။ 

 » (မျ ိုးတစာင့်ဥပတေ တလးွပ် အပါအဝင်) လက်ွှိ ဥပတေများ၊ အမိန့်များ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ပပန်
သုံးသပ်သင့်ကာ၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ပပုပပင်သင့်သည်။ 

 » ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းွှိ လူအားလုံး၏ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကကည်ခွင့်ကို တလျာ့ပါး ထိခိုက်တစပခင်းမှ
 တွှာင်ကကဉ်သင့်သည်။ 

 » ဘာသာတပါင်းစုံ သဟဇာတပဖစ်တွး ဥပတေကကမ်းနှင့် ပတ်သတ်တသာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပပန်စသင့်သည်။ 

ွည်ညွှန်းများွည်ညွှန်းများ
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