သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
ြမန်မာိုင်ငံ၊ ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲင
ှ ့် စပ်လျ်းသည့်
ကာတာစင်တာ၏ ကနဦးအစီရင်ခံစာ
ရန်ကုန်၊

ြမန်မာ

(ိုဝင်ဘာလ

၁၀ရက်၊

၂၀၂၀)

-

ယေနထုတ်ြပန်လိုက်ေသာ

ကနဦးထုတ်ြပန်ေကညာချက်တွင်

ကာတာစင်တာအေနြဖင့် ြမန်မာ့အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကို ကျင်းပိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်မများအတွင်း တည်ရှိေနေသာ ကိုဗစ်-၁၉၏
စိန်ေခမများကို ေကျာ်လားိုင်ခဲ့သည့် ေရွးေကာက်ပွဲစီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲ၊ ေရွးေကာက်ပွဲတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကသည့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၊ ြပည်တွင်းေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများ၊ မီဒီယာများှင့် မဲဆရှင်များ၏ ကိးပမ်းအားထုတ်မများကို
ချီးကျးဂုဏ်ြပလိုက်ပါသည်။
မဲဆရှင်များအေနြဖင့် မဲေပးြခင်းလုပ်ငန်းစ်၌ ၎င်းတို၏ သေဘာဆများကို လွတ်လပ်စွာ ေဖာ်ြပိုင်ခဲ့ကသလို ၎င်းတို၏
ကိုယ်စားလှယ်များကို တင်ေြမာက်ရန် လွတ်လပ်စွာ ေရွးချယ်ိုင်ခဲ့ကသည်ကို ကာတာစင်တာက ေတွရှိရပါသည်။ သိုေသာ်
ခန်အပ်ခံ တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ကိတင်သတ်မှတ်ေနရာများ ရှေ
ိ နြခင်းှင့် ိုင်ငံတွင်း ေဒသ
အများအြပားတွင်

ပဋိပကများ

ဆက်လက်ရှိေနြခင်း၊

အကမ်းဖက်မ

သိုမဟုတ်

ခွဲြခားဆက်ဆံခံရမေကာင့်

ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များမှ လူှစ်သန်းေကျာ် ဖယ်က်ချန်လှပ်ခံရြခင်းတိုအပါအဝင် ဥပေဒမူေဘာင်အတွင်း၌ ဟာကွက်
အများအြပား

ရှိေနြခင်းေကာင့်

ကာတာစင်တာအေနြဖင့်

ြမန်မာိုင်ငံ၏

သတိြပမိပါသည်။

ဒီမိုကေရစီအရည်အေသွးမှာ

ထိုြဖစ်စ်မှာ

ြမန်မာိုင်ငံကို

ေလျာ့ပါးနိမ့်ကျေနဆဲြဖစ်သည်ကိုလည်း

ဒီမိုကေရစီနည်းကျ

ေရွးေကာက်ပွဲများအတွက်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတရားများှင့်အညီ ြဖစ်ေစရန် လုပ်ေဆာင်ိုင်မည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ လိုအပ်ေနေကာင်းကို
မီးေမာင်းထိုးြပေနပါသည်။
ပါတီများှင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေနြဖင့် မဲဆရှင်များထံသို မိမိတို၏အြမင်များကို ဆက်သွယ်ေြပာဆိုိုင်စွမ်း
ှင့်

ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်အေကာင်း

သတင်းအချက်အလက်များအား

မဲဆရှင်များ

လက်ခံရရှိိုင်စွမ်းတိုအပါအဝင်

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာြဖစ်စ်များ၏ အေရးကီးေထာင့်များမှာ ကမာ့ကပ်ေရာဂါေဘးကို ရင်ဆိုင်ိုင်မည့် ကန်သတ်ချက်များ၏
သက်ေရာက်မများကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ေရွးေကာက်ပွဲကိကာလအတွင်း ရံဖန်ရံခါ အြငင်းပွားဖွယ်ကိစရပ်များ ေပေပါက်ခဲေ
့ သာ်လည်း
ေရွးေကာက်ပွဲေနတွင်
အစီရင်ခံခဲ့ကသည်။

မူမမှန်မများ

သိသိသာသာ

ေပေပါက်ခဲ့ြခင်းမရှိဟု

မစ်ရှင်၏

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများက

ေရွးေကာက်ပွဲေနတွင် ကာတာစင်တာ၏ ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူစုစုေပါင်း ၄၃ေယာက်တိုသည် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး ၁၀ ခု
ရှိ

မဲံုေပါင်း

၂၃၄ံုသို

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ကသည်။

မဲေရတွက်ြခင်းကို

ေလ့လာရာတွင်

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတိုင်း

ေဆာင်ရွက်ကေကာင်းှင့် မဲံုကိုယ်စားလှယ်များလည်း ရှိေနကေကာင်း ေတွရသည်။ ြဖစ်ရပ်သံုးခုတွင် မစ်ရှင်၏ ေရွးေကာက်ပွဲ
ေလ့လာသူများမှာ

မဲရလဒ်များစာရင်းသွငး် ြခင်းလ0ပ်ငန်းစ3ေဆာင်ရွကသ
် ည့ေ
် နရာများသိ0 ့ ေလ့လာခွင့်ရရန် ကန်သတ်ခံရြခင်း

သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ခံရြခင်းတို ရှိခဲ့ေသာ်လည်း ရလဒ်များ စာရင်းသွင်းြခင်း ြဖစ်စ်ကုိ ေချာေမွစွာ ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့သည်။
ကာတာစင်တာအေနြဖင့်

ရလဒ်များ

စာရင်းသွင်းြခင်းှင့်

ေရွးေကာက်ပွဲ

ေှာင်းပိုင်းကာလ

ကန်ကွက်လာြဖစ်စ်တိုကို

ဆက်လက်ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသွားမည်ြဖစ်သည်။

ကာတာစင်တာ၏ အဓိက ကနဦးေတွရှိချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။
ဥပေဒမူေဘာင် - ကိတင်သတ်မှတ်ထားသည့် တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေနရာများ၊ မဲဆနယ်များ၌ ဆမဲ

တန်းတူညီမ မရှိမ၊ သမတြဖစ်မကို အလွန်အကျး ကန်သတ်ထားချက်များ၊ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ အမှီအခို
ကင်းမကို ေလျာ့ကျေစမည့် ခန်အပ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစရပ်များကို ေြဖရှင်းရန်အတွက်
ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ

ြပင်ဆင်မများ

လိုအပ်သည်။

ထိုြပင်

ခွဲြခားဆက်ဆံရာေရာက်ေသာ

ိုင်ငံသားြဖစ်မဆိုင်ရာ

လိုအပ်ချက်များမှာ ၂၀၁၅ခုှစ် ေရွးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ကို ဆံုးံးခဲ့ရသည့် သိန်းချီေသာ ိုဟင်ဂျာများအတွက်
ဆက်လက်ရှိေနဆဲြဖစ်သလို အချိေသာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုိုင်ငံသားများအတွက် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအြဖစ်
ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်မှာ ကန်သတ်ခံေနရဆဲြဖစ်သည်။
ေရွးေကာက်ပဲွစမ
ီ ံခန်ခဲွေရး

-

ေရွးေကာက်ပွဲအရာရှိများကို

ေရွးေကာက်ပွဲစီမံခန််ခွဲေရးအဖွဲသည်

မဲဆရှင်စာရင်း

ေလ့ကျင့်

သက်ကီးမဲဆရှင်များအတွက်

ြပြပင်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းတိုအတွက်
ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့်
ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ

သင်ကားေပးြခင်းှင့်

ချီးကျးထိုက်ဖွယ်
ဆံုးြဖတ်ချက်ရာတွင်

ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာ

အားထုတ်မများကို

ြဖည့်စွက်၊

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။

ပွင့်လင်းြမင်သာမကင်းမဲ့ေသာ

စံန်းများ

မရှိဘဲ

ြပင်ဆင်၊

ေရွးေကာက်ပွဲများ

တ်ပယ်ြခင်း၊

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ
သိုေသာ်

ြဖစ်ရပ်အချိလည်း
ပယ်ဖျက်ရန်ှင့်

ြပည်ေထာင်စု
ရှိခဲ့သည်။
ေရဆိုင်းရန်

ဆံုးြဖတ်ချက်များသည် မဲဆရှင် ၁.၄သန်းခန်ကို မဲေပးခွင့်ဆံုးံးေစခဲ့သည်။ မဲဆနယ်ြပင်ပ ကိတင်မဲေပးြခင်းကို စီမံခန်ခွဲရာတွင်
ဆမဲလိဝှက်မရှိေစရန်ှင့် သမာသမတ်ကျေစရန်အတွက် ေဘးရန်ဆီးကာေရး လုပ်ေဆာင်မများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။
ေနအိမ်တွင်သာ ေနထိုင်ရသူများ ပါဝင်ဆမဲေပးခွင့်ကို တိုးချဲေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ေသာ်လည်း ကျင့်သံုးသည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ
ရှင်းလင်းမ သိုမဟုတ် ေရှေနာက်ညီွတ်မ မရှိြခင်းတို၏ သက်ေရာက်မကို ခံစားခဲ့ရသည်။
မဲဆရှင်မှတ်ပံုတင်ြခင်း

အကဲြဖတ်ခဲ့ကသည်။

-

ပတ်သက်ဆက်ယ်သူအများစုက

မေလးတိုင်းေဒသကီးှင့်

မဲစာရင်း၏

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ

အရည်အေသွးကို

အြပသေဘာေဆာင်

တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာဝန်ကီးေနရာ

ယှ်ပိင်မအတွက် မဲစာရင်းတွင် အမည်မပါဝင်သည့် မဲဆရှင်များ ရှိေနေကာင်း မီဒီယာများက အစီရင်ခံကေသာ်လည်း
ေရွးေကာက်ပွဲေနတွင် သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံုများရှိ မဲစာရင်းများှင့် သက်ဆိုင်သည့် မူမမှန်မများကို သိသိသာသာ
ေတွြမင်ရြခင်း မရှိပါ။
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းမှတ်ပံုတင်ြခင်း - မဲဆရှင်များတွင် ိုင်ငံေရးအရ ေရွးချယ်စရာများစွာ ရှိခဲ့ကေသာ်လည်း

ိုင်ငံသားြဖစ်မဆိုင်ရာ တရားဝင်စံန်းများေကာင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း အများအြပား၊ အထူးသြဖင့် ဘာသာေရး

လူနည်းစုှင့်

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများမှာ

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်

မှတ်ပံုတင်ြခင်းကို ြငင်းပယ်ခံရြခင်း သိုမဟုတ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်ခံရြခင်းတို ြဖစ်ေပခဲ့သည်။
မဲဆွယ်စည်းံုးေရးကာလအတွင်း လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်ခံရြခင်းများ ဆက်လက်ြဖစ်ေပခဲ့ြခင်းေကာင့်
ိင
ု ်ငံေရးပါတီများအေနြဖင့်
ြဖစ်ေစခဲသ
့ ည်။
သက်ဆိုင်သည့်

၎င်းတို၏

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏

ေဒတာအချက်အလက်များကို

ိုင်ငံတကာေဒတာအချက်အလက်ကာကွယ်ေရး

ေကာက်ယူြခင်းှင့်

အစားထိုးလဲလှယ်ရန်
တိုင်းရင်းသားြဖစ်မ၊

ထုတ်ြပန်ေဖာ်ြပြခင်းတိုသည်

အေြခခံမူများအရ

ပုဂိလ်ေရးဆိုင်ရာ

အတားအဆီး

ဘာသာေရးတိုှင့်

ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့်

လွတ်လပ်လံုြခံမရရှိပိုင်ခွင့်ကို

ေလးစားလိုက်နာထားြခင်း မရှပ
ိ ါ။
အမျိးသမီးပါဝင်မ

၂၀၁၀

-

ြပည့်ှစ်မှစ၍

အမျိးသမီးလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအေရအတွက်

တြဖည်းြဖည်း

တိုးလာခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေရွးေကာက်ပွဲများတွင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း များ၏ ၁၆ ရာခိုင်န်းကသာ
အမျိးသမီးများ ြဖစ်ကပါသည်။ ပါတီအချိသည် ပါတီတွင်း သာတူညီမရှိေရး မူဝါဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ချမှတ်ခဲ့ေသာ်လည်း
အမျိးသမီးများ

ပိုမိုပါဝင်လာရန်အတွက်

ယာယီအထူး

စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကို

ကုစားေြဖရှင်းမတစ်ရပ်အြဖစ်

ထည့်သွင်းစ်းစားသင့်ပါသည်။ ထိုြပင် အမျိးသမီးများသည် ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ၏ ရာထူးအဆင့်ြမင့်သည့်
ေနရာများတွင် ပါဝင်မန
 ည်းပါးလျက်ရှိပီး ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်
အမျိးသမီးတစ်ဦးမ မရှပ
ိ ါ။
မဲဆွယ်စည်းံုးေရးအခင်းအကျင်း

ကန်သတ်ချက်များသည်
အေပတွင်

-

ေရေြပာင်းသွားလာြခင်းှင့် စုေဝးြခင်းတိုကို ကန်သတ်ထားသည့် ကိဗ
ု စ် ၁၉

ြပည်သူလူထုအား

သက်ေရာက်ေနသည်။

မဲဆွယ်စည်းံုးေရး၏

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ

ထင်သာြမင်သာရှိမ
 ှင့်

ကာတာစင်တာက

အကိတ်အနယ်

လူေတွေမးြမန်းမ

ဆိုင်ရာ-

ပိင်ဆိုင်ိုင်မတို

ြပလုပ်ခဲ့ေသာ

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ သံုးပံုှစ်ပံက
ု
အချိနယ်ေြမများ၌ မဲဆွယ်စည်းံုးမများအား အေှာင့်အယှက်ေပးြခင်း၊ ကိုဗစ်၁၉ဆိင
ု ်ရာ ကန်သတ်ချက်များကို ကျင့်သံုးရာတွင် ေရှေနာက်မညီြခင်းှင့် အာဏာရပါတီ၏ အခွင့်အေရးရမများကို ေစာဒက
တက်ြခင်းများ ရှိ ကေစကာမူ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ှင့် သာတူညီမြဖစ်စွာ မဲဆွယ်စည်းံုးိုင်ခဲ့ကသည်ဟု ေြပာဆိခ
ု ဲ့ကသည်။ ထိုြပင်
ုပ်ြမင်သံကားှင့်

ေရဒီယိုများတွင်

အခမဲ့ထုတ်လင့်ချိန်အတွက်

ိုင်ငံေရးပါတီများ၏

စာသားများအေပ

UEC

၏

ဆန်းစစ်သံုးသပ်မမ
 ာှ လွန်စွာတင်းကျပ်ပီး လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတရားများှင့်
ကွဲလွဲေနသည်။

သိုေသာ်

လူတစ်ဦးေသဆံုးခဲ့သည်အထိ

ြဖစ်ခဲ့ေသာ

ပါတီေထာက်ခံဝန်းရံသူများအကားမှ

သီးြခားပဋိပကြဖစ်ရပ်များှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ NLD ပါတီ၏ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသံုးဦးကို ြပန်ေပးဆွဲခံရြခင်းတို
ရှိခဲ့သည်။
ေရွးေကာက်ပဲွအြငင်းပွားမများ ေြဖရှင်းြခင်း - မိမိဆအေလျာက်ြဖစ်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲအြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း ယရားများှင့်

တင်းမာမများကို ေလာ့ချြခင်း၊ အြပန်အလှန် ေြပာဆိုေဆွးေွးသည့် ဒိုင်ယာေလာ့ဂ်များကို အားေပးြမင့်တင်ြခင်းှင့် အများဆ
ဦးစားေပးမကို တည်ေဆာက်ြခင်းတိုအား ထိထိေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရွက်ိုင်ေစမည့် ိုင်ငံေရးပါတီများလိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်များကို
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က တည်ေဆာက်ေပးခဲ့သည်။

လူမမီဒီယာ

-

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအများစုသည် ၎င်းတို၏ မဲဆရှင်များထံ လက်လှမ်းမီေရာက်ရှိရန်အတွက်

လူမမီဒီယာ အထူးသြဖင့် ေဖ့စ်ဘုတ်ကို ပံုမှန်အသံုးြပခဲ့ကပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများှင့် ဘာသာေရးလူနည်းစုများ
သိုမဟုတ်

အမျိးသမီးများကို

ဦးတည်သည့်

အမုန်းစကားများ

ပါဝင်ေလ့ရှိေသာ

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

လုပ်ြကံသတင်း

အများအြပားကို ကာတာစင်တာ၏ လူမကွန်ရက်ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးက သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။
ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရး - အသိအမှတ်ြပလာဆိုင်ရာ ြပဿနာအချိ ရှိခဲ့ေသာ်လည်း ိုင်ငံသားေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများမှာ

ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်၏

ေထာင့်အများစုကို

ေလ့လာိုင်ခဲ့သည်။

ေရွးေကာက်ပွဲေနတွင်

၎င်းတို၏

လုပ်ငန်းများသည်

လည်းေကာင်း၊ မဲံုကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ငန်းများသည်လည်းေကာင်း ပွင့်လင်းြမင်သာမကို တိုးြမင့်ေစခဲ့သည်။ ကာတာစင်တာမှ
ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများအပါအဝင် ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူအချိမှာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအစီအစ်များှင့်စပ်လျ်းသည့်
ထပ်ေဆာင်းသတင်းေပးပိုေရး

သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း

ြကံေတွခဲရ
့ ပီး

ထိုြဖစ်စ်မှာ

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေအာင်

ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ

စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ၏

ေဆာင်ရွက်ိုင်စွမ်းကို ေလျာ့ကျေစခဲ့သည်။
ကာတာစင်တာမစ်ရှင်၏
သက်ေရာက်မများကို

လုပ်ငန်းများမှာ

ခံစားခဲ့ရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉

မစ်ရှင်သည်

၎င်း၏

ကာကွယ်၊

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးလပ်ရှားမများကို

ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့်

ချ်းကပ်မများကို ကျင့်သံုးခဲ့ပီး ၎င်း၏ အဓိကမူဝါဒများြဖစ်ေသာ အမှီအခိုကင်းမ၊ ဘက်မလိုက်မှင့် အချက်အလက်အေြခြပ
အစီရင်ခံမများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်။ ခရီးသွားလာေရးဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များေကာင့် မစ်ရှင်အေနြဖင့် လုပ်ငန်းစ်ကို
အြပည့်အဝ

လက်လှမ်းမီေလ့လာိုင်ခဲ့ြခင်း

မရှိပါ။

ထိုေကာင့်

ရာဂဏန်းမရှိေသာ

အစည်းအေဝးများကိုသာ

ရပ်ေဝးမှ

ကျင်းပခဲ့ရသည်။ မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်းှင့် ေရွးေကာက်ပွဲကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်းများကို တိုက်ိုက်ေလ့လာိုင်သည့် အေြခအေနကို
အြပည့်အဝ မရရှိခဲ့သြဖင့် ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်၏ ေထာင့်အားလံုးကို ှံစပ်တိကျစွာ ဆန်းစစ်ေလ့လာမတစ်ရပ်ကို ပံ့ပိုးိုင်ြခင်း
မရှေ
ိ သးပါ။
###

ဆက်သွယ်ရန်။ အတလန်တာတွင် Soyia Ellison, soyia.ellison@cartercenter.org

ြမန်မာိုင်ငံတွင် Sean Dunne, sean.dunne@cartercenter.org

ကာတာစင်တာ
ငိမ်းချမ်းေရးကို တိုးြမင့်ြခင်း၊ ေရာဂါဘယ တိုက်ဖျက်ြခင်း၊ ေမာ်လင့်ချက်ကို တည်ေဆာက်ြခင်း
ကာတာစင်တာသည် အကျိးအြမတ်ကို မရယူေသာ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းြဖစ်ပီး ပဋိပကများကို ေြဖရှင်းြခင်း၊
ဒီမိုကေရစီ၊ လူအခွင့်အေရးှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ တိုးြမင့်ေစြခင်း၊ ေရာဂါဘယများကို ကာကွယ်တားဆီးြခင်းှင့်

စိတ်ကျန်းမာေရး ြပစုေစာင့်ေရှာက်မ တိုးြမင့်ေစြခင်းတိုကို ိုင်ငံေပါင်း ၈၀ ေကျာ်မှ လူများ၏ ဘဝ တိုးတက်ေစရန် ကူညီေပးခဲ့ပီး
ြဖစ်သည်။ ကာတာစင်တာကို အေမရိကန်သမတေဟာင်း Jimmy Carterှင့် သမတကေတာ်ေဟာင်း Rosalynn Carter တိုမှ
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