
 သတငး်ထတုြ်ပန်ချက ်

 

ြမန်မာေ့ရွးေကာကပဲွ်အ�ကို ကာလအေြခအေနအေပါ် ကာတာစငတ်ာမှ 

ထတုြ်ပန်ေ�ကညာချကတ်စရ်ပ် ထတုြ်ပန် 

ရနကု်န ် (၂၀၂၀ ြပည့�်စ်ှ ေအာက်တုိဘာ ၁၃) - ယေနထ့တ်ုြပနလုိ်က်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွ�ကို 

ထတ်ုြပနေ်�ကညာချက်တွင ် ြပည်ေထာငစု်ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မ�ှငအ်ေနြဖင့ ် ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့ ် တစ်မူ 

ထးူြခားသည့် အေြခအေနများကုိ ရငဆ်ိုငေ်နရေသာ်လည်း ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စဉ်ကုိ သတ်မှတ်ချိနအ်တွငး် 

မှနမှ်နက်နက်န ် �ပီးစီးေအာငြ်မငေ်အာင ် စီမံေဆာငရွ်က်ေနသည့်အတွက် ကာတာစငတ်ာက ချီးကျူး 

ဂုဏြ်ပုထားပါသည်။ ေကာ်မ�ှင၏် ကိစ�ရပ်အချို�အေပါ် ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ပုံအြပင ် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ

ေရွးေကာက်ပဲွများ၏ ဒမုိီကေရစီသငွြ်ပငလ်က�ဏာေလျာပ့ါးမ� ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေစသည့် ဖဲွ�စည်း 

တည်ေဆာက်ထားပုံဆိငုရ်ာ ဥပေဒေရးရာ ချို�ယွငး်ချက်များအေပါ် ေဝဖနအ်�ကံြပုချက်များကုိလည်း အဆိုပါ 

ထတ်ုြပနေ်�ကညာချက်က ��နြ်ပထားသည်။ 

ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါသည် သွားလာမ�ဆိုငရ်ာ ကန ့သ်တ်ချက်များ ြပ�ာနး်သတ်မှတ်မ�ဆသီို ့ ဦးတည်ေစလျက် 

�ှိေသာေ�ကာင့ ် ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး၊ ေရွးေကာက်ပဲွေလလ့ာသူများ�ငှ့ ် မီဒယီာတုိ၏့ လုပ်ငနး်များကုိ 

သက်ေရာက်ေစလျက်�ှသိည်။ အဆိုပါ ကန ့သ်တ်ချက်များသည် မဲဆွယ်စည်း�ံုးကာလဦးပုိငး်တွင ်

�ိငုင်ေံရးပါတီများ�ငှ့ ် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး်များအတွက် ၎ငး်တုိ၏့ သတငး်စကားကုိ 

မဲဆ���ှငမ်ျားသို ့ ေပးပုိရ့နကုိ်လည်း ခက်ခဲေစလျက်�ှိသည်။ 

�ိငုင်ေံရးပါတီေပါငး် ၉၂ပါတီမှ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး် ၆,၉၀၀ ေကျာ်�ငှ့ ် တစ်သးီပုဂ�လ 

လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး်များတုိက့ မဲဆွယ်စည်း�ံုး�ကြခငး်ြဖစ်ရာ မဲဆ���ှငမ်ျားအေန�ငှ့လ်ည်း 

ကုိယ်စားလှယ် ေလာငး်များအား ေရွးချယ်ခွင့ကုိ် ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ် ရ�ှိလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

ြပည်ေထာငစု်ေရွးေကာက်ပဲွ ေကာ်မ�ှင�်ငှ့ ် ေကာ်မ�ငှအ်ဖဲွ� ခဲွများသည် မဲဆ���ငှစ်ာရငး် ြဖည့်စွက်၊ ြပငဆ်င၊် 

��တ်ပယ်ြခငး်တုိကုိ့ ပထမအ�ကိမ် ေဆာငရွ်က်�ပီးစီး၍ ယခုအခါ ဒတိုယအ�ကိမ်ကုိ ေဆာငရွ်က်ေနဆ ဲ

ြဖစ်သည်။ ထိုအ့ြပင ် ေကာ်မ�ှင�်ငှ့ ် အဖဲွ� ခဲွများသည် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး် မှတ်ပုံတငြ်ခငး်ကုိ 



စီမံေဆာငရွ်က်ခ့ဲ�ပီး လက်�ှအိချိနတွ်င ် ေရွးေကာက်ပဲွအရာ�ှိများအား သငတ်နး်များ ေပးလျက်�ှိသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွ အေထာက်အကူြပုအဖဲွ�များ�ငှ့ ် အရပ်ဘက်လူမ�အဖဲွ�အစည်းများ၏ ပ့ံပုိးကူညီမ�ြဖင့ ်

ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးသည် မဲဆ���ငှသ်တငး်အချက်အလက်ေပး လ�ပ်�ှားမ�များကုိ  

အွနလုိ်ငး်အေထာက်အကူြပု နည်းလမ်းများအပါအဝင ်ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ေဆာငရွ်က်ေန�ကသည်။ 

သိုေ့သာ် ြပည်ေထာငစု်ေရွးေကာက်ပဲွ ေကာ်မ�ှငသ်ည် ြပည်တွငး်ေရွးေကာက်ပဲွေလလ့ာသူများအား 

အသအိမှတ်ြပုြခငး်လုပ်ငနး်စဉ်ကုိ ကုိငတွ်ငပုံ်၊ �ိငုင်ေံရးပါတီများ�ငှ့ ်ည�ိ��ငိး်တုိငပ်ငမ်�များမှာ အနည်းအကျဉ်း 

သာ�ှိြခငး်�ငှ့ ် �ိငုင်ပုိံငမီ်ဒယီာ၌ �ိငုင်ေံရးပါတီများ၏ မိန ့ခွ်နး်များကုိ အခမ့ဲထတ်ုလ�င့ရ်ာတွင ်

ဆငဆ်ာြဖတ်ြခငး် တုိအ့တွက် ေဝဖနမ်�ကုိ ရငဆ်ိုငေ်နရသည်။ ထိုအ့ြပင ် လုပ်ငနး်စဉ်၏ ဒမုိီကေရစီနည်းကျ 

ဝိေသသလက�ဏာကုိ ေလျာပ့ါးေစမည့် ဖဲွ�စည်းတည်ေဆာက်ထားပုံဆိုငရ်ာ ဥပေဒေရးရာ 

ချို�ယွငး်ချက်ကလည်း ဆက်လက် တည်�ှိေနသည်။ ဖဲွ�စည်းတည်ေဆာက်ထားပုံဆိုငရ်ာ ဥပေဒေရးရာ 

ချို�ယွငး်ချက်များ၌ ဥပေဒြပုေရး အစုအဖဲွ�များအားလုံးတွင ် ေရွးေကာက်တငေ်ြမ�ာက်ခံ မဟုတ်ေသာ 

ခန ့အ်ပ်ခံတပ်မေတာ်သား လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ်အေရအတွက်၊ 

သမ�တအရည်အချငး် စံသတ်မှတ်ချက်များ အတွက် တငး်�ကပ်ေသာ ြပ�ာနး်ချက်များ၊ မဲဆ��နယ်အတွငး် 

မဲဆ���ှငဦ်းေရ မညီမ�မ�ေ�ကာင့ ် ြဖစ်ေပါ် လာသည့် ညီမ�မ�မ�ှိေသာ ကုိယ်စားြပုမ��ငှ့ ်

ြပည်ေထာငစု်ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မ�ှင၏် ဆံးုြဖတ်ချက်များကုိ တရား�ံုး တစ်�ံုး�ံု းသို ့ အယူခံပုိငခွ်င့ ်

မ�ှိြခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည်။ 

�ိငုင်သံားြဖစ်မ�အတွက် လုိအပ်ချက်များသည်လည်း �ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ မူလအခွင့အ်ေရးများအား အေ�ကာငး်မ့ဲ 

ကန ့သ်တ်ထားြခငး်ဆသီို ့ ဦးတည်ေနဆြဲဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ ေရွးေကာက်ပဲွမတုိငမီ်၌ ဆ��မဲေပးပုိငခွ်င့ ်

�ုပ်သမ်ိးခံရသည့် ယခငက် ယာယီ�ိငုင်သံားသက်ေသခံလက်မှတ် ကုိငေ်ဆာငထ်ားသူများ ြဖစ်�ကေသာ၊ 

ယငး်တုိအ့နက် အများစုမှာ မွတ်ဆလင�်ိုဟငဂ်ျာများ ြဖစ်�ကေသာ သမူျားသည် ၎ငး်တုိ၏့ ဆ��မဲေပးပုိငခွ်င့ ်

များကုိ မရ�ှိေသးပါ။ ထိုအ့ြပင ် ေမ�ာ်မှနး်ခံရမ� အြမင့ဆ်ံုးြဖစ်ေသာ �ိုဟငဂ်ျာ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ေလာငး်များမှာလည်း �ိငုင်သံားြဖစ်မ� အေ�ကာငး်ြပချက်များြဖင့ ်

လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး်များအြဖစ် မှတ်ပုံတငြ်ခငး်ကုိ ြငငး်ပယ်ခံခ့ဲရသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွ မဲဆွယ်စည်း�ံုးေရးကာလမှာ စက်တငဘ်ာလ ၈ ရက်ေနတွ့င ်စတငခ့ဲ်သည်။ ကုိဗစ်-၁၉ ပျံ� �ှံမ့� 

ထနိး်ချုပ်ရနအ်လုိင့ာှ မဲဆွယ်စည်း�ံုးစုေဝးရာတွင ် ပါဝငမ်ည့် လူအေရအတွက်�ငှ့ ် အမ်ိတုိငရ်ာေရာက် 

မဲဆွယ်စည်း�ံု းြခငး်များကုိ ကန ့သ်တ်လျက်�ှြိခငး်ေ�ကာင့ ် �ိငုင်ေံရးပါတီများ�ငှ့ ် လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ် 

ေလာငး်များသည် လူအေရအတွက် အနည်းငယ်သာ ပါဝငေ်သာ အခမ်းအနားများ၊ ယာဉ်များ၊ ယာဉ်တနး်များ 

ကုိသာ အားကုိးအားထားြပု�ပီး မဲဆွယ်စည်း�ံုးေနရလျက်�ှိ�ပီး ပါတီအချငး်ချငး် ထပ်ိတုိက်ေတွ� မ�အချို� 



ြဖစ်ေပါ် ခ့ဲသည်။ ထိုအ့ြပင ် မဲဆွယ်စည်း�ံုးမ� အများအြပားကုိ လူမ�မီဒယီာမှတစ်ဆင့ ် အွနလုိ်ငး်ေပါ်သို ့ 

ေြပာငး်ေ��� လုပ်ေဆာငခ့ဲ်�ကသည်။ အများြပည်သူ မည်သူမဆိ ု �ကည့်ြမင�်ိငုေ်သာ 

ေဖ့စ်ဘုတ်အေကာင့မ်ျားကုိ ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာခ့ဲြခငး်ကလည်း ပါတီများ၊ 

လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး်များ အေ�ကာငး် အမုနး်စကားများ �ငှ့ ် လုပ်�ကံသတငး်များ 

များြပားလာသည်ကုိ ြပသလျက်�ှိသည်။ 

ဇူလုိငလ် ၃၀ရက်ေနတွ့င ် ေရွးေကာက်ပဲွေလလ့ာေရးအဖဲွ�အစည်း တစ်ဖဲွ�အြဖစ် အသအိမှတ်ြပုခံရေသာ 

ကာတာစငတ်ာသည်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ�ကုိ ခံေနရသည်။ မည်သိုပ့ငြ်ဖစ်ေစ 

မစ်�ှငသ်ည် ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်ငနး်စဉ်များကုိ ရပ်ေဝးမှ လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာငေ်န�ကေသာ ကာလ�ည်ှ 

ေရွးေကာက်ပဲွေလလ့ာသူများ�ငှ့ ် ဆက်လက်ေလလ့ာသွားမည်ြဖစ်�ပီး ေရွးေကာက်ပဲွေနမ့တုိငမီ်တွင ်

�ိငုင်ြံခားသားများကုိ အများဆံုး ၁၂ဦးအထ ိ ကာလတုိေရွးေကာက်ပဲွေလလ့ာသူများအြဖစ် ခန ့အ်ပ်သွားရန ်

စီစဉ်ေနသည်။ လာမည့ရ်က်သတ� ပတ်များတွင ် �ိငုင်တံကာေရွးေကာက်ပဲွေလလ့ာေရး မစ်�ငှသ်ည် 

ေရွးေကာက်ပဲွေလလ့ာမ�ကုိ မဲဆ���ှငစ်ာရငး်၏ �ပီးစီးမ�၊ မဲဆွယ်စည်း�ံု းေရးေဆာငရွ်က်မ�၊ ပဋပိက�ဒဏသ်င့ ်

မဲဆ��နယ်များ၌ ေရွးေကာက်ပဲွ ကျငး်ပေရး�ငှ့ ် ပတ်သက်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်၊ �ကိုတငဆ်��မဲေပးြခငး်၊ 
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ေရွးေကာက်ပဲွဆိုငရ်ာ အြငငး်ပွားမ�များ ေြဖ�ငှး်ြခငး်တုိ၌့ ဦးစားေပးေလလ့ာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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https://www.cartercenter.org/news/pr/2020/myanmar-2020-preelection-statement-

burmese.pdf.  
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