
 

သတငး်ထတုြ်ပန်ချက ်

ြမန်မာေရွးေကာကပဲွ်�ကို အေြခအေနအေပါ် ကာတာစငတ်ာမှ  

ဒတုယိေြမာကအ်စရီငခ်ံစာထတုြ်ပန် 

ရနကု်န ် (၂၀၂၀ ြပည့�်စ်ှ ေအာက်တုိဘာ ၃၀) - ယေနထ့တ်ုြပနလုိ်က်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွ�ကိုအေြခအေန ဒတိုယေြမာက် 

အစီရငခ်ံစာတွင ် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိငုရ်ာ ကန ့သ်တ်ချက်များက ေရွးေကာက်ပဲွစီမံခန ့ခ်ွဲေရး၊ �ိငုင်ေံရးပါတီများ၊ 

လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး်များ�ငှ့ ် ေရွးေကာက်ပဲွေလလ့ာသမူျား၏ လ�ပ်�ှားမ�များအေပါ် သက်ေရာက်လျက်�ှိေသာ်လညး် 

�ိဝုငဘ်ာလ ၈ရက်ေနတွ့င ် ကျငး်ပမည့် ဆ��မဲေပးြခငး်အတွက် ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်ငနး်စဉ်အား ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ် ဆက်လက် 

ေဆာငရွ်က်လျက် �ှိသည်ကုိ ကာတာစငတ်ာက ဂ�ုြပုမှတ်သားမိပါသည။် 

ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါေဘးေ�ကာင့ ် လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�ဆိုငရ်ာ အဓိကစိနေ်ခါ်မ�များ �ှိေနပါေသာ်လညး် မဲဆ���ှငစ်ာရငး် ြဖည့်စွက်၊ 

��တ်ပယ်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး်မှာ �ပီးစီးသာွး�ပီြဖစ်�ပီး �ိငုင်ြံပငပ် �ကိုတငမဲ်ေပးြခငး်မှာလညး် နဂုံိးချုပ်�ပီ ြဖစ်သည။် �ကိုတငဆ်��မဲေပး 

ြခငး်လုပ်ငနး်စဉ်ကုိ ေဆာငရွ်က်ဆြဲဖစ်�ပီး ြပညေ်ထာငစု်ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မ�ှငအ်ေနြဖင့ ် မဲဆ���ှင ် အသပိညာေပးြခငး်�ငှ့ ်

မဲ�ုံဝနထ်မ်းများအား သငတ်နး်ေပးြခငး်တုိကုိ့ လုပ်ေဆာငလ်ျက်�ှိသည။်  

သိုေ့သာ် လုံြခံုေရးအေ�ကာငး်ြပချက်ြဖင့ ် မဲဆ��နယ်အများအြပား၌ ေရွးေကာက်ပဲွများ ေ���ဆိငုး်ြခငး်�ငှ့ ် ပယ်ဖျက်ြခငး်တုိမှ့ာ 

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�မ�ှိေသာ လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ရပ် ြဖစ်လျက်�ှိသည။် ထိသုို ့ ေရွးေကာက်ပဲွများ ေ���ဆိုငး်/ပယ်ဖျက်ရန ်ဆံးုြဖတ်ချက် 

ချမှတ်လုိက်ြခငး်သည ် �ိငုင်ေံရးပါတီ အများအြပားအတွက် ေမးခွနး်ထတ်ုရန ် တွနး်အားေပးခဲ့သည။် ရခိုငြ်ပညန်ယ်မှ မဲဆ���ှင ်

အများစုအပါအဝင ်ခန ့မှ်နး်ေြခ မဲဆ���ှင ်၁.၄ သနး်ခန ့မှ်ာ ဆ��မဲေပးပုိငခ်ွင့ ်ဆံးု�� ံးရမည ်ြဖစ်သည။် 

လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး် အေရအတွက်မှာလညး် သသိသိာသာ ေလျာန့ညး်သာွးသည။် တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်မှာ ေနာက်ထပ် 

တစ်သးီပုဂ�လလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး်များ ပယ်ဖျက်ခံရေသာေ�ကာင့ ် ြဖစ်ေသာ်လည်း အများစုမှာမူ ည�ီွတ်ေသာ 

ဒမုိီကရက်တစ်ပါတီကုိ ဖျက်သမ်ိးလုိက်ြခငး်ေ�ကာင့ ် ြဖစ်သည။် အမျိုးသမီးပါဝငမ်�မှာ ၂၀၁၀ ခု�စ်ှကတညး်က တုိးတက်လာလျက် 

�ှိေသာ်လညး် ရာခိုင�်�နး်မှာမူ ၁၆%ေအာက်သာ �ှိေနေသးသည။် 

ထို ့ြပင ် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး်များ၏ ကုိးကွယ်ယုံ�ကညမ်��ငှ့ ် ဆက်� �ယ်ေနေသာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

တုိငး်ရငး်သားဝိေသသလက�ဏာများအား ေကာက်ယူြခငး်�ငှ့ ်ထတ်ုြပနေ်ဖာ်ြပေနြခငး်ကုိ ဆက်လက်လုပ်ေဆာငေ်နလျက်�ှိသြဖင့ ်

ြပညေ်ထာငစု်ဥပေဒြဖစ်ေသာ ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိငုရ်ာ လွတ်လပ်လုံြခံုမ�ရ�ှိပုိငခ်ွင့ ် ဥပေဒများ�ငှ့ ် ကျင့သ်ံးုလျက်�ှိေသာ �ိငုင်တံကာ 

အေြခခံမူများ�ငှ့ ်ကုိက်ညီမ� �ှိမ�ှိ ေမးြမနး်သည့ ်ေမးခွနး်များ ထက်ွေပါ်လာလျက်�ှိသည။် 



လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး်များ�ငှ့ ်ပါတီများသည် ကုိဗစ်-၁၉ဆိုငရ်ာ ကန ့သ်တ်ချက်များကုိ ကျင့သ်ံးုရြခငး်ေ�ကာင့ ်၎ငး်တုိ၏့ 

ေရွးေကာက်ပဲွ မဲဆွယ်စည်း�ုံးမ�များကုိ လူမ�မီဒယီာေပါ်တွင ် ေဆာငရွ်က်လျက်�ှိ�ပီး ပါတီအများအြပားမှာ ထင�်ှားေသာ 

အခနး်က�မှ ပါဝငလ်ျက်�ှိသည။် ပါတီအချငး်ချငး်အ�ကား ထပ်ိတုိက်ေတွ� မ�များ�ငှ့ ် လုံြခံုေရးဆိငုရ်ာ ထးူြခားြဖစ်စဉ်များ 

ြဖစ်ေပါ် ခဲေ့သာ်လညး် ယခုအချိနအ်ထ ိ မဲဆွယ်စညး်�ုံးကာလအများစုမှာ �ငမ်ိးချမ်းလျက်�ှိသည။် အွနလုိ်ငး်ေပါ်မှ 

�ိငုင်ေံရးပါတီဆိငုရ်ာ ဘက်လုိက်မ�များသည ် တုိငး်ရငး်သားလူနညး်စုများ�ငှ့ ် ဘာသာေရးလူနညး်စုများကုိ ဆန ့က်ျငေ်သာ 

အမုနး်စကားြဖင့ ်တုိက်ခိုက်ေလ�့ှိသည။် 

ကာတာစငတ်ာသည ် မဲဆွယ်စညး်�ုံးကာလအဆံးုပုိငး်�ငှ့ ် ဆ��မဲေပးြခငး်၊ မဲေရတွက်ြခငး်�ငှ့ ် ရလဒမ်ျား စာရငး်သငွး်ြခငး်တုိကုိ့ 

ေလလ့ာရနအ်တွက် ြပညန်ယ်�ငှ့ ် တုိငး်ေဒသ�ကီး အများစုတွင ် ေရွးေကာက်ပဲွေလလ့ာသအူဖဲွ�များကုိ ခန ့အ်ပ်တာဝနေ်ပးရန ်

ြပငဆ်ငေ်နလျက်�ှိသည။် ေရွးေကာက်ပဲွေနအ့�ပီး မ�ကာမီတွင ် ေတွ� �ှိချက်များ�ငှ့ ် နဂုံိးချုပ်ေတွ� �ှိချက်များအေ�ကာငး်ကုိ 

ေဖာ်ြပမည့ ်ကနဦးထတ်ုြပနေ်�ကညာချက်တစ်ရပ်ကုိ ထတ်ုြပနသ်ာွးရနလ်ညး် ြပငဆ်ငေ်နပါသည။် 

ကာတာစငတ်ာသည ် အြပညြ်ပည်ဆိငုရ်ာ ေရွးေကာက်ပဲွ ေလလ့ာမ�များအတွက် အေြခခံမူများဆိငုရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ့အ်ည ီ

ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှိ ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ေလလ့ာေန�ပီး ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ြပညတွ်ငး်ဥပေဒများ၊ �ိငုင်တံကာ�ငှ့ ် ေဒသတွငး် 

ဒမုိီကေရစီနညး်ကျ ေရွးေကာက်ပဲွများအတွက် တာဝနဝ်တ� ရားများကုိ အေြခခံကာ ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စဉ်ကုိ ဆနး်စစ်ေလလ့ာမည ်

ြဖစ်ပါသည။် 

အစီရငခ်ံစာအြပည့အ်စုံကုိ ဤေနရာတွင ်�ကည့�်�ပါ။ 

### 
ဆက်သယ်ွရန။်  အတ�လနတ်ာတွင ်Soyia Ellison, soyia.ellison@cartercenter.org  

  ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ်Sean Dunne, sean.dunne@cartercenter.org 

ကာတာစငတ်ာ 

�ငမ်ိးချမ်းေရးကုိ တုိးြမ�င့ြ်ခငး်၊ ေရာဂါဘယ တုိက်ဖျက်ြခငး်၊ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်ကုိ တညေ်ဆာက်ြခငး် 

ကာတာစငတ်ာသည ် အကျိုးအြမတ်ကုိ မရယူေသာ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစညး်ြဖစ်�ပီး ပဋပိက�များကုိ ေြဖ�ှငး်ြခငး်၊ 

ဒမုိီကေရစီ၊ လူအ့ခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်စီးပွားေရးဆိငုရ်ာ အခွင့အ်လမ်းများ တုိးြမ�င့ေ်စြခငး်၊ ေရာဂါဘယများကုိ ကာကွယ်တားဆးီြခငး်�ငှ့ ်

စိတ်ကျနး်မာေရး ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်မ� တုိးြမ�င့ေ်စြခငး်တုိကုိ့ �ိငုင်ေံပါငး် ၈၀ ေကျာ်မှ လူများ၏ ဘဝ တုိးတက်ေစရန ်ကူညေီပးခဲ�့ပီး 

ြဖစ်သည။်  ကာတာစငတ်ာကုိ အေမရိကနသ်မ�တေဟာငး် Jimmy Carter�ငှ့ ်သမ�တကေတာ်ေဟာငး် Rosalynn Carter တုိမှ့ ၁၉၈၂ 

ခု�စ်ှတွင ် တညေ်ထာငခ်ဲ�့ပီး ကမ�ာတစ်လ�ားတွင ် �ငမ်ိးချမ်းေရး�ငှ့ ် ကျနး်မာေရး တုိးြမ�င့ြ်ခငး်တုိကုိ့ မိတ်ဖက်ြဖစ်ေသာ Emory 

University�ငှ့အ်တူ  ေဆာငရွ်က်ေနပါသည။် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝက်ဘဆ်ိက်ုကုိ ဝငေ်ရာက်�ကည့�်�ရန ်CarterCenter.org | က��်ပ်ုတုိအ့ေ�ကာငး်ကုိ Twitterတွင ်�ကည့်��ရန ်

@CarterCenter | က��်ပ်ုတုိအ့ေ�ကာငး်ကုိ Instagram တွင ်�ကည့�်�ရန ်@thecartercenter | က��်ပ်ုတုိကုိ့ Facebook တွင ်Like 

လုပ်ထားရန ်Facebook.com/CarterCenter | က��်ပ်ုတုိအ့ေ�ကာငး်ကုိ YouTube တွင ်�ကည့�်�ရနY်ouTube.com/CarterCenter 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/myanmar-interim-statement-br-103020.pdf
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