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I. ြခ$ံငံ&သံ&းသပ်ချက ်

ြမနမ်ာ0ိ&ငင်၏ံ စစအ်ာဏာ78ငစ်နစအ်9ပီး ၂၀၁၁ ခ&08စမ်8 စတငက်ာ ကျငး်ပ 

လာခဲသ့ည် ့ ေရွးေကာကပ်ွဲကိ& ဒ&တယိ အHကမ်ိအြဖစ ်0ိ&ဝငဘ်ာလ ၈ ရက ်ေနတ့ငွ ်

ကိ&Mိ&နာဗိ&ငး်ရပ်စ ် ကOးစကမ်P၏ ြပငး်ထနသ်ည် ့ Mိ&ကခ်တမ်Pများ Rကားမ8ပင ်

ကျငး်ပမညြ်ဖစသ်ည။် ြမနမ်ာ0ိ&ငင်၏ံ လOများစ&ြဖစသ်ည် ့ ဗမာလOမျိ$း၊ 

ဗ&ဒUဘာသာဝငမ်ျား အRကားမ8ာ ေရပနး်စား ေကျာ်Rကား ေနဆြဲဖစသ်ည် ့

ေဒWေအာငဆ်နး်စ&Rကညသ်ည ်ယခ&ဒ&တယိအHကမ်ိတငွလ်ညး် သOမ၏ အမျိ$းသား 

ဒမိီ&ကေရစ ီအဖဲွXချ$ပ်ကိ& ေသာင9်ပိ$ကမ်း9ပိ$0ိ&ငေ်အာင ်လ&ပ်0ိ&ငမ်ည်ပံ့&ေပWပါသည။် 

အာဏာ78ငစ်နစြ်ဖင် ့ 08စေ်ပါငး်များစာွ အ&ပ်ချ$ပ်ြခငး် ခခံဲရ့ေသာ 0ိ&ငင်တံစ0်ိ&ငင် ံ

အေနြဖင် ့ Rကည်လ့Zင ် ေရွးေကာကပ်ွဲ ကျငး်ပြခငး်သညပ်ငလ်Zင ် ေရွးေကာကခ် ံ

ဒမိီ&ကေရစစီနစ၏် အေရးHကးီေသာ ေြခလ8မ်းတစလ်8မ်း ြဖစေ်နသည။် 

သိ&ေ့သာ်လညး် မဲအေရအတကွမ်ျားသO 0ိ&ငေ်သာ ဒမိီ&ကေရစစီနစ ်ြဖစေ်နြခငး်08င် ့

ဗမာတိ&ငး်ရငး်သားအများစ& ေနထိ&ငရ်ာ ြပညမ်ေဒသများတငွ ် ေရွးေကာကခ် ံ

ေနရာများ စ&ြပံ$ေနြခငး်ေRကာင် ့ လOနညး်စ&များအတကွ ် ကိ&ယစ်ားြပ$မP 

နညး်ေနဦးမညြ်ဖစသ်ည။် Mိ&ဟငဂ်ျာများ အေနြဖင်လ့ညး် ပါဝငခ်ငွ် ့

မ78ိသေလာက ်နညး်ေနေသးကာ ဖယက်ျ^ခထံား ေနရေသးသည။် အကျိ$းဆက ်

အေနြဖင် ့ ေရွးေကာကခ် ံ ဒမိီ&ကေရစ ီ စနစအ်ေပW ထား78ိေသာ မေကျနပ်ချက ်
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များသာ လOနညး်စ&များ အRကားတငွ ်တိ&းပါွးလာမည ်သာမက 0ိ&ငင်တံငွး် ြဖစေ်ပW 

ေနေသာ လကန်ကက်ိ&င ် ပဋပိက̀များကိ&ပါ ဆိ&းရွားသာွးေစ0ိ&ငသ်ည။် ေနာက ်

တကလ်ာမည် ့ အစိ&းရ အေနြဖင် ့ ခကခ်ေဲသာ်လညး် အေရးHကးီလ8ေသာ 

ေရွးေကာကပ်ွဲဆိ&ငရ်ာ ြပ$ြပငေ်ြပာငး်လမဲPများကိ& အချိနယ်Oလ&ပ်ေဆာငေ်နစ^တငွ ် 

တိ&ငး်ရငး်သား လOနညး်စ&များအတကွ ်သကဆ်ိ&ငရ်ာအ&ပ်ချ$ပ်ေရးယ0aရားများတငွ ်

ေြပာဆိ&ေဆးွေ0းွခငွ် ့ ပိ&မိ& ရ78ိေစရန0်8င် ့ အဓိကကျေသာ အခငွ်အ့ေရးများ 

ြငငး်ပယခ်ေံနရေသာ Mိ&ဟငဂ်ျာများအတကွ ်စနစတ်ကျ ခွြဲခားဆကဆ်မံPများကိ& 

ေြဖ78ငး်ေပးရန ်အ&ပ်ချ$ပ်ေရးအာဏာသံ&းကာ လ&ပ်ေဆာငသ်င်ေ့ပသည။် 

 0ိ&ငင်တံငွး်တငွ ် ဩဂ&တလ်လယမ်8စ၍ ကိ&ဗစ-်၁၉ ေရာဂါကOးစကမ်P 

များြပားလာြခငး်08င် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွအဲြဖစ ် စးီပါွးေရးအကျပ်အတညး်တိ&0့ 8င် ့

ရငဆ်ိ&ငေ်နရချိန ် ြဖစေ်နေသာ်လညး် ေဒWေအာငဆ်နး်စ&Rကည0်8င် ့ အမျိ$းသား 

ဒမိီ&ကေရစအီဖဲွXချ$ပ်၏ ၅08စအ်တငွး် တာဝနယ်OမP အေပWတငွ ် ထား78ိေသာ 

ြပညသ်Oများ၏အြမငမ်ျားကိ& မဲများမ8 တစဆ်င် ့ သ7ိ8ိ0ိ&ငမ်ည ် ြဖစပ်ါသည။် 

ေရွးေကာကပ်ွဲကျငး်ပလZင ် ြပညသ်Oက့ျနး်မာေရးအ0aရာယမ်ျား ြဖစလ်ာ0ိ&င ်

ေRကာငး်08င် ့ ေရွးေကာကပ်ွဲကိ& ေနာကဆ်&တသ်င်ေ့Rကာငး် အတိ&ကအ်ခပံါတ ီ

များမ8 ေဝဖနေ်ြပာဆိ&ခဲေ့သာ်လညး် အစိ&းရ08င် ့ ေရွးေကာကပ်ွဲေကာ်မ78ငက်မO 

စစီ^ထားသည်အ့တိ&ငး် ေရွးေကာကပ်ွဲကျငး်ပရနက်ိ&သာ ဆကလ်က ်လ&ပ်ေဆာင ်

ေနခဲပ့ါသည။် ြပညသ်Oအများအြပားသညလ်ညး် လိ&အပ်ချကမ်ျားြဖစေ်သာ 

လZပ်စစမီ်း၊ အလ&ပ်အကိ&ငအ်ခငွ်အ့လမ်းများ၊ သာတOညမီZ78ိေသာ စးီပါွးေရး 

အေြခအေန08င် ့တိ&ငး်ရငး်သားေဒသများတငွ ်9ငမ်ိးချမ်းေရးရ78ိေရး စသညတ်ိ&0့ 8င် ့

ပကသ်က၍် အစိ&းရ၏ စမ်ွးေဆာငရ်ညအ်ေပW ေမးခနွး်ထ&တေ်နRကသည။် 

 ထိ&ကဲသ့ိ& ့ လိ&အပ်ချကမ်ျား 78ိေနေသာ်လညး် အမျိ$းသားဒမိီ&ကေရစ ီ

အဖဲွXချ$ပ်၏ ေအာငြ်မငမ်Pကိ& ေလျာန့ညး်သာွးေစမည်ဟ့န ် မ78ိေပ။ 

ေဒWေအာငဆ်နး်စ&Rကညသ်ည ် ဗ&ဒUဘာသာ၊ ဗမာလOမျိ$း အများစ&၏ အားေပး 

ေထာကခ်ြံခငး်ခရံသOြဖစသ်ည။် ထိ&အ့ြပင ် ၂၀၁၆ ခ&08စမ်8 စတငြ်ဖစေ်ပW ခဲေ့သာ 
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နယေ်ြမ78ငး်လငး်ေရး လ&ပ်ငနး်များေRကာင် ့ Mိ&ဟငဂ်ျာ ၇၅၀၀၀၀ ခန် ့ 

ဘဂj ါလားေဒ7့8်0ိ&ငင်သံိ& ့ ေနရပ်စနွ်ခ့ါွ ေြပးရြခငး်ြဖစစ်^08င် ့ စပ်လျ^း၍ 

ြမနမ်ာ0ိ&ငင်မံ8 လOမျိ$းတံ&းသတြ်ဖတမ်P ကျkးလနွသ်ညဆ်ိ&ေသာ စွခဲျကအ်ေပWတငွ ်

သOမကိ&ယတ်ိ&င ် 0ိ&ငင်တံကာ တရားMံ&းသိ& ့ သာွးေရာကက်ာ ြမနမ်ာ0ိ&ငင်ဘံကမ်8 

ခ&ခကံာကယွေ်ြပာဆိ&ခဲမ့PေRကာင် ့ 0ိ&ငင်တံငွး် သOမ၏ပံ&ရိပ်သည ် ပိ&မိ& အားေကာငး် 

လာခဲပ့ါသည။် ထိ&အ့ြပင ် 0ိ&ငင်တံငွး် ြဖစေ်ပWေနေသာ ကိ&ဗစေ်ရာဂါကပ်ေဘးကိ& 

ကိ&ငတ်ယွ ်ေြဖ78ငး်ရာတငွ ်သOမ၏ ထင7်8ားေသာ ေခါငး်ေဆာငမ်PေRကာင် ့သOမကိ& 

ပိ&မိ& ေထာကခ်အံားေပးခဲR့ကပါသည။် အမျိ$းသား ဒမိီ&ကေရစအီဖဲွXချ$ပ်၏ အဓိက 

9ပိ$ငဘ်ကြ်ဖစေ်သာ တပ်မေတာ်အေြခြပ$ ြပညေ်ထာငစ်&Rကံ့ခိ&ငေ်ရး08င် ့ဖံွX 9ဖိ$းေရး 

ပါတသီညပ်ငလ်Zင ် မဲေပးသOများကိ& ြပနလ်ညစ်ညး်Mံ&းရာတငွ ် အားနညး်ခဲသ့ည် ့

အတကွ ် တစ0်ိ&ငင်လံံ&း အတိ&ငး်အတာြဖင် ့ ယ8̂ 9ပိ$ငမ်Pတငွ ် အမ8နတ်ကယ ်

အားေကာငး်ေသာ အတိ&ကအ်ခပံါတ ီမ78ိေနေပ။ 

 ေရွးေကာကပ်ွဲ08င် ့ဆကစ်ပ်၍ အRကမ်းဖကမ်Pများ၊ မဲလမ်ိြခငး်များ ြဖစပ်ါွးရန ်

အလားအလာ နညး်ေသာ်လညး် ေရွးေကာကပ်ွဲလ&ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများတငွ ်

လိ&အပ်ချကမ်ျားစာွ 78ိေနေပသည။် ြပညေ်ထာငစ်& ေရွးေကာကပ်ွဲေကာ်မ78ငသ်ည ်

လ&ပ်ပိ&ငခ်ငွ်အ့ာဏာအားြဖင် ့ အားေကာငး်ြခငး် မ78ိဘ ဲ အစိ&းရ08င် ့ အလိ&က ်

အထိ&ကသ်ာ ြပ$မOတတက်ာ အတိ&ကအ်ခ ံ ပါတမီျား၊ အရပ်ဘက ် အဖဲွXအစညး် 

များ08င် ့ဆကဆ်ရံာတငွ ်ပါးနပ်မP မ78ိြခငး်၊ 0ိ&ငင်တံငွး် ကပ်ေဘးေRကာင် ့ ြဖစေ်ပW 

လာေသာ စနိေ်ခWမPများ08င် ့ ရငဆ်ိ&ငေ်နရြခငး် စေသာ အေRကာငး်အရာများ 

08င်လ့ညး် တစစ်တိတ်စပိ်&ငး် သကဆ်ိ&ငေ်နသည။် Mိ&ဟငဂ်ျာများ မဲေပးခငွ် ့

မရြခငး်08င် ့ရခိ&ငြ်ပညန်ယ0်8င် ့အြခားေဒသ များတငွ ်ြဖစေ်နေသာ လကန်ကက်ိ&င ်

ပဋပိက̀များေRကာင် ့အချိ$Xေသာ မဲဆ0lနယမ်ျားတငွ ်ေရွးေကာကပ်ွဲ မကျငး်ပြခငး် 

တိ&သ့ည ် သကဆ်ိ&ငရ်ာ အသိ&ငး်အဝိ&ငး်များ သာမက 0ိ&ငင်တံကာ ေစာင်R့ကည် ့

ေလလ့ာသOများ အေနြဖင်ပ့ါ ေရွးေကာကပ်ွဲအေပW ယံ&Rကညမ်Pများ ေလျာန့ညး် 

ေစလမ်ိမ့ည။် အတိ&ချံ$းဆိ&ရလZင ် ြမနမ်ာ0ိ&ငင်၏ံေရွးေကာကပ်ွဲမ8ာ အြခားေသာ 
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အေ78Xေတာငအ်ာ78 0ိ&ငင်မံျား08င် ့ ယ8̂ လZင ် သာလနွမ်ညမ်8ာ မ8နေ်သာ်လညး် ဒမိီ& 

ကေရစ ီစခံျိနစ်0ံ Pနး်များ08င်မ့O လနွစ်ာွ ကာွဟေနေသးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 မညသ်ိ&ပ့င ်ဆိ&ေစကာမO ေရွးေကာကပ်ွဲ၏ ရလဒထ်က ်ပိ&မိ&အေရးHကးီသညမ်8ာ 

ေရွးေကာကပ်ွဲေRကာင် ့ ြဖစေ်ပWလာမည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ အကျိ$းဆကမ်ျားသာ 

ြဖစသ်ည။် တစ0်ိ&ငင်လံံ&း အတိ&ငး်အတာြဖင် ့ ယ8̂ 9ပိ$ငရ်ာတငွ ် အတိ&ကအ်ခ ံ

ပါတ၏ီ မဲရလဒ ်နညး်မညမ်8ာ အံဩ့စရာ အေRကာငး်အရာ မဟ&တေ်သာ်လညး် 

ကိ&ဗစက်ပ်ေဘးကိ& ကိ&ငတ်ယွေ်ြဖ78ငး်မPများသည ် မဲဆယွစ်ညး်Mံ&းေရးတငွ ်

အတားအဆးီ ြဖစေ်နေRကာငး် မေကျနပ်ချကမ်ျား08င်အ့တO ပိ&ဆိ&းသညမ်8ာ 

ေရွးေကာကပ်ွဲသည ် မZတမPမ78ိ၊ အာဏာရပါတသီည ် အစိ&းရအ78ိနအ်ဝါကိ& 

သံ&းကာ အသာစးီရေနသည ် ဆိ&သည် ့ စပ်ွစွခဲျကမ်ျားြဖင် ့ ြပည်ေ့နလမ်ိမ့ည ်

ြဖစသ်ည။် တိ&ငး်ရငး်သား လOနညး်စ&များကိ& ကိ&ယစ်ားြပ$ေသာ 0ိ&ငင်ေံရး 

ပါတမီျားသည ် ေရွးေကာကခ်ေံနရာများ ပိ&မိ&ရ78ိလာ0ိ&ငမ်ည၊် ထိ&မ8တစဆ်င် ့

အစိ&းရတစရ်ပ် ဖဲွXစညး်ရာတငွ ်အေရးပါသည် ့ေနရာများကိ& တငေ်ြမmာက0်ိ&ငသ်ည ်

အထ ိ ေအာငြ်မငမ်Pရ78ိမညဟ်& အားခထဲားRကသည။် သိ&ေ့သာ်လညး် မဲများသO 

0ိ&ငသ်ည် ့ ေရွးေကာကပ်ွဲစနစသ်ည ် ြမနမ်ာ0ိ&ငင်၏ံ လOဦးေရဖဲွXစညး်ေနပံ&08င် ့

မသင်ေ့လျာ်လ8ေပ။ တစန်ညး်အားြဖင်ဆ့ိ&ရလZင ် ဗမာတိ&ငး်ရငး်သား အများစ& 

ေနထိ&ငရ်ာ ြပညမ်တငွ ် ေရွးေကာကခ်ေံနရာများ ဦးထား၍ တိ&ငး်ရငး်သား 

ပါတမီျား အေနြဖင် ့ေမZာ်မ8နး်ထားသေလာက ်ရ0ိ&ငမ်ည ်မဟ&တေ်ပ။ 

 ဤသိ&ရ့လဒထ်ကွေ်ပWလာခဲလ့Zင ် တိ&ငး်ရငး်သားလOနညး်စ&ပါတမီျား08င် ့

သကဆ်ိ&ငရ်ာ မဲေပးသOများ အေနြဖင် ့ ေရွးေကာကပ်ွဲသည ် မZတသည် ့

ကိ&ယစ်ားြပ$မP မ78ိ၊ ၄ငး်တိ&က့ိ& စနစတ်ကျ ချနလ်8ပ်ထားခဲသ့ညဟ်& ပိ&မိ& ခစံားရ 

ေပလမ်ိမ့ည။် ပိ&ဆိ&းသညမ်8ာ ဖဲွXစညး်ပံ&အရ တပ်မေတာ်မ8 ၂၅ ရာခိ&င0်Pနး် 

ေနရာယOထားေသာေRကာင်ြ့ဖစသ်ည။် ထိ&ေ့Rကာင် ့ ေရွးေကာကပ်ွဲသည ် သင်တ့င် ့

ေလျာကပ်တစ်ာွ ကျငး်ပ0ိ&ငမ်ည၊် မသမာမPနညး်မည ် ဆိ&ေစဦးေတာ၊့ 

ေရွးေကာကပ်ွဲ၏ အကျိ$းဆကသ်ည ် 9ငမ်ိးချမ်းေရး08င် ့ လOတိ&ငး် တနး်တOညမီZ 
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ပါဝငခ်ငွ် ့ စသညတ်ိ&အ့တကွ ် အေ08ာင်အ့ယ8က ် ြဖစေ်နလမ်ိမ့ည။် တိ&ငး်ရငး်သား 

လOနညး်စ&များ ေရွးေကာကခ်0ံိ&ငင်ေံရးစနစအ်ေပW ယံ&Rကညခ်ျကမဲ်သ့ာွးလZင ်

အချိ$Xသည ် လကန်ကက်ိ&ငလ်မ်းစ^ကိ& ေြဖ78ငး်ချကတ်စခ်&အြဖစ ် ေရွးချယမ်ည် ့

အလားအလာ78ိေန9ပီး ယိ&ငန်ဲန့ ဲ ့ ြဖစေ်နလျက7်8ိေသာ 9ငမ်ိးချမ်းေရး လ&ပ်ငနး်စ^ 

များကိ& ပိ&မိ&ခကခ်ေဲစ0ိ&ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

Yangon/Brussels, 22 October 2020 
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