
 
 

န ိုငင်တံကာဒမီ ိုကရေစီနငှ  ်ရေ ွေးရကာက်ပ ွဲအကူအညီရပွေးရေွေးအငစ်တကီ ျုနငှ  ်အွီေးယူ ရင ွေးရ ကွေးပံ ပ ိုွေးသည ် 

ရ ှှေ့သ ို  မမန်မာ တ ို  ၏ mVoter 2020 မ ိုဘ ိုငွ်ေးအက်ပလရီကွေး ငှွ်ေးဆ ိုငေ်ာ ဒစ်ဂ စတ်ယ်မှတတ်မ်ွေးမ ာွေး ပယ်ဖ က်မှုသည် 

ပ င လ်ငွ်ေးမမငသ်ာမှုနငှ  ်တာဝန်ခမံှုအရပေါ် အံ အာွေးသင ဖ် ယ် အရလွေးမထာွေးမှုက ို မပသ 

 

ရေ ွေးရကာက်ပ ွဲ အကပ်လီရကွေး ှငွ်ေးမှ လမူ  ျုွေးနငှ  ်ဘာသာဆ ိုငေ်ာ အခ က်အလက်မ ာွေးက ို ခ က်ခ ငွ်ေးပယ်ဖ က်ေန်နငှ  ်

ဒစ်ဂ စ်တယ်မတှတ်မွ်ေးမ ာွေးက ို မပန်လညသ် မ်ွေးဆည်ွေးေန် Justice For Myanmar က ရတာငွ်ေးဆ ို 

 

အ ောက်တ ိုဘော ၂၊ ၂၀၂၀၊ မြနြ်ော - mVoter 2020  က်ပလီအကေးရှငေ်းတွင ် လူြ   ေးအ ေးနငှ  ် ဘောသောအ ေး အမြေြံေ 

ြွေွဲမြေောေးြှုြ ောေးနငှ ပ်တ်သတ်ပပီေး စ ိုေး  ြ်ပူပနြ်ှု အပေါ် Justice For Myanmar က စက်တငဘ်ော ၃၀  က်အန   

အ ကညောြေ က်က ို ထိုတ်မပနြ်ေွဲ ပပီေးအနောက် န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ  ် အ ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   

(IDEA) နငှ  ် ဥအ ောပသြဂ္ဂအငအွ ကေးအထောက်ပံ ြှုမြင အ် ောင ွ်က်သည ် အရှှေ့သ ို  မြနြ်ော (STEP Democracy) တ ို  သည် 

 ြွွဲှေ့ စည်ေးက ိုယ်စောေးလှယ်ြ ောေး ြ န  ြွ်ေနေ်းအမပော ကောေးြေွဲ သည ်  က်ပလီအကေးရှငေ်းစတငြ် တ် က်ထုတ်လွှင ခ်ြင််း 

 ွနလ် ိုငေ်းအ ွေးအနေွးပွွဲရိုပ်သံြ ိုင ်ပါ ဝင ်  က်ပလီအကေးရှင်ေးစတငြ် တ် က်သည ် ဒစ်ဂ္ စတ်ယ်ြှတ်တြ်ေးြ ောေးက ို 

 လျှင ်မြန ်ြယ်ရှောေးြေွဲ ပါသည်။  

 

ြ ိုဘ ိုငေ်း က်ပလီအကေးရှငေ်းက ို အရှှေ့သ ို  မြနြ်ောစီြံြေ က်အ ောက်တွင ်စအတော ဟိုြ်ေး အမြေစ ိုက် စ ိုေး ြ ောေး  ကောေး ပူေးအပါငေ်း 

လိုပ်က ိုငအ်သော ြွွဲှေ့ စည်ေးမြစ်သည ် န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ အ် ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA) 

နငှ  ်   အြ  ကန ်အမြေစ ိုက် ောရှအြောငအ်ဒေးရှငေ်း တ ု   အတူပူ်းပပေါင််းပပ ်း ပ ်းသ ်းြ  ခြင််းခြစ်သည်။ ထ ိုြှတ်တြ်ေးြ ောေးက ို 

အရှှေ့သ ို  မြနြ်ော၏ဝဘ်  ိုဒန်ငှ  ် အြ စ်ဘွတ်စောြ က်နေှာ၊ န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ အ် ွေးအကောက်ပွွဲ  ကူ ညီအပေးအ ေး 

 ငစ်တီက   (International IDEA Myanmar) ၏ အြ စ်ဘွတ်စောြ က်နေှာြ ောေးြှ ြယ်ရှောေးပစ်ြေွဲ သည်။ ( အသေးစ တ် 

 ြေ က် လက် ြ ောေးက ို “ ယ်ဒတီောြ ောေး သ ို   ြှတ်ြေ က်” တွင ် ကည ်ရှုပါ) 

 

Justice For Myanmar ၏ အမပောအ ေး  ိုြွေင ရှ် သူ ြ တောနောအြောငက် “mVoter 2020 app ြှော ပေါတ   လူြ   ေးအ ေးြွေွဲမြေောေးြှု၊ 

ြွေွဲမြေောေး က် ံြှုအတွမြစ်အစန ိုငတ်ွဲ  ြေ က် လက်အတွ က ို ြယ်ပစ် ြယ ် စောေး International IDEA နွဲ   STEP 

Democracy က ွဲ ဒ ီက်ပလီအကေးရှင်ေး အ ေး ွွဲြ ို   တွက် သူတ ို   ွဲ  အငအွ ကေးအထောက်ပံ ြှု၊ သူတ ို   ွဲ  ပါဝငြ်ှုအတွနွဲ   



 
 

 က်ပလီအကေးရှငေ်း ြ တ် က် ြေြ်ေး နောေးြှောအမပောြေွဲ တွဲ  ြှတ်ြေ က်စကောေးအတွ ောေးလံိုေးက ို ြယ်ရှောေးပစ်ြေွဲ တောဟော 

 အတော် ံ  ောေးသင စ် ောပါ။ ဒါဟောဒြီ ိုကအ စီမြ ြှင တ်ငအ် ေး စီ စဉ်အတွြှော ပါဝငအ်နတွဲ န ိုငင်တံကော ြွွဲှေ့ စည်ေးအတ ွ

 ွဲ   ပွင လ်ငေ်းမြငသ်ောြှုနွဲ  တောဝနြံ်ေြှု ကငေ်းြွဲ မြေငေ်း အပေါ်  လွနစ် ိုေး  ြ်စ ော မြစ်ပါတယ်။ ဒ ီြေ က်က  ြှောေးလိုပလ် ို   

အြေးလောတွဲ အြေးြွေနေ်း အပေါ် တောဝနယ်ူပပီေး ပွင လ်ငေ်းမြင်သောြှုစည်ေးြ ဉ်ေးအတွက ို အလေးစောေးလ ိုက်နော ြယ ် စောေး 

ဒြီှတ်တြ်ေးအတွက ို ြ က် ီေးပစ်လ ိုက်ပပီေး မြနြ်ော စ ိုေး က ို   ငအ်မပပါတယ်လ ို   သတငေ်းစကောေး ြှောေးအတွ အပေးအနတော 

ပွဲ မြစ်ပါတယ်” ဟို အမပော ကောေးြေွဲ သည်။ 

 

၂၀၂၀ ြေိုနစှ်၊ အ ောက်တ ိုဘော ၂  က် န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ ် အ ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA) 

၏ ထိုတ်မပနအ် ကညောြေ က်သည် Justice For Myanmar  ောေး စ တ်ပ က်အစပါသည်။ ထိုတ်မပနအ် ကညောြေ က်   

 က်ပလီအကေးရှငေ်းတွငပ်ါဝငသ်ည ်  ြေ က် လက်ြ ောေးသည် အ ွေးအကောက်ပွွဲအကော်ြရှင၏်  ဓ ကတောဝနမ်ြစ်အ ကောငေ်း 

  ိုထောေးပါသည်။ သ ို    ိုပါလျှင ် က ိုယ်စောေးလှယ်အလောငေ်းြ ောေး ောေး “လူြ   ေး”နငှ  ် “ဘောသော”  ည်ညွှနေ်းြွေွဲမြေောေးြှုက ို 

န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ  ် အ ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက  (IDEA) မှ အထောက်ြံေပါသလောေး။ ယငေ်းသည် 

န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ  ် အ ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA)  ြွွဲှေ့ဝင ်စ ိုေး ြ ောေး၏ြူဝါဒ 

မြစ်ပါသလောေး။ 

 

န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ အ် ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA) က “ကြဘောတစ်ဝနေ်းြှ န ိုငင် ံြ ောေး 

 မပောေးသည်ပငလ်ျှင ် ြျှတပပီေး သောတူညီြျှ က ိုယ်စောေးမပ ြှုနငှ ပ်ါဝငြ်ှု ရှ အစ န ်  ည် ွယ်ြေ က်မြင  ် သူတ ို  ၏ 

ပ  ်းအကောက်ပွွဲစနစ်နငှ  ် လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးြ ောေးတွင ် လူြ   ေးသတ်ြှတ်အြော်မပြေ က်ြ ောေး ထည ်သွငေ်း ကပါသည်” ဟို 

အ ေးသောေးအြော်မပထောေးပါသည်။  ြေ   ှေ့အသောန ိုငင်ြံ ောေးတွင် ြျှတသည ်က ိုယ်စောေးမပ ြှုနငှ  ် ပါဝငြ်ှု တကွ ်

“လူြ   ေးသတ်ြှတ်အြော်မပြေ က်” က ို ထည ်သွငေ်း န ိုငြ်ည်မြစ်အသော်လည်ေး မြနြ်ောန ိုငင်၏ံ မြစ် ပ်တွင ် ထ ိုကွဲ သ ို   

ြဟိုတ်သည်ြှော ရှငလ်ငေ်းအသြေ ောပါသည်။ လူြ   ေးနငှ  ် ဘောသော သတ်ြှတ်အြော်မပြေ က်ြ ောေးက ို မြနြ်ောက 

 သံိုေးမပ မြေငေ်းသည် စစ် ောဏောရှင ်စ ိုေး တစ် ပ်ြှ မပဌောနေ်းြေွဲ သည ် ၁၉၈၂ န ိုငင်သံောေးဥပအဒ ပါ ဝင ် စ ိုေး ၏ ြွေွဲမြေောေး 

 က် ံသည ်ဥပအဒြ ောေးနငှ  ်ြူဝါဒြ ောေး  ိုင ်ော  ြေငေ်း က ငေ်းြ ောေး တွင ် မြစ်ပါသည်။ “လူြ   ေးသတ်ြှတ်အြော်မပြေ က်” 

သည် မြနြ်ောန ိုငင်ရံှ  “ဒြီ ိုကအ စီလိုပ်ငနေ်းစဉ် အပေါ်  အထောက် ကူ”ြအပေးန ိုငပ်ါ။ ထ ိုသတ်ြှတ်အြော်မပြေ က်က 

ရ ိုဟငဂ်္ ောက ိုယ်စောေးလှယ်အလောငေ်းြ ောေး ောေး   ည် ြေ ငေ်းြမပည ်ြီအ ကောငေ်းသတ်ြှတ်ပပီေး၊ ရ ိုဟငဂ်္ ောြွဲ နဒရှငြ် ောေး 



 
 

ြွဲအပေးကပ ိုငြွ်ေင က် ို ပ တ်ပငတ်ောေးမြစ်ထောေးပါသည်။  က်ပလီအကေးရှငေ်းတွင် အြော်မပထောေးသည ် က ိုယ်စောေးလှယ် 

အလောငေ်းြ ောေးြှော သူတ ို  ၏ “လူြ   ေး”နငှ  ် “က ု်းက ယ်သည ်ဘောသော”က ို အ ွေးြေ ယ်ပ ိုငြွ်ေင ြ်ရှ သည ် မပင ်  ြေ   ှေ့ ြှောသူတ ို  ၏ 

လူ   ြွေင  ်အ ေးြ ောေးက ို ြေ   ေးအြောက်၍ လွွဲြှောေးစွော က ိုယ်စောေးမပ မြေင်ေးထောေး သည်။ မြနြ်ောန ိုငင်တံွင ် “လူြ   ေး”နငှ  ်

“က ိုေးကွယ်သည ်ဘောသော”  ိုင ်ော တ ောေးဝငြွ်ေွဲမြေောေးြှုသည် လူြ   ေးတိုနေ်းသတ်မြတ်ြှု၊ စစ် ောဇဝတ်ြှုြ ောေးနငှ  ် လူသောေး 

ြ   ေးနယွ်က ုက  ်းလ နသ်ည ်  ောဇဝတ်မပစ်ြှုြ ောေး ပါ ဝင ်န ိုငင်တံကောလူ   ြွေင  ်အ ေး ြေ   ေးအြောက်ြှုြ ောေးနငှ  ်ပတ်သတ် 

ပင စွနေ်းအနပါသည်။ မြနြ်ော စ ိုေး ၏ လူြ   ေးအ ေးနငှ  ် ဘောသောအ ေး  ိုင ်ော ြွေွဲမြေောေးြှုြ ောေးတွင ်  တူတကွ ပါဝင ်

လိုပ်အ ောငမ်ြေငေ်း ောေးမြင ် န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ  ် အ ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA) သည် 

“ထ ြေ ိုက်နစ်နောြှု ြရှ အစအ ေး (do no harm)  အမြေြံေြူြ ောေး” က ို ြေ   ေးအြောက်လ က် ရှ အနသည်။ 

 

mVoter 2020  ကပ်လီအကေးရှငေ်းက ို စက်တငဘ်ော ၂၉  က်အန  တွင ် စတငြ် တ် က် ထိုတ်လွှင ြ်ေွဲ သည်။ မ ုဘ ုင််း 

 က်ပလီအကေးရှငေ်းထွဲတွင ် အ ွေးအကောက်ပွွဲနယ်အမြတစ်ြေိုမြေငေ်း လ ိုက်  ၂၀၂၀ မြနြ်ောန ိုငင် ံအထွအထွအ ွေးအကောက်ပွွဲ 

ဝငအ် ောက်ယှဉ်ပပ  င် ကြည ် က ိုယ်စောေးလှယ်အလောငေ်းြ ောေး၏  ြေ က် လက်ြ ောေး ပါဝငသ်ည်။ က ိုယ်စောေးလှယ်အလောငေ်း 

ြ ောေး၏ က ိုယ်အ ေး ြေ က် လက်သည်  က ဉ်ေးြေ  ပ်မြစ်ပပီေး လူြ   ေးနငှ က် ိုေးကွယ်သည ်ဘောသော  ြေ က် လက် 

ြ ောေးသည် ထငရ်ှောေးအပေါ်လွငပ်ါသည်။ ထ ိုက ိုယ်အ ေး ြေ က် လက်အြော်မပြှုသည် ရ ိုဟငဂ်္ ောြ ောေး ောေး န ိုငင်ြံွဲ ြ ောေး 

မြစ်အစြေွဲ ပပီေး အ ွေးအကောက်ပွွဲတွင ် ရ ိုဟငဂ်္ ောြ ောေးက ို က ိုယ်စောေးလှယ်အလောငေ်း  ည် ြေ ငေ်းြမပည ်ြီသူ၊ ြွဲအပေးြွေင  ်

ြရှ သူြ ောေး မြစ် သတ်ြှတ် န ်  အ ကောငေ်းမပြေ က်တစ် ပ် အနမြင  ်  သံိုေးမပ ြေွဲ သည ် လူြ   ေးဘောသော တ ောေးဝင ်

 ြ   ေး စောေးြွေွဲြှု အပေါ်  အမြေြံေထောေးသည်။    ိုပါြ ိုဘ ိုငေ်း က်ပလီအကေးရှငေ်းသည် ရ ိုဟငဂ်္ ောလူြ   ေး ောေး “ဘဂ္ဂ ါလီ” 

ဟို သံိုေးနှုနေ်းအြော်မပထောေးပပီေး ယငေ်း အြေေါ် အဝေါ်သည် မြနြ်ော စ ိုေး နငှ  ်  စွနေ်းအ ောက် ြ   ေးသောေးအ ေးဝါဒြီ ောေးက 

ရ ိုဟငဂ်္ ော  ြှတ်လကခဏောက ို မငငေ်းပယ် န၊် မြနြ်ောန ိုငင်တံွင ် ၎ငေ်းတ ို  ၏ အနထ ိုငြွ်ေင က် ို ပြေ ြ်ေးအမြေောက် နန်ငှ ် 

 ြိုနေ်းတ ောေးြ ောေး အသွေးထ ိုေးလှုံှေ့အ ော် န ်  သံိုေးမပ ြေွဲ သည ် န ြ ်ြေ သည ် အြေေါ် အဝေါ်တစ် ပ် မြစ်သည်။ 

မြနြ်ောန ိုငင် ံ ိုင ်ော လွတ်လပ်သည ် န ိုငင်တံကော  ြေ က် လက်ရှောအြွအ ေးြစ်ရှင ်(A/HRC/39/CRP.2)   

မြနြ်ော ောဏောပ ိုငြ် ောေးဟော “မြနြ်ောန ိုငင်ြံှော ရ ိုဟငဂ်္ ော ြရှ ဘူေး” လ ု   တအလ ောက်လံိုေး  ြေ ိုင ်ြော အမပော  ို 

ထောေးပါတယ။် သူတ ို  က “ရ ိုဟငဂ်္ ော”  ြည်က ို သံိုေးြ ို   မငငေ်း  ိုပပီေး “ဘဂ္ဂ ါလီ” လ ို   အြေေါ်အဝေါ်သံိုေးစွွဲပါတယ်။ 

ရ ိုဟငဂ်္ ောအတွက ို မြနြ်ောန ိုငင်နံွဲ   ြပတ်သတ်အ ကောငေ်း မငငေ်း  ိုပါတယ်။ သူတ ို  က ို “တ ိုငေ်း ငေ်းသောေးြ ောေး”  မြစ ်

ြသတ်ြှတ်ဘွဲ ဘဂ္ဂလောေးအဒ ရ်ှြှ “ြေ ိုေးဝငသူ်ြ ောေး”  မြစ်  ည်ညွှနေ်းအလ ရှ  ကပါတယ်။ ဒါဟော  ြှနတ် ောေးအတော  



 
 

ြဟိုတ်ြေွဲ ပါဘူေး။ န ိုငင်သံောေးမြစ်ြှုနွဲ  ဥပအဒအ ေး ော အမြေ အနြ ောေး အပေါ် မပဌောနေ်းထောေးတွဲ   စဉ်  က်ရှ  

လောြေွဲ တွဲ  ဥပအဒအတွနွဲ  ြူဝါဒအတွက သတ်ြှတ်ြွွဲှေ့စည်ေးြှုအတွြှော  ကကီေး က ယ် ြယ်က ဉ်ြှုအတွ ရှ ြေွဲ ပပီေး 

န ိုငင်သံောေးအလျှောက်ထောေးြှုအတွြှောလည်ေး ထငတ် ိုငေ်းကကွဲအ ောင ွ်က်ြှုအတွနွဲ   တစ်ြက်အစောငေ်းနငေ်းန ိုငြ်ှုအတွက ို 

မြစ်အပေါ်အစြေွဲ ပါတယ်။ ယအန   ြေ  နြ်ှော  ြ ောေးစိုအသော ရ ိုဟငဂ်္ ောအတွက တ ောေးဝငန် ိုငင်သံောေးမြစ်ြှု 

  င  ်တနေ်း သ ို  ြဟိုတ် သက်အသ အထောက် ထောေးြရှ ဘွဲ လက်အတွှေ့ ြှော န ိုငင်ြံွဲ အတ ွမြစ်အနပါတယ်၊ 

 

 က်လက်၍ ြ တနောအြောငက် “မြနြ်ောန ိုငင်နံွဲ   ထ အတွှေ့လိုပ်အ ောငအ်န ကတွဲ   စ ိုေး အတွ၊ ြွွဲှေ့ စည်ေးအတွ  အနနွဲ   

မြနြ်ော စ ိုေး  ွဲ   ရ ိုဟငဂ်္ ော ြှတ်လကခဏောအြ ောက်ြ က်ြ ို    ပါ ဝင ် မြနြ်ောန ိုငင် ံွဲ  စနစ်က လှတွဲ  လူြ   ေးအ ေးနွဲ   

ဘောသောအ ေး ြွေွဲမြေောေးြှုအတွြှော ပါဝငက်  ေးလွနြ်ှုြရှ အစြ ို   သတ ထောေးလိုပ်အ ောငသ်င ပ်ါတယ်။ ပပေါက်က  လ ယ်တ   

အပခြအပနခြစ်ပပ ်း ရ ုဟငဂ်  ပတ လူမ   ်းတုန််းသတ်ခြတ်မှုပတ  ကက  ပတ ွေ့ ြ  နမ်ှ  ကက  တငအ်ပသ်းစ တ် စ ုစမ််း 

စစ်ပ ်းမှုပတ န   ပဋ ပကခအက  တ်မှုပတ က ု အပလ်းထ ်းဦ်းစ ်းပပ်းြ ု   လ ုအပ်ပေါတယ်။ ဒေါပတ က ု mVoter 2020  

မ ုဘ ုင််းအက်ပလ ပက်းရှင််းအတ က် ပင ပကက်းပထ က်ပ  မှုန   အပက ငအ်ထည်ပြ ်မှုပတ မှ ပေါဝငတ်   အြ  ွေ့အစည််းပတ  

လုပ်တ  မပတ ွေ့ ပေါဘူ်း”ဟို အမပော ကောေးသည်။ 

 

မြနြ်ောန ိုငင်အံ ွေးအကောက်ပွွဲသည် တစ်လအက ော်သော လ ိုပါအတော သည်။ အရှှေ့သ ို  မြနြ်ော၊ န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ  ်

အ ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA) နငှ  ် ောရှအြောငအ်ဒေးရှငေ်းတ ို   အနမြင  ်၎င်ေးတ ို  ၏ လူ   ြွေင  ်အ ေး 

  ိုင ်ော တောဝနြ် ောေးက ို အလေးစောေးလ ိုက်နော ြည်မြစ်ပပီေး ဒြီ ိုကအ စီနငှ  ်ပွင လ်ငေ်းမြင်သောြှု  ိုင ်ော န ိုငင်တံကောစံနှုနေ်းြ ောေး 

နငှ  ်ညီ အ ောင ွ်က်ြ ို   သတ မပ သင ပ်ါသည်။ အရှ ှေ့သ ို  မြနြ်ော၊ န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ  ် အ ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ည ီ

အပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA) တ ို   အနမြင  ် “လူြ   ေး” နငှ  ် “ဘောသော”  ြေ က် လက်ြ ောေးက ို ြယ်ရှောေးန ိုငြ်ှုြရှ လျှင ်

mVoter 2020  က်ပလီအကေးရှငေ်းက ို ြေ က်ြေ ငေ်းြ က်သ ြ်ေး န ် Justice For Myanmar က အတောငေ်း  ိုပါသည်။ 

အရှှေ့သ ို  မြနြ်ော၊ န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ  ် အ ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA) တ ို   အနမြင ် 

ဝဘ်  ိုဒန်ငှ  ် လူြှုကွနယ်က်ြီဒယီောအပေါ်ြှ ြ ကထ်ောေးသည  ်  ြေ က် လက် ောေးလံိုေးက ို မပနလ်ည်တငအ်ပေး နန်ငှ ် 

 ြေ က် လက်ြ က်ြှု၊ ြှတ်တြ်ေးြ ောေးအမပောငေ်းလွဲမပင ်ငြ်ှုြှနသ်ြျှ  အသေးစ တ်ြှတ်တြ်ေးက ို ထိုတ်မပနအ်ပေး နလ်ည်ေး 

Justice For Myanmar က အတောငေ်း  ိုပါသည်။  

 



 
 

အယ်ဒတီာမျာျားသ  ို့မတှခ်ျက ်

Justice For Myanmar သည် ခမနမ် ခပည်သူမ  ်းအတ က် တ  ်းမျှတမှုနငှ  ် တ ဝနြ် မှု ရှ ပစပ ်း အတ က် 

စည််းရ ု ်းလှု ွေ့ပ  ်ပနသည်  အမည်မပြ ်လ ုပသ  တက်ကကလှုပ်ရှ ်းသူ တစ်စုခြစ်ပပ ်း ြက်ဒ ယ်ဒ မ ုကပ စ နငှ  ်

ပ ရှည်တည်တ  ြ ုငပ်မ ပသ  ပင မ််းြ မ််းပ ်းက ု ပရှွေ့ ရှုလ က် စစ်တပ် စ ်းပ  ်းပ ်းလုပ်ငန််းမ  ်းအ ်းလ ု်း  ပ ် ုင််း န ်

ပတ င််း  ုလ က်ရှ  သည်။ 

 

န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ  ် အ ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA)နငှ  ် အရှှေ့သ ို  မြနြ်ောတ ို  ြှ ပယ်ြ က်ြေွဲ  

သည ် ဒစ်ဂ္ စ်တယ်ြှတ်တြ်ေးနြူနောြ ောေးတွင ်အ ောက်ပါြှတတ်ြ်ေးြ ောေး ပါဝငပ်ါသည်။ (၂၀၂၀ ြေိုနစှ် အ ောက်တ ိုဘော၊ ၂ 

 က်အန    နက်ိုန ်ြေ  န ်နနံက် ၈ နော ီ   ) 

• အရှှေ့သ ို  မြနြ်ော ဝဘ်  ိုဒြ်ှ ပယ်ြ က်ြေွဲ သည ် mVoter စတငြ် တ် က်အ ကောငေ်း အ ကညောြေ က်၊ ယငေ်းက ို Justice 

For Myanmar ၏ ၂၀၂၀ ြေိုနစှ် စက်တက်ဘော ၃၀  က်အန   အ ကညောြေ က်တွင ် က ိုေးကောေး၊ ြေ  တ် က် 

အြော်မပြေွဲ သည်။ http://www.stepdemocracy.eu/index.php/news/details/169 

•   ိုက်ဒယီောမြနြ်ော အြ စ်ဘွတ်စောြ က်နေှာြှ ပယ်ြ က်ြေွဲ သည ် mVoter စတငြ် တ် က်အ ကောငေ်း 

 ွနလ် ိုငေ်းအ ွေးအနေွးပွွဲ။ 

https://www.facebook.com/internationalIDEAmyanmar/videos/1195076717541860 

• အရှှေ့သ ို  မြနြ်ော အြ စ်ဘွတ်စောြ က်နေှာြှ ပယ်ြ က်ြေွဲ သည ် mVoter စတငြ် တ် က်အ ကောငေ်း အ ကညောြေ က် 

https://www.facebook.com/100554656949737/posts/international-idea-under-the-eu-

funded-step-democracy-programme-in-partnership-w/1259307497741108/# 

အရှှေ့သ ို  မြနြ်ော အြ စ်ဘွတ်စောြ က်နေှာရှ  စတငြ် တ် က်အ ကောငေ်း အ ကညောြေ က်က ို Google ၏ ထ နေ်းသ ြ်ေးသ ိုဝှက်ထောေး 

ရှ ြှုက ို ယြေိုအန ောအတွ  ကည ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OF9IDz8WWoMJ:https://www.facebook.

com/100554656949737/posts/international-idea-under-the-eu-funded-step-democracy-

programme-in-partnership-w/1259307497741108/  

Justice For Myanmar ြ က်နေှာမပငြ်ှတ်တြ်ေးပံိုြ ောေးက ို တွစတ်ောတွင ်တငထ်ောေးြေွဲ ပပီေးမြစ်ပါသည်။ 

https://twitter.com/JusticeMyanmar/status/1311576324033581056?s=20 

http://www.stepdemocracy.eu/index.php/news/details/169
https://www.facebook.com/internationalIDEAmyanmar/videos/1195076717541860
https://www.facebook.com/100554656949737/posts/international-idea-under-the-eu-funded-step-democracy-programme-in-partnership-w/1259307497741108/
https://www.facebook.com/100554656949737/posts/international-idea-under-the-eu-funded-step-democracy-programme-in-partnership-w/1259307497741108/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OF9IDz8WWoMJ:https://www.facebook.com/100554656949737/posts/international-idea-under-the-eu-funded-step-democracy-programme-in-partnership-w/1259307497741108/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OF9IDz8WWoMJ:https://www.facebook.com/100554656949737/posts/international-idea-under-the-eu-funded-step-democracy-programme-in-partnership-w/1259307497741108/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OF9IDz8WWoMJ:https://www.facebook.com/100554656949737/posts/international-idea-under-the-eu-funded-step-democracy-programme-in-partnership-w/1259307497741108/
https://twitter.com/JusticeMyanmar/status/1311576324033581056?s=20


 
 

န ိုငင်တံကောဒြီ ိုကအ စီနငှ အ် ွေးအကောက်ပွွဲ ကူ ညီအပေးအ ေး ငစ်တီက   (IDEA)  ြွွဲှေ့ဝငန် ိုငင်ြံ ောေးတွင ်  ွီဒင ်

( ြွွဲှေ့ဝငန် ိုငင်ြံ ောေးအကောငစ်ီ၏ ဥကက ဌ)၊ ဘယ်လ်ဂ္ ီယံ၊ စပ န၊် Australia၊ ဘောဘအဒါ စ်၊ ဘီနင၊် အဘော စ်ဝါနော၊ ဘ ောဇီေး၊ 

ကအနဒါ၊ က ပ် ဗောဒ၊ီ ြေ ီလီ၊ အကော စတော ီကော၊ ဒ ိုြီနကီံသြမတန ိုငင်၊ံ ြငလ်န၊် ဂ္ ောြဏ၊ီ ဂ္ါနော၊   နဒ ယ၊  ငဒ် ိုနေီးရှောေး၊ 

လူဇငဘ်က်၊ အြော် ီေးရှပ်၊ ြကက စီက ို၊ ြွနဂ်္ ိုလီယောေး၊ နြ်ဘီေးယောေး၊ နယ်သောလန၊် အနော်အဝေး၊ ပနောေးြောေး၊ ပီေးရူေး၊ ြ လစ်ပငေ်း၊ 

အပေါ်တူဂ္ီ၊ အတောင ်ောြ  က၊  ွစ်ဇောလန၊် တူနေီးရှောေးနငှ  ်ဥရိုအဂ္ွေးတ ို   ပါဝငသ်ည်။ ဂ္ ပနသ်ည်  လွတ်သအဘော အလ လောသူ 

န ိုငင်မံြစ်သည်။ 

 

 

ထပ်မ သ ရှ လ ုပေါက 

 တန ပမ င ် 

အ ်းပမ်းလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်  ုဒ ်- https://www.justiceformyanmar.org/  

ပ ုတူဝဘ်  ုဒ ်- https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တ စ်တ  - @justicemyanmar 

ပြ ဘုတ် - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.justiceformyanmar.org/?fbclid=IwAR2xsyTwCjUY0Yok3vg2JHenPw3S-HM3ah7b6yZb1Q31fl2BF9i-ADdI6cE
https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/?fbclid=IwAR0X9TxJ2LW6_ya4RQeDPSELQ8vlCjfEXh2yvd6I8WUBMhVDq52JCfZnGtU
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