mVoter 2020 ရှိ “လူမ ှိ ျိုး” နင့် “ဘာသာ” အခ က့်အလက့်မ ာျိုးကှိို ဖယ့်ရာျိုးပ ျိုးရန့် Justice For Myanmar မ
ထ ့်မံ ပ

ာင့်ျိုးဆိုှိ

မမန့်မာဥ ပေအရ မှိိုဘင
ှိို ျိုး့် အက့် လီပကျိုးရင့်ျိုး င
ွ ့် “လူမ ှိ ျိုး” နင့် “ဘာသာ” ထည့်သင
ွ ျိုး့် ရန့် မလှိို။
အ ောက်တိုဘော ၁၁၊ ၂၀၂၀၊ ရန်ကိုန် - အရွေးအကောက်ပွဲကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးမ ောွေးနင
ှ ် ၎င်ွေးတို မဘမ ောွေး၏ “လူမ ွေး” နှင်
“ဘောသော”

တိုကို

အ ော်ပပထောွေးပပွေး

မိုဘိုငွေး် က်လအကွေးရှငွေး် တက်

ရို ဟင်ဂ ော

မှတ်လကခဏောကို

နင
ို င
် တ
ံ ကောဒမိုကအရစနှင်

ပယ် က်ထောွေးသည်

အရွေးအကောက်ပွဲ ကူ

အရွေးအကောက်ပွဲ

ညအပွေးအရွေး င်စတက

(International IDEA) က တောဝန်ယူမှု ဆက်လက်ပ က်ကက်အနပြင်ွေး အပေါ် Justice For Myanmar
စိုွေးရမ်အနဆွဲ ပ စ်ပါသည်။ International IDEA
ယ်ရှောွေးပပွေးသည် ထ
အတောင်ွေးဆိုပါသည်။

အနပ င် “လူမ ွေး” နှင် “ဘောသော”

အနပ င်

ြ က် လက်မ ောွေး ောွေးလံိုွေးကို

ဆိုပါ မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် ကို ပတ်ထောွေးအပွေးရန် Justice For Myanmar က ထပ်မံ
“ပမန်မောနင
ို င
် ၏
ံ

မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် သည်

သက်ဆိုငရ
် ောဥပအဒနှငလ
် ိုပ်ထံိုွေးလိုပ်နည်ွေး

မ ောွေးအ ောက်ရှ အရွေးအကောက်ပွဲအကော်မရှင၏
် တောဝန်သောပ စ်သည်” ဟို စက်တင်ဘောလ ၂၉ ရက်အန တင် International
IDEA က ထက်ဆိုြွဲသည်။ သိုရောတင် ပမန်မောဥပအဒ

ရ ဤမိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် တင် “လူမ ွေး” နှင် “ဘောသော”

ထည်သင်ွေးရန် မလိုအ ကောင်ွေး မမတိုမှ အတွေ့ ရှြွဲသည်။ မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် တင်ပါသည် လူမ ွေးအရွေးြွဲပြောွေးမှု၊
ြွဲပြောွေးဆက်ဆံမှု

ြ က် လက်မ ောွေးသည်

ကမ်ွေး က်မှုကို

လှုံွေ့အဆော်အပွေးသည်။

တရောွေးရင်ဆိုငအ
် နရသည်

နင
ို င
် တ
ံ စ်ြိုနင
ှ ်

လို ပ်သည် တင်ကက စံိုစမ်ွေး စစစ်မှုမ ောွေးကို
ညြ က်ယူ

လိုပ်အဆောင်ထောွေးသည်

ကနက
် က်ရှုံ ွေ့ြ ပါသည်။
IDEA က

မိုနွေး် စကောွေးမ ောွေးကို
လူမ ွေးတိုနွေး်

ဦွေးတည်အစပပွေး

သတ်ပ တ်သည်

ဆက်ဆံအဆောင်ရက်ရောတင်

လူ

လူမ ွေးအရွေးနင
ှ ်

ရောဇဝတ်မှုပ င်
ြင် အရွေး

ဘောသောအရွေး
လက်ရှတင်

ပိုမို ောွေးအကောင်ွေးအစရန်

ောွေးစိုက်ပပ လိုပ်ပြင်ွေးမရှဘွဲ အရွေးအကောက်ပွဲအကော်မရှငန
် င
ှ ် သအဘောတူ

International

IDEA

ကို

Justice

For

Myanmar

အနပ င်

ဆိုပါ မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် ကို ဥအရောပသမဂဂမှ အငအ ကွေးအထောက်ပံြွဲပပွေး International

ောရှအ ောင်အဒွေးရှငွေး် နင
ှ ်

တူတွဲ က်လိုပ်ကိုင၍
် အရွေးသောွေး န်တွေးြွဲသည်ပ စ်ရော ယင်ွေး

ွဲွေ့ စည်ွေးမ ောွေးတင်

တောဝန်ရှပါသည်။
၂၀၂၀ ြိုနစ
ှ ် အ ောက်တိုဘော ၉ ရက်အနတင် International IDEA က သအဘောထောွေးထိုတ်ပပန်ြ က်တစ်အစောင်ကို
ထိုတ်ပပန်ြွဲသည်။

ဆိုပါ

ထိုတ်ပပန်ြ က်တင်

“ပပည်အထောင်စိုအရွေးအကောက်ပွဲအကော်မရှင၏
်

ရပ်တည်ြ က်သည်

လက်ရှအရွေးအကောက်ပွဲ ဥပအဒ

ရ ကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးမ ောွေး မပ စ်မအနတင်သင်ွေးရသည်

အပပောင်ွေးလွဲပပင်ဆင်ပြင်ွေး တက်
အရွေးအကောက်ပွဲ

၎င်ွေးတိုတစ်ဦွေးတည်ွေး

အကော်မရှငက
်

သအဘောထောွေးပ င်

ကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးမ ောွေး အနပ င်

ြ က် လက်မ ောွေး

ဆံိုွေးပ တ်ြငမ
် ရှပါ။

ပပည်အထောင်စို

မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် မှ

မမတို

ကိုယ်အရွေး ြ က် လက်မ ောွေးကို ဆနဒရှပါကရိုပ်သမ်ွေးနင
ို အ
် ကောင်ွေးလည်ွေး ဆံိုွေးပ တ်ြွဲပပွေးပ စ်ပါသည်” ဟို အ ကညော
ြွဲသည်။
၁။ Justice For Myanmar

အနပ င် ဥအရောပသမဂဂ၊ နင
ို င
် တ
ံ ကော IDEA နှင်

မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် မှ “လူမ ွေး” နှင် “ဘောသော”

ြ က် လက် ောွေးလံိုွေးကိုသော

ောရှအ ောင်အဒွေးရှငွေး် တိုကို

ယ်ရှောွေးရန် အတောင်ွေးဆိုြွဲပြင်ွေး

ပ စ်ပပွေး ပါဝင်သည် ြ က် လက်မ ောွေးကိုအပပောင်ွေးလွဲပပင်ဆင်ရန် အတောင်ွေးဆိုြွဲပြင်ွေး မဟိုတ်ပါ။
၂။ ပပည်အထောင်စိုအရွေးအကောက်ပွဲအကော်မရှင၏
်

ြန်ွေးကဏ္ဍ အပေါ် International IDEA ၏ ထိုတ်ပပန်ြ က် ရ

ပပည်အထောင်စို အရွေးအကောက်ပွဲအကော်မရှငတ
် င် “တစ်ဦွေးတည်ွေးသအဘောထောွေးပ င် ဆံိုွေးပ တ်ြင် မရှ" ဟို ဆိုသည်။ သိုရောတင်
ဆိုပါမိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် တည်အဆောက်သည် ြ န်တင် “တစ်ဦွေးတည်ွေး ဆံိုွေးပ တ်ြင”် ကို က င်သံိုွေးြွဲပပွေး
ပ စ်သည်။

mVoter

2020

မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် တင်

ပပည်အထောင်စိုအရွေးအကောက်ပွဲအကော်မရှငသ
် ို

ကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးမ ောွေးတင်သင်ွေးအသော ပံိုစံတင် ပါရှသည် ပ ည်သင်ွေးြ က်မ ောွေး ောွေးလံိုွေးကို ထည်သင်ွေးထောွေးပြင်ွေး
မဟိုတ်ပါ။

ဥပမော

ောွေးပ င်

အရွေးအကောက်ပွဲ

အကော်မရှငသ
် ိုကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေး

တင်သင်ွေးရသည်ပံိုစံတင်

အနရပ်လပ်စော၊ နင
ို င
် သ
ံ ောွေးစစစ်အရွေး ကဒ်ပပောွေး မှတ် စသည် ြ က်မ ောွေးကို တင်သင်ွေးရအသော်လည်ွေး mVoter 2020
တင်မူ ဤ

ြ က်မ ောွေးပါဝင်ပြင်ွေး မရှပါ။ မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် တင်

ြ က် လက် ြ ွေ့ကိုထည်သင်ွေးပပွေး၊

ပြောွေး ြ က်မ ောွေးကို ြ န်လှပ်ထောွေးရန် “တစ်ဦွေးတည်ွေး သအဘောထောွေးပ င် ဆံိုွေးပ တ်ြင”် ကို အရွေးအကောက်ပွဲအကော်မရှငမ
် ှ
က ငသ
် ံိုွေးြွဲသည်မှော ထင်ရှောွေးပါသည်။ ထိုအ ကောင် mVoter 2020 တင် “လူမ ွေး” နှင် “ဘောသော”

ြ က် လက်ကို

ထည်သင်ွေးရန် သတြ ပ်ဆံိုွေးပ တ်ြ က်ြ မှု ရှြွဲရမည် ပ စ်သည်။
၃။ mVoter 2020 တင် “လူမ ွေး” နှင် “ဘောသော”
IDEA ၏ “အရွေးအကောက်ပွဲဥပအဒ”
For Myanmar
ြ က် လက်

ြ က် လက် ထည်သင်ွေးမှုကို ကောကယ်ရန်

တက် International

အပေါ် ကိုွေးကောွေးြ က်သည် ဥပအဒအဘောင် အပြြံနင
ှ ် ကင်ွေးလတ်အနပါသည်။ Justice

အနပ င် မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် တစ်ြိုတင် ကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးမ ောွေး၏ “လူမ ွေး” နှင် “ဘောသော”
ထည်သင်ွေးထိုတ်ပပန်ရန်

လို ပ်သည်ဆအ
ို သော

မည်သည်ပပဌောန်ွေးြ က်

တစ်စံိုတရော

ကိုမှ

အရွေးအကောက်ပွဲဥပအဒတင် မအတွေ့ ရှပါ။

မှနစ
် င်စစ်မှော ပပည်သူလွှတ်အတော်နင
ှ ်

တည်ဆွဲ အရွေးအကောက်ပွဲဥပအဒမ ောွေးတင် အရွေးအကောက်ပွဲမွဲဆယ်စည်ွေးရို ွေးံ သည်
မွဲဆယ်မှုကို

တောွေးပမစ်သည်ဆိုသည်

“လူမ ွေးအရွေးကိုပ စ်အစ၊

ဘောသောအရွေးကိုပ စ်အစ

ဆနဒမွဲမအပွေးရန်အသော်လည်ွေးအကောင်ွေး
ယင်ွေးသိုပပ လိုပ်ရန်

ထပ်တူညအသော

ပပဌောန်ွေးြ က်သော
အ ကောင်ွေးပပ ၍

အပပောဆိုပြင်ွေး၊

ြါ “လူမ ွေး” နှင် “ဘောသော”
ရှပါသည်။

ပိုဒမ
်

ဆနဒမွဲအပွေးရန်

အဟောအပပောပြင်ွေး၊

၁၃

သံိုွေးပပ

(ဂ)

တင်

အသော်လည်ွေးအကောင်ွေး၊

အ ကညောြ က်ထိုတ်ပပန်ပြင်ွေး

သိုမဟိုတ်

ောွေးအပွေးလှုံွေ့အဆော်ပြင်ွေး” ကို တောွေးပမစ်ထောွေးပပွေး ၁၄ (ဋ) တင် လူမ ွေးအရွေးနင
ှ ် ဘောသောအရွေးကို

အ ကောင်ွေးပပ ၍ မွဲအပွေးရန်

ောွေးအပွေးလှုံွေ့အဆော်ပြင်ွေးကို တောွေးပမစ်ထောွေးသည်။

International IDEA ၏ founding statute နဒါန်ွေးတင် လူ
Justice For Myanmar

စိုွေးရ ပါ

အ ကညောြ က်မ ောွေးနင
ှ ် စောြ ပ်မ ောွေးတင် တရောွေးဝင်အ ကညော
တစ်ရပ် ပ စ်အ ကောင်ွေး

ြင် အရွေး တက် ကတကဝတ်တစ်ြို ပါရှသည်ကို

အနပ င် မှတ်သောွေးမပါသည်။ “လူ

ဒမိုကအရစသည် မရှမပ စ် အရွေးပါအ ကောင်ွေး၊

စ

မ ွေးသောွေးလွှတ်အတော်နစ
ှ ်ရပ်လံိုွေး၏

ြင် အရွေးမ ောွေးကို ပမငတ
် င်ရန်၊

ောမြံရန် တက်

ဝင် နင
ို င
် အ
ံ ရွေးဘဝတင် ပါဝင်ြငသ
် ည် နင
ို ်ငတ
ံ ကော
ောမြံထောွေးသည် လူ

ြင် အရွေးမ ောွေး၏

စတ် ပိုငွေး်

အလွေးထောွေးမှတ်ယူပါသည်” ဟို အရွေးသောွေးထောွေးပါသည်။ ပမန်မောနင
ို င
် တ
ံ င် လိုပ်အဆောင်သည်

စဉ်မ ောွေးတင် International IDEA မှ ယင်ွေး လူ

ြင်

အရွေး ကတကဝတ်ကို ပ ည်ဆည်ွေးအဆောင်ရက်သောွေးရန်

မမတိုမှ အတောင်ွေးဆိုသည်။
Justice For Myanmar ပမ ာပရျိုးဆခ
ိုှိ ွငရ
့် ှိသ ူ မရ

ောရှအ ောင်အဒွေးရှငွေး် တို အနနွဲ

လူမ ွေးအရွေးြွဲပြောွေးပပွေး

နာပမာင့်က “International IDEA၊ ဥအရောပသမဂဂ၊ နွဲ

ြွဲပြောွေးဆက်ဆံတွဲ

ဒမိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် တက်

တောဝန်ယူရမှောပ စ်ပပွေး ပပ ပပင်မှု လိုပ်ရပါမယ်။ ပမန်မောနင
ို င
် အ
ံ ရွေးအကောက်ပွဲကလည်ွေး တစ်လအတောင် မလိုအတောပါဘူွေး။
mVoter 2020 က

မိုနွေး် စကောွေးအတ၊ လူနည်ွေးစိုကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးအတ အပေါ် လူမ ွေးအရွေး

သအရ က်နမ်
ှ ြ မှု

အတကို ပ စ်အပေါ်အစြွဲပပွေး ဗိုဒဘ
ဓ ောသော မ ွေးသောွေးအရွေး စန်ွေးအရောက်သမောွေးအတကိုလည်ွေး ပိုပပွေးလိုပ်ရွဲကိုငရ
် ွဲ ပ စ်လောအစြွဲ
ပါတယ်။ လူနည်ွေးစိုကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးအတက သူတို Profile ကို

ယ်ရှောွေး ို UEC ကို အလ ောက်ထောွေးရမယ်

ဆိုတောက ဆအလ ော်မှုမရှပါဘူွေး၊ လက်ြံနင
ို စ
် ရောမရှပါဘူွေး။ ဒါဟော International IDEA
ဆိုငရ
် ောတောဝန်အတကို ပ က်ကက်တောကို ပပအနပါတယ်။
သူတိုရွဲ Profile ကို

အနနွဲ သူတိုရွဲ လူ ြင် အရွေး

ကယ်၍ လူနည်ွေးစို ကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးအတ အနနွဲ

ယ်ရှောွေး ို အလ ောက်ထောွေးြွဲမယ်ဆိုရင် မိုဘိုငွေး်

က်ပလအကွေးရှငွေး်

သံိုွေးပပ သူ မွဲဆနဒရှငအ
် တ

အနနွဲ

ွဲဒ

ကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးအတရွဲ

အရွေးအကောက်ပွဲယှဉ်ပပ င်မှုကို

အတွေ့ ပမင်နင
ို မ
် ှော

မဟိုတ်တွဲ တက်

အရွေးအကောက်ပွဲဆိုငရ
် ော နစ်နောမှုအတ ရှလောမှော ပ စ်ပါတယ်။ IDEA ရွဲ အပ ရှငွေး် မှုက ဒမိုကအရစစနစ်ကို
မဟိုတ်ဘွဲ လူနည်ွေးစိုအတကို ထြိုက်နစ်နောအစပပွေး
ပမတ်ထက်အစပါတယ်။
ပ စ်အပေါ်အစပြင်ွေးက

လူနည်ွေးစို

မ ွေးသောွေးအရွေး

ကိုယ်စောွေးလှယ်

ပမန်မောအရွေးအကောက်ပွဲ အပေါ်

ောွေးအပွေးပြင်ွေးမ ွေး

စန်ွေးအရောက် ကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးအတ တက်

အလောင်ွေးအတ တက်

ယံို ကည်နင
ို မ
် ှုကိုလည်ွေး

အနောက်ဆက်တွဲ

နစ်နောမှုအတ

ထြိုက်နစ်နောအစပါတယ်”

ဟို

အပပော ကောွေးြွဲသည်။
အ ောက်တိုဘော ၈ ရက်အန အ ကညောြ က်ပါ “mVoter2020 မဘ
ို ိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် နင
ှ ် ဆက်နယ်မှုမ ောွေးကို ရိုပ်သမ်ွေး

အ ကောင်ွေး” International IDEA ၏ ဆံိုွေးပ တ်ြ က်ကို Justice For Myanmar

အနပ င်

အလွေးထောွေး

မှတ်သောွေးပါသည်။
ဆက့်လက့်၍ မရ

နာပမာင့်က “International IDEA က mVoter2020 မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် နွဲ သူတိုရွဲ

ပတ်သတ်မှုအတကို ရိုပ်သမ်ွေးအ ကောင်ွေး ဆံိုွေးပ တ်တယ်။ တစ် က်မှောအတော မိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် က
ရှအနတိုနွေး် ၊ ထြိုက်နစ်နောမှုအတလည်ွေး ဆက်ပ စ်အနအစတိုန်ွေးပါ။ ဒါဟော

န်လိုငွေး် မှော

လန်တောဝန်မွဲရောက ပါတယ်။ ဒါဟော

International IDEA မှော ပဋပကခနင
ှ ် ပတ်သက်ရင် ြံစောွေးသရှနင
ို စ
် မ်ွေးမရှမှုကို ပပသအနပပွေး သူတိုရွဲ founding statute

နွဲ ည ရပ်တည်အဆောင်ရက် ို ပ က်ကက်မှုပွဲ ပ စ်ပါတယ်။ သူတို အနနွဲ “လူမ ွေး” နွဲ “ဘောသော”

ြ က် လက်အတကို

ယ်ရှောွေးပပွေး တွဲ ြ န် ထ ဒမိုဘိုငွေး် က်ပလအကွေးရှငွေး် ကို ရိုပ်သမ်ွေးထောွေးရမှော ပ စ်ပါတယ်။ ဥအရောပသမဂဂ၊

ောရှ

အ ောင်အဒွေးရှငွေး် နွဲ International IDEA တိုဟော ရို ဟင်ဂ ော မှတ်လကခဏောကို ပယ် က်ပပွေး လူမ ွေးအရွေး၊ ဘောသောအရွေး
ြွဲပြောွေးမှုအတနွဲ

သအရ က်နမ်
ှ ြ မှုအတ ပါဝင်အနတွဲ စ စဉ်တစ်ြိုကို ဆက်လက်အထောက်ပံအနတယ်ဆိုတောက

တန် ိုွေး

အပြြံမူအတ ကင်ွေးမွဲအနတော ပ စ်ပါတယ်” ဟို အပပော ကောွေးြွဲသည်။

အယ့်ေ ီ

ာမ ာျိုးသမ
ှိို

ခ
့် က့်

mVoter 2020 နှင် ပတ်သက်ပပွေး Justice For Myanmar ၏ ကနဦွေး သအဘောထောွေးထိုတ်ပပန်ြ က်ကို ယြိုအနရောတင်
ကည်ရှုပါ။
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/justice-for-myanmar-condemns-eu-idea-andasia-foundation-myvoter-2020-app-which-erases-rohingya-identity-and-instigates-racism-and-

buddhist-nationalism
နင
ို င
် တ
ံ ကောဒမိုကအရစနှင်

အရွေးအကောက်ပွဲ ကူ

ညအပွေးအရွေး င်စတက

(International

IDEA)

၏

ကနဦွေးသအဘောထောွေး ထိုတ်ပပန်ြ က်ကို ယြိုအနရောတင် ကည်ရှုပါ။
https://www.idea.int/news-media/news/statement-mvoter2020-myanmar
Justice For Myanmar ၏ ပထမ တိုနပပန်
် ြ က်ကို ယြိုအနရောတင် ကည်ရှုပါ။
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/international-idea-and-eu-funded-stepdemocracys-removal-of-digital-records-on-mvoter-2020-app-shows-shocking-disregard-oftransparency-and-accountability
mVoter 2020 မှ “လူမ ွေး” နှင် “ဘောသော”

ြ က် လက်မ ောွေးကို ယ်ရှောွေးရန် ၂၀၂၀ ြိုနစ
ှ ် အ ောက်တိုဘော ၉ ရက်စွဲပ င်

Society for Threatened Peoples (GfbV) က ဂ ောမဏတင် သအဘောထောွေး ထိုတ်ပပန် ြ က်တစ်ရပ် ထိုတ်ပပန်ြွဲ။
https://www.gfbv.de/de/news/wahlen-in-myanmar-10264/
ရို ဟင်ဂ ောကိုယ်စောွေးလှယ်အလောင်ွေးမ ောွေး ောွေး
သံိုွေး နှုနွေး် ကို
အထအထ

ယ်ရှောွေးရန်

တင်ွေး အရွေးမွေးထံသို

ရည်ညွှနွေး် ကော

နင
ို င
် တ
ံ ကောဒမိုကအရစနှင်

ပ်ပလအကွေးရှငွေး် တင်ွေး

သံိုွေးစွဲထောွေးသည်

“ဘဂဂ ါလ”

ညအပွေးအရွေး

င်စတက

အရွေးအကောက်ပွဲ ကူ

တ် င်အပွေးစောတစ်အစောင်ကို ဆဒင် ရပ်ဘက်

ွဲွေ့

စည်ွေးမ ောွေးက ၂၀၂၀ ြိုနစ
ှ ်

အ ောက်တိုဘော ၉ ရက်အနတင် ထိုတ်ပပန်ြွဲ။
https://www.rohingyapost.com/open-letter-to-the-secretary-general-of-international-idea-kevincasas-zamora/
၂၀၂၀ ြိုနစ
ှ ် အ ောက်တိုဘ ၉ ရက်အနတင် စစ်တပ်ကက ွေးကိုငပ
် ါတ ကံြိုငအ
် ရွေးနင
ှ ် ံွေ့ ပ ွေးအရွေးပါတ၏ ဥကကဌ ပ စ်သူ
ဦွေးသန်ွေးအဌွေးက မွဲဆယ်စည်ွေးရို ွေးံ အရွေးပွဲတစ်ြိုတင် လူမ ွေးအရွေးြွဲပြောွေးမှုမန်ွေးြန်ွေးတစ်ရပ် အပပော ကောွေးြွဲ။

ဆိုပါမနြ
် န်ွေးတင်

“က အနော်ဟော နင
ို င
် ပံ ြောွေးတိုငွေး် ပပည်က အသွေးနွဲ အသွေးအနှောဟိုတ်မဟိုတ် စစ်အဆွေးနင
ို ပ
် ါ တယ်” ဟို အပပော ကောွေးြွဲ။ ပိုမိုသရှရန်
ယြိုအနရောတင် ကည်ရှုပါ။
https://myanmar-now.org/en/news/usdp-chair-says-there-are-no-muslims-or-chinese-in-his-familysbloodline
၂၀၂၀ ြိုနစ
ှ ် အ ောက်တိုဘော ၁၀ ရက်အနတင် Global Affairs Canada ၏ အပပောအရွေးဆိုြငရ
် ှသူက mVoter 2020 နှင်
ပတ်သက်ပပွေး the Globe and Mail တင် တိုနပ် ပန်အပ ကောွေးရောတင် “အရွေးအကောက်ပွဲ အကော်မရှငရ
် ွဲ မိုဘိုငွေး်

က်ပလအကွေးရှငွေး် မှော ရို ဟင်ဂ ောအတကို ဘဂဂ ါလ ပ စ် အပပောင်ွေးလွဲထောွေးတောက
ရပ်တည်ြ က်ကို ကိုယ်စောွေးမပပ ပါဘူွေး … ဘဂဂ ါလ သံိုွေး

နှုနွေး် ပါ

ပငင်ွေးဆန်တွဲ မည်သည် သံိုွေး နှုွေးံ ပါဝင်မှုကိုမဆို ပငမ်ွေးြ မ်ွေးပပွေး
ပ က်စွေးအစရန်

ွဲဒ

အရွေးကစစ အပေါ် ကအနဒါရွဲ

ဝင် ရို ဟင်ဂ ောအတရွဲ

မှတ်လကခဏောကို

ောွေးလံိုွေးပါဝင်တွဲ အရွေးအကောက်ပွဲ ကက ကောလကို

လောွေး လောမ ောွေး ပ စ် ရှု ပမင်ပါတယ်” ဟို အပ ကောွေးြွဲ။ အဆောင်ွေးပါွေး ပပည် စံိုကို ဤအနရောတင်

ကည်ရှုပါ။
https://www.theglobeandmail.com/world/article-myanmar-election-app-comes-under-fire/
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