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 International IDEA’s website <https://www.idea.int/news-media/ multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-
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                       ၃ ၀၀                                                                                 

ကိစ္စဟုတ်မဟုတ်ကုိ                                   ။  

                                                                       

    ပါေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵအေပါ် အယဳုအကကည်ရိှမှုအတွက် ပထမဆဳုဵေသာ စမ်ဵသပ်ချက်မှာ ြပည်တွင်ဵေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵ 

ကျင်ဵပနုိင်မှုရိှမရိှပင် ြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် တရုတ်နုိင်ငဳအတွင်ဵမှြပင်ပသ့ုိ COVID-19 ေရာဂါ အကကီဵအကျယ်ကူဵစက်မှု 

စတင်ြခင်ဵသည် ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳသ့ုိ ေရာက်ရိှပျ ဳ့န့ဳှသွာဵသည်ဴအခါ ကုိရီဵယာဵအစုိဵရအေနြဖင်ဴ ေရာဂါကူဵစက်မှုရိှမရိှ 

စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ ေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵ၊ လူနာနှင်ဴထိေတွ့ခဴဲသူမျာဵအာဵ ေြခရာခဳြခင်ဵ၊ တစ်ဦဵတည်ဵသီဵြခာဵခဲွေနေစြခင်ဵ (self-

isolation)၊ တစ်ဦဵနှင်ဴတစ်ဦဵ ခပ်လှမ်ဵလှမ်ဵခွာ၍ ေနေစြခင်ဵ (socila distancing)နှင်ဴ  ြပည်ပမှေရာက်ရိှလာသူမျာဵထဳမှ 

ေရာဂါမကူဵစက်ေစရန်ခဲွထာ ြဵခင်ဵ (quarantine) တ့ုိ အပါအဝင် တင်ဵကျပ်သည်ဴအစီအမဳမျာဵ ေပါင်ဵစပ်ထာဵသည်ဴ ကန့်သတ်ထိန်ဵချု ပ်မှု 

အစီအစဉ်တစ်ခုကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဴဲသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နုိင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာ ဥပေဒြပုလွှတ်ေတာ် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵကုိ မူလက 

စီစဉ်ထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ ဧပပီလတွင်2 အချန်ိမီ ကျင်ဵပနုိင်ြခင်ဵရိှမရိှဟူသည်ဴ အေြခအေနနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ နုိင်ငဳေရဵဆုိင်ရာနှင်ဴ 

ြပည်သူလူထုကကာဵ ေဆွဵေနွဵြငင်ဵခဳုပဲွမျာဵတွင် အေစာပုိင်ဵ၌ မေသချာမေရရာြဖစ်ေနခဴဲသည်။ ဗုိင်ဵရပ်စ်အာဵ ေအာင်ြမင်စွာ 

ကန့်သတ်ထိန်ဵချုပ်နိ ုင်သညဴ်အချနိ်တွင် အဆိုပါမေသချာမေရရာမှုမျာဵကို ေရှာင်ရှာဵနိ ုင်ခဲ ဴကာ ေရွေဵေကာက်ပွ ဲမျာဵကို 

ဆက်လက်ကျင်ဵပရန် ဆဳုဵြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်ဵဆီသ့ုိ လမ်ဵေဖာက်နုိင်ခဴဲသည်။ 

 သ့ုိေသာ်လည်ဵ COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵအတွက် ေဆာင်ရွေက်ရန်ရိှသည်ဴ 

နုိင်ငဳေရဵစက်ဝန်ဵ(Political agenda)တွင် အဓိကကျသည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵအေပါ် သိသိသာသာ သက်ေရာက်မှုရိှခဴဲသည်။ 

နှစ်ဆန်ဵပုိင်ဵတွင် ကူဵစက်ေရာဂါြပန့်ပွာဵမှုကုိ ဦဵစာဵေပဵခဴဲေသာ်လည်ဵ အြခာဵေသာကိစ္စရပ်မျာဵထက်စာလျှင် ပဳုမှန်ကိစ္စရပ်မျာ ြဵဖစ်ေသာ 

နုိင်ငဴဳစီဵပွာဵဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှု၊ မကကာေသဵမီက ြပုလုပ်ခဴဲသည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု3၊ ကုိရီဵယာဵဒီမုိကရက်တစ် 

ြပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳ (ေြမာက်ကုိရီဵယာဵနုိင်ငဳ)နှင်ဴ ဆက်ဆဳေရဵတ့ုိ ကဴဲသ့ုိေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵက မဲအမျာဵစုကုိ လွှမ်ဵမုိဵခဴဲေကကာင်ဵ 

ေတွ့ရသည်။ နုိင်ငဳ၌ COVID-19 ကူဵစက်မှုကျေရာက်ခဴဲရာတွင် အစုိဵရ၏ ေနှဵေကွဵသည်ဴ ကနဦဵတ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွေက်ချက်ေကကာင်ဴ 
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                                                     ၁ ၉၆      '       အန္တရာယ်            ၊                 

                   အန္တရာယ်ေပါ်ေပါက်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵေသာေရှာင်လွှဲ၍မရသည်ဴ အေကကာင်ဵကိစ္စမျာဵြဖစ်ေပါ်လာပါက' သမ္မတသည် 
ေရွေဵေကာက်ပဲွအာဵ ေရွှေ့ဆုိင်ဵနုိင်ရန် အာဏာနှင်ဵအပ်ထာဵသည်။ 
3
 ၂ ၀၂ ၀                                                                    ၂ ၀၁ ၉                                သမ္မတနုိင်ငဳ၏ 

ေရွေဵေကာက်ပဲွဥပေဒအာဵ အဓိကအေြပာင်ဵအလဲကကီဵနှစ်ခု ြပုလုပ်ခဴဲရာ- (က) လွှတ်ေတာ်တစ်ရပ်စနစ် နုိင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာလွှတ်ေတာ်၏ ကုိယ်စာဵလှယ်ေနရာ ၃၀၀ 
အတွက် ြပင်ဆင်လုိက်သည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွစနစ်အရ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵသည် ဆန္ဒမဲကုိ နှစ်ကကိမ် တစ်ပပိုင်နက်တည်ဵ ေပဵရမည်- မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုလျှင် 
ကုိယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵသာ အနုိင်ရမည်ဴ မဲဆန္ဒနယ်မျာဵတွင် မဲအမျာဵဆဳုဵရရိှသူတစ်ဦဵသာ အနုိင်ေပဵမည်ဴ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်ေနရာေပါင်ဵ ၂၅၃ 
ေနရာအတွက် တစ်ကကိမ်မဲေပဵရမည်၊ ကျန်ရိှသည်ဴ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်ေနရာေပါင်ဵ ၄၇ ေနရာအတွက် ပါတီအချ ိုဵကျကုိယ်စာဵြပုစနစ်ြဖင်ဴ 
ေရွေဵချယ်မည်ြဖစ်၍ ေနာက်တစ်ကကိမ်ကုိမူ နုိင်ငဳေရဵပါတီတစ်ခုအာဵ မဲေပဵရမည်။ (ခ) မဲေပဵခွင်ဴရိှသည်ဴ အသက်ကန့်သတ်ချက်ကုိ ၁၉ နှစ် မှ ၁၈ နှစ်သ့ုိ 
ေလျှာဴချလုိက်သည်။ 
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ကူဵစက်ေရာဂါအာဵ ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရန် အေရဵကကီဵမှုသည် တစ်ရိှန်ထုိဵတက်လာပပီဵ ဆဳုဵြဖတ်ချက်ချရန်လုိအပ်သည်ဴ 

ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာကိစ္စရပ်တစ်ခုအြဖစ် အလျင်အြမန်ပင် ြဖစ်ေပါ်ခဴဲသည်။  

ဤကဴဲသ့ုိေသာ ထူဵြခာဵသည်ဴအေြခအေနမျ ိုဵမျာဵတွင် နုိင်ငဳေရဵပါတီကကီဵနှစ်ခု (လက်ရိှအာဏာရပါတီနှင်ဴ အတုိက်အခဳပါတီ) 

အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵသည် နုိင်ငဳေရဵဆုိင်ရာနှင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ အခွင်ဴအလမ်ဵ ြဖစ်လာခဴဲသည်။ 

သမ္မတမွန်ေဂျအင်ဵ (Moon Jae-in)၊ အစုိဵရအဖဲွ့နှင်ဴ အာဏာရ ကုိရီဵယာဵ ဒီမုိကရက်တစ်ပါတီ (DPK) တ့ုိအေနြဖင်ဴ ချမှတ်ခဴဲသည်ဴ 

အစီအမဳမျာဵ၏ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုရိှြခင်ဵနှင်ဴ လက်ရိှြဖစ်ေပါ်ေနေသာ အကျပ်အတည်ဵကုိ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵတ့ုိတွင် 

၎င်ဵတ့ုိ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကုိ ေဖာ်ထုတ်ြပသရန် အေရဵကကီဵလာခဴဲသည်။ အြခာဵတစ်ဖက်တွင်မူ အတုိက်အခဳတ့ုိသည် ကူဵစက်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵအေပါ် အစုိဵရ၏တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွေက်မှုသည် မလဳုေလာက်ေကကာင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ မှတ်ယူချက်အရ COVID-19 အာဵ 

ထိန်ဵချုပ်မှု မေအာင်ြမင်ြခင်ဵသည် နုိင်ငဴဳစီဵပွာဵကုိ ကစဉ်ဴကလျာဵြဖစ်ေစလိမ်ဴမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵကုိ ေြပာကကာဵကာ 

သိမ်ဵသွင်ဵစည်ဵရဳုဵမှုမျာဵ အာဵစုိက်လုပ်ေဆာင်ခဴဲကကသည်။ 

ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵစီမဳခန့်ခဲွေရဵအတွက် စမ်ဵသပ်ချက်တစ်ခု  

ဒုတိယအေနြဖင်ဴ အလွန်အေရဵပါေသာစမ်ဵသပ်ချက်မှာ ကျယ်ြပန့်ေသာ ကမ္ဘာဴအြမင်ြဖစ်သည်။ နုိင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာ 

ေရွေဵေကာက်ပဲွတစ်ခုကုိ ကျင်ဵပခဴဲသည်ဴ ေရှ့ေဆာင်နုိင်ငဳမျာဵ4အနက်မှ တစ်နုိင်ငဳြဖစ်ေသာေကကာင်ဴ ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ၏ ၂၁ ကကိမ်ေြမာက် 

နုိင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာဥပေဒြပုလွှတ်ေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵ ကျင်ဵပြခင်ဵသည် စတင်ြပင်ဆင်သည်ဴအဆင်ဴမျာဵကတည်ဵက တစ်ကမ္ဘာလဳုဵ၏ 

စိတ်ဝင်စာဵမှုကုိ ရရိှခဴဲသည်။ ကမ္ဘာဴတုိက်ကကီဵမျာဵအာဵလဳုဵမှ ေရွေဵေကာက်ပဲွစီမဳခန့်ခဲွေရဵအဖဲွ့တွင် တာဝန်ထမ်ဵရွေက်ေနကကေသာ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ၊ ပညာရှင်မျာဵ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ 

နုိင်ငဳေရဵသမာဵမျာဵသည် ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳအာဵ မျက်စိေဒါက်ေထာက် ေစာင်ဴကကည်ဴကကသည်။ ဤကဴဲသ့ုိေသာ တမူထူဵြခာဵသည်ဴ 

စိန်ေခါ်မှုအေြခအေနမျာဵေအာက်တွင် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵကုိ စီမဳခန့်ခဲွလျက်ရိှသည်ဴ နုိင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် (National 

Election CCommission) ကုိ အနီဵကပ်ေစာင်ဴကကည်ဴကာ အဆုိပါေရွေဵေကာက်ပဲွ၏ ေအာင်ြမင်ြခင်ဵနှင်ဴ ကျရှုဳဵြခင်ဵမျာဵမှ   

အဓိကကျသည်ဴ သင်ခန်ဵစာမျာဵယူ၍ ဖိအာဵမျာဵေပဵလျက်ရိှသည်ဴေမဵခွန်ဵမျာဵအတွက် အေြဖမျာဵေပဵပါလိမ်ဴမည်-  

                                                                                                         ။ 

မဲဆန္ဒရှင်အေနြဖငဴ် လုဳေလာက်သညဴ် အာမခဳချက်နှငဴ် ယုဳကကည်မှုရှိရှ ိ မဲေပဵနိ ုင်ရန် ထိုအစီအမဳမျာဵကို 

မည်သည်ဴအတုိင်ဵအတာအထိ ေဆာင်ရွေက်ခဴဲသနည်ဵ။ 

 ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါသည် နုိင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ၏ မဲဆွယ်စည်ဵရဳုဵေရဵနှင်ဴ လူထုပရိတ်သတ်ထဳေရာက်ရိှမှုတ့ုိကုိ မည်သ့ုိေသာ 

သက်ေရာက်မှုြဖစ်ေစခဴဲသနည်ဵ။ 

                                                           
4
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 COVID-19 ေရာဂါေကကာင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵထိခုိက်နုိင်ေြခမျာဵရိှသည်ဴအတွက် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ လာေရာက်မဲေပဵမှုကုိ 

အဟန့်အတာဵ ြဖစ်ေစခဲဴပါသေလာ။ ထို ့ေကကာငဴ် မဲေပဵသူအေရအတွက်ကို သက်ေရာက်မှုရှ ိခဲ ဴပါသေလာ။ 

ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ခဴဲသည်ဴ အခက်အခဲသည် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵအေပါ် အမျာဵယဳုကကည်လက်ခဳမှုနှင်ဴ 

တရာဵဝင်ြဖစ်မှုတ့ုိကုိ ေလျာဴကျေစသည်ဴအဆင်ဴထိ ေရာက်ရိှခဴဲပါေလာ။ 

 ေနာက်ဆဳုဵအေနြဖင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵဆက်လက်ကျင်ဵပရန် ဆဳုဵြဖတ်ခဴဲြခင်ဵေကကာင်ဴ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵနှင်ဴ 

မဲရဳုတာဝန်ရိှပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵထိခုိက်နုိင်ေြခမျာဵ ပုိရိှခဴဲပါသေလာ။ 

ြြစ်ရိုဵြြစ်စဉ်မဟုတ်သည်ဴ အေြြေအေေမျ ိုဵမျာဵအတွက် အထူဵအစီအမဳမျာဵ 

COVID-19 ြပဿနာ စတင်ေပါ်ေပါက်ချနိ်မှစ၍ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵ ဆက်လက်ကျင်ဵပရန် ဆဳုဵြဖတ်ချက် 

တရာဵဝင်ြဖစ်ပပီဵေနာက် နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် (NEC) သည် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ မဲေပဵရာတွင် အလဳုခခုဳဆဳုဵပတ်ဝန်ဵကျင် 

တစ်ခြုဖစေ်စရန် အာမခဳသညဴ ် ၎င်ဵ၏ကတိကဝတ်နှငဴ်  စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကိြုပသရန် ချက်ချင်ဵအေရဵယူေဆာင်ရွေက်ခဲဴသည်၊ 

'ကူဵစက်မှုမရှိေအာင် အတတ်နုိင်ဆဳုဵေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵသည် အေကာင်ဵဆဳုဵေရွေဵေကာက်ပဲွစမဳီခန့ခ်ွမဲှုပင်ြဖစ်သည်ဟူေသာ 

ယဳုကကည်မှုနှင်ဴအတူ နုိင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် (NEC) သည် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏လဳုခခုဳေရဵအတွက် စုိဵရိမ်ေကကာင်ဴကကမှု 

မရှိဘဲ မဲေပဵနုိင်ရန် အာမခဳေသာ အစီအမဳမျာဵကုိ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွေက်ပါမည်' ဟု နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာမ်ရှင်ဉက္ကဋ္ဌမှ 

မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအာဵ အာမခဳသညဴ် အမျာဵြပည်သူဆုိင်ရာ ေကကညာချက်တစ်ေစာင်ကိ ုထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။  

ထိုသို ့ေကကညာပပီဵေနာက် နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် အထူဵအစီအမဳမျာဵစွာ ထုတ်ြပန်ကာ 

၎င်ဵ၏ကတိကဝတ်ကို မဆိုင်ဵမတွပင် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်၍ လာေရာက်မဲေပဵသူမျာဵ ထိခိုက်မှုနှငဴ ် မဲေပဵရာတွင် 

ဗိုင်ဵရပ်စ်ပျ ဳ့နှ ဳ ့ကူဵစက်မှု ေလျာဴနည်ဵေစရန် ေဆာင်ရွေက်ခဲဴသည်။  

ေရွေဵေကာက်ပွဲကျင်ဵပမညဴ်ရက်မတိုင်မီ ရက်မျာဵခွဲ၍ မဲေပဵခွငဴ်ကို အာဵေပဵြခင်ဵ  

အထူဵအစီအမဳမျာဵအနက်မှ ပထမတစ်ခုမှာ မဲေပဵခွငဴ ်ရှ ိသူမျာဵအာဵလုဳဵကို ေရွေဵေကာက်ပွဲေန့မတိုင်မီ 

မဲေပဵခွငဴ်ဆိုင်ရာ ြပဌာန်ဵချက်မျာဵကို အြပညဴ်အဝအသုဳဵချရန် ဦဵစွာတိုက်တွန်ဵခဲ ဴရသည်။ ကကိုတင်မဲေပဵသညဴ် 

ဤနည်ဵလမ်ဵကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကကာဵြဖတ်ေရွေဵေကာက်ပွ ဲမျာဵတွင် ပထမဆုဳဵအကကိမ်အြဖစ် မိတ်ဆက်ခဲ ဴပပီဵ 

ေနာက်နှစ်တွင် နိုင်ငဳတစ်နဳတစ်လျာဵ ကျင်ဵပခဲ ဴသညဴ် ေဒသန္တရေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵ၌ ကျငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွေက်ခဲဴသည်။ 

မည်သညဴ်ေဒသတွင်ေနထိုင်သညဴ် မဲဆန္ဒရှင်မဆို ေရွေဵေကာက်ပွ ဲေန့မတိုင်မီ မဲေပဵခွငဴ ်ကို ခွငဴ ်ြပုခဲ ဴသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ေရွေဵေကာက်ပွ ဲမျာဵအတွက် ေရွေဵေကာက်ပွ ဲေန့မတိုင်မီ မဲေပဵြခင်ဵကို ဧပပီလ ၁၀ ရက်နှငဴ် ၁၁ ရက်တို ့တွင် ြပုလုပ်ခဲဴပပီဵ 

နိုင်ငဳအနှဳ ့ မဲရု ဳေပါင်ဵ ၃,၅၀၀ ဖွငဴ်လှစ်ထာဵခဲဴသည်။ ဤေရွေဵေကာက်ပွ ဲမျာဵ၌ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵကို ေရွေဵေကာက်ပွ ဲေန့မတိုင်မီ 

မဲေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ြပဌာန်ဵချက်မျာဵအာဵ အသုဳဵချရန် တိုက်တွန်ဵရသညဴ်အေကကာင်ဵမှာ ေရွေဵေကာက်ပွ ဲေန့တွင် မဲရုဳမျာဵ၌ 

စုရုဳဵေရာက်ရှ ိလာမည်ဟု ေမျှာ်မှန်ဵထာဵသညဴ် မဲဆန္ဒရှင်အေရအတွက်ကို ေလျှာဴချရန် ကကိုဵပမ်ဵခဲဴြခင်ဵပင် ြဖစ်သည်။   
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            ပါသညဴ် အစီအမဳတစ်ရပ်မှာ ေဆဵရုဳမျာဵနှငဴ် အြခာဵေဆဵကုသေရဵအေဆာင်မျာဵတွင် 

ေဆဵကုသမှုခဳယူလျက်ရှ ိသညဴ် COVID-19 ေရာဂါသည်လူနာမျာဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရာဂါကူဵစက်ခဳရသူမျာဵနှငဴ် 

ထိေတွ့မှုရိှခဴဲသည်ဴအတွက် ေရာဂါမကူဵစက်ေစရန်ခဲွထာ ြဵခင်ဵ (quarantine)နှင်ဴ တစ်ဦဵတည်ဵသီ ြဵခာဵခဲွေနေစြခင်ဵ (self-isolation) တ့ုိ 

ခဳယူေနသည်ဴ နုိင်ငဳသာဵမျာဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ ေနအိမ်မှမဲေပဵခွငဴ်ြပဌာန်ဵချက်မျာဵ (ေရွေဵေကာက်ပွဲေန့မတိုင်မီ 

စာပို ့စနစ်ြဖငဴ် မဲေပဵြခင်ဵ)ကို တိုဵချ ဲ့ခဲ ဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ သာမန်အေြခအေနမျာဵနှငဴ် ယခင်ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵ၌ 

သီဵြခာဵမဲေပဵခွငဴ်ရှ ိသူမျာဵတွင်5 အကကုဳဵဝင်မှသာလျှင် ေနအိမ်မှမဲေပဵခွငဴ်ြပဌာန်ဵချက်မျာဵကို အသုဳဵြပုခွငဴ ်ရှ ိသည်။ 

စာပို ့စနစ်ြဖငဴ် မဲေပဵရန် ‘ေနအိမ်မှမဲေပဵြခင်ဵ’ ေလျှာက်ထာဵမှုကို ေဒသန္တရအုပ်ချုပ်ေရဵရုဳဵ၌ မတ်လ ၂၄ရက်မှ ၂၈ 

ရက်ကကာဵတွင် စာရင်ဵသွင်ဵရသည်။  

ထို ့အြပင် နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်(NEC)သည် ‘ေနအိမ်မှမဲေပဵြခင်ဵ’ ေလျှာက်ထာဵခွငဴ် 

တရာဵဝင်ကာလ ကုန်ဆုဳဵသွာဵသညဴ်အတွက် ေလျှာက်ထာဵနိုင်ြခင်ဵမရှိခဲ ဴသညဴ် COVID-19 ကူဵစက်ခဳရသညဴ်သူမျာဵ 

ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွငဴ ်ကို အာမခဳသညဴ် ေဆာင်ရွေက်ချက်မျာဵကို လုပ်ေဆာင်ေပဵခဲ ဴသည်။ အဆိုပါလူနာမျာဵသည် 

ေဆဵရုဳမျာဵနှငဴ် အြခာဵေဆဵကုသေရဵအေဆာင်မျာဵအတွင်ဵ အထူဵမဲရုဳမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵကာ ေဆဵဝါဵနှငဴ ် 

အေထာက်အကူြပုဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ်တကွ ေရွေဵေကာက်ပွဲမတိုင်မီမဲေပဵနိုင်ခဲ ဴသည်။  

                                                       

ထို ့အြပင် နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်(NEC)သည် ဧပပီလ ၁၅ ရက်တွင် ကျင်ဵပသညဴ် 

ေရွေဵေကာက်ပွ ဲေန့၌ နိုင်ငဳအနှဳ ့ရှ ိ မဲရု ဳေပါင်ဵ ၁၄,၃၀၀ သို ့ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်မဲေပဵလိုသူမျာဵအတွက် ပိ ု၍လုဳခခုဳစွာ 

မဲေပဵနိုင်သညဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်တစ်ခုကို အာမခဳသညဴ် တင်ဵကျပ်ေသာအစီအမဳမျာဵ ထုတ်ြပန်ခဲ ဴသည်။  ထုတ်ြပန်အပပီဵတွင်  

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်(NEC)သည် မဲရုဳအြပင်ဖက်တန်ဵစီြခင်ဵမှသည် မဲရုဳမျာဵအတွင်ဵ လူမျာဵစုခပုဳမှုကို 

ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵနှငဴ ် မဲေပဵရာတွင် အသုဳဵြပုသညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵ  ေဘဵကင်ဵစွာအသုဳဵြပုနိုင်ေရဵအထိ မဲေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

အဆငဴ်မျာဵတစ်ေလျှာက် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအာဵ ေရာဂါကူဵစက်မှု အန္တရာယ်ကို ကန့်သတ်ထိန်ဵချုပ်နိ ုင်ရန် အေရဵကကီဵသညဴ် 

လုဳခခုဳေရဵအစီအမဳမျာဵနှငဴ် ကကိုတင်ကာကွယ်မှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ခဲ ဴသည်။  

မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအတွက်လမ်ဵညွှန်တွင် ပါဝင်ေသာ တင်ဵကျပ်သညဴ် လဳုခခုဳေရဵအစီအမဳမျာဵနှငဴ် ကကိုတင်ကာကွယ်မှုမျာဵ- 

 မဲေပဵရန်တန်ဵစီရာတွင် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵသည် နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵ (face masks) ကို တပ်ထာဵရမည်။ 

 မဲရု ဳအတွင်ဵ မဝင်ေရာက်မီ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵကို ထိရန်မလိုသညဴ်အပူချနိ်တိုင်ဵသာမိုမီတာြဖငဴ် 

စစ်ေဆဵရမည်- ၃၇.၅ ဒီဂရီဆဲစီဵရပ်စ်ထက် ကိုယ်ပူချနိ်ြမငဴ်တက်ေနသူမျာဵ သို ့မဟုတ် 

                                                           
5
                                               ၊                                      ၊                           

                                             ၊                                   ၊            ။ 
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အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာြပဿနာရှိသညဴ် လက္ခဏာြပေနသူသူမျာဵကို ကာကွယ်ေရဵအဆငဴ် 

ပိုမိ ုြမှငဴ ်တင်ထာဵသညဴ် အထူဵမဲရု ဳမျာဵသို ့ လွှဲေြပာင်ဵမဲေပဵေစခဲဴသည်။  

 မဲဆန္ဒရှင်မျာဵသည် တစ်ဦဵနှငဴ်တစ်ဦဵ အနည်ဵဆုဳဵ ၁မီတာ ခွာ၍ လုဳခခုဳသညဴ်အကွာအေဝဵြဖစ်ေစရန် 

ထိန်ဵသိမ်ဵြပုမူရမည်။ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ ထိုသို ့ခပ်လှမ်ဵလှမ်ဵေနကကသညဴ်အကွာအေဝဵကို တိတိကျကျ 

လုပ်ေဆာင်နိငု်ေရဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် မဲရုပဳရဝုဏ်တစ်ေလျှာက် စနစ်ကျသညဴ် သေကေတမျာဵနှင်ဴ 

အမှတ်အသာဵမျာဵကို ြပုလုပ်ေပဵခဲဴသည်။ 

 မဲဆန္ဒရှင်မျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ မှတ်ပဳုတင်ကတ်မျာဵကုိ အဆင်သင်ဴ စစ်ေဆဵခဳနုိင်ရန် လုပ်ေဆာင်ထာဵေစကာ 

လက်မျာဵကိုေဆဵေကကာသန့်စင်ပပီဵ ထာဵရှိေပဵထာဵသညဴ် ပလတ်စတစ်လက်အိတ်မျာဵကို 

ဝတ်ဆင်ရသည်။ 

 မဲရု ဳအတွင်ဵသို ့ မဲေပဵရန်ဝင်ေရာက်ခွငဴ်ရပပီဵသည်နှငဴ် မဲဆန္ဒရှင်သည် စစ်ေဆဵသညဴ်ေနရာတွင် 

၎င်ဵတို ့၏မှတ်ပုဳတင်နှငဴ် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆဵမှုခဳယူရန် တပ်ဆင်ထာဵေသာ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (mask) ကို 

 ဏ                                    ။ 

 မဲဆန္ဒရှင်သည် နှာေခါင်ဵစည်ဵ (mask) ကိုြပန်လည်တပ်ဆင်ပပီဵ ဝတ်ထာဵသညဴ်လက်အိတ်မျာဵြဖငဴ်ပင် 

မဲလက်မှတ်မျာဵကို လက်ခဳရယူေဆာင်ရွေက်ကာ မဲေပဵရသည်။ 

 ေနာက်ဆုဳဵ၌ မဲရုဳမှထွက်ခွာသညဴ်အခါ ထွက်ေပါက်နာဵတွင်ထာဵရှ ိသညဴ် အမှိုက်ပု ဳဵထဲသို ့ 

လက်အိတ်မျာဵကိုချွတ်ပစ်ရသည်။  

                                                ပါေသာအစီအမဳတစ်ခုမှာ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအတွက် 

လမ်ဵညွှန်တစ်ခုကို ြပုလုပ်ခဲ ဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ယင်ဵလမ်ဵညွှန်တွင် မဲေပဵသညဴ်အဆငဴ်တစ်ဆငဴ်ချင်ဵစီ၌ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ 

လိုက်နာရန်လိုအပ်သညဴ် အေသဵစိတ်ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵနှငဴ် စီစဉ်ထာဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ လုဳခခုဳေရဵအစီအမဳမျာဵနှငဴ် 

ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵမျာဵ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွ ဲေကာ်မရှင် (NEC)သည် လမ်ဵညွှန်စာအုပ်ကို 

ြဖစ်နိုင်သမျှ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ြဖန့်ြဖူဵနိုင်ရန် အာဵထုတ်မှုမျာဵကို ထင်ထင်ရှာဵရှာဵပင် လုပ်ေဆာင်ခဲဴသည်။   

မဲရု ဳတာဝန်ရှ ိ ဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် ရှင်ဵလင်ဵ၍ တင်ဵကျပ်သညဴ် ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို လိုက်နာရသည်။ 

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵတွင် နှာေခါင်ဵစည်ဵ (mask)နှငဴ် ပလတ်စတစ်လက်အိတ်ဝတ်ရန်၊ တင်ဵကျပ်သညဴ် 

တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိုက်နာရန်၊ ေရွေဵေကာက်ပွ ဲ အကကိုေန့မျာဵတွင် မဲရုဳအာဵ သန့်စင်ပပီဵ  

မဲရု ဳပရဝုဏ်အတွင်ဵသို ့ မဲေပဵမှုမစတင်ခင် မည်သူ့ကိုမျှ ဝင်ေရာက်ခွငဴ ်မြပုရန် ၊ မဲရု ဳအတွင်ဵခန်ဵမျာဵ၊ မဲေပဵရာတွင် 

အသုဳဵြပုသညဴ်တဳဆိပ်တုဳဵမျာဵနှငဴ ် ေရွေဵေကာက်ပွဲအေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵကို ပု ဳမှန်ပိ ုဵသတ်ေပဵရန်နှငဴ ် 

မဲရု ဳပရဝုဏ်အတွင်ဵ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵမွန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵတို ့ ပါဝင်သည်။ 
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ရဲအရာရှိမျာဵ၊ မီဒီယာမျာဵမှ သတင်ဵေထာက်မျာဵနှငဴ် ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵအတွက်  လုဳခခု ဳေရဵ 

အစီအမဳမျာဵကိုလည်ဵ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵနှငဴ် အလာဵတူပင် ေဆာင်ရွေက်ေပဵခဲဴသည်။ ဆိုဵလ်ပမို့နှငဴ ် ဒယ်ဂူဵပမို့ရှ ိ COVID-19 

လူနာ ၃,၀၀၀ ေကျာ်နှငဴ ် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ ၁,၀၀၀ နီဵပါဵတို ့အတွက်  အထူဵမဲရုဳမျာဵတွင် စီမဳေဆာင်ရွေက်ကကသညဴ် 

မဲရု ဳဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် ကူဵစက်နိ ုင်ေြခြမငဴ ်မာဵမှုကို ကာကွယ်ရန် ကိုယ်လုဳဵြပညဴ်အကာအကွယ်ဝတ်စု ဳ၊ မျက်နှာအကာ၊ 

နှာေခါင်ဵစည်ဵ (mask)နှငဴ ် ပလတ်စတစ်လက်အိတ်တို ့ ကဲဴသို ့ေသာ ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵကို ဝတ်ဆင်ရသည်။ 

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် ချမှတ်ခဲဴသညဴ် အထူဵအစီအမဳမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

ေနာက်ထပ်မဲရု ဳဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ ၂၀,၀၀၀ အသုဳဵြပုရန် လိုအပ်ေကကာင်ဵ အတည်ြပုခဲဴသည်။ 

ေနာက်ဆုဳဵအချနိ်ေရာက်မှ မိတ်ဆက်ခဲဴသညဴ် အထူဵအစီအမဳမျာဵလည်ဵရှ ိသည်။ ေရာဂါမကူဵစက်ေစရန်ခဲွထာဵြခင်ဵ 

(quarantine)ကုိ မိမိတို ့ေနအိမ်တွင်သာ ြပုလုပ်ရသူမျာဵအာဵ တရာဵဝင်သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် မဲရုဳပိတ်ချနိ်ပပီဵေနာက် 

ေနအိမ်တိုက်ခန်ဵမှ မဲေပဵရန် မဲရု ဳမျာဵသို ့ သွာဵလာခွငဴ ်ြပုခဲဴသည်။ အြခာဵမဲဆန္ဒရှင်မျာဵမှာမူ မဲရု ဳပိတ်ပပီဵေနာက် 

မဲေပဵခွငဴ်မရှ ိပါ။ 

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် မဲေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ေဆာင်ရွေက်ရန် အစီအမဳမျာဵကို  

မိတ်ဆက်ြခင်ဵအြပင် နိ ုင်ငဳြပင်ပတွင်ေရာက်ရှိေနသူမျာဵ ကကိုတင်မဲေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵ  (Out-of-Country Voting) 

အတွက် ထိေရာက်တင်ဵကျပ်သညဴ် အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်ရန်လည်ဵ မြဖစ်မေနလုပ်ေဆာင်ခဲ ဴရသည်။ COVID-19 ေရာဂါ 

ပျ ဳ့နှ ဳ ့မှုြမငဴ်မာဵသညဴ် နိ ုင်ငဳမျာဵတွင် ေတာင်ကိုရီဵယာဵနိ ုင်ငဳသာဵ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ၏ လုဳခခုဳေရဵအေပါ်စိုဵရိမ်မှုမျာဵနှငဴ်  

အိမ်ရှင်အစိုဵရမျာဵက ချမှတ်ထာဵသညဴ် အြပင်မထွက်ရအမိန့်မျာဵ  (lockdowns)နှငဴ် အသွာဵအလာထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာ 

အြခာဵတင်ဵကျပ်သညဴ် ကန့်သတ်ချက်မျာဵေကကာငဴ် အြပင်ထွက်၍ မဲေပဵနိ ုင်မှုမရှိြခင်ဵတို ့သည် နိ ုင်ငဳေပါင်ဵ ၅၅ 

နိုင်ငဳခန့်တွင် ြပုလုပ်ရန်စီစဉ်ထာဵေသာ နိုင်ငဳြပင်ပတွင်ေရာက်ရှိေနသူမျာဵ ကကိုတင်မဲေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

ရပ်ဆိုင်ဵရန် နိ ုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အာဵ တွန်ဵပိ ု ့ခဲ ဴသည်။ အချ ို့သဳတမန်အဖွဲ့မျာဵသည်လည်ဵ ၎င်ဵတို ့၏ 

မဲေပဵသညဴ်ကာလကို ေလျှာဴချရန် တိုက်တွန်ဵခဲ ဴကကသည်။ 

ြပည်သူလူထုနှငဴ ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵနှငဴ ် ထိေတွ့မှုရှ ိရန် ၎င်ဵပိုင်ဆိုင်သညဴ် ရုပ်သဳလိုင်ဵမှ 

သတင်ဵစကာဵပါဵြခင်ဵမျာဵ (NEC eTV)၊ နိုင်ငဳေတာ်ပိ ုင်ရုပ်သဳလိုင်ဵတွင် မဲေပဵြခင်ဵနှငဴ ် သက်ဆိုင်သညဴ် 

သတင်ဵအချက်အလက်ေကကာ်ြငာမျာဵ မကကာခဏ ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳအနှဳ ့ ပိ ုစတာမျာဵနှငဴ် စာတန်ဵမျာဵကပ်ြခင်ဵနှငဴ ် 

ေရွေဵေကာက်ပွ ဲေန့မတိုင်မီ မဲေပဵြခင်ဵနှငဴ ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေန့မဲေပဵြခင်ဵတို ့ ြပုလုပ်ေနစဉ် မဲရုဳမျာဵအတွင်ဵတွင် 

လမ်ဵညွှန်စာအုပ်အပိုမျာဵ ခင်ဵကျင်ဵြပသထာဵြခင်ဵတို ့ကဲဴသို ့  အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို 

အသုဳဵြပုခဲ ဴသည်။  



8 
 

မဲေပဵြခင်ဵနှင်ဴ မဲေရတွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုရိှေအာင ်ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ  

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ ချမှတ်ခဲဴသညဴ် တင်ဵကျပ်ေသာ လုဳခခု ဳေရဵအစီအမဳမျာဵနှငဴ် 

ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵမျာဵသည် အမျာဵြပည်သူကျန်ဵမာေရဵကို ေစာငဴ်ေရှာက်ရန်ရည်ရွေယ်သည်ဟု ထင်ရှာဵေသာ်လည်ဵ 

မဲေပဵြခင်ဵနှငဴ ် မဲေရတွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပါဝင်ခွငဴ ်ရရှိေရဵနှငဴ် ပွငဴ ်လင်ဵြမင်သာမှုအဆငဴ်အတန်ဵကို မလွဲမေသွပင် 

သက်ေရာက်မှုရှ ိခဲ ဴသည်။ ချမှတ်ခဲ ဴသညဴ် ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵမျာဵကို ယုတ်ေလျာဴမှုမရှိေစဘဲ အဆိုပါလိုအပ်ချက်ကို 

တုဳ ့ြပန်ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် နိ ုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွ ဲေကာ်မရှင်သည် နှစ်ရက်ကကာြပုလုပ်ခဲ ဴသညဴ် ေရွေဵေကာက်ပွဲေန့ 

မတိုင်မီမဲေပဵသညဴ်အချနိ်နှငဴ ် ေရွေဵေကာက်ပွဲေန့မဲေပဵသညဴ်အချနိ်တို ့တွင် ၎င်ဵပိ ုင် eTV ရုပ်သဳလိုင်ဵနှငဴ ် နိ ုင်ငဳေတာ်ပိ ုင် 

ရုပ်သဳလုိင်ဵမျာဵ၌ မဲရုအဳစီအစဉမ်ျာဵကုိ ပဳုမှန်ကကာဵြဖတ်ထညဴ်သွင်ဵကာ တုိကရ်ိုကထု်တ်လွှငဴ်ြခင်ဵြဖင်ဴ အာဵကိုဵေဆာင်ရွေက်ခဲဴသည်။ 

တုိကရ်ိုကရ်ိုကကူ်ဵသူမျာဵသည ် နိုင်ငဳအန့ဳှနှငဴ် ကမ္ဘာတလွှာဵမှ ကကညဴ်ရှုသူမျာဵအာဵလဳုဵကိ ု ေရွေဵေကာက်ပဲွလုပ်ငန်ဵစဉ် 

အဆငဴ်အမျ ိုဵမျ ိုဵကို မိမိတို ့ေနအိမ်မှ ကကညဴ်ရှုနိ ုင်ေအာင် ေဆာင်ရွေက်ေပဵခဲဴကကသည်။ တိုက်ရိ ုက်ထုတ်လွှငဴ်ေပဵခဲ ဴသညဴ် 

ေရွေဵေကာက်ပဲွလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်အမျ ိုဵမျ ိုဵမှာ မဲေပဵနုိင်ရန် ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် စတင်မဲေပဵြခင်ဵ၊ ဆက်လက်မဲေပဵကကြခင်ဵ၊ 

မဲရု ဳပိတ်ြခင်ဵနှငဴ ် မဲလက်မှတ်မျာဵ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵနှငဴ ် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ မဲေရတွက်ရန်ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ ် 

စတင်ေရတွက်ြခင်ဵ၊ မဲေရတွက်မှု ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵနှငဴ ် မဲေရတွက်မှုပပီဵဆုဳဵြခင်ဵတို ့ ပါဝင်သည်။  

လူတစ်ဦဵနှငဴ ်တစ်ဦဵ ထိေတွ့မှုမရှိေစရန် ကန့်သတ်သညဴ် ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵအစီအမဳေနာက်တစ်ခုအြဖစ် 

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် ြဖတ်သွာဵြဖတ်လာမဲေပဵြခင်ဵကုိလည်ဵ မိတ်ဆက်ရန် ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵခဲဴသည်။ 

ြဖတ်သွာဵြဖတ်လာမဲေပဵြခင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် မဲေပဵမညဴ်သူမျာဵသည် အထူဵမဲရု ဳမျာဵတွင် တန်ဵစီေနရာယူ၍  

မဲေပဵကကရမည်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို ့စီဵနင်ဵလာသညဴ်ယာဉ်ေပါ်တွင်သာ ေနကကရမည်။ သို ့ေသာ်လည်ဵ ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵ 

ကျင်ဵပမည်ဴရက် နီဵကပ်လာေသာေကကာင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာမ်ရှင်သည် ဤနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ မဲေပဵရန်နည်ဵလမ်ဵကုိ 

မိတ်ဆက်ရန် ေနာက်ကျသွာဵသြဖငဴ် ချန်လှပ်ထာဵခဲဴရသည်။  

မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် ေဖာ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵ  

COVID-19 ေရာဂါ ပျ ဳ့နှ ဳ ့မှုသည် နိ ုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵနှငဴ် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵ 

အစဉ်အလာအာဵြဖငဴ် အသုဳဵြပုခဲ ဴသညဴ် မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵြပုလုပ်ရန်နည်ဵလမ်ဵမျာဵအေပါ် ကကီဵကကီဵမာဵမာဵ 

ထိခိ ုက်မှုရှ ိေစခဲဴသည်။ အင်အာဵြပချတီက်ပွဲမျာဵ၊ ြပည်သူလူထုထဳ မိန့်ခွန်ဵေြပာကကာဵြခင်ဵမျာဵ၊ အုပ်စုကကီဵမာဵသညဴ် 

မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအတွက် ရန်ပု ဳေငွရှာေဖွေရဵ စကာဵစစ်ထိုဵပွဲမျာဵ၊  သို ့မဟုတ် တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်ဵ 

မဲဆွယ်ြခင်ဵမျာဵသည် လူကိုယ်တိုင်မဲဆွယ်ရသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖစ်ပပီဵ အသစ်စက်စက် COVID-19 ေရာဂါေကကာငဴ် 

လက်ေတွ့အေြခအေနတွင် တာဵြမစ်မိန့်ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵအစီအစဉမ်ျာဵြဖစ်သည်။ ေတာင်ကိရုီဵယာဵနိုင်ငဳသည် 

တစ်နိုင်ငဳလုဳဵအြပင်မထွက်ရအမိန့် (lockdown) ချမှတ်မထာဵေသာ်လည်ဵ အခမ်ဵအနာဵမျာဵကျင်ဵပြခင်ဵနှငဴ ် 
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လူထုစုေဝဵပွ ဲမျာဵတက်ေရာက်ြခင်ဵတို ့အာဵ တာဵြမစ်ြခင်ဵနှငဴ ် လူတစ်ဦဵနှငဴ်တစ်ဦဵ ခပ်လှမ်ဵလှမ်ဵေနရန်နှငဴ ် 

ထိေတွ့မှုမရှိေစရန်လိုအပ်ြခင်ဵတို ့သည် ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵ ကျင်ဵပသညဴ်အချနိ်ထိ ေနရာယူထာဵခဲဴသည်။ 

အဆိုပါတာဵြမစ်ချက်မျာဵသည ် နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵနှငဴ် လွှတ်ေတာ်ကိယ်ုစာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵကုိ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵေရှ့ေမှာက်သ့ုိ 

ေရာက်ရှိနိ ုင်သညဴ် အြခာဵမဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို မြဖစ်မေနသုဳဵစွဲေစခဲဴသည်။  

ေရှာင်လွှဲ၍မရသညဴ်အချက်မှာ ယခင်ေရွေဵေကာက်ပွ ဲနှငဴ ်ယှဉ်ပါက ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေရွေဵေကာက်ပွဲေအာင်နိ ုင်ေရဵ 

မဲဆွယ်ြခင်ဵအစီအစဉ်မျာဵသည် အလွန်ပင်သိုသိုသိပ်သိပ်နှငဴ ် ပပီဵဆုဳဵခဲဴသည်။ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵေရှ့ေမှာက်သို ့ ေရာက်ရှိရန်  

နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵနှငဴ် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵသည် ၎င်ဵတို ့၏ အစဉ်အလာမဲဆွယ်နည်ဵလမ်ဵအစာဵ 

လူမှုကွနယ်က်မီဒီယာမျာဵမှတဆင်ဴ ဗီဒီယုိြဖင်ဴသတင်ဵစကာဵပါဵြခင်ဵ၊ စာတုိေပဵပုိ့ြခင်ဵ (SMS)နှငဴ် မုိဘုိင်ဵဖနု်ဵအပလီေကဵရှင်ဵ 

(mobile phone apps) တို ့ကို အဓိကထာဵသညဴ် အွန်လိုင်ဵနှငဴ ် ဒီဂျစ်တယ်နည်ဵပညာသို ့ ကူဵေြပာင်ဵခဲဴရသည်။ 

ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵအချ ို့သည် ပိ ုမိ ုေရှ့ေရာက်နိုင်သမျှ ဆန်ဵသစ်သညဴ်နည်ဵပညာမျာဵ အသုဳဵြပုခဲ ဴကကသည်။ 

Augmented Reality (AR) နည်ဵပညာ6ကို ငှာဵရမ်ဵအသုဳဵြပုကာ မိမိတို ့အာဵ ေထာက်ခဳသူမျာဵထဳ လုဳဵဝနီဵပါဵ 

အိမ်တိုင်ယာေရာက်ကဲဴသို ့ပင် အြပန်အလှန်ေြပာဆိုလုပ်ေဆာင်ခဲဴကကသည်။ အြခာဵကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵသည် 

၎င်ဵတို ့မဲဆန္ဒနယ်အတွင်ဵရှိ အိမ်နီဵနာဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် သန့်ရှင်ဵေရဵြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ ် လမ်ဵမျာဵအတွင်ဵပိုဵသတ်ြခင်ဵတို့  

ကဲဴသို ့ေသာ COVID-19 နှငဴ် ဆက်စပ်သညဴ် အလုပ်မျာဵတွင် လုပ်အာဵေပဵ (volunteer) ြပုလုပ်ခဲဴကကသည်။ အြခာဵ 

အြခာဵေသာသူမျာဵမှာ ပိ ု၍ပင်အစဉ်အလာအတိုင်ဵ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵအေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ်  ၎င်ဵတို ့အာဵ 

ေရွေဵချယ်ခဲဴပါက ေဆာင်ရွေက်ေပဵမညဴ်အချက်မျာဵအေကကာင်ဵ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ေရွေဵေကာက်ပွ ဲဆိုင်ရာ 

သတင်ဵအချက်အလက်စာအုပ်ငယ်မျာဵ ရိုက်နှ ိပ်၍ နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵရှိ အိမ်ေထာင်စုမျာဵထဳ ြဖန့်ေဝခဲ ဴကကသည်။   

ကိုရီဵ ယာဵသမ္မတနိုင်င ဳေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵစီမဳြေေ့်ြေွဲမှုမ ှရရှိလာသည်ဴ သငြ်ေေ်ဵစာမျာဵ 

 မဲရုမဳျာဵပိတ်ပပီဵသညဴ်ေနာက်တွင်၂၀၂၀ နိုင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာဥပေဒြပုလွှတ်ေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵ၏ ကနဦဵေအာင်ြမင်မှု (၂) 

ခုကို သိသာထင်ရှာဵစွာေတွ့ြမင်ခဲဴရပါသည်။ COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါ ကူဵစက်နိငု်ေြခ ြပင်ဵထန်ေနေသာ်လည်ဵ 

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့၏ ဟာကွက်မရှိစီမဳခန့ခ်ွမဲှုနှငဴ် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ၏ ပါဝင်မှုအဆင်ဴ (Participation Level) 

တ့ုိသည် ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့မှ တင် ကဵကပ်ေသာအကာအကွယ် အစီအမဳမျာဵကုိ  ေကာင်ဵမွန်စွာ ေဆာင်ရွေက်နုိင်ခဴဲေကကာင်ဵ 

အေစာပုိင်ဵကာလဝေိသဿလက္ခဏာမျာဵအြဖစ် ေဖာ်ေဆာင်ေပဵခဴဲသည်။  

 

                                                           
6
 AR                                                                                                                                 

    ၏                                                                  ။                                    AR 
                                                       (3D)       ပါ                             မဲဆန္ဒရှင်မျာဵနှငဴ် ေတွ့ဆုဳေစ၍ 
အြပန်အလှန်ေဆွဵေနွဵေစခဴဲသည်။ AR                အသဳုဵြပုသူမျာဵ ရုိက်ကူဵ လုိက်သည်ဴ ဓာတ်ပုဳမျာဵနှင်ဴ ဗီဒီယိုမျာဵတွင်     ပါ ကိယ်ုစာဵလှယ်၏ပုဳရိပ် 
ေပါ်ထွကလ်ာကာ၊ အဆုိပါဓာတ်ပုဳနှငဴ် ဗီဒီယိုမျာဵကိ ုအြခာဵေသာ အာဵေပဵေထာက်ခဳသူမျာဵထဳသ့ုိ ြပန်လည်ေဝမျှနိုင်သည်။ 
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ပူဵေပါင်ဵ ပါဝငသ်ည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵ 

 ကကိုတင်မဲ(advance vote) ေပဵပိငု်ခွင်ဴရှိသူ၏ ၄ ပဳု ၁ ပဳုေကျာ်နှငဴ် ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့မတုိင်မီမဲေပဵြခင်ဵ (early voting) 

ြပဌာန်ဵချက်မျာဵသည ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့တွင် မဲရုမဳျာဵတွင် လူထူထပ်နိငု်မညဴ် မဲဆန္ဒရှင်အေရအတွက်အာဵ ေလျာဴချနိုင်ခဲဴပါသည်။ 

ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့မတုိင်မီမဲေပဵြခင်ဵ (early voting) သည် မဲေပဵသအူေရအတွက် ၂၆.၇ ရာခုိင်နှုန်ဵ  (မဲဆန္ဒရှင် ၁၂ သန်ဵခန့ ်

လျှ ို့ဝှက်မဲေပဵစနစ်ကိ ု အသဳုဵြပု၍ ကကိုတင်မဲေပဵြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵအာဵ အသဳုဵြပုခဲဴေကကာင်ဵ နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာမ်ရှင်မှ 

အတည်ြပုခဲဴသည်) ြဖင်ဴ ဧပပလီ (၁၁) ရက်ေန့ တွင် ပပီဵ ဆုဳဵခဲဴသည်။ ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့မတုိင်မီမဲေပဵြခင်ဵ (early voting) မှာ 

ပပီဵ ခဲဴသည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ပါက တစ်ဟုန်ထုိဵ မျာဵြပာဵလာခဲပဴါသည်။7  မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့ 

မတုိင်မီမဲေပဵြခင်ဵ (early voting) သည် ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့တွင် မဲသွာဵေရာက်ေပဵြခင်ဵထက် ပုိမုိလဳုခခုဳစိတ်ချရသည်ဟု 

ယဳုကကည်ခဲဴကကသညဴ်အတွက် ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့မတုိင်မီမဲေပဵြခင်ဵ မှတ်တမ်ဵတေလျှာက်တွင် အြမင်ဴမာဵဆုဳဵြဖစ်ခဲဴသည်။   

 Covid-19 ကူဵစက်ေရာဂါေကကာင်ဴ ေဆဵရုဳတက်ေနကကသညဴ် လူနာမျာဵအတွက် ေနအိမ်မှ မဲေပဵြခင်ဵ (home voting) ကို 

တိုဵြမှငဴ ်ြခင်ဵသည် အေရဵကကီဵေသာအစီအမဳတစ်ခုြဖစ်ခဲဴပါသည်။ home voting မဲေပဵြခင်ဵမှာ ထူဵထူဵြခာဵြခာဵ 

ပမာဏတိုဵမျာဵလာြခင်ဵမရိှေသာ်လည်ဵ Covid-19 ကူဵစက်ေရာဂါ ခဳစာဵေနရေသာ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ၏ မဲေပဵနုိင်ခွငဴ်ရှိြခင်ဵအာဵ 

အာမခဳချက်ေပဵနုိင်ခဲသဴည်။ 

၂၀၂၀ ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵအာဵ ဆက်လက်ကျင်ဵပရန် ခက်ခက်ခဲခဲ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချလျှင်ချြခင်ဵ  

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့အေနြဖင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွလုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ် ရလဒ်အာဵ အဓိက အြငင်ဵပာွဵနိုင်သညဴ် Covid-

19 နှင်ဴဆက်စပ်၍ ရင်ဆုိင်ကကုဳေတွ့လာနိုင်သညဴ် မျာဵြပာဵလှသညဴ် စိန်ေခါ်မှုမျာဵကုိ ရှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်ခဲဴသည်။ သိသာထင်ရှာဵသညဴ် 

စိုဵရိမ်ပူပန်မှုမှာ လူထူထပ်သညဴ် မဲရုမဳျာဵတွင် မဲေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵနိုင်သညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ 

မဲရုသ့ုိဳလာေရာကြ်ခင်ဵမရိှြခင်ဵ၊8 မဲေပဵသဦူဵေရေလျာဴနည်ဵြခင်ဵနှငဴ် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵအာဵ အမျာဵယဳုကကည်လက်ခမဳှုကိ ု

ချနိ်ထုိဵြခင်ဵတ့ုိပင် ြဖစ်ခဲဴသည်။  

သ့ုိေသာ်၂၀၂၀ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵအတွက် မဲေပဵသဦူဵေရမှာ စိုဵရိမ်ပူပန်မှုနှငဴ်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်ခဲဴသည်။ ဧပပလီ (၁၅) 

ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵဖငွဴ်လှစ်ခဲဴသညဴ်မဲရု ဳ ၁၄,၃၃၀ ရုဳတွင် တန်ဵစီ၍ မဲေပဵဖို့ မိမိတို့ အလှညဴ်ေရာက်ရန် စိတ်ရှည်စွာ 

ေစာင်ဴဆုိင်ဵရင်ဵ ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵသည် ယခင်မရိှခဴဲဖူဵေသာ လဳုခခုဳမှုအကာအကွယ်မျာ ြဵဖင်ဴ အေရအတွက်မျာ ြဵပာဵစွာ 

 ေရွေဵေကာက်ပဲွကို ပါဝင်ခဲကဴကသည်။ နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ြပန်ခဲဴသညဴ် ကနဦဵရလဒ်မျာဵတွင် နိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵ 

                                                           
7 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကျင်ဵပခဲဴသည်ဴ ၂၀ ကကိမ်ေြမာက ်နုိင်ငဳလုဳဵဆုိင်ရာ ဥပေဒြပုလွှတ်ေတာ် ေရွေဵေကာက်ပွမဲျာဵတွင် early voting ရာခိငု်နှုန်ဵမှာ  

၁၂.၁၉ ရာခုိင်နှုန်ဵအြဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည်။ 
8
 မတ်လလယ်အတွင်ဵ ကျင်ဵပခဴဲသည်ဴ ြပင်သစ်နုိင်ငဳ၏ ပမို့ ေတာ်ဝန်ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵနှင်ဴ မာလီနုိင်ငဳ (Mali) တွင် ကျင်ဵပခဴဲသည်ဴ ပါလီမန်ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵတွင် 

မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ ပါဝင်မှုသည် ဆိုဵဆုိဵဝါဵဝါဵ ထုိဵဆင်ဵသွာဵခဲဴသည်။ 
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ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵတွင် ပါဝင်ခငွဴ်ရိှသူ ၄၄ သန်ဵ၏ ၆၆ ရာခုိင်နှုန်ဵ ပါဝင်ခဲသဴည်။ (၁၉၉၂ ခုနှစ်ကတည်ဵမှစတင်၍ အမျာဵဆုဳဵေသာ 

မဲေပဵသဦူဵေရြဖစ်သည်)9 

မကကာမီက ြပုလုပ်ခဲဴသည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု (မဲေပဵခွငဴ်ရိှသညဴ် မဲဆန္ဒရှင် အသက် 

ကန့်သတ်ချက်အာဵ ၁၉ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်သ့ုိ ေြပာင်ဵလဲလုိက်ြခင်ဵ) ေကကာင်ဴ မဲေပဵသူဦဵေရ ြမင်ဴတက်လာြခင်ဵ ြဖစ်ေကာင် ြဵဖစ်နုိင်ေပသည်။  

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အသက်ခန္ဓာအာဵ အန္တရာယ်ေပဵနိုင်ေြခရှိေသာ်လည်ဵ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ မဲေပဵခွငဴ်အာဵ 

ရရှိနိ ုင်ရန် ေဆာင်ရွေက်မှု၊ စည်ဵရု ဳဵလှုဳ့ေဆာ်နိုင်မှု၊ တိုက်တွန်ဵနိုင်မှုတွင် နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့၏ 

ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုအစွမ်ဵနှငဴ် ထူဵြခာဵေြပာင်ေြမာက်သညဴ် ရလဒ်မျာဵအြဖစ် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵတွင် ြပည်သူလူထုပါဝင်ြခင်ဵ 

ကိန်ဵ ဂဏန်ဵက ေဖာ်ြပလျက်ရှိသည်။  

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အေနြဖင်ဴ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ၏ လဳုခခုဳမှုကိ ု ကာကွယ်နိငု်မည်ဴ အစီအမဳမျာဵကို 

ြပည်သူလူထုထဳ စနစ်တကျ ေကကညာသည်ဴအြပင် ထုိအစီအမဳမျာဵအာ  ဵအဘယ်ေကကာင်ဴ ြပုလုပ်ရသည်ဟူသည်ဴ အေကကာင်ဵရင်ဵမျာဵကုိလည်  ဵ

ရှင်ဵရှင်ဵလင်ဵလင်ဵ တင်ြပခဲသဴည်။ ထုိကဲဴသ့ုိ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာပပီဵ  ကကိုတင်ြပင်ဆင်မှုရှိေသာ ချဉ်ဵကပ်မှုသည် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ 

မဲေပဵေနစဉ်အတွင်ဵ ေရာဂါကူဵ စက်မှုအန္တရာယ်အနည်ဵဆဳုဵ ြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွေက်နိုင်ခဲဴရုသဳာမက နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵနှင်ဴ 

လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵကုိ ၎င်ဵတ့ုိ၏မဲဆွယ်စည်ဵရဳု ြဵခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ အကန့်အသတ်မျာဵကကာဵ နုိင်နုိင်နင်ဵနင်ဵ 

လွယ်ကူေချာေမွ့စွာေဆာင်ရွေက် နိုင်ေစခဲသဴည်။(မဲဆန္ဒရှင်မျာဵဆီသ့ုိ ေရာကရိှ်နိုင်မညဴ ် ေရွေဵချယ်စရာေြဖရှင်ဵနည်ဵမျာဵကုိ 

ချမှနေ်ဆာင်ရွေက်ရန် အချနိ်ေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ) 

ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ မဲသွာဵေပဵြခင်ဵေကကာင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵအာဵ စုိဵရိမ်ရသညဴ် အေြခအေနကကာဵမှ 

ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ၏ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ နိုင်ငဳသာဵတာဝန်ကိ ု ထမ်ဵေဆာင်ရန် ခိင်ုမာေသာ ဆဳုဵြဖတ်ချက်ကုိ 

ေရွေဵေကာက်ပဲွတွင် မဲဆန္ဒေပဵမှု မျာဵြပာဵြခင်ဵြဖင်ဴ သရုပ်ြပခဴဲကကသည်။ ဤမကကုဳစဖူဵေသာ အေြခအေနသည် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴ 

၎င်ဵတ့ုိ၏မဲေပဵရန်အခွငဴ်အေရဵကို ပုိ၍ တန်ဖုိဵထာဵတတ်ေစခဲသဴည်။ ( အနည်ဵဆုဳဵ Covid-19 virus ပုိဵအာဵအနုိင်ယူရန် နည်ဵ 

အြဖစ် ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳသ/ူသာဵမျာဵက မဲေပဵခဴဲကကသည်) 

ေရွေဵေကာက်ပွ ဲမျာဵ ဆက်လက်ကျင်ဵပရန် ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် သငဴ်ေတာ်မှန်ကန်မှုရှိသေလာ သို ့မဟုတ် 

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် မဲရုဝဳနထ်မ်ဵမျာဵသည ်ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုအန္တရာယ်ကိ ု ြမငဴ်တက်ေစခဴဲသေလာ ဟူသညဴ် 

အချက်တ့ုိကုိ ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ ဆန္ဒမဲေပဵမှု ပပီဵ ဆုဳဵသည်နှငဴ် ဆဳုဵြဖတ်ေဖာ်ြပရန် အချနိ်မတန်ေသဵေပ။ 

သ့ုိေသာ် ေသချာသည်ဴအရာတစ်ခုမှာ နုိင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်မှ ချမှတ်ထာဵသည်ဴ တိကျေသာ ကျန်ဵမာေရဵအကာအကွယ် 

အစီအမဳမျာဵနှင်ဴ ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵမျာဵအာဵ တင်ဵတင်ဵကျပ် ကျပ်ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵသည် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ၏ 

                                                           
9 ကိရုီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ၏ ပပီဵခဲဴသည်ဴ အမျ ိုဵသာဵညီလာခဳေရွေဵေကာက်ပွမဲျာဵတွင် International IDEA အဖွဲ့၏ မဲေပဵသူ ဦဵေရ Database အရ ၂၀၁၆ 

ခုနှစ်တွင် ၅၈.၀၃ ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၅၄.၂၆ ရာခိင်ုနှုန်ဵနှငဴ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၄၆.၀၁ ရာခုိင်နှုန်ဵတို့ ြဖစ်သည်။  
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စိုဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵကို ေလျာဴနည်ဵေစခဲသဴည်။ အဆိုပါ အစီအမဳမျာဵနှငဴ် ကကိုတင်ကာကွယ်ြခင်ဵမျာဵသည် ေရာဂါပုိဵကူဵစက်မှု 

ြဖစန်ိုင်ေချရိှသညဴ်အန္တရာယ်အာဵ ကာကွယ်ဖ့ုိရန်လဳုေလာကခ်ဲပဴါသေလာ သ့ုိမဟုတ် မဲဆန္ဒရှင်အမျာဵအြပာဵစုရုဳဵ မှုေကကာင်ဴ 

ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှု လှိုင်ဵအသစ်ကို အစပျ ိုဵလိမဴ်မည်ေလာ ဆုိသည်ကုိ လာမညဴ်ရက်သတ္တပတ်မျာဵတွင် ေတွ့ြမင်ရမည် 

ြဖစသ်ည်။  

မဲဆန္ဒေယ်ြပငပ် ေရာက်ဆန္ဒမဲေပဵြြေင်ဵနှငဴ် ေရွေဵေကာက်ပွဲမဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵြြေင်ဵ အတွက် အကေ့်အသတ်ြြငဴ် 

ေဆာင်ရွေက်ြေဲဴမှု 

ထင်ရှာဵသည်ဴ ေအာင်ြမင်မှုမျာဵကုိ ေတွ့ရိှရေသာ်လည်  ဵကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလအတွင်  ဵေရွေဵေကာက်ပဲွကျင်ဵပြခင်ဵသည် 

ခက်ခဲရှုပ်ေထွဵမှုမျာဵနင်ဴှ ြပင်ဵ ြပင်ဵထန်ထန်တင်ဵကျပ်ထာဵသည်ဴ ကန့်သတ်ချက်မျာဵေကကာင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွြဖစ်စဉ်၏ 

မရှိမြဖစအ်ေရဵပါသည်ဴ အဆငဴ်အချ ို့အာဵ ထိခိုက်ေစခဴဲသည်။  

ထိခိုက်မှုရှိခဲဴသညဴ် အဆင်ဴမျာဵထဲမှ တစ်ခုမှာ ဧပပလီ (၁) ရက်ေန့မှ (၆) ရက် ေန့အထိ ေဆာင်ရွေက်ခဴဲသညဴ် မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပေရာက် 

ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵြဖစခ်ဲသဴည်။ Covid 19 ကူဵစက်ေရာဂါနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ သညဴ် စုိဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵနှင်ဴ အကန့်အသတ်မျာဵေကကာင်ဴ 

နုိင်ငဳအမျာဵစုတွင် မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပေရာက် ဆန္ဒမဲေပ ြဵခင်ဵ ေထာက်ပဴဳဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵပိတ်သိမ်ဵမှုသည် မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပေရာက် 

ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵအေပါ် ကကီဵမာဵစွာ ထိခိုက်ေစခဲဴသည်။ သဳရုဳဵ မျာဵနှင်ဴ ေကာင်စစ်ဝန်ရုဳဵ မျာဵတွင် လူကိယု်တုိင်လာ ေရာက် 

မဲေပဵခွငဴ်ရှိသူ ြပည်ပတွင် ေနထုိင်ကကသည်ဴ ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳသာဵမျာဵသာ မဲေပဵခဲဴေကာင်ဵ မဲေပဵခဴဲသည်။10 ဆုိလုိသည်မှာ 

မဲဆန္ဒနယ် ြပင်ပေရာက်ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ ဝနေ်ဆာင်မှုေပဵသညဴ် နိုင်ငဳမျာဵတွင် ေနထုိင်ကကသည်ဴ ြပည်ပေရာက်နိုင်ငဳသာဵမျာဵ 

အတွက် ဝနေ်ဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပိတ်သိမ်ဵသညဴ်အတွက် မဲေပဵနုိင်ခဲြဴခင်ဵမရှေိပ။ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပေရာက် ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ 

ဝနေ်ဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ ၅၅ ခုကိ ု ပိတ်သိမ်ဵ လုိကသ်ည်ဴအတွက် နိုင်ငဳရပ်ြခာဵတွင် မဲေပဵရန် စာရင်ဵသွင်ဵထာဵသည်ဴ မဲဆန္ဒရှင် 

စုစုေပါင်ဵ ၁၇,၂၀၀၀ ေယာက်၏ ၅၁ ရာခုိင်နှုန်ဵခန့် ြဖစသ်ညဴ် မဲဆန္ဒရှင် စုစုေပါင်ဵ ၈၇,၀၀၀ ေယာက်ကိ ု ထိခိုက်ေစခဲဴသည်ဟု 

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က အကကမ်ဵ ဖျင်ဵခန့်မှန်ဵခဲဴသည်။ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပေရာက်ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ ပပီဵဆဳုဵသွာဵသညဴ်အခါ 

ြပည်ပေရာက် မဲဆန္ဒရှင်စုစုေပါင်ဵ ၄၁,၀၀၀ ေယာက်သာ ၎င်ဵတ့ုိလက်ရှိ ေနထုိင်သည်ဴနိုင်ငဳတွင် မဲေပဵခဲဴသည်ဟု 

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က အစီရင်ခဳတင်ြပခဲဴသည်။ နိ ုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့တွင် 

အေကာင်ဵဆုဳဵေသာ ရည်ရွေယ်ချက်မျာဵ ရှ ိေစကာမူ မလွှဲမေရှာင်သာဆုိဵကျ ိုဵြဖစေ်စသည်ဴေဆာင်ရွေက်ချက်မျာဵကိုလည်ဵ 

ချမှတ်ခဲဴရသည်။ 

                                                           
10

 ကိရုီဵယာဵသမ္မတနိုင်ငဳတွင် မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵအတွက ်mail voting’ စနစ်အာဵ အစာဵထုိဵ ေဆာင်ရွေကခ်ဲဴြခင်ဵမရိှေပ။ 
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၂၀၂၀ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵအတွက် မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပေရာက် ဆန္ဒမဲေပဵမှု ရာခုိင်နှုန်ဵသည် ၂၃.၈ ရာခုိင်နှုန်ဵ ြဖင်ဴ 

ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳတွင် မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပေရာက် ဆန္ဒမဲေပ ြဵခင်ဵစနစ်ကုိ စတင်မိတ်ဆက်ခဴဲသည်ဴအချန်ိမှစ၍ အနိမ်ဴဆဳုဵရာခုိင်နှုန်ဵအြဖစ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ခဲဴသည်။11 

 ေရွေဵေကာက်ပဲွလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ထိခုိက်မှုရိှခဴဲသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခုမှာ ေရွေဵေကာက်ပဲွ မဲဆွယ်စည်ဵရဳုဵြခင်ဵပင် ြဖစ်သည်။ 

အကန့်အသတ်မျာဵြဖငဴ ် ေရွေဵေကာက်ပွ ဲမဲဆွယ်စည်ဵရု ဳဵြခင်ဵကို ြပုလုပ်ရသညဴ်အတွက် နိ ုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵနှငဴ ်  

လွှတ်ေတာ်ကိယ်ုစာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ မဲဆွယ်စည်ဵရဳုဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိပါတီေထာက်ခသူဳမျာဵနှငဴ် 

အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ြခင်ဵမျာဵကုိ ပပီဵ ခဲဴသညဴ်ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵထက် မျာဵစွာေလျှာဴချေဆာင်ရွေက်ခဴဲရသည်။ ထုိကဲဴသ့ုိ 

အကန့်အသတ်မျာဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေက်ခဴဲကကေသာ်လည်ဵ နုိင်ငဳေရဵပါတီမျာဵနှင်ဴလွှတ်ေတာ်ကိယ်ုစာဵလှယ်မျာဵက ြပည်သူလူထု၏ 

ကျန်ဵမာေရဵကုိကာကွယ်ရန် တင်ဵကျပ်သည်ဴ အစီအမဳမျာဵကုိ လက်ခဳခဴဲကကသည်။ အကန့်အသတ်မျာဵသည် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵတွင် 

သမရိုဵကျ မဲဆွယ်စည်ဵရဳုဵြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ အသဳုဵြပုရန် နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵနှငဴ် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵ၏ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကိ ုထိခိုက်ေစခဲသဴည်။  

 
 

ကိုရီဵ ယာဵသမ္မတနိုငင် ဳေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵမှ အေတွ့အကကုဳမျာဵကို အြြောဵအေြြေအေေမျာဵတွင် မည်သ့ုိြေျမှတ် 

အသဳုဵြေျနိုင်မည်ေည်ဵ။  

 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵ Covid-19 ကူဵစက်ေရာဂါ ြပင်ဵထန်ေနမှုနှငဴ ် ထိုကူဵစက်ေရာဂါ ပပီဵဆုဳဵမညဴ်အချနိ်ကို 

ခန့်မှန်ဵနုိင်ြခင်ဵမရှသိညဴ်အေြခအေနတွင် နိုင်ငဳမျာဵ၊ တုိင်ဵြပည်အသီဵသီဵနှင်ဴ နယ်ေြမေဒသမျာဵစွာ၌ သတ်မှတ်ထာဵပပီဵ 

ြဖစသ်ည်ဴရက်တွင် ေရွေဵေကာက်ပဲွကို ဆက်လက်ကျင်ဵပရန်သင်ဴမသငဴ် ဆဳုဵြဖတ်ချက်ချြခင်ဵနှငဴ် လဳုခခုဳသညဴ် မဲေပဵြခင်ဵ 

ပတ်ဝန်ဵ ကျင်အာဵ အာမခဳချက်ေပဵနုိင်ရန် မည်ကဲသ့ုိဴ ေဆာင်ရွေက်ရမည်စသည်ြဖင်ဴ ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ ရင်ဆုိင်ခဲရဴသည်ဴ 

အကျဉ်ဵအကျပ်မျ ိုဵရင်ဆုိင်လျက်ရိှသည်။ ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ၏ ထူဵြခာဵသည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွစမဳီခန့ခ်ွမဲှုအေတွ့အကကုဳကုိ 

အေြခခဳ၍ မည်သ့ုိလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို ချမှတ်နိင်ုမည်နည်ဵ။ ထုိလမ်ဵညွှန်ချက်သည် တစ်နိငု်ငဳနှငဴ်တစ်နိင်ုငဳ မတူကွြဲပာဵသည်ဴ 

သမုိင်ဵေကကာင်ဵ၊ လူမှုေရဵ၊ နိုင်ငဳေရဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှု၊ အေြခခဳအေဆာက်အဉီ၊  စီဵပွာဵေရဵအေနအထာဵမျာဵေပါ်မူတည်၍ 

မည်မျှြဖစ်နိငု်ေချရိှသနည်ဵ။ ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳြဖစ်စဉ်ကိ ု ကကည်ဴြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာမ်ရှင်သည် 

အခက်အခဲအမျာဵအြပာဵကကာဵမှ နိုင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာ ဥပေဒြပုလွှတ်ေတာ် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵ ေအာင်ြမင်ပပီဵေြမာက်ေအာင် 

ေဆာင်ရွေက်နိငု်ခဲဴေပသည်။ သ့ုိေသာ် ကိုရီဵယာဵသမ္မတနိုင်ငဳအေတွ့အကကုဳသည် အြခာဵနိုင်ငဳမျာဵနှငဴ် သေဘာသဘာဝချင်ဵ 

မတူညီသညဴ်အတွက် လွယ်ကူေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွေက်နိုင်ြခင်ဵရိှလိမ်ဴမည်မဟုတ်ေပ။  

                                                           
11

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် သမ္မတေရွေဵေကာက်ပွမဲျာဵတွင် မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပေရာက်ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵမှာ ၇၅.၃ ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဗဟိုအဆင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပွမဲျာဵတွင် 
၄၁.၄ ရာခုိင်နှုန်ဵနှငဴ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် သမ္မတေရွေဵေကာက်ပွမဲျာဵတွင်် ၇၁.၁ ရာခိုင်နှုန်ဵတို့ြဖစ်ကကသည်။ 
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 ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵ လဳုခခုဳစွာ ကျင်ဵပေဆာင်ရွေက်နိုင်စွမ်ဵသည် အေြခခဳမရှိမြဖစလုိ်အပ်သညဴ်လုိအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

အြခာဵအေကကာင်ဵအရာအေြခအေနမျာဵ ေပါ်တွင် မျာဵစွာမူတည်ေနသည်။  

 

COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါထိေ်ဵြေျုပ်ရေ် ထိေရာက်သည်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ကနဦဵထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမညဴ်အချက်တစ်ခမှုာ နိုင်ငဳတိုင်ဵတွင်COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်မှုကိ ု ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵတွင် 

မတူညီကွဲြပာဵေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ၊ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ၊ ေဆာင်ရွေက် ချက်မျာဵ၊ ချဉ်ဵကပ်ပဳုချဉ်ဵ ကပန်ည်ဵမျာဵ 

ရိှကကသည်။ နုိင်ငဳတစ်နုိင်ငဳချင်ဵစီ၌ မတူညီေသာ ကူဵစက်ေရာဂါအဆင်ဴမျာဵတွင် မတူညီေသာထိန်ဵချု ပ်မှုပဳုစဳြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေက်လျက် 

ရှိကကသည်။ လက်ရိှတာဝန်ယူထာဵေသာ ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳအစိုဵရက ကနဦဵပုိင်ဵကူဵစက်ေရာဂါထိန်ဵချုပ်မှုတွင် 

ေနှဵေကွဵခဲဴေသာ်လည်ဵ ကူဵစက်ေရာဂါအလွန်အကျွ ဳြဖစလ်ာသညဴ် အေြခအေနနှငဴ် ကူဵစက်မှုအသစ်မြဖစေ်ပါ်ေစေရဵတ့ုိတွင် 

ြမနဆ်န်မှန်ကန်စွာ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သညဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရိှသည်ဟု ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵက ေဖါ်ြပကကသည်။  ြပည်သူ/ြပည်သာဵမျာဵ၏ 

သွာဵလာလှုပ်ရှာဵမှုအေပါ် ကန့်သတ်ြခင်ဵနှင်ဴ lockdown ြပုလုပ်ြခင်ဵတ့ုိမရှိဘဲ ေရွေဵေကာက်ပဲွမတိုင်ခင် ကူဵစက်ေရာဂါအာဵ 

ထိန်ဵချုပ်နိငု်သည်ဴအဆင်ဴသ့ုိ ေရာက်ရှိခဲဴသည်။   

ထ့ုိေကကာင်ဴ COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉက်ာလအတွင်ဵ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵဆက်လက်ကျင်ဵပရန် 

ဆဳုြဖတ်ြခင်ဵအတွက် ေြမကကီဵလက်ခတ်မလဲွလုိအပ်ချက်တစ်ခမှုာ ကူဵစက်ေရာဂါ၏အဆငဴ်သည် ထိန်ဵချုပ်နိငု်သည်ဴအဆငဴ်ြဖစ်ရန် 

လုိအပ်လိမ်ဴမည်။ အနည်ဵဆဳုဵေတာဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွကျင်ဵပသည်ဴအချန်ိတွင် ထိန်ဵချုပ်နိငု်သည်ဴအဆင်ဴသ့ုိေရာက်ရှိနိငု်မည်ဴ 

အေနအထာဵရိှရမည်။ အမှန်တကယ်ေတာဴ ြပည်သူ/ ြပည်သာဵ မျာဵ၏ သွာဵလာလှုပ်ရှာဵမှုအေပါ် တာဵြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်ဵ၊ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵ (သ့ုိ) လဳုဵဝ lockdown ချမှတ်ထာဵသညဴ် ကာလအတွင်ဵ အေဝဵမှမဲေပဵြခင်ဵနည်ဵစနည်ဵမျာဵ (remote voting 

methods) တစ်ခသုာသဳုဵပပီဵ မဲေပဵြခင်ဵကုိ ေဆာင်ရွေက်ပါက အမျာဵယဳုကကည်လက်ခသဳညဴ် ေရွေဵေကာက်ပဲွြဖစ်နိငု်မည် မဟုတ်ေပ။ 

ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ၏ ြဖစစ်ဉတွ်င် အစုိဵရက ကူဵစက်ေရာဂါအလွန်အကျွ ဳြဖစမ်ှုကိထိုန်ဵချုပ်နိငု်ရန် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရိှခဴဲသည်။ 

နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်မှ ေဆာင်ရွေက်မညဴ် လဳုခခုဳေရဵအစီအမဳမျာဵကုိ ကူညီေထာက်ပဴဳနိုင်ခဲဴသည်။ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ 

အတွက် လဳုခခုဳစိတ်ချရသည်ဴ မဲေပဵြခင်ဵရပ်ဝန်ဵတစ်ခအုာဵ ဖန်တီဵေပဵနုိင်ခဲသဴည်။  

 

ြေိုင်မာေသာ ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိငု်ရာမူေောင ် 

 အမျ ိုဵသာဵေရွေဵေကာက်ပွ ဲေကာ်မရှင်မှ လုပ်ေဆာင်ခဲဴသညဴ် တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွေက်မှုမျာဵနှငဴ် မဲေပဵေနစဉ်အတွင်ဵ 

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစရန် ချမှတ်ခဲဴသည်ဴ ထူဵြခာဵေသာ ကကိုတင်ကာကွယ်မှုမျာဵနှင်ဴ  

အကာအကွယ်ေပဵသည်ဴ အစီအမဳမျာဵသည် အြခာဵနုိင်ငဳ (သ့ုိ) ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳတွင် ယခင်ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵတွင် 

မရိှခဴဲဖူဵသည်ဴအရာမျာ ြဵဖစ်ခဴဲသည်။ ထုိကဴဲသ့ုိအစီအမဳမျာဵကုိ အချန်ိမီအဆင်ေြပေချာေမွ့စွာေဆာင်ရွေက်နုိင်ေရဵအတွက် ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ 

မူေဘာင်တွင်ြပဌာန်ဵထာဵသညဴ် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအာဵလဳုဵပါဝင်နိုင်ေရဵဆုိင်ရာဥပေဒနှငဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် 
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ပါဝင်ြခင်ဵမရှလှိေပ။ မဲရုမဳျာဵသို့ လာေရာကန်ိုင်ြခင်ဵမရိှသူမျာဵနှင်ဴ ကကိုတင်မဲေပဵြခင်ဵလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ - လူကိယ်ုတိုင် 

လာေရာက်မဲေပဵြခင်ဵ နှင်ဴ အေဝဵမှေန၍ မဲေပ ြဵခင်ဵ (remote voting)မျာဵကုိ  COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလတွင် 

ေဆာင်ရွေက်ရေပသည်။ ဆုိလုိသည်မှာ ကူဵစက်ေရာဂါေကကာင်ဴ ရင်ဆုိင်ရမည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကို ရင်ဆုိင်နိငု်ရန် အစီအမဳမျာဵကုိ 

ြမနြ်မနဆ်န်ဆန် သငဴ်ေလျာ်စွာ ေဆာင်ရွေက်နိုင်ခဲဴသည်။ လူထူထပ်မှုေလျာဴချရန်အတွက် ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့မတုိင်မီမဲေပဵြခင်ဵ 

early voting အစီအစဉမ်ျာဵကို ကကိုတင်စာရင်ဵေပဵသွင်ဵထာဵြခင်ဵမရှဘဲိ နိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ မည်သည်ဴမဲရုတဳွင်မဆုိ လူကိုယ်တုိင် 

လျှ ို့ ဝှက်စနစ်ြဖင်ဴမဲေပဵနုိင်ရန်ခွင်ဴြပုခဴဲသည်။ အာဵနည်ဵချက်ရိှသည်ဴမဲဆန္ဒရှင်မျာ  ဵ (vulnerable voters) မျာဵကုိ စာပ့ုိစနစ်(mail)ြဖင်ဴ 

ကကိုတင်မဲ (advance voting) ေပဵြခင်ဵကို ခွငဴ်ြပုခဴဲသည်။ နိုင်ငဳရပ်ြခာဵတွင် ေနထုိင်ကကသည်ဴ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအတွက် 

ကန့်သတ်ချက်မျာဵရိှခဴဲေသာ်လည်ဵ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပေရာက် ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵအာဵ ခွင်ဴြပုခဴဲသည်။ ထ့ုိအြပင် ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ၏ 

ဥပေဒမူေဘာင်တွင် အထက်ေဖာ်ြပပါခွင်ဴြပုမှုမျာဵအာဵ ခွငဴ်ြပုနိုင်ရန် ပါရှိထာဵပပီဵ ြဖစ်ရုသဳာမက ေရွေဵေကာက်ပဲွစမဳီခန့ခ်ွေဲရဵအဖွဲ့၏ 

အေတွ့အကကုဳြပညဴ်ဝမှု၊ အာဵေကာင်ဵသညဴ် အုပ်ချုပ်မှုစွမ်ဵရည်၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်နိုင်သညဴ်  

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြပညဴ်ဝမှုတ့ုိေကကာင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိငု်ခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။  

သ့ုိေသာ် နိုင်ငဳေတာ်ေတာ်မျာဵမျာဵ၊ နယ်ေြမေတာ်ေတာ်မျာဵမျာဵတွင် မဲရုမဳျာဵသို့ လာေရာကန်ိုင်ြခင်ဵမရိှသူမျာဵအတွက် 

သ့ုိမဟုတ် ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့မတုိင်မီမဲေပဵြခင်ဵ early voting ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့တွင် မဲရုသ့ုိဳ လူကိယု်တုိင်လာေရာက်  

မဲေပ ြဵခင်ဵအတွက် ြဖစ်နုိင်ေချရိှသည်ဴ အစီအမဳမျာ  ဵေဆာင်ရွေက်ရန် ဥပေဒနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပထာ ြဵခင်ဵမရိှေပ။12 

ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ သတ်မှတ်ရက်အတုိင်ဵ ေရွေဵေကာက်မျာဵအာဵ ဆက်လက်ကျင်ဵပရန် ဆဳုဵြဖတ်ပါက 

အဆိုပါနိုင်ငဳ၊ တိုင်ဵြပည်သည် ၎င်ဵတ့ုိနုိင်ငဳ၏ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵနှငဴ် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵအာဵ 

အကာအကွယ်ေပဵေနစဉ်အတွင်ဵ ပဳုမှန်မဲလာေပဵသညဴ်လူဦဵေရ အေရအတွက်အာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် ေတာ်ေတာ်ေလဵ 

ရုန်ဵကန်ရပါလိမ်ဴမည်။ ဤြပဿနာသည် မဲရုမဳျာဵသို့မလာေရာက်သူမျာဵနှင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွေန့မတုိင်မီမဲေပဵြခင်ဵ (early voting) 

အစီအမဳမျာဵမရှိသည်ဴ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ဆဲနိငု်ငဳမျာဵ ကကုဳေတွ့ရသည်ဴ ြပဿနာပင်ြဖစ်သည်။  

 

လုေဳလာက်ြပည်ဴစုဳသည်ဴအရင်ဵ အြမစ်မျာဵအာဵ အြေျေိ်မီရရိှြြေင်ဵ  

COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါြဖစပွ်ာဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵကို လဳုခခုဳစွာကျင်ဵပနုိင်ေရဵအတွက် 

အြခာဵလုိအပ်ချက်မှာ လဳုခခုဳသည်ဴမဲေပဵမှုပတ်ဝန်ဵ ကျင်ဖန်တီဵနိုင်ရန်အတွက် ရရိှနိုင်မညဴ ် အရင်ဵအြမစ်နှင်ဴအဆင်ဴ 

(ေငွေကကဵအရင်ဵအြမစ်၊ အေြခခဳအေဆာက်အဦအရင်ဵအြမစ်၊ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်၊ ကျွမ်ဵကျင်မှုအရင်ဵအြမစ် ၊ 

နည်ဵပညာအရင်ဵအြမစ်နှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵအရင်ဵအြမစ် စသည်) တို့ပင်ြဖစ်သည်။  ေရွေဵေကာက်ပဲွစမဳီခန့ခ်ွေဲရဵအဖဲွ့အေနြဖင်ဴ 

                                                           
12

 နိုင်ငဳရပ်ြခာဵမှ International IDEA Handbook စာမျက်နှာ pp. 12–13, 19–20, 23 and 26, မဲေပဵြခင်ဵ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ 
တွင်ထုတ်လွှငဴ်ခဲဴသည်ဴ<https://www.idea.int/publications/catalogue/votingabroad-international-idea-handbook>, တွင်ကကည်ဴရှုနုိင်ေပသည်။ 
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လုိအပ်သညဴ်အစီအမဳမျာဵအာဵလဳုဵကိ ု အချနိ်မီချမတ်ှအေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွေက်နိငု်ေစရန်မှာ အရင်ဵအြမစမ်ျာဵကုိ 

လျင်လျင်ြမန်ြမန် လဳုလဳုေလာက်ေလာက်ရရိှမှုအဆငဴ်နှင်ဴလည်ဵ ဆက်စပ်ေနသည်။  

ယခုစာတမ်ဵတုိေရဵသာဵေနစဉအ်တွင်ဵ ၂၀၂၀ ခုနှစ ် နုိင်ငဳလုဳဵဆုိင်ရာ ဥပေဒြပုလွှတ်ေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵအတွက် 

ချမှတ်ေဆာင်ရွေက်ခဲသဴည်ဴ လဳုခခုဳမှုဆုိင်ရာ ကကိုတင်ကာကွယ်မှုနှငဴ် အကာအကွယ်အစီအမဳမျာဵအတွက် ကုန်ကျစရိတ် 

အေသဵစိတ်အာဵ ေဖာ်ထုတ်ေြပာကကာဵြခင်ဵမရှေိသဵေပ။ ရှုပ်ေထွဵမျာဵြပာဵလှသညဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအမဳမျာဵအတွက် ေငွေကကဵ 

အရင်ဵအြမစ်နှင်ဴ အြခာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ေတာ်ေတာ်ေလဵမျာဵြပာဵမည် ြဖစ်သည်။  

တိတိကျကျေြပာရမည်ဆိုပါက လုဳေလာက်သညဴ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အချနိ်မီရရှ ိြခင်ဵသည်လည်ဵ  

ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ ၂၁ ကကိမ်ေြမာက် ဥပေဒြပုလွှတ်ေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵကို မျာဵြပာဵလှသညဴ် စိန်ေခါ်မှုမျာဵနှင်ဴ 

အကန့်အသတ်မျာဵကကာဵမှ ကျင်ဵပနိ ုင်ခဲ ဴြခင်ဵ၏ အဓိကအေရဵကကီဵသညဴ် အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။  

နိုင်ငဳအာဵလဳုဵအေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကဲသ့ုိဴ လုိအပ်သညဴ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ တူညီေကာင်ဵ 

တူညီနိငု်မည်ြဖစ်ပပီဵ ထုိလုိအပ်သည်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵအာဵလဳုဵ ရှိေကာင်ဵရိှမည်။ လဳုေလာက်သညဴ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

မရရိှြခင်ဵသည် ေအာင်ြမင်မှုရရှိရန်အတွက် အဓိကကျသည်ဴ အတာဵအဆီဵအေနှာငဴ်အယှက်ြဖစ်ေနလိမ်ဴမည်။  

 

နုိင်ငေဳရဵဆိုင်ရာရပ်ဝေ်ဵတစ်ြေု 

ထပ်မဳထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမညဴ်အေြခအေနတစ်ခမှုာ နိုင်ငဳေရဵဆုိင်ရာရပ်ဝန်ဵတစ်ခြုဖစြ်ခင်ဵရှိ/ မရှိပင် ြဖစသ်ည်။ 

ထုိနိုင်ငဳ ေရဵဆုိင်ရာရပ်ဝန်ဵတစ်ခသုည် ကူဵစက်ေရာဂါေကကာင်ဴ သမရိုဵကျမဲဆွယ်စည်ဵရဳုဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိအာဵ 

ကန့်သတ်ထာဵသည်ဴ အကန့်အသတ်မျာဵကုိ အမျ ိုဵ မျ ိုဵ ေသာနုိင်ငဳေရဵပါဝင်ပတ်သက်သူမျာဵ (ေရွေဵချယ်ခဳရရန်ယှဉ်ပပိုင်မည်ဆုိပါက) 

လက်ခနဳိုင်ရန် ေဆာင်ရွေက်နိငု်သည်။ စိန်ေခါ်မှုမျာဵရှိေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ ေရွေဵေကာက်ပဲွစမဳီခန့ခ်ွေဲရဵအဖဲွ့မ ှ ၎င်ဵ၏ 

ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိထိေရာက်ေရာက်ေဆာင်ရွေက်နိုင်ရန် လုိအပ်သညဴ် ေထာက်ပဴဳမှုမျာဵကိုလည်ဵ ေပဵနုိင်မည် 

ြဖစ်သည်။ နုိင်ငဳေရဵဆုိင်ရာရပ်ဝန်ဵတစ်ရပ်ရိှြခင်ဵသည် နုိင်ငဳေရဵပါတီမျာဵအာဵလဳုဵနှင်ဴ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵအတွက် 

လက်ေတွ့ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် တူညီပပီဵမျှတမှုရိှသည်ဴ အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ တည်ေဆာက်ေပဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ် 

ကာလအတွင်ဵ လက်ရိှတာဝန်ယူထာဵသညဴ် အစုိဵရအတွက ် ြဖစ်နိငု်ေချရိှသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကိုရှာေဖွြခင်ဵအတွက်လည်ဵ 

အေထာက်အကူြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳတွင် ကျင်ဵပခဴဲသည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵ၏ အေတွ့အကကုဳမှ မည်သည်ဴသင်ခန်ဵစာ ရရိှလုိက်သနည်ဵဟု 

စဉ်ဵ စာဵရာတွင် နိုင်ငဳမျာဵ၊ နယ်ေြမမျာဵအေနြဖင်ဴ ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ အမျာဵယဳုကကည်လက်ခပဳပီဵ  

အမျာဵပါဝင်သညဴ်  ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵကျင်ဵပရန် မဆဳုဵြဖတ်ခင် ကိုယ်ဴနိုင်ငဳ၊ ကိုယဴ်နယ်နိမိတ်အေြခအေန၊ လုိအပ်လာမည်ဴ 

အေနအထာဵ၊ လုိအပ်ချက်မျာဵအတွက် ြဖညဴ်တင်ဵနိုင်မှုမျာဵကို ဂရုတစုိက် အကဲြဖတ်ေဆာင်ရွေက်ထာဵသငဴ်ေပသည်။  
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၂၀၂၀ နိုင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာ ဥပေဒြပုလွှတ်ေတာ် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵမှ သင်ယူခဲဴရသညဴ်အရာမျာဵမျာဵစွာရှိေနချနိ်တွင် 

ေအာင်ြမင်ခဲဴသညဴ် အရာမျာဵကိုလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်ြဖစ်သည်။ ေရွေဵေကာက်ပဲွကျင်ဵပရန် သတ်မှတ်ထာဵပပီဵြဖစ်သည်ဴ 

နိုင်ငဳတုိင်ဵ တရာဵမျှတမှုရှိပပီဵ လဳုခခုဳစိတ်ချရသည်ဴေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵကို  ေအာင်ြမင်စွာကျင်ဵပနုိင်လိမ်ဴမည်ဟု ခန့်မှန်ဵရန် 

ေတာ်ေတာ်ေလဵေစာေနပါေသဵသည်။ ေသချာသည်ဴအရာတစ်ခမှုာ ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ် ကာလအတွင်ဵ အမျာဵယဳုကကည် 

လက်ခသဳည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွကျင်ဵပခဴဲသည်ဴ ကိုရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ၏ အေတွ့အကကုဳသည် လာမညဴ်လမျာဵအတွင်ဵ ၎င်ဵတ့ုိြပည်သူ/ 

ြပည်သာဵမျာဵ၏ဒီမုိကေရစီအခွင်ဴအေရဵအတွက် ေဆာင်ရွေက်နိုင်မညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ စူဵစမ်ဵရှာေဖွေနကကသည်ဴ နိုင်ငဳမျာဵနှငဴ် 

နယ်နိမိတ်မျာဵအတွက် အေလဵအနက် ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵ စာဵရမည်ဴ အချက်မျာဵနှင်ဴ အေရဵကကီဵသည်ဴသင်ခန်ဵစာမျာဵပင်ြဖစ်သည်။  

အေြြေအေေတိုင်ဵသည် ထူဵြြောဵပပီဵအေရဵပါလှသည်။ 

ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ၏ မကကာေသဵမီက ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵ၏ အေတွ့အကကုဳမှ မည်သည်ဴသင်ခန်ဵစာရရိှလုိက်သနည်ဵဟု 

စဉ်ဵ စာဵရာတွင် နိုင်ငဳမျာဵ၊ နယ်ေြမမျာဵအေနြဖင်ဴ ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ အမျာဵယဳုကကည်လက်ခပဳပီဵ  

လဳုခခုဳ၍တရာဵမျှတမှုရှိသည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵကျင်ဵပရန် မရှိမြဖစလုိ်အပ်သညဴ် အေြခခဳကျသည်ဴ အေကကာင်ဵတရာဵမျာဵနှင်ဴ 

ဆန့်ကျင်ေနသည်ဴ အေြခအေနတစ်ခခုျင်ဵစီတုိင်ဵအတွက် ဂရုတစုိက ်အကဲြဖတ်ေဆာင်ရွေက်ထာဵသင်ဴေပသည်။  

ကုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳ၏ အေတွ့အကကုဳမှ သင်ယူခဴဲရသည်ဴအရာမျာဵမျာဵစွာရိှေနချန်ိတွင် ေအာင်ြမင်ခဴဲသည်ဴအရာမျာဵကုိလည်ဵ 

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵ စာဵရမည်ြဖစ်သည်။ အမျာဵယဳုကကည်လက်ခပဳပီဵ  လဳုခခုဳ၍ တရာဵမျှတမှုရှိသညဴ် ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵ ကျင်ဵပနုိင်ရန် 

လုိအပ်သညဴ် စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵကို ေစာင်ဴထိန်ဵလုိကန်ာပပီဵ  ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵကို ေအာင်ြမင်စွာကျင်ဵပနုိင်ရန် နုိင်ငဳအာဵလဳုဵ၊ 

နယ်နိမိတ်အာဵလဳုဵေတာဴ ေဆာင်ရွေက်နိငု်မည်မဟုတ်ပါ။ ေသချာသည်ဴအရာတစ်ခမှုာ ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနစဉ် 

ကာလအတွင်ဵ ေရွေဵေကာက်ပဲွ ကျင်ဵပခဴဲသည်ဴ ကိုရီဵယာဵ သမ္မတနုိင်ငဳ၏ အေတွ့အကကုဳသည် လာမည်ဴလမျာဵအတွင်ဵ 

၎င်ဵတ့ုိြပည်သူ/ြပည်သာဵမျာဵ၏ဒီမိကုေရစီ အခွင်ဴအေရဵအတွက် ေဆာင်ရွေက်နိုင်မညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို စူဵစမ်ဵရှာေဖွေနကကသည်ဴ 

နိုင်ငဳမျာဵနှင်ဴ နယ်နိမိတ်မျာဵအတွက် အေလဵအနက် ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵ စာဵရမည်ဴအချက်မျာဵနှင်ဴ အေရဵကကီဵသည်ဴ သင်ခန်ဵစာမျာဵပင် 

ြဖစေ်ပသည်။  

အသဳုဵဝင်မညဴ် လငဴ်မျာဵ (Useful links) 

 NEC Video: Voter Code of Conduct in 20 Seconds

 NEC Video: Come and Vote Safely during Early 
Voting

 NEC Video: Come and Vote Safely on Election Day

 NEC Videos and images: Come and Vote Safely

 21st National Assembly Elections Livestreaming

https://www.youtube.com/watch?v=R9U4wWg--7k
https://www.youtube.com/watch?v=HPvLnfT4GQc&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=V2rYxQaX07M&t=9s
https://nec.go.kr/engvote_2013/04_news/01_02.jsp?num=215&pg=1&col=&sw=
https://www.nec.go.kr/engvote_2013/07_inact/07_04.jsp
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ယြုေေည်ဵပညာစာတမ်ဵတုိအာဵ ေရဵသာဵြဴဲေသညဴ် စာေရဵသူအေကကာင်ဵ 

Antonio Spinelli သည် IDEA အဖွဲ့ အာရှနှင်ဴပစိဖိတ်အစီအစဉ်၏ ေရွေဵေကာက်ပဲွလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵပါဝင်မှုနှင်ဴ 

ကိုယ်စာဵြပုမှုအတွက် Senior Regional Advisor ြဖစ်သည်။  

Canberra ပမို ့ရိှ အာရှနှင်ဴ ပစိဖိတ်ေဒသဆုိင်ရာအစီအစဉသ့ုိ် အလုပ်မဝင်ခင် ၂၀၁၇ ခုနစှ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ Spinelli 

သည် ေတာင်အာရှနှင်ဴ နီေပါနုိင်ငဳရိှ International IDEA ရဳုဵနှင်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ (Programme) အာဵ စီမဳခန့ခ်ွခဲဲပဴါသည်။ ၎င်ဵေဒသရိှ 

(ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ (electoral processes )၊ local governance ၊ citizen engagement ၊ 

နိုင်ငဳေရဵကုိယ်စာဵြပုမှု (political representation )နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ြခင်ဵအတွက်အစပျ ိုဵြခင်ဵ( participation initiatives ) 

မျာဵအတွက် ေထာက်ပဴဳကူညီေပဵခဴဲသည်။  

၁၉၉၂ ခုနစှ်မှစတင်၍ သူသည် ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵကုိ ပဳုေဖာ်ြခင်ဵ၊ ေရွေဵေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ 

ေထာက်ပဴဳကညူီမှုေပဵသည်ဴ စီမဳချက်မျာဵ အထူဵသြဖင်ဴ UN, IFES နှငဴ် European Commission အဖွဲ့မျာဵ အပါအဝင် 

အဖွဲ့အစည်ဵ ေတာ်ေတာ်မျာဵတွင် နုိင်ငဳေရဵအေြပာင်ဵအလဲနှငဴ် ဒီမုိကေရစီစနစ်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ပဋိပက္ခနှငဴ် 

ပဋိပက္ခပပီဵအေြခအေန နှငဴ် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။  
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Founded in 1995, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) is an intergovernmental organization 
that supports sustainable democracy worldwide. The Institute is the only intergovernmental organization with a global mandate solely focused 
on democracy and elections, and is committed to be a global agenda-setter in the democracy-building field. With 33 Member States from all 
continents, International IDEA supports the development of stronger democratic institutions and processes; and fosters sustainable, effective 
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