
 

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်္်းဖြစပ် ာ်းလျက်ရှှိသည ် Covid-19 ရရာဂါသည် ဖပည်သ ူ့ရရ်းရာဝနရ် ာင်မ္ှုလုပ်ငန််းမ္ျာ်းနငှ ် အာ်းလ ု်းပါဝင်သည ် 

လ ူ့အြ  ွဲ့အစည််းတစ်ခဖုြစရ်ပေါ်ရစရန ် ရပါင််းစပ်ဖြည ် ည််းရနလ်ှိုအပ်ရသာ ပ ုမှ္န်လုပ်ရ ာင်ရမ္ည ် လုပ်ငန််းမ္ျာ်းအရပေါ် မ္ျာ်းစ ာ 

အကျ ှိ ်းသကရ်ရာကရ်စပါသည်။ ရရ ်းရကာက်ပ  လုပ်ငန််းစဉမ်္ျာ်းသည်လည််း ပ ုမှ္နလု်ပ်ရ ာင်ရမ္ည ် လုပ်ငန််းမ္ျာ်းထ မှ္ တစ်ခပုင် 

ဖြစပ်ါသည်။  

ြ  ွဲ့စည််းပ အုရဖခခ ဥပရေအရ သတ်မှ္တ်ထာ်းရသာ အချ ှိနက်ာလတစ်ခအုတ က် ရရ ်းရကာက်ခ  အစှို်းရအကက ်းအက မ္ျာ်းကှိ ု

အတည်ဖပ ရန် သှိုို့မ္ဟတု ် ြယ်ရှာ်းရန ် ဖပည်သ လ ထုတ င် အခ င အ်ရရ်းရှှိဖခင််းသည် ေ မ္ှိကုရရစ ၏ အနှစ်သာရနငှ ် 

စ ချ ှိန်စ ညွှန််း ှိငု်ရာ အခန််းကဏ္ဍတစ်ခပုင် ဖြစရ်ပသည။်  ရရ ်းရကာက်ပ  ကျင််းပဖခင််း လုပ်ငန််းစဉသ်ည် အမ္ျာ်းနငှ ် ှိုငရ်သာ 

လုပ်ငန််းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ထှိုက  သှိုို့ ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်း ကျင််းပဖခင််းသည ် လ အမ္ျာ်းအာ်း တစစ်တုစ်စည််းထ  

ရှှိရစသည အ်တ က် COVID-19 က  သှိုို့ရသာ ရရာဂါကှို ဖြစပ် ာ်းရစသည ် virus ပှို်း ဖပနို့်ပ ာ်းရစမ္ှုကှိ ထှိန််းချ ပ်နှိငု်ရန် ရည်ရ ယ်၍ 

အသှိရပ်းထာ်းသည အ်ကက ဖပ ချက်မ္ျာ်းနှင ်  နိ်ု့ကျင်ဘက်ဖြစသ်ည်။ 

ကမ္ဘာ ကျန််းမ္ာရရ်းကပ်ရရာဂါဖြစ်ပ ာ်းဖခင််း က  သှိုို့ရသာ ထ ်းဖခာ်းသည ်အရဖခအရနမ္ျ ှိ ်းမ္ျာ်းတ င် ပ ုမှ္န်လုပ်ရ ာင်နှိငု်မ္ည  ်

ေ မ္ှိကုရက်တစ် အင်စတ ကျ ်းရငှ််းမ္ျာ်း၏ ဝတတရာ်းမ္ျာ်းကှို အာမ္ခ နှိုင်သည  ်  ု်းဖြတ်ချက်မ္ျာ်းကှို ချမှ္တ်ရမ္ည်။ ယခု စာတမ်္်းသည် 

COVID-19 ရရာဂါဖပနိ်ု့ပ ာ်းရနစဉ်အရတာအတ င််း ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းအာ်း စ မ္ ခနိ်ု့ခ  ရ ာင်ရ က်ရနကကရသည ် 

ရရ ်းရကာက်ပ   ှိငု်ရာ စ မ္ ခနိ်ု့ခ  သ မ္ျာ်း၊ အစှို်းရဝန်ထမ်္်းမ္ျာ်းနှင ် အရပ်ြက်လ မ္ှုအြ  ွဲ့အစည််းမ္ျာ်းအတ က် အဓှိကကျသည ် 

အချက်မ္ျာ်းကှို ကနဦ်းခခ  င ုသ ု်းသပ် ရရ်းသာ်းထာ်းဖခင််းဖြစ်ပါသည်။  

 

နိဒါ န ်း 

COVID-19 က  သှိုို့ က ်းစက်ရရာဂါ ဖပနို့်ပ ာ်းဖခင််းနှင ် အစှို်းရ/အစှို်းရဌာနမ္ျာ်း၏ က ်းစကရ်ရာဂါထှိန််းချ ပ်မ္ှု စ မ္ ရ ာင်ရ က် 

ချက်မ္ျာ်းသည် ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းအာ်း စ မ္ ခနိ်ု့ခ  ဖခင််းနှင ် အချ ှိန်သတ်မှ္တ်ဖခင််းတ င် ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ ဥပ ရေအရနှင ် 
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နည််းပညာပှိငု််း ှိုင်ရာအရ ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းရမ္ည်  အချက်မ္ျာ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရရ ်းရကာက်ပ  လုပ်ငန််းစဉမ်္ျာ်းတ င် 

မ္  နဒရှင်မ္ျာ်းနငှ ် မ္ ရ တုာဝနရ်ှှိဝနထ်မ်္်းမ္ျာ်း ပါဝင်ပါသည်။ ယခုက  သှိုို့ က ်းစက်ရရာဂါဖပနိ်ု့ပ ာ်းရနချ ှိန်ကာလအတ င််း အစှို်းရနှင ် 

ရရ ်းရကာက်ပ  စ မ္ ခနို့်ခ  ရရ်းဌာနမ္ျာ်းအရနဖြင ် ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းအာ်း  က်လက်ကျင််းပရမ္ည်လာ်း  ှိုင််းင  ထာ်းရမ္ည်လာ်း 

  ု်းဖြတ်ချက်ချမှ္တ်ရာတ င ် လ ထုသ ာ်းလာလှုပ်ရှာ်းမ္ှုနငှ ် စပ်လျဉ််းသည ် ကျန််းမ္ာရရ်းဝန်ကက ်းဌာန၏ ညွှန်ကကာ်းချက်အာ်း 

ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းရမ္ည် ဖြစ်ပါသည်။ စဉ််းစာ်း  ု်းဖြတ်ဖခင််းတ င် မ္ စာရင််း ဖပ စုဖခင််း၊ 

ရရ ်းရကာက်ပ  ဝန်ထမ်္်းမ္ျာ်းခနိ်ု့ထာ်းဖခင််းနှင ် ရလ ကျင ်သင်ကကာ်းရပ်းဖခင််း၊ ကှိုယ်စာ်းလှယ်ရလာင််းအမ္ည်စာရင််း၊ 

နှိုင်င ရရ်းပါတ မ္ျာ်း မ္   ယ်စည််းရ ု်းဖခင််း၊ မ္ ရ ုသ ု်းပစစည််းမ္ျာ်းစုရ ာင််းဖခင််းနှင ် ရရ ်းရကာက်ပ   ှိုင်ရာ အဖငင််းပ ာ်းမ္ှုမ္ျာ်းကှို 

ရဖြရှင််းဖခင််းစသည ် ရရ ်းရကာက်ပ  စကဝ်န််းရှှိ လုပ်ငန််းမ္ျာ်းအာ်း လ ုခခ  စ ာရ ာင်ရ ကန်ှိုငရ်န ်စဉ််းစာ်း  ု်းဖြတ်သင ်ရပသည်။  

လ တ်လပ်စ ာလှုပ်ရာှ်းရ ာင်ရ က်ခ င ်အရပေါ် ကနိ်ု့သတ်ဖခင််းမ္ျာ်းသည် ရရ ်းရကာက်ပ  လုပ်ငန််းစဉမ်္ျာ်းအရပေါ် 

အကျ ှိ ်းသကရ်ရာကရ်စပါသည်။ ရရ ်းရကာက်ပ  ဝန်ထမ်္်းမ္ျာ်းနှင ် မ္  နဒရှင်မ္ျာ်းအာ်း ကာက ယ်ရန် ဖပနလ်ည်မ္ မ်္်းမ္ ထာ်းသည ် 

ကျန််းမ္ာရရ်းနှင ် လ ုခခ  ရရ်း ှိုင်ရာလမ်္်းညွှန်ချက်မ္ျာ်းကှို ရရ ်းရကာက်ပ   ှိုင်ရာစ မ္ ခနိ်ု့ခ  ရရ်းတ င် ရပါင််းစပ်ထည ်သ င််း 

ရ ာင်ရ ကန်ှိငု်ရသာ်လည််း ရရ ်းရကာက်ပ  စ မ္ ခနို့ခ်  ရရ်းဌာန၏ ရင ရကက်းအရင််းအဖမ္စ်နငှ ် အသစ်ရရ်း   လှိုကသ်ည ် ကျန််းမ္ာရရ်းနှင ် 

လ ုခခ  ရရ်း ှိုင်ရာ လမ်္်းညွှန်ချက်မ္ျာ်းကှို မ္ှိတ် က်သည ်အချ ှိန်နှင ် ရရ ်းရကာက်ပ  ကျင််းပမ္ည ်အချ ှိနတ်ှိုို့ကကာ်း အချ ှိန်ရရှှိမ္ှုတှိုို့အရပေါ် 

မ္ တည်၍ စဉ််းစာ်း  ု်းဖြတ်ရမ္ည် ဖြစ်ပါသည်။  

ရရ ်းရကာက်ပ  စ မ္ ခနို့ခ်  ရရ်းဌာနအရနဖြင ် ရရ ်းရကာက်ပ   တရာ်းဝငဖ်ြစ်မ္ှုနှင ် သမ္ာသမ္တ်ကျမ္ှုတှိုို့အာ်း ထှိပါ်းမ္ှုမ္ရှှိဘ  

လှိုအပ်သည ်လုပ်ရ ာင်ချက်အသစ်မ္ျာ်း အရကာင်အထည်ရြာ်ရ ာင်ရ က်နှိုင်ရရ်းအတ က် ဖြစ်နှိုင်ရချရှှိမ္ှုကှို ရာှရြ ကာ 

သ ု်းသပ်အက ဖြတ်ရမ္ည်ဖြစ်ပါသည်။ အစှို်းရဌာနမ္ျာ်းအကကာ်း ပ ်းရပါင််းရ ာင်ရ ကမ်္ှုမ္ျာ်းကှို ဖပ လုပ်သင ်သည်။ ည ှိနှိှုင််းတှိုင်ပင်မ္ှု၏ 

ရလေ်မ္ျာ်းကှို   ု်းဖြတ်ချက်ချရာတ င် ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းသင ်သည်။ အဖခာ်းရသာမ္ ရပ်းဖခင််းနည််းစနစ်မ္ျာ်းအစာ်း 

ကျဉ််းကျပ်သည ရ်နရာတစ်ခတု င် ကျန််းမ္ာရရ်းရစာင ်ရရာှက်မ္ှုနှင တ်က  လ ထုကှိစုရုဝ်းရစပပ ်း မ္ ရ ုမ္ျာ်းတ င် မ္ ရပ်းရစကာ 

ရရ ်းရကာက်ပ  အာ်း ကျင််းပဖခင််းရကကာင ် ဖြစရ်ပေါ်လာနှိငုမ်္ည ် အကျ ှိ ်း က်မ္ျာ်းနငှ ် ရရ ်းရကာက်ပ  အာ်း ရရ ွဲ့ ှိုင််းဖခင််းရကကာင ် 

ေ မ္ှိုကရရစ စ နှုန််းမ္ျာ်းအရပေါ် အကျ ှိ ်းသက်ရရာက်နှိုင်မ္ှုတှိုို့ကှို ချ ှိန်ထှို်း  ု်းဖြတ်ရမ္ည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှှိတည်   

စ စဉ်ရ ာင်ရ က်မ္ှုမ္ျာ်းအဖပင် အသစ်အသစ်ရသာ စမ်္်းသပ်လုပ်ရ ာင်သည ် စ စဉ်ရ ာင်ရ က်မ္ှုမ္ျာ်းသည် 

ရရ ်းရကာက်ပ  စ မ္ ခနို့ခ်  ရရ်းဌာန၏ လုပ်ပှိုင်ခ င ်ကနု်  ု်းသ ာ်းဖခင််း၊ တည်  စည််းမ္ျဉ််းစည််းကမ်္်းမ္ျာ်း သှိုို့မ္ဟုတ် လုပ်ငန််းရငှ်မ္ျာ်းနှင ် 

ချ ပ် ှိုထာ်းသည ်စာချ ပမ်္ျာ်းနှင ် မ္ကှိုက်ည သည ် လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းအသစ်မ္ျာ်း (သှိုို့) ရရှှိထာ်းသည ် ဘတ်ဂျတ်မ္ျာ်း 

ရုပ်သှိမ်္်းဖခင််းစသည်  စှိနရ်ခေါ်မ္ှုအသစ်မ္ျာ်းကှို ပှိုမ္ှိုဖြစ်ပ ာ်းရစပါလှိမ္ ်မ္ည်။  

၂၀၁၄ ခုနစှ်တ င် လှိုကရ်ဘ်းရ ်းယာ်းနှိုင်င  (Liberia)၌ အ ဘှိလုာက ်းစကရ်ရာဂါဖြစ်ပ ာ်းရနစဉအ်ရတာအတ င််း 

အချ ှိ ွဲ့ပမ္ှိ ွဲ့ဖပရေသမ္ျာ်း မ္ပါဝငဘ်  ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းအာ်း ကျင််းပခ  ပါသည်။ ထှိုနည််းတ စ ာ ပဋှိပကခမ္ျာ်းသကရ်ရာက်မ္ှုေဏ်ကှို 
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ခ စာ်းခ  ရသည ် နှိုငင် မ္ျာ်းတ ငလ်ည််း  လ ုခခ  မ္ှုမ္ရှှိဖခင််းရကကာင ် ရေသအချ ှိ ွဲ့တ င် ရရ ်းရကာကပ်  မ္ျာ်း ကျင််းပနှိုင်ခ  ဖခင််းမ္ရှှိရပ- ဉပမ္ာ 

ပါကစစတန်နှိငု်င  (၂၀၁၈ ခုနစှ်)။ ၂၀၂၀ မ္တ်လတ င် COVID-19 က ်းစကရ်ရာဂါရကကာင ် အ တလ ၊ စပှိန်နငှ ် ဖပင်သစ်နှိငု်င တှိုို့တ င် 

နှိုင်င သာ်းမ္ျာ်း၏ သ ာ်းလာလှုပ်ရာှ်းမ္ှုကှို ကနို့်သတ်ခ  သည်။ အ တလ နှိုင်င တ င် ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ ဖပင် င်ရရ်း 

ဖပည်သ ူ့ နဒခ ယ ပ  အာ်း မ္ရသချာမ္ရရရာစ ာ  ှိငု််းင  ထာ်းခ  ရပပ ်း ဖပင်သစန်ှိုငင် တ င် ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းအာ်း ကျင််းပခ  ရသာ်လည််း 

ပပ ်းခ  သည ် ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းထက် (သှိုို့) ကကှိ ွဲ့တင်ခနိ်ု့မှ္န််းထာ်းသည်ထက် မ္ ရပ်းသ ဦ်းရရ ရတာ်ရတာ်ရလ်း နည််းပါ်းခ  သည်။  

 

ရရ ်းရ ကောက ပွွဲတစ  ခုစီစ ဉ  ရောတွင  အဓကိ ထည  သွ င ်းစဉ  ်းစော်းရမ ည  အချ က မျော ်း 

ဖွွဲွဲ့စည ်းပုံအရ ခခဥံ ပရဒနှင    ရရ ်းရကောက ပွွဲချတိ  ဆက ရနမှု 

 ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းကှိ တစ်နှိငုင် လ ု်းအ င ်၊ ရေသနတရအ င ၊် နှိုင်င ရပါင််းစ အု င ် စသညဖ်ြင ် ကျင််းပကကပါသည။် 

အချ ှိ ွဲ့ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းသည ်ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ အရ သှိုို့မ္ဟုတ် နှိုငင် ရရ်းအရ လ န်စ ာအရရ်းပါပပ ်း နှိုင်င ရတာ်ဘတဂ်ျတ်လ ုခခ  ရရ်း 

သှိုို့မ္ဟုတ် ဥပရေ ှိုင်ရာ ဖပ ဖပငရ်ဖပာင််းလ ဖခင််းဖြစ်စဉ် သှိုို့မ္ဟုတ် ပငှိမ္််းချမ်္်းရရ်း ဖြစစ်ဉတ် င် ယနတရာ်းတစ်ခအုဖြစ် 

ရ ာင်ရ ကပ်ါသည်။ အချ ှိ ွဲ့ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းမှ္ာ မ္ ရပ်းသ ဦ်းရရ ဖပည ်မှ္ ရန် လှိုအပ်ပါသည်။ ရေသနတရရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းအတ က် 

နှိုင်င ၏ အချ ှိ ွဲ့ရနရာမ္ျာ်းတ င် ဖပည်သ ူ့ကျန််းမ္ာရရ်းပခှိမ်္်းရဖခာက်မ္ှုမ္ျာ်း ရှှိနှိငု်မ္ည် ဖြစရ်သာ်လည််း အချ ှိ ွဲ့ရနရာမ္ျာ်းတ င် 

ရှှိချင်မှ္ရှှိမ္ည်ဖြစ်ပါသည။် ထှိုို့ရကကာင ် COVID-19 က ်းစကရ်ရာဂါ၏ ကက  ရတ ွဲ့နှိငု်ရဖခ နည််းနှိုင်ရပသည်။  

 

မွဲဆွယ  စည ်းရုံ်း ခင ်းအတ ွက   ဖစ နိငု ရချရိှသည   နည ်းလမ ်းမျော်း 

 လ စုလ ရဝ်းဖြင ် မ္   ယ်စည််းရ ု်းဖခင််း ၊ တစအ်ှိမ်္ င််းတစအ်ှိမ်္တက် မ္   ယ်ဖခင််းနှင ် ပမ္ှိ ွဲ့တ င််းခန််းမ္မ္ျာ်းတ င် 

မ္   ယ်ဖခင််းတှိုို့သည် ထင်ရှာ်းသည ် အာ်းလ ု်းပါဝင်သည ် ေ မ္ှိကုရရစနစ်၏ အရရ်းကက ်းသည ် အခန််းကဏ္ဍပငဖ်ြစ်ပါသည်။ သှိုို့ရသာ် 

ရရ ်းရကာက်ပ  မ္   ယ်ဖခင််းမ္ျာ်းကှို အင်တာနက်၊ လ မ္ှုက န်ယက်တှိုို့မှ္တစ် င ် ပှိုမ္ှိုလုပ်ကှိုင်လာကကသည်။ အ ှိုပါအင်တာနက၊် 

လ မ္ှုက နယ်က် တှိုို့မှ္တစ် င ် မ္   ယဖ်ခင််းသည ် သ ာ်းလာလှုပ်ရှာ်းမ္ှုမ္ျာ်းအရပေါ် ကနို့်သတ်ချက်မ္ျာ်းရှှိရနသည အ်ချ ှိန်တ င် 

မ္  နဒရှင်မ္ျာ်းနငှ ် လွှတရ်တာ်ကှိယု်စာ်းလှယရ်လာင််းမ္ျာ်းအကကာ်း တစဦ််းနှင တ်စဦ််းထှိရတ ွဲ့မ္ှုမ္ရှှိဘ  လုပ်ရ ာင်နှိငု်သည ် 

ရရ ်းချယစ်ရာ နည််းလမ်္်းတစခ်ုပင် ဖြစ်ပါသည်။  

 

အရ ်းမှရန၍ မွဲရပ်းနိုင မည   ရရ ်းချယ စရော နည ်းလမ ်းမျော်း 

 မ္ ရ ုတ င် လ ကှိယုတ်ှိုင်မ္ ရပ်းဖခင်မ္ဟတု်ဘ  စာတှိကု်မှ္တစ ်င ်၊ က န်ပျ တာ သှိုို့မ္ဟုတ ် ြုန််း application မှ္တစ် င ် 

အ န်လှိုင််းမှ္ မ္ ရပ်းဖခင််း၊ စသည်ဖြင ် ဖပည်သ လ ထုအာ်း အရဝ်းမှ္ရန၍ မ္ ရပ်းနှိငု်မ္ည ် အထ ်းမ္ ရပ်းဖခင််း အစ အမ္ မ္ျာ်းသည် 

လ ကှိယုတ်ှိုင်မ္ ရပ်းဖခင််းဖြင ် ဖြစ်ရပေါ်လာနှိုငရ်သာ ကျန််းမ္ာရရ်းနငှ ် လ ုခခ  ရရ်းအနတရယအ်ာ်း ရလျာ ပါ်းရစနှိငု်ပါသည။် သှိုို့ရသာ် 
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ရင ရကက်းကနု်ကျစရှိတ်မ္ျာ်းသည် အဟနိ်ု့အတာ်း ဖြစ်ရကာင််းဖြစ်နှိငု်ရပသည်။ ထှိုက  သှိုို့ အရဝ်းမှ္မ္ ရပ်းဖခင််းအာ်း 

လ ုရလာက်သည ်ဖပင် င်မ္ှု၊ အရထာကအ်က ဖပ ပစစည််းမ္ျာ်းစုရ ာင််းဖခင််းနငှ ် သင်တန််းရပ်းဖခင််းမ္ျာ်းအတ က် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရမ္ည ် အချ ှိန် ရလာက်ငှမ္ှုမ္ရှှိဖခင််း ဖြစ်ရကာင််းဖြစ်နှိုင်ရပသည်။ ဥပရေမ္ ရဘာင်မ္ျာ်းသည်လည််း 

အဟနိ်ု့အတာ်း ဖြစရ်ကာင််းဖြစန်ှိုငရ်ပသည်။ နှိငု်င ရရ်း ှိုင်ရာ အယ ုအကကညက်င််းမ္  ဖခင််းသည်လည််း အဖခာ်းရရ ်းချယ်စရာ 

မ္ ရပ်းနှိုင်သည ်နည််းလမ်္်းမ္ျာ်းအရပေါ် ယ ုကကည်မ္ှုကှိ ု ရလျာ ကျရစသည။် ရရ ်းရကာက်ပ  သမ္ာသမ္တ်ကျမ္ှုကှို 

ပခှိမ်္်းရဖခာက်လာနှိုင်ြ ယ်ရှှိသည ်အချက်မ္ျာ်းသည် အဖခာ်းရသာ မ္ ရပ်းနှိုင်သည ်နည််းလမ်္်းမ္ျာ်းဖြင ် အ င်ရဖပရချာရမ္ ွဲ့နှိုင်မ္ှုကှို 

ရလျာ ရ ရစသည်။ 

 အရဝ်းမှ္ မ္ ရပ်းနှိုင်ရန် စ စဉ်မ္ှုမ္ျာ်းသည် မ္ ရ တု င် လ ကှိယုတ်ှိုင်လာ၍ မ္ ရပ်းဖခင််းအာ်း အစာ်းထှို်းရန်မ္ဟတု်ဘ  ဖြည စ် က် 

ရ ာင်ရ ကရ်နအ်တ က်သာ ဖြစ်ရပသည။် အရဝ်းမှ္မ္ ရပ်းဖခင််းနည််းစနစ်မ္ျာ်းအာ်း အဖပည အ်ဝထှိန််းချ ပ်နှိငု်မ္ည်မ္ဟုတရ်ပ။ အချ ှိ ွဲ့ 

အရဖခအရနမ္ျာ်းတ င် ရရ ်းရကာက်ပ  သမ္ာသမ္တ်ကျမ္ှုအတ က် အဟနိ်ု့အတာ်းဖြစရ်စနှိုင်ရပသည်။ ရရ ်းရကာက်ပ   ှိုင်ရာ 

စ မ္ ခနိ်ု့ခ  မ္ှုရှုရထာင ်မှ္ကကည ်လျှင် မ္ ရ ုမ္ျာ်းသည် ရရ ်းရကာက်ပ  သမ္ာသမ္တ်ကျမ္ှုအာ်း အကာအက ယ်ရပ်းနှိုင်သည ် 

အရကာင််း  ု်းအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ မ္ ရ ုမ္ျာ်းသည် မ္ ဝယဖ်ခင််း၊ မ္ ရပ်းရန ်အကျပ်ကှိုင်ဖခင််း၊ မ္ှိသာ်းစုဝင်မ္ျာ်း အတ တက မ္ ရပ်းဖခင််း 

က  သှိုို့ရသာ ပ ုမှ္န်မ္ဟုတ်သည ် မ္ ရပ်းဖခင််းမ္ျာ်းအာ်း ရလျာ ကျရစသည ်အဖပင် ရရ ်းရကာက်ပ  သမ္တ်သမ္တ်ကျမ္ှုနှင ် လျှ ှိ ွဲ့ဝှက်မ္ှုရှှိဖခင််း 

အတ က ် အာမ္ခ ချက်ရပ်းနှိငုရ်ပသည်။ မ္ ရ ုမ္ျာ်းတ င ် မ္ ရပ်းဖခင််းသည် ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းမှ္ ရထာက်ပ  ရပ်းသည ် နှိငုင် ရရ်းတ င် 

ထှိရတ ွဲ့ က်  မ္ှု  လ မ္ှုရရ်းရာတန်ြှို်းကှို ဖမ္ င တ်င်နှိငု်စ မ္််း ရှှိရပသည်။  

 စာတှိုက်မှ္တစ် င ် မ္ ရပ်းဖခင််းသည် ယ ုကကည်စှိတ်ချရသည ် စာတှိုက်ဝန်ရ ာင်မ္ှုလုပ်ငန််းငှာ်းရမ်္်းဖခင််းနှင ် 

မ္ ရရတ က်သည ် ဝနထ်မ်္်းမ္ျာ်း ရရ ်းချယ်ခနို့်ထာ်းရရ်းတှိုို့က  သှိုို့ရသာ အရထာကအ်က ဖပ ရရ်းအာ်းထုတ်မ္ှုမ္ျာ်း ကက ်းကက ်းမ္ာ်းမ္ာ်း 

လှိုအပ်ရလ ရှှိပပ ်း န ်းကပ်စ ာ ကက ်းကကပ်မ္ှုရအာကတ် င် ပ ်းရပါင််းရ ာင်ရ ကရ်န ် မ္ ရရတ က်မ္ည ် အရာရှှိမ္ျာ်း လှိအုပရ်ပသည်။ 

အ ှိုပါလုပ်ငန််းမ္ျာ်းအာ်း COVID-19 က  သှိုို့က ်းစက်ရရာဂါဖြစ်ပ ာ်းရနစဉ်အတ င််း လ ုခခ  စ ာရ ာင်ရ က်နှိုင်ရန်မှ္ာ 

စှိန်ရခေါ်မ္ှုတစ်ရပ်ဖြစပ်ါလှိမ္ ်မ္ည်။  

အသက်အရ က်ကက ်းရင ရ်သာသ မ္ျာ်းက  သှိုို့ ကျန််းမ္ာရရ်းအရဖခအရန ပှိုမ္ှိုစှို်းရှိမ်္ရသည ် လ ပုဂ္ှိ လ်အမ္ျာ်းစုရှှိရာ ရေသမ္ျာ်း၌  

ရရ ်းရကာက်ပ  ကျင််းပရာတ င ် အရဝ်းမှ္မ္ ရပ်းဖခင််းစနစသ်ည် မ္ ရပ်းသ မ္ျာ်း အရရအတ က်ကှို ထှိန််းသှိမ်္်းနှိုင်မ္ည ်အဖပင် ၎င််းတှိုို့၏ 

နှိုင်င ရရ်းပါဝင်မ္ှုကှို ထှိရရာက်မ္ှုရှှိနှိုင်သည  ် နည််းလမ်္်းတစ်ခ ု ဖြစန်ှိုင်ပါသည။် ဖပည်သ /ဖပည်သာ်းမ္ျာ်းနငှ ် မ္ ရ ဝုနထ်မ်္်းမ္ျာ်း၏ 

ကျန််းမ္ာရရ်းကာက ယ်ဖခင််းနှင  ် ရရာဂါက ်းစက်ဖခင််းကှို ကနိ်ု့သတ်နှိငု်မ္ည်ဖြစ်ပါသည်။ ရငှ််းလင််းမ္ှုရှှိသည ် ဥပ ရေမ္ ရဘာင်အတ င််းမှ္ 

ကှိုယ်စာ်းမ္ ရပ်းဖခင််းသညလ်ည််း အသက်အရ ယ်ကက ်းရင သ် မ္ျာ်းနှင ် အဖခာ်း မ္ ရ ုသ  ို့ မ္လာနှိုငရ်သာသ မ္ျာ်း(vulnerable groups) 

အတ က် မ္ ရ ုသှိုို့လာစရာမ္လှိုဘ  ရရ ်းရကာက်ပ  တ င ် ပါဝင်နှိုင်သည ် ရရ ်းချယ်စရာ နည််းလမ်္်းတစ်ခပုင်ဖြစ်ပါသည်။  

မ္  နဒရှင်မ္ျာ်းအာ်း အသစ်ချမှ္တ်လှိုကသ်ည ် မ္ည်သည ်မ္ ရပ်းဖခင််းနည််းစနစ်အသစ် ကှိုမ္ ှို အသှိရပ်းရန ် လှိအုပ်ပါလှိမ္ ်မ္ည်။ 
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အချ ှိ ွဲ့နှိငု်င မ္ျာ်းတ င် COVID-19 က ်းစကရ်ရာဂါရကကာင  ် ဖပည်သ လ ထု သ ာ်းလာလှုပ်ရှာ်းမ္ှုအာ်း ကနို့်သတထ်ာ်းချ ှိန်တ င် 

သတင််းမ္ ေ ယာမ္   ယ်ဖခင််းသည်လည််း ၎င််းတှိုို့၏ အှိမ်္မ္ျာ်းတ င ် ကနို့်သတ်ထာ်းခ ထာ်းရရသာ မ္  နဒရှင ် မ္ျာ်းနှင ် 

ရရပန််းအစာ်း  ု်းရသာ  ကသ် ယ်မ္ှုတစ်ခပုင် ဖြစပ်ါသည။် သတင််းမ္ ေ ယာမ္   ယဖ်ခင််းတ င် တ ဗ   ၊ ရရေ ယှို၊ အငတ်ာနက် နှင ် 

လ မ္ှုက နယ်ကစ်ာမ္ျက်နှှာတှိုို့မှ္တစ် င ် မ္   ယ်ဖခင််းတှိုို့ပါဝငပ်ါသည်။  

 

Case study: နယ  ်းဇီလန နိငု ငံတငွ   ပည လုံ်းကျွတ  ဆနဒခယံ  ပွွဲ (၂) ကကိမ နှင   အရထွရထွရရ ်းရကောက ပွွဲတ ိုို့တ ွင  အသုံ်း ပြု နိုင မည   

ရရ ်းချယ စရော  မွဲရပ်း ခင ်း နည ်းစနစ မျော်းအော်း စဉ ်းစော်းရနပါသည ။   

 နယ ်းဇ လန်နှိငု်င  ရရ ်းရကာက်ပ  ရကာ်မ္ရငှ်သည် ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ စကတ်င်ဘာလတ င် ကျင််းပရန ် လျာထာ်းသည ် 

အရထ ရထ ရရ ်းရကာက်ပ  တ င ် မ္ ရ ုသှိုို့ မ္လာနှိငု်သည  ် မ္  နဒရှင်မ္ျာ်းအတ က် ရရ ်းချယစ်ရာမ္ ရပ်းဖခင််းအစ အစဉ်မ္ျာ်းအာ်း 

စဉ််းစာ်းရနပါသည။် လက်ရှှိ နှိုင်င ဖခာ်းတ င်ရနထှိုင်ကကသည  ် မ္  နဒရှင်မ္ျာ်းအတ ကအ်သ ု်းဖပ ရနသည  ် မ္ စာရ ကအ်ာ်း ရေါင််းလုတ် 

(download) ဖပ လုပ်၍ ၎င််းတှိုို့ မ္ ရပ်းထာ်းသည ် စာရ က်အာ်း တင်နှိုင်သည  ် (upload) အ န်လှိုင််းဝန်ရ ာင်မ္ှု ၊ မ္ျက်စှိမ္ဖမ္င်သ မ္ျာ်း၊ 

အဖမ္င်အာရ တုစ်ဝက်ချွတယ် င််းရနသ မ္ျာ်းနှင ် ခနဓှာကှိယု်မ္သန်စ မ်္်းသ မ္ျာ်းအတ က် မ္ ရပ်းနှိုင်သည ် တယ်လ ြုန််းအသ ြမ်္်းပပ ်း 

ရပ်းပှိုို့နှိုင်သည ် telephone dictation voting service (သ  ို့သ သ ော် ဤနညော််းလမော််းတငွော် မဲသ  ်းမည ော်သူသညော် အကအူညီမပါဘ  

မ္ ရပ်းဖခင််း ဖြစသ်ည်)၊ လက်ရှှိအချ ှိန်ထှိ ရရ ်းရကာကပ်  တ င် တစ်ခါမှ္အသ ု်းဖပ ထာ်းဖခင််းမ္ရှှိသည ် ကှိယု်စာ်းမ္ ရပ်းဖခင််းနငှ ် 

စာတှိကု်မှ္တစ ်င ် မ္ ရပ်းဖခင််းဝန်ရ ာင်မ္ှုနငှ ် ြုန််းဖြင လ်ျှ ှိ ွဲ့ဝကှ်မ္ ရပ်းဖခင််း (mobile ballot boxes) ဝနရ် ာင်မ္ှုတှိုို့အာ်း 

ရ ာင်ရ ကရ်န ်စဉ််းစာ်းရနပါသည်။  

သတင််းရင််းဖမ္စ်: နယ ်းဇ လန်နှိငု်င  ရရ ်းရကာက်ပ  ရကာ်မ္ရှငရ် ု်း ဝက် ှိုေ်မှ္ ဖြစသ်ည။်  

 

ရရ ်းရကောက ပွွဲအော်း ဆက လက ကျင ်းပ ခင ်း (သုိို့) ရရ ွဲ့ဆုိင ်း ခင ်းသည  ၎င ်း၏တရော ်း င  ဖစ မှုအရပေါ် 

အကျြို်းသက ရရောက မှုရိှလိမ  မည လော ်း။  

 သ   ်းသက ကော် ွကဲျငော််း သည ော် ံ စံ၊ ဖဲွွဲ့စညော််း ံ အသ  ြေြေဥံ  သ ေနငှ ော် ရရ ်းရကာက်ပ  ချ ှိတ် က်ရနမ္ှုနှင ် ရရ ်းရကာက်ပ  ကျင််းပမ္ည ် 

ကနဦ်းလျာထာ်းသည ်ရက်တှိုို့သည် ရရ ်းရကာက်ပ  အာ်း  က်လက်ကျင််းပရမ္ည်လာ်း ရရ ွဲ့ ှိုင််းရမ္ည်လာ်း 

  ု်းဖြတ်ချက်ချမှ္တ်ရာတ င် ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းမ္ည ်အချက်ဖြစ်ပါလှိမ်္မ္ည်။ ရရ ရကာက်ပ  ကျင််းပဖခင််းသည်လည််း တရာ်းဝင်ဖြစ်မ္ှုကှိ ု

ရလျာ ကျရစနှိုင်သည ်အတ က် ရရ ်းရကာက်ပ  ရရ ွဲ့ ှိုင််းမ္ည် ှိုလျှင် ဖြစ်ရပေါ်လာမ္ည ် ရကာင််းကျ ှိ ်း ှို်းကျ ှိ ်းနှင ်  

 က်လက်ကျင််း မ္ည ်ှိုလျှင် ဖြစ်ရပေါ်လာမ္ည ် ရကာင််းကျ ှိ ်း ှို်းကျ ှိ ်းမ္ျာ်းအာ်း နှိှုင််းယဉ်ှရန ်လှိုအပ်ရပသည။်  
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 ပည သ ူ့အသံ ရပျောက ဆုံ်း ခင ်း 

ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းသည် ဖပည်သ လ ထုအာ်း အစှို်းရ (သှိုို့) ၎င််းတှိုို့အာ်း ကှိယု်စာ်းဖပ သည ် လွှတရ်တာ်ကှိယု်စာ်းလှယ်မ္ျာ်း အာ်း 

ြယ်ရှာ်းဖခင််း၊ အစာ်းထှို်းဖခင််းမ္ျာ်းအာ်း ဖပ လုပ်နှိငု်ရန ် အခ င အ်ရရ်းရပ်းထာ်းဖခင််းဖြစပ်ါသည်။ ရရ ်းရကာကပ်  မ္ျာ်းအာ်း 

ရရ ွဲ့ ှိငု််းမ္ည် ှိုပါက အချ ှိနအ်တှိငု််းအတာတစ်ခထုှိ ဖပညသ် လ ထု၏ အသ မ္ျာ်းရပျာက ် ု်းသ ာ်းမ္ည် ဖြစ်ပါသည်။  

 

နိုင ငံရရ်းအ ခငွ  အရရ်း ရတ ောင ်းဆုိ ခင ်း 

 ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းအာ်း ရရ ွဲ့ ှိုင််းမ္ည် ှိုပါက (သရဘာတရာ်းအရ) နှိုင်င  ရရ်းပါတ မ္ျာ်းအာ်းလ ု်း၏ 

သရဘာတ ည ချက်ဖြင ်သာ ရ ာင်ရ ကသ်င ရ်ပသည။် လက်ရှှိအစှိ်ုးရသည် နှိုငင် ရရ်းအကျ ှိ ်းအဖမ္တ်အတ က် တစ်ြက်သတ ်

ရ ာင်ရ က်နှိငု်မ္ည ် အနတရာယ် သှိုို့မ္ဟတု် အနည််း  ု်းရတာ  နှိငု်င ရရ်းအကျ ှိ ်းအဖမ္တက်ှို သှိရှှိ၍ ရ ာင်ရ ကဖ်ခင််းတှိုို့ကှိုလည််း 

ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းသင ရ်ပသည်။ သှိုို့မှ္သာ လုပ်ငန််းစဉအ်ရပေါ် ယ ုကကည်မ္ှုရလျာ နည််းဖခင််းကှို ရရာှင်ရှာ်းနှိုင်မ္ည်ဖြစ်ပပ ်း 

ထ က်ရပေါ်လာသည ်ရလေ် တရာ်းဝင်ဖြစ်ပါမ္ည်။ 

 

မွဲရပ်းသ ဦ ်းရရအရပေါ် သက  ရရော က မှု 

 ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းတ င် ဖပညသ် လ ထုတစ်ရပ်လ ု်း လ မ္ျ ှိ ်း/ဘာသာမ္ရရ ်း တ ည စ ာပါဝငခ် င ်နှင ် မ္ ရပ်းသ ဦ်း ရရမ္ျာ်းဖပာ်း 

ဖခင််းတှိုို့သည် ေ မ္ှိကုရရစ ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်း၏ အရကာင််း  ု်းရသာ ဝှိရသသလကခဏာပင်ဖြစ်ရပသည်။ ထှိုက  သှိုို့ ဝှိရသဿလကခ 

ဏာနှင ်မ္ဖပည စ် ုပါက ထှိုရရ ်းရကာက်ပ  သည် အာ်းလ ု်းပါဝင်မ္ှုမ္ရှှိ လ အချ ှိ ွဲ့မှ္ ပ ုရြာထ်ာ်းသည ် ရရ ်းရကာက်ပ  ဖြစ်ရကာင််း 

ဖြစ်နှိငု်ရပသည်။ က ်းစက်ရရာဂါဖြနိ်ု့ပ ာ်းရနစဉက်ာလအတ င််း ရရ ်းရကာက်ပ  ကျင််းပပါက မ္ လာရပ်းသ ဦ်း ရရ ရလျာ နည််းနှိငု်မ္ှုရကကာင  ် 

ေ မ္ှိုကရရစ စ နှုန််းအာ်း ရလျာ ကျရစသည။် ဖပည်သ လ ထုအရနဖြင ် ၎င််းတှိုို့၏ ကျန််းမ္ာရရ်းနငှ ် ၎င််းတှိုို့မ္ှိသာ်းစုဝင်မ္ျာ်း၏ 

ကျန််းမ္ာရရ်းကှို စှို်းရှိမ္်ရသာရကကာင ် မ္ ရပ်းမ္ှုရလျာ နည််းနှိုင်ပါသည်။ အမ္ျာ်းပါဝင်မ္ှုပ ုစ မ္ဟုတ်သည ်အတ က်ရကကာင ် 

ရရ ်းရကာက်ပ  ၏ တရာ်းဝင်ဖြစ်မ္ှုရလျာ ကျနှိုင်ပါသည်။ အထ ်းသဖြင ်  COVID-19 က ်းစက်နှိုင်သည ် ကျန််းမ္ာရရ်းအရဖခအရနရှှိသ မ္ျာ်း 

မ္ လာရပ်းရန ် ပှို၍ရလျာ နည််းနှိုင်ရပသည်။  ရရ ်းရကာကပ်  မ္ျာ်း  က်လက်ကျင််းပဖခင််းသည် ရရ ်းရကာက်ပ  လုပ်ငန််းစဉတ် င် 

အမ္ျာ်းပါဝင်မ္ှုအာ်း ရလျာ နည််းရစနှိုင်ပါသည။် (James and Garnett 2020). 

 

နိုင ငံရရ်းရဆွ်းရနွ်းမှုအရပေါ်  သက ရရော က မှု 

နှိုင်င ရရ်းမ္   ယ်မ္ှုမ္ျာ်းကှို ကျယ်ကျယ်ဖပနိ်ု့ဖပနိ်ု့ ဖပ လုပ်ဖခင််း၊ ဖပည်သ ူ့ရရ်းရာမ္ ဝါေကှိစစရပ်မ္ျာ်းအရပေါ် ဖပည်သ လ ထု 

ကျယ်ကျယ်ဖပနိ်ု့ဖပနိ်ု့ရ  ်းရန ်းကကမ္ှုတှိုို့သည် ေ မ္ှိကုရရစ ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်း၏ ဝှိရသသလကခဏာပင်ဖြစရ်ပသည။် ဖပည်သ လ ထု 

သ ာ်းလာလှုပ်ရာှ်းအာ်း ကနိ်ု့သတ်ထာ်းဖခင််းသည် ထှိုဝှိရသဿလကခဏာအာ်း ထှိခှိုက်ရစနှိုင်ပါသည်။ ထှိုို့အဖပင် 
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လက်ရှှိဖြစ်ပ ာ်းလျက်ရှှိသည ် က ်းစက်ရရာဂါသည် မ္ည်သည ်ရရ ်း ရကာက်ပ  မ္   ယ်စည််းရ ု်းဖခင််းကှိုမ္ ှို အဟနိ်ု့အတာ်းဖြစရ်စပပ ်း၊ 

ဖပည်သ ူ့ရရ်းရာမ္ ဝါေ ကှိစစရပ်မ္ျာ်းအာ်း အမ္ျာ်းနှာ်းလည်လက်ခ လာရအာင် ကျယ်ကျယ်ဖပနိ်ု့ဖပနိ်ု့ ရ  ်းရန ်းဖခင််းမ္ျာ်းကှို 

ဟနိ်ု့တ ်းနှိုငရ်ပသည။်  

 

Case study: ချလီီနိငု င ံ ဖွွဲွဲ့စည ်းပုံအရ ခခဆုိံင ရော   ပည လုံ်းကျွတ  ဆနဒခယံ  ပွွဲအော ်း ရ ခောက လကကော ရရ ွဲ့ ဆုိင ်း ခင ်း။  

 ချ  လ နှိုင်င ၌ ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဧပပ လ ၂၆ ရကရ်နို့တ င် ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ ဥပရေအသစ်မ္ ကကမ်္်းရရ်း   ရရ်း လ ထု 

 နဒခ ယ ပ  ကျင််းပရန ်စ စဉ်ထာ်းပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ မ္တလ် ၁၉ ရက ်ရနို့တ င် နှိငု်င ရရ်းပါတ ရပါင််း (၁၅)ခု၏ နှိငု်င  ရရ်းသရဘာ 

တ ည မ္ှုဖြင ် အ ှိုပါ  နဒခ ယ ပ  အာ်း ၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ရအာကတ်ှိုဘာလ ၂၅ ရကရ်နို့သှိုို့ ရဖပာင််းရရ ွဲ့ကျင််းပရန ်သတ်မှ္တခ်  ကကပါသည်။  

ချ  လ နှိုင်င သမ္မတ Sebastían Piñera မှ္ အ ှိုပါ  ု်းဖြတ်ချက်အာ်း နှိုငင် ၏ ရရာဂါကာက ယ်ထှိန််းချ ပ်ရရ်းရည်ရ ယ်ချက်ဖြင ် နှိုင်င  

အတ င််း  ရုတတ်ရက်ဖြစ်ပ ာ်းသည ် ရက ်၉၀ ကပ်ရဘ်း (90-day state of catastrophe) အဖြစ ်ရကကညာခ  ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ 

ရအာကတ်ှိုဘာလကတည််းက နှိုင်င အတ င််း ကနို့်က ယသ် အမ္ျာ်းအဖပာ်းမှ္ ြ  ွဲ့စည််းပ အုရဖခခ ဥပရေအသစ်အာ်း ရရ်း   ရန် 

ရတာင််း ှိုခ  ကကသည ်အတ က ် ယခု  ု်းဖြတ်ချကမှ်္ာ အရရ်းကက ်းသည ်   ု်းဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည။် 

အသစ်သတ်မှ္တ်လှိကု်သည ်ရက်တ င် လ ထု နဒခ ယ ပ  တ င ် ကျင််းပနှိငု်ရန် ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ ဖပင် င်ဖခင််းဥပရေကကမ်္်းကှို 

လွှတ်ရတာ်ကှိယု်စာ်းလှယ်မ္ျာ်း၏ သ ု်းပ ုနစှ်ပ ုမှ္ အတည်ဖပ ထာ်းပပ ်း ဖြစ်ပါသည်။ (Source: McGowan 2020) 

 

ရရ ်းရကောက ပွွဲရရ ွဲ့ ဆုိင ်း ခင ်းသည  ဖွွဲွဲ့စည ်းပုံအရ ခခဥံ ပရဒနှင  အည ီဖစ သလော ်း။ 

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနတ င်ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းရရ ွဲ့ရဖပာင််းဖခင််းအာ်းြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ ဥပရေမ္ျာ်းတ င် ဖပဌာန််းထာ်းပါသည်။ 

အ ရရ်းရပေါ်အရဖခအရနမ္ျာ်းတ င် ရရ ်းရကာက်ပ  ကျင််းပဖခင််းသည် ခက်ခ နှိုင်ပါသည်။ အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနအတ င််း 

ရရ ်းရကာက်ပ  ကျင််းပဖခင််းသည် အရရ်းရပေါ်အသကက်ယ် ယ်ရရ်းလုပ်ငန််းတ င် အသ ု်းဖပ ရမ္ည ် အရင််းအဖမ္စ်မ္ျာ်းအာ်း 

ရရ ်းရကာက်ပ  အတ က် ရဖပာင််း၍ အသ ု်းဖပ ရနှိုင်ပါသည်။ ကျင ်ဝတ်ရစာင ်ထှိန််းမ္ှုမ္ရှှိသည ် အစှို်းရသည ် အရရ်းရပေါ်အရဖခအရန 

တာ်းဖမ္စခ်ျက်မ္ျာ်း အသ ု်းဖပ ခ င ်ကှို အတှိုကအ်ခ ကှိယု်စာ်းလှယ်ရလာင််းမ္ျာ်းနငှ ် ရဝြနသ်ည ် သတင််းမ္ ေ ယာမ္ျာ်းကှိ ု ြှိနှှိပ်ရန် 

အသ ု်းချနှိငု်သည  ် အနတရာယရ်ှှိသည် (ဥပမ္ာ- အုပ်ချ ပ်ရရ်း ှိုင်ရာ ြမ်္်း  ်းထှိန််းသှိမ်္်းခ င ်အာဏာ)။ ထှိုသှိုို့ဖပ လုပ်ဖခင််းဖြင ် 

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနအတ င််း ကျင််းပသည ်ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းကှို လ တ်လပ်မ္ှုနငှ ် တရာ်းမ္ျှတမ္ှုနည််းရအာင် ဖပ လုပ်နှိငု်ပါသည်။ 

ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်း ရရ ွဲ့ ှိငု််းဖခင််းသည် နှိုင်င တစ်နှိငု်င ၏ အရရ်းရပေါ်ရကကညာချက်မှ္ က  ထ က်ရစရကာင််း က  ထ ကရ်စပါ 

သည်။ ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်း ရရ ွဲ့ ှိုင််းဖခင််းမ္ရှှိဘ  နှိငုင် ၏ အရရ်းရပေါ်ရကကညာချက်တစ်ခု ထုတ်ဖပန်ရန ် (သှိုို့) အရရ်း 

ရပေါ်ရကကညာချက်ထုတ်ဖပန်ဖခင််းမ္ရှှိဘ  ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းအာ်း ရရ ွဲ့ ှိုင််းရန ် ဖပ လုပ်နှိငုရ်ပသည်။  အချ ှိ ွဲ့ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ ဥပရေ 

မ္ျာ်းတ င ် အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနအတ င််း ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ  ှိုင်ရာ ဖပင် င်ဖခင််းကှို တာ်းဖမ္စထ်ာ်းပါသည်။ ရအာကရ်ြာ်ဖပပါ 

အရဖခခ အရကကာင််းတရာ်း (၄) ချက်ရှှိပါသည်-  
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(က) အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနအရတာအတ င််း လက်ရှှိကက  ရတ ွဲ့ရနရသည ် အရကကာကတ်ရာ်းနှင ် စှို်းရှိမ်္ပ ပန်မ္ှုမ္ျာ်းအတ က် 

အလျင်အဖမ္န်   ု်းဖြတခ်ျကခ်ျကာ ရရရှညတ် င် ရရှှိလာနှိုင်မ္ည ် အကျ ှိ ်းစ ်းပ ာ်းမ္ျာ်းကှိ ု လျစ်လျ ရှုဖခင််းရကကာင ် ေ မ္ှိကုရရစ အာ်း 

ကက ်းမ္ာ်းစ ာ ထှိခှိုကရ်စနှိငု်သည်။ 

 (ခ) အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနကာလအတ င််း အုပ်ချ ပ်မ္ှုရရ်းအာဏာကှိုဖမ္ င တ်ငဖ်ခင််းနှင ် အခ င ်အရရ်းမ္ျာ်းအရပေါ် 

ကနို့်သတ်ဖခင််းသည် အစှို်းရအရနဖြင ် ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ ဖပင် င်ဖခင််းလုပ်ငန််းစဉတ် င ် တရာ်းမ္ျှတမ္ှုမ္ရှှိဘ  လွှမ်္်းမ္ှို်းနှိုင်ဖခင််းကှို 

လ ယ်က ရစသည။်  

 (ဂ) အချ ှိ ွဲ့ရသာြ  ွဲ့စည််းပ အုရဖခခ ဥပရေဖပင် င်ဖခင််းလုပ်ငန််းစဉမ်္ျာ်းတ င် ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ ဥပရေဖပင် င်ဖခင််းကှို 

ဖပည်သ လ ထုအရနဖြင ် ရထာက်ခ ရကကာင််း သှိုို့မ္ဟတု် ကနို့်က က်ရကကာင််း ရြာ်ဖပနှိငု်ရန် အရထ ရထ ရရ ်းရကာက်ပ   (သှိုို့) 

ဖပည်လ ု်းကျွတ် နဒခ ယ ပ  တစရ်ပ် ကျင််းပရနလ်ှိုအပ်ပပ ်း အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနကာလအတ င််း စ စဉ်ရ ာင်ရ က်နှိငု်ရန်မှ္ာမ္  

ခ ယဉ််းနှိုင်သည်။ 

 (ဃ) အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနကာလအသက်ဝငရ်နစဉအ်တ င််း အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနတစ်ရပ် ကျင ်သ ု်းဖခင််းနငှ  ်

စပ်လျဉ််းသည ် ြ  ွဲ့စည််းပ ဥုပရေ ှိုင်ရာဖပဌာန််းချက်မ္ျာ်းကှို (၎င််းတှိုို့၏သက်ရရာက်မ္ှုမ္ျာ်း၊ ကာလသတ်မှ္တ်ချကန်ငှ ် 

လ ုခခ  ရရ်းအစ အမ္ မ္ျာ်း) ဖပင ်င်ရန် တာ်းဖမ္စထ်ာ်းသည။် ဤသှိုို့ဖြင  ် နှိုငင် ၏အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနထုတ်ဖပန်ချကက်ာလအာ်း 

တှို်းဖမ္ င ်ဖခင််း သှိုို့မ္ဟတု် အာဏာအလ  သ ု်းစာ်းဖပ လုပ်ဖခင််းတှိုို့ကှို ကာက ယ်ထာ်းသည။် (Bulmer 2018: 27, 31) 

 

Case study: ဂ ျာမနနီ ိုငင်ံ ဘဗျာားရီားရျာားဒေသ (The German state of Bavaria) ၌ ဒတု ိယအ ချ ီ ရဒသနတရရရ ်းရကောက ပွွဲမျော်းတငွ  

စောတ ိကု  မှမွဲရပ်း ခင ်းအော်း အသုံ်း ပြုမည  ဖစ ပါ သည ။   

Bavaria ၌ ပထမ္အချ   ရေသနတရရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းကှိ ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ မ္တ်လ ၁၆ ရကရ်နို့တ င် မ္ ရ ုမ္ျာ်းတ င် လ  

ကှိုယတ်ှိုင်လာရရာက်မ္ ရပ်းဖခင််းနှင ်စာတှိကု်မှ္မ္ ရပ်းဖခင််းတှိုို့အာ်းအသ ု်းဖပ ၍ ကျင််းပခ  ပါသည်။ ေတုှိယအချ   ရရ ်းရကာက်ပ  မ္ျာ်းကှို 

၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ မ္တ်လ ၁၉ ရကရ်နို့တ င် ကျင််းပခ  ပပ ်း စာတှိုကမှ်္မ္ ရပ်းဖခင််းကှိုသာ အသ ု်းဖပ ခ  ပါသည်။ ထှိုက  သှိုို့   ်ုးဖြတ်ရဖခင််းမှ္ာ 

COVID-19 က ်းစကရ်ရာဂါအာ်း ကာက ယ်နှိငု်ရန်အတ က် အရနန ်းကပ်မ္ှုမှ္တစ် င ်က ်းစက်နှိငု်မ္ည ် ကျန််းမ္ာ ရရ်း ှိုင်ရာ  

အနတရာယ်တှိုို့ရကကာင ်   ု်းဖြတ်ခ  ဖခင််းဖြစ်ပါသည်။   ု်းဖြတ်ချက်ချမှ္တ်ဖခင််းနှင  ် အရထာက်အက ဖပ အစ အစဉ်မ္ျာ်းကှို 

ပထမ္အချ  အပပ ်းတ င် လုပ်ရ ာင်ခ  ပါသည။် (Source: Süddeutsche Zeitung 2020) 

COVID-19  က ်းစက ရရော ဂါ  ဖစ ပွော်းရနစဉ အတ ွင ်း မွဲရုံမျော်းလုိက နာရမည   လမ ်းညွှန ချက မျော ်း 

ရရ ်းရကာက်ပ  ရနို့မ္တှိုင်မ္  ရရ ်းရကာက်ပ  ဝန်ထမ်္်းမ္ျာ်းအရနဖြင ် ရ ာင်ရ ကရ်မ္ည ် အချကမ်္ျာ်းမှ္ာ-  

• မ္ ရ ုမ္ျာ်းတ င် လ ထ ထပ်မ္ှုကှိရုလျာ ချရန်နှင  ် လ တစဦ််းနှင တ်စဦ််း တှိကု်ရှိုက်ထှိရတ ွဲ့မ္ှုအနည််း  ု်းရသာ မ္ ရပ်းဖခင််း 

နည််းလမ်္်းမ္ျာ်းဖြင ် မ္  နဒရှင်မ္ျာ်းအာ်း မ္ ရပ်းရစရန၊်  
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• တရာ်းဥပရေအရ ခ င ်ဖပ မ္ည ်ှိုပါက စာတှိကု်မှ္တစ် င ်မ္ ရပ်းဖခင််း (Postal voting) ကှိ ုအာ်းရပ်းရန၊် 

• ရရ ်းရကာက်ပ  ရနို့တ င် လ ထ ထပ်မ္ှုရလျာ ချရန်အတ က် အရဖခအရနရပေါ်မ္ တည်၍ ရက်မ္ျာ်းခ  ၍ မ္ ရပ်းဖခင််း (Early 

voting) အာ်းရပ်းရန်၊  

• မ္ ရ ုသှိုို့လ ကှိယုတ်ှိငု်လာ၍ မ္ ထည ်မ္ည ် မ္  နဒရှင်မ္ျာ်းအာ်း မ္ ရ ုသှိုို့ လ မ္ထ ထပ်သည ်အချ ှိန်တ င်လာရရာကဖ်ခင််းကှို 

အာ်းရပ်းရန၊်  

မ္ ရ ုတ င်လပ်ုကှိငုက်ကရသည  ် ဝနထ်မ်္်းမ္ျာ်းနှင ် မ္  နဒရငှ်မ္ျာ်းအတ က် အကာအက ယရ်ပ်းရန ် ရ ာင်ရ က်ရမ္ည ် 

အချက်မ္ျာ်းမှ္ာ -  

• စကကနို့် (၂၀) ကကာ ရရ၊  ပ်ဖပာတှိုို့ဖြင ် မ္ကကာခဏ လကရ် ်းရပ်းဖခင််း၊ ရရနငှ ် ပ်ဖပာမ္ရနှိုင်ပါက alcohol ၆၀ 

ရာခှိုင်နှုန််းပါဝင်သည ် alcohol-based hand sanitiser မ္ျာ်းအသ ု်းဖပ ဖခင််း၊ မ္ ရ ုအတ င််းတ င် ရငှ််းလင််းသည ် 

ညွှန်ကကာ်းချက်မ္ျာ်းအာ်း ဖပသထာ်းဖခင််း၊  

• မ္လှိုအပ်သည ် မ္  နဒရှင်စှိစစရ်ရ်းစာရ က်မ္ျာ်းကှို ကှိငု်တ ယ်ဖခင််းအာ်း ရရာှငရ်ာှ်းဖခင််း၊  

• မ္  နဒရှင်တစဦ််းနငှ ်တစဦ််းကကာ်း ၁.၅ မ္ တာထကရ်ဝ်းပပ ်းရနရစသည ် လ အချင််းချင််းခပ်လှမ်္်းလှမ်္်းမှ္ရနရစသည ် 

နည််းစနစ်မ္ျာ်းဖြင ်  ူ်းရပါင််းရ ာင်ရ က်ရစဖခင််း၊ တစခ်ျ ှိန်တည််း မ္ ရ ုအတ င််း ဝင်ရရာက်ရန် ခ င ်ဖပ မ္ည  ်

လ ဦ်းရရအာ်းကနို့်သတ်ထာ်းဖခင််း၊  

• မ္ ရပ်းဖခင််းလုပ်ငန််းစဉတ် င် ခ တ ၊ မ္ ရပ်းသည ်ပစစည််းကှိရှိယာမ္ျာ်း အသ ု်းမ္ဖပ ခင်နငှ ် အသ ု်းဖပ ပပ ်းရနှာက်  သှိုို့မ္ဟတု် 

ရနှာက်  ု်းအ င ်မ္ ရပ်းဖခင််းမ္ျာ်း မ္လုပ်ရ ာင်မ္ နငှ ် လုပ်ရ ာင်ပပ ်းရနှာက် alcohol ၆၀ ရာခှိုင်နှုန််းပါဝင်သည ် 

alcohol-based hand sanitiser မ္ျာ်းဖြင ် ရ ်းရကကာနှိငု်ရန် ရထာက်ပ  ဖခင််း၊  

• alcohol-based hand sanitiser မ္ျာ်းအာ်း ဖမ္င်သာသည ်ရနရာမ္ျာ်း၊ မှ္တ်ပ ုတငစ်ာရင််းသ င််းသည ်စာ်းပ  မ္ျာ်း၊ 

ဝင် ရပါက်မ္ျာ်းက  သှိုို့ရသာ မ္ကကာခဏအသ ု်းဖပ သည ် ရနရာမ္ျာ်းတ င် ထာ်းရှှိဖခင််း၊  

• စာ်းပ  မ္ျာ်း၊ တ ခါ်းဘုမ္ျာ်း၊ မ္ ်းခလုတ်အပှိတ်အြ င ရ်နရာမ္ျာ်း၊ လက်ရမ်္်းမ္ျာ်း၊ ခ ုရစာင််းမ္ျာ်း၊ အှိမ်္သာမ္ျာ်း၊ 

ရရပှိုကရ်ခါင််းနှင ် ရရစင်မ္ျာ်းအာ်း မ္ကကာခဏ သနိ်ု့စင်သည ် ြျန််းပက်ရ ်းဖြင ် သနိ်ု့ရှင််းဖခင််း၊  

• မ္ ရပ်းဖခင််းပစစည််းကှိရှိယာမ္ျာ်းဖြစ်သည ် ခ တ မ္ျာ်း၊ မ္ ရပ်းသည ်ပစစည််းကှိရှိယာမ္ျာ်း၊ က န်ပျ တာမ္ျာ်း၊ tablets ၊ 

keyboards မ္ျာ်းအာ်း မ္ကကာခဏ သနိ်ု့စင်ဖခင််း တှိုို့ဖြစက်ကပါသည်။  
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ရရ ်းရကောက ပွွဲအော ်း ရရ ွဲ့ဆိငု ်းရန  ( သုိို့) ဆက လက ကျင ်းပရန  ဆုံ်း ဖတ  ခင  ်း  

ရရ ်းရကာက်ပ  အာ်း  က်လက်ကျင််းပဖခင််း (သှိုို့) ရရ ွဲ့ ှိငု််းဖခင််းသည် အစှို်းရ၊ ရရ ်းရကာက်ပ  စ မ္ ခနို့်ခ  ရရ်းဌာနနှင ်  

ကျန််းမ္ာရရ်းတာဝန်ရှှိပုဂ္ှိ လ်မ္ျာ်းအတ က် ရရာှင်လ  ၍မ္ရသည  ် စှိန်ရခေါ်မ္ှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ 

ဖပည်သ ူ့ကျန််းမ္ာရရ်းရှုရထာင မှ်္ကကည ်လျှင် ရရ ွဲ့ ှိုင််းဖခင််းသည် အသင ်ရလျာ်  ု်းဖြစမ်္ညဖ်ြစရ်သာ်လည််း 

ရရ ွဲ့ ှိငု််းရန်  ု်းဖြတ်လှိုကပ်ါက ရအာကရ်ြာ်ဖပပါ ကှိစစရပ်မ္ျာ်း ဖြစ်ရပေါ်ရစနှိုင်ပါ သည်။ ဥပမ္ာ - 

• ဂုဏ်သတင််း ှိငု်ရာဖပဿနှာ(  ု်းဖြတ်ချက်မ္ျာ်း ချမှ္တ်နှိငုသ်ည ်အြ  ွဲ့အစည််းအတ က်၊ ေ မ္ှိုကရရစ လုပ်ငန််းစဉန်ှင ် အြ  ွဲ့ 

အစည််းအတ င််း ယ ုကကည်မ္ှု၊ နှိငု်င တကာ က်  ရရ်းမ္ျာ်းအတ က်) 

• နှိုင်င ရရ်း ှိုင်ရာဖပဿနှာ (ပပှိ င် ှိငု်မ္ှုနယ်ပယ်အာ်း အရနှှာင ်အယှက်ဖြစရ်စပပ ်း လက်ရှှိအစှိ်ုးရအြ  ွဲ့ သှိုို့မ္ဟတု် 

အတှိုကအ်ခှိုက်အြ  ွဲ့အာ်း ယ ုကကည်မ္ှုရလျာ နည််းရစသည)် 

• ရင ရကက်း ှိငု်ရာဖပဿနှာ (ဘတ်ဂျတ်ခ  ရဝသ ု်းစ  မ္ှု ဥပမ္ာ - ဖပန်လည်မ္ရနှိုငရ်တာ သည  ်ရင််းနှ ်းဖမ္  ပန်ှ လှိုကရ်သာ ရင ရကက်း) 

• လ  ော်ငနော််းလ  ော်သ   ငော် သည ော်   ဿနာ (အဖခာ်းရက်ကှိ ု ရရ ်းချယ်သတ်မှ္တ်ရန်မ္လ ယက် ဖခင််း၊ ဥပမ္ာ - မု္တ်သ ုရာသ ၊ 

ရ ာင််းရာသ နှင ် အဖခာ်းအရရ်းကက ်းသည ် အခမ်္်းအနှာ်းမ္ျာ်းရကကာင ်) 

• ဥပရေ ှိုင်ရာဖပဿနှာ (  ု်းဖြတ်ချကက်ှိ ဥပရေရကကာင််းအရ ရင် ှိုင်ဖခင််းကှို ခ ရနှိုငဖ်ခင််း) 

 

အကကံြု ပြုချက မျော ်း 

 ရရ ်းရကာက်ပ   ှိငု်ရာအာဏာပှိုင်မ္ျာ်းနှင် ကျန််းမ္ာရရ်း ှိုင်ရာအာဏာပှိုင်မ္ျာ်းအကကာ်းအကက ဉာဏ်ရယ ဖခင််းနှင ် 

 ယ်သ ယ်ရ ာင်ရ ကဖ်ခင််းမ္ျာ်းဖြင ် အရဖြရှာရမ္ည်ဖြစ်ပါသည်။ International IDEA အြ  ွဲ့အရနဖြင ် ရအာက်ပါအချက်မ္ျာ်းအာ်း 

အကက ဖပ အပ်ပါသည-် 

• ဝနထ်မ်္်းမ္ျာ်းနှင ်ဖပည်သ လ ထုလ ုခခ  မ္ှု၊ လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမ္ျာ်းနှင ် ြ  ွဲ့စည််းပ ုအရဖခခ  ှိငု်ရာအကနို့်အသတ်မ္ျာ်း၊ 

ေ မ္ှိကုရရစ ၏ အနှစ်သာရဖြစရ်သာ အာ်းလ ု်းပါဝင်ဖခင််း၊ တန််းတ ည မ္ျှဖခင််းနငှ ် တာဝနခ် ဖခင််းတှိုို့အာ်း ဂရတုစှိုကထ်ည ်သ င််း 

စဉ််းစာ်းဖခင််း။  

• ရရ ်းချယစ်ရာ အဖခာ်းရသာ မ္ ရပ်းဖခင််းနည််းလမ်္်းမ္ျာ်းအတ က် ရ ာင်ရ ကရ်မ္ည  ် Logistic ကှိစစရပ်မ္ျာ်းအာ်း 

ထည ်သ င််းစဉ််းစာ်းဖခင််း။  

• ရရ ်းရကာက်ပ  အာ်း  က်လက်ကျင််းပမ္ည် ှိုပါက အနတရာယ်ဖြစ်ရစနှိုင်မ္ည ် အရဖခအရနမ္ျာ်းအာ်း ရလျာ နှိငု်သမ္ျှ  

ရလျာ နည််းရန ်လုပ်ငန််းစဉမ်္ျာ်း။ 

• ရရ ်းရကာက်ပ  အာ်း ရရ ွဲ့ ှိုင််းမ္ည် ှိုပါက ရရ ်းရကာက်ပ   ှိုင်ရာ ကှိစစရပ်မ္ျာ်းအာ်း ရ ာင်ရ ကရ်န ် တင််းကကပ်သည ် 

လမ်္်းညွှန်ချကမ်္ျာ်း၊ အစ အစဉ်မ္ျာ်း။  
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• စှိန်ရခေါ်ရနသည ်အခက်အခ ကှိစစရပ်မ္ျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််း၍ ဖပည်သ လ ထုနှင  ်  က်သ ယအ်သှိရပ်းဖခင််း 

(  ု်းဖြတ်ချက်ချမှ္တ်ရသည  ် အရကကာင််းဖပချက်မ္ျာ်း၊ ေ မ္ှိုကရရစ အာ်း အကာအက ယရ်ပ်းမ္ည ် 

လုပ်ငန််းရ ာင်ရ ကခ်ျက်မ္ျာ်းအာ်း)  
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