ကမ္ဘာတစ်ဝှမ္််းဖြစ်ပာ်းလျက်ရသ
ှှိ ည် Covid-19 ရရာဂါသည် ဖပည်သူ့ရရ်းရာဝန်ရ
လူ့အြွဲ့အစည််းတစ်ခဖု ြစ်ရပေါ်ရစရန် ရပါင််းစပ်ဖြည်

ာင်မ္ှုလုပ်ငန််းမ္ျာ်းနှင် အာ်းလု်းပါဝင်သည်

ည််းရန်လှိုအပ်ရသာ ပုမ္ှန်လုပရ
်

ာင်ရမ္ည် လုပ်ငန််းမ္ျာ်းအရပေါ် မ္ျာ်းစာ

အကျှိ ်းသက်ရရာက်ရစပါသည်။ ရရ်းရကာက်ပလုပ်ငန််းစဉ်မ္ျာ်းသည်လည််း ပုမ္ှနလ
် ုပ်ရ

ာင်ရမ္ည် လုပ်ငန််းမ္ျာ်းထမ္ှ တစ်ခပ
ု င်

ဖြစ်ပါသည်။
ြွဲ့စည််းပအ
ု ရဖခခဥပရေအရ သတ်မ္ှတ်ထာ်းရသာ အချှိနက
် ာလတစ်ခအ
ု တက် ရရ်းရကာက်ခ အစှို်းရအကက်းအကမ္ျာ်းကှို
အတည်ဖပ ရန်
စချှိန်စညွှန်း်

သှိမ္
ုို့ ဟုတ်

ြယ်ရှာ်းရန်

ဖပည်သလထုတင်

င
ှို ်ရာ အခန််းကဏ္ဍတစ်ခပ
ု င် ဖြစ်ရပသည်။

လုပ်ငန််းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

ထှိုကသှိုို့

အခငအ
် ရရ်းရှှိဖခင််းသည်

ေမ္ှိက
ု ရရစ၏

အနှစ်သာရနှင်

ရရ်းရကာက်ပကျင််းပဖခင််း လုပ်ငန််းစဉ်သည် အမ္ျာ်းနှင်

ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်း

ကျင််းပဖခင််းသည်

လအမ္ျာ်းအာ်း

ုင
ှိ ရ
် သာ

တစ်စတ
ု စ်စည််းထ

ရှှိရစသညအ
် တက် COVID-19 ကသှိရ
ုို့ သာ ရရာဂါကှို ဖြစ်ပာ်းရစသည် virus ပှို်း ဖပနို့်ပာ်းရစမ္ှုကှို ထှိန််းချ ပ်နင
ှို ်ရန် ရည်ရယ်၍
အသှိရပ်းထာ်းသညအ
် ကကဖပ ချက်မ္ျာ်းနှင်

နို့က
် ျင်ဘက်ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာကျန််းမ္ာရရ်းကပ်ရရာဂါဖြစ်ပာ်းဖခင််း ကသှိရ
ုို့ သာ ထ်းဖခာ်းသည်အရဖခအရနမ္ျှိ ်းမ္ျာ်းတင် ပုမ္န
ှ ်လုပရ
်
ေမ္ှိက
ု ရက်တစ် အင်စတကျ ်းရှင််းမ္ျာ်း၏ ဝတတရာ်းမ္ျာ်းကှို အာမ္ခနှိုင်သည်
COVID-19
ရရ်းရကာက်ပ

ရရာဂါဖပနို့်ပာ်းရနစဉ်အ ရတာအတ င််း
င
ှို ်ရာ

စမ္ခနို့်ခသမ္ျာ်း၊

ု်းဖြတ်ချက်မ္ျာ်းကှို ချမ္ှတ်ရမ္ည်။ ယခု စာတမ္််းသည်

ရရ်းရကာက် ပမ္ျာ်းအာ်း

အစှို်းရဝန်ထမ္််းမ္ျာ်းနှင်

ာင်နင
ှို ်မ္ည်

စ မ္ ခနို့်ခရ

ာင် ရက် ရနကကရသည်

အရပ်ြက်လမ္ှုအြွဲ့အစည််းမ္ျာ်းအတက်

အဓှိကကျသည်

အချက်မ္ျာ်းကှို ကနဦ်းခခ ငုသု်းသပ် ရရ်းသာ်းထာ်းဖခင််းဖြစ်ပါသည်။

နိဒါန်း
COVID-19 ကသှိုို့ က်းစက်ရရာဂါ ဖပနို့်ပာ်းဖခင််းနှင် အစှို်းရ/အစှို်းရဌာနမ္ျာ်း၏ က်းစက်ရရာဂါထှိန််းချ ပ်မ္ှု စမ္ရ
ချက်မ္ျာ်းသည်

ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းအာ်း

စမ္ခနို့်ခဖခင််းနှင်

အချှိန်သတ်မ္တ
ှ ်ဖခင််းတင်

ာင်ရက်

ြွဲ့စည််းပုအရဖခခဥပရေအရနှင်

နည််းပညာပှိင
ု ််း
မ္

ှိုင်ရာအရ

ထည်သင််းစဉ််းစာ်းရမ္ည်

အချက်မ္ျာ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

ရရ်းရကာက်ပလုပ်ငန််းစဉ်မ္ျာ်းတင်

နဒရှင်မ္ျာ်းနှင် မ္ရတ
ု ာဝန်ရဝ
ှိှ န်ထမ္််းမ္ျာ်း ပါဝင် ပါသည် ။ ယခုက သှိုို့ က်းစက် ရရာဂါဖပနို့်ပာ်းရနချှိန် ကာလအတ င််း အစှို်းရနှင်

ရရ်းရကာက်ပစ မ္ခနို့် ခ ရရ်းဌာနမ္ျာ်းအရနဖြင် ရရ်းရကာက် ပမ္ျာ်းအာ်း
ု်းဖြတ်ချက်ချမ္ှတ်ရာတင်

လထုသာ်းလာလှုပ်ရှာ်းမ္ှုနင
ှ ်

ထည် သင််းစဉ််းစာ်းရမ္ည်

နှိုင်ငရရ်းပါတမ္ျာ်း

မ္

စပ်လျဉ််းသည်

ဖြစ်ပါသည် ။

ရရ်းရကာက်ပဝန်ထမ္််းမ္ျာ်းခနို့်ထာ်းဖခင််းနှင်
ယ်စည််းရု်းဖခင််း၊

က် လက် ကျင််း ပရမ္ည် လာ်း

စဉ််းစာ်း

မ္ရုသု်း ပစစ ည််းမ္ျာ်းစု ရ

ာင််း ဖခင််း နှ င်

ာင် ရက်ခင် အ ရပေါ်

ရ

လု ခခ ရရ်း

ှိုင် ရာလမ္််း ညွှ န်ချက် မ္ျာ်းကှို

မ္စာရင််း ဖပ စုဖခင််း ၊

ရရ်းရကာက် ပ

ှို င် ရာ

ာင်ရက်နှိုငရ
် န် စဉ််းစာ်း

ှိုင်ရာ လမ္််းညွှန်ချက်မ္ျာ်းကှို မ္ှိတ်

မ္တည်၍ စဉ််းစာ်း

အဖငင််း ပာ်းမ္ှု မ္ျာ်းကှို

ု်းဖြတ် သင် ရပသည် ။

ရရ်းရကာက်ပလုပ်ငန််းစဉ်မ္ျာ်းအရပေါ်

နဒရှင်မ္ျာ်းအာ်း ကာကယ်ရန် ဖပန်လည်မ္မ္််းမ္ထာ်းသည်

ရရ်းရကာက် ပ

ှို င် ရာစ မ္ ခနို့်ခ ရရ်းတ င်

ာင်ရက်နင
ှို ်ရသာ်လည််း ရရ်းရကာက်ပစမ္ခနို့ခ
် ရရ်းဌာန၏ ရငရကက်းအရင််းအဖမ္စ်နင
ှ ် အသစ်ရရ်း

လုခခ ရရ်း

ညွှ န် ကကာ်းချက်အာ်း

ကှိုယ် စာ်းလှ ယ် ရလာင််း အမ္ည် စာရင််း၊

ကနို့်သ တ် ဖခင််း မ္ျာ်းသည်

အကျှိ ်းသက်ရရာက်ရစပါသည်။ ရရ်းရကာက်ပဝန်ထမ္််းမ္ျာ်းနှင် မ္
ကျန််းမ္ာရရ်းနှင်

ု်းဖြတ် ဖခင််း တ င်

ရလ ကျင် သင် ကကာ်းရပ်းဖခင််း ၊

ရဖြရှင််းဖခင််းစသည် ရရ်းရကာက်ပစက်ဝန််းရှှိ လုပ်ငန််းမ္ျာ်းအာ်း လုခခ စာရ
လတ် လပ် စာလှု ပ် ရာှ ်းရ

ကျန််းမ္ာရရ်းဝန် ကက်းဌာန၏

ှိုင််းငထာ်းရမ္ည်လာ်း

ရပါင််း စပ် ထည်သင််း

လှိုကသ
် ည် ကျန််းမ္ာရရ်းနှင်

က်သည်အချှိန်နှင် ရရ်းရကာက်ပကျင််းပမ္ည်အချှိနတ
် ကှိုို့ ကာ်း အချှိန်ရရှမ္
ှိ ှုတအ
ှိုို့ ရပေါ်

ု်းဖြတ်ရမ္ည် ဖြစ်ပါသည်။

ရရ်းရကာက်ပစမ္ခနို့ခ
် ရရ်းဌာနအရနဖြင် ရရ်းရကာက်ပ တရာ်းဝင်ဖြစ်မ္ှုနှင် သမ္ာသမ္တ်ကျမ္ှုတအ
ှိုို့ ာ်း ထှိပါ်းမ္ှုမ္ရှှိဘ
လှို အ ပ် သည် လုပ်ရ

ာင် ချက် အ သစ်မ္ျာ်း

အရကာင် အထည်ရြာ်ရ

ာင် ရက် နုှိင်ရရ်းအတက်

သု်းသပ်အကဖြတ်ရမ္ည်ဖြစ်ပါသည်။ အစှို်းရဌာနမ္ျာ်းအကကာ်း ပ်းရပါင််းရ
ရလေ် မ္ျာ်းကှို

ု်းဖြတ် ချက်ချရာတ င်

ကျဉ််းကျပ်သညရ
် နရာတစ်ခတ
ု င်

ေ မ္ှို က ရရစ စ နှုန််းမ္ျာ်းအရပေါ်

ကျန််းမ္ာရရ်းရစာင်ရရှာက်မ္ှုနှငတ
် က

စ စဉ်ရ

ာင် ရက် မ္ှုမ္ျာ်းအဖပင်

အကျှိ ်းသက် ရရာက် နှိုင် မ္ှု တှိုို့ကှို
အသစ်အ သစ် ရသာ

ရရ်းရကာက်ပစမ္ခနို့ခ
် ရရ်းဌာန၏ လုပ်ပှိုင်ခင်ကန
ု ်
ချ ပ်

ှိုထာ်းသည်စာချ ပ်မ္ျာ်းနှင်

မ္ကှိုက်ညသည်

အဖခာ်းရသာမ္ရပ်းဖခင််း နည််းစနစ် မ္ျာ်းအစာ်း

လထုကစ
ှို ရ
ု ဝ်းရစပပ်း

မ္ရုမ္ျာ်းတင်

က်မ္ျာ်းနှင် ရရ်းရကာက်ပအာ်း ရရွဲ့

ချှိန် ထှို်း

စမ္််း သပ် လု ပ်ရ

ု်းသာ်းဖခင််း၊ တည်

ရှာရြကာ

ာင်ရက်မ္ှုမ္ျာ်းကှို ဖပ လုပ်သင်သည်။ ညှိနင
ှိှု ််းတှိုင်ပင်မ္ှု၏

ထည် သင််း စဉ််းစာ်းသင် သည် ။

ရရ်းရကာက်ပအာ်း ကျင််းပဖခင််းရကကာင် ဖြစ်ရပေါ်လာနှိင
ု မ္
် ည် အကျှိ ်း

ဖြစ်နှိုင်ရချရှှိမ္ှုကှို

ု်းဖြတ် ရမ္ည် ဖြစ် ပါသည် ။
ာင် သည်

စ စဉ် ရ

မ္ရပ်းရစကာ
ှိုင််းဖခင််းရကကာင်
လက်ရှိှတ ည်

ာင် ရက် မ္ှုမ္ျာ်းသည်

စည််းမ္ျဉ််းစည််းကမ္််းမ္ျာ်း သှိမ္
ုို့ ဟုတ် လုပင
် န််းရှင်မ္ျာ်းနှင်

လုပ်ထု်းလုပ်နည််းအသစ်မ္ျာ်း

(သှိ)ုို့

ရရှှိထာ်းသည်

ဘတ်ဂျတ်မ္ျာ်း

ရုပ်သှိမ္််းဖခင််းစသည် စှိနရ
် ခေါ်မ္ှုအသစ်မ္ျာ်းကှို ပှိုမ္ှိုဖြစ်ပာ်းရစပါလှိမ္်မ္ည်။
၂၀၁၄

ခုနစ
ှ ်တင်

လှိုကရ
် ဘ်းရ်းယာ်းနှိုင်င

(Liberia)၌

အဘှိလ
ု ာက်းစက်ရရာဂါဖြစ်ပာ်းရနစဉ်အရတာအတင််း

အချှိ ွဲ့ပမ္ှိ ွဲ့ဖပရေသမ္ျာ်း မ္ပါဝင်ဘ ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းအာ်း ကျင််းပခပါသည်။ ထှိုနည််းတစာ ပဋှိပကခမ္ျာ်းသက်ရရာက်မ္ှုေဏ်ကှို
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ခစာ်းခရသည် နှိုငင
် မ္ျာ်းတင်လည််း လုခခ မ္ှုမ္ရှှိဖခင််းရကကာင် ရေသအချှိ ွဲ့တင် ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်း ကျင််းပနှိုင်ခဖခင််းမ္ရှရ
ှိ ပ- ဉပမ္ာ
ပါကစစတန်နင
ှို ်င (၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်)။ ၂၀၂၀ မ္တ်လတင် COVID-19 က်းစက်ရရာဂါရကကာင် အတလ၊ စပှိန်နင
ှ ် ဖပင်သစ်နင
ှို ်ငတှိတ
ုို့ င်
နှိုင် င သာ်းမ္ျာ်း၏
ဖပည်သူ့

သာ်းလာလှု ပ်ရာှ ်းမ္ှု ကှို

နဒခယပအာ်း မ္ရသချာမ္ရရရာစာ

ကနို့် သ တ် ခ သည် ။

အ တလနှိုင် င တ င်

ြွဲ့ စ ည််းပု အ ရဖခခဖပင်

င် ရရ်း

င
ှို ််းငထာ်းခရပပ်း ဖပင်သစ်နှိုငင
် တင် ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းအာ်း ကျင််းပခရသာ်လည််း

ပပ်းခသည် ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းထက် (သှိ)ုို့ ကကှိ ွဲ့တင်ခနို့်မ္ှန််းထာ်းသည်ထက် မ္ရပ်းသဦ်းရရ ရတာ်ရတာ်ရလ်း နည််းပါ်းခသည်။

ရရ်းရကောကပွွဲတစခုစီစဉရောတွင အဓိကထညသွင်းစဉ်းစော်းရမညအချကမျော်း
ဖွွဲွဲ့စည်းပံုအရ ခခံဥပရဒနှင ရရ်းရကောကပွွဲချိတဆကရနမှု
ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းကှို တစ်နင
ှို င
် လု်းအ

င်၊ ရေသနတရအ

င၊် နှိုင်ငရပါင််းစအ
ု

င် စသည်ဖြင် ကျင််းပကကပါသည်။

အချှိ ွဲ့ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းသည် ြွဲ့စည််းပုအရဖခခအရ သှိမ္
ုို့ ဟုတ် နှိုငင
် ရရ်းအရ လန်စာအရရ်းပါပပ်း နှိုင်ငရတာ်ဘတ်ဂျတ်လုခခ ရရ်း
သှိမ္
ုို့ ဟုတ်
ရ

ဥပရေ

ှိုင်ရာ

ဖပ ဖပင်ရဖပာင််းလဖခင််းဖြစ်စဉ်

သှိမ္
ုို့ ဟုတ်

ပငှိမ္််းချမ္််းရရ်း

ဖြစ်စဉ်တင်

ယနတရာ်းတစ်ခအ
ု ဖြစ်

ာင်ရက်ပါသည်။ အချှိ ွဲ့ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းမ္ှာ မ္ရပ်းသဦ်းရရ ဖပည်မ္ှရန် လှိုအပ်ပါသည်။ ရေသနတရရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းအတက်

နှိုင်င၏

အချှိ ွဲ့ရနရာမ္ျာ်းတင်

ဖပည်သူ့ကျန််းမ္ာရရ်းပခှိမ္််းရဖခာက်မ္ှုမ္ျာ်း

ရှှိနင
ှို ်မ္ည်

ဖြစ်ရသာ်လည််း

အချှိ ွဲ့ရနရာမ္ျာ်းတင်

ရှှိချင်မ္ှရှှိမ္ည်ဖြစ်ပါသည်။ ထှိရ
ုို့ ကကာင် COVID-19 က်းစက်ရရာဂါ၏ ကက ရတွဲ့နင
ှို ်ရဖခ နည််းနှိုင်ရပသည်။
မွဲဆွယစည်းရံု်း ခင်းအတွက ဖစနိင
ု ရချရှိသည နည်းလမ်းမျော်း
လစုလရဝ်းဖြင်
မ္

မ္

ယ်စည််းရု်းဖခင််း

၊

တစ်အှိမ္်

င််းတစ်အှိမ္်တက်

မ္

ယ်ဖခင််းနှင်

ပမ္ှိ ွဲ့တင််းခန််းမ္မ္ျာ်းတင်

ယ်ဖခင််းတှိသ
ုို့ ည် ထင်ရှာ်းသည် အာ်းလု်းပါဝင်သည် ေမ္ှိက
ု ရရစနစ်၏ အရရ်းကက်းသည် အခန််းကဏ္ဍပင်ဖြစ်ပါသည်။ သှိရ
ုို့ သာ်

ရရ်းရကာက်ပမ္

ယ်ဖခင််းမ္ျာ်းကှို အင်တာနက်၊ လမ္ှုကန်ယက်တှိုို့မ္ှတစ် င် ပှိုမ္ှိုလုပ်ကှိုင်လာကကသည်။ အ

လမ္ှုကန်ယက်

တှိမ္
ုို့ ှတစ်

မ္

နဒရှင်မ္ျာ်းနှင်

င်

မ္

ယ်ဖခင််းသည်

သာ်းလာလှုပ်ရှာ်းမ္ှုမ္ျာ်းအရပေါ်

လွှတရ
် တာ်ကယ
ှို ်စာ်းလှယရ
် လာင််းမ္ျာ်းအကကာ်း

ှိုပါအင်တာနက်၊

ကနို့်သတ်ချက်မ္ျာ်းရှရ
ှိ နသညအ
် ချှိန်တင်

တစ်ဦ်းနှငတ
် စ်ဦ်းထှိရတွဲ့မ္ှုမ္ရှှိဘ

လုပရ
်

ာင်နင
ှို ်သည်

ရရ်းချယ်စရာ နည််းလမ္််းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။

အရ ်းမှရန၍ မွဲရပ်းနိုငမည ရရ်းချယစရောနည်းလမ်းမျော်း
မ္ရုတင် လကှိယ
ု တ
် ှိုင်မ္ရပ်းဖခင်မ္ဟုတ်ဘ စာတှိက
ု ်မ္ှတစ်

င်၊ ကန်ပျ တာ သှိမ္
ုို့ ဟုတ် ြုန််း application မ္ှတစ်

င်

အန်လှိုင််းမ္ှ မ္ရပ်းဖခင််း၊ စသည်ဖြင် ဖပည်သလထုအာ်း အရဝ်းမ္ှရန၍ မ္ရပ်းနှိင
ု ်မ္ည် အထ်းမ္ရပ်းဖခင််း အစအမ္မ္ျာ်းသည်
လကှိယ
ု တ
် ှိုင်မ္ရပ်းဖခင််းဖြင် ဖြစ်ရပေါ်လာနှိုငရ
် သာ ကျန််းမ္ာရရ်းနှင် လုခခ ရရ်းအနတရယ်အာ်း ရလျာပါ်းရစနှိင
ု ်ပါသည်။ သှိရ
ုို့ သာ်
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ရငရကက်းကုန်ကျစရှိတ်မ္ျာ်းသည်
လုရလာက်သည်ဖပင်

င်မ္ှု၊

အရကာင်အထည်ရြာ် ရမ္ည်
အဟနို့် အ တာ်း

အဟနို့အ
် တာ်း

ဖြစ်ရကာင််းဖြစ်နင
ှို ်ရပသည်။

အရထာက်အကဖပ ပစစည််းမ္ျာ်းစုရ
အချှိန်

ထှိုကသှိုို့

ာင််းဖခင််းနှင်

သင်တန််းရပ်းဖခင််းမ္ျာ်းအတက်

ရလာက် ငှ မ္ှုမ္ရှှိဖခင််း ဖြစ် ရကာင််း ဖြစ် နှိုင် ရပသည် ။

ဖြစ်ရကာင််းဖြစ်နှိုငရ
် ပသည်။

မ္ရပ်းနှိုင်သည်နည််းလမ္််းမ္ျာ်းအရပေါ်

နှိင
ု ်ငရရ်း

ှိုင်ရာ

ယုကကည်မ္ှုကှို

အရဝ်းမ္ှမ္ရပ်းဖခင််းအာ်း

ဥပရေမ္ရဘာင် မ္ျာ်းသည် လည််း

အယုအကကည်ကင််းမ္ဖခင််းသည်လည််း

ရလျာကျရစသည်။

အဖခာ်းရရ်းချယ်စရာ

ရရ်းရကာက် ပ သမ္ာသမ္တ် ကျမ္ှု ကှို

ပခှိ မ္််းရဖခာက်လာနှိုင် ြယ် ရှိှသ ည်အ ချက်မ္ျာ်းသည် အဖခာ်းရသာ မ္ရပ်းနှိုင် သည် န ည််း လမ္််းမ္ျာ်းဖြင် အ

င် ရဖပရချာရမ္ွဲ့ နှိုင် မ္ှုကှို

ရလျာ ရရစသည် ။
အရဝ်းမ္ှ မ္ရပ်းနှိုင်ရန် စစဉ်မ္မ္
ှု ျာ်းသည် မ္ရတ
ု င် လကှိယ
ု တ
် ှိုင်လာ၍ မ္ရပ်းဖခင််းအာ်း အစာ်းထှို်းရန်မ္ဟုတ်ဘ ဖြညစ
် က်
ရ

ာင်ရက်ရန်အတက်သာ ဖြစ်ရပသည်။ အရဝ်းမ္ှမ္ရပ်းဖခင််းနည််းစနစ်မ္ျာ်းအာ်း အဖပညအ
် ဝထှိန််းချ ပ်နင
ှို ်မ္ည်မ္ဟုတရ
် ပ။ အချှိ ွဲ့

အရဖခအရနမ္ျာ်းတင်

ရရ်းရကာက်ပသမ္ာသမ္တ်ကျမ္ှုအတက်

စ မ္ခနို့်ခ မ္ှု ရှု ရထာင် မ္ှ ကကည်လျှင်
အရကာင််း

မ္ရုမ္ျာ်းသည်

အဟနို့အ
် တာ်းဖြစ်ရစနှိုင်ရပသည်။

ရရ်းရကာက် ပ သမ္ာသမ္တ် ကျမ္ှု အာ်း

ရရ်းရကာက်ပ

ှိုင်ရာ

အကာအက ယ် ရပ်းနှိုင် သည်

ု်းအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ မ္ရုမ္ျာ်းသည် မ္ဝယ်ဖခင််း၊ မ္ရပ်းရန် အကျပ်ကှိုင်ဖခင််း၊ မ္ှိသာ်းစုဝင်မ္ျာ်း အတတကမ္ရပ်းဖခင််း

ကသှိရ
ုို့ သာ ပုမ္ှန်မ္ဟုတ်သည် မ္ရပ်းဖခင််းမ္ျာ်းအာ်း ရလျာကျရစသည်အဖပင် ရရ်းရကာက်ပသမ္တ်သမ္တ်ကျမ္ှုနှင် လျှှိ ွဲ့ဝှက်မ္ှုရှှိဖခင််း
အတက် အာမ္ခချက်ရပ်းနှိင
ု ရ
် ပသည်။ မ္ရုမ္ျာ်းတင် မ္ရပ်းဖခင််းသည် ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းမ္ှ ရထာက်ပရပ်းသည် နှိင
ု င
် ရရ်းတင်
ထှိရတွဲ့

က်

မ္ှု လမ္ှုရရ်းရာတန်ြှို်းကှို ဖမ္ငတ
် င်နင
ှို ်စမ္််း ရှှိရပသည်။

စာတှိုက်မ္ှတ စ်

င်

မ္ရပ်းဖခင််းသည်

ယု ကကည် စှိ တ် ချရသည်

စာတှို က် ဝန် ရ

ာင် မ္ှုလုပ်င န််း ငှာ်းရမ္််းဖခင််း နှင်

မ္ရရတက်သည် ဝန်ထမ္််းမ္ျာ်း ရရ်းချယ်ခနို့်ထာ်းရရ်းတှိက
ုို့ သှိရ
ုို့ သာ အရထာက်အကဖပ ရရ်းအာ်းထုတ်မ္ှုမ္ျာ်း ကက်းကက်းမ္ာ်းမ္ာ်း
လှိုအပ်ရလရှှိပပ်း န်းကပ်စာ ကက်းကကပ်မ္ှုရအာက်တင် ပ်းရပါင််းရ
အ

ှို ပါလု ပ် င န််းမ္ျာ်းအာ်း

COVID-19

ာင်ရက်ရန် မ္ရရတက်မ္ည် အရာရှှိမ္ျာ်း လှိအ
ု ပ်ရပသည်။

က သှိုို့ က်းစက် ရရာဂါဖြစ် ပာ်းရနစဉ် အ တ င််း

လု ခခ စာရ

ာင် ရက်နှိုင် ရန်မ္ှာ

စှိန်ရခေါ်မ္ှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါလှိမ္်မ္ည်။
အသက်အရက်ကက်းရငရ
် သာသမ္ျာ်းကသှိုို့ ကျန််းမ္ာရရ်းအရဖခအရန ပှိုမ္ှိုစု်းှိ ရှိမ္်ရသည် လပုဂ္ှိ လ်အမ္ျာ်းစုရှှိရာ ရေသမ္ျာ်း၌
ရရ်းရကာက်ပကျင််းပရာတင် အရဝ်းမ္ှမ္ရပ်းဖခင််းစနစ်သည် မ္ရပ်းသမ္ျာ်း အရရအတက်ကုှိ ထှိန််းသှိမ္််းနှိုင်မ္ည်အဖပင် ၎င််းတှိ၏
ုို့
နှိုင်ငရရ်းပါဝင်မ္ှုကှို ထှိရရာက်မ္ှုရှှိနုင
ှိ ်သည် နည််းလမ္််းတစ်ခု ဖြစ်နှိုင်ပါသည်။ ဖပည်သ/ဖပည်သာ်းမ္ျာ်းနှင် မ္ရဝ
ု န်ထမ္််းမ္ျာ်း၏
ကျန််းမ္ာရရ်းကာကယ်ဖခင််းနှင် ရရာဂါက်းစက်ဖခင််းကှို ကနို့်သတ်နင
ှို ်မ္ည်ဖြစ်ပါသည်။ ရှင််းလင််းမ္ှုရှှိသည် ဥပရေမ္ရဘာင်အတင််းမ္ှ
ကှိုယ်စာ်းမ္ရပ်းဖခင််းသည်လည််း အသက်အရယ်ကက်းရငသ
် မ္ျာ်းနှင် အဖခာ်း မ္ရုသို့ မ္လာနှိုငရ
် သာသမ္ျာ်း(vulnerable groups)
အတက်
မ္

မ္ရုသလ
ှိုို့ ာစရာမ္လှိုဘ

ရရ်းရကာက်ပတင်

ပါဝင်နှိုင်သည်

ရရ်းချယ်စရာ

နဒရှင်မ္ျာ်းအာ်း အသစ်ချမ္ှတ်လှိုကသ
် ည် မ္ည်သည်မ္ရပ်းဖခင််းနည််းစနစ်အသစ် ကှိုမ္
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နည််းလမ္််းတစ်ခပ
ု င်ဖြစ်ပါသည်။
ှို အသှိရပ်းရန် လှိအ
ု ပ်ပါလှိမ္်မ္ည်။

အချှိ ွဲ့နင
ှို ်ငမ္ျာ်းတင်
သတင််းမ္ေယာမ္
ရရပန််းအစာ်း

COVID-19

က်းစက်ရရာဂါရကကာင်

ယ်ဖခင််းသည်လည််း

ု်းရသာ

၎င််းတှိုို့၏

ဖပည်သလထု

အှိမ္်မ္ျာ်းတင်

သာ်းလာလှုပ်ရှာ်းမ္ှုအာ်း

ကနို့်သတ်ထာ်းခထာ်းရရသာ

က်သယ်မ္ှုတစ်ခပ
ု င် ဖြစ်ပါသည်။ သတင််းမ္ေယာမ္

လမ္ှုကန်ယက်စာမ္ျက်နှာှ တှိမ္
ုို့ တ
ှ စ်

င် မ္

ကနို့်သတ်ထာ်းချှိန်တင်
မ္

နဒရှင်

မ္ျာ်းနှင်

ယ်ဖခင််းတင် တဗ ၊ ရရေယှို၊ အင်တာနက် နှင်

ယ်ဖခင််းတှိုို့ပါဝင်ပါသည်။

Case study: နယ်းဇီလနနိင
ု ငံတင
ွ ပညလံု်းကျွတဆနဒခယ
ံ ပွွဲ (၂) ကကိမနှင အရထွရထွရရ်းရကောကပွတ
ွဲ ိုတ
ို့ ွင အသံု်း ပြု နိုငမည
ရရ်းချယစရော မွဲရပ်း ခင်း နည်းစနစမျော်းအော်း စဉ်းစော်းရနပါသည။
နယ်းဇလန်နင
ှို ်င

ရရ်းရကာက်ပရကာ်မ္ရှင်သည်

အရထရထရရ်းရကာက်ပတင်

မ္ရုသှိုို့

မ္လာနှိင
ု ်သည်

၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊
မ္

စက်တင်ဘာလတင်

နဒရှင်မ္ျာ်းအတက်

စဉ််းစာ်းရနပါသည်။ လက်ရှှိ နှိုင်ငဖခာ်းတင်ရနထှိုင်ကကသည် မ္

ကျင််းပရန်

ရရ်းချယ်စရာမ္ရပ်းဖခင််းအစအစဉ်မ္ျာ်းအာ်း

နဒရှင်မ္ျာ်းအတက်အသု်းဖပ ရနသည် မ္စာရက်အာ်း ရေါင််းလုတ်

(download) ဖပ လုပ်၍ ၎င််းတှိုို့ မ္ရပ်းထာ်းသည် စာရက်အာ်း တင်နှိုင်သည် (upload) အန်လှိုင််းဝန်ရ
အဖမ္င်အာရတ
ု စ်ဝက်ချွတယ
် င််းရနသမ္ျာ်းနှင်

လျာထာ်းသည်

ခနဓှာကှိယ
ု ်မ္သန်စမ္််းသမ္ျာ်းအတက်

ာင်မ္ှု ၊ မ္ျက်စှိမ္ဖမ္င်သမ္ျာ်း၊

မ္ရပ်းနှိုင်သည်

တယ်လြုန််းအသြမ္််းပပ်း

ရပ်းပှိန
ုို့ ှိုင်သည် telephone dictation voting service (သသ
ို့ သ ော် ဤနညော််းလမော််းတွငော် မဲသ ်းမညော်သသ
ူ ညော် အကူအညီမပါဘ
မ္ရပ်းဖခင််း

ဖြစ်သည်)၊

စာတှိက
ု ်မ္ှတစ်
ရ

လက်ရှှိအချှိန်ထှိ

င် မ္ရပ်းဖခင််းဝန်ရ

ရရ်းရကာက်ပတင်

တစ်ခါမ္ှအသု်းဖပ ထာ်းဖခင််းမ္ရှှိသည်

ကှိယ
ု ်စာ်းမ္ရပ်းဖခင််းနှင်

ာင်မ္ှုနင
ှ ် ြုန််းဖြငလ
် ျှှိ ွဲ့ဝက
ှ ်မ္ရပ်းဖခင််း (mobile ballot boxes) ဝန်ရ

ာင်မ္တ
ှု အ
ှိုို့ ာ်း

ာင်ရက်ရန် စဉ််းစာ်းရနပါသည်။

သတင််းရင််းဖမ္စ်: နယ်းဇလန်နင
ှို ်င ရရ်းရကာက်ပရကာ်မ္ရှငရ
် ု်း ဝက်
ရရ်းရကောကပွွဲအော်း

ဆကလကကျင်းပ ခင်း

(သိ)ုို့

ှိုေ်မ္ှ ဖြစ်သည်။
ရရွဲ့ဆင
ို ်း ခင်းသည

၎င်း၏တရော်း င ဖစမှုအရပေါ်

အကျိြု်းသကရရောကမှုရှိလိမမညလော်း။
သ ်းသက ကော် က
ဲွ ျငော််း သညော် စံ
ံ ၊ ဖွဲွဲ့စညော််း ံအသ ြေြေံဥ သေနှငော် ရရ်းရကာက်ပချှိတ်
ကနဦ်းလျာထာ်းသည်ရက်တှိုို့ သည်

ရရ်းရကာက် ပအာ်း

က်ရနမ္ှုနှင် ရရ်းရကာက်ပကျင််းပမ္ည်

က် လက် ကျင််း ပရမ္ည် လာ်း

ရရွဲ့

ှို င််း ရမ္ည် လာ်း

ု်းဖြတ်ချက်ချမ္ှတ်ရာတင် ထည်သင််းစဉ််းစာ်းမ္ည်အချက်ဖြစ်ပါလှိမ္်မ္ည်။ ရရရကာက်ပကျင််းပဖခင််းသည်လည််း တရာ်းဝင်ဖြစ်မ္ှုကှို
ရလျာ ကျရစနှိုင် သည်အ တ က်
က်လက်ကျင််း မ္ည်

ရရ်းရကာက်ပရရွဲ့

ှို င််း မ္ည်

ှိုလျှင် ဖြစ်ရပေါ်လာမ္ည် ရကာင််းကျှိ ်း

ှို လျှင်

ဖြစ် ရပေါ်လာမ္ည်

ရကာင််း ကျှိ ်း

ှို်းကျှိ ်းမ္ျာ်းအာ်း နှိှုင််းယှဉ်ရန် လှိုအပ်ရပသည်။
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ှို်းကျှိ ်းနှင်

ပညသူ့အသံ ရပျောကဆံု်း ခင်း
ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းသည် ဖပည်သလထုအာ်း အစှို်းရ (သှိ)ုို့ ၎င််းတှိအ
ုို့ ာ်း ကှိယ
ု ်စာ်းဖပ သည် လွှတရ
် တာ်ကယ
ှို ်စာ်းလှယ်မ္ျာ်း အာ်း
ြယ်ရှာ်းဖခင််း၊
ရရွဲ့

င
ှို ််းမ္ည်

အစာ်းထှို်းဖခင််းမ္ျာ်းအာ်း

ဖပ လုပ်နင
ှို ်ရန်

အခငအ
် ရရ်းရပ်းထာ်းဖခင််းဖြစ်ပါသည်။

ှိုပါက အချှိနအ
် တှိင
ု ််းအတာတစ်ခထ
ု ှိ ဖပည်သလထု၏ အသမ္ျာ်းရပျာက်

ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းအာ်း

ု်းသာ်းမ္ည် ဖြစ်ပါသည်။

နိုငငံရရ်းအခွငအရရ်း ရတောင်းဆို ခင်း
ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းအာ်း
သရဘာတညချက်ဖြင်သာ ရ
ရ

ရရွဲ့

ှိုင််းမ္ည်

ှိုပါက

(သရဘာတရာ်းအရ)

နှိုင်ငရရ်းပါတမ္ျာ်းအာ်းလု်း၏

ာင်ရက်သငရ
် ပသည်။ လက်ရှှိအစှိ်းု ရသည် နှိုငင
် ရရ်းအကျှိ ်းအဖမ္တ်အတက် တစ်ြက်သတ်

ာင်ရက်နင
ှို ်မ္ည် အနတရာယ် သှိမ္
ုို့ ဟုတ် အနည််း

ထည်သင််းစဉ််းစာ်းသငရ
် ပသည်။

သှိမ္
ုို့ ှသာ

ု်းရတာ နှိင
ု ်ငရရ်းအကျှိ ်းအဖမ္တ်ကှို သှိရှှိ၍ ရ

လုပ်ငန််းစဉ်အရပေါ်

ယုကကည်မ္ှုရလျာနည််းဖခင််းကှို

ာင်ရက်ဖခင််းတှိက
ုို့ ှိုလည််း
ရရှာင်ရှာ်းနှိုင်မ္ည်ဖြစ်ပပ်း

ထက်ရပေါ်လာသည်ရလေ် တရာ်းဝင်ဖြစ်ပါမ္ည်။
မွဲရပ်းသဦ်းရရအရပေါ် သကရရောကမှု
ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းတင် ဖပည်သလထုတစ်ရပ်လု်း လမ္ျှိ ်း/ဘာသာမ္ရရ်း တညစာပါဝင်ခင်နှင် မ္ရပ်းသဦ်းရရမ္ျာ်းဖပာ်း
ဖခင််းတှိုို့သည် ေမ္ှိက
ု ရရစရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်း၏ အရကာင််း
ဏာနှင်မ္ဖပညစ
် ုပါက

ထှိုရရ်းရကာက်ပသည်

ု်းရသာ ဝှိရသသလကခဏာပင်ဖြစ်ရပသည်။ ထှိုကသှိုို့ ဝှိရသဿလကခ

အာ်းလု်းပါဝင်မ္ှုမ္ရှှိ

လအချှိ ွဲ့မ္ှ

ပုရြာ်ထာ်းသည်

ရရ်းရကာက်ပဖြစ်ရကာင််း

ဖြစ်နင
ှို ်ရပသည်။ က်းစက်ရရာဂါဖြနို့်ပာ်းရနစဉ်ကာလအတင််း ရရ်းရကာက်ပကျင််းပပါက မ္လာရပ်းသဦ်းရရ ရလျာနည််းနှိင
ု ်မ္ှုရကကာင်
ေမ္ှိုကရရစစနှုန််းအာ်း
ကျန််းမ္ာရရ်းကှို

ရလျာကျရစသည်။

စှို်းရှိမ္် ရသာရကကာင်

ဖပည်သလထုအရနဖြင်

၎င််းတှိ၏
ုို့

မ္ရပ်းမ္ှု ရလျာ နည််းနှိုင် ပါသည် ။

ကျန််းမ္ာရရ်းနှင်

၎င််းတှိမ္
ုို့ ှိသာ်းစုဝင်မ္ျာ်း၏

အမ္ျာ်းပါဝင် မ္ှုပု စ မ္ဟု တ် သည် အ တ က်ရကကာင်

ရရ်းရကာက်ပ၏ တရာ်းဝင်ဖြစ်မ္ှုရလျာကျနှိုင်ပါသည်။ အထ်းသဖြင် COVID-19 က်းစက်နှိုင်သည် ကျန််းမ္ာရရ်းအရဖခအရနရှှိသမ္ျာ်း
မ္လာရပ်းရန် ပှို၍ရလျာနည််းနှိုင်ရပသည်။

ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်း

က်လက်ကျင််းပဖခင််းသည် ရရ်းရကာက်ပလုပင
် န််းစဉ်တင်

အမ္ျာ်းပါဝင်မ္ှုအာ်း ရလျာနည််းရစနှိုင်ပါသည်။ (James and Garnett 2020).
နိုငငံရရ်းရဆွ်းရနွ်းမှုအရပေါ် သကရရောကမှု
နှိုင်ငရရ်းမ္
ကျယ်ကျယ်ဖပနို့်ဖပနို့်ရ
သာ်းလာလှု ပ်ရာှ ်းအာ်း

ယ်မ္ှုမ္ျာ်းကှို

ကျယ်ကျယ်ဖပနို့်ဖပနို့်

ဖပ လုပဖ် ခင််း၊

ဖပည်သူ့ရရ်းရာမ္ဝါေကှိစစရပ်မ္ျာ်းအရပေါ်

ဖပည်သလထု

်းရန်းကကမ္ှုတှိသ
ုို့ ည် ေမ္ှိက
ု ရရစရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်း၏ ဝှိရသသလကခဏာပင်ဖြစ်ရပသည်။ ဖပည်သလထု
ကနို့်သတ် ထာ်းဖခင််းသည်

ထှို ဝှိရသဿလကခ ဏာအာ်း
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ထှိ ခှိုက် ရစနှိုင် ပါသည် ။

ထှိုို့အ ဖပင်

လက်ရှှိဖြစ်ပာ်းလျက်ရှှိသည် က်းစက်ရရာဂါသည် မ္ည်သည်ရရ်းရကာက်ပမ္
ဖပည်သူ့ရရ်းရာမ္ဝါေ

ကှိစရ
စ ပ်မ္ျာ်းအာ်း

ယ်စည််းရု်းဖခင််းကှိုမ္

အမ္ျာ်းနှာ်းလည်လက်ခလာရအာင်

ှို အဟနို့အ
် တာ်းဖြစ်ရစပပ်း၊

ကျယ်ကျယ်ဖပနို့်ဖပနို့်

ရ

်းရန်းဖခင််းမ္ျာ်းကှို

ဟနို့်တ ်းနှိုငရ
် ပသည်။
Case study: ချီလီနင
ို ငံ ဖွွဲွဲ့စည်းပံုအရ ခခံဆိုငရော ပညလံု်းကျွတဆနဒခယ
ံ ပွွဲအော်း ရ ခောကလကကောရရွဲ့ဆင
ို ်း ခင်း။
ချလနှိုင်င၌

၂၀၂၀

ခုနစ
ှ ်၊

ဧပပလ

၂၆

ရက်ရနို့တင်

ြွဲ့စည််းပုအရဖခခဥပရေအသစ်မ္ကကမ္််းရရ်း

ရရ်း

လထု

နဒခယပကျင််းပရန် စစဉ်ထာ်းပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ မ္တ်လ ၁၉ ရက်ရနို့တင် နှိင
ု ်ငရရ်းပါတရပါင််း (၁၅)ခု၏ နှိင
ု ်ငရရ်းသရဘာ
တညမ္ှုဖြင် အ

ှိုပါ

နဒခယပအာ်း ၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ရအာက်တှိုဘာလ ၂၅ ရက်ရနို့သှိုို့ ရဖပာင််းရရွဲ့ကျင််းပရန် သတ်မ္တ
ှ ခ
် ကကပါသည်။

ချလနှိုင်ငသမ္မတ Sebastían Piñera မ္ှ အ

ုပ
ှိ ါ

ု်းဖြတ်ချက်အာ်း နှိုငင
် ၏ ရရာဂါကာကယ်ထန
ှိ ််းချ ပ်ရရ်းရည်ရယ်ချက်ဖြင် နှိုင်င

အတင််း ရုတတ
် ရက်ဖြစ်ပာ်းသည် ရက် ၉၀ ကပ်ရဘ်း (90-day state of catastrophe) အဖြစ် ရကကညာခပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊
ရအာက်တှိုဘာလကတည််းက

နှိုင်ငအတင််း

ရတာင််း ှိုခကကသည်အတက်

ယခု

အသစ်သတ်မ္ှတ်လက
ှို ်သည်ရက်တင်

လထု

ကနို့်ကယ်သအမ္ျာ်းအဖပာ်းမ္ှ
ု်းဖြတ်ချကမ္
် ှာ

ြွဲ့စည််းပအ
ု ရဖခခဥပရေအသစ်အာ်း

အရရ်းကက်းသည်

နဒခယပတင်

ကျင််းပနှိင
ု ်ရန်

ရရ်း

ရန်

ု်းဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ြွဲ့စည််းပုအရဖခခဖပင်

င်ဖခင််းဥပရေကကမ္််းကှို

လွှတ်ရတာ်ကယ
ှို ်စာ်းလှယ်မ္ျာ်း၏ သု်းပုနစ
ှ ်ပုမ္ှ အတည်ဖပ ထာ်းပပ်း ဖြစ်ပါသည်။ (Source: McGowan 2020)
ရရ်းရကောကပွွဲရရွဲ့ဆင
ို ်း ခင်းသည ဖွွဲွဲ့စည်းပံုအရ ခခံဥပရဒနှငအညီ ဖစသလော်း။
အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနတင်ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းရရွဲ့ရဖပာင််းဖခင််းအာ်းြွဲ့စည််းပုအရဖခခဥပရေမ္ျာ်းတင် ဖပဌာန််းထာ်းပါသည်။
အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနမ္ျာ်းတင်

ရရ်းရကာက်ပကျင််းပဖခင််းသည်

ရရ်းရကာက်ပကျင််းပဖခင််းသည်

အရရ်းရပေါ်အသက်ကယ်

ခက်ခနှိုင်ပါသည်။

ယ်ရရ်းလုပ်ငန််းတင်

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနအတင််း

အသု်းဖပ ရမ္ည်

အရင််းအဖမ္စ်မ္ျာ်းအာ်း

ရရ်းရကာက်ပအတက် ရဖပာင််း၍ အသု်းဖပ ရနှိုင်ပါသည်။ ကျင်ဝတ်ရစာင်ထှိန််းမ္ှုမ္ရှှိသည် အစှို်းရသည် အရရ်းရပေါ်အရဖခအရန
တာ်းဖမ္စ်ချက်မ္ျာ်း အသု်းဖပ ခင်ကှို အတှိုကအ
် ခကှိယ
ု ်စာ်းလှယ်ရလာင််းမ္ျာ်းနှင် ရဝြန်သည် သတင််းမ္ေယာမ္ျာ်းကှို ြှိနပ
ှှိ ်ရန်
အသု်းချနှိင
ု ်သည်

အနတရာယ်ရှိသ
ှ ည်

(ဥပမ္ာ-

အုပ်ချ ပ်ရရ်း

ှိုင်ရာ

ြမ္််း

်းထှိန််းသှိမ္််းခင်အာဏာ)။

ထှိုသဖှိုို့ ပ လုပ်ဖခင််းဖြင်

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနအတင််း ကျင််းပသည်ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းကှို လတ်လပ်မ္ှုနင
ှ ် တရာ်းမ္ျှတမ္ှုနည််းရအာင် ဖပ လုပ်နင
ှို ်ပါသည်။
ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်း ရရွဲ့
သည်။

ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်း

င
ှို ််းဖခင််းသည် နှိုင်ငတစ်နင
ှို ်င၏ အရရ်းရပေါ်ရကကညာချက်မ္ှ ကထက်ရစရကာင််း ကထက်ရစပါ

ရရွဲ့

ှိုင််းဖခင််းမ္ရှှိဘ

နှိင
ု င
် ၏

အရရ်းရပေါ်ရကကညာချက်တစ်ခု

ရပေါ်ရကကညာချက်ထုတ်ဖပန်ဖခင််းမ္ရှှိဘ ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းအာ်း ရရွဲ့
မ္ျာ်းတင် အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနအတင််း ြွဲ့စည််းပုအရဖခခ
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(သှိ)ုို့

အရရ်း

ှိုင််းရန် ဖပ လုပ်နင
ှို ရ
် ပသည်။ အချှိ ွဲ့ြွဲ့စည််းပုအရဖခခဥပရေ

ှိုင်ရာ ဖပင်

အရဖခခအရကကာင််းတရာ်း (၄) ချက်ရှှိပါသည်-

ထုတ်ဖပန်ရန်

င်ဖခင််းကှို တာ်းဖမ္စ်ထာ်းပါသည်။ ရအာက်ရြာ်ဖပပါ

(က) အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနအရတာအတင််း လက်ရှိကှ က ရတွဲ့ရနရသည် အရကကာက်တရာ်းနှင် စှို်းရှိမ္်ပပန်မ္ှုမ္ျာ်းအတက်
အလျင်အဖမ္န်

ု်းဖြတ်ချက်ချကာ ရရရှညတ
် င် ရရှှိလာနှိုင်မ္ည် အကျှိ ်းစ်းပာ်းမ္ျာ်းကှို လျစ်လျ ရှုဖခင််းရကကာင် ေမ္ှိက
ု ရရစအာ်း

ကက်းမ္ာ်းစာ ထှိခုက
ှိ ရ
် စနှိင
ု ်သည်။
(ခ)

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနကာလအတင််း

အုပ်ချ ပ်မ္ှုရရ်းအာဏာကှိုဖမ္ငတ
် င်ဖခင််းနှင်

ကနို့်သတ်ဖခင််းသည် အစှို်းရအရနဖြင် ြွဲ့စည််းပုအရဖခခဖပင်

အခင်အရရ်းမ္ျာ်းအရပေါ်

င်ဖခင််းလုပ်ငန််းစဉ်တင် တရာ်းမ္ျှတမ္ှုမ္ရှှိဘ လွှမ္််းမ္ှို်းနှိုင်ဖခင််းကှို

လယ်ကရစသည်။
(ဂ)

အချှိ ွဲ့ရသာြွဲ့စည််းပအ
ု ရဖခခဥပရေဖပင်

င်ဖခင််းလုပ်ငန််းစဉ်မ္ျာ်းတင်

ြွဲ့စည််းပုအရဖခခဥပရေဖပင်

င်ဖခင််းကှို

ဖပည်သလထုအရနဖြင် ရထာက်ခရကကာင််း သှိမ္
ုို့ ဟုတ် ကနို့်ကက်ရကကာင််း ရြာ်ဖပနှိင
ု ်ရန် အရထရထရရ်းရကာက်ပ (သှိ)ုို့
ဖပည်လု်းကျွတ်

နဒခယပတစ်ရပ်

ကျင််းပရန်လှိုအပ်ပပ်း

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနကာလအတင််း

စစဉ်ရ

ာင်ရက်နင
ှို ်ရန်မ္ှာမ္

ခယဉ််းနှိုင်သည်။
(ဃ)

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနကာလအသက်ဝင်ရနစဉ်အတင််း

စပ်လျဉ််းသည်

ြွဲ့စည််းပဥ
ု ပရေ

လုခခ ရရ်းအစအမ္မ္ျာ်း) ဖပင်

ှိုင်ရာဖပဌာန််းချက်မ္ျာ်းကှို

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနတစ်ရပ်

(၎င််းတှိုို့၏သက်ရရာက်မ္ှုမ္ျာ်း၊

ကျင်သု်းဖခင််းနှင်

ကာလသတ်မ္တ
ှ ်ချက်နင
ှ ်

င်ရန် တာ်းဖမ္စ်ထာ်းသည်။ ဤသှိဖုို့ ြင် နှိုငင
် ၏အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနထုတ်ဖပန်ချက်ကာလအာ်း

တှို်းဖမ္င်ဖခင််း သှိမ္
ုို့ ဟုတ် အာဏာအလသု်းစာ်းဖပ လုပ်ဖခင််းတှိုို့ကှို ကာကယ်ထာ်းသည်။ (Bulmer 2018: 27, 31)
Case study: ဂ ျာမနီနိုငင
် ံ ဘဗျာားရီားရျာားဒေသ (The German state of Bavaria) ၌ ဒုတိယအချီ ရဒသနတရရရ်းရကောကပွွဲမျော်းတွင
စောတိက
ု မှမွဲရပ်း ခင်းအော်း အသံု်း ပြုမည ဖစပါသည။
Bavaria ၌ ပထမ္အချ ရေသနတရရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းကှို ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ မ္တ်လ ၁၆ ရက်ရနို့တင် မ္ရုမ္ျာ်းတင် လ
ကှိုယတ
် ှိုင်လာရရာက်မ္ရပ်းဖခင််းနှင်စာတှိက
ု ်မ္ှမ္ရပ်းဖခင််းတှိအ
ုို့ ာ်းအသု်းဖပ ၍ ကျင််းပခပါသည်။ ေုတယ
ှိ အချ ရရ်းရကာက်ပမ္ျာ်းကှို
၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ မ္တ်လ ၁၉ ရက်ရနို့တင် ကျင််းပခပပ်း စာတှိုကမ္
် ှမ္ရပ်းဖခင််းကှိုသာ အသု်းဖပ ခပါသည်။ ထှိုကသှိုို့
COVID-19

က်းစက်ရရာဂါအာ်း

အနတရာယ်တရ
ှိုို့ ကကာင်
ပထမ္အချအပပ်းတင် လုပ်ရ

ကာကယ်နင
ှို ်ရန်အတက်

ု်းဖြတ်ခဖခင််းဖြစ်ပါသည်။

အရနန်းကပ်မ္ှုမ္ှတစ်

င်က်းစက်နင
ုှိ ်မ္ည်

ု်းဖြတ်ချက်ချမ္ှတ်ဖခင််းနှင်

်းု ဖြတ်ရဖခင််းမ္ှာ

ကျန််းမ္ာရရ်း

ှိုင်ရာ

အရထာက်အကဖပ အစအစဉ်မ္ျာ်းကှို

ာင်ခပါသည်။ (Source: Süddeutsche Zeitung 2020)

COVID-19 က်းစကရရောဂါ ဖစပွော်းရနစဉအတွင်း မွဲရံုမျော်းလိုကနာရမည လမ်းညွှနချကမျော်း
ရရ်းရကာက်ပရနို့မ္တှိုင်မ္ ရရ်းရကာက်ပဝန်ထမ္််းမ္ျာ်းအရနဖြင် ရ
•

ာင်ရက်ရမ္ည် အချက်မ္ျာ်းမ္ှာ-

မ္ရုမ္ျာ်းတင် လထထပ်မ္ှုကရ
ှို လျာချရန်နှင် လတစ်ဦ်းနှငတ
် စ်ဦ်း တှိက
ု ်ရှိုက်ထရ
ှိ တွဲ့မ္အ
ှု နည််း
နည််းလမ္််းမ္ျာ်းဖြင် မ္

နဒရှင်မ္ျာ်းအာ်း မ္ရပ်းရစရန်၊
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ု်းရသာ မ္ရပ်းဖခင််း

•

တရာ်းဥပရေအရ ခင်ဖပ မ္ည်

ှိုပါက စာတှိက
ု ်မ္ှတစ်

င်မ္ရပ်းဖခင််း (Postal voting) ကှို အာ်းရပ်းရန်၊

•

ရရ်းရကာက်ပရနို့တင် လထထပ်မ္ှုရလျာချရန်အတက် အရဖခအရနရပေါ်မ္တည်၍ ရက်မ္ျာ်းခ၍ မ္ရပ်းဖခင််း (Early
voting) အာ်းရပ်းရန်၊

•

မ္ရုသလ
ှိုို့ ကှိယ
ု တ
် င
ှို ်လာ၍ မ္ထည်မ္ည် မ္

နဒရှင်မ္ျာ်းအာ်း မ္ရုသှိုို့ လမ္ထထပ်သည်အချှိန်တင်လာရရာက်ဖခင််းကှို

အာ်းရပ်းရန်၊
မ္ရုတင်လပ
ု ်ကင
ှို က် ကရသည်

ဝန်ထမ္််းမ္ျာ်းနှင်

မ္

နဒရင
ှ ်မ္ျာ်းအတက်

အကာအကယ်ရပ်းရန်

ရ

ာင်ရက်ရမ္ည်

အချက်မ္ျာ်းမ္ှာ •

စကကန်ို့ (၂၀) ကကာ ရရ၊

ပ်ဖပာတှိဖုို့ ြင် မ္ကကာခဏ လက်ရ

်းရပ်းဖခင််း၊ ရရနှင်

ပ်ဖပာမ္ရနှိုင်ပါက alcohol ၆၀

ရာခှိုင်နှုန််းပါဝင်သည် alcohol-based hand sanitiser မ္ျာ်းအသု်းဖပ ဖခင််း၊ မ္ရုအတင််းတင် ရှင််းလင််းသည်
ညွှန်ကကာ်းချက်မ္ျာ်းအာ်း ဖပသထာ်းဖခင််း၊
•

မ္လှိုအပ်သည် မ္

•

မ္

နဒရှင်စှိစစ်ရရ်းစာရက်မ္ျာ်းကှို ကှိင
ု ်တယ်ဖခင််းအာ်း ရရှာင်ရာှ ်းဖခင််း၊

နဒရှင်တစ်ဦ်းနှင်တစ်ဦ်းကကာ်း ၁.၅ မ္တာထက်ရဝ်းပပ်းရနရစသည် လအချင််းချင််းခပ်လှမ္််းလှမ္််းမ္ှရနရစသည်

နည််းစနစ်မ္ျာ်းဖြင်

ူ်းရပါင််းရ

ာင်ရက်ရစဖခင််း၊

တစ်ချှိန်တည််း

မ္ရုအတင််း

ဝင်ရရာက်ရန်

ခင်ဖပ မ္ည်

လဦ်းရရအာ်းကနို့်သတ်ထာ်းဖခင််း၊
•

မ္ရပ်းဖခင််းလုပ်ငန််းစဉ်တင် ခတ၊ မ္ရပ်းသည်ပစစည််းကှိရယ
ှိ ာမ္ျာ်း အသု်းမ္ဖပ ခင်နင
ှ ် အသု်းဖပ ပပ်းရနှာက် သှိမ္
ုို့ ဟုတ်
ရနှာက်

ု်းအ

င်မ္ရပ်းဖခင််းမ္ျာ်း မ္လုပ်ရ

alcohol-based hand sanitiser မ္ျာ်းဖြင် ရ
•

ာင်မ္နှင် လုပရ
်

ာင်ပပ်းရနှာက် alcohol ၆၀ ရာခှိုင်နှုန််းပါဝင်သည်

်းရကကာနှိင
ု ်ရန် ရထာက်ပဖခင််း၊

alcohol-based hand sanitiser မ္ျာ်းအာ်း ဖမ္င်သာသည်ရနရာမ္ျာ်း၊ မ္ှတ်ပုတင်စာရင််းသင််းသည်စာ်းပမ္ျာ်း၊
ဝင်ရပါက်မ္ျာ်းကသှိုို့ရသာ မ္ကကာခဏအသု်းဖပ သည် ရနရာမ္ျာ်းတင် ထာ်းရှှိဖခင််း၊

•

စာ်းပမ္ျာ်း၊

တခါ်းဘုမ္ျာ်း၊

မ္်းခလုတ်အပှိတ်အြငရ
် နရာမ္ျာ်း၊

လက်ရမ္််းမ္ျာ်း၊

ရရပှိုကရ
် ခါင််းနှင် ရရစင်မ္ျာ်းအာ်း မ္ကကာခဏ သနို့စ
် င်သည် ြျန််းပက်ရ
•

ခုရစာင််းမ္ျာ်း၊

အှိမ္်သာမ္ျာ်း၊

်းဖြင် သနို့်ရှင်း် ဖခင််း၊

မ္ရပ်းဖခင််းပစစည််းကှိရယ
ှိ ာမ္ျာ်းဖြစ်သည် ခတမ္ျာ်း၊ မ္ရပ်းသည်ပစစည််းကှိရယ
ှိ ာမ္ျာ်း၊ ကန်ပျ တာမ္ျာ်း၊ tablets ၊
keyboards မ္ျာ်းအာ်း မ္ကကာခဏ သနို့်စင်ဖခင််း တှိုို့ဖြစ်ကကပါသည်။
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ရရ်းရကောကပွွဲအော်း ရရွဲ့ဆင
ို ်းရန (သိုို့) ဆကလကကျင်းပရန ဆံု်း ဖတ ခင်း
ရရ်းရကာက်ပအာ်း

က်လက်ကျင််းပဖခင််း (သှိ)ုို့ ရရွဲ့

ကျန််းမ္ာရရ်းတာဝန်ရှှိပုဂ္ှိ လ်မ္ျာ်းအတက်

ရရှာင်လ၍မ္ရသည်

ဖပည်သူ့ကျန််းမ္ာရရ်းရှုရထာငမ္
် ှကကည်လျှင်
ရရွဲ့

င
ှို ််းရန်
•

ရရွဲ့

ှိုင််းဖခင််းသည်

စှိန်ရခေါ်မ္ှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အသင်ရလျာ်

ု်းဖြစ်မ္ည်ဖြစ်ရသာ်လည််း

ု်းဖြတ်လှိုကပ
် ါက ရအာက်ရြာ်ဖပပါ ကှိစစရပ်မ္ျာ်း ဖြစ်ရပေါ်ရစနှိုင်ပါ သည်။ ဥပမ္ာ -

ဂုဏ်သတင််း

င
ှို ်ရာဖပဿနှာ(

ု်းဖြတ်ချက်မ္ျာ်း ချမ္ှတ်နင
ှို သ
် ည်အြွဲ့အစည််းအတက်၊ ေမ္ှိုကရရစလုပ်ငန််းစဉ်နှင် အြွဲ့

အစည််းအတင််း ယုကကည်မ္ှု၊ နှိင
ု ်ငတကာ
•

င
ှို ််းဖခင််းသည် အစှို်းရ၊ ရရ်းရကာက်ပစမ္ခနို့်ခရရ်းဌာနနှင်

နှိုင်ငရရ်း

ှိုင်ရာဖပဿနှာ

(ပပှိ င်

က်

ရရ်းမ္ျာ်းအတက်)

င
ှို ်မ္ှုနယ်ပယ်အာ်း

အရနှှာင်အယှက်ဖြစ်ရစပပ်း

လက်ရှှိအစှိ်းု ရအြွဲ့

သှိမ္
ုို့ ဟုတ်

အတှိုကအ
် ခှိုက်အြွဲ့အာ်း ယုကကည်မ္ှုရလျာနည််းရစသည်)
•

ရငရကက်း

•

လ ော်ငနော််းလ ော်သ
ရ

•

င
ှို ်ရာဖပဿနှာ (ဘတ်ဂျတ်ခရဝသု်းစမ္ှု ဥပမ္ာ - ဖပန်လည်မ္ရနှိုငရ
် တာသည် ရင််းနှ်းဖမ္ ပ်နှလှိုကရ
် သာ ရငရကက်း)
ငော် သညော်

ဿနာ (အဖခာ်းရက်ကုှိ ရရ်းချယ်သတ်မ္တ
ှ ်ရန်မ္လယ်ကဖခင််း၊ ဥပမ္ာ - မ္ုတ်သုရာသ၊

ာင််းရာသနှင် အဖခာ်းအရရ်းကက်းသည် အခမ္််းအနှာ်းမ္ျာ်းရကကာင်)

ဥပရေ

ှိုင်ရာဖပဿနှာ (

ု်းဖြတ်ချက်ကှို ဥပရေရကကာင််းအရ ရင်

ှိုင်ဖခင််းကှို ခရနှိုငဖ် ခင််း)

အကကံြု ပြုချကမျော်း
ရရ်းရကာက်ပ
ယ်သယ်ရ

င
ှို ်ရာအာဏာပှိုင်မ္ျာ်းနှငကျန်
်
်းမ္ာရရ်း

ှိုင်ရာအာဏာပှိုင်မ္ျာ်းအကကာ်းအကကဉာဏ်ရယဖခင််းနှင်

ာင်ရက်ဖခင််းမ္ျာ်းဖြင် အရဖြရှာရမ္ည်ဖြစ်ပါသည်။ International IDEA အြွဲ့အရနဖြင် ရအာက်ပါအချက်မ္ျာ်းအာ်း

အကကဖပ အပ်ပါသည်•

ဝန်ထမ္််းမ္ျာ်းနှင်ဖပည်သလထုလုခခ မ္ှု၊

လုပ်ထု်းလုပ်နည််းမ္ျာ်းနှင်

ြွဲ့စည််းပုအရဖခခ

င
ှို ်ရာအကနို့်အသတ်မ္ျာ်း၊

ေမ္ှိက
ု ရရစ၏ အနှစ်သာရဖြစ်ရသာ အာ်းလု်းပါဝင်ဖခင််း၊ တန််းတညမ္ျှဖခင််းနှင် တာဝန်ခဖခင််းတှိအ
ုို့ ာ်း ဂရုတစှိုကထ
် ည်သင််း
စဉ််းစာ်းဖခင််း။
•

ရရ်းချယ်စရာ

အဖခာ်းရသာ

မ္ရပ်းဖခင််းနည််းလမ္််းမ္ျာ်းအတက်

ရ

ာင်ရက်ရမ္ည်

Logistic

ကှိစစရပ်မ္ျာ်းအာ်း

ထည်သင််းစဉ််းစာ်းဖခင််း။
•

ရရ်းရကာက်ပအာ်း

က်လက်ကျင််းပမ္ည်

ှိုပါက အနတရာယ်ဖြစ်ရစနှိုင်မ္ည် အရဖခအရနမ္ျာ်းအာ်း ရလျာနှိင
ု ်သမ္ျှ

ရလျာနည််းရန် လုပ်ငန််းစဉ်မ္ျာ်း။
•

ရရ်းရကာက်ပအာ်း ရရွဲ့

ှိုင််းမ္ည်

ှိုပါက ရရ်းရကာက်ပ

လမ္််းညွှန်ချက်မ္ျာ်း၊ အစအစဉ်မ္ျာ်း။
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ှိုင်ရာ ကှိစစရပ်မ္ျာ်းအာ်း ရ

ာင်ရက်ရန် တင််းကကပ်သည်

•

စှိန်ရခေါ်ရနသည်အခက်အခကှိစစရပ်မ္ျာ်းနှင်စပ်လျဉ််း၍
(

ု်းဖြတ်ချက်ချမ္ှတ်ရသည်

လုပ်ငန််းရ

ဖပည်သလထုနှင်

အရကကာင််းဖပချက်မ္ျာ်း၊

ေမ္ှိုကရရစအာ်း

က်သယ်အသှိရပ်းဖခင််း
အကာအကယ်ရပ်းမ္ည်

ာင်ရက်ချက်မ္ျာ်းအာ်း)
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