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၃(ဖ)တွင ်အQကမ်းဖက်အ.ပ်စ.အား “အQကမ်းဖက်မXတစခ်.ကိ. ကျfးလွနရ်န ်အချိနက်ာလတစခ်.ယB၍ ဖဲွZစညး်ထားသည့ ်

လB/(စဦ်း /(င့အ်ထက် ပါဝငေ်သာအသငး်အဖဲွZကိ.ဆိ.သည။် ယငး်စကားရပ်တွင ်က.လသမဂjလံ.ြခံPေရးေကာငစ် ီ

ဆံ.းြဖတ်ချက် အရလညး်ေကာငး်၊ ဗဟိ.အဖဲွZက ြပညေ်ထာငစ်.အစိ.းရအဖဲွZ၏ အတညြ်ပPချက်ြဖင့လ်ညး်ေကာငး် 

ေQကညာထားသည့ ်အQကမ်းဖက်အ.ပ်စ.လညး်ပါဝငသ်ည။်” ဆိ.Tပီး ြပဌာနး်ထားပါသည။် သိ.ရ့ာတွင ်ဤကဲသ့ိ.သ့တ်မ(တ်မX 

သည ်တရားစွဆဲိ.မXအား သက်ေသအေထာက်အထား တငြ်ပေစဖိ.ရ့န ်ချညး်အတွက်သာ ြဖစလ်ာေစပါသည။် ဥပမာ 

ပ.ဒမ် ၂ (ဃ) တွင ်“အQကမ်းဖက်မXကိ. ကျfးလွနေ်သာ သိ.မ့ဟ.တ် ကျfးလွနမ်ညြ်ဖစေ်သာ အQကမ်းဖက်သမား 



မီဒယီာအငတ်ာဗျ�းတစခ်=တငွ ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါြဖစပ်ာွးေနေစကာမ+ အမ=နး်စကားများ၊ 

သတငး်အမ5ားများ45င့ ် ရကSWိငတ်ပ်မေတာ ် (AA) 45င့ြ်ဖစပ်ာွးလျကH်5ိေသာ ပဋပိကSများကိ= 

ေြဖH5ငး်4ိ=ငြ်ခငး်မH5ိေသးသ၍ ရခိ=င4်5င့ ် ချငး်ြပညန်ယတ်ိ=တ့ငွ ် အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကမ်Dများကိ= 

\=ပ်သမ်ိးဦးမည ် မဟ=တေ်Vကာငး် ပိ=ေ့ဆာငဆ်ကသ်ယွေ်ရးဝန[်ကးီမ5 ေြပာVကားခဲပ့ါသည။်11 

လကH်5ိအစရီငခ်စံာေရးသားေနသည့အ်ချိနအ်ထ ိ အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကမ်Dသည ် ဆကလ်က ်

H5ိေနဆ ဲြဖစပ်ါသည။် ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးလျကH်5ိေသာ တိ=ကပ်ွဲများသည ်လ+အ့သတေ်ပါငး် များစာွကိ= 

ဆံ=း\D ံးေစပါသည။် ဧ]ပီလ ၂၁ ရကေ်နတ့ငွ ် ေမာ်ေတာ်ယာ_အား ပစခ်တမ်Dခရံ]ပီး WHO 

ဝနထ်မ်းတစဦ်းေသဆံ=းခဲရ့]ပီး ယငး်၏ လ=ပ်ေဖာ်ကိ=ငဖ်ကတ်စဦ်းမ5ာ ဒဏရ်ာရH5ိခဲပ့ါသည။် ယငး်တိ=မ့5ာ 

က=လ အမ5တတ်ဆံပ်ိပါေသာ ကားြဖင့ ် COVID-19 ေရာဂါပိ=း စစေ်ဆးထားသည့ ် နမ+နာများကိ= 

ပိ=ေ့ဆာငေ်ပးေနြခငး်ြဖစပ်ါသည။်12 ယငး်ကစိ�တငွ ် ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်45င့ ် ရကSWိင့တ်ပ်မေတာ် 

45စဖ̀ဲွ်စလံ=းမ5 တာဝနခ်မံDမH5ိဘ ဲတစဖ်က4်5င့တ်စဖ်က ်အြပစဖိ်=ခ့ဲV့ကပါသည။်13 

 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအား လကလ်5မ်းမီ4ိ=ငဖိ်=ရ့န4်5င့ ် ပဋပိကSများေVကာင့ ် ထခိိ=ကလ်ယွေ်သာ 

ရပ်ရွာြပညသ်+လ+ထ=များအတကွ ် အေရး[ကးီသည့ေ်စာင့ေ်H5ာကမ်Dများအတကွ ် အကန ့အ်သတ ်

ြဖစေ်စေသာ အငတ်ာနကပိ်တဆ်ိ=မ့D45င့ ် ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများကိ= တိ=ကခ်ိ=ကမ်Dများသည ်

ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရး ရပိ=ငခ်ငွ့က်ိ= အားနညး်ေစပါသည။် ေအာကပ်ါအေမးအေြဖများတငွ ်

သကဆ်ိ=ငရ်ာ4ိ=ငင်တံကာလ+အ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒများကိ= တငြ်ပထား]ပီး အထကေ်ဖာ်ြပပါ 

အချက4်5စခ်ျကစ်လံ=း45င့ ် ချိနထ်ိ=းေလလ့ာကာ မညသ်ည့အ်ေြခအေနမျိWးတငွမ်ဆိ= လ+အ့ခငွ့အ်ေရး 

 
တစဦ်းဦးကိ.ြဖစေ်စ၊ အQကမ်းဖက်အ.ပ်စ.တစခ်.ခ.ကိ.ြဖစေ်စ အားေပးကBညရီာေရာက်ေသာ ေငေွQကး ေထာက်ပ့ံမX” ကိ. 

ရာဇဝတ်မXအြဖစ ်သတ်မ(တ်ထားပါသည။် 
11 7Day TV, https://www.facebook.com/1018416014896767/posts/3654408471297495/?vh=e&d=n (Accessed 
1 April 2020); ပိ.ေ့ဆာငဆ်က်သက်ွေရးဝန်̀ ကီးသည ်ကနဦးတွင ်၂၀၁၉ ခ.နစ ်ဇွနလ် ၂၁ ရက်ေနမ့(စTပီး ရခိ.ငြ်ပညန်ယ်@(ိ 

ဘBးသးီေတာင၊် ေမာငေ်တာ၊ ေကျာက်ေတာ်၊ မငး်ြဗား၊ ေြမာက်ဦး၊ ေြမပံ.၊၊ ပ.ဏo ားကpနး် /(င့ ်ရေသေ့တာင၊် ချငး်ြပညန်ယ်@(ိ 

ပလတ်ဝ စသည့ ်TမိPZနယ်များတွင ်အငတ်ာနက်ကန ့သ်တ်ရန ်qrနQ်ကားချက်ထ.တ်ြပနခဲ်ပ့ါသည။် ပိ.ဆ့က်ဝန်̀ ကီးသည ်

၂၀၁၉ စက်တငဘ်ာလ ၁ ရက်ေနတွ့င ်ဘBးသးီေတာင၊် ေမာငေ်တာ၊ ေြမပံ.၊၊ ပလက်ဝ /(င့ ်ရေသေ့တာငT်မိPZနယ်များတွင ်

ကန ့သ်တ်မXများကိ. s.ပ်သမ်ိးေပးခဲေ့သာ်လညး် ၂၀၂၀ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်ေနတွ့င ်ြပနလ်ည ်ကန ့သ်တ်ခဲပ့ါသည။် 

အဖဲွZအစညး်များစ.ေပါငး်ထ.တ်ြပနခ်ျက်ကိ. ဤတွငဖ်တ်/ိ.ငပ်ါသည ်, “Myanmar: Lift Internet Restrictions in Rakhine 

and Chin States,” 13 February 2020, https://www.hrw.org/news/2020/02/13/myanmar-lift-internet-
restrictions-rakhine-and-chin-states (Accessed 27 April 2020) 
12 Chin Human Rights Organization, “3 Civilians Die in Cross-Fire as Heavy Artillery Hits Paletwa Town Amidst 
On-going Fighting,” 22 April 2020; Myanmar Times, “People in Myanmar conflict zones worry little about 
COVID-19,” 18 April 2020; Radio Free Asia, “Eight Civilians Die in Myanmar Military Battle with Arakan Army in 
Chin, Rakhine,” 24 April 2020; Reuters, “Driver killed in WHO vehicle carrying virus swabs in Myanmar’s 
Rakhine,” 21 April 2020; Frontier Myanmar, “After WHO driver’s death, fear and foreboding haunt Rakhine’s 
COVID-19 response,” 27 April 2020. 
13 BBC, “Coronavirus: WHO worker killed in Myanmar collecting samples,” 21 April 2020; Radio Free Asia, 
“Death of WHO Driver Sparks Calls for Cease-fire in Myanmar’s Rakhine State,” 21 April 2020. 



ချိWးေဖာကမ်Dများအြဖစ ် သတမ်5တ4်ိ=ငေ်သာ ထိ=ကဲသ့ိ=လ့=ပ်ရပ်များေVကာင့ ် ပဋပိကSြဖစပ်ာွးရာ 

ေဒသများH5ိ ရပ်ရွာလ+ထ=များထ ံ သကေ်ရာကေ်သာ အချိWးမစားမမ~ေသာ ကျနး်မာ ေရးဆိ=ငရ်ာ 

ေဘးအ4sရာယမ်ျားကိ= တငြ်ပထားပါသည။် 

 

(၁)  ကျန်းမာေရးအခွင့အ်ေရးတငွမ်ညသ်ည့အ်ချကမ်ျားကိ9 အာမခံချကေ်ပးထားသနညး်။ 

 

ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးသည ် အဓိကအားြဖင့ ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်Dအား လကလ်5မ်းမီ 

ရပိ=ငခ်ငွ့က်ိ= အာမခခံျကေ်ပးထားပါသည။် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်Dဆိ=ရာတငွ ် ေဆး\ံ= 

ေဆးေပးခနး်များ၊ ေဆးပစ�ညး်များ45င့ ် ဝနေ်ဆာငမ်Dများအားလကလ်5မ်းမီခငွ့ ် တိ=ပ့ါဝငပ်ါသည။် 

ထိ=အ့ြပင ် ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးသည ် အမိ=းအကာ၊ အမ်ိ၊ သန ့H်5ငး်ေရး 45င့ ် သန ့H်5ငး်]ပီး 

သယေ်ဆာငသ်ာွး4ိ=ငေ်သာ ေရလံ=ေလာကစ်ာွH5ိမDတိ=လ့ညး်ပါဝငပ်ါသည။် အေVကာငး်မ5ာ ယငး်တိ=သ့ည ်

လ+တ့စေ်ယာက၏် ကျနး်မာေရးကိ= အကျိWးသကေ်ရာကမ်DများH5ိပါသည။်14 

 

(၂)  ကျန်းမာေရးအခွင့အ်ေရးသည့ ်မညသ်ညတ်ိ9က့ိ9 အကာကယွေ်ပးထားသနညး် 

 

အြခားလ+အ့ခငွ့အ်ေရးများကဲသ့ိ= ့ ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးသညလ်ညး် လ+သားအားလံ=းအေပ� 

အာမခခံျကေ်ပး4ိ=ငရ်ေပမည။် ဤအချကက်ိ= ICESCR ၏ အခနး် ၂ တငွ ် အတညြ်ပWြပဌာနး်ထာ]ပီး 

ယငး်အချကသ်ည ် ခွြဲခားဆကဆ်မံDမH5ိေရးမ+၏ အေြခခအံ=တြ်မစြ်ဖစ]်ပီး ယငး်ကိ= ချကခ်ျငး် 

ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ် တာဝနH်5ိပါသည။် အခနး် ၂ တငွ ် လ+မျိWး၊ အသားေရာင၊် လငိ၊် ဘာသာစကား၊ 

4ိ=ငင်သံား၊ ကိ=းကယွရ်ာဘာသာ၊ 4ိ=ငင်ေံရး (သိ= ့) အြခားယံ=Vကညခ်ျက၊် ေနရာ (သိ= ့) လ+မDဇာတ၊ိ 

ပိ=ငဆ်ိ=ငမ်D၊ ေမးွဖွားမD၊ ကိ=ယလ်ကအ်ဂ� ါခ�တယ်ငွး်မD၊ အသက၊် အမ်ိေထာငH်5ိြခငး်၊ 

လငိစ်တိတ်မ်ိး��တမ်D 45င့ ်ဂျနဒ်ါ အမ5တသ်ညာ၊ ကျနး်မာေရးအေြခအေန၊ ေနရပ်ေဒသ၊ 

လ+မDစးီပာွးေရးအေြခအေန45င့ ် အြခားအေြခအေနများ စသည့အ်ချကမ်ျားအေပ�မ+တည]်ပီး  

အဖ̀ဲွဝင4်ိ=ငင်မံျားအားလံ=းမ5 ခွြဲခားဆကဆ်မံDလ=ပ်ြခငး်ကိ= တားြမစထ်ားသည။်15 အဓိပ�ာယမ်5ာ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်D 45င့ ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်Dအရငး်အြမစမ်ျား ခွေဲဝမDတိ=တ့ငွ ်

အထကေ်ဖာ်ြပပါအချကမ်ျားအေပ�မ+တည]်ပီး မေဆာငရွ်ကဖိ်=ရ့န ် လိ=အပ်ပါသည။် 

ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးကိ= အားလံ=းအတကွ ်သာတ+ညမီ~စာွ အကာအကယွေ်ပးရန ်လိ=အပ်ပါသည။် 

သိ=ရ့ာတငွ ် ြမနမ်ာ4ိ=ငင်၏ံ ဖ̀ဲွစညး်ပံ=အေြခခဥံပေဒ ပ=ဒမ် ၃၆၇ သည ် အထကေ်ဖာ်ြပပါ တာဝနက်ိ= 

 
14 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14, The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 4. 
15 ICESCR, article 2(2); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 20, Non-
discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc. E/C.12/GC/20 (2009). 



လိ=ကန်ာရန ် ပျကက်ကွလ်ျကH်5ိပါသည။် အေVကာငး်မ5ာ 4ိ=ငင်သံားများအတကွသ်ာ 

“ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်D ရပိ=ငခ်ငွ့”် ကိ= အာမခခံျကေ်ပးထားေသာေVကာင့ြ်ဖစပ်ါသည။်16 

 

(၃) ကျန်းမာေရအခွင့အ်ေရးအတကွ ်ြမန်မာAိ9ငင်မံBေဆာငရွ်ကရ်မည့တ်ာဝန်များမBာ အဘယန်ညး်။ 

 

ြမနမ်ာ4ိ=ငင်သံည ် ICESCR စာချWပ်ကိ= ၂၀၁၇ တငွ ် လကမ်5တေ်ရးထိ=းပါဝငခ်ဲပ့ါသည။် CRC စာချWပ် 

အဖ̀ဲွဝင4်ိ=ငင်အံြဖစ ်  ၁၉၉၁ ခ=45စက်တညး်က ရပ်တညခ်ဲပ့ါသည။်17 ဤ4ိ=ငင်တံကာစာချWပ်များ၏ 

ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ် တာဝနမ်ျားမ5ာ ]ငမ်ိးချမ်းသည့က်ာလတငွသ်ာမက စစမ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနသည့ ်

အချိနတ်ငွလ်ညး် အကျံWးဝငပ်ါသည။် “ေဆာငရွ်က4်ိ=ငသ်ည့ ် အြမင့ဆ်ံ=းေသာ 

ကိ=ယ4်5င့စ်တိက်ျနး်မာေရး အဆင့အ်တနး်ကိ= လ+သားအားလံ=းမ5ာ ခစံားရပိ=ငခ်ငွ့”် ကိ= ICESCR ၏ 

အခနး် ၁၂ မ5 အာမခခံျကေ်ပးထားပါသည။် CRC ၏ အခနး် ၂၄ တငွ ် ကေလးသ+ငယမ်ျား၏ 

ကျနး်မာအခငွ့အ်ေရး45င့ ်ပတသ်ကေ်သာ ရပိ=ငခ်ငွ့မ်ျားကိ= အာမခခံျကေ်ပးထားပါသည။် 

 

အြခားလ+အ့ခငွ့အ်ေရးများကဲသ့ိ= ့ ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးသည ် စစမ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနသည့ ်

အေြခအေနမျိWးတငွလ်ညး် အကျံWးဝငပ်ါသည။်18 ြမနမ်ာ4ိ=ငင်၏ံ လကH်5ိH5ိေနေသာအရငး်အြမစ ်

ေဘာငအ်တငွး်မ5 ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးကိ= အြပည့အ်ဝေပး4ိ=ငဖိ်=ရ့န ် တဆင့]်ပီးတဆင့ ်

ေဆာငရွ်ကသ်ာွးရမည ် ြဖစေ်သာ်လညး် ထိ=အခငွ့အ်ေရး၏ အချကအ်များစ=မ5 ချကခ်ျငး် 

သကေ်ရာကမ်DH5ိေပသည။်19 အဓိပ�ာယမ်5ာ အဖ̀ဲွဝင4်ိ=ငင်မံျားမ5ာ ထိ=အချကမ်ျားကိ= 

ချကခ်ျငး်ေဆာငရွ်ကဖိ်=ရ့န ် လိ=အပ်ပါသည။် ထိ=ချကခ်ျငး်အသကဝ်ငေ်သာ “အဓိကတာဝနမ်ျား” မ5ာ 

ေအာကပ်ါအတိ=ငး်ြဖစပ်ါသည ်- 

 

(က) ေဆး\ံ= ၊ ေဆးခနး်၊ ကျနး်မာေရးအသံ=းအေဆာင4်5င့ ် ဝနေ်ဆာငမ်Dများကိ= လကလ်5မ်းမီပိ=ငခ်ငွ့ ်

အထ+းသြဖင့ ် ထခိိ=ကလ်ယွေ်သာ (သိ= ့) အေမခ့အံစ=အဖ̀ဲွများအေပ� ခွြဲခားဆကဆ်မံDမH5ိေစေအာင ်

ေဆာငရွ်ကထ်ားH5ိရန၊် 

 
16 See Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), article 27 (stating the general rule that a party to a 
treaty cannot invoke the provisions of internal law as justification for its failure to perform a treaty). 
17 UN Treaty Body Database – Myanmar, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=119&Lang=EN 
(Accessed 22 April 2020) 
18 ICESCR, article 12(c) and (d); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 
The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para.10 and 
12(b). 
19 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 30-31; International 
Commission of Jurists, “Adjudicating Economic, Social and Cultural Rights at National Level: A Practitioners 
Guide,” (2014), p. 36-40. 
 



(ခ) အာဟာရဓါတလ်ံ=ေလာက]်ပီး စတိခ်ျရေသာ အဓိကအစားအေသာကမ်ျားကိ= အနညး်ဆံ=း 

လိ=အပ်ေသာပမာဏအထ ိလကလ်5မ်းမီ4ိ=ငမ်DH5ိေစေအာင ်ေဆာငရွ်ကထ်ားH5ိရန၊် 

 

(ဂ) အေြခခအံမိ=းအကာ၊ အမ်ိ 45င့ ် အညစအ်ေVကးစနွ ့ပ်စ4်ိ=ငမ်Dတိ=က့ိ= လကလ်5မ်းမီဖိ=H့5ိရန4်5င့ ်

အ4sရာယက်ငး်]ပီး သယေ်ဆာငသ်ာွး4ိ=ငေ်သာေရ လံ=ေလာကစ်ာွရH5ိေအာင ်ေဆာငရွ်ကထ်ားH5ိရန၊်  

 

(ဃ) WHO မ5 ကာလအားေလျာ်စာွသတမ်5တေ်ပးထားေသာ အဓိကေဆးဝါးများကိ=ေထာကပံ်ေ့ပးရန၊် 

 

(င) ေဆး\ံ= ၊ ေဆးခနး်၊ ကျနး်မာေရးအသံ=းအေဆာင4်5င့ ် ဝနေ်ဆာငမ်Dများ သာတ+ညမီ~စာွ ခွေဲဝမD 

H5ိေအာင ်ေဆာငရွ်ကထ်ားH5ိရန၊် 

 

(စ) 4ိ=ငင်အံတငွး်မ5ီတငး်ေနထိ=ငသ်+အားလံ=းအတကွ ် က+းစကေ်ရာဂါြပန ့ပ်ာွးြခငး် 45င့ ် ကာကယွြ်ခငး် 

ပညာရပ်အေပ� အေြခခ]ံပီး အမျိWးသားြပညသ်+က့ျနး်မာေရးမဟာဗျ�ဟာ 45င့ ် စမံီချကတ်ိ=က့ိ= 

ေရးဆွအဲေကာငထ်ညေ်ဖာ်ရန။်20 

 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်D H5ိေနရမည၊် လကလ်5မ်းမီရမည၊် လကခ်4ံိ=ငစ်ရာ အေြခအေနြဖစရ်မည၊် 

လံ=ေလာကေ်သာ အရညအ်ေသးွH5ိေနမည ်ြဖစသ်ည။်21  

 

COVID-19 45င့စ်ပ်လျ_းသည် ့ ြပညသ်+က့ျနး်မာေရး အေရးေပ�အေြခအေနများကိ= 

အဖ̀ဲွဝင4်ိ=ငင်မံျားမ5ာ တံ= ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်Dများသည ် ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးကိ= ကာကယွ ်

 
20 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 43, 29; See, generally, 
International Commission of Jurists, “Adjudicating Economic, Social and Cultural Rights at National Level: A 
Practitioners Guide,” (2014); ICESR ၏ အခနး် (၅) တွင ်ကျနး်မာေရးအခွင့အ်ေရးအားကန ့သ်တ်ြခငး်ကိ. 

ကျuးေြမာငး်စွာသတ်မ(တ်ထားေသာေဘာငအ်တွငး်၌ ခွင့ြ်ပPထားပါသည။် ထိ.ကန ့သ်တ်မXသည ်ကျနး်မာေရး 

အခွင့အ်ေရးများ၏ အရငး်ခံသေဘာတရား/(င့ ်ကိ.က်ညမီX@(ိTပီး ဒမိီ.ကေရစကီျင့သ်ံ.းေသာလBအ့ဖဲွZအစညး်၏ 

အများြပညသ်BအကျိPးတစခ်.တညး်အတွက်သာ ဦးတညရ်မညြ်ဖစT်ပီး ထိ.ကန ့သ်တ်မXကိ. ဥပေဒအရ ြပဌာနး်ထား@(ိ 

ရပါမည။် မညသ်ည့က်န ့သ်တ်မXမဆိ. မြဖစမ်ေနေဆာငရွ်က်ရမည့သ်ေဘာ@(ိရမည၊် အချိPးအစားညမီVရမည၊် ေနာက်Tပီး 

“အြခားေရွးချယ်/ိ.ငစ်ရာများ@(ိရင ်အနညး်ဆံ.းကန ့သ်တ်မXကိ.” ေရွးချယ်ေဆာငရွ်က်ရမည ်ြဖစသ်ည။် အေရး`ကီးသည့ ်

အချက်မ(ာ အများြပညသ်Bကျနး်မာေရးအတွက် အခွင့အ်ေရးများကိ. ကန ့သ်တ်မXများသည ်အချိနက်ာလ 

အကန ့အ်သတ်@(ိရမညြ်ဖစT်ပီး အရပ်သားတရားsံ.းမ( ထိ.အချက်ေပ]သံ.းသပ်ပိ.ငခွ်င့ ်@(ိရမညြ်ဖစသ်ည။် 
21 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 12. 



ေစာင့ေ်H5ာကရ်န ်တာဝနမ်ျားကိ= လိ=ကန်ာေဆာငရွ်ကမ်Dများအြဖစ ်မ5တယ်+ရေပမည။်22 အဓိပ�ာယမ်5ာ 

COVID-19 ကိ=တံ= ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့ ် မ+ဝါများ45င့ ် လကေ်တွ`ေဆာငရွ်ကမ်Dများကိ= ေရးဆွ ဲ

အေကာငထ်ညေ်ဖာ်ရာတငွ ် ြမနမ်ာ4ိ=ငင်သံည ် ခွြဲခားဆကဆ်မံDမြပWရန4်5င့ ် သာတ+ညမီ~စာွ 

အကာကယွေ်ပးရန ် စသည့လ်ိ=ကန်ာရမည့ ် တာဝနမ်ျားအပါအဝင ် ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးဆိ=ငရ်ာ 

စ4ံDနး်များကိ= ထည့သ်ငွး်စ_းစားရေပမည။် လ+အ့ခငွ့အ်ေရးမ+ေဘာငအ်သံ=းြပW၍ COVID-19 ကိ= 

တံ= ့ြပနရ်န ် ICESR စာချWပ်ပါအချကမ်ျားကိ= တရားဝငအ်ဓိပ�ယဖွ်င့ဆ်ိ=ေပး4ိ=ငေ်သာ [ကးီVကပ်ေရးအဖ̀ဲွ 

ြဖစေ်သာ စးီပာွးေရး၊ လ+မDေရး45င့ ် ယ_ေကျးမDအခငွ့အ်ေရးများဆိ=ငရ်ာေကာ်မတ ီ (CESCR) မ5 

အဖ̀ဲွဝင4်ိ=ငင်မံျားကိ= တိ=ကတ်နွး်ထားပါသည။်23 

 

(၄) သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ9လကလ်Bမ်းမီAိ9ငမ်Iသည ် ကျန်းမာေရးအခွင့အ်ေရးအတကွ ်

အဘယေ်*ကာင့အ်ေရးJကးီသနညး်။ 

 

လတွလ်ပ်စာွထ=တေ်ဖာ်ေြပာဆိ=ခငွ့4် 5င့ ် သတငး်အချကမ်ျားကိ= H5ာေဖွ၊ ရယ+၊ ထ=တြ်ပနခ်ငွ့တ်ိ=က့ိ= 

4ိ=ငင်တံကာလ+အ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒများအရ အကာအကယွေ်ပးထားပါသည။် ထိ=အခငွ့အ်ေရးများကိ= 

ကာကယွရ်နသ်ကသ်ကသ်ာမက ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးကိ= ြပညသ်+များရH5ိ4ိ=ငဖိ်=ရ့န ်

အတကွလ်ညး် အာမခခံျကေ်ပးရနလ်ိ=အပ်ပါသည။် ICESCR အရ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်Dကိ= 

လကလ်5မ်းမီဖိ=ဆ့ိ=ရာတငွ ် လကေ်ရာကြ်ဖစေ်စ24၊ စးီပာွးေရးအရြဖစေ်စ25၊ လကH်5ိ အေြခအေနများ 

အရ အေရး[ကးီသည ် သတငး်အချကအ်လကအ်ရြဖစေ်စ လကလ်5မ်းမီဖိ=ရ့န ် လိ=အပ်ပါသည။် 

 
22 Tim Fish Hodgson and Ian Seiderman, “COVID-19 Symposium: COVID-19 responses and State Obligations 
Concerning the Right to Health (Part I),” Opinio Juris, http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-
covid-19-responses-and-state-obligations-concerning-the-right-to-health-part-1/  (Accessed 27 April 2020); 
Tim Fish Hodgson and Ian Seiderman, “COVID-19 Symposium: COVID-19 responses and State Obligations 
Concerning the Right to Health (Part 2),” Opinio Juris, http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-
covid-19-responses-and-state-obligations-concerning-the-right-to-health-part-2/ (Accessed 27 April 2020) 
23 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the coronavirus (COVID-19) pandemic 
and economic, social and cultural rights, UN Doc. E/C.12/2020/1 (2020), para. 2. 
24 လက်ေရာက် လက်လ(မ်းမီ (physical accessibility) ဖိ.ရ့န ်အဖဲွZဝင/်ိ.ငင်မံျားအေနြဖင့ ်epidemic (ေဒသတစခ်.မ( 

တစခ်.သိ.က့Bးစက်ြဖစပွ်ားေသာ ကပ်ေရာဂါ)၊ endemic (ေဒသတစခ်.အတွငး်ကBးစက်ြဖစပွ်ားေသာ ကပ်ေရာဂါ)၊ 

လ.ပ်ငနး်ခွငတွ်ငြ်ဖစပွ်ားေသာေရာဂါများ /(င့ ်အြခားေရာဂါများကိ. ကာကွယ်၊ က.သ၊ ထနိး်ချPပ်ဖိ.ရ့န ်လိ.အပ်ပါသည။် 

ထိ.အ့ြပင ်“နာမကျနး်ြဖစသ်ည့အ်ခါ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်@(ာက်မX/(င့ဝ်နေ်ဆာငမ်Xများကိ. အာမခံချက်ေပး/ိ.ငေ်သာ” 

အေြခအေနများကိ. ဖနတီ်းဖိ.ရ့နလိ်.အပ်ပါသည။် Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General 

Comment No. 14 The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 
(2000), para. 12(b). 
25 စးီပွားေရးအရလက်လ(မ်းမီ/ိ.ငဖိ်.ရ့နအ်တွက် လBအ့ဖဲွZအစညး်အတွငး် ပိ.မိ.ချမ်းသာေသာ သBများ/(င့ ်ယ(uလျင ်

အဆငး်ရဲဆံ.းေသာြပညသ်Bများအား “ကျနး်မာေရးအသံ.းစရိတ်ေQကာင့ ်မတနတ်ဆဝနထ်.ပ်ဝနပိ်.း” မြဖစမိ်ေစရန ်

ေဆာငရွ်က်ဖိ.ရ့န ်လိ.အပ်ပါသည။် Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 

The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 12(b). 
 



သတငး်အချကအ်လကအ်ရ လကလ်5မ်းမီဖိ=အ့တကွ ် အဖ̀ဲွဝင4်ိ=ငင်မံျားမ5 ကျနး်မာေရး 

အသပိညာေပးမD 45င့ ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ= လကလ်5မ်းမီ4ိ=ငေ်အာင ် ေဆာငရွ်ကဖိ်=ရ့န ်

တာဝနH်5ိပါသည။် ထိ=အ့ြပင့ ် ကျနး်မာေရးကစိ�ရပ်များ45င့ ် ပတသ်တ]်ပီး သတငး်အချကအ်လက4်5င့ ်

အVကဉံာဏမ်ျားအား H5ာေဖွ၊ ရယ+၊ ေဝမ~ခငွ့H်5ိေအာင ် ေဆာငရွ်ကဖိ်=ရ့နလ်ညး် တာဝနH်5ိပါသည။်26 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်Dကိ=လကလ်5မ်းမီ4ိ=ငဖိ်=ရ့န ် အားေပးေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် ကျနး်မာေရး 

အခငွ့အ်ေရး45င့ ် ကျနး်မာေရးဆိ=ငရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ေဝမ~ေပးမDလညး်ပါဝငပ်ါသည။် 

ထိ=အ့ြပင ် ခွြဲခားဆကဆ်မံDH5ိေသာ မDဝါဒများကျင့သ်ံ=းြခငး်၊ “ကျနး်မာေရးဆိ=ငရ်ာ 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအား ပိတပ်ငြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်၊ ထမ်ိချနြ်ခငး် (သိ= ့) ရညရွ်ယခ်ျကH်5ိH5ိ 

ပံ=မ5ားြဖန ့ေ်ဝြခငး်” 45င့ ် “ကျနး်မာေရး45င့ဆ်ိ=ငေ်သာေဆာငရွ်ကမ်Dများတငွ ် ြပညသ်+များပါဝငမ်Dကိ= 

တားြမစြ်ခငး်” စသညတ်ိ=က့ိ= အစိ=းရမ5 ေH5ာငV်က_ဖိ=ရ့န ်လိ=အပ်ပါသည။်27 

 

“အချိနမ်5န၊် လကလ်5မ်းမီ4ိ=ငသ်ည့ ် ပံ=စြံဖင့ ် ေဒသ4sရဘာသာစကားများြဖင့”် ကပ်ေရာဂါ 

အေVကာငး်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ= ေပးရမညဟ်+၍ COVID-19 အေြခအေနတငွ ်CESCR မ5 

အVကြံပWထားပါသည။်  အေVကာငး်မ5ာ “တကိျေသချာ]ပီး လကလ်5မ်းမီ4ိ=ငေ်သာ သတငး် 

အချကအ်လက”် သည ် “ေရာဂါပိ=းြပန ့4် 5ံမ့Dအ4sရာယက်ိ= ေလ~ာပ့ါးေစ4ိ=ငဖိ်=ရ့န”် 45င့ ် COVID-19 

45င့ဆ်ိ=ငေ်သာ သတငး်အမ5ားများကိ=တ=န ့ြ်ပနဖိ်=ရ့န ်အတကွ ်အငမ်တနအ်ေရး[ကးီပါသည။် ေကျာငး်သ+ 

ေကျာငး်သားများ အွနလ်ိ=ငး်မ5တဆင့ ် ပညာဆကလ်ကသ်ငယ်+4ိ=ငဖိ်=ရ့နအ်တကွလ်ညး် 

ေဈး4Dနး်ချိWသာေသာ အငတ်ာနကဝ်နေ်ဆာငမ်D 45င့ ် လိ=အပ်ေသာနညး်ပညာများH5ိဖိ=ရ့န ်

လိ=အပ်ပါသည။်28 

 

(၅)  ထိ9လLအ့ခွင့အ်ေရးဆိ9ငရ်ာ တာဝန်ဝတM ရားများABင့ ်ကာကယွေ်စာင့ေ်OBာကမ်Iများသည ်

 လကန်ကက်ိ9ငပ်ဋပိကQြဖစပွ်ားသည့အ်ေြခအေနမျိSးတငွ ်အကျံSးဝငပ်ါသလား။ 

 

အကျံWးဝငပ်ါသည။် 4ိ=ငင်တံကာလ+အ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒ သာမက 4ိ=ငင်တံကာလ+သားချငး်စာနာ 

ေထာကထ်ားမDဆိ=ငရ်ာဥပေဒ (လကန်ကက်ိ=ငပ်ဋပိကSဥပေဒ) 45စခ်=စလံ=း လကန်ကက်ိ=ငပ်ဋပိကS 

ြဖစပ်ာွးသည့ ် အေြခအေနမျိWးတငွ ် အကျံWးဝငပ်ါသည။် အဓိပ�ာယမ်5ာ ြမနမ်ာ4ိ=ငင်သံည ်

ပဋပိကSြဖစပ်ာွးသည့ ် အရပ်များတငွလ်ညး် CESCR 45င့ ် CRC အရ တာဝနဝ်တs ရားများကိ= 

 
26 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 12(b). 
27 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 33-34. 
28 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the coronavirus (COVID-19) pandemic 
and economic, social and cultural rights, UN Doc. E/C.12/2020/1 (2020), para. 18. 



အြပည့အ်ဝလိ=ကန်ာဖိ=ရ့န ် လိ=အပ်ပါသည။် ထိ=အ့ြပင ် 4ိ=ငင်တံကာလ+သားချငး်စာနာ 

ေထာကထ်ားမDဆိ=ငရ်ာဥပေဒသည ် ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရး45င့ဆ်ိ=ငေ်သာ အြခားကာကယွ ်

ေစာင့ေ်H5ာကမ်Dများကိ= ထည့သ်ငွး်ြပဌာနး်ထားပါသည။် (ေမးခနွး် (၇) ကိ=\Dရန။်) 

 

(၆) ရခိ9ငA်Bင့ခ်ျငး်ြပညန်ယတ်ိ9O့Bိ အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကမ်Iများသည ်ကျန်းမာေရးအခွင့အ်ေရးကိ9 

ေလးစားလိ9ကန်ာဖိ9ရ့န် ြမန်မာAိ9ငင်၏ံတာဝန်များအေပW မညသ်ိ9သ့ကေ်ရာကမ်IOBိသနညး်။ 

 

၂၀၂၀ ခ=45စ ် မတလ်တငွ ် COVID-19 သည ် အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကထ်ားမDအေပ� တစံ=တရာ 

သကေ်ရာကမ်D မH5ိ4ိ=ငေ်Vကာငး် ပိ=ေ့ဆာငဆ်ကသ်ယွေ်ရးဝန[်ကးီမ5 ေြပာVကားခဲပ့ါသည။် ထိ=ေ့နာက ်

ဝန[်ကးီဌာနသည ် ထိ=ေဒသများH5ိ ရပ်ရွာြပညသ်+လ+ထ=များမ5 ကျနး်မာေရး45င့ ် အြခားသတငး် 

အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ် များစာွအားထားရေသာ တိ=ငး်ရငး်သား မီဒယီာများ အပါအဝင ်

ရာေပါငး်များစာွေသာ အငတ်ာနကစ်ာမျက4်5ာများကိ= ပိတပ်ငရ်န ် ��နV်ကားချက ်

ထ=တြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။်29 

 

ရခိ=င4်5င့ခ်ျငး်ြပညန်ယတ်ိ=တ့ငွ ် အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကမ်Dသည ် ICJ 45င့ ် အြခား အဖ̀ဲွအစညး်များမ5 

ေထာကြ်ပခဲသ့လိ= လတွလ်ပ်စာွထ=တေ်ဖာ်ေြပာဆိ=ခငွ့4် 5င့ ် စပ်လျ_း]ပီး စိ=းရိမ်မDများ 

ေပ�ေပါကခ်ဲပ့ါသည။်30 ထိ=ကဲသ့ိ= ့ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားလကလ်5မ်းမီမDကိ= ပိတပ်ငမ်Dများ 

အထ+းသြဖင့ ် ကျနး်မာေရးဆိ=ငရ်ာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ= ရယ+ြခငး်၊ ေဝမ~ြခငး်တိ=က့ိ= 

ပိတပ်ငမ်Dများသည ် ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးစပ်လျ_းသည့ ် ြမနမ်ာ4ိ=ငင်၏ံ 4ိ=ငင်တံကာစာချWပ်ပါ 

တာဝနဝ်တs ရားများ45င့ ်4ိ=ငင်တံကာလ+သားချငး် စာနာေထာကထ်ားမDဆိ=ငရ်ာစာချWပ်ပါအချကမ်ျားကိ= 

ချိWးေဖာကေ်နသကဲသ့ိ= ့ ြဖစေ်နပါသည။် ယငး်မ5ာ COVID-19 အေြခအေနတငွ ်အငမ်တနအ်ေရး[ကးီ 

ပါသည။် အထ+းသြဖင့ ် COVID-19 ကိ=တ=န ့ြ်ပနမ်Dများသည ် အဖ̀ဲွဝင4်ိ=ငင်မံျားမ5 လ+သားအားလံ=း၏ 

ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးကိ= ခွြဲခားမDမH5ိဘ ဲ ေလးစား၊ ကာကယွ၊် လိ=ကန်ာရမည့ ် တာဝနမ်ျားကိ= 

ေဆာငရွ်ကေ်နြခငး်ြဖစသ်ညဟ်= မ5တယ်+4ိ=ငပ်ါသည။် 

 

အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကမ်Dသည ် CESCR မ5 COVID-19 45င့စ်ပ်လျ_း]ပီး အVကေံပးချကမ်ျား 45င့ ်

ေသဖွယေ်နပါသည။် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားေဝမ~ြခငး် 45င့ ် ဆကသ်ယွေ်ရး လမ်းေVကာငး်များ 

 
29 See International Commission of Jurists, “Government must lift online restrictions in conflict-affected areas 
to ensure access to information during COVID-19 pandemic,” 10 April 2020. 
30 International Commission of Jurists, “Myanmar: Government must lift online restrictions in conflict-affected 
areas to ensure access to information during COVID-19 pandemic,” 10 April 2020; ARTICLE 19, “Briefing 
Paper: Myanmar’s Internet Shutdown in Rakhine and Chin States,” 2 August 2019; Progressive Voice, 
“Coronavirus Must Not be a Cover for Human Rights Abuses,” 3 April 2020. 
 



ဖွင့လ်5စြ်ခငး် တိ=အ့စား အငတ်ာနကပိ်တဆ်ိ=မ့Dသည ် ကျနး်မာေရးဌာနမ5ာ 

ြပWလ=ပ်ေကာငး်ြပWလ=ပ်လျကH်5ိေသာ “ကျနး်မာေရးဆိ=ငရ်ာပညာေပးအစအီစ_” များအပါအဝင ် 

ေရာဂါက+းစကမ်Dကိ= ကာကယွရ်န ် အတကွ ် အေရး[ကးီေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား 

သကေ်ရာကမ်DH5ိသည့ ် ေဒသများမ5 ြပညသ်+များထသံိ= ့ မေရာကH်5ိ4ိ=ငေ်အာာင ်

ြပWလ=ပ်လျကH်5ိပါသည။်31 ထိ=အ့ြပင ်လ+သားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားမDအဖ̀ဲွအစညး်များမ5 ယငး်တိ=၏့  

က+ညေီထာကပံ်ေ့ရး လ=ပ်ငနး်များ ထေိရာကမ်DH5ိေစရန ်ေလလ့ာသံ=းသပ်မD45င့ ်ထိ=က+ညေီထာကပံ်ေ့ရး 

လ=ပ်ငနး်များ45င့ ် လ+အ့ခငွ့အ်ေရး အေြခအေန သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ေဝမ~4ိ=ငဖိ်= ့ ရနအ်တကွ ်

အတားအဆးီများ ြဖစေ်စပါသည။် က+ညေီထာကပံ်ေ့ရးလ=ပ်သားများ၊ 45င့ ်ကျနး်မာေရးလ=ပ်သားများ 

ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကမ်Dများကိ= လညး် အေ45ာင့အ်ယ5ကြ်ဖစေ်စ]ပီး ကျနး်မာေရးပစ�ညး်များ၊ 

အစားအေသာကမ်ျား၊ သယေ်ဆာင4်ိ=ငေ်သာေရ 45င့ ် သန ့H်5ငး်ေရး တိ=က့ိ= ထေိရာကစ်ာွ 

ေထာကပံ်ေ့ပး4ိ=ငမ်Dအြပင ် ယငး်ေဒသ ကျနး်မာေရးေဆးေပးခနး်များ လညပ်တမ်Dတိ=က့ိ=လညး် 

အတားအဆးီများ ြဖစေ်စပါသည။် အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကမ်D၏ စ=ေပါငး်သကေ်ရာကမ်Dသည ်

ြမနမ်ာြပညသ်+များ COVID-19 အေြခအေနတငွ ် ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးကိ= အြပည့အ်ဝ 

ခစံား4ိ=ငဖိ်=ရ့နအ်တကွ ်များစာွ အကန ့အ်သတြ်ဖစေ်စပါသည။် 

 

(၇) လကန်ကက်ိ9ငပ်ဋပိကQြဖစပွ်ားရာေဒသများတငွ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကိ9 

တိ9ကခိ်9ကမ်Iေ*ကာင့ ်ဥပေဒအရ မညက်ဲသ့ိ9 ့ အေရးယLခံရAိ9ငသ်နညး်။ 

 

4ိ=ငင်တံကာလ+အ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒသည ် လ+သားအားလံ=း၏ အသကH်5ငပိ်=ငခ်ငွ့က်ိ= အကာအကယွ ်

ေပးထားပါသည။် စစဗ်ျ�ဟာများ၏ နညး်လမ်း45င့ ် ပံ=စမံျားကိ= [ကးီVကပ်ြခငး်ြဖင့ ် 4ိ=ငင်တံကာ 

လ+သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမDဥပေဒသည ် လကန်ကက်ိ=ငပ်ဋပိကSြဖစပ်ာွးေနစ_ ကာလအတငွး် 

လ+သားအားလံ=းအေပ� အကာအကယွေ်ပး]ပီး အထကေ်ဖာ်ြပပါအချကက်ိ= လကေ်တွ ̀

အေကာငထ်ညေ်ဖာ်ေနြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ြမနမ်ာ4ိ=ငင်သံည ် ၁၉၅၉ ဂျနဗီာစာချWပ်၏ အဖ̀ဲွဝင4်ိ=ငင် ံ

တစ4်ိ=ငင်ြံဖစပ်ါသည။်32 အြခား4ိ=ငင်တံကာ ၁၉၇၇ ထပ်တိ=းလ=ပ်ထံ=းလ=ပ်နညး်အမ5တ ် (၁) 45င့ ် (၂) 

ကဲသ့ိ=ေ့သာ် အြခား 4ိ=ငင်တံကာလ+သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမDဥပေဒစာချWပ်များတငွ ်အဖ̀ဲွဝငအ်ြဖစ ်

ပါဝငြ်ခငး်မH5ိေသာ်လညး် ထိ=စာချWပ်များတငွ ် ပါဝငေ်သာအချကအ်များအြပားသည ်

 
31 The Law Amending the Prevention and Control of Communicable Diseases Law, The State Peace and 
Development Council Law No. 16-2011 (2011), section 3(c); The Prevention and Control of Communicable 
Diseases Law, The State Law and Order Restoration Council Law No. 1/95 (1995). 
32 Geneva Convention I on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (1949); Geneva Convention for the 
Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (1949); 
Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (1949); Geneva Convention Relative tot he 
Protection of Civilian Persons in Time of War (1949). 



4ိ=ငင်တံကာဓေလထ့ံ=းဥပေဒများြဖစလ်ာသည့အ်တကွ ် ြမနမ်ာ4ိ=ငင်အံတကွလ်ညး် အကျံWးဝင ်

ပါသည။်33 

 

ဂျနဗီာစာချWပ် ေလးခ=စလံ=းတငွ ်ပါဝငေ်သာ ြပညတ်ငွလ်ကန်ကက်ိ=ငပ်ဋပိကSအတကွ ်အကျံWးဝငေ်သာ 

အခနး် (၃) သည ် လကH်5ိအေြခအေန45င့ ် ကိ=ကည်ပီါသည။်34 အခနး် ၃ (၂) အရ အစိ=းရသာမက 

လကန်ကက်ိ=ငပ်ဋပိကSတငွပ်ါဝငေ်သာ အဖ̀ဲွအစညး်များအားလံ=းသည ် ဒဏရ်ာရသ+၊ နာမကျနး် 

ြဖစသ်+အားလံ=းကိ= ေကာကယ်+ေစာင့ေ်H5ာကေ်ပးဖိ= ့ တာဝနH်5ိပါသည။် ယငး်သည ် အငတ်ာနကက်ိ= 

အတားအဆးီမH5ိသံ=းခငွ့အ်ပါအဝင ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်D45င့ ် ကျနး်မာေရး 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ= လကလ်5မ်းမီေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် ခွြဲခားဆကဆ်မံDမH5ိသည့ ်

ပံ=စြံဖင့ ် ေဆာငရွ်ကရ်န ် ��နV်ကားထားပါသည။် ထိ=အ့တကွေ်Vကာင့ ် 45စဖ်ကစ်လံ=းသည ်

“ဤစာချWပ်ပါအချကအ်ားလံ=း (သိ= ့) တစတိတ်ေဒသကိ= အထ+းသေဘာတ+ညခီျကမ်ျားြဖင့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ဖိ=ရ့န ် [ကWိးစားသင့ပ်ါသည”် ။ သိ= ့ြဖစ၍် အပစအ်ခကရ်ပ်စြဲခငး်သည ်

ြမနမ်ာ4ိ=ငင်၏ံ 4ိ=ငင်တံကာလ+သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမDဆိ=ငရ်ာဥပေဒပါ တာဝနမ်ျားကိ= လိ=ကန်ာ 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ပငြ်ဖစသ်ည။် 

 

ဒဏရ်ာရသ+များ45င့န်ာမကျနး်ြဖစသ်+များကိ= ကာကယွေ်စာင့ေ်H5ာကရ်ာတငွ ် 45စဖ်ကစ်လံ=းသည ်

ကျနး်မာေရးယာ_များ လံ=ြခWံစာွသာွးလာ4ိ=ငေ်စရန ် 45င့ ် ကျနး်မာေရးေဆး\ံ=းေဆးခနး် (ဥပမာ 

အေရးေပ�ယာယ ီ ေဆးခနး်) များ ဆကလ်ကလ်ညပ်တ4်ိ=ငေ်စရန ် ေဆာငရွ်ကေ်ပးရပါမည။်35 

ထိ=ေ့Vကာင့ ် က=လသမဂ�တဆံပ်ိပါေသာ ကျနး်မာေရးယာ_များသည ် လကန်ကက်ိ=ငပ်ဋပိကSများတငွ ်

အေရးအ[ကးီသည့ ် ေနရာမ5ာပါဝငပ်ါသည။်36 ပဋပိကSြဖစပ်ာွးေနစ_တငွ ် ထိ=တဆံပ်ိသည ်

45စဖ်ကစ်လံ=းအား ယာ_အားတိ=ကခ်ိ=ကြ်ခငး်မြပWရန ် အသေိပးြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ကျနး်မာေရး 

ဝနထ်မ်းများအား ကိ=ယထ်လိကေ်ရာကက်ျ�းလနွခ်ရံမDအ4sရာယ4်5င့ ် 4ိ=ငင်ေံရးခယံ+ချက ် (သိ= ့) 

 
33 See ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, https://casebook.icrc.org/law/non-
international-armed-conflict (Accessed 27 April 2020) 
34 အခနး် (၃) မ(လဲွ၍ ဂျ နဗီာစာချPပ် ေလးခ. စလံ.းသည ်(အနညး်ဆံ.း /ိ.ငင်/ံ(စခ်.အQကားြဖစေ်သာ)   

/ိ.ငင်တံကာလက်နက်ကိ.ငပ်ဋပိကOများ အတွက်သာ အကျံPးဝငပ်ါသည။် ထိ.ေQကာင့ ်ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်/(င့ ်

ရကOPိင့တ်ပ်မေတာ်တိ.အ့Qကားြဖစေ်သာ ပဋပိကOအတွက် အကျံPးမဝငပ်ါ။ သိ.ရ့ာတွင ်ထိ.စာချPပ်များတွင ်ပါဝငေ်သာ 

အချက်အများအြပားသည ်ြပညတွ်ငး်လက်နက်ကိ.ငပ်ဋပိကOများအတွက်အကျံPးဝငေ်သာ /ိ.ငင်တံကာဥပေဒ 

ဓေလထ့ံ.းများ ြဖစလ်ာပါသည။် See ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, 

https://casebook.icrc.org/law/non-international-armed-conflict (Accessed 27 April 2020) 
35 Rules 28-29, ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home?opendocument (Accessed 30 April 2020) 
36 Rule 30, ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule30 (Accessed 30 April 2020) 



လ+မျိWးေVကာင့ ် ခွြဲခားဖိ4ိ=ပ်ခရံမD အ4sရာယတ်ိ=မ့5 ကာကယွေ်စာင့ေ်H5ာကဖိ်=ရ့န ် လိ=အပ်ပါသည။်37 

4ိ=ငင်တံကာ လ+သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမDဥပေဒများေအာကတ်ငွ ် 45စဖ်ကစ်လံ=းအကျံWးဝငေ်သာ 

စစေ်ြမြပငက်ျင့ဝ်တမ်ျား45င့ ် စပ်လျ_းသည့ ် နညး်ဥပေဒအများအြပားH5ိ]ပီး ယငး်တိ=သ့ည ်

ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးကိ= ကာကယွေ်စာင့ေ်H5ာကမ်D45င့လ်ညး် သကဆ်ိ=ငပ်ါသည။် ဥပမာ 

တိ=က\ိ်=ကြ်ဖစေ်စ (သိ= ့) မဆငမ်ြခငြ်ဖစေ်စ အရပ်သားများအား (ဥပမာ ေဆး\ံ=း၊ ေဆးေပးခနး်များ) 

အား တိ=ကခ်ိ=ကြ်ခငး် လံ=းဝတားြမစထ်ား]ပီး ကျ�းလနွခ်ဲပ့ါက စစရ်ာဇဝတမ်Dအြဖစ ် သတမ်5တထ်ား 

ပါသည။်38 စားေရရိကSာများြဖတေ်ထာကြ်ခငး်အား စစဗ်ျ�ဟာနညး်လမ်းအြဖစ ် သံ=းစွြဲခငး်ကိ= 

တားြမစထ်ားပါသည။်39 

 

ထိ=အချကမ်ျားကိ= ေထာက\်Dလျင ်  COVID-19 စမ်းသပ်မDနမ+နာများသယေ်ဆာငလ်ာေသာ 

က=လသမဂ�တဆံပ်ိပါ ယာ_အားတိ=ကခ်ိ=ကြ်ခငး်သည ် 4ိ=ငင်တံကာဥပေဒအရ တရားဝငမ်DမH5ိပါ။ 

ထိ=ကဲသ့ိ=တ့ိ=ကခ်ိ=ကြ်ခငး်သည ် 4ိ=ငင်တံကာလ+သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမDဥပေဒအား ြပတြ်ပတ ်

သားသား ချိWးေဖာကြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။် ထိ=အ့ြပင ် က+းစကေ်ရာဂါအ4sရာယH်5ိေသာ ရပ်ရွာေဒသ45င့ ်

အများြပညသ်+များ၏ ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးကိ=လညး် အတားအဆးီြဖစေ်စပါသည။် 

ကပ်ေရာဂါြဖစပ်ာွးေနစ_တငွ ်ပဋပိကSများဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနမDသည ်အရပ်သားများ၏လံ=ြခWံေရး၊ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်H5ာကမ်Dလိ=အပ်ေသာ ဒဏရ်ာရ နာမကျနး်များသ+များ၏ လံ=ြခWံေရးအတကွ ်

အ4sရာယH်5ိ4ိ=ငပ်ါသည။် WHO ဝနထ်မ်း ေသဆံ=းမDမ5 စိ=းရိမ်ဖွယရ်ာ ြပသေနသညမ်5ာ ပဋပိကSများ 

ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနမDသည ် ကျနး်မာေရးအေဆာကအ်ဦးများ45င့ ် ယာ_များအေပ� ေဘးအ4sရာယ ်

ပိ=မိ=H5ိေစ]ပီး COVID-19 ြပန ့ပ်ာွးမD ထနိး်ချWပ်ရနေ်ဆာငရွ်ကမ်Dများကိ= အေ45ာင့အ်ယ5က ်

ြဖစေ်စပါသည။် ထိ=အ့ြပင ်4ိ=ငင်အံတငွး်ြပညသ်+အားလံ=း၏ ကျနး်မာေရးအခငွ့အ်ေရးကိ= အြပည့အ်ဝ 

ခစံားခငွ့H်5ိဖိ=ရ့န ် ICESCR အခနး် ၂(၁) အရ  ြမနမ်ာအစိ=းမ5 “4ိ=ငင်တံကာအက+အည ီ 45င့ ်

ပ+းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်D” များကိ=လညး် အေ45ာင့အ်ယ5ကြ်ဖစေ်စပါသည။် 

 
37 Rules 25, 26, 30, ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home?opendocument (Accessed 30 April 2020) 
38 Rules 25, 26, 28, 29, 30, ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home?opendocument (Accessed 30 April 2020); See 
Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, eds., International Committee of the Red Cross Customary 
International Humanitarian Law Volume I: Rules, Cambridge University Press, United Kingdom, 2005, p. 79-90, 
91-104. 
39 Rule 53, ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule53 (Accessed 30 April 2020) 
 


