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ဤအစရီငခ်ံစာက ို န ိုငင်တံကာရ   ICJ ဥပဒေဒရေးရာ၀နထ်မ်ေးမ ာေးမ  သိုဒတသနပပြုလိုပ်ပပီေး ဒရေးသာေးပပြုစိုခ ဲ့ 

ပါသည်။ Jenny Domino၊ Nokukhanya Farisè၊ Maitreyi Gupta၊ Timothy Fish Hodgson၊ Boram 

Jang၊ Saovanee Kaewjullakarn၊ Ruth Panjaitan၊ Rocío Quintero M၊ Dhevy Sivaprakasam, 

Sanhawan Srisod, Chonlathan Supphaiboonlerd, Vito Todeschini န ငဲ့ ် Michelle Yesudas 

တ ို ဲ့မ ကူညီဒရေးသာေးပူေးဒပါငေ်းဒ ာငရွ်က်ခ ဲ့ပါသည်။  

 
ဤအစရီငခ်ံစာအာေး တည်ေးပြတ်ပခငေ်း၊ ည  န  ငေ်းပခငေ်းန ငဲ့ ်စိုစည်ေးပခငေ်း တ ို ဲ့က ို Timothy Fish Hodgson က Rocío 

Quintero M န ငဲ့ ်Dhevy Sivaprakasam တ ို ဲ့၏ အကူအညီပြငဲ့ ်လိုပ်ဒ ာငခ် ဲ့ပါသည်။  
 
ဥပဒေဒရေးရာန ငဲ့ ် မူဝါေ  ိုငရ်ာဒလဲ့လာ နေ်းစစမ် က ို Ian Seiderman န ငဲ့ ် Livio Zilli တ ို ဲ့က 

ဒ ာငရွ်က်ခ ဲ့ပါသည်။ 

 

  



မ တကိ  

အကျဉ်းချျုပ နငှော့ ဖခ ျုင  သ  ်းသပ ချက  

(၁) နိဒါန ်း - အဘယ တ က ငော့ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းရိှသငော့ သနည ်း။ 

(၂) အပပည့်ပပည့်ဆ ိုင့်ရ    အခွင့် အလရေးဥပလေတငွ့်လ  ့်ပပထ ေးသည့်  

က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ အခွင ့်အလရေး  

(၃) ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်း နငှော့  COVID-19 

 (က) ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှုမပပြုပခင့်ေး - “  တ ိုင့်ေး” အတကွ့် က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ အခွင ့်အလရေး 

 (ခ) က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ အခငွ ့်အလရေးက ို ပ ည့် ဆည့်ေးလပေးရမည ့် အစိ ်းရ၏ တ ဝန့်ဝတတ ရ ေးမ  ေး 

  ၁။ က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ိုဒလေးစာေးရနတ်ာဝန ်

  ၂။ က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ိုကာကွယရ်နတ်ာဝန ်

  ၃။ က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ိုပြညဲ့် ည်ေးရနတ်ာဝန ်

 (ဂ) အမျ ်းဆ  ်းရရိှနိ င တသ အရင ်းအဖမစ မျ ်း 

 

(၄) ပ ဂဂလကိကျန ်းမ တရ်းတစ ငော့ တရှ က မှုတပ်းသမူျ ်း၏ အခန ်းကဏ္ဍ 

 (က) က ကယွ တစ ငော့ တရှ က ရမညော့  အစိ ်းရ၏တ ဝန  

 (ခ) စ ်းပွ ်းတရ်းလ ပ ်းငန ်းမျ ်းမှ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းကိ တလ်းစ ်းရမညော့ တ ဝန  

 

(၅) COVID-19  ဆ ိုင့်ရ  အချိျု်းအစ ်းမည မျှ၊ ခွွဲဖခ ်းဆက ဆ မှုတ က ငော့  ရိ က ခတ ခ ရမှုမျ ်း 

 (က) တရ ွှေ့တဖပ င ်းတနထိ င သမူျ ်း၊ ဒ ကခသည မျ ်းနငှော့  နိ င င မွဲော့သမူျ ်း 

 ၁။ COVID-19 နငှော့  နိ င င သ ်းမဟ တ သမူျ ်း၏ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်း 

 (က) က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ လက်လ မ်ေးမ ီန ိုငရ်န ်မူလရ  ပပီေးဒသာပပဿနာမ ာေးပ ိုမ ို  ိုေးရွာေးလာပခငေ်း 

 (ခ) က နေ်းမာေးဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ က ို လက်လ မ်ေးမ ီရနအ်ဒထာက်အထာေးမရ  ဒသာ ဒရွွေ့ဒပပာငေ်း 

လိုပ်သာေးမ ာေးအတကွ် ပ ိုမ ိုနည်ေးပါေးဒသာဒရွေးခ ယ်ခွငဲ့မ် ာေး 

 (ဂ) COVID-19 န ငဲ့စ်ပ်လ ဉေးသည်ဲ့သတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးန ငဲ့ ်ဒ ေးကငေ်းလံိုပခံြုဒရေး  ိုငရ်ာ 

လိုပ်ငနေ်းမ ာေးအာေး အညီအမျှ မရရ  ပခငေ်း 

 (ဃ) အပခာေး ESCR က ို အာမခဒံပေးရန ်ထ ဒရာက်ဒသာအစအီမံမ ာေးမရ  ပခငေ်း 

 ၂။ နိ င င သ ်းမဟ တ သမူျ ်း၏ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းနငှော့ စပ လျဉ်းပပ ်း နိ င င မျ ်းထ  

အ က ျုဖပျုချက မျ ်း 

 

(ခ) အသက ကက ်းသမူျ ်း 

၁။ COVID-19 နငှော့  အသက ကက ်းသမူျ ်း၏ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်း 

(က)  က်ဒပါငေ်းစံိုက နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ လက်လ မ်ေးမ ီရနအ်ခက်အခ မ ာေး 



(ခ) စ တ်ပ ိုငေ်း  ိုငရ်ာသာယာဝဒပပာဒရေးန ငဲ့ ်စ တ်က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာ အနတရာယ်မ ာေး 

(ဂ) “  ိုေး ွာေးရ ပ်သာမ ာေး” တငွဒ်နထ ိုငသ်ူမ ာေး၏အထ ခ ိုက်လွယ်မ အခ ြေအခေ 

 

၂။ အသက ကက ်းသမူျ ်း၏ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းနငှော့ စပ လျဉ်းပပ ်း နိ င င မျ ်းထ  

အ က ဖပျုချက မျ ်း 

 

(ဂ) အမျျို်းသမ ်းမျ ်း နငှော့  မိန ်းကတလ်းငယ မျ ်း 

၁။ COVID-19 နငှော့  ကျန ်းမ တရ်းတစ ငော့ တရှ က မှုရရိှတရ်းတငွ ကျ ်းမခွွဲဖခ ်းဆက ဆ မှု 

(က) COVID-19 ကူေးစကပ်ခငေ်း၏အနတရာယ်ပမငဲ့မ်ာေးမ  

 (ခ) လ ငပ် ိုငေ်း  ိုငရ်ာန ငဲ့ ်မ  ြုေး က်ပွာေးမ   ိုငရ်ာ က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ အကန ဲ့အ်သတ်ရ  ပခငေ်း 

(သ ို ဲ့) လံိုေးဝမရရ  ပခငေ်း 

(ဂ) က ာေးမအဒပခပပြုအကကမ်ေးြက်မ မ ာေးပပာေးလာပခငေ်း 

၂။ COVID-19 ဆ ိုင့်ရ  ကျ ်းမအတဖခဖပျုထခိိ က မှုအတကွ  နိ င င မျ ်းထ အ က ျုဖပျုချက မျ ်း 

 

(ဃ) LGBT ပိုဂဂိျုလ မျ ်း 

၁။ COVID-19 နငှော့  LGBT မျ ်းအတပေါ်သက တရ က မှု 

(က) က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ က ို အတာေးအ ေီးပြစဒ်စဒသာ ရာဇဝတ်ဒပမာက်ဒစသညဲ့် 

လိုပ်ရပ်မ ာေးန ငဲ့ ်လ  မ ာေးဒသာအယူအ မ ာေး 

(ခ) က နေ်းမာေးဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ အတွက် အတာေးအ ေီးပြစဒ်နသညဲ့် ပပည်တွငေ်းဥပဒေမူဒ ာင ်

အဒပပာငေ်းအလ မ ာေး 

(ဂ) က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ မ ာေးက ို အဒလေးထာေးဒ ာငရွ်က်မ ဒလ ာဲ့က လာပခငေ်း 

(ဃ) LGBT မ ာေးအဒပေါ်အကကမ်ေးြက်ပခငေ်း 

၂။ LGBT မျ ်း၏ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းအတကွ  နိ င င မျ ်းထ  အ က ဖပျုချက မျ ်း 

 

(င) မသန စွမ ်းပ ဂဂိျုလ မျ ်း 

၁။ COVID-19 နငှော့  ကျန ်းမ တရ်းတစ ငော့ တရှ က မှု ရရိှနိ င တရ်းတငွ  မသန စွမ ်းမျ ်းကိ  

ခွွဲဖခ ်းဆက ဆ ဖခင ်း 

(က) COVID-19 ကူေးစက်မ အနတရာယ်ပမငဲ့မ်ာေးမ  

(ခ) COVID-19 ဒကကာငဲ့ ် ိုေးဝါေးစွာနာမက နေ်းပြစမ် န ငဲ့ ်ဒသ ံိုေးမ  အနတရာယ်ပမငဲ့မ်ာေးမ  

(ဂ) ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ ဒပေးဒသာဒဂဟာမ ာေးတွငဒ်နထ ိုငဒ်သာ မသနေ်းစွမေ်းသူမ ာေး 

ထ ခ ိုက်လယ်ွမ အလွနအ်မငေ်းရ  ပခငေ်း  

(ဃ) က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ န ငဲ့ ်အသက်ကယ်ကိုသမ  ရရ  န ိုငဒ်ရေးတွင ်ခွ ပခာေး က် ခံံရပခငေ်း 

(င) သတငေ်းအခ က်လက်ရရ  န ိုငဒ်ရေး 



၂။ COVID-19 က  အတငွ ်း မသန စွမ ်းသမူျ ်းအတကွ  ကျန ်းမ တရ်းနငှော့  စပ လျဉ်းသညော့  

နိ င င မျ ်းထ အ က ဖပျုချက မျ ်း 

 

(စ) လတွ လပ မှုဆ  ်းရှု  ်းသမူျ ်း 

၁။ ြမ ်းဆ ်းထနိ ်းသမိ ်းခ ရမှု၊ COVID-19 နငှ ့် ကျန ်းမ တရ်းတစ ငော့ တရှ က မှု 

(က) ဖမ ်းဆ ်းထေိ ်းသမိ ်းြေရံသမူ  ်းကိို က နေ်းမာဒရေးန ငဲ့ ်မညီညွတ်ဒသာဒနရာတငွ ်ထာေးရ  ပခငေ်း 

(ခ) အက ဉေးဒထာငလ်ူဒနထထူပ်မ ဒလ ာဲ့ခ ဒရေးန ငဲ့ ်COVID-19 ကူေးစက်မ ဒလျှာဲ့ခ ဒရေးအတွက် 

အက ဉေးသာေးမ ာေးလ တ်ဒပေးပခငေ်း 

 ၂။ လတွ လပ မှုဆ  ်းရှု  ်းသမူျ ်း၏ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းနငှော့ စပ လျဉ်းပပ ်း နိ င င မျ ်းထ  

အ က ျုဖပျုချက မျ ်း 

 

(ဆ) ကျန ်းမ တရ်းလ ပ သ ်းမျ ်း 

၁။ COVID-19 ၊  ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းနငှော့  ကျန ်းမ တရ်းလ ပ သ ်းမျ ်း 

(က) က ိုယ်ဒရေးက ိုယ်တာကာကွယ်ဒရေးပစစည်ေးမ ာေးရ ာေးပါေးမ  

(ခ) COVID-19 ဒရာဂါကေူးစက်မ ၊ နာမက နေ်းပြစမ် န ငဲ့ ်ဒသ ံိုေးမ တ ို ဲ့ ပမငဲ့မ်ာေးမ  

(ဂ) က နေ်းမာဒရေးလိုပ်သာေးမ ာေးက   ိုေးဝါေးဒသာအဒပခအဒနမ ာေးက ိုဒဝြနဒ်ပပာ  ိုမ ဒကကာငဲ့ ်

ပပနလ်ည်လက်တံို ဲ့ပပနဒ် ာငရွ်က်မ  

(ဃ) က နေ်းမာဒရေး လိုပ်သာေးမ ာေး အဒပေါ် ခွ ပခာေး က် ပံခငေ်းန ငဲ့အ်ကကမ်ေးြက်ပခငေ်း 

၂။ COVID-19 ဖြစ ပွ ်းတနသညော့ အချိန တငွ  ကျန ်းမ တရ်းလ ပ သ ်းမျ ်း၏ ကျန ်းမ တရ်း 

တစ င ော့တရှ က မှုရရိှခွင ော့နငှော့ စပ လျဉ်းပပ ်း နိ င င မျ ်းထ  အ က ျုဖပျုချက မျ ်း 

 

(ဇ) လငိ လ ပ သ ်းမျ ်း 

၁။ COVID-19 ၊ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းနငှော့  လငိ လ ပ သ ်းမျ ်း 

(က) ဝငဒ်ငနွ ငဲ့ ်အလိုပ်အက ိုငအ်ခွငဲ့အ်လမ်ေးမ ာေး ံိုေးရ ေံးပခငေ်း 

(ခ) COVID-19 န ငဲ့ ်အပခာေးက နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာ အနတရာယ်မ ာေး တ ိုေးလာပခငေ်း 

(ဂ) လ ငပ် ိုငေ်း  ိုငရ်ာန ငဲ့မ်  ြုေး က်ပွာေးမ   ိုငရ်ာ က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ ၊ ကိုနပ်စစည်ေးမ ာေးန ငဲ့ ်

ဝနဒ် ာငမ် မ ာေး က ိုရရ  န ိုငဒ်ရေး အာေးနည်ေးလာပခငေ်း 

(ဃ) လ ငလ်ိုပ်သာေးမ ာေး အ ိုေးမ ဲ့အ မ်မ ဲ့ပြစလ်ာပခငေ်းန ငဲ့ ်သငဲ့ဒ်လ ာ်မ မရ  သညဲ့် ဒနရာမ ာေးတငွဒ်နရပခငေ်း 

(င) Lockdown ဒကကာငဲ့ ်အခ  ြုေးအစာေးမညီမျှဒသာ ထ ခ ိုက်မ မ ာေး 

၂။ COVID-19ဖြစ ပွ ်းတနသညော့ အချိန တငွ  လငိ လ ပ သ ်းမျ ်း၏အခွငော့ အတရ်းမျ ်းနငှော့ စပ လျဉ်းပပ ်း 

နိ င င မျ ်းထ ံအ က ျုဖပျုချက မျ ်း 

 

(၆) ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ သတင ်းအချက အလက မျ ်း ရရိှနိ င တရ်း 



   (က) COVID-19 က လအတငွ ်း သတင ်းအချက အလက မျ ်းရရိှနိ င တရ်းကိ  ကန ော့ သတ ဖခင ်း 

 ၁။ COVID-19 က လအတငွ ်း သတင ်းအချက အလက မျ ်းရရိှနိ င တရ်းကိ ကန ော့ သတ ဖခင ်း   

၂။ COVID-19 က လအတငွ ်း သတင ်းအချက အလက မျ ်းရရိှနိ င တရ်း နငှော့ စပ လျဉ်းသညော့  

 အ က ဖပျုချက  

 

 (ခ) COVID-19 နငှော့ ပတ သက တသ  သတင ်းမှ ်းမျ ်းဖပန ော့ ပွ ်းမှုကိ  ထနိ ်းချျုပ ဖခင ်း 

 ၁။ လူ ော့အခွငော့ အတရ်း နငှော့ ကိ က ည မှုမရိှတသ  ဥပတဒမျ ်းနငှော့ အစ အမ မျ ်း 

 ၂။ လူ ော့ အခွငော့ အတရ်း နငှော့ ကိ က ည မှုမရိှတသ  ဥပတဒမျ ်းအ ်း အ ဏ သက သငွ ်းဖခင ်း 

 ၃။ အစိ ်းရအြွွဲွှေ့အစည ်းနငှော့ တ ဝန ရိှသမူျ ်းမှ  COVID-19 ဆိ င ရ  လ ပ  က သတင ်းမျ ်း ဖြန ော့ ချိတနမှု 

 ၄။ COVID-19 နငှော့  လ ပ  က သတင ်းမျ ်းဆိ င ရ  အ က ဖပျုချက မျ ်း  

 

 (ဂ) COVID-19 နငှော့ သက ဆိ င သညော့  တစ ငော့  ကညော့ ဖခင ်း၊ ပ ဂဂလကိလတွ လပ မှုနငှော့  

ကျန ်းမ တရ်း 

 ၁။ COVID-19 က လအတငွ ်းတရ ဂါပိ ်းရိှသနူငှော့  ထတိတွွှေ့သမူျ ်းအ ်းလိ က လ ရှ တြွဖခင ်း နငှော့  

 တစ ငော့  ကညော့ ဖခင ်း 

 ၂။ တစ ငော့  ကညော့ ဖခင ်း၊ ပ ဂဂလကိလတွ လပ မှုနငှော့  ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ  အ က ဖပျုချက မျ ်း 

 

(၇) ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းနငှ ့် အပပန့်အ နှ့်ဆက့်န ွှယ့်လနသည ့် ESCR မျ ်း - အိ ်းအမိ ၊ 

တရ နငှော့  အစ   

 

 (က) တရနငှော့ တရဆိ ်းန တ စနစ  

 ၁။ COVID-19 က လအတငွ ်း တရနငှော့  တရဆိ ်းန တ စနစ ရရိှခွငော့  

 ၂။ တရနငှော့ တရဆိ ်းန တ စနစ ရရိှခွငော့ ဆိ င ရ  အ က ဖပျုချက မျ ်း 

 

 (ခ) အိ ်းအမိ  

 ၁။ COVID-19 က လအတငွ ်း အိ ်းအမိ ရရိှမှုအခွငော့ အတရ်းမျ ်း 

 ၂။ အိ ်းအမိ ရရိှမှုအခွငော့ အတရ်းမျ ်းဆိ င ရ  အ က ဖပျုချက မျ ်း 

 

 (ဂ) အစ ်းအတသ က  

 ၁။ COVID-19 က လအတငွ ်း အစ ်းအတသ က ရရိှခွငော့  

 ၂။ အစ ်းအတသ က ရရိှခွငော့ ဆိ င ရ အ က ဖပျုချက မျ ်း 

 



 

အကျဉ်းချျုပ နငှော့ ဖခ ျုင  သ  ်းသပ ချက  

 

ကမ္ာဲ့က နေ်းမာဒရေးအြွ ွေ့၏အ  ိုအရ ၂၀၂၀ ခိုန စ ် ကသဂိုတ်လ ၃၁ ရကအ်ထ  ကမ္ာတစဝ်နေ်းရ  လူဒပါငေ်း 

၂၅,၁၁၈,၆၈၉ ဦေးသည် COVID-19 ကေူးစက်ခံခ ဲ့ရပပီေး ဒသ ံိုေးသူဦေးဒရ အနည်ေး ံိုေး ၈၄၄,၃၁၂ ရ  ခ ဲ့သည်။1 

န ိုငင်တံကာသတငေ်းန ငဲ့ ်လူမ မီေယီာအရငေ်းအပမစမ် ာေးတငွ ်တရိုတ်၊ အဒမရ ကနပ်ပည်ဒထာငစ်ို၊ ဥဒရာပတ ိုက်၊ 

 ရာဇီေးန ငဲ့ ် ဒတာငအ်ာြရ ကတ ို ဲ့ပါဝငသ်ညဲ့် ဒေသအခ  ြုွေ့တွင ် COVID-19 ခ က င   မတူညီဒသာ 

ထ ခ ိုက်မ မ  ြုေးပြငဲ့ ် အ  ိုေးရွာေး ံိုေးထ ခ ိုက်ဒနရဒကကာငေ်းဒြာ်ပပခ ဲ့ပါသည်။ မည်သ ို ဲ့ပင ် ိုဒစကာ ကမ္ာလံိုေး  ိုငရ်ာ 

ကူေးစက်ဒရာဂါ၏ထ ခ ိုက်မ မ ာေးက ို မ တ်တမ်ေးတငမ် သညဲ့ ် ယငေ်းဒေသမ ာေးနငှ   န  ငေ်းယ ဉလ ငန်ည်ေးပါေးသည်၊ 

ရံြနရ်ံခါသာခ ံြုငံိုသံိုေးသပ်တငပ်ပမ သာရ  ပပီေး ၎င ်းတိို  ၏ တရ ်းစ ရင ပိိုင ြွေင  ခအ က ၌ ပပညသ်ူလူထို၏ 

က နေ်းမာဒရေးက ို ဒလေးစာေးလ ိုက်နာပခငေ်း၊ ကာကွယ်ပခငေ်းန ငဲ့ ်ပြညဲ့် ည်ေးပခငေ်းတ ို ဲ့အတွက် န ိုငင်ဒံတာ်အစ ိုေးရမ ာေးက 

(န ိုငင်အံလ ိုက် ဒသာ်လည်ေးဒကာငေ်း၊ အစိုအြွ ွေ့အလ ိုက်ဒသာ်လည်ေးဒကာငေ်း) ဥပဒေဒရေးရာ ဝတတ ရာေးမ ာေးက ို 

 န် ဲ့က ငလ် က ်ရံြနရ်ံခါသာ အက ပြတသ်ံိုေးသပ်မ ပပြုပါသည်။  

 

ကိုလသမဂဂစေီးပွာေးဒရေး၊ လူမ ဒရေးန ငဲ့ ်ယဉဒက ေးမ အခွငဲ့အ်ဒရေး  ိုငရ်ာဒကာ်မတီမ  ဒကာငေ်းစွာသတ ပပြုမ ခ ဲ့သညဲ့ ်

အတ ိုငေ်း COVID-19 ခ က င   ပ က်စေီးမ မ ာေးန ငဲ့ ် “ ငေ်းရ ေိုကခ” မ ာေးသည် လူအာေးလံိုေးအခပေါ် ညီမျှစွာ 

သက်ဒရာက်ခ ဲ့ပခငေ်းမရ  ဒပ2။  ဒကကာက်မက်ြွယ်ဒကာငေ်းဒသာ်ပငာေး ကမ္ာလံိုေး  ိုငရ်ာက နေ်းဂဏနေ်းမ ာေးသည် 

COVID-19 ဒကကာငဲ့ ်ဒသ ံိုေးသွာေးသူမ ာေး (သ ို ဲ့မဟိုတ်) ပိုဂဂ ြုလ်ဒရေးရာ၊ လူမ ဒရေး၊ စေီးပွာေးဒရေးန ငဲ့ ်န ိုငင်ဒံရေး  ိုငရ်ာ 

ထ ခ ိုက်မ မ ာေးက တစဦ်ေးတစဒ်ယာက်ပခငေ်းစအီဒပေါ် သက်ဒရာက်မ ေဏမ် ာေးန ငဲ့ ် ဒတွွေ့ ကကံြုမ မ ာေးက ို 

မဒြာပ်ပန ိုငပ်ါ။  

 

အမ  ြုေးသမေီးက ဲ့သ ို ဲ့ဒပပာငေ်းလ ခယံအူငေ် ိုနေီးရ ာေးန ိုငင်သံူ  မာမာယူလ    ိုသူက  အမ  ြုေးသမေီးက ဲ့သ ို ဲ့ ဒပပာငေ်းလ ခယံ ူ

သညဲ့် သက်ကကေီးပ ိုငေ်းမ ာေးသည် COVID-19 ဒကကာငဲ့ ် “ပြည်ေးပြည်ေးခ ငေ်း ဒသ ံိုေးဒနသူမ ာေးက ဲ့သ ို ဲ့ 

အသကရ် ငဒ်နထ ိုငရ်သလ ို ခံစာေးဒနရဒကကာငေ်း” ရ ငေ်းပပထာေးပါသည်။3 သူမ၏ စ တ်မသက်မသာပြစမ် က ို 

ြွငဲ့ဟ်ဒပပာကကာေးခ က်သည် ကမ္ာတစဝ် မေ်းရ   သနေ်းဒပါငေ်းမ ာေးစွာဒသာ လူတ ို ဲ့၏သဒ ာထာေးက ို ပ ိုမ ိုတ က စာွ 

ဒြာ်ပပပခငေ်း ပြစန် ိုငဒ်ပသည်။ အလွန ်ငေ်းရ နမွ်ေးပါေးသညဲ့်အဒပခအဒနတငွ ် COVID-19  ဖင  ရ ငသ်နရ်န ်

အခက်အခ က ို ရည်ည နေ်းလ က ် ဒတာငအ်ာြရ ကရ   က  ေးဒက ာ်တ မ ာေးတငွ ်  ဒနထ ိုငသ်ူမ ာေး၏လ ပ်ရ ာေးမ  

 
1 WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard (31 August 2020), ဤအငတ်ာနက်စာမ က်န ာတငွ ်ကကညဲ့ရ် န ိုင ်-

https://covid19.who.int/. ယငေ်းတွငအ်ခ က်အလက်မ ာေးက ိုပံိုမ နအ်သစ်တငဒ်ပေးပါသည်။ 
2 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and 

economic, social and cultural rights, U.N. Doc. E/C.12/2020/1 (7 April 2020): https://undocs.org/E/C.12/2020/1 (“CESCR COVID-

19 Statement”). 
3 A Amindoni, Transgender's struggle during the coronavirus pandemic – “Living like a person who dies slowly” (2 May 2020)၊ 

ဤအငတ်ာနက်စာမ ကန် ာတကွြ်တရ် န ိုင ်- https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52500732. 



Abbuali BaseMjondolo မ  Sbu Zikode က ဤသ ို ဲ့မ တ်ခ က်ခ ခ ဲ့သည် -“ က ြုပ်တ ို ဲ့ရ ံ ွေ့ထ မ ာဒနတ ဲ့ ဝကဒ်တွလ ို 

ဒနထ ိုငဒ်နရသ၍ ေဒီရာဂါပ ိုေး ပ ံပွာေးမ က ို တာေး ေီးန ိုငမ် ာမဟိုတ် ူေး”။4  

 

ကူေးစက်ဒရာဂါဒကကာငဲ့ ် စေီးပွာေးဒရေးထ ခ ိုက်မ မ ာေးန ငဲ့အ်တူ COVID-19 ခ က င   ဒကကာက်ရံွွေ့ထ တ်လန ဲ့ပ်ခငေ်းန ငဲ့ ်

စ တြ်  ေီးမ မ ာေးဒကကာငဲ့ ် လမူ ာေးစွာသည် အစွနေ်းဒရာက်သည   အခ ြေအခေမ  ်းသ ို ဲ့ တွနေ်းပ ို ဲ့ခံခ ဲ့ရကကသည်။5 

ယူဒကတွင ်  ေီးတပ်ကိုလာေးထ ိုငအ်သံိုေးပပြုဒနရသူ Ginny Butcher က သူမသည် ”အလွနစ် ိုေးရ မ”် 

ရလ ကရ်  ဒကကာငေ်းဒပပာကကာေးခ ဲ့သည်။ အ ယ်ဒကကာငဲ့ ် ိုဒသာ် သူမက ဲ့သ ို ဲ့ဒသာအဒပခအဒနတွင ်

ရ  ဒနသူမ ာေးက ို  COVID-19 မ မည်သ ို ဲ့ထ ထ ဒရာက်ဒရာက်ကာကွယ်န ိုငရ်န“်လမ်ေးည နမ်  လံိုေးဝ 

မရ  ဒသာဒကကာငဲ့”်ပြစသ်ည်။   ိုလ ိုသည်မ ာ မသနစွ်မ်ေးအမ  ြုေးသမီေးမ ာေးအဒနပြငဲ့ ်  “ဒနာက်ဒန ဲ့မနက်တွင ်

အ ပ်ယာမ  ယ်လ ိုထရမလ   ိုပပီေးပပူနစ်ဉေးစာေးဒနရ”လ က်ရ  သည်။6 မူရင ်းဌာဒနမဒလေးလူမ  ြုေးစိုအခ  ြုွေ့သည် 

COVID-19 အတွငေ်း ရ ငသ်နန် ိုငြ် ို ဲ့ရန ် “မ မ တ ို ဲ့အာေး သေီးပခာေးဒနထ ိုငရ်န၊် အစာရ ာန ိုငြ် ို ဲ့ရန ်ဒတာထ သ ို ဲ့ပပနသ်ွာေး” 

ရန ် အက ပ်က ိုငခ်ံရဒကကာငေ်း မူရငေ်းဌာဒန မဒလေးလမူ  ြုေးစို လ ပ်ရ ာေးတက်ကကသူ Bedul Chemai က 

သတငေ်းဒထာက်မ ာေးက ို ဒပပာပပပါသည်။7 

 

အမ ာေးပပည်သူက နေ်းမာဒရေးအဒပေါ်အကကီေးအက ယ်ထ ခ ိုက်ပ က်စေီးဒစခ ဲ့ပခငေ်းသည် အစ ိုေးရမ ာေးက COVID-19 

က ို တံို ဲ့ပပနဒ် ာငရွ်ကရ်ာတွင ် ကမ္ာတစဝ်နေ်းရ   အဓ ကက ဒသာ က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ  

လိုပ်သာေးမ ာေးအတကွ် အလွနခ်က်ခ ဒသာအဒပခအဒနက ိုြနတီ်ေးဒပေးခ ဲ့သည်။ က နေ်းမာဒရေးလိုပ်သာေးမ ာေး 

ရင ် ိုငဒ်နရသညဲ့် အ  ိုပါ စ တ်မခ မ်ေးဒမွွေ့ ြွယ်ရာ အဒပခအဒနက ို ပီရူေး ရာဝန ်Jesus Valverde မ  ဤက ဲ့သ ို ဲ့ 

ရ ငေ်းပပထာေးပါသည် - "က ဒနာ်တ ို ဲ့က ေအီပြစ ် ိုေးက ို လက်ဗလာအဒပခအဒနမ  ြုေးန ဲ့ စတငရ်င ် ိုငခ် ဲ့ရ 

တယ်...ကျွနဒ်တာ်တ ို ဲ့က  ယ်သူက ိုကယပ်ပီေး၊  ယ်သကူ ို မကယ် ေူးလည်ေး  ိုတာ  ံိုေးပြတ်ရတယ်... 

ေဟီာဒတွဟာ အငမ်တန ် ိုေးဝါေးပါတယ်…က ဒနာ်တ ို ဲ့ဒတ ွအရမေ်းပငပ်နေ်းဒနပါပပီေး ေါဒပမယ်ဲ့ ခရ က တ  ခေရ  

တိိုင ်းမှ  ဒရ ွေ့ က်သွာေးန ိုငြ် ို ဲ့ ကျွနဒ်တာ်တ ို ဲ့ ခွနအ်ာေးရယူဒနပါတယ်”။8  

 

 
4 S Ebrahim & TF Hodgson, Abahlali baseMjondolo: You can’t stop the virus while living in the mud (27 March 2020): 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-27-abahlali-basemjondolo-you-cant-stop-the-virus-while-living-in-the-mud/. 
5 WHO, Substantial investment needed to avert mental health crisis (14 May 2020): https://www.who.int/news- room/detail/14-

05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-mental-health-crisis; WHO, Mental health and psychosocial considerations 

during the COVID-19 outbreak (18 March 2020): https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/mental-health-

considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2. 
6 L Webster, Coronavirus: Why disabled people are calling for a Covid-19 inquiry (4 July 2020)၊ ဤအငတ်ာနက်စာမ ကန် ာတွင ်

ြတရ် န ိုင ် https://www.bbc.com/news/uk-53221435. 
7 R Latiff et al, Malaysia's indigenous people flee into forests to escape coronavirus (3 April 2020): 

https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/04/03/malaysias-indigenous-people-flee-into-forests-to-escape- 

coronavirus.html. 
8
 New York Times, In Harms Way (24 June 2020) - ဤအငတ်ာနက်စာမ က်န ာတငွ ်ြတ်ရ န ိုင ်

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus- health-care-workers.html. 



ယငေ်းန ငဲ့ ် အပခာေးအပြစအ်ပ က်မ ာေးသည် COVID-19 အပြစ ် ိုေးကကီေး၏အတ မ်အနက်က ိုပပသလျှကရ်  ပပီေး 

အ နဒ ယန ိုငင်သံူ စာဒရေး ရာ န ငဲ့တ်က်ကကသတူစဦ်ေးပြစသ်ညဲ့် Arundhati Roy ၏ အသံိုေးအန နေ်းအရ  ိုလ င ်ထ ို 

အပြစအ်  ိုေးကကေီးသည် “ရိုတ်ခ ည်ေးပြစပ်ပီေး၊ မ က်ပမငက် ိုယ်ဒတွွေ့ ပြစက်ာ [န ငဲ့]် ဒမာ်ကွနေ်းဝင”်9 ဒပသည်။ 

ဤက ဲ့သ ို ဲ့အဒပခအဒနမ  ြုေးတွင ် COVID-19 ကူေးစက်ဒရာဂါသည် ကမ္ာလံိုေး  ိုငရ်ာ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးကာကွယ်မ  

အဒပေါ် ဒနရာအန ံ ဲ့သက်ဒရာက်မ ရ  ခ ဲ့သည်မ ာအံဲ့ကသစရာမဟိုတ်ပါ။ 

 

ဤကူေးစက်ဒရာဂါန ငဲ့ ် ယငေ်းအဒပေါ် န ိုငင်မံ ာေး၏တံို ဲ့ပပနမ် မ ာေးသည် အရပ် က်၊ ယဉဒက ေးမ ၊ စေီးပွာေးဒရေး၊ 

န ိုငင်ဒံရေးန ငဲ့ ် လူမ ဒရေးတ ို ဲ့  ိုငရ်ာ အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးအဒပေါ်သ သ သာသာ အက  ြုေးသက်ဒရာက်ခ ဲ့သည်။ WHO 

သည် COVID-19 အာေး ကမာ္လံိုေး  ိုငရ်ာကပ်ဒရာဂါအပြစ ်မတ်လအဒစာပ ိုငေ်းတငွ ်ဒကကညာခ ဲ့ပခငေ်းန ငဲ့ ်အတ ူ

အြွ ွေ့ဝငန် ိုငင်မံ ာေးအာေး “က နေ်းမာဒရေးကာကွယ်ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ ၊ စေီးပွာေးဒရေးန ငဲ့လူ်မ ဒရေး အခက်အခ မ ာေးက ို 

ဒလ ာဲ့နည်ေးဒအာငဒ် ာငရွ်က်မ န ငဲ့ ် လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးအာေးဒလေးစာေးလ ိုက်နာမ  တ ို ဲ့အကကာေး ခ  နခ်ွငလ်ျှာ 

ည  ြ ို ဲ့ရန”်10 တ ိုက်တွနေ်းသညဲ့် ဒကကညာခ က်တစဒ်စာငက် ို ထိုတ်ပပနခ် ဲ့ပါသည်။ သ ို ဲ့ရာတွင ်

အမ ာေးပပည်သူဒ ွေးဒနေွးမ မ ာေးန ငဲ့ ်ကမ္ာတဝနေ်းတွင ်COVID-19 အာေး တရာေးဝငတံ်ို ဲ့ပပနဒ် ာငရွ်က်မ မ ာေးတငွ ် 

က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးအပါဝင ်လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးသည် ဒ ေးြယ်ခံဒနရပါသည်။ 

 

COVID-19 သည် အဓ ကက ဒသာ အမ ာေးပပည်သကူ နေ်းမာဒရေးအက ပ်အတည်ေးတစရ်ပ်ပြစပ်ပီေး ကကေီးမာေးဒသာ 

ဒ ေးအနတရာယ်မ ာေး က ဒရာက်ဒစန ိုငပ်ါသည်။ န ိုငင်မံ ာေးအဒနပြငဲ့ ် ကေူးစက်ဒရာဂါအဒပေါ်တံို ဲ့ပပနမ် သည် 

အခ က်အလက်မ ာေးအဒပေါ်အဒပခခံ၍ အမ ာေးပပည်သူက နေ်းမာဒရေးကျွမေ်းက ငသ်ူမ ာေး၏ လမ်ေးည နဒ်ပေးမ မ ာေး 

အဒပေါ် မ ာေးစွာမ ီခ ိုရဒပမည်။ သ ို ဲ့ရာတွင ် န ိုငင်တံစန် ိုငင်ခံ ငေ်းပြစဒ်စ၊ စိုဒပါငေ်း၍ပြစဒ်စ တံို ဲ့ပပနမ် မ ာေးက ို 

က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးန ငဲ့စ်ပ်လ ဉေးပပီေး မ မ တ ို ဲ့က ိုယ်တ ိုင ် လိိုက ေ ရေ ခံယူထာေးသညဲ့ ်

တာဝနဝ်တတ ရာေးမ ာေးက ပံိုဒြာ်ပ ဲ့ထ နေ်းဒပေးရမည်ပြစသ်ည်။ က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးန ငဲ့စ်ပ်လ ဉေးသညဲ့ ်

ယငေ်းတာဝန ် ဝတတ ရာေးမ ာေးတွင ် ကမ္ာလံိုေး  ိုငရ်ာ ကပ်ဒရာဂါ၊ ကေူးစက်ဒရာဂါ၊ လိုပ်ငနေ်းခွငတ်ငွ ်

ကကံြုဒတွွေ့ရရ  ဒသာ ဒရာဂါမ ာေးန ငဲ့ ် အပခာေးဒရာဂါမ ာေးက ို ကာကွယ်၊ ကိုသ၊ ထ နေ်းခ ြုပ်ြ ို ဲ့ရန ် ထ ဒရာက်သညဲ့ ်

လိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ငဲ့သ်ံိုေးဒ ာငရွ်က်ရန ် တာဝနလ်ည်ေး ပါဝငပ်ါသည်။ ယငေ်းတငွ ် COVID-19 အာေး ကာကွယ်၊ 

ကိုသ၊ ထ နေ်းခ ြုပ်ဒရေး လိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ိုဒ ာငရွ်ကပ်ခငေ်းလည်ေး ပါဝငပ်ါသည်။ ထ ိုလိုပ်ငနေ်းတာဝနမ် ာေးက ို 

န ိုငင်တံစခ်ိုခ ငေ်းစအီလ ိုက် ဥပဒေ၊ မူဝါေ န ငဲ့ ် က ငဲ့ထ်ံိုေးမ ာေးပြငဲ့ ် အဒကာငထ်ည်ဒြာ်ဒ ာငရွ်ကရ်ံိုသာမက 

န ိုငင်တံကာပေူးဒပါငေ်း ဒ ာငရွ်က်မ နည်ေးပြငဲ့လ်ည်ေး အဒကာငထ်ည်ဒြာ်ရဒပမည်။ 

*** 

 
9 A Roy, The Pandemic is a Portal (3 April 2020) - ဤအငတ်ာနက်စာမ ကန် ာတွင ်ြတရ် န ိုင ် https://www.ft.com/content/10d8f5e8-

74eb-11ea-95fe- fcd274e920ca. 10 WHO, WHO Director 

10 WHO, WHO ည နက်ကာေးဒရေးမ ေးခ ြုပ်၏ COVID-19 န ငဲ့ပ်တသ်တ်ပပီေး သတငေ်းမီေယီာအာေးဒပပာကကာေးခ က်- 11 March 2020 (11 March 2020) - 

ဤအငတ်ာနက်စာမ ကန် ာတွင ်ြတ်ရ န ိုင ်https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-covid- 19 11-march-2020. 



ဤအစရီငခ်ံစာတငွ ်စေီးပွာေးဒရေး၊ လူမ ဒရေးန ငဲ့ ်ယဉဒက ေးမ   ိုငရ်ာ အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေး  ိုငရ်ာ  န ိုငင်တံကာပဋ ညာဉ 

(ICESCR) က ိုအထေူးအဒလေးဒပေးကာ ကျန ်းမ တရ်းတစ ငော့ တရှ က မှုရရိှခွငော့ ဆိ င ရ  နိ င င တက လူ ော့အခွငော့ အတရ်း 

ဥပတဒနငှော့  စ နှုန ်းမျ ်းက ို အဒသေးစ တ်ဒြာ်ပပထာေးပါသည်။ ဦေးစာေးဒပေးရမညဲ့်၊ ခ က်ခ ငေ်းအသက်ဝငဒ်အာင ်

ဒ ာငရွ်ကရ်မညဲ့် တာဝနမ် ာေးအပါအဝင ် န ိုငင်မံ ာေး၏တာဝနဝ်တတ ရာေးမ ာေးက ို မေီးဒမာငေ်းထ ိုေးပပထာေးပါသည်။ 

WHO န ငဲ့ ်စေီးပွာေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ဲ့သ ို ဲ့ န ိုငင်တံကာဒအဂ ငစ်မီ ာေး အပါအ၀င ်အစ ိုေးရမဟိုတ် ဒသာအြွ ွေ့မ ာေး၏ 

တာ၀နမ် ာေးက ိုလည်ေး အဒလေးဒပေးဒြာ်ပပထာေးပါသည်။ 

 

COVID-19 ကေူးစက်ဒရာဂါသည် န ိုငင်တံကာလူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးစွာန ငဲ့သ်က်  ိုငပ်ါသည်။ အတ က င ်းမှ  

၎င ်းသည  ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းနငှော့  နက နက ရိှင ်းရှု ိင ်းဆက နယွ လျက ရိှတသ  အမျ ်းဖပည သ ူ

ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ ဖပဿန တစ ခ  ဖြစ တသ တ က ငော့ ဖြစ သည ။ န ိုငင်တံကာအာဏာပ ိုင ် အြွ ွေ့အစည်ေးမ ာေး 

ပြစသ်ညဲ့် ကိုလသမဂဂပဋ ညာဉမ ာေး၏ အြွ ွေ့ဝငန် ိုငင်မံ ာေး၊ ကိုလသမဂဂလူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးဒကာငစ်မီ ာေး၏ 

လွတ်လပ်ဒသာ ကျွမေ်းက ငသ်ူမ ာေး၊ ကိုလသမဂဂအြွ ွေ့အစည်ေးမ ာေးန ငဲ့ ်အပပည်ပပည်  ိုငရ်ာ ဥပဒေပညာရ ငမ် ာေး 

ဒကာ်မရ င ် (ICJ) အပါအဝင ် အရပ် က်အြွ ွေ့အစည်ေးမ ာေးသည် အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးက ိုအဒပခခံသညဲ့၊် 

အထေူးသပြငဲ့ ် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ိုအဒပခခံထာေးသညဲ့် ခ ဉေးကပ်ဒ ာငရွ်က်မ ၏ အဓ က 

အဒရေးပါမ က ို အသ မ တ်ပပြုလက်ခံထာေးပါသည်။11 က နေ်းမာသနစွ်မ်ေးမ က ိုအခွငဲ့အ်ဒရေးက ို 

ကာကွယ်ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ သည် အပခာေး လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးန ငဲ့ ် ယ ဉတွ ပပီေးဒ ာငရွ်ကရ်မည်ပြစသ်ည်။ 

အဒကကာငေ်းမ ာ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးသည် တစခ်ိုန ငဲ့တ်စခ်ိုခ  တ် က်လ က်ရ  ပပီေး၊ သေီးပခာေးပြစတ်ည်ကာ 

တစခ်ိုန ငဲ့တ်စခ်ိုက ို အာေးဒပေးကူညီလ က် ရ  ပါသည်။ 

 

န ိုငင်မံ ာေးသည် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ို ခွ ပခာေး က် မံ မပပြုသညဲ့် ဒ ာငရွ်က်ခ က်မ ာေးပြငဲ့ ်

တလ်းစ ်း၊ က ကယွ ၊ ဖြညော့ ဆည ဒပေးရပါမည်။  ယငေ်းအခွငဲ့အ်ဒရေး၏အခ  ြုွေ့ဒသာ ကဏ္ဍမ ာေးက ို အခ  နဒ်ပေးပပီေး 

တပြည်ေးပြည်ေးသ နာေးလည်မည်ပြစဒ်သာ်လည်ေး၊ ဤအခွငဲ့အ်ဒရေး၏ အဓ ကအဒရေးကကီေးသညဲ့် အခ က်က ိုမ  

အပမ တမေ်းဒလေးစာေးလ ိုက်နာရမည်ပြစသ်ည်။ စင စစ  န ိုငင်တံ ိုငေ်းလ ိုလ ို COVID-19 ဒကကာငဲ့ ် ပြစပ်ွာေးဒသာ 

အမ ာေးပပည်သူက နေ်းမာဒရေး အဒရေးဒပေါ်အဒပခအဒနက ိုက ိုငတ်ွယ်ရန ် ဥပဒေဒရေးရာန ငဲ့ ် လက်ဒတွွေ့က ဒသာ 

ဒ ာငရွ်က်မ မ ာေးပပြုလိုပ်ခ ဲ့ပါသည်။ အဒရေးဒပေါ်အဒပခအဒန သ ို ဲ့မဟိုတ် ဒ ေးအနတရာယ် ဒကကညာပခငေ်းအာေးပြငဲ့ ်

 
11 အပပည်ပပည်  ိုငဥ်ပဒေပညာရ ငမ် ာေးအြွ ွေ့  (ICJ) ၊ COVID-19 ကာလအတွငေ်းလူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးအဒပခအဒန - အဒရ ွေ့ န ငဲ့အ်လယ် (ICJ သတငေ်းမ ာေး၊ 

ဒ ာငေ်းပါေးမ ာေး၊ အပမငသ်ဒ ာထာေးမ ာေး၊ ဥပဒေ  ိုငရ်ာ ဒလာဲ့ (blog) ဒရေးသာေးခ က်၊ ဗီေယီ ိုမ ာေး (6 April 2020) - ဤအငတ်ာနက်စာမ က်န ာတငွ ်

ြတရ် န ိုင ် https://www.icj.org/human-rights-in-the-time-of-covid-19-front-and-centre/။ အထူေးသပြငဲ့ ်ဒအာက်ပါတ ို ဲ့က ို ြတရ် ပါ I 

Siederman & TF Hodgson, COVID-19 Symposium: COVID-19 Responses and State Obligations Concerning the Right to Health 

(Part 1) (1 April 2020)- ဤအငတ်ာနက်စာမ ကန် ာတွင ်ြတရ် န ိုင ်  http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-covid-19- 

responses-and-state-obligations-concerning-the-right-to-health-part-1/၊  I Siederman & TF Hodgson, COVID-19 Symposium: 

COVID-19 Responses and State Obligations Concerning the Right to Health (Part 2), 1 April 2020) - ဤအငတ်ာနက်စာမ က်န ာတငွ ်

ြတရ် န ိုင ် https://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-covid-19-responses-and-state-obligations-concerning-the-

right-to- health-part-2/. 
 

 



ပြစဒ်စ၊ အပခာေးမည်သညဲ့ ် လိုပ်ဒ ာငခ် က်မ ာေးအာေးပြငဲ့ပ်ြစဒ်စ န ိုငင်ဒံတာ်၏အမ  ြုေးသာေးဥပဒေမ ာေးက 

မည်သ ို ဲ့ပင ် ိုဒစကာမ  န ိုငင်တံကာလူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေး  ိုငရ်ာတာဝနဝ်တတ ရာေးမ ာေးက ိုလ ိုက်နာရမည်။ 

 

အမ ာေးပပည်သူက နေ်းမာဒရေးအက ပ်အတည်ေးအာေး ရင ် ိုငဒ်နရစဉ လူအခွငဲ့အ်ဒရေးကန ဲ့သ်တ်မ အခ  ြုွေ့က ို ခ မ တ ်

န ိုငဒ်သာ်လည်ေး ထိ ကန ော့ သတ မှုမျ ်းသည  အမျ ်းဖပည သကူျန ်းမ တရ်းရည ရွယ ချက အတကွ သ လျင  

ပြစရ်မည်ပြစပ်ပီေး အမ ာေးပပည်သူက နေ်းမာဒရေးအက ပ်အတည်ေးအာေး ဒပြရ ငေ်းြ ို ဲ့ရန ် ဥပဒေပပဌာနေ်းပခငေ်း၊  

ခွ ပခာေး က် မံ မရ  ပခငေ်း၊  လိိုအပ မှုရှ ိြေင ်း၊ အခ  ြုေးက က ရ  ပခငေ်းတ ို ဲ့ ရ  ရမည်။  အမ ာေးပပည်သကူ နေ်းမာဒရေး 

အဒရေးဒပေါ်အဒပခအဒနဒကကာငဲ့ ် န ိုငင်သံာေးအခွငဲ့အ်ဒရေးန ငဲ့ ် န ိုငင်ဒံရေးအခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေး ဒလေးစာေးလ ိုက်နာရန ်

တာဝနဝ်တတ ရာေးမ ာေးက မည်သညဲ့် ဒသြွယ်မ မ  ြုေးက ိုမ  ို (က ယ်က ယ်ပပန ဲ့ပ်ပန ဲ့ပ်ြစဒ်နသညဲ့ ်

သွာေးလာလ ပ်ရ ာေးမ အာေး ကန ဲ့သ်တ်ပခငေ်း အပါအဝင)် COVID-19 ဒကကာငဲ့ဒ်ပေါ်ဒပါက်လာဒသာ အနတရာယ ်

တစခ်ိုခ ငေ်းစအီာေး ဒပြရ ငေ်းြ ို ဲ့ရနအ်တွက် လ ိုအပ်ပပီေး အခ  ြုေးက သညဲ့် ဒ ာငရွ်က်မ ပြစရ်ဒပမည်။ အခ  ြုွေ့ဒသာ 

အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးသည် မည်သညဲ့်အဒကကာငေ်းပပခ က်န ငဲ့မ်  ဒသွြယ်၍မရဒပ။ 

 

ဥပဒေ  ိုငရ်ာ အဒထဒွထနွ ယာမသဒ ာတရာေးအရ န ိုငင်ဒံတာ်အစ ိုေးရမ ာေး၏ ဒ ာငရွ်က်မ အာေးလံိုေးသည် 

မည သညော့ ခွွဲဖခ ်းဆက ဆ မှုကိ မဆိ  ပိတ ပင တ ်းဆ ်းရမည ဟသူညော့ အချက နငှော့  ကိ က ည ရတပမည ။ မည်သညဲ့ ်

ခွ ပခာေး က် မံ က ိုမ  ို ပ တ်ပငတ်ာေး ေီးပခငေ်းသည် အမ ာေးအာေးပြငဲ့ ် ပွငဲ့လ်ငေ်းပမငသ်ာသညဲ့ ်

နည်ေးလမ်ေးတက ပြစဒ်သာ ခွ ပခာေး က် မံ မ  ြုေးက ိုလည်ေးဒကာငေ်း၊  တရာေးဝငက်ကာေးဒနသဒ ာပြစသ်ညဲ့ ်

မူဝါေမ ာေး၊ ဥပဒေမ ာေးဒကကာငဲ့ ် ပြစလ်ာသညဲ့် ဒပခဒပခပမစပ်မစရ်  ဒသာ ခွ ပခာေး က် မံ မ  ြုေးက ိုလည်ေးဒကာငေ်း 

တာေး ေီးဒပေးသည်။12 န ိုငင်ဒံတာ်အစ ိုေးရမ ာေးသည် မ မ ၏စရီငပ် ိုငခွ်ငဲ့အ်တွငေ်းရ   လူပိုဂဂ ြုလ်အာေးလံိုေးအတွက ်

က နေ်းမာဒရေး ဝနဒ် ာငမ် မ ာေး၊ အသံိုေးအဒ ာငမ် ာေးန ငဲ့ ် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာလိုပ်ငနေ်းဒနရာမ ာေး ဒပေးြ ို ဲ့ရန ်

တာဝနရ်  ပါသည်။ ယငေ်းတွင ် COVID-19 တာေး ေီးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး၊ စမ်ေးသပ်ကိုသမ န ငဲ့ ်

အပခာေးလ ိုအပ်သညဲ့်ဒ ာငရွ်က်မ မ ာေးအာေး လက်လ မ်ေးမ ဒီရေးလည်ေး ပါဝငပ်ါသည်။ အစ ိုေးရမ ာေးအဒနပြငဲ့ ်

က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ို ကာကွယ်ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်ရာတွင ် ရရ  န ိုငသ်ညဲ့် အရငေ်းအပမစမ် ာေးက ို 

အပပညဲ့်အဝသံိုေးစွ ရဒပမည်။ ယငေ်းတ ို ဲ့တွင ်  ဏဏ ာဒရေးအရငေ်းအပမစမ် ာေး၊ သ ာဝအရငေ်းအပမစမ် ာေး၊ 

လူ ဲ့စွမ်ေးအာေးအရငေ်းအပမစမ် ာေး (အထေူးသပြငဲ့က် နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ လိုပ်သာေးမ ာေးအပါအ၀င)် န ငဲ့ ်

နည်ေးပညာ  ိုငရ်ာအရငေ်းအပမစမ် ာေး စသည်တ ို ဲ့ပါဝငပ်ါသည်။ 

 

အစ ိုရမ ာေးအဒန ပြငဲ့ ် COVID-19 က ိုတ ိုက်ြ က်ရနအ်တွက် ၎င ်းတိ ော့၏အရင ်းအဖမစ မျ ်း ကိ  တိ ်းချွဲွှေ့ 

သငော့ ပါသည်။ ၎ငေ်းက ို အပပည်ပပည်  ိုငရ်ာပူေးဒပါငေ်းဒရေး၊   WHO က ဲ့သ ို ဲ့ န ိုငင်တံကာအြွ ွေ့အစည်ေးမ ာေးန ငဲ့ ်

 
12 အပပည်ပပည်  ိုငရ်ာလူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးဥပဒေအရခွ ပခာေး က် ံပခငေ်းက ိုပပညဲ့်စံိုပခငေ်းမရ  ဒသာအဒကကာငေ်းပပခ က်မ ာေးစာရငေ်းတွင ်

ဒအာက်ပါအခ က်မ ာေးပါဝငပ်ါသည် - လူမ  ြုေး၊ အသာေးအဒရာင၊် လ င၊်  ာသာစကာေး၊  ာသာတရာေး၊ န ိုငင်ဒံရေးသ ို ဲ့မဟိုတအ်ပခာေးထငပ်မငခ် က်မ ာေး၊ 

အမ  ြုေးသာေးဒရေးသ ို ဲ့မဟိုတလ်ူမ ဒရေးဇာစ်ပမစ်၊ ပ ိုင ် ိုငမ် ၊ ဒမွေးြွာေးဒသာလ ငပ် ိုငေ်း  ိုငရ်ာတ မ်ေးညွတ်မ ၊ အသက် က ာေး၊ မ၊ န ိုငင်သံာေးပြစ်မ ၊ 

န ိုငင်သံာေးသ ို ဲ့မဟိုတ်ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငမ် အဒပခအဒန၊ က နေ်းမာဒရေးအဒပခအဒန၊ မသနစွ်မ်ေးမ ၊ လူမ စီေးပွာေးအဒပခအဒန၊ သ ို ဲ့မဟိုတ် 

"အပခာေးအ ငဲ့အ်တနေ်း" ။ 



အပခာေးဒသာ န ိုငင်မံ ာေး၏ ကူညီပံဲ့ပ ိုေးမ ပြငဲ့လ်ည်ေးဒကာငေ်း၊  မ မ စ တ် နဒအဒလျှာက် (သ ို ဲ့) ပိုဂဂလ က 

ဒတာငေ်း  ိုမ အရပါဝငမ် မ ာေး  (ကိုမမဏမီ ာေးမ အပါအဝင)် အ ်း ဖင   ခသ  လည ်းခက င ်း  လိုပ်ဒ ာငမ် မ ာေး 

ပါဝငသ်ည်။  

 

အစ ိုေးရမ ာေး အဒနပြငဲ့ ် ဒ ေးရံိုမ ာေး၊ ဒ ေးဝါေးကိုမပဏမီ ာေးန ငဲ့ ် ဓာတ်ခွ ခနေ်းမ ာေးအပါအ၀င ် က နေ်းမာဒရေး 

ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ ကဏ္ဍရ   ပိုဂဂလ ကပါဝငသ်မူ ာေး၏အပပြုအမူမ ာေးက ိုလည်ေး ဥပဒေအရထ နေ်းဒက ာငေ်းဒပေးရမည်။ 

န ိုငင်အံမ ာေးအပပာေးတငွ ်က နေ်းမာဒရေးဒစာင်ဲ့ဒရ ာက်မ   ိုငရ်ာ ဝနဒ် ာငမ် မ ာေး၊ ကိုနပ်စစည်ေးန င်ဲ့ အဒ ာက်အဦေး 

အသံိုေးဒ ာငမ် ာေးက ို သာတူညီမျှစွာမရရ  န ိုငသ်ည်က ို ဒထာက် လျှင ် ပိုဂဂလ ကက နေ်းမာဒရေး 

ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ တွင ် ပါဝငသ်မူ ာေးမ  ခ ြုပ်က ိုငထ်ာေးဒသာ အရငေ်းအပမစမ် ာေးက ို COVID-19 တ ိုက်ြ က်ဒရေး 

အတွက ် အသံိုေးပပြုန ိုငဒ်ရေးအတွက် အထေူးအစအီစဉမ ာေးပြငဲ့ဒ် ာငရွ်က်ရန ် လ ိုအပ်ဒပသည်။ COVID-19 

ဆိိုင ရ  စမ်ေးသပ်ပခငေ်းန င်ဲ့ ကိုသမ တ ို ဲ့က ို ပငငေ်းပယပ်ခငေ်း (သ ို ဲ့မဟိုတ်) COVID-19 တ ိုက်ြ က်ဒရေးအတကွ ်

ရရ  န ိုငသ်ညဲ့်အရငေ်းအပမစမ် ာေးအာေး ထိုတ်သံိုေးြ ို ဲ့ရနပ် က်ကွက်ပခငေ်းတ ို ဲ့သည် က နေ်းမာဒရေးကဏ္ဍရ   ပိုဂဂလ က 

ပါဝငသ်ူမ ာေးအာေး တာဝနဝ်တတ ရာေး ပ က်ကွက်မ က ိုပြစဒ်စသည်။ ဤတာဝနမ် ာေးသည်၊ ဥပမာ၊ 

ဒပေါ်ထကွ်လာမညဲ့် COVID-19 ကာကွယ်ဒ ေး ထိုတ်လိုပ်ပြန ဲ့ခ်  ဒရေးတွင ် ဒ ေးဝါေးကိုမမဏမီ ာေး 

မည်သညဲ့်အခနေ်းကဏ္ဍတငွ ်ပါဝငလ်ာမည် ဟူသည်န ငဲ့ ်ခ  တ် က်ဒနသည်။။13 

 

ယဒန ဲ့အထ  COVID-19 တံို ဲ့ပပနမ် ဒ ာငရွ်က်မ မ ာေးသည် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးခ  ြုေးဒြာက်မ မ ာေး 

အလွယ်တကူခရံန ိုငမ်ညဲ့ ် လူပိုဂဂ ြုလ်မ ာေးအဒပေါ် အခ  ြုေးအစာေးမညီမျှမ ၊ ခွ ပခာေး က် ခံံရမ မ ာေး  

မ ာေးစွာရ  ခ ဲ့သည်။ တရ ွှေ့တဖပ င ်းအလ ပ သမ ်းမျ ်း၊ ဒ ကခသည မျ ်းနငှော့  နိ င င မွဲော့သမူျ ်း သည် 

က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်ပခငေ်း၀နဒ် ာငမ် တွငခ်ွ ပခာေး က် ပံခငေ်းခရံဒလဲ့ရ  ပပီေး COVID-19 တံို ဲ့ပပန ်

ဒ ာငရွ်က်မ မ ာေးသည် န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေးက ို တ ိုက်ရ ိုက်ြယက် ဉထာေးသလ ိုပြစဒ်နသည်။ 

န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေးအတကွ် COVID-19  စမ်ေးသပ်ပခငေ်းန ငဲ့ ်ကိုသမ တ ို ဲ့ဒပေးထာေးဒသာ န ိုငင်မံ ာေးတွငပ်ငလ်ျှင ်

အပခာေးအဒရေးပါဒသာ လ ိုအပ်ခ က်မ ာေး၊ ဥပမာ အစာေးအစာ၊ ဒရ၊ မ လလ ာစနစ ်န င်ဲ့ / သ ို ဲ့မဟိုတ် အ ိုေးအ မ် စသည်တ ို ဲ့ 

က ို မရရ  န ိုငက်ကပါ။ ထ ို ဲ့အပပင ် COVID-19 ဒကကာငဲ့ ်  သက ကက ်းပ ဂဂိျုလ မျ ်း သည် ခိုခံန ိုငမ် အာေးနည်ေးပခငေ်း၊  

ပပငေ်းထနစွ်ာနာမက နေ်းပြစမ် န ငဲ့ ် ဒသ ံိုေးန ိုငသ်ညဲ့ ် အနတရာယ်ပ ိုရ  ဒကကာငေ်း မ တ်တမေ်းမ ာေးအရ သ ရ  ရပါသည်။ 

အသွာေးအလာကန ဲ့သ်တ် ပ တ်ပငမ် မ ာေးဒကကာငဲ့လွ်တ်လပ်စွာသွာေးလာခွငဲ့က် ို ပပငေ်းထနစွ်ာကန ဲ့သ်တ်မ  

ရ  သညဲ့်အတကွ် သကက်ကေီးပိုဂဂ ြုလ်မ ာေးအဒနပြငဲ့ ် မရ  မပြစလ် ိုအပ်ဒသာ က နေ်းမာဒရေးဒစာင်ဲ့ဒရ ာက်မ  

ဝနဒ် ာငမ် မ ာေး ရ ရ  ရန ်ြေက ြေက ြေ ြေ  ရိုနေ်းကနခ် ဲ့ကကရသည်။ အသကအ်ရွယ်အဒပေါ် အဒပခပပြုသညဲ့် သွာေးလာမ ၊ 

အလိုပ်အက ိုငန် ငဲ့ ်အပခာေး ဝဒနထ ိုငမ်   ိုငရ်ာတ ို ဲ့အာေး က ယ်ပပန ဲ့စွ်ာ ကန ဲ့သ်တ်ထာေးဒသာ စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမေ်း 

မ ာေးသည် တာေးပမစထ်ာေးဒသာ ခွ ပခာေး က် မံ က ို ပြစဒ်စန ိုငပ်ါသည်။ “လူအ ိုရံို”မ ာေးန ငဲ့ ် အပခာေး 

 
13 UNAIDS et al, Uniting behind a people’s vaccine against COVID-19, (14 May 2020): 

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/may/20200514_covid19-vaccine-open-letter. 



အြွ ွေ့အစည်ေးမ ာေးတွငဒ်နထ ိုငက်ကဒသာ သက်ကကီေးရွယ်အ ိုမ ာေးသည် COVID-19 အာေး ခိုခံန ိုငမ်  ပ ိုမ ို  ိုေးရွာေးစာွ 

ကငေ်းမ ဲ့လ က်ရ  ကကသည်။ 

 

ကမ္ာတဝနေ်းတငွ ် အမျိျု်းသမ ်းမျ ်းနငှော့  မိန ်းကတလ်းငယ မျ ်း သည် မ သာေးစိုတွငန်ာမက နေ်းသူမ ာေးန ငဲ့ ်

ကဒလေးငယမ် ာေးက ို အဓ ကဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်ရသူမ ာေးအပြစ ် ပံိုမ နအ်ာေးပြငတ်ာဝနယ်ူကကရပါသည်။ ထ ို ဲ့ဒကကာငဲ့ ်

ယငေ်းတ ို ဲ့သည် COVID-19 ကူေးစက်ခံရန ိုငဒ်ပခပ ိုမ ိုပမငဲ့မ်ာေးပပီေး၊ အခဒကကေးဒငမွရသညဲ့် အ မ်တွငေ်းအလိုပ် 

တာဝနက် ို ပ ိုမ ိုပ ဒစပါသည်။ က နေ်းမာဒရေးလိုပ်သာေးမ ာေးတငွ ်အမ ာေးစိုမ ာ အမ  ြုေးသမေီးမ ာေး ပြစက်ကသညဲ့အ်တကွ ်

COVID-19 အာေး အခ  ြုေးအစာေးမညီမျှစွာ ပ ိုမ ိုထ ဒတွွေ့ရပါသည်။ အသွာေးအလာကန ဲ့သ်တ်ထာေးသညဲ့ ်

ကာလမ ာေးတငွ ် အမ  ြုေးသမီေးမ ာေးသည် အ ကမ ်းဖက နှပိ စက တတ သူမ ာေးန ငဲ့ ် တအ မတ်ည်ေး ဒနရသညဲ့အ်ခါ 

က ာေးမအဒပခပပြုအကကမ်ေးြက်မ န ငဲ့ ် အ မ်တွငေ်းအကကမ်ေးြက်မ မ ာေး ထငရ် ာေးစွာပမငဲ့တ်က်လာသည်က ို ဒတွွေ့ရ 

ပါသည်။ ထ ိုအကကမ်ေးြက်မ မ ာေးသည် အမ  ြုေးသမီေးမ ာေးအတွက်  ကာလတ ို၊ ကာလရ ည်   ိုေးရွာေးဒသာ  

က နေ်းမာဒရေးထ ခ ိုက်မ မ ာေး ပြစဒ်စပါသည်။ န ိုငင်အံမ ာေးအပပာေးတငွ ် LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ ာေးအဒပေါ် 

ရာဇဝတ်မ အရအဒရေးယူမ န ငဲ့ ် ခွ ပခာေး က် မံ မ ာေး  က်လက်ဒပေါ်ဒပါက်လ က်ရ  ပါသည်။ န ိုငင်အံခ  ြုွေ့၏ 

COVID-19 တံို ဲ့ပပနမ် မ ာေးသည် LGBT မ ာေးမ  က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ အာေး လက်လ မ်ေးမ ီန ိုငဒ်ရေးက ို  

ထ ခ ိုက်ဒစပါသည်။ COVID-19 တံို ဲ့ပပနမ် မ ာေးအတွက် အာရံိုစ ိုက်ဒ ာငရွ်က်န ိုငရ်န ် ိုကာ LGBT မ ာေးမ  

ရရ  သငဲ့သ်ည် လ ငပ် ိုငေ်း  ိုငရ်ာန ငဲ့မ်  ြုေး က်ပွာေး  ိုငရ်ာက နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ မ ာေးအာေး ဦေးစာေးဒပေးပြငဲ့ ်

မဒ ာငရွ်က်ဒတာဲ့ပခငေ်းသည်  LGBT မ ာေးအဒပေါ် ခွ ပခာေး က် မံ မ ာေးဒပေါ်ဒပါက်ဒစပါသည်။ COVID-19 

ကပ်ဒရာဂါအတွငေ်းတွင ် LGBT အမ ာေးစိုသည် မ မ တ ို ဲ့၏အ မ်မ ာေး၌အပါအဝင ်အကကမ်ေးြက်ခံရမ အနတရာယ်က ို 

ပ ိုမ ိုရင ် ိုငရ်လ က်ရ  ပါသည်။ 

 

မသန စွမ ်းသမူျ ်းသည် ပံိုမ နအ်ာေးပြငဲ့ ် COVID-19 ကူေးစက်မ အပါအဝင ် ဒရာဂါမ ာေးက ိုကူေးစက်မ အတွက ်

ခိုခံန ိုငမ် အာေးနည်ေးပါသည်။ မသနစ်ွမ်ေးသူမ ာေး က ိုယဲ့်အာေးက ိုက ိုေးရပ်တည်ဒနထ ိုငန် ိုငြ် ို ဲ့ရနအ်တွက် ရံြနရ်ံခါ 

လ ိုအပ်ဒသာ အစ ိုေးရဒထာက်ပံဲ့မ မ ာေးရရ  ဒရေးအတွက် သငဲ့ဒ်လ ာ်ဒသာ တိုန ဲ့ပ်ပနဒ် ာငရွ်က်မ မ ာေး မရ  ပခငေ်း 

ဒကကာငဲ့ ် မသနစ်ွမေ်းသူမ ာေးအတွက် COVID-19 ကူေးစကခ်ံရမ အနတရာယ် ပမငဲ့မ်ာေးဒစပါသည်။ မသနစ်ွမ်ေးသ ူ

အမ ာေးစိုသည် နာတာရ ည် ဒရာဂါအခရံ  န ိုငဒ်ပခပ ိုမ ာေးသည်ဲ့အတွက ် ခရ ဂါကူေးစက်မ မ တ ငဲ့ ် ပပငေ်းထနစ်ာွ 

နာမက နေ်းမ န ငဲ့ ်ဒသ ံိုေးန ိုငဒ်ခ  ပ ိုမ ာေးပါသည်။ ယငေ်းအနတရာယ်မ ာေးသည် ထ ိုသူတ ို ဲ့က ို ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်ဒပေးရသညဲ့ ်

အြွ ွေ့အစည်ေးမ ာေးတွင ် ဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးအတွက် ပမငဲ့မ်ာေးပါသည်။ မသနစ်ွမ်ေးမ  ဟူသညဲ့်အခ က်ပြငဲ့ ်  ဦေးစာေးဒပေး 

ကိုသသညဲ့်စနစတ်ငွ ် မပါဝငပ်ခငေ်းဒကကာငဲ့ ် မသနစ်ွမေ်းသမူ ာေးသည် COVID-19 ဆိိုင ရ  အသက ကယ  

ကိုသမ မ ာေးက ို ရရ  န ိုငြ် ို ဲ့ရာတွငလ်ည်ေး ခွ ပခာေး က် မံ မ ာေး ကကံြုဒတွွေ့ ခ ဲ့ရပါသည်။ 

 

COVID-19 အဒပခအဒနတငွ ် လတွ လပ ခွငော့ မရိှတသ သမူျ ်းသည် COVID-19 ကူေးစကခ်ံရမ အနတရာယ်ပ ိုမ ို 

ပမငဲ့မ်ာပပီေး၊ ဒရာဂါကူေးစကခ်ံရပါကလည်ေး က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ  ၀နဒ် ာငမ် မ ာေးအပမ မရရ  ကကပါ။ 

ြမ်ေး ေီးထ နေ်းသ မေ်းခံရသူမ ာေး အဒနပြငဲ့လ်ည်ေး COVID-19 တိုန ဲ့ပ်ပနမ် အစအီမံမ ာေးန ငဲ့အ်ညီ မ မ တ ို ဲ့၏ 

ြမ်ေး ေီးထ နေ်းသ မေ်းခံရမ သည် ဥပဒေန ငဲ့အ်ညီ ပြစမ်ပြစက် ို စ နဒ်ခေါ် န ိုငသ်ညဲ့် အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေး 



ကန ဲ့သ်တ်ခံရဒကကာငေ်း ကကံြုဒတွွေ့ ခ ဲ့ရသည်။ သန ဲ့ရ် ငေ်းမ မရ  ၊ လူဦေးဒရထထူပ်ဒသာ quarantine အဒ ာက်အဥေီး 

အသံိုေးအဒ ာငမ် ာေးဒကကာငဲ့ ်ထ နေ်းသ မေ်းခံရသူမ ာေး အစာေးအစာက ဲ့သ ို ဲ့ဒသာ အဒပခခံလ ိုအပ်ခ က်မ ာေး ရရ  ဒစရန ်

၎ငေ်းတ ို ဲ့ထ ံ လာဒရာက်သည   က နေ်းမာဒရေးလိုပ်သာေးမ ာေးန င်ဲ့ မ သာေးစိုဝငမ် ာေးသည် COVID-19 ကေူးစက်မ မ ာေး 

ကကံြုဒတွွေ့ ခ ဲ့ရပါသည်။ 
 

COVID-19 က ိုတ ိုက်ြ က်ရနလ်ိုပ်ဒ ာငဒ်နသညဲ့ ် က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ လိုပ်သာေးမ ာေးသည် 

အပမ   ိုသလ ို သငဲ့တ်ငဲ့ဒ်လ ာက်ပတ်မ မရ  ၊ အနတရာယ်ရ  ဒသာ အဒပခအဒနမ ာေးဒအာက်တငွ ် အလိုပ် 

လိုပ်ရပါသည်။ အဒပခခံအ ငဲ့ ် PPE မ ာေး ပပတ်လပ်မ သည် ပံိုမှေ  ဖစ လ  ြေင ်း၊  နိိုင င၏ံစေီးပွာေးဒရေး 

ြံွွေ့ ပြ ြုေးတ ိုေးတက်မ အဒပခအဒနမည်သ ို ဲ့ပငရ်  ဒစကာမူ ယငေ်းပပတ်လပ်မ သညဲ့် န ိုငင်အံန ံ ဲ့တွင ် ပြစလ်ာပခငေ်းသည် 

က နေ်းမာဒရေးလိုပ်သာေးမ ာေးအတွက် COVID-19 ဒရာဂါကူေးစက်ခရံမ  ပမငဲ့မ်ာေးဒစပါသည်။ က နေ်းမာဒရေး 

လိုပ်သာေးမ ာေးက ို အမ ာေးပပည်သူသယ်ယူပ ို ဲ့ဒ ာငဒ်ရေးသံိုေးစွ မ  ပ တ်ပငပ်ခငေ်းခံကကရပပီေး၊  ၎ငေ်းတ ို ဲ့၏ 

ကဒလေးသငူယ်မ ာေးက ိုလည်ေး ကဒလေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ စင တ မ ာေးမ  အတငေ်းအကကပ် ထကွ်ခွာဒစကကပါသည်။ 

ထ ိုသူတ ို ဲ့သည် န ငထ်ိုတ်မည်ဟိုပခ မ်ေးဒပခာကခ်ံရပခငေ်း (သ ို ဲ့မဟိုတ်) အမ နတ်ကယ ်န ငထ်ိုတ်ခံရပခငေ်း၊ ဒနအ မ်မ ာေး 

ဒမ ာငေ်းထိုတခ်ရံပခငေ်းတ ို ဲ့က ိုလည်ေးကကံြုဒတွွေ့ ကကရသည်။  

 

ကမ္ာဲ့ဒနရာအမ ာေးအပပာေးရ   လငိ လ ပ သ ်းမျ ်း၏ ဝမ ာေးသည် COVID-19 ဒကကာငဲ့ ်ကဒမာက်ကမပြစခ် ဲ့ရပပီေး 

အမ ာေးစိုမ ာ မ မ တ ို ဲ့၏ အဓ ကဝငဒ်ငရွရ  သညဲ့်အရငေ်းအပမစမ် ာေး၊ အလိုပ်အက ိုငအ်ခွငဲ့အ်လမ်ေး အာေးလံိုေးနေီးပါေး 

 ံိုေးရ ေံးကကရသည်။ COVID-19   ိုငရ်ာ ကယ် ယ်ဒရေးဒ ာငရွ်ကမ် မ ာေးတွင ် လ ငလ်ိုပ်သာေးမ ာေးသည် 

ြယ်က ဉခံရဒလဲ့ရ  ပပီေး၊ ထ ိုသူတ ို ဲ့၏အလိုပ်အက ိုငက် ိုလည်ေး ကမ္ာန ိုငင်အံမ ာေးစိုတငွ ် ရာဇဝတ်မ အပြစ ်

သတ်မ တ်ထာေးကကသည်။ COVID-19 ပြစပ်ွာေးဒနသညဲ့အ်ခ  နတ်ွငမ် ာပင ် ခနဓာက ိုယ်ရငေ်းပပီေး 

အလိုပ်လိုပ်လ ကရ်  သညဲ့် လ ငလ်ိုပ်သာေးမ ာေးသည်  COVID-19 ကေူးစက်ခံရန ိုငဒ်ခ အနတရာယ် ပ ိုမ ို 

ရင ် ိုငက်ကရသည်။ အဒရေးကကီေးသညဲ့် က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ မ ာေး လက်လ မ်ေးမ ီဒရေးအတကွ်လည်ေး 

လ ငလ်ိုပ်သာေးမ ာေးသည် ပံိုမ နအ်ာေးပြငဲ့ ်အတာေးအ ေီးမ ာေးကကံြုဒတွွေ့ရလ ကရ်  ပါသည်။ 

 

လတွ လပ စွ ထ တ တြ  တဖပ ဆိ ခွငော့ နငှော့  သတင ်းအချက အလက မျ ်းရယခူွငော့ ၊ ကျန ်းမ တရ်းနငှော့  ပ ဂဂလကိလ  ဖခ ျုမှု 

အခွငော့ အတရ်းမျ ်းက ို ဒလေးစာေးလ ိုက်နာကာကွယ်ရမညဲ့် န ိုငင်မံ ာေး၏တာ၀နသ်ည် COVID-19 ၏အဒပခအဒနန ငဲ့ ်

တ ိုက်ရ ိုက်ပတ်သက်လ ကရ်  ပါသည်။ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဒြာ်ဒပပာ  ိုခွငဲ့န်  ငဲ့ ် သတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေး 

ရယူခွငဲ့တ် ို ဲ့က ိုပံဲ့ပ ိုေးကူညီပခငေ်းသည်ဒသာ်လည်ေးဒကာငေ်း၊ က ယ်ပပန ဲ့ဒ်သာ၊ တ က မ နက်နဒ်သာ၊ ပွငဲ့လ်ငေ်း 

ပမငသ်ာမ ရ  ဒသာ က နေ်းမာဒရေး အခ က်အလက်မ ာေးက ို ပံိုမ နပံ်ဲ့ပ ိုေးဒပေးပခငေ်းသည်ဒသာလ်ည်ေးဒကာငေ်း COVID-

19 က ိုတ ိုက်ြ က်ဒရေးကက ြုေးပမ်ေးမ က ို ပ ိုမ ိုဒအာငပ်မငဒ်စန ိုငပ်ါသည်။ သ ို ဲ့ရာတွင ် န ိုငင်မံ ာေးသည် 

ထ ိုအခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးက ို မ က ြေဏ လိိုအပ သလိို ကန ဲ့သ်တ်ခ ြုပ်ခ ယ်မ မ ာေးထာေးရ  ပပီေး COVID-19 

တ ိုက်ြ က်ဒရေးအတွက ် ပြစဒ်ကကာငေ်း ရ ငေ်းခ က်ထိုတရ်န ် ကက ြုေးပမေ်းခ ဲ့ပါသည်။ အငတ်ာနက်ပြတ်ဒတာက်ပခငေ်း 

န ငဲ့ ် ပ တ်  ို ဲ့ပခငေ်းတ ို ဲ့သည် က နမ်ာဒရေးသတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေး လက်လ မ်ေးမ ီဒရေးက ို တရာေးလက်လနွ ်

တာေး ေီးပခငေ်းပြစဒ်ကကာငေ်း ရ ငေ်းလငေ်းဒသာ သာဓကတစခ်ိုပြစပ်ပီေး၊ ထ ိုလိုပ်ဒ ာငခ် က်မ ာေးဒကကာငဲ့ ်COVID-19 



တ ိုက်ြ က်မ န ငဲ့ ်က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးအာေး ကာကွယ်ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ တ ို ဲ့က ို မ ာေးစွာထ ခ ိုက်ခ ဲ့ရသည ။ 

အစိို်းရမ  ်းအခေ ဖင   ကေူးစက်ဒရာဂါပြစပ်ွာေးဒနစဉကာလအတွငေ်း အွနလ် ိုငေ်းဒပေါ်မ  မ ာေးယငွေ်းဒသာ 

သတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးက ို ပပန ဲ့ပွ်ာေးမ က ို တာေး ေီးဒရေး၊ အာဏာပ ိုငမ် ာေးမ မလ ိုလာေးအပ်ဒသာ 

န ိုငင်ဒံရေး  ိုငရ်ာ ပါဝငပ်တ်သက်မ န ငဲ့ ် ထိုတ်ဒြာ်ဒပပာ  ိုမ မ ာေးက ို ြ န  ပ်ဒရေးအတွက် ရည်ရွယပ်ပီေး လွေ က စ ွ 

က ယ  ပေ   ခသ  အစအီမမံ ာေးက ို အဒကကာငေ်းမ ဲ့ အသံိုေးပပြုခ ဲ့ပါသည်။ န ိုငင်အံမ ာေးအပပာေးသည် 

ဒစာငဲ့က်ကညဲ့်စစဒ် ေးသညဲ့အ်စအီမံမ ာေးက ို တ ိုေးခ  ွေ့ ခ ဲ့ရာ၊ အထေူးသပြငဲ့ ် COVID-19 ပပန ဲ့ပွ်ာေးမ က ိုထ နေ်းခ ြုပ်ြ ို ဲ့ရန ်

“ထ ဒတွွေ့ကူေးစကမ် ဒပခရာခံပခငေ်း” အပလ ခက်းရှင ်းမ ာေးပြငဲ့ ် တ ိုေးခ  ွေ့လိုပ်ဒ ာငခ် ဲ့ပါသည်။ ထ ဒတွွေ့ကူေးစကမ်  

ဒပခရာခံပခငေ်းအာေး ဒသခ ာစွာစနစတ်က ထာေးရ  ဒ ာငရွ်ကလ် င ်ထ ဒရာက်သည်မ ာ မ နဒ်သာ်လည်ေး ပိုဂဂလ က 

လံိုပခံြုမ န ငဲ့ ် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးအတွက ် လံိုဒလာက်သညဲ့် အကာအကွယ်မ ာေးမထာေးရ  လ င ်

  ိုေးရွာေးပပီေး အဒကကာငေ်းပပခ က်မဒပေးန ိုငသ်ညဲ့် အခွငဲ့အ်ဒရေးခ  ြုေးဒြာက်မ မ ာေးပြစဒ်ပေါ်ဒစန ိုငဒ်ပသည်။  

 

ကျန ်းမ ်းတရ်း၊ အိ ်းအမိ ၊ လသ က့်သံိုေးတရ၊ မိလလ  စနစ နငှော့  အစ ်းအစ  တိ ော့ဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းမျ ်းသည် 

ယငေ်းတ ို ဲ့၏ သေီးပခာေးပြစတ်ည်မ အရလည ်းခက င ်း၊ လတူစဦ်ေး၏က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာ “လူမ စ တ်ပ ိုငေ်းပြတ”် 

အရလည်ေးဒကာငေ်း အလွနအ်ဒရေးပါဒပသည်။ အ ိုေးအ မ်၊ ဒရ၊ မ လလ ာစနစန် ငဲ့ ် ဒသာက်သံိုေးဒရတ ို ဲ့အာေး 

လံိုဒလာက်စွာ မရရ  ပါလ င ် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ို အပပညဲ့်အဝခစံာေးန ိုငမ်ည်မဟိုတ်ဒပ။ 

အစ ိုေးရမ ာေးအဒနပြငဲ့ ် COVID-19 ကပ်ဒရာဂါကာလအတွငေ်း ဒရ၊  ပ်ပပာန ငဲ့ ် သန ဲ့စ်ငဒ် ေးရည်တ ို ဲ့မရ  သညဲ့ ်

ရပ်ရွာလူထိုမ ာေးန ငဲ့ ် လူတစဦ်ခ ငေ်းစအီတွက် စဉ က်အ က်မပပတ် ကူညီပံဲ့ပ ိုေးဒပေးြ ို ဲ့ရန ် လ ိုအပ်ပါသည်။ 

သ ို ဲ့ရာတွင ်ကမ္ာတဝနေ်းရ    ငေ်းရ တွငေ်းက ဒနရသညဲ့်  ပည သူအမ ာေးအြ ို ဲ့ ယငေ်းအဒပခခံအရငေ်းအပမစမ် ာေးက ိုပင ်

မရရ  န ိုငက်ကဒပ။ ထ ို ဲ့အပပင ် န ိုငင်အံမ ာေးအပပာေးရ   အစ ိုေးရအြွ ကအစည်ေးမ ာေးသည် ပပည်သအူမ ာေးအတကွ ်

အဒရေးဒပေါ်ဒသာက်သံိုေးဒရ ရရ  ဒစရန ် ဒ ာငရွ်က်န ိုငပ်ခငေ်းမရ  ၊ ဒရြ ိုေးန ငဲ့ ် မ လလ ာစနစြ် ိုေးတ ို ဲ့ မတတ်န ိုငသ်မူ ာေး 

အတွက ်ယငေ်းဝနဒ် ာငမ် မ ာေးက ိုပငပ်ြတ်ဒတာကခွ်ငဲ့ ်ဒပေးခ ဲ့ပါသည်။  

 

ကမ္ာဲ့ဒနရာအန ံ ဲ့အပပာေးတွင ် အတင ်းအဓမမနငှ ထ တ ဖခင ်းမျ ်း  က်လက်ပြစပ်ွာေးလ က်ရ  ပါသည။် ဒခတတ  

တရာေးဝင ် ိုငေ်းငံဲ့ထာေးမ အာေး က ငဲ့သ်ံိုေးသညဲ့်န ိုငင်မံ ာေး၌ပင ် ၎ငေ်းတ ို ဲ့သည် မည်သူမည်ဝါပြစရ်မည်  ိုသညဲ့ ်

က ဉေးဒပမာငေ်းဒသာ သတ်မ တ်ခ က်မ ာေး သ ို ဲ့မဟိုတ် ကာလအကန ဲ့အ်သတ်ပြငဲ့ ် အလွနအ်မငေ်း ကန ဲ့သ်တ် 

ထာေးရ  ပါသည်။ အတငေ်းအဓမမန ငထ်ိုတ်ပခငေ်းသည် COVID-19 ကေူးစက်မ က ိုတ ိုေးပွာေးဒစသညဲ့် လူအမ ာေး၏ 

အပပငထ်ကွသ်ွာေးလာမ က ို ပြစဒ်စသည်သာမက COVID-19 က ိုတ ိုက်ြ က်ရနအ်တွက် အဒရေးကကေီးသညဲ့ ်

အစအီမံတစခ်ိုပြစသ်ညဲ့် “အ မ်၌ဒနရန”် (stay at home) လည်ေးမပြစန် ိုငပ်ါ။ ၎ငေ်းတ ို ဲ့ 

တည်ရ  သညဲ့်ဒနရာမ ာေးတငွ ် အ ိုေးမ ဲ့အ မ်မ ဲ့သမူ ာေးအတွက် ယာယီအဒ ာက်အဦေးမ ာေးသည် သငဲ့တ်ငဲ့ ်

ဒလ ာက်ပတ်မ မရ  ၊ အဒပခခ ဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးအတွက် အဒပခခံလ ိုအပ်ခ က်မ ာေးပံဲ့ပ ိုေးမ  လံိုဒလာကစွ်ာ မရရ  ကကပါ။  

 

တရနငှော့ အစ ်းအတသ က မျ ်းအ ်း အကန ော့ အသတ ဖြငော့ သ ရရိှတနပခင့်ေးသည့် လူမ ာေး၏က နမ်ာဒရေး 

ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ အဒပေါ်ထငရ် ာေးစွာ တ ိုက်ရ ိုက်ထ ခ ိုက်မ ရ  ပပီေး၊ COVID-19 ခရ ဂါကူ်းစက မှုကိို တိို်း မင  ခစသည ။  

COVID-19 ဆိိုင ရ  အသွာေးအလာကန ဲ့သ်တ်ထာေးမ ဒကကာငဲ့ ် အစာငတ်ဒသ ံိုေးမ မ ာေးရ  ဒကကာငေ်း 



သတငေ်းအစရီငခ်ံမ မ ာေးဒတွွေ့ ရ  လာဒနရသည်။ အပခာေးဥပမာမ ာေးအဒနပြငဲ့၊် အလိုပ်အက ိုငမ်ရ  သညဲ့်အတွက် 

အစာေးအဒသာက်လ ေါနေ်းမ မ ာေးတွင ် လူတနေ်းရ ည်ကကေီးတငွ ် တနေ်းစလီာယူဒနရမ ဒကကာငဲ့ ် COVID-19 

ကူေးစက်မ အနတရာယ်က ိုလည်ေး ပ ိုမ ိုပမငဲ့မ်ာေးဒစပါသည်။ အခ  ြုွေ့ဒနရာမ ာေးတွင ်ရပ်ရွာအတငွေ်းရ   အစာေးအဒသာက ်

လ ေါနေ်းမ မ ာေးက ို လာဒရာကယ်ူဒနစဉ ထ ိုသူတ ို ဲ့အာေး ရ မ ာေးက က ိုယ်ထ လက်ဒရာက် က  ေးလွနမ်  သ ို ဲ့မဟိုတ် 

အဒန ာငဲ့အ်ယ က်ဒပေးမ မ ာေးလည်ေးရ  ခ ဲ့ပါသည်။  

*** 

သမ ိုငေ်းဒကကာငေ်းအရ ကူေးစက်ဒရာဂါမ ာေးသည် လူမ ဒရေးအဒပပာငေ်းအလ မ ာေးက ို ပြစဒ်ပေါ်ဒစဒလဲ့ရ  သည်။ 

ကူေးစက်ဒရာဂါ  ိုငရ်ာသမ ိုငေ်းပညာရ င ် Frank Snowden မ  “ကပ်ဒရာဂါမ ာေးသည် လူသာေးမ ာေးအာေး 

မ မ က ိုယ်က ိုမ မ  ငပ်ခငန် ိုငဒ်အာင ် ဒထာက်ပပသညဲ့် မ နတ်စခ် ပ်ပြစသ်ည်”14   ိုပပီေး ဒပပာကကာေးခ ဲ့ပါသည်။ 

ရ ငေ်းလငေ်းစွာဒပပာရမည်  ိုလ င ် တစန်ည်ေးမဟိုတ ် တစန်ည်ေးအာေးပြငဲ့ ် “ကျွန်ိုပ်တ ို ဲ့ဒနထ ိုငဒ်သာကမ္ာကကီေးသည် 

 ယ်ဒတာဲ့မ  နဂ ိုပံိုစအံတ ိုငေ်းမရ  န ိုငဒ်တာဲ့ပါ။” 

 
COVID-19 အဒပခအဒနတငွ ် လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးသည် အရ ပ်ပမာသာမဟိုတ်၊ အမ နတ်ကယ်တည်ရ  ဒစဒရေး 

အတွက ် အစ ိုေးရအြွ ွေ့အစည်ေးမ ာေးန ငဲ့ ် အစ ိုေးရမဟိုတ်သညဲ့် အြွ ွေ့အစည်ေးမ ာေးအဒနပြငဲ့ ် လူ  အြွေင  အခရ်း၊ 

တရ ်းဥပခေစိို်းမိို်းခရ်းတိို  နငှ  အည  COVID-19 တိုေ    ပေ ခဆ င ရွက ြေ က မ  ်းကိို ြေ မှတ ရေ  ကကိို်းပမ ်း 

အ ်းထိုတ ရခပမည ။ ဤအစ ရင ြေံစ တငွ  ခဖ   ပထ ်းသည အတိိုင ်း အစိို်းရအဖွ ွဲ့စအည ်းမ  ်း၊ 

အစိို်းရမဟိုတ သည   အဖွ ကအစည ်းမ  ်းမှ တစ ဦ်းခယ က ြေ င ်း ဖစ ခစ၊ အစိုတစ စည ်းြေ င ်း ဖစ ခစ တိုေ    ပေ  

ခဆ င ရွက ြေ က မ  ်းသည  “သတိခပ်းရံိုမျှ ဖစ ခသ  ပံို ပင မ  ်း” သက သက မဟိုတ ဘ   ပိို၍လူသ ်းြေ င ်းစ ေ  

ခထ က ထ ်းခသ  အေ ဂတ တစ ြေိုအတွက  သ ဓကခက င ်းမ  ်း  ဖစ လ နိိုင ခ က င ်း  ပသခပ်းပါသည ။15  
  

 

14 I Chotiner Q&A with Frank Snowden, How Pandemics Change History (3 March 2020): 

https://www.newyorker.com/news/q- and-a/how-pandemics-change-history; F Snowden, Epidemics and 

Society: From the Black Death to the Present (26 November 2019) New Haven: Yale University Press. 

15 Per Sotamayor J in Lady Curtis Valentine v Bryan Collier 590 US SC (14 May 2020), available at: 
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19a1034_new_kifl.pdf.  



(၁) နိဒါန ်း - အဘယ တ က ငော့ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်း (Right to Health) ရိှသငော့ သနည ်း။ 

 

၂၀၂၀ ြေိုနစှ ၊ ဧပပ လ၊ ၆ ရက ခေ  တွင  စ ်းပွ ်းခရ်း၊ လူမှုခရ်းနငှ   ယဉ်ခက ်းမှု အြွေင  အခရ်းမ  ်းဆိိုင ရ  ကိုလသမဂ ္

ခက  မတ  (CESCR) သည  “ကိိုရိိုေ ဗိိုင ်းရပ စ  (COVID-19) ကမ္  ကပ ခရ ဂါနငှ   စ ်းပွ ်းခရ်း၊ လူမှုခရ်းနငှ   

ယဉ်ခက ်းမှုဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းမ  ်းနငှ   ပတ သက ခသ  ထိုတ  ပေ ြေ က ” ကိို ထိုတ  ပေ ြေ  ပါသည ။16 

ထိိုထိုတ  ပေ ြေ က တွင  COVID-19 သည  “အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းစေစ မ  ်း ထြိေိိုက ပ က စ ်းခစရေ  

ပြေိမ ်းခ ြေ က ခေခ က င ်း၊”  “ခရှ ွဲ့တေ ်းတွင  က ေ ်းမ ခရ်းကိုသမှုခဆ င ရွက ခေခသ  ဆရ ဝေ မ  ်းနငှ   

သူေ  ပိုမ  ်းအပါအဝင  ခထ င ခသ င ်းြေ  ၍ ခသဆံို်းြေ  ပပ ်း ဖစ ခ က င ်း” ခဖ   ပထ ်းပါသည ။17 ထိို  ခ က င   

COVID-19 သည  “စ ်းပွ ်းခရ်း၊ လူမှုခရ်းနငှ   ယဉ်ခက ်းမှုဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းမ  ်း၊  အထ ေးသပ င့်  

အထ ခ ိုက့်အ ယွ့်ဆံိုေး  အိုပ့်စိုမ  ေး၏ က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ အခွင ့်အလရေး ရရှိြေံစ ်းနိိုင မှုအခပေါ် ကက ်းခလ်းသည   

ထြိေိိုက မှုမ  ်း” ရှိခစြေ  ပပ ်း ဖစ ခ က င ်း အဆိိုပါထိုတ  ပေ ြေ က တွင  မှတ ြေ က  ပိုထ ်းပါသည ။18 

 

CESCR ၏ အြေ ိေ အြေါသင  ထိုတ  ပေ ြေ က တငွ  နိိုင ငမံ  ်းသည  COVID-19 ခ က င   ထြိေိိုက မှုမ  ်းကိို 

“တ ်းဆ ်းက ကွယ ရေ  သိို  မဟိုတ  ခလျှ  ြေ ရေ  အစ အမံမ  ်း စ စဉ်ခဆ င ရွက ရေ တ ဝေ ဝတတ ရ ်းရှိခ က င ်း၊” 

ထိိုသိို  ခဆ င ရွက ရ တွင  “လူ  အြွေင  အခရ်းမူခဘ င အတွင ်းမှ” ခဆ င ရွက ရမည  ဖစ ခ က င ်း ခဖ   ပထ ်း 

ပါသည ။19 CO VID-19 ခ က င  ထြိေိိုက မှုမ  ်းသည  အတိိုင ်းအတ က ယ  ပေ   လှသည ကိို မှတ ြေ က  ပိုလ က  

CESCR အခေ ဖင   အဆိိုပါကမ္  ကပ ခရ ဂါအ ်း “ကမ္  က ေ ်းမ ခရ်းအခပေါ် ပြေမိ ်းခ ြေ က မှုတစ ရပ ” အ ဖစ  

သတ မှတ ထ ်းပါသည ။20 

 

ဤသိို  ခဘ င သတ မှတ ြေ က ကိို နိိုင ငမံ  ်း၏ တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှုမ  ်းတွင  တစ စတိ တစ ပိိုင ်း ခတွွဲ့  မင နိိုင ပပ ်း၊ 

နိိုင ငမံ  ်းစွ က COVID-19 အခရ်းကိစစအ ်း ပထမဆံို်းဥ ်းစ ်းခပ်းရမည   အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

အခရ်းခပေါ်တံို ပေ ခဆ င ရွက မှုအ ဖစ  သတ မှတ သည ။ သိို  ခသ  လည ်း ကပ ခရ ဂါအက ပ အတည ်းအတကွ  

အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အစ အမံလိိုအပ ခ က င ်း အသအိမှတ  ပိုရ တွင ၊ သ ဓကအခေ ဖင   ၁၉၁၈ 

ြေိုနစှ  ကမ္  တိုပ ခကွ်းကပ ခရ ဂါက်ူးစက စဉ်က နိိုင ငမံ  ်းက ြေ မှတ ခဆ င ရွက ြေ  သည   

က ေ ်းမ ခရ်းအစ အမံမ  ်း အတိိုင ်း ၂၀၂၀ ြေိုနစှ  COVID-19 အက ပ အတည ်းကိို ကိိုင တွယ ရေ အတွက  

မလံိုခလ က ပါ။ စစိစ ခလ လ သံို်းသပ မှုနငှ   တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှု နစှ ြေိုလံို်းသည  အြွေင  အခရ်းမ  ်းအခပေါ် 

အခ ြေြံေရမည  ဖစ သည ။  အခ က င ်းမှ  ထိိုသိို  အခ ြေ ပိုရေ  ဥခပေဆိိုင ရ  ဝတတ ရ ်းရှိခေ ြေင ်းခ က င  အ ပင ၊ 

 
16 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the coronavirus disease (COVID-19) 

pandemic and economic, social and cultural rights, U.N. Doc. E/C.12/2020/1 (7 April 2020): 

https://undocs.org/E/C.12/2020/1 (“CESCR COVID-19 Statement”). 
17 Id, para 1 
18 Id, para 2. Emphasis Added. 
19 Id. 
20 Id, para 3. 



အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းကိို က ကွယ ခစ င  ခရှ က ရေ အတွက လည ်း အထခိရ က ဆံို်း 

ေည ်းလမ ်း ဖစ ခသ ခ က င    ဖစ သည ။ အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းကိို ခယဘိုယ ဆေ ဆေ  

က ကွယ ခစ င  ခရှ က  ြေင ်းခပ်းသည   အစ အမံမ  ်းသည  လိိုအပ ခသ  လည ်း လံိုခလ က  ြေင ်း မရှိနိိုင ပါ။ 

၎င ်းအစ ်း လိိုအပ သည မှ  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းအရ 

နိိုင ငမံ  ်း၏လိိုက ေ ရမည  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းအ ်းလံို်းအ ပင  အြွေင  အခရ်းအခ ြေ ပိုတံို   ပေ မှုအရ လိိုအပ သည   

တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းအ ်းလံို်းကိို အခက င အထည ခဖ  ခဆ င ရွက ခပ်းခ က င ်း ခသြေ  ခစရေ   ဖစ သည ။21 

ကိုလသမဂ္လူ  အြွေင  အခရ်းခက  မတ သည ၊ နိိုင ငသံ ်းနငှ  နိိုင ငခံရ်းအြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ အ ပည  ပည ဆိိုင ရ  

သခဘ တူစ ြေ ိုပ  (ICCPR)အရ နိိုင ငသံ ်းနငှ   နိိုင ငခံရ်းအြွေင  အခရ်းမ  ်းနငှ  ပတ သက ၍ နိိုင ငမံ  ်း၏ 

တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းအတွက  အဓိကတ ဝေ ရှိခသ  လည ်း၊ “COVID-19 ကမ္  ကပ ခရ ဂါကိို ရင ဆိိုင ခေရစဉ် 

အဖွ ွဲ့ဝင နိိုင ငမံ  ်းသည  မိမိတိို  ေယ ပယ အတငွ ်း၊ မိမိတိို  စ ရင ပိိုင ြွေင  အတွင ်းရှ ိပည သမူ  ်းအ ်းလံို်း၏ အသက့် 

ရှင့်လနထ ိုင့်ခွင့် နငှ့် က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ အခွင ့်အလရေး ကိို ခစ င  ခရှ က က ကွယ ရေ  

ထခိရ က ခသ အစ အမံမ  ်း ြေ မှတ ခဆ င ရွက ရမည  ဖစ ခ က င ်း” အခလ်းအေက ထ ်းခ ပ  က ်းလ က  

လိိုက ေ ရမည   ဤအခထခွထ ွတ ဝေ ဝတတ ရ ်းကိို အတည  ပိုြေ  ပါသည ။22 

 

မ က ခသ်းမ အြေ ိေ က ရိုပ ပိိုင ်း၊ စတိ ပိိုင ်းဆိိုင ရ က ေ ်းမ ခရ်းစနံှုေ ်းအ မင  ဆံို်းကိို လူတိိုင ်း ရရှိြံေစ ်းြွေင  ဆိိုင ရ  

ကိုလသမဂ္အထ်ူးကိိုယ စ ်းလှယ  က “က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းမူခဘ င အခပေါ် အခ ြေ ပိုသည   

စည ်းခန ှင မှုရှိခသ  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်း”ကိို အခလ်းခပ်းခဖ   ပထ ်းခသ  ထိုတ  ပေ ြေ က တစ ရပ ကိို 

ထိုတ  ပေ ြေ  ပပ ်း၊ အဆိိုပါထိုတ  ပေ ြေ က အရ နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   လံိုခလ က ခသ  “က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

ကိုေ ပစစည ်းမ  ်း၊ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းနငှ   အခထ က အပံ မ  ်း”ကိို စ စဉ်ခပ်းရေ ၊ အိို်းအမိ ၊ ခသ က သံို်းခရ၊ 

ခရဆိို်းနိုတ စေစ ၊ အစ ်းအခသ က ၊ လူမှုဖူလံိုခရ်းနငှ   အ ကမ ်းဖက မှုမှ အက အကွယ ခပ်းအပ  ြေင ်းအပါအဝင  

“ပိိုမိိုက ယ  ပေ  ခသ လူမှုတံို   ပေ ခရ်း” တစ ရပ  ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ ပါသည ။23 

 

COVID-19 သည  “အမ  ်း ပည သကူ ေ ်းမ ခရ်းဝေ ခဆ င မှုကဏ္ဍတွင  မလံိုခလ က ခသ  ရင ်းနှ ်း 

 မ ိုပ နှမံှုခ က င   ဆယ စိုနစှ ခပါင ်းမ  ်းစွ  က ေ ်းမ ခရ်းစေစ မ  ်းနငှ   လူမှုခရ်းအစ အစဉ်မ  ်း အ ်းေည ်း 

လ ြေ  ခသ ” အြေ ိေ တွင  ခပေါ်ခပါက ပ ံွဲ့ နှံ  ြေ  ခသ ခ က င   နိိုင ငမံ  ်း၏ ထခိရ က စွ  တံို   ပေ ခဆ င ရွက နိိုင စွမ ်းကိို 

 
21 Siederman & TF Hodgson, COVID-19 Symposium: COVID-19 Responses and State Obligations Concerning the 

Right to Health (Part 1) (1 April 2020), available at: http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-covid-

19-responses-and- state-obligations-concerning-the-right-to-health-part-1/ 
22 COVID-19 ကမ္  ကပ ခရ ဂါနငှ  ဆက စပ ၍ သခဘ တူစ ြေ ိုပ ပါအြေွင  အခရ်းရိုပ သမိ ်းမှုမ  ်းနငှ  ပတ သက ၍ 

လူ  အြေွင  အခရ်းခက  မတ  ၏ ထိုတ  ပေ ြေ က ၊ CCPR/C/128/2 (30 April 2020), available at: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementEN.pdf. 
23 ရိုပ ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   စတိ ပိိုင ်းဆိိုင ရ  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ   ဖစ နိိုင သမျှအ မင  ဆံို်းရရှိနိိုင သည  စနံှုေ ်းကိို လူတိိုင ်းြေံစ ်းြေွင  နငှ  ပတ သက  

ခသ  အထူ်းကိိုယ စ ်းလှယ ၊ COVID-19 အစ အမံမ  ်းခဆ င ရွက ရ တွင  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြေွင  အခရ်းအခပေါ် ပထမဥ ်းစ ်းခပ်း 

အ ဖစ  အခ ြေြေံရမည  (၂၀၂၀ြေိုနစှ ၊ ဇွေ လ၊ ၁၀ရက ခေ  )၊ available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=25945&LangID=E. 



အကေ  အသတ   ဖစ ခစြေ  ခ က င ်းလည ်း CESCR က မှတ ြေ က  ပိုြေ  ပါသည ။24 ဆိိုလိိုသည မ ှ ယြေင အတိတ က 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း အ ပည  အဝရရှိခအ င  နိိုင ငမံ  ်းမှ ခဆ င ရွက ခပ်းရေ  

ပ က ကွက မှုမ  ်းခ က င   ယြေို COVID-19 ကမ္  ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းခေစဉ်အတွင ်း 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို လ ေးစ ေးပခင့်ေး၊ က ကယွ့်ပခင့်ေးနငှ့်  ပ ည့် ဆည့်ေးပခင့်ေး ရှိခစရေ  ပိိုမိိုြေက ြေ  

ခစပါသည ။ 

 

ဤကမ္  ကပ ခရ ဂါကိို ကိိုင တွယ ရေ  နိိုင ငတံက ၏ အကူအည နငှ   ပူ်းခပါင ်းခဆ င ရွက မှု၏ အခရ်းပါမှုကိို 

ခလျှ  တွက ၍မရခပ။ ICESCR အပိိုေ  ၂ တွင ပါဝင ခသ  နိိုင ငတံက အကူအည နငှ   ပူ်းခပါင ်း 

ခဆ င ရွက မှုမှတဆင   အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို  ပည  ခ မ က ရမည   တ ဝေ ဝတတ ရ ်းသည  ကမ္ နငှ  အဝှမ ်း  ဖစ ပ က  

ခေသည  ၊ ကမ္ ခပေါ် ရှိနိိုင ငအံသ ်းသ ်းအခပေါ် ထြိေိိုက မှုခပ်းသည  ၊ နိိုင ငမံ  ်း၏ေယ ေမိတိ မ  ်းကိို ခက    ဖတ ၍ 

ကူ်းစက ခေသည   ကူ်းစက  ပေ  နှုံွဲ့ မှု အခ ြေအခေတွင  အလွေ အခရ်းပါလှခပသည ။  ဤတ ဝေ ဝတတ ရ ်းသည  

COVID-19 အခပေါ် ထခိရ က   ပည  စံိုခသ  တံို   ပေ မှုမ  ်းရှိခစခရ်းတွင   အစိို်းရနငှ   ပိုဂ္လိက က ေ ်းမ ခရ်း 

ကဏ္ဍမ  ်းအ က ်း ပ်ူးခပါင ်းခဆ င ရွက မှု၏ အခရ်းပါမှု ဖစ လ နိိုင ခြေ  မင  မ ်း ြေင ်းအခပေါ်လည ်း ြေ က ြေ င ်းပင  

အ ရံိုစိိုက မိ လ ခစပါသည ။ 

 

ဤအစ ရင ြေံစ တငွ  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းနငှ  ပတ သက ၍ သက ဆိိုင ရ နိိုင ငတံက  လူ  အြွေင  အခရ်း 

ဥပခေနငှ  စနံှုေ ်းမ  ်းကိို အက ဉ််းြေ ံို်းခဖ   ပ၍ COVID-19  ဖစ ပွ ်းခေသည   အခ ြေအခေအခပေါ် ၎င ်းတိို  ၏ 

အတိအက အက ံို်းဝင မှုကိိုလည ်း ရငှ ်းလင ်းခဖ   ပထ ်းပါသည ။ ကမ္ တဝှမ ်းမှ  ဖစ ရပ မ  ်းဆေ ်းစစ ခလ  

လ မှုကိိုအသံို်း ပို၍ COVID-19  ဖစ ပွ ်းခေသည  အခ ြေအခေတွင  ခပေါ်ခပါက လ ခသ  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

စေိ ခြေေါ်မှုမ  ်းနငှ  ပတ သက ၍ တိတိက က ရှိခသ အြွေင  အခရ်းအြေ ိိုွဲ့ကိို မ ်းခမ င ်းထိို်းခဖ   ပ၍ 

ထိိုအြွေင  အခရ်းကိို  ပည  ခ မ က ခစရ တွင  အခက င ်းဆံို်းက င  သံို်းမှုမသ ဓကမ  ်းကိိုလည ်း 

ခဖ   ပထ ်းပါသည ။ COVID-19 အခပေါ် နိိုင ငမံ  ်း၏ တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှုမ  ်းသည  

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းနငှ  စပ လ ဉ််းသည    တ ဝေ  ဝတတ ရ ်းမ  ်းနငှ   ကိိုက ည မှုရှိခစခရ်းအတကွ  

အခထ က အကူ ဖစ ခစနိိုင သည   အ ကံ ပိုြေ က မ  ်းကိိုလည ်း ဤအစ ရင ြေံစ  တွင  ခဖ   ပထ ်းပါသည ။  

 

 

 

 

 

  

 
24 CESCR COVID-19 Statement, para 4. 



(၂) အပပည့်ပပည့်ဆ ိုင့်ရ    အခွင့် အလရေးဥပလေတငွ့်လ  ့်ပပထ ေးသည့်  က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ အခွင ့်အလရေး  

 

လက ရှိတွင  အဖွ ွဲ့ဝင နိိုင ငခံပါင ်း ၁၇၁ နိိုင ငရံှသိည   အ ပည  ပည ဆိိုင ရ  စ ်းပွ ်းခရ်း၊ လူမှုခရ်းနငှ   ယဉ်ခက ်းမှု 

အြွေင  အခရ်းမ  ်းဆိိုင ရ  သခဘ တူစ ြေ ိုပ  (ICESCR)၏ အပိိုေ  ၁၂(၁) အရ အဖွ ွဲ့ဝင နိိုင ငမံ  ်းသည  

“ရိုပ ပိိုင ်းဆိိုင ရ ၊ စတိ ပိိုင ်းဆိိုင ရ  က ေ ်းမ ခရ်းစနံှုေ ်းအ မင  ဆံို်းကိို လူတိိုင ်းရရှိြံေစ ်းြွေင  ” ကိို  ပည  ဝခစရေ  

တ ဝေ ရှိပါသည ။25 ဤအြွေင  အခရ်းကိို အတိိုခက က အ ဖစ  “က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း (Right to 

Health)” အ ဖစ  အမ  ်းက ရိို်းရငှ ်းစွ  သတ မှတ ထ ်းသည ။ 

 

ICESCR ၏ အပိိုေ  ၁၂(၂) တွင  ထိိုအြွေင  အခရ်း၏ ေယ ပယ မ  ်းကိို ခအ က ပါအတိိုင ်း သတ မှတ ထ ်းပါသည ။ 

 

“ဤစ ြေ ိုပ ဝင နိိုင ငမံ  ်းသည  ခဖ   ပပါအြွေင  အခရ်းကိို အ ပည  အဝရရှိခရ်းအတွက   ခဆ င ရွက မည   

လိုပ ငေ ်းမ  ်းတွင  ခအ က ပါမ ဖစ မခေခဆ င ရွက ရမည   လိုပ ငေ ်းမ  ်း ပါဝင ရမည  - 

... 

(ဂ) က ေးစက့်လရ ဂါမ  ေး၊ ပံိုမှန့်ပ စ့်ပွ ေးလ  ရှ သည့် လရ ဂါမ  ေး၊  ိုပ့်ငန့်ေးခွင့် ဆ ိုင့်ရ  

လရ ဂါမ  ေးနငှ့်  အပခ ေးလသ လရ ဂါမ  ေးအ ေး တ ေးပမစ့်က ကယွ့်ပခင့်ေး၊ ကိုသပခင့်ေးနငှ့်  

ထ န့်ေးခ ြုပ့်ပခင့်ေး၊ 

(ဃ) လနထ ိုင့်မလက င့်ေးပ စ့်သည့် အခါ က န့်ေးမ လရေးဝန့်လဆ င့်မှုနငှ့်  လဆေးဝါေးကိုသမှုမ  ေး 

အမှန့်တကယ့်ရရှ ခံစ ေးန ိုင့်လရေးအတကွ့် အလပခအလနမ  ေး  န့်တေီးလပေးပခင့်ေး။” 

 

ထိို  ခ က င   ICESCR ၏ အပိိုေ  ၁၂(ဂ)-(ဃ) သည   COVID-19 ကမ္  ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းမှုအခ ြေအခေနငှ   

တိိုက ရိိုက  အက ံို်းဝင သက ဆိိုင ပါသည ။ အပိိုေ  ၁၂(ဂ) တွင  နိိုင ငအံ ်းလံို်းသည  COVID-19 က  သိို   

ကပ ခရ ဂါမ  ်းအပါအဝင  ခရ ဂါအ ်းလံို်းကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ ၊ ထေိ ်းြေ ိုပ ၊ ကိုသရေ  တ ဝေ ရှိခ က င ်း 

အတိအလင ်း သတ မှတ ထ ်းပါသည ။ ထိို   ပင  အပိိုေ  ၁၂(ဃ)အရ နိိုင ငမံ  ်းသည  COVID-19 ခ က င   

ေ ဖ  ်းမက ေ ်း ဖစ  ြေင ်း အပါအဝင  “ေ ဖ  ်းမက ေ ်း ဖစ သည  အြေါ” ခဆ်းဝါ်းကိုသမှုြံေယူနိိုင ခစမည   

အခ ြေအခေမ  ်း ဖေ တ ်းခပ်းရေ  လိိုအပ ပါသည ။ 

 

CESCR သည  ICESCR ပါ သ ်း ြေ ်းအြွေင  အခရ်းမ  ်း၏ အက ံို်းဝင မှုေယ ပယ နငှ   သခဘ သဘ ဝကိို 

ပိိုမိိုတိက  ပတ သ ်းစွ ခဖ   ပသတ မှတ ခပ်းသည   အခထခွထမွှတ ြေ က မ  ်း (General Comments)ကိို 

ထိုတ  ပေ ထ ်းပပ ်း၊ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းနငှ  ပတ သက ၍ “ရိုပ ပိိုင ်း၊ စတိ ပိိုင ်းဆိိုင ရ  

က ေ ်းမ ခရ်းစနံှုေ ်း အ မင  ဆံို်းရရှိြံေစ ်းြွေင  ”(အခထခွထမွှတ ြေ က  ၁၄)အခပေါ် ၎င ်း၏ အခထခွထမွှတ ြေ က  ၁၄ 

တွင  ထိိုသိို  သတ မှတ ထ ်းပါသည ။ “က ေ ်းမ ခရ်းခက င ်းမွေ မှုအြွေင  အခရ်း” (Right to be Healthy) 

မဟိုတ ခသ  လည ်း က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းသည  လည ပတ မှုရှိခေခသ  “က ေ ်းမ ခရ်းက ကယွ  

 
25 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”), Article 12. 



ခစ င  ခရှ က မှုစေစ ” ရရှရိေ နငှ   “ရိုပ ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   စတိ ပိိုင ်းဆိိုင ရ  က ေ ်းမ ခရ်းစနံှုေ ်းအ မင  ဆံို်းကိို 

 ပည  ဝခစခရ်းအတကွ လိိုအပ သည    အမ ိို်းမ ိို်းခသ အခထ က အပံ မ  ်း၊ ပစစည ်းမ  ်း၊ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းနငှ   

အခ ြေအခေမ  ်းကိို ရရှိြံေစ ်းရေ ” အြွေင  အခရ်းတစ ရပ  ဖစ သည ။26 

 

ထိို   ပင  အဖွ ွဲ့ဝင ခပါင ်း ၁၉၆ နိိုင င ံ (အခမရိကေ  ပည ခထ င စိုမှအပ နိိုင ငအံ ်းလံို်း) ရှိသည   ကခလ်း 

သူငယ အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ ကွေ ဗေ ်းရှင ်းတွင  ကခလ်းသငူယ မ  ်း “ေ မက ေ ်း ဖစ မှုအတွက  ခဆ်းကိုသမှုနငှ   

က ေ ်းမ ခရ်း ပေ လည ထခူထ င မှုတိို  အတွက  က ေ ်းမ ခရ်းစနံှုေ ်းအ မင  ဆံို်း ရရှိြေစံ ်း ြေင ်း” အတွက  

အလွေ တိက ခသ  စနံှုေ ်းမ  ်းကိို သတ မှတ  ထ ်းပါသည ။27 

 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း၏ အြေ ိိုွဲ့ခသ ကဏ္ဍမ  ်းကိို လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ သခဘ တူစ ြေ ိုပ မ  ်း 

တွင လည ်း အက အကွယ ခပ်းထ ်းရ ၊ ထင ရှ ်းခသ အဆိိုပါစ ြေ ိုပ မ  ်းတွင  နိိုင ငသံ ်းနငှ   နိိုင ငခံရ်း 

အြွေင  အခရ်းမ  ်းဆိိုင ရ နိိုင ငတံက သခဘ တူစ ြေ ိုပ (International Covenant on Civil and Political 

Rights)28၊ အမ ိို်းသမ ်းမ  ်း အခပေါ် ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ပံိုစအံ ်းလံို်းပခပ  က ခရ်း ဆိိုင ရ  ကွေ ဗေ ်းရှင ်း 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)29 နငှ   

မသေ စွမ ်းသူမ  ်း၏ အြွေင  အခရ်းမ  ်းဆိိုင ရ  ကွေ ဗေ ်းရှင ်း (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities)30 တိို  ပါဝင ပါသည ။ 

 

 
26 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 14: The Right to the 

Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights) E/C.12/2000/4 (11 August 2000) (“General Comment 14”), paras 8-9. 
27 Convention on the Rights of the Child, Article 24 (“ ဖစ နိိုင သမျှအ မင  ဆံို်းက ေ ်းမ ခရ်းစနံှုေ ်းြေံစ ်းရေ နငှ   ေ မက ေ ်း ဖစ မှုကိို 

ကိုစ ်း ြေင ်းနငှ   က ေ ်းမ ခရ်း ပေ လည ထူခထ င  ြေင ်းအတွက အခထ က အပံ မ  ်းကိို ရရှိရေ  ကခလ်းသူငယ ၏ အြေွင  အခရ်းကိို 

အဖွ ွဲ့ဝင နိိုင ငမံ  ်းက အသအိမှတ  ပိုသည ”); UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 15: 

The Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health (art. 24 of the Convention 

on the Rights of the Child) CRC/C/GC/15 (17 April 2013 
28 International Covenant on Civil and Political Rights, Article 6 (“လူတိိုင ်းတွင  မူလရှိရင ်းစွ  ဖစ ခသ  အသက ရှင ြေွင   

ရှိသည ။ ဤအြေငွ  အခရ်းကိို ဥပခေအရ က ကွယ ခပ်းရမည ။ ဥပခေခ က င ်းအရမှလွ ၍ မည သူ၏ အသက ရှင ြေွင  ကိိုမျှ ပိတ ပင  ြေင ်း 

မ ပိုရ”); UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 36: The Right to Life (art.6 of the 

International Convention on Civil and Political Rights) CCPR/C/GC/35 (3 September 2019), paras 8, 25, 26. 
29 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Article 12 (“အဖွ ွဲ့ဝင နိိုင ငမံ  ်းသည  

မိသ ်းစိုစ မံကိေ ်းနငှ  ပတ သက သည မ  ်းအပါအဝင  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို အမ ိို်းသ ်းမ  ်းနငှ   အမ ိို်း 

သမ ်းမ  ်းတေ ်းတူည မျှရရှိနိိုင ခအ င ခသြေ  ခစရေ အလိို  င ှ က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုေယ ပယ တွင  အမ ိို်းသမ ်းမ  ်းအခပေါ် ြေွ  ြေ ်း 

ဆက ဆံမှုကိို ဖယ ရ ှ်းရေ  သင  ခလ   ခသ အစ အမံမ  ်းအ ်းလံို်းကိို ခဆ င ရွက ရမည ”); UN Committee on the Elimination of 

Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 24: Women and Health (art.12 of 

the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), A/54/38/Rev.1 (1999). 
30 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 25 (“မသေ စွမ ်းသူမ  ်းသည  မသေ ်းစွမ ်းမှုကိို အခ က င ်း 

 ပို၍ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆံမှုမရှိဘ   ဖစ နိိုင သမျှအ မင  ဆံို်းစနံှုေ ်းကိို ြေံစ ်းြေွင  ရှိခ က င ်း အဖွ ွဲ့ဝင နိိုင ငမံ  ်းက အသအိမှတ  ပိုသည ”). 



လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ  အမ ိို်းမ ိို်းခသ  ခေသဆိိုင ရ စ ြေ ိုပ မ  ်းတွင လည ်း က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

အြွေင  အခရ်းကိို အက အကွယ ခပ်းထ ်းရ ၊ ၎င ်းတိို  တွင  လူသ ်းနငှ  နိိုင ငသံ ်းအြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ  

အ ဖရိကေ သခဘ တူစ ြေ ိုပ (African Charter on Human and Peoples’ Rights)31 ၊ 

ဥခရ ပလူမှုခရ်းရ သခဘ တူစ ြေ ိုပ  (European Social Charter)32နငှ   အခမရိကေ  စ ်းပွ ်းခရ်း၊ လူမှုခရ်းနငှ   

ယဉ်ခက ်းမှု အြွေင  အခရ်းမ  ်းေယ ပယ တွင  လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ ကွေ ဗေ ်းရှင ်း၏ 

ခေ က ဆက တွ စည ်းမ ဉ််းနငှ   ၎င ်း၏ ခေ က ဆက တွ စည ်းမ ဉ််း (Protocol of San Salvador)33 

တိို  ပါဝင ပါသည ။ 

 

ICESCR ၏ အပိိုေ  ၂(၁) တွင  ICESCR အြွေင  အခရ်းမ  ်းအ ်းလံို်းနငှ  ပတ သက ၍ နိိုင ငမံ  ်း၏ တ ဝေ  

ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို ခဖ   ပထ ်းပါသည ။ အဆိိုပါစ ြေ ိုပ အရ နိိုင ငမံ  ်းသည  - 

“နိိုင ငတံစ ြေိုြေ င ်းအလိိုက  ဖစ ခစ၊ နိိုင ငတံက ကူည ပံ ပိို်းမှုအ ်း ဖင   ဖစ ခစ၊ ပူ်းခပါင ်းခဆ င ရွက မှု 

အ ်း ဖင   ဖစ ခစ၊ အထ်ူးသ ဖင   စ ်းပွ ်းခရ်းနငှ   ေည ်းပည ပိိုင ်းဆိိုင ရ တွင  လက ရှိပဋညိ ဉ်စ ြေ ိုပ တွင  

အသအိမတှ  ပိုထ ်းသည   အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို အဆင  ဆင   အ ပည  အဝရရှိခစခရ်းအ မင  ဖင   

သင  ခလ   သည   ေည ်းလမ ်းမ  ်းအ ်းလံို်း ဖင   ရရှိနိိုင သည   အရင ်းအ မစ မ  ်းကိို အတတ နိိုင ဆံို်းအတိိုင ်း 

အတ အထ ိ ခ ြေလှမ ်းမ  ်း ြေ မှတ ခဆ င ရွက ရမည ဟို သတ မှတ ထ ်းသည ။ ဤတွင ၊ 

ဥပခေ ပိုခရ်းဆိိုင ရ  ခဆ င ရွက ြေ က မ  ်းကိို အတည  ပိုြေ မှတ  ြေင ်း လည ်းပါဝင သည ။”34 

 

နိိုင ငမံ  ်း၏ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို  ပည  ဝခစရမည  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းတငွ  က ေ ်းမ ခရ်း ဆိိုင ရ  

အြွေင  အခရ်းကိို လ ေးစ ေးရန့်၊ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို က ကယွ့်ရန့်နငှ   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

အြွေင  အခရ်းကိို ပ ည့် ဆည့်ေးရန့် တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းပါဝင ခ က င ်း CESCR က ရငှ ်းလင ်းထ ်းပါသည ။35 

 

ထိို   ပင  ICESCR ၏ အပိိုေ  ၂(၁)အရ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းနငှ  စပ လ ဉ််းပပ ်း နိိုင ငမံ  ်း၏ အြေ ိိုွဲ့ခသ  

တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို တဆင  ပပ ်းတဆင   ဖည  ဆည ်းနိိုင ခသ  လည ်း အြေ ိိုွဲ့ခသ  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းသည  

“ြေ က ြေ င ်းလက ငင ်း” ခဆ င ရွက ရမည  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်း ဖစ  ကသည ။ အဆိိုပါ “ြေ က ြေ င ်းလက ငင ်း 

ခဆ င ရွက ရမည  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်း”တွင  ခယဘိုယ အ ်း ဖင   ခအ က ပါတိို  ပါဝင  သည  - 

 
31 African Charter on Human and Peoples' Rights ("Banjul Charter”), Article 16 (“လူတိိုင ်းသည  ရိုပ ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   

စတိ ပိိုင ်းဆိိုင ရ က ေ ်းမ ခရ်းအတွက  အခက င ်းဆံို်းရရှိနိိုင ခသ အခ ြေအခေကိို ြေံစ ်းြေွင  ရှိရမည ”). See also African Charter on 

the Rights and Welfare of the Child, Article 14. 
32 European Social Charter, Article 11 (“the right to the protection of health”) 
33 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural 

Rights ("Protocol of San Salvador"), Article 10 (“ရိုပ ပိိုင ်းဆိိုင ရ ၊ စတိ ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   လူမှုခရ်းဆိိုင ရ  က ေ ်းမ မှုကိို 

ြေံစ ်း ြေင ်းကိို ဆိိုလိိုသည ဟို ေ ်းလည ရမည   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြေွင  အခရ်း လူတိိုင ်းရှိရမည ”). 
34 ICESCR, Article 2(1) 
35 See section III(B), below. 



၁။ တဆင့် ပပီေးတဆင့်  လဆ င့်ရွက့်ပခင့်ေး။   ။ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို အ ပည  အဝ 

 ပည  ခ မ က ခစခရ်း တဆင  ပပ ်းတဆင  ခဆ င ရွက  ြေင ်း။ 

၂။ လန က့်လ က င့်ေးပပန့်မ ညှ ့်ပခင့်ေး။   ။ တည ဆ ရှိက ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုမ  ်းရရှနိိိုင ခရ်းကိို 

ပိိုမိိုက ဆင ်း ခစသည   မည သည  ခေ က ခ က င ်း ပေ မှုမ  ်းကိိုမဆိို ခရှ င  ကဉ် ြေင ်း။ 

၃။ ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှုမရှ ပခင့်ေး။  ။ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း၊ အခထ က အပံ မ  ်းနငှ   

ပစစည ်းမ  ်းကိို ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမရှိဘ  ရရှိနိိုင ခစ ြေင ်း။ 

၄။ အန မ့် ဆံိုေးပင့်မတ ဝန့်ဝတတ ရ ေးမ  ေး။  ။ အေည ်းဆံို်းအခေ ဖင   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ ဝေ ခဆ င မှု 

မ  ်း၊ အခထ က အပံ မ  ်းနငှ   ပစစည ်းမ  ်း၏ “အေမိ ဆံို်းမရှမိ ဖစ အဆင  ”ကိို ြေ က ြေ င ်းရရှိခစ ြေင ်း။  

 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း ပည  ခ မ က ခစရေ  ခဆ င ရွက သည  လိုပ ငေ ်းအဆင  မ  ်းတွင  ဥပခေ ပိုခရ်း၊ 

တရ ်းစ ရင ခရ်း၊ စ မံအိုပ ြေ ိုပ ခရ်း၊ ဘဏ္ဍ ခရ်း၊ ပည ခရ်းနငှ  လူမှုခရ်း စ မံခဆ င ရွက မှုမ  ်းပါဝင သည ။36 

ခေ က ခ က င ်း ပေ ခဆ င ရွက မှုမ  ်းအ ်း က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းြေ ိို်းခဖ က မှုမ  ်း အ ဖစ ယူဆရပပ ်း 

“အ ြေ ်းခရွ်းြေ ယ စရ  ေည ်းလမ ်းအ ်းလံို်းကိို အထ်ူးဂရို ပိုထည  သွင ်းစဉ််းမှု”  ပို၍သ လျှင  ခဆ င ရွက  

နိိုင ပါသည ။ ထိိုသိို  ခသ စ မံခဆ င ရွက မှုမ  ်းကိို “ေည ်းလမ ်းတက  အခ က င ်းအရင ်းခပ်းရေ ” နိိုင ငမံ  ်း 

အခေ ဖင   တ ဝေ ရှိပါသည ။37 

 

လူသ ်းအ ်းလံို်း သည  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းအရ ခပ်းအပ ထ ်းခသ  အက အကွယ အ ်းလံို်းကိို 

ရပိိုင ြွေင  ရှသိည ။38 က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အခထ က အပံ မ  ်း၊ ပစစည ်းမ  ်းနငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း ရရှိနိိုင ခရ်း 

နငှ  ပတ သက ၍ မည သည  ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမ ိို်းကိိုမဆိို တ ်း မစ ပါသည ။ အ ပည  ပည ဆိိုင ရ  လူ  အြွေင  အခရ်း 

ဥပခေအရ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမ ပိုရမည   အခ ြေြေံအခ က င ်းတရ ်းအြေ ိိုွဲ့တွင  ICESCR အရ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု 

မ ပိုရေ တ ်း မစ ထ ်းသည   အခ ြေြံေအခ က င ်းတရ ်းမ  ်း ဖစ သည   “လူမ ိို်း၊ အသ ်းအခရ င ၊ က  ်း/မ၊ 

ဘ သ စက ်း၊ ကိို်းကွယ သည  ဘ သ ၊ နိိုင ငခံရ်း သိို  မဟိုတ  အ ြေ ်းခသ ြံေယူြေ က ၊ အမ ိို်းသ ်းခရ်း သိို  မဟိုတ  

လူမှုခရ်းအခ ြေြံေ၊ ပိိုင ဆိိုင မှုဥစစ ပစစည ်း၊ ခမ်ွးဖွ ်းမှု သိို  မဟိုတ  အ ြေ ်းအခ ြေအခေ”အြေ က တိို  ပါဝင သည ။39 

 

အ ပည  ပည ဆိိုင ရ သခဘ တူစ ြေ ိုပ မ  ်းစွ ကိို သခဘ တူအတည  ပိုပပ ်း ကတည ်းက အ ပည  ပည ဆိိုင ရ  

လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေဆိိုင ရ စနံှုေ ်းမ  ်းနငှ   အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေသပိပံပည တိို  သည  

အ ြေ ်းတကိ ခသ အခ ြေြေံအခ က င ်းတရ ်းမ  ်းကိို “အ ြေ ်းခသ  အဆင  အတေ ်း” အတွင ်း 

 
36 Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights (1997), available at: 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/Maastrichtguidelines_.html, para 6; Maastricht Principles on Extraterritorial 

Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights (2011), available at: 

https://www.icj.org/wp- content/uploads/2012/12/Maastricht-ETO-PrinciplesENG-booklet.pdf, para 24. 
37 General Comment 14, para 32. 
38 See section III(A) below. 
39 ICESCR, Article 2. Emphasis Added. 



က ခရ က ခ က င ်း အထင အရှ ်းသတ မှတ နိိုင သည ဟို ခဖ  ခဆ င ထ ်းသည ။ သိို   ဖစ ၍ ယြေိုအြေါ ၎င ်းတွင  

အ ြေ ်းခသ  အခ ြေြံေအခ က င ်းတရ ်းရှိသည အေက  လိင စတိ တိမ ်းညွှတ မှု သိို  မဟိုတ  လိင ဝိခသသြံေယူမှု၊ 

အသက အရွယ ၊ လိင ၊ နိိုင ငသံ ်း ဖစ မှု၊ လူမ ိို်း သိို  မဟိုတ  ခ ပ င ်းခရွှွဲ့ခေထိိုင မှုအခ ြေအခေ၊ 

က ေ ်းမ ခရ်းအခ ြေအခေ၊ မသေ စွမ ်း  ဖစ မှုနငှ   လူမှုစ ်းပွ ်းအဆင  အတေ ်းတိို   ပါဝင လ ပါသည ။40 

“လသူ ်းမ  ်းအ ်း ၎င ်းတိို  ၏ က ေ ်းမ ခရ်းအခ ြေ အခေအခပေါ် အခ ြေြံေ၍က ယ  ပေ  စွ က  ရ  နှမိ  ြေ မှု”သည  

တည ရှိခေခ က င ်းနငှ   ထိိုသိို   ပိုလိုပ  ြေင ်းသည  တ ်း မစ ထ ်းသည   ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ခ မ က ခ က င ်းလည ်း 

CESCR က မှတ ြေ က  ပိုြေ  ပါသည ။41 

 

ပံို (၁) တွင  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းနငှ  ပတ သက ခသ  ပင မတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းအေမိ  ဆံို်း၌ 

ပါဝင သည   အြေ က မ  ်းကိို အက ဉ််းြေ ံို်းခဖ   ပထ ်းပါသည ။ CESCR ၏ အခထခွထမွှတ ြေ က  ၁၄42 နငှ   

၂၂43တွင  ခဖ   ပထ ်းသည  အတိိုင ်း အဆိိုပါပင မတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို တ ဖည ်း ဖည ်းြေ င ်းမဟိုတ ဘ  

ြေ က ြေ င ်းလက ငင ်း  ဖည  ဆည ်းရမည  ဖစ သည ။ ပင မတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို ခအ က ပါ ပံို ၂၊ ၃ နငှ   ၄ တိို  တွင  

အသ ်းသ ်းအခသ်းစတိ ခဖ   ပထ ်းခသ  ခေအမိ  ၊ ခသ က သံို်းခရနငှ   အစ ်းအစ  အစရှသိည   အ ြေ ်းခသ  

အြွေင  အခရ်းမ  ်းနငှ  ပတ သက သည   ပင မတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းနငှ   ပူ်းတွ ဖတ ရှုရမည  ဖစ သည ။ 

  

 
40 International Commission of Jurists, A Guide for the Legal Enforcement and Adjudication of Economic, Social 
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က န့်ေးမ လရေး 

ဆ ိုင့်ရ  

အခွင ့်အလရေး 

ပင့်မတ ဝန့်ဝတတ ရ ေးမ  ေး 

ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှု 

မပပြုပခင့်ေး 

“က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အခထ က အပံ မ  ်း၊ ပစစည ်းမ  ်းနငှ   

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအ ်း ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမရှိဘ ၊ 

အထ်ူးသ ဖင   ထြိိေိုက လွယ ခသ  သိို  မဟိုတ  

ဖယ  ကဉ်ြေံရခသ လူအိုပ စိုမ  ်းအတွက ၊ ရရှိနိိုင  ြေင ်း” 

နငှ   “က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အခထ က အပံ မ  ်းနငှ   

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအ ်းလံို်းကိို သ တူည မျှစွ  

 ဖေ  ခဝခ က င ်းခသြေ  ခစရေ ” 

အစ ေးအစ  

ရရှ န ိုင့်မှု 

“အ ဟ ရလံိုခလ က ၊ ခဘ်းကင ်းခသ  

အေမိ  ဆံို်းမရှိမ ဖစ အစ ်းအစ မ  ်းရရှိခစရေ ၊ လူတိိုင ်း 

ဆ ခလ င မှုမှ ကင ်းခဝ်းခစရေ ” 

အလပခခံဝန့်လဆ င့်မှုမ  ေး 

ရရှ န ိုင့်မှု 

“အခ ြေြံေ ရိပ သ ၊ ခေအမိ နငှ   ခရဆိို်းနိုတ စေစ  

ရရှိခစရေ ၊ ခဘ်းကင ်းပပ ်း ခသ က သံို်းနိိုင ခသ ခရ 

လံိုခလ က စွ ရရှိခစရေ ” 

မရှ မပ စ့်  ိုအပ့်လသ  

လဆေးဝါေးမ  ေး လပေးအပ့်ပခင့်ေး 

“WHO Action Programme on Essential Drugs 

အရ အြေါအ ်းခလ   စွ  သတ မှတ ထ ်းခသ  

မရှိမ ဖစ ခဆ်းဝါ်းမ  ်း ခပ်းအပ  ြေင ်း” 

မဟ ဗ ျူဟ  

“လူဥ ်းခရတစ ြေိုလံို်း၏ 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ စိို်းရိမ မှုမ  ်းကိို ခ ဖရငှ ်းခပ်းပပ ်း 

ကူ်းစက ခရ ဂါ ပေ  ပွ ်း ြေင ်းဆိိုင ရ  အခထ က အထ ်းကိို 

အခ ြေြံေ၍ အမ ိို်းသ ်း 

အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းမဟ ဗ ျူဟ နငှ   

လှုပ ရှ ်းမှုစ မံြေ က တစ ရပ ကိို အတည  ပို၊ 

အခက င အထည ခဖ   ြေင ်း”နငှ   ၎င ်းအ ်း 

“အမ  ်းပါဝင နိိုင ပပ ်း ပွင  လင ်း မင  သ မှုရှိခသ  

လိုပ ငေ ်းစဉ်ကိို အခ ြေြံေ၍ ခရ်းဆွ က  ပံိုမှေ  ပေ လည  

သံို်းသပ  ြေင ်း” နငှ   “ထြိိေိုက လွယ ပပ ်း ဖယ  ကဉ်ြံေရခသ  

လူအိုပ စိုမ  ်း အ ်းလံို်းကိို အထ်ူး အခလ်းထ ်း ြေင ်း” 

“ဦေးစ ေးလပေးအဆင့်  

တ ညီလသ ” 

တ ဝန့်ဝတတ ရ ေးမ  ေး 

မ  ြုေးဆက့်ပွ ေးမှုဆ ိုင့်ရ ၊ မ ခင့်ဆ ိုင့်ရ  (မီေးမ ွ ေးမီနငှ့်  မီေး ွ ေးပပီေး)နငှ့်  ကလ ေးသ ငယ့်ဆ ိုင့်ရ  

က န့်ေးမ လရေးလစ င့် လရှ က့်မှုမ  ေးရရှ လစပခင့်ေး။ 

အဓ ကက ေးစက့်လရ ဂါမ  ေးအတကွ့် က ကယွ့်လဆေးလပေးအပ့်ပခင့်ေး။ 

ကပ့်လရ ဂါနငှ့်  န ိုင့်ငအံ  ိုက့်ပ စ့်ပွ ေးလ  ရှ လသ  လရ ဂါမ  ေးက ို တ ေးဆေီးက ကယွ့်ရန့်၊ 

ကိုသရန့်နငှ့်  ထ န့်ေးခ ြုပ့်ရန့် အစီအမံမ  ေး ထ ေးရှ လဆ င့်ရွက့်ပခင့်ေး။ 



အဓ ကက န့်ေးမ လရေးပပဿန မ  ေး ထ န့်ေးခ ြုပ့်ပခင့်ေးနည့်ေး မ့်ေးမ  ေးအပါအဝင့် 

တ ေးဆေီးက ကယွ့်ပခင့်ေးဆ ိုင့်ရ  ပည လပေးပခင့်ေးနငှ့်  သတင့်ေးအခ က့်အ က့်ရရှ န ိုင့်လရေးက ို 

စီစဉ်လဆ င့်ရွက့်ပခင့်ေး။ 

က န့်ေးမ လရေးဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအတကွ့် က န့်ေးမ လရေးနငှ့်     အခွင့် အလရေးဆ ိုင့်ရ  

ပည လပေးမှုအပါအဝင့် သင့် လ   ့်လသ  လ  က င့် သင့် က ေးမှုလပေးပခင့်ေး။ 

မ  ြုေးဆက့်ပပန့်  ပွ ေး 

က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ  

အခွင့် အလရေး 

(ပင မတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်း) 

အလထလွထ ွ

“လက ရှိလူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ သခဘ တူစ ြေ ိုပ မ  ်းနငှ   

ဥပခေစေစ အ ပင  ကိုလသမဂ္အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်း၊ 

အထ်ူးသ ဖင   WHO နငှ   ကိုလသမဂ္နိိုင ငမံ  ်း၏ 

အမ  ်း ပည သရူေ ပံိုခငအွဖွ ွဲ့ (United Nations 

Population Fund – UNFPA)တိို  က 

ခေ က ဆံို်းထိုတ  ပေ  သတ မတှ ထ ်း အ ပည  ပည ဆိိုင ရ  

လမ ်းညွှေ ြေ က  မ  ်းနငှ   စည ်းမ ဉ််းမ  ်း၏ 

လမ ်းညွှေ မှုအတိိုင ်း လိိုက ေ ခဆ င ရွက ရေ ” 

ဥပလေမ  ေး/မ ဝါေမ  ေး/ 

 ိုပ့်ထံိုေး ိုပ့်နည့်ေးမ  ေး 

ပယ့်  က့်အစ ေးထ ိုေးပခင့်ေး 

“လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   

မ ိို်းဆက  ပေ  ပွ ်းမှုက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

အခထ က အပံ မ  ်း၊ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း၊ ပစစည ်းမ  ်းနငှ   

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း”အ ်း 

လူတစ ဥ ်းြေ င ်းက ဖစ ခစ၊ လူအိုပ စိုမ  ်းက ဖစ ခစ 

“ရရှိနိိုင မှုကိို  ပစ မှုခ မ က  ခစခသ ၊ ဟေ  တ ်းခသ  

သိို  မဟိုတ  ယိုတ ခလ   အ ်းေည ်းခစခသ ” 

ဥပခေမ  ်း/မဝူါေမ  ်း/လိုပ ထံို်းလိုပ ေည ်းမ  ်းကိို 

ပယ ဖ က အစ ်းထိို်းရေ ။ 

သက့်သ လခ  င့်ခ  စွ  

ရရှ န ိုင့်မှု 

“သက သ ခြေ  င ြေ ိခသ ၊ လက ြံေနိိုင ခသ ၊ 

အရည အခသွ်းခက င ်းမွေ ခသ  လိင နငှ   

မ ိို်းဆက ပွ ်းက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း၊ 

ပစစည ်းမ  ်းနငှ   အခထ က အပံ မ  ်းကိို လူတိိုင ်း 

သ တူည မျှရရှိနိိုင ခအ င  အ မြံေရေ ” 

လဆေးဝါေး၊ ပစစည့်ေးက ရ ယ နငှ့်  

နည့်ေးပည  

“လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ  မ ိို်းဆက ပွ ်းဆိိုင ရ  

က ေ ်းမ ခရ်းအတွက  မရှမိ ဖစ လိိုအပ ခသ  

ခဆ်းဝါ်းမ  ်း၊ ပစစည ်းကိရိယ နငှ   ေည ်းပည မ  ်း 

ခပ်းအပ ရေ ” 

မဟ ဗ ျူဟ  
သ ်း ြေ ်းြေွ ထိုတ ထ ်းခသ သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း 

ခပ်းအပ ရမည  အ ပင  “အမ  ်းပါဝင နိိုင ပပ ်း ပွင  လင ်း မင  



သ မှုရှိခသ လိုပ ငေ ်းစဉ်”  ဖင   ခရ်းဆွ ၊ ပံိုမှေ  ပေ လည  

သံို်းသပ ပပ ်း ခစ င   ကပ စစ ခဆ်းရမည   

“လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   မ ိို်းဆက ပွ ်း 

က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ပတ သက ၍ အမ ိို်းသ ်း မဟ ဗ ျူဟ နငှ   

လှုပ ရှ ်းမှုစ မံြေ က  တစ ရပ ကိို 

လံိုခလ က ခသ အသံို်းစရိတ  ြွေ ခဝြေ ထ ်းမှု ဖင  ” 

အတည  ပို၊ အခက င အထည ခဖ  ရေ ။ 

အနတရ ယ့်ရှ လသ  

က ိုယ့်ဝန့်  က့်ခ မှု 

တ ေးဆေီးက ကယွ့်ပခင့်ေး 

“အနတရ ယ ရှိခသ ကိိုယ ဝေ ဖ က ြေ မှုမ  ်းကိို 

တ ဆ ်းက ကွယ မည   အစ အမံမ  ်း ခဆ င ရွက ရေ နငှ   

ကိိုယ ဝေ ဖ က ြေ ပပ ်းခေ က ပိိုင ်း ခစ င  ခရှ က မှုနငှ   

လိိုအပ သူမ  ်းအတွက  ခဆွ်းခန်ွးတိိုင ပင မှုခပ်း ြေင ်း” 

ပည လရေးနငှ့်  

သတင့်ေးအခ က့်အ က့် 

“ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမရှိ၊ ဘက လိိုက မှုမရှိ၊ သက ခသ 

အခထ  ကအထ ်းအခ ြေ ပို လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   

မ ိို်းဆက ပွ ်းမှုဆိိုင ရ  က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  စပ လ ဉ််းခသ  

ပပ ်း ပည  စံိုခသ ပည ခပ်း ြေင ်းနငှ   

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို တစ ဦ်းြေ င ်း ဖစ ခစ၊ 

အိုပ စိုလိိုက  ဖစ ခစ အ ်းလံို်းက ရရှိနိိုင  ြေင ်း၊ 

ထိိုသိို  ခဆ င ရွက ရ တွင  ကခလ်းသူငယ မ  ်း၊ 

ဆယ ခက   သက မ  ်း၏ အဆင  ဆင  ခ ပ င ်းလ ခေခသ  

စွမ ်းခဆ င ရည မ  ်းကိို ထည  သွင ်းစဉ််းစ ်းခပ်း ြေင ်း။ ” 

  င့်အလပခပပြုအ ကမ့်ေး က့်မှု 

(GBV) အလပေါ် ဥပလေအရ 

အက အကယွ့် 

အမ ိို်းသမ ်းလိင အဂဂ ါ ဖတ ခတ က  ြေင ်း၊ 

ကခလ်းသငူယ ထေိ ်း မ ်းခပ်း ြေင ်း၊  အတင ်းအဓမမ 

ထေိ ်း မ ်း ြေင ်း၊ အမိ ခထ င ဖက က 

အဓမမ ပိုက င   ြေင ်းအပါအဝင  အမိ တွင ်းနငှ   

လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ  အ ကမ ်းဖက မှုမ  ်း ပါဝင သည   

အနတရ ယ ရှိခသ  ဓခလ မ  ်းနငှ   က  ်းမအခ ြေ ပို 

အ ကမ ်းဖက မှုမ  ်းအ ်း ဥပခေခ က င ်းအရ 

တ ်းဆ ်းက ကွယ  ြေင ်းကိို  ပဋ္ဌ ေ ်းအသက သငွ ်းရေ နငှ   

လူပိုဂ္ိိုလ မ  ်း၏ လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   

မ ိို်းဆက  ပေ  ပွ ်းမှုဆိိုင ရ  လိိုအပ ြေ က မ  ်းနငှ   

အ ပိုအမူမ  ်းနငှ   ပတ သက ၍ ပိုဂိ္ိုလ ခရ်းလွတ လပ မှု၊ 

လျိှိုွဲ့ ဝှက ထ ်းရှိမှုတိို  ရှိခအ င နငှ   ဖိအ ်းခပ်းမှု၊ 

ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှု သိို  မဟိုတ   ကမ ်းဖက ြံေရ ြေင ်းမှ 



ခ က က လေ   စိို်းရိမ မှုတိို  မရှဘိ  လွတ လပ စွ ၊ 

ခက င ်းစွ သရိှိေ ်းလည မှု ဖင   တ ဝေ ယူမှု ရှိခသ  

ဆံို်း ဖတ ြေ က ြေ မှတ ခစ ြေင ်း” 

  င့်အလပခပပြုအ ကမ့်ေး က့်မှု 

(GBV) အလပေါ် ဥပလေအရ 

အက အကယွ့် 

“လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   

မ ိို်းဆက ပွ ်းက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း 

ြေ ိို်းခဖ က မှုမ  ်း အတွက  စ မံအိုပ ြေ ိုပ ခရ်းနငှ   

တရ ်းစ ရင ခရ်းေည ်းလမ ်းမ  ်းအပါအဝင  ထခိရ က ပပ ်း 

ပွင  လင ်း မင သ မှုရှိခသ  ကိုစ ်းမှုမ  ်းနငှ   

အခရ်းယူမှုမ  ်းကိို လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ခစ ြေင ်း” 

ပံို ၁ - ရင ်း မစ  - ကိိုယ ပိိုင ရှင ်းလင ်းတင  ပမှု 

 

 



(၃) က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ အခွင ့်အလရေးနငှ့်  COVID-19 

 

COVID-19 ဆိိုင ရ ထိုတ  ပေ ြေ က တွင  CESCR သည  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို  ဖည  ဆည ်း ြေင ်းနငှ   

စပ လ ဉ််း၍ နိိုင ငမံ  ်းအ ်း အ ကံ ပိုြေ က မ  ်းစွ ကိို ထိုတ  ပေ ထ ်းပါသည ။  ြေံိုငံိုခ ပ ရလျှင  

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းနငှ  စပ လ ဉ််းသည   တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းအရ ဤကမ္  ကပ ခရ ဂါအခပေါ် 

နိိုင ငမံ  ်း၏ တံို   ပေ  ခဆ င ရွက မှုမ  ်းသည  “အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းကိို က ကွယ ရေ  

အခက င ်းဆံို်းရရှိနိိုင ခသ  သပိပံေည ်းက  အခထ က အထ ်းမ  ်းအခပေါ် အခ ြေြေံရေ ” လိိုအပ ခ က င ်း 

ခဖ   ပထ ်းပါသည ။44 ခယဘိုယ အ ်း ဖင   နိိုင ငမံ  ်းသည  COVID-19 တ ်းဆ ်းက ကွယ မှု၊ 

စစ ခဆ်းမှုနငှ  ကိုသမှုအစ အမံမ  ်းအ ်းလံို်းကိို လိိုအပ သည   မည သူ  ကိိုမဆိိုအတကွ  

အ ပည  အဝနငှ  အကေ  အသတ မရှိ ရရှိနိိုင ခအ င  ခဆ င ရွက ခပ်းရေ  တ ဝေ ရှိပါသည ။45 

 

အြေ ိိုွဲ့ခသ နိိုင ငမံ  ်းသည  COVID-19 ခ က င   ဖစ ခပေါ်လ သည   

အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းအက ပ အတည ်းကိို ရင ဆိိုင ရေ  စစ မှေ ရိို်းသ ်းခသ  သိို  မဟိုတ  

ရည ရွယ ြေ က ရှိခသ အ ်းထိုတ မှု ဖင   ထ်ူး ြေ ်းခ ပ င ခ မ က ခသ  အစ အမံမ  ်း 

စ စဉ်ခဆ င ရွက ြေ  ပပ ်း ဖစ ပါသည ။ အြေ ိိုွဲ့ခသ သ ဓကမ  ်းတွင  အဆိိုပါ အစ အမံမ  ်းအ ်း 

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခေခ ကည ြေ က မ  ်း သိို  မဟိုတ  အလ ်းတူအထ်ူးအခ ြေအခေမ  ်းအ ဖစ  ခ ကည ြေ က  

မ  ်းနငှ  အည  စ စဉ်ခဆ င ရွက ြေ   ကပါသည ။ ခယဘိုယ ကိစစရပ တစ ြေိုအခေ ဖင   အဆိိုပါ အစ အမံမ  ်းသည  

“COVID-19 ခ က င   ဖစ ခပေါ်လ ခသ  အမ  ်း ပည သကူ ေ ်းမ ခရ်းအက ပ အတည ်းကိို ရင ဆိိုင ခ ဖရငှ ်းရေ  

အတွက  လိိုအပ မှုရှိရမည  ဖစ ခ က င ်း” ၊ “က ိို်းခ က င ်းဆ ခလ   ပပ ်း အြေ ိို်းည မျှမှုရှရိမည   ဖစ ခ က င ်း”၊ 

“အလွ သံို်းစ ်းမှုမ ပိုရခ က င ်း” နငှ   “အမ  ်း ပည သကူ ေ ်းမ ခရ်းကိို အက အကွယ ခပ်းရေ  အတကွ  

လိိုအပ  ြေင ်း မရှိခတ  သည နငှ   ြေ က ြေ င ်းဖယ ရှ ်းခပ်းရမည  ဖစ ခ က င ်း” CESCR က 

ရှင ်းလင ်းခဖ   ပြေ  ပပ ်း ဖစ ပါသည ။46 

 

ICESCR သည  နိိုင ငသံ ်းနငှ  နိိုင ငခံရ်းအြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ နိိုင ငတံက သခဘ တူည မှု (ICCPR) နငှ   မတူည သည  

မှ  ၄င ်းတငွ  အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခေမ  ်းနငှ  အည  အြွေင  အခရ်းရိုပ သမိ ်းမှုမ  ်း  ပိုလိုပ ရေ  အတိအလင ်း 

သတ မှတ  ပဋ္ဌ ေ ်း ြေင ်းမရှသိလိို ၎င ်း၏ မည သည   ပဋ္ဌ ေ ်းြေ က တွင မျှ ICCPR တွင  ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းသည   

ကေ  သတ ြေ က အပိိုေ မ  ်း ပါဝင  ြေင ်းမရှပိါ။ အဆိိုပါအစ အမံမ  ်း ဖင   နိိုင ငသံ ်းနငှ   နိိုင ငခံရ်းအြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို 

ရိုပ သမိ ်း ြေင ်း သိို  မဟိုတ  ကေ  သတ  ြေင ်းနငှ  စပ လ ဉ််း၍ ICCPR ပါ အဆိိုပါအစ အမမံ  ်း၏ တရ ်းဝင မှုကိို 

ဤအစ ရင ြံေစ တွင  ထည  သွင ်းခဆွ်းခန်ွးထ ်း ြေင ်း မရှိပါ။ သိို  ခသ   အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းအရ 

 
44 CESCR COVID-19 Statement, para 10. 
45 Id, I Siederman & TF Hodgson, COVID-19 Symposium: COVID-19 Responses and State Obligations Concerning 

the Right to Health (Part 1) (1 April 2020), available at: http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-

covid-19-responses-and- state-obligations-concerning-the-right-to-health-part-1/. 
46 CESCR COVID-19 Statement, para 11. 



ခသ  လည ်းခက င ်း ICCPR အရ က ကွယ ထ ်းသည   အြွေင  အခရ်းမ  ်းက င  သံို်းမှုကိို ကေ  သတ ရေ  

ရည ရွယ ြေ က  သိို  မဟိုတ  ကေ  သတ သည  သက ခရ က မှုရှိခသ  

အ ြေ ်းမည သည  အခ က င ်းတရ ်းမ  ်းခ က င   ခသ  လည ခက င ်း ခဆ င ရွက ခသ  COVID-19 

တိိုက ဖ က ခရ်း အစ အမံမ  ်း သည  ICCPR ပါ သတ မှတ ြေ က မ  ်းနငှ   ကိိုက ည ရမည  ဖစ သည ကိို မှတ သ ်းရေ  

အခရ်းကက ်းပါသည ။ 

 

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခေမ  ်းခ ကည ထ ်းစဉ်တွင  ICCPR ပါ အြွေင  အခရ်းမ  ်း ရိုပ သမိ ်း ြေင ်းကိို ကိုသလမဂ္ 

အခထခွထအွတွင ်းခရ်းမ ်းရံို်းမှတဆင   အဖွ ွဲ့ဝင နိိုင ငမံ  ်းထ ံ အသခိပ်းအခ က င ်း က ်းထ ်းသည  အတိိုင ်း 

နိိုင ငတံစ နိိုင င၏ံ အသက ခသွ်းခ က ကိိုပြေိမ ်းခ ြေ က လ ခသ  ခ ကည ထ ်းသည   အခရ်းခပေါ် အခ ြေအခေ 

တစ ရပ နငှ  အည သ လျှင  ခဆ င ရွက နိိုင ပါသည ။ အဆိိုပါခဆ င ရွက ြေ က တစ စံိုတစ ရ သည  

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု မရှိရမည  အ ပင ၊ ထိိုသိို  အြွေင  အခရ်းရိုပ သမိ ်းခသ ခဆ င ရွက ြေ က တစ ြေိုြေ င ်းစ သည  

နိိုင ငတံစ နိိုင င၏ံ အသက ခသွ်းခ က အခပေါ် ပြေိမ ်းခ ြေ က မှုအတွက  အမှေ တကယ လိိုအပ ရမည  ဖစ သည ။ 

အြေ ိိုွဲ့ခသ  အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခေမ  ်းမှ ပင လျှင  မည သည  အြေ ိေ အြေါတွင မျှ ရိုပ သမိ ်း 

 ြေင ်း မ ပိုရပါ။ အြွေင  အခရ်းရိုပ သမိ ်းမှုမ  ်းနငှ   အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခေမ  ်းနငှ  ပတ သက ခသ  

တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို ICCPR အပိိုေ  ၄ တွင  ခဖ   ပထ ်းပပ ်း၊ လူ  အြွေင  အခရ်းခက  မတ ၏ 

အခထခွထမွှတ ြေ က  ၂၉ တွင  ပိိုမိိုအခသ်းစတိ  ရငှ ်းလင ်းတင  ပထ ်းပါသည ။47 

 

အ ဖစ အပ က အမ  ်းစိုတွင  လူ  အြွေင  အခရ်းကိို ကေ  သတ နိိုင ခသ  ခဆ င ရွက ြေ က မ  ်းအ ်း ICCPR အရ 

က ကွယ ထ ်းသည   အြေ ိိုွဲ့ခသ အြွေင  အခရ်းမ  ်း (ဥပမ  - လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုမှု၊ လွတ လပ စွ  

အသင ်းအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည ်းမှု၊ လတွ လပ စွ စိုခဝ်းမှုနငှ   လွတ လပ စွ သွ ်းလ နိိုင မှု) အတွက  ြွေင   ပိုထ ်းသည   

ကေ  သတ ြေ က မ  ်းနငှ  အည  ခဆ င ရွက ရမည  ဖစ သည ။ “Lockdown” နငှ   “Quarantine”မ  ်း ထ ်းရှရိသည   

နိိုင ငမံ  ်းစွ ၏ COVID-19 တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှုအစ အမံမ  ်းတွင   ဖစ ခပေါ်ခလ ရှိသည   အဆိိုပါ 

ကေ  သတ ြေ က မ  ်းကိို တိတိက က သတ မှတ ထ ်းခသ  ရည ရွယ ြေ က မ  ်းအတွက သ လျှင  ြွေင   ပိုရပပ ်း 

အဆိိုပါရည ရွယ ြေ က မ  ်းထ မှ တစ ြေိုမှ  အမ  ်း ပည သကူ ေ ်းမ ခရ်းကိို က ကွယ ရေ  ဖစ သည ။ သိို  ခသ   

အဆိိုပါမည သည  ကေ  သတ ြေ က မ  ်းကိိုမဆိို ဥပခေ ဖင   သတ မှတ  ပဋ္ဌ ေ ်းရမည  ဖစ ပပ ်း၊ ထိိုသိို  က ကွယ ရေ  

ရည ရွယ ြေ က အတွက  လိိုအပ မှု၊ အြေ ိို်းက မှုရှရိမည ။ လူ  အြွေင  အခရ်းမ  ်း ရရှိြံေစ ်းနိိုင မှုအခပေါ် 

စွက ဖက မှုအေည ်းဆံို်း ဖစ ခစသည   ခဆ င ရွက မှုအစ အမမံ ိို်းကိိုသ လျှင  ြွေင   ပိုမည  ဖစ သည ။  

 

နိိုင ငသံ ်းနငှ  နငှ  နိိုင ငခံရ်းအြွေင  အခရ်းမ  ်းဆိိုင ရ  နိိုင ငတံက သခဘ တူစ ြေ ိုပ ပါ အြွေင  အခရ်းကေ  သတ မှုနငှ   

ရိုပ သမိ ်းမှုဆိိုင ရ   ပဋ္ဌ ေ ်းြေ က မ  ်းနငှ  ပတ သက ခသ  စ ရ ကူစ  (Siracusa) စည ်းမ ဉ််းမ  ်း48နငှ   ကိုလသမဂ္ 

 
47 UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 29: Derogations during a State of Emergency (art. 

4) CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (31 August 2001). 
48 For a detailed treatment of different aspects of the application of Siracusa Principles in the context of COVID-

19, see: B Sander & J Rudall (eds), COVID-19 and International Law Opinio Juris Symposium (March-April 2020), 



လူ  အြွေင  အခရ်းခက  မတ ၏ ခေ က ဆက တွ  ဥပခေစေစ တိို  တွင  အမ  ်း ပည သအူခရ်းခပေါ် အခ ြေအခေမ  ်းနငှ   

ခဘ်းအနတရ ယ  ဖစ ပွ ်းမှုမ  ်း၌ပင လျှင  အြွေင  အခရ်းမ  ်းကေ  သတ မှု၊ ရိုပ သမိ ်းမှုမ  ်းအတွက  ြွေင   ပိုနိိုင သည   

ပမ ဏကိို သတ မှတ ခပ်းထ ်းပါသည ။ ၎င ်းတိို  တွင  အဆိိုပါအခ ြေအခေမ  ်း၌ အြွေင  အခရ်းမ  ်း ကေ  သတ မှု 

သိို  မဟိုတ  ရိုပ သမိ ်းမှုအတွက  ခအ က ပါစနံှုေ ်းမ  ်းနငှ   တ ်း မစ ြေ က မ  ်း သတ မှတ ထ ်းပါသည ။49 အဆိိုပါ 

စည ်းမ ဉ််းမ  ်းတွင  အထ်ူးစ မံြေ က တစ ရပ သည  ဥပခေနငှ  ည ညွတ ရေ  ခအ က ပါအတိိုင ်း ဖစ ရမည ဟို 

အတည  ပိုထ ်းပါသည  - 

 

၁။ ဥပခေနငှ  အည   ပဋ္ဌ ေ ်း ြေင ်းနငှ   ခဆ င ရွက  ြေင ်း၊ 

၂။ သပိပံေည ်းက  အခထ က အထ ်းအခပေါ် အခ ြေြံေ ြေင ်း၊ 

၃။ တရ ်းဝင ရည မှေ ်းြေ က တစ ရပ ကိို ဥ ်းတည  ြေင ်း၊ 

၄။ ေ မိိုကရက တစ  လူ  အဖွ ွဲ့အစည ်းအတွက  အမှေ တကယ  လိိုအပ  ြေင ်း၊ 

၅။  ဖစ နိိုင သမျှ စွက ဖက မှုနငှ   ကေ  သတ မှုအေည ်းဆံို်းေည ်းလမ ်းမ  ်း၊ 

၆။ က င  သံို်းရ တွင  တရ ်းလက လွှတ  သိို  မဟိုတ  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု မရှိ ြေင ်း၊ 

၇။ က လအကေ  အသတ  ဖင  သ  ခဆ င ရွက  ြေင ်း၊ နငှ   

၈။  ပေ လည သံို်းသပ မှုရှိ ြေင ်း။ 

 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းနငှ  စပ လ ဉ််းပပ ်း အခရ်းကက ်းသည မှ  Siracusa Principles တငွ  

“အမ  ်း ပည သကူ ေ ်းမ ခရ’”ကိို အခ က င ်း ပို၍ မည သည  အြွေင  အခရ်းကေ  သတ မှု သိို  မဟိုတ  ရိုပ သမိ ်း 

မှုမဆိို “ေ မက ေ ်း ဖစ သူမ  ်းနငှ   ေဏ ရ ရသူမ  ်းအတွက  အေ ခရ ဂါ သိို  မဟိုတ  ေဏ ရ ရရှိမှုကိို တ ်းဆ ်း 

က ကွယ ရေ ၊ ခစ င  ခရှ က မှုခပ်းရေ  အတိအက  ရည ရွယ ရမည ။”50 အထက ခဖ   ပပါ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

အြွေင  အခရ်း နငှ  စပ လ ဉ််းခသ  လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို ခထ က ဆလျှင ၊ 

အခရ်းခပေါ်အစ အမံမ  ်းနငှ   ကေ  သတ ြေ က မ  ်း ဖင   ကိုစ ်းသည   “အမ  ်း ပည သကူ ေ ်းမ ခရ်း” 

ရည မှေ ်းြေ က မ  ်း သည  အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  မရှိမ ဖစ အြေ က မ  ်းကိို ခယဘိုယ အ ်း ဖင   

ခ ဖရှင ်းရေ  နငှ   နိိုင ငတံစ နိိုင င၏ံ စ ရင ပိိုင ြွေင  အတွင ်းရှိသအူ ်းလံို်း၏ က ေ ်းမ ခရ်းအြွေင  အခရ်းကိို 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမရှဘိ   ဖည  ဆည ်းခပ်းရေ  ရည ရွယ ြေ က နစှ ရပ လံို်း အတွက  အတိအက  ရည ရွယ ထ ်းရမည ။ 

 

 

available at: http://opiniojuris.org/wp-content/uploads/B.-Sander-J.-Rudall-eds-COVID-19-and-International-

Law-Opinio-Juris-Symposium- copy-1.pdf 
49 UN Commission on Human Rights, The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the 

International Covenant on Civil and Political Rights E/CN.4/1985/4 (28 September 1984) (“Siracusa Principles”). 
50 Id para 25-26 which read in full: “နိိုင ငတံစ နိိုင ငအံ ်း လူဥ ်းခရတစ ြေိုလံို်း သိို  မဟိုတ  လူဥ ်းခရတွင ပါဝင သူတစ ဥ ်းြေ င ်း၏ 

က ေ ်းမ ခရ်းအခပေါ် ခလ်းေက ခသ စမိ ခြေေါ်မှုတစ ရပ ကိို ခ ဖရှင ်းသည   အစ အမံမ  ်းခဆ င ရွက ြေွင  ရေ အလိို  င ှ အြေ ိိုွဲ့ခသ အြေွင  အခရ်း 

မ  ်း ကေ  သတ  ြေင ်းအတွက အခ ြေြေံအ ဖစ  အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းကိို အခ က င ်း ပနိိုင သည ။ အဆိိုပါအစ အမံမ  ်းသည  ခရ ဂါ 

သိို  မဟိုတ  ေဏ ရ ရရှိမှု တ ်းဆ ်းက ကွယ ရေ နငှ   ေ မက ေ ်းသူမ  ်း နငှ   ေဏ ရ ရသူမ  ်းအ ်း  ပိုစိုခစ င  ခရ ှက ရေ  အတိအက  

ရည ရွယ ရမည ။ ကမ္  က ေ ်းမ ခရ်းအဖွ ွဲ့အစည ်း၏ နိိုင ငတံက က ေ ်းမ ခရ်းစည ်းမ ဉ််းမ  ်းကိို ခလ်းစ ်းရမည ။” 



ခေ က ဆံို်းတွင  COVID-19 က  သိို  ခသ  အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်း အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခေတစ ရပ ကိို 

ခ ဖရှင ်း ရေ အလိို  င ှ အြေ ိိုွဲ့ခသ လူ  အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို ကေ  သတ နိိုင သည   သိို  မဟိုတ  ရိုပ သမိ ်းနိိုင သည   

အေည ်းအက ဉ််းအခ ြေအခေမ  ်း၌ပင လျှင  ခဖ   ပပါ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းနငှ  ပတ သက ၍ 

အေမိ  ဆံို်း ပင မတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းသည  ခယဘိုယ အ ်း ဖင   အဆိိုပါကေ  သတ ြေ က မ  ်း သိို  မဟိုတ  

တ ်း မစ ြေ က မ  ်းနငှ   မသက ဆိိုင ပါ။ CESCR ခက  မတ က အခထခွထမွှတ ြေ က  ၁၄ တငွ  ခအ က ပါ အတိိုင ်း 

 ပတ  ပတ သ ်းသ ်းခဖ   ပထ ်းပါသည  - 

 

“အ ွွဲွဲ့ဝင့်န ိုင့်ငတံစ့်န ိုင့်ငသံည့် မည့်သည့် အလပခအလနမ  ေးတငွ့်မဆ ို အပိိုေ  ၄၃တငွ ခဖ   ပထ ်းသည   

ရိုပ သမိ ်း ြေင ်း မ ပိုနိိုင ခသ  ပင့်မတ ဝန့်ဝတတ ရ ေးမ  ေးက ို မ  ိုက့်န ပခင့်ေးအတကွ့် မည့်သည့် အလ က င့်ေး 

ပပခ က့်မျှ မလပေးန ိုင့်လစရ။”51 

 

ထိို  ခ က င   အဆိိုပါတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို COVID-19 က  သိို  ခသ  အမ  ်း ပည သကူ ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အခရ်း 

ခပေါ်အခ ြေအခေတစ ရပ ၌ပင လျှင  တ ဖည ်း ဖည ်းြေ င ်းမဟိုတ ဘ  ြေ က ြေ င ်းလက ငင ်း အခက င အထည  

ခဖ  ရမည ။ ယင ်းအြေ က နငှ  အည  COVID-19 ဆိိုင ရ  ၎င ်း၏ ထိုတ  ပေ ြေ က တွင  CESCR က ဤကပ ခရ ဂါ 

အခပေါ် နိိုင ငမံ  ်း၏တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှုမ  ်းတွင  “သခဘ တူစ ြေ ိုပ က သတ မှတ ထ ်းခသ  ပင မတ ဝေ  

ဝတတ ရ ်းမ  ်း အေမိ  ဆံို်းကိိုပင  ဥ ်းစ ်းခပ်းသင  သည ” ဟို ခဖ   ပထ ်းပါသည ။52 

 

ESCR အ ်း ကေ  သတ  ြေင ်း သိို  မဟိုတ  တ ်း မစ  ြေင ်းခဆ င ရွက နိိုင သည    ဖစ နိိုင ခြေ နငှ  ပတ သက ၍ ICESCR 

၏ အပိိုေ  ၄ တွင  ခအ က ပါအတိိုင ်း  ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းပါသည  - 

“ဤစ ြေ ိုပ နငှ  အည  သက ဆိိုင ရ နိိုင ငကံ အဆိိုပါအြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို ရရှိြံေစ ်းခစရ ၌ 

ယင ်းအြွေင  အခရ်းမ  ်း၏ သခဘ သဘ ဝနငှ   လိိုက ခလ  မှုရှိပပ ်း ေ မိိုကခရ်းစ လူ  ခဘ င ၏ အခထခွထ ွ

အက ိို်းစ ်းပွ ်း ဖံွွဲ့ ပဖိို်းတိို်းတက ခရ်းဟူခသ  တစ ြေိုတည ်းခသ  ရည ရွယ ြေ က နငှ  လည ်း ကိိုက ည ပါက 

ယင ်းနိိုင ငသံည  ဥပခေ ပဋ္ဌ ေ ်း၍ အဆိိုပါအြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို ကေ  သတ ြေ က မ  ်း  ပိုနိိုင သည ။” 

 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း၏အခ က င ်းအရ နငှ  ပတ သက ၍ “နိိုင ငမံ  ်းက အကေ  အသတ မ  ်း 

ြေ မှတ  ြေင ်းကိို ြွေင   ပိုရေ ထက  လူတစ ဥ ်းြေ င ်း၏ အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို က ကွယ ရေ  အဓိက ရည ရွယ ခ က င ်း” 

CESCR က အပိိုေ  ၄ တငွ  ရှင ်းလင ်းခ ပ  က ်းထ ်းပါသည ။53 က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းအခပေါ်  

တ ်း မစ ြေ က မ  ်းသည  ဥပခေနငှ  ည ညွတ ခစခရ်းအတွက  ၎င ်းသည  ဥပခေနငှ  အည  ဖစ ရမည ၊ 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း သခဘ သဘ ဝနငှ   ကိိုက ည ရမည ၊ တရ ်းဝင ပပ ်း ဥပခေနငှ  ည ညွတ ခသ 

ရည ရွယ ြေ က မ  ်းခဖ  ခဆ င ရေ အတွက  ဖစ ရမည ၊ အမေှ တကယ လိိုအပ ရမည ၊ အြေ ိို်းအစ ်းည မျှရမည ၊ 

 
51 General Comment 14, para 47. 
52 CESCR COVID-19 Statement, para 12. 
53 General Comment 14, paras 28-9. 



 ဖစ နိိုင သမျှ ကေ  သတ မှု အေည ်းဆံို်းေည ်းလမ ်း ဖစ ရမည ၊ က လအကေ  အသတ  ဖင   ဖစ ရမည ၊ 

 ပေ လည သံို်းသပ မှု ပိုရမည ။54 COVID-19 ဆိိုင ရ  အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခေစ မံြေ က မ  ်းခ က င   က ေ ်းမ ခရ်း 

ခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ  အခထ က အပံ မ  ်း၊ ပစစည ်းမ  ်းနငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း ရရှိနိိုင မှုကိို ကေ  သတ  သိို  မဟိုတ  

တ ်း မစ  ြေင ်းကိို အခ က င ်း ပြေ က ြိေိုင မ ခ က င ်း  ပသနိိုင ရေ  အဆိိုပါအစ အမံမ  ်းသည  ခအ က ခဖ   ပပါ 

သတ မှတ ြေ က မ  ်းနငှ   ကိိုက ည ရမည ။ 

 

(က) ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှုမပပြုပခင့်ေး - “  တ ိုင့်ေး” က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ အခွင ့်အလရေး ရပ ိုင့်ခွင ့် 

 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်းမ ပိုရမည   အခ ြေြံေသခဘ တရ ်းမ  ်းပါဝင သည   သ တူည မျှမှုနငှ   ဥပခေတူည စွ  

အက အကွယ ရရှိမှု အြွေင  အခရ်းမ  ်းသည  အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေအတွက  အဓိကက  

ပါသည ။ ESCR အတွက  သ ်းသေ  မဟိုတ ဘ  ခယဘိုယ  အ ပည  ပည ဆိိုင ရ ဥပခေနငှ   တရ ်းဥပခေ 

စိို်းမိို်းခရ်းစည ်းမ ဉ််းမ  ်း၏ တစ စတိ တစ ပိိုင ်းလည ်း ဖစ ခသ  သ တူည မျှမှုနငှ   ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမ ပို ြေင ်းနငှ   

ပတ သက ၍ ကမ္ တစ ဝှမ ်းလက ြံေက င  သံို်း ကခသ  စနံှုေ ်းမ  ်းရှိပါသည ။ အ ပည  ပည ဆိိုင ရ  

လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေတွင  သ တူည မျှမှုနငှ   တူည ခသ အက အကွယ ရရှိြွေင  နငှ   ပတ သက ၍ တိက  

တိိုခတ င ်းခသ  ခဖ   ပြေ က တစ ြေိုသည  ICCPR အပိိုေ  ၂၆ တွင  ပါဝင ပပ ်း ခအ က ပါအတိိုင ်း  ပဋ္ဌ ေ ်း 

ထ ်းပါသည 55 - 

 

“လူတိိုင ်းသည  ဥပခေခရှွဲ့ခမ ှက တွင  အည အမျှ ဖစ ပပ ်း ဥပခေ၏ အက အကွယ ကိို ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု 

တစ စံိုတစ ရ မရှဘိ  ည တူည မျှ ြံေစ ်းပိိုင ြွေင  ရှိသည ။ ဤတွင  ဥပလေသည့်   သ ေးအ ေး ံိုေးအလပေါ်  

ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှုမည့်သည့်မဆ ိုက ို တ ေးပမစ့်လပေးရမည့်ပ စ့်ပပီေး၊ လူမ ိို်း၊ အသ ်းခရ င ၊ လငိ ၊ 

ဘ သ စက ်း၊ ဘ သ ခရ်း သိို  မဟိုတ  အ ြေ ်းအယူအဆ၊ အမ ိို်းသ ်းဇ စ  မစ  သိို  မဟိုတ  

လူမှုခရ်းဇ စ  မစ ၊ ဥစစ ဓေ၊ မ ိို်းရိို ်းဇ တိနငှ   အ ြေ ်းအဆင  အတေ ်း ြေ ်းေ ်း ြေင ်း စသည တိို  အခပေါ် 

အခ ြေြံေသည   ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆရံမှုမှ ထ လရ က့်လသ  အက အကယွ့်က ို တ ညီစွ ရရှု  လစရမည့်။” 

 

ဤ ပဋ္ဌ ေ ်းြေ က သည  နိိုင ငအံ ်းလံို်းက သခဘ တူည ြေ  ခသ  ၁၉၉၃ ြေိုနစှ  ဗ ယင ေ ခ ကည ြေ က နငှ   

ခဆ င ရွက မှုအစ အစဉ် (1993 Vienna Declaration and Programme of Action) တွင လည ်း 

 ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းသည   ကမ္  လူ  အြွေင  အခရ်းခ ကည စ တမ ်း အပိိုေ  ၇ ကိို ထင ဟပ ခစသည ။56 

အဆိိုပါစနံှုေ ်းမ  ်းကိို ဥပမ အ ်း ဖင   ကိုလသမဂ္လူ  အြွေင  အခရ်းခက  မတ ၏ အခထခွထမှွတ ြေ က  ၂၈ 

 
54 Id. 
55 International Covenant on Civil and Political Rights], Article 26. 
56 World Conference on Human Rights in Vienna, Vienna Declaration and Programme of Action (25 June 1993), 

para 5, available: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx. 



(အမ ိို်းသမ ်းနငှ   အမ ိို်းသ ်းအ က ်းသ တူည မျှမှု)57 နငှ   အခထခွထမှွတ ြေ က  ၁၈ 

(ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမ ပို ြေင ်း)58တိို  တွင  ပိိုမိို ပည  စံိုစွ  ထည  သွင ်း ပဋ္ဌ ေ ်းလ ြေ  ပါ သည ။ 

 

ထိို   ပင  သ တူည မျှမှုနငှ   ြွေ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်းမ ပိုမှုတိို  အတွက  ကိစစရပ တစ ြေိုြေ င ်းအလိိုက  

ခဖ   ပြေ က မ  ်းသည  အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်းစေစ ၏ အဓိကသခဘ တူစ ြေ ိုပ မ  ်းအ ်းလံို်းတွင  

ပါဝင  ကပါသည ။ ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှုကိိုလည ်းခက င ်း၊ သ တူည မျှမှုနငှ   တူည ခသ အက အကွယ တိို    ငင ်း 

ပယ ြံေရမှုကိို လည ်းခက င ်း  ကံိုခတွွဲ့လွယ ခသ  လအူိုပ စိုမ  ်းထ မှ ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းကိို က ကွယ ရေ  ရည ရွယ သည   

သခဘ တူစ ြေ ိုပ နငှ   အ ြေ ်းစနံှုေ ်းမ  ်းစွ  ရှိပါသည ။ ဥပမ အ ်း ဖင   ခအ က ပါတိို  ပါဝင သည  - 

•   မ  ြုေးလရေးခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှုပံိုစံအ ေး ံိုေးပလပ  က့်လရေးအပပည့်ပပည့်ဆ ိုင့်ရ ကနွ့်ဗန့်ေးရှင့်ေး (လူမ ိို်းအခပေါ် 

အခ ြေြံေ၍ အမှေ တကယ  သ တူည မျှမှုကိို  ပဋ္ဌ ေ ်းခပ်းသည )၊59 

• အမ  ြုေးသမီေးမ  ေးအလပေါ်နည့်ေးမ  ြုေးစံိုပ င ့်ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှု ပံိုစံပလပ  က့်လရေး ကနွ့်ဗန့်ေးရှင့်ေး (လိင နငှ   

က  ်း/မ  ဖစ တည မှုအခပေါ်အခ ြေြံေ၍ အမှေ တကယ  သ တူည မျှမှုကိို  ပဋ္ဌ ေ ်းခပ်းသည )၊60 

• ကလ ေးသ ငယ့်အခွင့် အလရေးဆ ိုင့်ရ ကနွ့်ဗန့်ေးရှင့်ေး (Convention on the Rights of the Child) 

(ကခလ်းသူငယ မ  ်း၏  ဖစ တည မှုမ  ်းနငှ   ထိုတ ခဖ  မှုမ  ်း မည သိို  ပင ရှိခစက မူ ၎င ်းတိို  အတွက  

အမှေ တကယ  သ တူည မျှမှုကိို  ပဋ္ဌ ေ ်းခပ်းသည )၊61 

• မသန့်စွမ့်ေးပိုဂ္ ြု ့်မ  ေး၏အခငွ့် အလရေးဆ ိုင့်ရ ကနွ့်ဗန့်ေးရှင့်ေး (မသေ စွမ ်းမ  ်းအတွက  ထခိရ က ပပ ်း 

သ တူည မျှမှုကိို  ပဋ္ဌ ေ ်းခပ်းသည )၊62 

• မ ရင့်ေးဌ လနတ ိုင့်ေးရင့်ေးသ ေးမ  ေး၏ အခွင့် အလရေးမ  ေးဆ ိုင့်ရ  ကို သမဂ္လ ကည စ တမ့်ေး 

(တိိုင ်းရင ်းသ ်းမ  ်းအတွက  အမှေ တကယ  သ တူည မျှမှုကိို  ပဋ္ဌ ေ ်းခပ်းသည )၊63 

• န ိုင့်ငပံ စ့်တည့်မှုအရ သ ို  မဟိုတ့် မ  ြုေးနယွ့်စိုအရ၊ က ိုေးကယွ့်ယံို ကည့်မှုအရ၊ ဘ သ စက ေးအရ 

  နည့်ေးစို ပ စ့်လနသ မ  ေး၏ အခွင့် အလရေးဆ ိုင့်ရ လ ကည စ တမ့်ေး (မ ိို်းနယွ စိုအရ၊ 

ကိို်းကွယ ယံို ကည မှုအရနငှ   ဘ သ စက ်းအရ လူေည ်းစိုမ  ်းအတွက  အမှေ တကယ  သ တ ူ

ည မျှမှုကိို  ပဋ္ဌ ေ ်းခပ်းသည )၊64 

 
57 UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and 

Women (art.3 of the International Convention on Civil and Political Rights) CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (29 March 

2000). 
58 UN Human Rights Committee (HRC) General Comment No. 18: Non-discrimination (art.2 of the International 

Convention on Civil and Political Rights) HRI/GEN/1/Rev.1 (10 November 1989) 
59 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 5(iv). 
60 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Article 12. 
61 Convention on the Rights of the Child, Article 24. 
62 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 25.. 
63 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2 October 2007), Article 21. 
64 United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 

Minorities (3 February 1992). 



•   င့်စ တ့်တ မ့်ေးညွှတ့်မှု၊   င့်ဝ လသသခံယ မှုနငှ့်စပ့်  ဉ်ေးသည ့် အပပည့်ပပည့်ဆ ိုင့်ရ     အခွင့် အလရေး 

ဥပလေက င့် သံိုေးပခင့်ေးဆ ိုင့်ရ  ယ ိုဂ  က တ စည့်ေးမ ဉ်ေးမ  ေး (လိင စတိ တိမ ်းညွှတ မှု၊  လိင ဝိခသသ 

ြံေယူမှုနငှ   ပတ သက ၍ အမှေ  တကယ  သ တူည မျှမှုကိို  ပဋ္ဌ ေ ်းခပ်းသည )။65 

 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်းမ ပိုခရ်းနငှ   တူည ခသ အက အကွယ အတွက  အခထခွထကွ ကွယ မှုမ  ်းအ ပင  

လူ  အြွေင  အခရ်း သခဘ တူစ ြေ ိုပ မ  ်းအ ်းလံို်းတွင  အဆိိုပါစ ြေ ိုပ မ  ်းအရ က ကွယ ထ ်းခသ  အြွေင  အခရ်း 

မ  ်းကိို ြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်းမရှိဘ  ရရှိခစခရ်းအ မြံေခ က င ်းခသြေ  ခစရေ  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို နိိုင ငမံ  ်း 

အခပေါ် ြေ မှတ ထ ်းပါသည ။ ထိို  ခ က င   ICESCR ၏ အပိိုေ  ၂(၂)တွင  ESCR ကိို ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမရှဘိ  အ မြေ ံ

ခပ်းရမည  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းအ ်း နိိုင ငမံ  ်းအခပေါ်  ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းပါသည ။ CESCR တငွ  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမ ပို 

 ြေင ်းအ ်း “ြေ က ြေ င ်းလက ငင ်း၊ တပပိိုင ေက တည ်း ခဆ င ရွက ရမည   တ ဝေ ဝတတ ရ ်း” အ ဖစ  ခဖ   ပထ ်း 

ပါသည ။66 အခရ်းကက ်းသည မှ  CESCR က သ တူည မျှမှုဟူသည တွင  သမရိို်းက ဆေ ခသ  သ တူည မျှမှု 

 ဖစ ရံိုမဟိုတ ၊ အမှေ တကယ ထခိရ က ခသ  သ တူည မျှမှုလည ်း ပါဝင သင  ခ က င ်း တသတ မတ တည ်း 

အတည  ပိုလ ြေ  ပါသည ။67 သ တူည မျှမှုအ ်း ဤက  သိို  ေ ်းလည သခဘ ခပါက မှုကိို အခ ြေြံေ၍ “ြွေ  ြေ ်း 

ဆက ဆမံှုမ ပို ြေင ်းနငှ   သ တူည မျှမှုတိို  သည  အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေ၏ အခ ြေြံေက ခသ  

အစတိ အပိိုင ်းမ  ်း ဖစ ပပ ်း၊ စ ်းပွ ်းခရ်း၊ လူမှုခရ်းနငှ   ယဉ်က ်းမှုအြွေင  အခရ်းမ  ်း က င  သံို်း၊ ြေံစ ်းနိိုင မှုအတကွ  

မရှိမ ဖစ လိိုအပ သည ” ဟို CESCR ကခဖ   ပြေ  ပါသည ။68 

 

သ တူည မျှမှုနငှ   ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမ ပိုရေ  လိိုအပ ြေ က တိို  အခပေါ် ဤေည ်းလမ ်း ဖင   ြေ ဉ််းကပ  ြေင ်းသည  

အက ိို်းဆက မ ိို်းစံိုရှပိါခသ  လည ်း ဤစ တမ ်းတွင  အ ပည  အဝ မခဖ   ပနိိုင ပါ။ သိို  ခသ  လည ်း 

ဤထခိရ က ခသ ေည ်းလမ ်းတွင  အ ြေ ်းခသ အရ မ  ်းအ ပင  ခအ က ပါတိို  လိိုအပ သည ဟို လက ြံေထ ်း 

ခ က င ်း မတှ သ ်းရေ  အခရ်းကက ်းပါသည  - 

 

၁။ အမ  ြုေးမ  ြုေးလသ ၊ ဘံိုပ စ့်လပေါ်လနလသ  ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှု - “အမ ိို်းမ ိို်းခသ ”၊ ဘံို ဖစ ခပေါ်ခေခသ  

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ပံိုစမံ  ်းကိို ထည  သွင ်းစဉ််းစ ်း ြေင ်း၊69 

 
65 The Yogyakarta Principles, Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to 

Sexual Orientation and Gender Identity (2007), Principle 17, available at: 

https://www.refworld.org/pdfid/48244e602.pdf, 

(Principle 17); The Yogyakarta Principles Plus 10, Additional Principles and State Obligation on the Application of 

International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Expression and Sex Characteristics to 

Complement the Yogyakarta Principles (10 November 2017) available at: 

https://www.refworld.org/docid/5c5d4e2e4.html. 
66 General Comment 20, para 7. 
67 Id, para 8. 
68 Id. 
69 Id para 27. 



၂။ အမ  ေးပပည့်သ နငှ ့် ပိုဂ္  က ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှု - နိိုင ငမံ  ်းသည  အမ  ်း ပည သူနငှ   ပိုဂ္လိက 

အဖွ ွဲ့အစည ်း နစှ မ ိို်းလံို်းက ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ ရေ  ဥပခေမ  ်း ပဋ္ဌ ေ ်းရေ  

လိိုအပ ြေ က ၊70 

၃။ ယ ယအီထ ေးအစီအမံမ  ေး - “ယ ယ အထ်ူးအစ အမံမ  ်း” ပံိုစ ံဖင   “အ ပိုသခဘ ခဆ င  ခသ  

ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှု” ကိို ြွေင   ပိုခပ်းနိိုင ပပ ်း၊ လက ရှိနငှ   သမိိုင ်းအစဉ်အဆက ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှုကိို 

တိိုက ဖ က ရေ  လိိုအပ နိိုင ခ က င ်း အသအိမတှ  ပိုနိိုင  ြေင ်း၊71 

၄။ က  ြုေးလ က င့်ေးဆလီ   ့်လသ  ထည့် သငွ့်ေးစဉ်ေးစ ေးစီစဉ်လပေးမှုမ  ေး - ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုအ ်း 

တ ်း မစ  ြေင ်းတွင  မသေ စွမ ်းမ  ်းနငှ   ၎င ်းကိိုလိိုအပ နိိုင သူမ  ်းအတွက  က ိို်းခ က င ်းဆ ခလ   ခသ  

ထည  သွင ်းစဉ််းစ ်းစ စဉ်ခပ်းမှုမ  ်း ခဆ င ရွက ခပ်းရေ  အ ပိုသခဘ ခဆ င ခသ  လိိုအပ ြေ က  

ပါဝင ခ က င ်း အသအိမတှ  ပို ြေင ်း၊72 နငှ   

၅။ စနစ့်အရ ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှု - “စေစ အရြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှု” ကိို ဆေ  က င ရေ  အ ပိုသခဘ  

ခဆ င ခသ  တ ဝေ ကိို ပိိုမိိုလက ြေံလ  က ြေင ်း။73 

 

အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေ၏အခထခွထစွည ်းမ ဉ််းတစ ရပ အ ဖစ 74 

လူ  အြွေင  အခရ်းအ ်းလံို်းကိို75 ESCR တစ ြေိုလံို်းအရ အပါအဝင  နိိုင ငသံ ်း ဖစ မှုအဆင  အတေ ်း 

မည သိို  ပင  ဖစ ခစက မူ လူတိိုင ်းအတွက  အ မြံေခပ်းရမည  ဖစ သည ။ CESCR အရ - 

 

“န ိုင့်ငသံ ေးပ စ့်မှုအလပေါ်အလပခခံ၍ သလဘ တ စ ခ ြုပ့်ပါ အခွင့် အလရေးမ  ေး ရရှ န ိုင့်လရေးက ို တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး 

မပပြုသင့် ပါ။ သလဘ တ စ ခ ြုပ့်ပါအခွင့် အလရေးမ  ေးသည့် ဥပလေဆ ိုင့်ရ  အဆင့် အတန့်ေးနငှ့် စ ရွက့် 

စ တမ့်ေးမည့်သ ို  ပင့်ရှ လစက မ  ေိုကခသည မ  ်း၊ ြိေိုလံိုသူမ  ်း၊ နိိုင ငမံ  သူမ  ်း၊ ခရွှွဲ့ခ ပ င ်းလိုပ သ ်းမ  ်းနငှ   

နိိုင ငတံက လူကိုေ က်ူးြေရံသမူ  ်းအစရှိသည   န ိုင့်ငသံ ေးမဟိုတ့်သ မ  ေးပါဝင့်သည ့်   သ ေးတ ိုင့်ေးအတကွ့် 

ပ စ့်သည့်။”76 

 

 
70 Id para 37. 
71 Id para 38-9. 
72 Id paras 9, 28. 
73 Id paras 12, 39. 
74 International Commission of Jurists, Promoting Non-Citizens’ Right to Work in South Africa, (April 2020), 

available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/04/South-Africa-Non-Citizens-Right-to-Work-

Advocacy-Analysis-Brief-2020- ENG-.pdf, pp 9-15. 
75 ဥပမ  ICCPR Article 25 တွင က ကွယ ထ ်းသည   အြေ ိိုွဲ့ခသ နိိုင ငခံရ်းအြေွင  အခရ်းမ  ်းကိို နိိုင ငသံ ်းမ  ်းအတွက သ  

အ မြေံခပ်းပါ သည ။ 
76 General Comment 20, para 30. 



ဤေည ်းလမ ်းသည  နိိုင ငသံ ်းနငှ   လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ  အ ဖရိကေ ခက  မရငှ 77၊ လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ  

အခမရိကေ ခေသတွင ်းတရ ်းရံို်း (Inter-American Court on Human Rights)78နငှ   လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ  

ဥခရ ပတရ ်းရံို ်းတိို  မှ လက ြံေက င  သံို်းသည  ေည ်းလမ ်းနငှ   အလ ်းတူသဏ္ဍ ေ တူပါသည ။79 

 

က ေ ်းမ ခရ်း ခစ င  ခရှ က မှုနငှ   တိိုက ရိိုက ပတ သက ၍ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အခထ က အပံ မ  ်း၊ 

ပစစည ်းမ  ်းနငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအ ်းလံို်းသည  “တ ်း မစ ထ ်းသည    မည သည  အခ က င ်းတရ ်းကိိုမဆိို 

အခ ြေြံေ၍ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်းမရှိဘ  ဥပခေတွင လည ်းခက င ်း၊ လက ခတွွဲ့တွင လည ်းခက င ်း အထ်ူးသ ဖင   

ထြိိေိုက အလွယ ဆံို်း သိို  မဟိုတ  ဖယ  ကဉ်ြံေရခသ  ကဏ္ဍမ  ်းအတွက ပါအဝင  အ ်းလံို်းမှ လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင  

ရမည ။”80 “က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို တေ ်းတူည မျှ ြံေစ ်း ြေင ်း သိို  မဟိုတ  က င  သံို်း ြေင ်းကိို 

ပယ ဖ က သည   သိို  မဟိုတ  ထြိိေိုက ခစသည  ” “ရည ရွယ ြေ က  သိို  မဟိုတ  အက ိို်းသက ခရ က မှု”  ဖင    

အထက ခဖ   ပပါ တ ်း မစ ထ ်းသည   မည သည  အခ က င ်းတရ ်းမ  ်းကိိုမဆိိုအခ ြေြံေ၍ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်း 

သည  ဥပခေနငှ  မည ညွတ ပါ။81 ြေ က ြေ င ်းလက ငင ်း ခဆ င ရွက ရမည  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းတစ ရပ အရ 

က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှု လက လှမ ်းမ ရရှအိခရ်းတငွ  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမရှိခစရေ  “အရင ်းအ မစ မ  ်း 

အလွေ အမင ်း အကေ  အသတ  ဖစ ခေသည   အြေ ိေ မ  ်း၌ပင လျှင ” ခသြေ  ခစရမည ဟို CESCR က 

အခလ်းအေက ထ ်းခ ပ  က ်းြေ  ပါသည ။82 

 

CESCR သည  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်းြံေရလွယ ခသ သူမ  ်း၏ က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ  

လိိုအပ ြေ က မ  ်း၊  အြွေင  အခရ်းမ  ်းနငှ   ပတ သက ၍လည ်း ထပ မရံှင ်းလင ်းခဖ   ပထ ်းပါသည ။ 

အဆိိုပါြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်း ြေရံလွယ သူမ  ်းတငွ  အမ ိို်းသမ ်းမ  ်း၊  LGBTQ ပိုဂိ္ိုလ မ  ်း၊ ကခလ်းသငူယ မ  ်းနငှ   

ဆယ ခက   သက မ  ်း၊ သက ကက ်းရွယ အိိုမ  ်း၊ ခရွှွဲ့ခ ပ င ်းခေထိိုင သူမ  ်း၊ မသေ စွမ ်းမ  ်းနငှ   

မူရင ်းဌ ခေတိိုင ်းရင ်းသ ်းမ  ်း ပါဝင သည ။83 

“လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ  မ ိို်းဆက ပွ ်းက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း”နငှ  ပတ သက ၍လည ်း သ ်း ြေ ်း အခထခွထ ွ

 
77 See for example Union Inter Africaine des Droits de l’Homme, Federation Internationale des Ligues des Droits 

de l’Homme and Others v. Angola, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 159/96 (1997): 

https://africanlii.org/afu/judgment/african-commission-human-and-peoples-rights/1997/6, para 18. 
78 Inter-American Court of Human Rights, Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants, 

Advisory Opinion OC- 18/03 of September 17, 2003, Series A, para 5. 
79 For a summary of relevant jurisprudence see: European Court of Human Rights, Guide on the case-law of the 

European Convention on Human Rights: Immigration, (31 August 2019) available at: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf. 
80 General Comment 14, para 12(b). 
81 Id, para 18. 
82 Id. 
83 Id paras 18-27. 



မှတ ြေ က တွင  ၎င ်းက ထပ မရံှင ်းလင ်းခ ပ  က ်းထ ်းပါသည ။84 ခယဘိုယ  ခဖ   ပရလျှင  လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   

မ ိို်းဆက ပွ ်းက ေ ်းမ ခရ်း ဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းဆိိုသည မှ  “လွတ လပ မှုမ  ်းနငှ   ြံေစ ်းြွေင  မ  ်းတစ စိုတစည ်းကိို 

ဆိိုလိိုပပ ်း ခအ က ပါ အြေ က လည ်းပါဝင သည ” – 

 

“  တစ့်ဦေး၏ က ိုယ့်ခနဓ က န့်ေးမ လရေး၊   င့်ပ ိုင့်ေးဆ ိုင့်ရ ၊ မ  ြုေးဆက့်ပွ ေးက န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ  

က စစရပ့်မ  ေးနငှ့်  ပတ့်သက့်၍  တွ့် ပ့်ပပီေး တ ဝန့်ယ မှုရှ လသ  ဆံိုေးပ တ့်ခ က့်မ  ေးနငှ ့် လရွေးခ ယ့်မှုမ  ေး 

ခ မှတ့်ပ ိုင့်ခွင ့်၊  အ ကမ့်ေး က့်မှု၊ အက ပ့်က ိုင့်မှုနငှ့်  ခွွဲပခ ေးဆက့်ဆမံှုတ ို  မှ  တွ့် ပ့်ပ ိုင့်ခွင ့်။ ရပိိုင ြွေင  မ  ်း 

ဟူသည တွင  အလံို်းစံိုခသ  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အခထ က အပံ မ  ်း၊ ပစစည ်းမ  ်း၊ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းနငှ   

သတင ်းအြေ က  အလက မ  ်းကိို အခန ှင  အယှက မရှိ လက လှမ ်းမ ရယူနိိုင ခရ်း ပါဝင ပပ ်း၊ 

ထိိုသိို  ရယူနိိုင  ြေင ်းအ ်း ဖင   လူတိိုင ်းသည  သခဘ တူစ ြေ ိုပ  အပိိုေ  ၁၂ ပါ လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   

မ ိို်းဆက ပွ ်းက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်း ကိို အ ပည  အဝြေံစ ်းနိိုင ရေ  

ခသြေ  ခစမည  ဖစ သည ။”85 

 

အ ြေ ်းအ ပည  ပည ဆိိုင ရ သခဘ တူစ ြေ ိုပ မ  ်းတငွ  သက ဆိိုင ရ  

ကက ်း ကပ အဖွ ွဲ့မ  ်း၏မှတ ြေ က  ပိုမှုမှတဆင   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အခထ က အပံ မ  ်း၊ ကိုေ ပစစည ်းမ  ်းနငှ   

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု မရှဘိ  လက လှမ ်းမ ရရှိြွေင  ဆိိုင ရ  အခ က င ်းအရ မ  ်းကိို အတအိလင ်း 

ထပ မံရှင ်းလင ်းခဖ   ပထ ်းပါသည ။86 

 

(ခ)  က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ အခွင ့်အလရေးက ို ပ ည့် ဆည့်ေးလပေးအပ့်ရမည ့် အစ ိုေးရ၏တ ဝန့်ဝတတ ရ ေးမ  ေး 

 

CESCR နငှ   အ ြေ ်းခသ အ ဏ ပိိုင မ  ်းသည  နိိုင ငခံတ  အစိို်းရမ  ်း၏ တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို “လ ေးစ ေးပခင့်ေး၊ 

က ကယွ့်ပခင့်ေးနငှ   ပ ည့် ဆည့်ေးပခင့်ေး” ဟူ၍ အဆင  သံို်းဆင  ြွေ ၍ စဉ််းစ ်းြေ   ကပါသည ။ အဆိိုပါတ ဝေ ဝတတ ရ ်း 

မ  ်းကိို ခအ က ပါအတိိုင ်း အက ဉ််းြေ ံို်းခဖ   ပနိိုင ပါသည  - 

 

 
84 General Comment 22, para 5. 
85 Id. 
86 See as examples: UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW 

General Recommendation No. 24: Women and Health (art.12 of the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women), A/54/38/Rev.1 (1999);UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General 

comment No. 15: The Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health (art. 24 of 

the Convention on the Rights of the Child) CRC/C/GC/15 (17 April 2013); UN Committee on the Rights of the 

Child (CRC), General comment No. 20: The Implementation of the Rights of the Child During Adolescence, 

CRC/C/GC/20 (6 December 2016); UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 36: The Right to 

Life (art.6 of the International Convention on Civil and Political Rights) CCPR/C/GC/35 (3 September 2019) 



“ICESCR ပါ ခ ြေခ ြေ မစ  မစ  ဖစ ခသ  အြွေင  အခရ်းမ  ်းနငှ  သက ဆိိုင သည   တ ဝေ ဝတတ ရ ်း 

အမ ိို်းအစ ်း သိို  မဟိုတ  အဆင   သံို်းဆင  ကိို သတ မှတ ြေ   ကပါသည  - ၁) လ ေးစ ေးရန့်တ ဝန့်ဝတတ ရ ေး - 

နိိုင ငခံတ   အစိို်းရမ  ်းအ ်း အြွေင  အခရ်းမ  ်းြံေစ ်းနိိုင မှုကိိုဟေ  တ ်းခသ  သိို  မဟိုတ  တ ်းဆ ်းခသ  

အစ အမံ သိို  မဟိုတ  လိုပ ရပ မ  ်းမှ ခရှ င  ကဉ်ရေ  သတ မှတ  ြေင ်း၊ ၂) က ကယွ့်ရန့်တ ဝန့်ဝတတ ရ ေး -  

နိိုင ငခံတ   အစိို်းရမ  ်းအ ်း စ ်းပွ ်းခရ်းလိုပ ငေ ်းမ  ်း သိို  မဟိုတ  လက ေက ကိိုင အဖွ ွဲ့မ  ်း အစရှိခသ  

တတိယပိုဂ္ိိုလ မ  ်းမှ အဆိိုပါ အြွေင  အခရ်းမ  ်းြံေစ ်းနိိုင မှုကိို ခန ှင  ယှက  ြေင ်း သိို  မဟိုတ  ထြိိေိုက  ြေင ်းကိို 

တ ်းဆ ်းက ကွယ ရေ  သတ မှတ  ြေင ်း၊ နငှ   ၃) အြွေင  အခရ်းမ  ်း  ဖည  ဆည ်းခပ်းရေ ဥ ်းတည ခသ  

အ ပိုသခဘ ခဆ င ခသ  အစ အမံမ  ်း ခဆ င ရွက  ြေင ်းအ ်း ဖင   အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို ပ ည့် ဆည့်ေးရန့် 

တ ဝန့်ဝတတ ရ ေး။”87 

 

အ ြေ ်း ESCR ၏ အဓိပပ ယ ခက က ယူမှုမ  ်းနငှ  ပတ သက ၍ CESCR သည  ၎င ်း၏ 

အခထခွထမွှတ ြေ က မ  ်းတွင  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းနငှ  ပတ သက ခသ  

အဆိိုပါတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်း၏ အက ံို်းဝင မှုေယ ပယ ကိို အခသ်းစတိ  ထပ မံရငှ ်းလင ်းထ ်းပါသည ။88 

 

 ၁။ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို ခလ်းစ ်းရေ  တ ဝေ ဝတတ ရ ်း 

 

ဤလ ေးစ ေးရန့်တ ဝန့်ဝတတ ရ ေးအရ နိိုင ငမံ  ်းသည  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အခထ က အပံ မ  ်း၊ ကိုေ စည နငှ   

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း လက ရှိလက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင မှုကိို ဟေ  တ ်းခန ှင  ယှက  ြေင ်းမှ ခရှ င  ကဉ်ရေ  လိိုအပ ပါသည ။ 

ထိိုသိို  ဟေ  တ ်းခန ှင  ယှက မှုသည  တိိုက ရိိုက  သိို  မဟိုတ  သွယ ဝိိုက ၍  ဖစ နိိုင ပါသည ။ ခလ်းစ ်းရေ  

တ ဝေ ဝတတ ရ ်းအ ်း ြေ ိို်းခဖ က ရ တွင  ခယဘိုယ အ ်း ဖင   လူတစ ဥ ်းြေ င ်း၏ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်း 

နငှ  စပ လ ဉ််းသည   “တည တံ ြေိိုင ပမ မှုကိို ြေ ိို်းခဖ က ခရ်းအတွက  မည သည  လိုပ ထံို်းလိုပ ေည ်း၊ မူဝါေ သိို  မဟိုတ  

ဥပခေဆိိုင ရ အစ အမံကိိုမဆိို  ခဆ င ရွက ခပ်း ြေင ်း၊ ကူည ပံ ပိို်းခပ်း ြေင ်း သိို  မဟိုတ  လက သင  ြံေ ြေင ်းမှ 

ခရှ င  ကဉ်[ ြေင ်း]” ပါဝင သည ။89 

 

 
87 International Commission of Jurists, Practitioners Guide on Adjudicating 

Economic, Social and Cultural Rights at National Level, No.8, (2014) available at: https://www.icj.org/wp- 

content/uploads/2015/07/Universal-ESCR-PG-no8-Publications-Practitioners-guide-2014-eng.pdf (“ICJ ESCR 

Practitioners Guide”), p 53; ICJ SA ESCR Guide, pp 33-41. 
88 A full list of CESCR’s General Comments are available here: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=1

1. 
89 SERAC and CESR v. Nigeria, African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 155/96, 

African Commission on Human and People’s Rights (2001), paras 61-2. 



“ခရှ င  ကဉ်ရမည  တ ဝေ ဝတတ ရ ်း”တစ ရပ အ ဖစ  သိို  မဟိုတ  ESCR အ ်း လက ရှိ ရရှိြေံစ ်းနိိုင မှုကိို 

ထြိေိိုက ခစ ြေင ်းအ ်း ခရှ င  ကဉ်ရေ  တ ဝေ တစ ရပ အ ဖစ  သတ မှတ ခလ ရှိခသ  လည ်း ခလ်းစ ်းရေ  

တ ဝေ ဝတတ ရ ်းအရ နိိုင ငမံ  ်းသည  ခအ က ပါသ ဓကမ  ်းအပါအဝင  ESCR အခပေါ် ဟေ  တ ်းခန ှင  ယှက မှုကိို 

တ ်းဆ ်းက ကွယ သည   အ ပိုသခဘ ခဆ င ခသ  အစ အမံမ  ်းကိိုလည ်း မ က ြေဏခဆ င ရွက ခပ်းရေ  

လိိုအပ ပါသည  -90 

 

• ESCR ကိို ခလ်းစ ်းမှုရှိခစရေ  သင  ခလ   သည   အင စတ က ျူ်းရှင ်းမ  ်း ဖွ ွဲ့စည ်းတည ခထ င  ြေင ်း၊ 

• ESCR ြေ ိို်းခဖ က မှုနငှ  ပတ သက ၍ စေစ တက စံိုစမ ်းစစ ခဆ်းမှုမ  ်းကိို ခဆ င ရွက ရေ  

ထခိရ က ခသ  တရ ်းမျှတစ ွစ ရင ခရ်းစေစ တစ ရပ  ထ ်းရှိ ြေင ်း၊ 

• အစိို်းရက ြေ ိို်းခဖ က ခသ  မည သည  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းကိိုမဆိို တံို   ပေ ခဆ င ရွက ရ တွင  

ထခိရ က ခသ  ကိုစ ်းမှုနငှ   အခလ   အစ ်းတိို  ကိို လက လှမ ်းမ ရရှိခအ င  ခဆ င ရွက ခပ်း ြေင ်း။ 

 

ထိို  ခ က င   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို ခလ်းစ ်းရေ တ ဝေ ဝတတ ရ ်းအရ နိိုင ငမံ  ်းသည  အေမိ  ဆံို်း 

အခေ ဖင   ခအ က ပါတိို  ကိို ခရှ င  ကဉ်ရေ  လိိုအပ ပါသည  -91 

 

• မည သည  လူပိုဂိ္ိုလ  သိို  မဟိုတ  လူအိုပ စိုမဆိိုမှ “တ ်းဆ ်းက ကွယ ထ ်းခသ ၊ ကိုသ၍ရခသ ၊  

ခရ ဂါသက သ ဖွယ ရှိခသ  က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို” တန့်ေးတ ညီမျှရရှ န ိုင့်မှုလပေးရန့် 

ပငင့်ေးဆန့်ပခင့်ေး သ ို  မဟိုတ့် ကန့်  သတ့်ပခင့်ေး၊ 

• က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုကိို လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ခရ်းတွင  တ ေးပမစ့်ထ ေးသည့်  မည့်သည့် ခွွဲပခ ေး 

ဆက့်ဆမံှု အမ  ြုေးအစ ေးမဆ ိုပပြု ိုပ့်ပခင့်ေး၊ 

• ရ ို ေးရ အစဉ်   တ ေးဆေီးက ကယွ့်မှု၊ ကိုသမှုအလ  အထမ  ေးနငှ ့် လဆေးဝါမ  ေးက ို တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး 

သ ို  မဟိုတ့်  ကန  ့် က လစပခင့်ေး။  

• လဘေးကင့်ေး ံိုပခံြုမှုမရှ လသ လဆေးဝါေးမ  ေးက ို လ ေးကကွ့်တင့်လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊ 

• “ကူ်းစက  ပေ  ပွ ်းနိိုင ခသ ခရ ဂါမ  ်းကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ  ြေင ်းနငှ   ထေိ ်းြေ ိုပ  ြေင ်း”အတွက  အပါအဝင  

ခြေင ်းြေ က အခေ ဖင   လိိုအပ သည မအှပ အတင့်ေးအ ကပ့်လဆေးကိုသမှုမ  ေးပပြု ိုပ့်ပခင့်ေး။ 

အဆိိုပါခြေင ်းြေ က  ကိစစရပ မ  ်းသည  “အခက င ်းဆံို်းလိုပ ထံို်းလိုပ ေည ်းမ  ်းနငှ   

သက ဆိိုင ရ နိိုင ငတံက စနံှုေ ်းမ  ်းကိို ခလ်းစ ်းလ က  တိက ပပ ်း ကေ  သတ ထ ်းခသ  

အခ ြေအခေမ  ်းအတိိုင ်း လိိုက ေ ရမည ”၊ 

• သ ေးဆက့်ပခ ေးလဆေးမ  ေး၊ လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ  မ ိို်းဆက ပွ ်းက ေ ်းမ ခရ်းထေိ ်းသမိ ်းမှုဆိိုင ရ  အ ြေ ်း 

ေည ်းလမ ်းမ  ်း ရရှ န ိုင့်မှုက ို ကန့်  သတ့်ပခင့်ေး 

 
90 ICJ SA ESCR Guide, p 35. 
91 General Comment 14, para 34 



• “လိင ပည ခရ်းနငှ   သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းအပါအဝင  က ေ ်းမ ခရ်းနငှ   ဆက စပ ခသ  သတင ်း 

အြေ က အလက မ  ်း” ကိို ပိတ ပင  ြေင ်း၊ ထေိ ြေ ေ  ြေင ်း သိို  မဟိုတ  ရည ရွယ ြေ က ရှစွိ  လွှ မှ ်းခဖ   ပ ြေင ်း၊ 

• “က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ဆက စပ ခသ ကိစစရပ မ  ်း” တွင  ပပည့်သ မ  ေး၏ ပါဝင့်လဆ င့်ရွက့်န ိုင့်မှုက ို 

တ ေးဆေီးပခင့်ေး၊ 

• ခလ၊ ခရနငှ   ခ မဆ လွှ တိို  ကိို ညစ့်ညမ့်ေးလစပခင့်ေး၊ နငှ   

• အ ပည  ပည ဆိိုင ရ  လသူ ်းြေ င ်းစ ေ ခထ က ထ ်းမှုဥပခေကိို ြေ ိို်းခဖ က သည   လက ေက ကိိုင  

ပဋပိကခမ  ်းအတွင ်း ဖစ ပွ ်းသည မ  ်းအပါအဝင  ပပစ့်ေဏ့်လပေးသည့် အလနပ င့်  က န့်ေးမ လရေး 

ဝန့်လဆ င့်မှုမ  ေး ရရှ န ိုင့်လရေးက ို ကန့်  သတ့်ပခင့်ေး။ 

 

၂။  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို က ကွယ ရေ တ ဝေ ဝတတ ရ ်း 

 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို က ကယွ့်ရန့်တ ဝန့်ဝတတ ရ ေး အရ နိိုင ငမံ  ်းသည  ESCR ြေံစ ်းရရှိနိိုင မှုကိို 

တတိယပိုဂိ္ိုလ မ  ်း (နိိုင င ံဖတ ခက   ခက  ပိိုခရ်းရငှ ်းမ  ်း သိို  မဟိုတ   ပည တွင ်းရှအိမ ိို်းသ ်း စ ်းပွ ်းခရ်း 

လိုပ ငေ ်းစိုမ  ်း ဖစ ခစ၊ အစိို်းရမဟိုတ ခသ လူပိုဂိ္ိုလ မ  ်း ဖစ ခစ၊ လက ေက ကိိုင အဖွ ွဲ့မ  ်း ဖစ ခစ၊ သိို  မဟိုတ  

နိိုင ငခံတ  မဟိုတ ခသ  အ ြေ ်းမည သည  ခဆ င ရွက သူမဆိို ဖစ ခစ)မှ ဟေ  တ ်းခန ှင  ယှက  ြေင ်းကိို 

က ကွယ ရေ  ဥပခေ၊ မူဝါေနငှ   အ ြေ ်းထေိ ်းသမိ ်းကက ်း ကပ ခရ်းအစ အမံမ  ်း အပါအဝင  အစ အမံမ  ်းကိို 

လက ဥ ်းမှုရယူ၍ ခဆ င ရွက ထ ်းရှရိေ  လိိုအပ ပါသည ။92 ဤတ ဝေ ဝတတ ရ ်းအရ “လူပိုဂိ္ိုလ တစ ဥ ်းနငှ   

တတိယပိုဂ္ိိုလ အ က ်း အ ဏ ဟေ ြေ က မည မှုရှိခသ အြေါတွင ” ယင ်းသက ဆိိုင ရ နိိုင ငကံ “ပိိုမိို 

ထခိရ က ခသ  အစ အမံတစ ရပ ” ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ ခ က င ်း CESCR က အသ ိအမှတ  ပိုြေ  ပါသည ။93 

 

ခယဘိုယ အ ်း ဖင   က ကွယ ရေ တ ဝေ ဝတတ ရ ်းအရ အ ြေ ်းခသ အရ မ  ်းအ ပင  ခအ က ပါတိို  ကိို 

ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ ပါသည  -94 

• ESCR နငှ  ပတ သက ခသ  ဥပလေပပြုပခင့်ေး၊ မ ဝါေမ  ေးနငှ့်  အစီအစဉ်မ  ေး ခ မှတ့်လဆ င့်ရွက့်ပခင့်ေး၊ 

• ပိုဂ္လိကကဏ္ဍ၏ခဆ င ရွက မှုမှခပေါ်ခပါက လ ခသ  ESCR အခပေါ် “ပခ မ့်ေးလပခ က့်မှုမ  ေးမှ 

အက အကယွ့်လပေးပခင့်ေး” 

• ESCR နငှ  ပတ သက ခသ  ထိုတ့်ကိုန့်မ  ေးနငှ့်  ဝန့်လဆ င့်မှုမ  ေး ထ န့်ေးခ ြုပ့်ပခင့်ေးနငှ့်  ထ န့်ေးလက  င့်ေးပခင့်ေး၊  

• ESCR အခပေါ်သက ခရ က မှုရှိခသ  ဝေ ခဆ င မှုခပ်းသူမ  ်းမှ ပည ရှင့်ဆ ိုင့်ရ စံနှုန့်ေးမ  ေးအ ေး 

လ ေးစ ေး  ိုက့်န လစပခင့်ေး၊ 

• ESCR ရရှမိှုကိိုကေ  သတ ခသ  ထ ခ ိုက့်လစသည့် အလ  အထမ  ေးက ို တ ေးဆေီးက ကယွ့်ပခင့်ေး၊ နငှ   

 
92 ICJ SA ESCR Guide, pp 35-6. 
93 ICJ ESCR Practitioners Guide, p 59 
94 ICJ SA ESCR Guide, p 37. 



• တတိယပိုဂ္ိိုလ မည သူမဆိို၏ လိုပ ရပ မ  ်းနငှ   ခဆ င ရွက မှုမ  ်းသည  ESCR နငှ  ပတ သက  

ခသ သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းရရှိနိိုင မှုကိို ကေ  သတ  ြေင ်းမရှိခအ င  ခသြေ  ခစရေ  ၎င ်းတိို  အ ်း 

လစ င့်  ကည့် စစ့်လဆေးပခင့်ေးနငှ့်  ထ န့်ေးသ မ့်ေးကကေီး ကပ့်ပခင့်ေး။ 

 

ESCR အ ်း တတိယပိုဂ္ိိုလ မ  ်းက ြေ ိို်းခဖ က  ြေင ်းကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ ရေ  အစ အမံမ  ်း စ စဉ်ခဆ င ရွက ရေ  

လိိုအပ သည  အ ပင  နိိုင ငမံ  ်းသည  “အဆိိုပါအစိို်းရမဟိုတ ခသ အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်း၏ အ ပိုအမကူိို 

ထေိ ်းြေ ိုပ ရ တွင  လံိုခလ က ခသ အခလ်းထ ်းစစိစ မှု ပိုလိုပ ရေ  နိိုင ငမံ  ်းက ပ က ကွက  ြေင ်းခ က င   

ခပေါ်ခပါက လ သည   စ ်းပွ ်းခရ်း၊ လူမှုခရ်းနငှ   ယဉ်ခက ်းမှုအြွေင  အခရ်းြေ ိို်းခဖ က မှုမ  ်း” အတွက  အစိို်းရမ  ်း 

ကိိုယ တိိုင ကလည ်း တိိုက ရိိုက တ ဝေ ရှိနိိုင ပါသည ။95 

 

ထိို  ခ က င   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို က ကယွ့်ရန့်တ ဝန့်ဝတတ ရ ေးအရ နိိုင ငမံ  ်းသည  အေမိ  ဆံို်း 

အခေ ဖင   ခအ က ပါအြေ က မ  ်းပါဝင ခသ  အစ အမံမ  ်းကိို စ စဉ်ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ ပါသည  -96 

 

• ခအ က ပါတိို  ခသြေ  ခစရေ  “ဥပခေ ပို ြေင ်း” နငှ   အ ြေ ်းအစ အမံမ  ်းစ စဥ ခဆ င ရွက  ြေင ်း - 

o တန့်ေးတ ညီမျှရရှ န ိုင့်မှု - တတိယပိုဂိ္ိုလ မ  ်းက ခပ်းအပ သည   “က ေ ်းမ ခရ်းခစ င   

ခရှ က မှုနငှ   က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ပတ သက ခသ  ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို တေ ်းတူည မျှရရှိ နိိုင မှု၊ 

o ပိုဂ္  ကပ ိုင့်ပပြု ိုပ့်ပခင့်ေးလ က င ့် သက့်လရ က့်မှုမ  ေးက ို ထ န့်ေးခ ြုပ့်ပခင့်ေး - 

“က ေ ်းမ ခရ်းကဏ္ဍ အ ်း ပိုဂ္လိကပိိုင  ပိုလိုပ  ြေင ်း”သည  “က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

အခထ က အပံ မ  ်း၊ ကိုေ စည နငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း ရရှိနိိုင မှု၊ လက လှမ ်းမ မှု၊ လက ြံေနိိုင မှုနငှ   

အရည အခသွ်းတိို  အခပေါ် ပြိေမ ်းခ ြေ က မှုတစ ရပ ” မဟိုတ ပါ။ 

o လ ေးကကွ့်တင့်လရ င့်ေးခ မှုက ို ထ န့်ေးခ ြုပ့်ပခင့်ေး - “ခဆ်းဝါ်းကိုသမှုဆိိုင ရ  

ပစစည ်းကရိိယ မ  ်းနငှ   ခဆ်းဝါ်းမ  ်း” ခ ်းကွက တင ခရ င ်းြေ မှုကိို ထေိ ်းြေ ိုပ  ြေင ်း။ 

o က န့်ေးမ လရေးဆ ိုင့်ရ ပည ရှင့်စံနှုန့်ေးမ  ေး - က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ ပည ရှင အ ်းလံို်းသည  

ပည ခရ်း၊ အတတ ပည နငှ   က င  ဝတ စည ်းကမ ်းဆိိုင ရ  သင  ခလ   ခသ စနံှုေ ်းမ  ်း”ကိို 

 ပည  မ  ြေင ်း။ 

• ထြိေိိုက မှု ဖစ ခစခသ  လူမှုခရ်းနငှ   ဓခလ ထံို်းတမ ်းဆိိုင ရ အခလ အထမ  ်းသည  “မ ်းမဖွ ်းမ ၊ မ ်းဖွ ်းပပ ်း 

ခစ င  ခရှ က  ြေင ်း ရရှိနိိုင မှုနငှ   မိသ ်းစိုစ မံကိေ ်းတိို  ကိို ခန ှင  ယှက  ြေင ်းမရှိခစရေ ” ခသြေ  ခစ ြေင ်းနငှ   

အထ်ူးသ ဖင  ဤအခ ြေအခေနငှ  ပတ သက ၍ အမ ိို်းသမ ်းမ  ်းနငှ   ထြိိေိုက လွယ သမူ  ်း အခပေါ် 

ဖိအ ်းခပ်း ြေင ်းနငှ   က  ်း/မအခ ြေ ပိုအ ကမ ်းဖက  ြေင ်းမ  ်းကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ  ြေင ်း၊ 

 
95 Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights (1997), available at: 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/Maastrichtguidelines_.html. 
96 General Comment 14, para 35. 



•  “က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ပတ သက ခသ  သတင ်းအြေ က အလက နငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအ ်း  ပည သူမ  ်းက 

ရရှိနိိုင မှုကိို” တတိယပိုဂိ္ိုလ မ  ်းမှ ကေ  သတ  ြေင ်းမ ပိုရေ  ခသြေ  ခစ ြေင ်း။ 

 

၃။ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို  ဖည  ဆည ်းရေ  တ ဝေ ဝတတ ရ ်း 

 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို ပ ည့် ဆည့်ေးရန့်တ ဝန့်ဝတတ ရ ေးတွင  ထပ ခဆ င ်းတ ဝေ ြေွ သံို်းြေို ပါဝင ပပ ်း 

၎င ်းတိို  မှ  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို “ပံ ပိို်းကူည ရေ ”၊ “ခထ က ပံ ခပ်းအပ ရေ ”နငှ   “ မ င  တင ခပ်းရေ ” 

တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်း ဖစ  ကပါသည ။97 ဥ ်းစွ ပထမအခေ ဖင    ဖည  ဆည ်းရေ တ ဝေ ဝတတ ရ ်းတွင  

ခယဘိုယ အ ်း ဖင   ESCR ကိို “ ပည  ခ မ က ခစရေ အတွက  မရှိမ ဖစ လိိုအပ ခသ  အင စတ က ျူ်းရှင ်းဆိိုင ရ  

ယနတရ ်း”ကိို နိိုင ငခံတ  က ဖွ ွဲ့စည ်းတည ခထ င ခပ်း ြေင ်းပါဝင သည ။98 

 

ခယဘိုယ အ ်း ဖင   ပံ ပ ိုေးက ညီရန့်တ ဝန့် အရ အြွေင  အခရ်းြံေစ ်းြွေင  ရှိသူမ  ်းအ ်း ၎င ်းတိို  ကိိုယ တိိုင  ESCR အ ်း 

လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ခရ်းကိို စ မံြေေ  ြွေ ြွေင  ခပ်းခသ  အခ ြေအခေမ  ်းအ ်း နိိုင ငခံတ  က ဖေ တ ်းခပ်းရေ  သိို  မဟိုတ  

ပံ ပိို်းကူည ရေ  လိိုအပ ပါသည ။ ဤအြေ က တွင  ရှရိင ်းစွ အတ ်းအဆ ်းမ  ်းအ ်း ဖယ ရှ ်း ြေင ်းလည ်း 

ပါဝင နိိုင ပါသည ။ လထ က့်ပံ လပေးအပ့်ရန့်တ ဝန့် အရ နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   “လူတစ ဥ ်းြေ င ်း သိို  မဟိုတ  

လူအိုပ စိုမ  ်းက ၎င ်းတိို  ၏ ထေိ ်းြေ ိုပ နိိုင မှုထက ခက   လွေ သည   အခ က င ်းအရင ်းမ  ်းခ က င   ၎င ်းတိို   

အသံို်း ပိုနိိုင ခသ ေည ်းလမ ်းမ  ်း ဖင   အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို ၎င ်းတိို  ကိိုယ တိိုင ရယူနိိုင  ြေင ်းမရှိသည  အြေါတွင ” 

နငှ  /သိို  မဟိုတ  ပံ ပိို်းကူည ခပ်းမှု အစ အမံမ  ်းမှတဆင   ရယူနိိုင  ြေင ်းမရှိသည  အြေါတွင  ESCR 

လက လှမ ်းမ ရရှိမှုကိို တိိုက ရိိုက ခပ်း အပ ရေ  တ ဝေ ရှိပါသည ။ ခေ က ဆံို်းတွင  ပမ ြှင့် တင့်လပေးရန့်တ ဝန့် အရ 

အြွေင  အခရ်းမ  ်းအ ဖစ  ESCR နငှ  ပတ သက ၍လည ်းခက င ်း၊ ESCR မှလွှမ ်း ြေံိုသည  ကိစစရပ မ  ်း ဖစ သည  ၊ 

ဥပမ အ ်း ဖင   အ ဟ ရ (အစ ်းအစ ရရှိြွေင  )၊ သေ  ရှင ်းခရ်း (ခရရရှိြွေင  ) နငှ   

က ေ ်းမ ခရ်းအဆင  အတေ ်းနငှ  ပတ သက ၍လည ်းခက င ်း နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   ပည ခရ်း၊ 

သတင ်းအြေ က အလက နငှ   အသပိည  မ င  တင မှုဆိိုင ရ  လက ဥ ်းမှုရယူ ခဆ င ရွက ခသ  အစ အမံမ  ်းစွ ကိို 

စ စဉ်ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ ပါသည ။ ဤတ ဝေ အရ “ပံိုခပေါ် ရံို ၊ စေစ တက သတ မတှ  ပဋ္ဌ ေ ်း ြေင ်းမရှဘိ  

သခဘ တရ ်းခလ က ” ထက ပိိုမိိုခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ ပါသည ။99 

 

ခယဘိုယ အ ်း ဖင    ဖည  ဆည ်းရေ တ ဝေ ဝတတ ရ ်းအရ အ ြေ ်းခသ အရ မ  ်းအ ပင  ခအ က ပါတိို  ကိို 

ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ သည  -100 

 
97 Id, para 33. 
98 African Commission on Human and People’s Rights, Guidelines and Principles on Economic, Social and Cultural 

Rights in the African Charter on Human and Peoples' Rights, (2010), available at: 

http://www.achpr.org/instruments/economic-social- cultural/, para 10. 
99 ICJ SA ESCR Guide, pp 40-42. 
100 ICJ ESCR Practitioners Guide, p 62. 



 

• ESCR စ စဉ်ခပ်း ြေင ်းအတကွ  ကိုေ စည နငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအ ်း အစ အစဉ်ြေ မှတ  ြေင ်း၊ 

အခက င အထည ခဖ   ြေင ်းနငှ   ခစ င   ကည  စစ ခဆ်း ြေင ်းတိို  အတွက   ိုပ့်ထံိုေး ိုပ့်နည့်ေး စံနှုန့်ေးမ  ေး 

လရေးဆွွဲ သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

• ESCR စ စဉ်ခပ်း ြေင ်းအတကွ  လိိုအပ ခသ  စနစ့်မ  ေး၊ အလထ က့်အပံ မ  ေးနငှ့်   ိုပ့်ငန့်ေးစဉ်မ  ေး 

 န့်တေီးပခင့်ေး၊  

• ESCR တစ ြေိုတွင ပါဝင ခသ  ကိုေ စည  သိို  မဟိုတ  ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းခပ်းအပ  ြေင ်းအတွက  

အရင့်ေးအပမစ့်မ  ေးက ို  ံိုလ  က့်စွ ခွွဲလဝလပေးပခင့်ေး၊ 

• ESCR တစ ရပ စ စဉ်ခပ်း ြေင ်းအတွက  နိိုင ငခံတ  မလှိိုက ေ ရမည   တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို 

သတ မှတ ခသ   ံိုလ  က့်သည့်  ဥပလေပပဋ္ဌ န့်ေးခ က့်မ  ေး ပပဋ္ဌ န့်ေးအလက င့်အထည့်လ  ့်ပခင့်ေး၊ 

• (ESCR  ဖည  ဆည ်းနိိုင မှုကိို ခသြေ  ခစရေ  ၎င ်းတိို  ၏ ထေိ ်းြေ ိုပ မှုထက ခက   လွေ သည   

အခ က င ်းအရင ်းမ  ်းခ က င   ESCR ကိို ကိိုယ တိိုင မရယနူိိုင သူမ  ်း အေည ်းဆံို်းအ ်း ဖင   အပါအဝင ) 

လူတစ ဥ ်းြေ င ်းထ ံပစစည့်ေးမ  ေးနငှ့်  ဝန့်လဆ င့်မှုမ  ေး လထ က့်ပံ လပေးအပ့်ပခင့်ေး။ 

 

ထိို  ခ က င   CESCR က ၎င ်း၏ အခထခွထမွှတ ြေ က  ၁၄ တွင  ရငှ ်းလင ်းစွ ခဖ   ပထ ်းသည   က ေ ်းမ ခရ်း 

ဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို ပ ည့် ဆည့်ေးရန့်တ ဝန့်ဝတတ ရ ေးအရ နိိုင ငမံ  ်းသည  အ ြေ ်းခသ  အရ မ  ်းအ ပင  

ခအ က ပါတိို  ကိိုခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ သည  - 

 

• ဥပလေနငှ့်  မ ဝါေ - “ ဖစ နိိုင လျှင  ဥပခေ ပိုအခက င အထည ခဖ  ခဆ င  ြေင ်းအ ်း ဖင   အမ ိို်းသ ်း 

နိိုင ငခံရ်းနငှ   ဥပခေစေစ မ  ်း”တွင  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို အသအိမှတ  ပိုရေ နငှ   

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို ဖည  ဆည ်းခပ်းအပ ရေ အတွက  “အခသ်းစတိ  

စ မံကိေ ်းတစ ရပ  ပါဝင ခသ  အမ ိို်းသ ်းက ေ ်းမ ခရ်းမူဝါေတစ ရပ ” ြေ မှတ က င  သံို်း ြေင ်း၊ 

• က န့်ေးမ လရေးက ို  န့်ေးတေီးပခင့်ေး၊ ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေးနငှ့်  ပပန့် ည့်လက င့်ေးမွန့်လစပခင့်ေး - “က ေ ်းမ ခရ်း 

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း  ဖေ  ခဝ ြေင ်း” အ ်း ဖင  အပါအဝင နငှ   “ ပည သူမ  ်းအ ်း ၎င ်းတိို  ၏ 

က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ပတ သက ၍ ခက င ်းစွ သရိှိေ ်းလည မှု ဖင   ခရွ်းြေ ယ မှုမ  ်း  ပိုလိုပ နိိုင ရေ  

ပံ ပိို်းကူည ၍” “ ပည သအူ ်းလံို်း၏ က ေ ်းမ ခရ်းကိို ဖေ တ ်းရေ ၊ ထေိ ်းသမိ ်းရေ နငှ    ပေ လည  

ခက င ်းမွေ ခစရေ ” အစ အမမံ  ်း ခဆ င ရွက  ြေင ်း၊ 

• လထ က့်ပံ လပေးအပ့်ပခင့်ေး - “အဓိကကူ်းစက ခရ ဂါမ  ်းအတွက  က ကွယ ခဆ်းထိို်းနှမံှုအစ  

အစဉ်မ  ်း” အပါအဝင  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  ပစစည ်းမ  ်းနငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း စ စဉ်ခဆ င ရွက မှု 

ရှိခအ င  ခသြေ  ခစ ြေင ်း၊  

• တန့်ေးတ ညီမျှစွ ရရှ န ိုင့်မှု - က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  ပစစည ်းမ  ်းနငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအ ပင  “အဟ ရ 

 ပည  ဝခသ အစ ်းအစ နငှ   သေ  ရှင ်းခသ ခသ က သံို်းခရ၊ အခ ြေြံေခရဆိို်းနိုတ စေစ နငှ   သင  တင   



ခလ  က ပတ ခသ ခေအမိ နငှ   ခေထိိုင မှုအခ ြေအခေမ  ်း”ကိို တေ ်းတူည မျှစွ ရရှိနိိုင ခအ င  

ခသြေ  ခစ ြေင ်း၊  

• အမ  ေးပပည့်သ က န့်ေးမ လရေးအလပခခအံလဆ က့်အဦေး - တစ နိိုင ငလံံို်း အထ်ူးသ ဖင   

ခက ်းလက ခေသ မ  ်းတငွ  (ခဆ်းရံိုမ  ်း၊ ခဆ်းြေေ ်းမ  ်းနငှ   

အ ြေ ်းက ေ ်းမ ခရ်းအခထ က အပံ မ  ်းအပါအဝင ) လံိုခလ က ခသ  အမ  ်း ပည သကူ ေ ်းမ ခရ်း 

အခ ြေြံေအခဆ က အဥ ်းနငှ   အခထ က အပံ မ  ်း စ စဉ်ခပ်း ြေင ်း၊  

• က န့်ေးမ လရေးပည ရှင့်မ  ေးနငှ့်  လဆေးဝါေးကိုသလရေးတ ဝန့်ရှ သ မ  ေး - မ ိို်းဆက ပွ ်းက ေ ်းမ  

ခရ်းဝေ ခဆ င မှုမ  ်းနငှ   စတိ က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအပါအဝင  တစ နိိုင ငလံံို်း က ေ ်းမ ခရ်း 

ဝေ ခဆ င မှုအ ်းလံို်း စ စဉ်ခဆ င ရွက ခပ်း ြေင ်းအတွက  “ဆရ ဝေ မ  ်းနငှ   

အ ြေ ်းခဆ်းဝါ်းကိုသခရ်း တ ဝေ ရှသူမ  ်း” အတွက  သင  ခလ   ခသ  

ခလ က င  သင  က ်းမှုခပ်း ြေင ်းရှိခစ ြေင ်း ၊ 

• က န့်ေးမ လရေးအ မခံစနစ့် - အ ်းလံို်းတတ နိိုင သည   “အမ  ်း ပည သူ၊ ပိုဂ္လိက သိို  မဟိုတ  

နစှ ြေိုခပါင ်း က ေ ်းမ ခရ်းအ မြေံစေစ ” စ စဉ်ခပ်း ြေင ်း၊ 

• လဆေးဝါေးသိုလတသန - အထ်ူးသ ဖင   “HIV/AIDS ၊ လိင နငှ  မ ိို်းဆက ပွ ်းက ေ ်းမ ခရ်း၊ 

ဓခလ ထံို်းတမ ်းဆိိုင ရ အခလ အထမ  ်း၊ အမိ တွင ်းအ ကမ ်းဖက မှု၊ အရက အလွေ အက  ံ

ခသ က သံို်း ြေင ်းနငှ   ခဆ်းလိပ ၊ ခဆ်းဝါ်းနငှ  အ ြေ ်းခဘ်း ဖစ ခစခသ ပစစည ်းမ  ်းအသံို်း ပိုမှု” တိို  နငှ   

ပတ သက ၍ ခဆ်းဝါ်းသိုခတသေ၊ က ေ ်းမ ခရ်းပည ခပ်းနငှ   သတင ်းအြေ က အလက  မျှခဝခရ်း 

လှုပ ရှ ်းမှုအစ အစဉ်မ  ်း  မ င  တင ခပ်း ြေင ်း၊  

•  ိုပ့်ငန့်ေးခွင့်နငှ့်  သဘ ဝပတ့်ဝန့်ေးက င့်ဆ ိုင့်ရ  လဘေးအနတရ ယ့်မ  ေး - “ည ညွတ ခသ အမ ိို်း 

သ ်းမူဝါေ” တစ ရပ  အခက င အထည ခဖ  ပပ ်း စဉ်ဆက မ ပတ   ပေ လည သံို်းသပ  ြေင ်းအ ်း ဖင   

သဘ ဝပတ ဝေ ်းက င နငှ   လိုပ ငေ ်းြေငွ ဆိိုင ရ  က ေ ်းမ ခရ်းအနတရ ယ မ  ်း ခလျှ  ြေ ရေ  

အခထ က အထ ်းအခ ြေ ပို အစ အမံမ  ်း စ စဉ်ခဆ င ရွက ခပ်း ြေင ်း။  

 

(ဂ) အမ  ေးဆံိုေးရရှ န ိုင့်လသ  အရင့်ေးအပမစ့်မ  ေး 

 

ICESCR အပိိုေ  ၂(၁) အရ နိိုင ငမံ  ်းသည  “တစ နိိုင ငြံေ င ်းအလိိုက လည ်းခက င ်း၊ အထ်ူးသ ဖင   စ ်းပွ ်းခရ်းနငှ   

ေည ်းပည ဆိိုင ရ  နိိုင ငတံက အကူအည နငှ  ပူ်းခပါင ်းခဆ င ရွက မှု ဖင  လည ်းခက င ်း” “၎င့်ေး၏ အမ  ေးဆံိုေး 

ရရှ န ိုင့်လသ  အရင့်ေးအပမစ့်မ  ေးပ င့် ” ESCR ကိို လ ေးစ ေးရန့်၊ က ကယွ့်ရန့်နငှ   ပ ည့် ဆည့်ေးရန့် 

တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို  ပည  ခ မ က ခစရေ  လိိုအပ ပါသည ။101 

 

သိို  ခသ  လည ်း “အရင ်းအ မစ မ  ်းရရှိနိိုင မှု”သည  လိုပ ငေ ်းအဆင  မ  ်း ြေ မှတ ခဆ င ရွက ရေ  တ ဝေ ဝတတ ရ ်း 

အတွက  အခရ်းကက ်းခသ လိိုအပ ြေ က တစ ရပ  ဖစ ခသ  လည ်း “အဆိိုပါတ ဝေ ဝတတ ရ ်း၏ ြေ က ြေ င ်းလက ငင ်း 

 
101 ICESCR, Article 2(1). 



ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ ြေ က အ ်း ခ ပ င ်းလ  ြေင ်းမရှိသလိို အရင ်းအ မစ မ  ်း မခလ က ငမှုတစ ြေိုတည ်းကိို 

အခ က င ်း ပို၍ ခဆ င ရွက မှုအထမခ မ က  ြေင ်းကိို ြွေင  မ ပိုခ က င ်း” CESCR က ရှင ်းလင ်း 

ခဖ   ပထ ်းပါသည ။102 ထိို  ခ က င   နိိုင ငတံစ နိိုင င၏ံ အရင ်းအ မစ မ  ်းသည  “မလံိုခလ က ခ က င ်း 

 ပသနိိုင သည  တိိုင ” ထိိုနိိုင ငအံခေ ဖင   ESCR “ြေစံ ်းရရှိနိိုင မှုကိို တတ နိိုင သမျှခဆ င ရွက ခပ်းရေ ” 

လိိုအပ ခ က င ်း ခဖ   ပထ ်းပပ ်း ဖစ ပါသည ။103 အဆိိုပါအဓိပပ ယ ခက က ယူမှုမ  ်းသည  ESCR 

နငှ  ပတ သက ၍ တ ဖည ်း ဖည ်းြေ င ်း ခဆ င ရွက ရမည  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းနငှ   

ြေ က ြေ င ်းလက ငင ်းခဆ င ရွက ရမည   တ ဝေ  ဝတတ ရ ်းမ  ်း နစှ ရပ လံို်းအတွက  အက ံို်းဝင ပါသည ။ 

 

ဤအခ က င ်းအရ နငှ  ပတ သက ၍ “အရင ်းအ မစ မ  ်း” ဟိုဆိိုရ တွင  ခငခွ က်းအရင ်းအ မစ မ  ်းကိို သ လျှင  

ဆိိုလိို ြေင ်းမဟိုတ ခ က င ်း ေ ်းလည သခဘ ခပါက ရေ  အခရ်းကက ်းသည ။ အရင ်းအ မစ မ  ်းတငွ  

သ ဓကအ ်း ဖင   သဘ ဝအရင ်းအ မစ မ  ်း၊ လူသ ်းအရင ်းအ မစ မ  ်း (ခဆ်းဝါ်းကိုသခရ်းပည ရငှ မ  ်း၊ 

ရပ ရွ က ေ ်းမ ခရ်း ခစ င  ခရှ က မှုလိုပ သ ်းမ  ်းနငှ   ခစတေ  ဝေ ထမ ်းမ  ်းအစရှိသ ဖင  )၊ ေည ်းပည ဆိိုင ရ  

အရင ်းအ မစ မ  ်း (အင တ ေက  ဖင   စစ ခဆ်း ြေင ်း၊ စမ ်းသပ  ြေင ်းအတွက  ပစစည ်းကိရယိ မ  ်း)၊ နငှ   

သတင ်းအြေ က အလက ဆိိုင ရ အရင ်းအ မစ မ  ်း (COVID-19 နငှ   ၎င ်း၏ ကူ်းစက  ပေ  နှမံှုဆိိုင ရ  

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းအပါအဝင ) ပါဝင ပါသည ။104 

 

လူသ ်းအရင ်းအ မစ မ  ်းအပါအဝင အ ဖစ  ရရှိနိိုင ခသ အရင ်းအ မစ မ  ်းကိို 

ေ ်းလည သခဘ ခပါက  ြေင ်းသည  COVID-19 ကိစစအတွက  အခရ်းကက ်းပါသည ။ ဥပမ အ ်း ဖင   - 

တစ ဥ ်းြေ င ်းအခေ ဖင   က ေ ်းမ ခရ်း လိုပ သ ်းမ  ်း၏ အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို က ကယွ့်ရန့် တ ဝန့်ဝတတ ရ ေးကိို 

ြေ ိို်းခဖ က  ြေင ်းအ ပင  က ေ ်းမ ခရ်း ခစ င  ခရှ က မှုလိုပ သ ်းမ  ်းအ ်း COVID-19 နငှ   ထခိတွွဲ့ မှုနငှ   

ကူ်းစက မှုမှ တတ နိိုင သမျှ က ကွယ ခပ်းရေ  ပ က ကွက  ြေင ်းသည လည ်း နိိုင ငမံ  ်းက မိမိရရှိနိိုင ခသ  

အရင ်းအ မစ မ  ်း ဖင   ESCR အ ်း  ဖည  ဆည ်းရေ  တ ဝေ ဝတတ ရ ်းကိို ြေ ိို်းခဖ က  ြေင ်း  ဖစ ပါသည ။ 

 

ထိို  ခ က င   နိိုင ငမံ  ်းသည  လက ရှိ အရင ်းအ မစ မ  ်း ဖင  သ မက “၎င ်း၏ အမ  ်းဆံို်းရရှိနိိုင ခသ  

အရင ်းအ မစ မ  ်း ဖင  လည ်း” က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို  ပည  ခ မ က ခစရမည  ဖစ ပပ ်း၊ အဆိိုပါ 

အရင ်းအ မစ မ  ်းတွင  အသစ ရရှိခအ င ခဆ င ရွက နိိုင ခသ ထပ ခဆ င ်းအရင ်းအ မစ မ  ်း ရယအူသံို်း ပို ြေင ်း 

 
102 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, An Evaluation of the Obligation to Take Steps to the 

“Maximum of Available Resources” under an Optional Protocol to the Covenant, Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights, E/C.12/2007/1 (2007), para 9. 
103 Id. 
104 ICJ SA ESCR Guide, p 158-9; R Robertson, Measuring State Compliance with the Obligation to Devote the 

“Maximum Available Resources” to Realizing Economic, Social, and Cultural Rights, Human Rights Quarterly, 

Volume 16 (1994) p 695. 



လည ်းပါဝင ရေ  လိိုအပ ပါသည ။ ဤကိစစနငှ  ပတ သက ၍ နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   ခအ က ပါတိို  ကိို ခဆ င ရွက ရေ  

တ ဝေ ရှိသည  -105 

က။  က့်ရှ အရင့်ေးအပမစ့်မ  ေးက ို အလက င့်ေးဆံိုေးအသံိုေးခ ပခင့်ေး - အသံို်း ပိုနိိုင သည   အရင ်းအ မစ  

အ ်းလံို်းကိို ထခိရ က စွ  အသံို်း ပိုရေ ၊ နငှ   

ြေ။  က့်ရှ အရင့်ေးအပမစ့်မ  ေးက ို တ ိုေးခ ွဲွဲ့ ပခင့်ေး - (အ ြေ ်းခသ နိိုင ငမံ  ်း၏) နိိုင ငတံက ပူ်းခပါင ်း 

ခဆ င ရွက မှုနငှ   အကူအည အ ပင  ကိုမပဏ မ  ်း၊ အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းနငှ   ပိုဂိ္ိုလ တစ ဥ ်းြေ င ်း၏ 

“ပိုဂ္လိက” ထည  ဝင ပံ ပိို်းမှုမှတဆင   အရင ်းအ မစ မ  ်းပိိုမိိုရရှိခအ င  တိို်းြေ  ွဲ့  ြေင ်း။ 

 

COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ CESCR ၏ ထိုတ  ပေ ြေ က တွင  နိိုင ငမံ  ်းသည  “က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း 

အပါအဝင  စ ်းပွ ်းခရ်း၊ လူမှုခရ်းနငှ   ယဉ်ခက ်းမှုဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို  ပည  ခ မ က ခစရေ  

ရရှိနိိုင ခသ အရင ်းအ မစ မ  ်းအမ  ်းဆံို်းကိို မ ိုပ နှအံသံို်း ပိုရမည ” ဟိုရငှ ်းလင ်းခဖ   ပထ ်းပါသည ။106 ထိို   ပင  

နိိုင ငမံ  ်းသည  “COVID-19 ကိို တိိုက ဖ က ရေ  လိိုအပ ခသ အရင ်းအ မစ မ  ်း ရယူသံို်းစွ ရေ  

အ ်းထိုတ မှုအ ်းလံို်း”  ပိုလိုပ ရမည ဟို အခလ်းအေက ထ ်းခဖ   ပထ ်းသ ဖင   နိိုင ငမံ  ်းထမှံ 

“အရင့်ေးအပမစ့်မ  ေး သ မန့်ထက့်ပ ို၍ရယ အသံိုေးပပြုရန့်” လိိုအပ ခ က င ်း အသအိမှတ  ပိုထ ်းပါသည ။107 

 

ထိိုသိို  ခဆ င ရွက ရ တွင  “ဖယ  ကဉ်ြံေရခသ လူအိုပ စိုမ  ်းအခပေါ် စ ်းပွ ်းခရ်းဆိိုင ရ  ဝေ ထိုပ ဝေ ပိို်း ထပ ခဆ င ်း 

 ဖစ ခပေါ်လ ခစ ြေင ်းကိို ခရှ င  ကဉ်ရေ ” တတ နိိုင မျှ “သ တူည မျှမှုအရှဆိံို်းေည ်းလမ ်း ဖင  ” COVID-19 အ ်း 

တိိုက ဖ က ရမည ဟို CESCR က နိိုင ငမံ  ်းအ ်း သတိခပ်းထ ်းပပ ်း၊  ထိိုအြေ က ခ က င   

အရင ်းအ မစ မ  ်းြေွ ခဝြေ ထ ်းရ တွင  “အဆ ိုပါ  အိုပ့်စိုမ  ေး၏ အထ ေး  ိုအပ့်ခ က့်မ  ေးက ို ဦေးစ ေး 

လပေးလဆ င့်ရွက့်” သင  သည ဟို အတိအလင ်း ခဖ   ပထ ်းပါသည ။108 

 

နိိုင ငမံ  ်းစွ သည  ၎င ်းတိို  ၏ အရင ်းအ မစ မ  ်းကိို COVID-19 ဆိိုင ရ  တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှုမ  ်းနငှ   

ကိုစ ်းမှုအစ အမံမ  ်းအတကွ  စိုစည ်းသံို်းစွ ရေ  အသံို်းစရတိ မ  ်းကိို  ပင ဆင ြေ ိေ ည ိြေ   ကပါသည ။ အသံို်းစရတိ  

 ပင ဆင ြေ ိေ ည ိမှု၊ အတည  ပိုမှုနငှ   အခက င အထည ခဖ  မှု လိုပ ငေ ်းစဉ်တွင  နိိုင ငမံ  ်းသည  

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်း အပါအဝင  ဖစ ခသ  လည ်း ယင ်းြေ ည ်းသ ဟို ကေ  သတ မထ ်းသည   

လူ  အြွေင  အခရ်း အ ်းလံို်းကိို အ ပည  အဝ ပည  ခ မ က ခစ ြေင ်းအတွက  အသံို်းစရတိ သတ မှတ ြေ ထ ်းရေ  

၎င ်းတိို  ၏ တ ဝေ ဝတတ ရ ်းကိို နိို်း က ်းစွ  သတိ ပိုလ က ရှသိင  သည ။109 ထိို  ခ က င   COVID-19 အခပေါ် CESCR 

 
105 I Seiderman & TF Hodgson ”COVID-19 Symposium: COVID-19 Responses and State Obligations Concerning 

the Right to Health (Part 2)” Opinio Juris (1 April 2020): http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-

covid-19-responses-and- state-obligations-concerning-the-right-to-health-part-2/. 
106 CESCR COVID-19 Statement, para 14. 
107 Id, paras 14 and 25. 
108 Id, para 14. 
109 For detailed guidance on human rights compliant budgeting in on context see: ICJ SA ESCR Guide, p 136-154. 



၏ ထိုတ  ပေ  ြေ က တွင  COVID-19 အ ်း တိိုက ဖ က ရေ  အရင ်းအ မစ ရယူသံို်းစွ  ြေင ်း ဖင   သခဘ တူစ ြေ ိုပ ပါ 

အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို “အ ပည  အဝနငှ   တေ ်းတူည မျှစွ  ရရှိြေံစ ်းနိိုင ခအ င  အရင ်းအ မစ မ  ်း 

ခရရှည ရယူသံို်းစွ  ြေင ်းအတကွ  တွေ ်းအ ်း ဖစ လ မည ” ဟူခသ  ခမျှ  လင  ြေ က ကိို ခဖ   ပထ ်းပါသည ။110 

 

COVID-19 အခပေါ် နိိုင ငမံ  ်း၏ တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှုမ  ်းသည  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း 

 ပည  ခ မ က ခစရေ  အ ြေ ်းခသ အစ အမံမ  ်း၊ အထ်ူးသ ဖင   ပင မတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းအတွက  အသံို်းစရတိ  

ခလျှ  ြေ မှု သိို  မဟိုတ  ဥ ်းစ ်းခပ်းအဆင   ပေ လည ခ ပ င ်းလ မှုမ  ်းကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ ရေ  လိိုအပ ြေ က အ ်း 

ဆက လက ၍ သရိှိေ ်းလည သင  ပါသည ။ ဥပမ အ ်း ဖင   က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ခဆ င မှုမ  ်း အရည အခသ်ွး 

ခလျှ  ြေ  ြေင ်း၊ က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ပတ သက ခသ ခထ က ပံ မှုမ  ်း  ဖတ ခတ က  ြေင ်းနငှ   က ေ ်းမ ခရ်းအတွက  

အသံို်းစရိတ ြေ ထ ်းမှုမ  ်းဆိိုင ရ  အသံို်းစရတိ တစ ြေိုမှတစ ြေိုသိို   ပိိုမိိုေည ်းပါ်းလ  ြေင ်းတိို  သည 111 ICESCR ကိို 

ြေ ိို်းခဖ က ခသ  ခေ က ခ က င ်း ပေ အစ အမံမ  ်း  ဖစ ခ မ က ခစနိိုင ပါသည ။ 

 

ထိို   ပင  COVID-19 တံို   ပေ မှုခဆ င ရွက ြေ က မ  ်းအပါအဝင  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို  ပည  ခ မ က  

ခစရမည   အစ အမံမ  ်းသည  အထ်ူးသ ဖင  ပင မတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းမှ ခသွဖယ  ြေင ်း မရှသိင  ပါ။ ဥပမ အ ်း ဖင   

ခတ င အ ဖရိကနိိုင င၏ံ Lockdown စည ်းမ ဉ််းမ  ်းတွင  Lockdown အစ အမမံ  ်းကိို အိို်းအမိ နငှ   အခ ြေြံေ 

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း၊ က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှု၊ လူမှုဖူလံိုခရ်းနငှ   ပည ခရ်းဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းမ  ်းအပါအဝင  

“အြွေင  အခရ်းမ  ်း ပည  ခ မ က ခစ ြေင ်းနငှ  စပ လ ဉ််း၍ ဝေ ခဆ င မှုခပ်း ြေင ်းကိို  ဖစ နိိုင သမျှ ထြိိေိုက မှုမရှိဘ ” 

အခက င အထည ခဖ  ရမည ဟို ရှင ်းလင ်းခဖ   ပထ ်းပါသည ။112 အ ြေ ်းတစ ဖက တွင  အခထ က အထ ်း 

အခ ြေ ပို အရင ်းအ မစ မ  ်း လမ ်းခ က င ်းလွှ  ြေင ်း သိို  မဟိုတ  မရှိမ ဖစ မဟိုတ ခသ  သိို  မဟိုတ  မခပ်း၍ရခသ  

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအတွက  အသံို်း ပိုသည   အရင ်းအ မစ မလံိုခလ က ခသ  က ေ ်းမ ခရ်း အခထ က အပံ မ  ်းကိို 

ဝင ခရ က အသံို်း ပို ြေင ်းကိို လိိုအပ ပါက ြွေင   ပိုနိိုင ပပ ်း၊ လက ရှိအက ပ အတည ်းအတွင ်း ယ ယ အစ အမ ံ

 ဖစ ခသ ခ က င   ခေ က ခ က င ်း ပေ  ြေင ်းအ ဖစ  ယူဆနိိုင မည မဟိုတ ပါ။ 

 

ထိို   ပင  နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   အက ပ အတည ်းအခပေါ်  ပည  စံိုပပ ်း ည ိနှုငိ ်းခဆ င ရွက ခသ  က ေ ်းမ ခရ်း 

ခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ  တံို   ပေ မှုရှိခစရေ  အစ ိုေးရနငှ့် ပိုဂ္  က ကဏ္ဍနစှ့်ခို ံိုေးရှ  က ေ ်းမ ခရ်း 

ခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ  အရင ်းအ မစ မ  ်းကိို ရယ သံိုေးစွွဲပပီေး  ဦေးလရတစ့်ခို ံိုေးအတကွ့်မျှလဝမှုရှ လ က င့်ေး 

 
110 CESCR COVID-19 Statement, para 25. 
111 Global Initiative For Economic, Social and Cultural Rights, Private Actors in Health Services: Towards a Human 

Rights Impact Assessment Framework (2019), available at: 

https://static1.squarespace.com/static/5a6e0958f6576ebde0e78c18/t/5dfb832f7894511787b02d52/15767643008

74/Private+ Actors+and+the+Right+to+Health+Report+-+December+2019.pdf, p 17. 
112 See GN 318 (18 March 2020), Regulation 2(4)(a) available: 

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202003/regulations.pdf. 



ခသြေ   ခစရေ  သင  ခလ   ခသ  ထေိ ်းသမိ ်းကက ်း ကပ ခရ်းအစ အမံမ  ်း ြေ မှတ က င  သံို်းရမည ။”113 

ဤအြေ က ခ က င   COVID-19 တိိုက ဖ က ရေ နငှ   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း  ပည  ခ မ က ခစရေ  

ကကိို်းပမ ်းမှုမ  ်းအတွက  အစိို်းရ ဖစ ခစ၊ ပိုဂ္လိက ဖစ ခစ ရရှိနိိုင ခသ အရင ်းအ မစ မ  ်း အ ်းလံို်းကိို 

ရယူသံို်းစွ ရေ  လိိုအပ သည မှ  ရှင ်းလင ်းပါသည ။ 

 

ခေ က ဆံို်းတွင  CESCR သည  အေည ်းဆံို်း နိိုင ငတံစ နိိုင ငထံံသိို   ခပ်းပိို  ြေ  ခသ  ၎င ်း၏အပပ ်းသတ သံို်းသပ  

ခတွွဲ့ ရှိမှုမ  ်း (Concluding Observations)တွင  “ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း စ မံြေေ  ြွေ  ြေင ်း၊ ခငခွ က်းပံ ပိို်း ြေင ်းနငှ   

ခဆ င ရွက စ စဉ်ခပ်း ြေင ်းအတွက  ပိုဂ္လိက ကဏ္ဍမှလိုပ ခဆ င  ြေင ်းကိို ပိိုမိိုလိိုလ ်းသည အတွက ခ က င  ” 

“အဆိိုပါ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို ခင ွဖင  ခပ်းဝယ ရေ မတတ နိိုင သူမ  ်းအတွက ေစ ေ ” နိိုင သည ဟို မှတ ြေ က  

 ပိုြေ  ပါသည ။ ဤအြေ က ခ က င  ပင  က ေ ်းမ ခရ်းကဏ္ဍအတွက  ြေ မှတ ထ ်းခသ  အသံို်းစရိတ သည  

မလံိုခလ က ခ က င ်း” ၎င ်းက သံို်းသပ  ြေင ်း  ဖစ နိိုင ပါသည ။114 

 

 (ဃ)  န ိုင့်ငတံက ပ ေးလပါင့်ေးလဆ င့်ရွက့်မှုနငှ့်  အက အည ီ

 

နိိုင ငတံက ပ်ူးခပါင ်းခဆ င ရွက မှုဆိိုင ရ တ ဝေ ဝတတ ရ ်းသည  CESCR ၏ ဥပခေစေစ တွင  စတင ခပေါ် 

ခပါက လ ြေ  ပပ ်း ESCR ေယ ပယ တွင  နိိုင ငမံ  ်း၏ ေယ ေမိိတ  ဖတ ခက   တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းဆိိုင ရ   

Maastricht စည ်းမ ဉ််းမ  ်း (Maastricht Principles on Extraterritorial State Obligations) တငွ  

ပိိုမိိုအခသ်းစတိ ပါဝင လ ြေ  ပါသည ။115 ICESCR တွင ပင  နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   “တစ နိိုင ငြံေ င ်း ဖစ ခစ၊ 

နိိုင ငတံက  ပံ ပိို်းကူည မှုနငှ   ပူ်းခပါင ်းခဆ င ရွက မှုမ  ်းအ ်း ဖင   ဖစ ခစ” CESCR တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်းကိို 

ခဆ င ရွက ရေ  တ ဝေ  တစ ရပ ရှိသည ။116 

 

ကမ္  နိိုင ငတံိိုင ်းအခပေါ် ဗိိုင ်းရပ စ ကူ်း စက  ပေ  ပွ ်းမှုသည  ထြိေိိုက မှုခပ်းခသ  ပေ   ပွ ်းမှု ဖစ ပပ ်း၊ ေယ စပ မ  ်းကိို 

လူမ  ်းခက    ဖတ သွ ်းလ ခေမှုမှတဆင   ဖစ ခပေါ်ခေသည    COVID-19 ကမ္  ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းခေသည   

အခ ြေအခေတငွ  ဤတ ဝေ ဝတတ ရ ်းကိို  ဖည  ဆည ်းရေ မ ှ အလွေ အခရ်းကက ်းပါသည ။ စင စစ ၊ COVID-19 

 
113 Id. para 13. 
114 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the second period report 

of El Salvador E/C.12/SLV/CO/2 (27 June 2007), para 24. 
115 Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural 

Rights (2011), available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/12/Maastricht-ETO-PrinciplesENG-

booklet.pdf; See also O De Schutter et al “Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations 

of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights” Human Rights Quarterly 34 (2012) 1084–1169 

available at: https://www.icj.org/wp- content/uploads/2012/12/HRQMaastricht-Maastricht-Principles-on-ETO.pdf. 

116 ICESCR, Article 2(1).  



ကမ္  ကပ ခရ ဂါမတိိုင မ ကပင   “တစ စထက တစ စ နိိုင ငခံက    ဖတ လ သည   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

စိို်းရမိ မှုမ  ်း၏ သခဘ သဘ ဝ” သည  SARS H1N1 Influenza ငကှ ဖ  ်းနငှ   အ ဘိိုလ ခရ ဂါမ  ်း အပါအဝင  

“ခလခ က င ်းြေရ ်းသွ ်းလ မှုမှတဆင   ခရ ဂါပိို်းအသစ မ  ်း ြေ က ြေ င ်းေ ်းပါ်း ပေ  နှမံှုအ ဖစ  

သ ဓကသဖွယ ခတွွဲ့ ရှ”ိ ြေ  ပပ ်း ဖစ ပါသည ။117 

 

CESCR က က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းအခပေါ် ၎င ်း၏အခထခွထမွှတ ြေ က တငွ  COVID-19 ကမ္  ကပ  

ခရ ဂါနငှ   တိိုက ရိိုက သက ဆိိုင  ြေင ်းနငှ  ပတ သက ၍ “အြေ ိိုွဲ့ခသ ခရ ဂါမ  ်းသည  နိိုင ငတံစ နိိုင င၏ံ 

ေယ ေမိိတ မ  ်းကိို အလွယ တကူ ခက    ဖတ ကူ်းစက နိိုင ခသ ခ က င   နိိုင ငတံက အသိိုင ်းအဝိိုင ်းသည  

ဤ ပဿေ ကိို စိုခပါင ်း၍ခ ဖရှင ်းရေ  တ ဝေ ရှိခ က င ်း”နငှ   စ ်းပွ ်းခရ်းဖံွွဲ့ ပဖိို်းတိို်းတက ခသ  အဖွ ွဲ့ဝင  

နိိုင ငမံ  ်းသည  ဤကိစစနငှ  ပတ သက ၍ ပိိုမိိုဆင ်းရ သည  ဖံွွဲ့ ပဖိို်းဆ နိိုင ငမံ  ်းကိို ကူည ရေ  အထ်ူးတ ဝေ နငှ   

အက ိို်းစ ်းပွ ်းရှိခ က င ်း” အသအိမှတ  ပိုထ ်းသည ။118 

 

ဤတ ဝေ ဝတတ ရ ်းအရ “နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   အြေ င ်းြေ င ်း တ ဝေ ြေွ ခဝသတ မှတ မှုမ  ်း အပါအဝင  အ ပေ အလှေ  

ြေ ိတ ဆက ခဆ င ရွက မှု ရှသိင  သည ။”119 နိိုင ငတံစ နိိုင ငြံေ င ်းစ သည  “ဆံိုေးပ တ့်ခ က့်ခ မှတ့်ပခင့်ေး ိုပ့်ငန့်ေးစဉ် 

မ  ေးတငွ့် အပခ ေးလသ အရ မ  ေးအပပင့် ၎င့်ေးတ ို  ၏ စီေးပွ ေးလရေး၊ နည့်ေးစနစ့်နငှ့်  နည့်ေးပည ဆ ိုင့်ရ  

လဆ င့်ရွက့်န ိုင့်စွမ့်ေးမ  ေးနငှ့် က ိုက့်ညီသည့် အတ ိုင့်ေး ESCR အ ်း ေယ ေမိိတ  ဖတ ခက     ဖည  ဆည ်းမှုတငွ  

သ ်း ြေ ်းအ ဖစ ၊ လိိုအပ ပါက ပူ်းတွ ၍၊ ပါဝင ခဆ င ရွက ရမည ”  ဖစ သည ဟို ဆိိုလိိုပါသည ။120 က ေ ်းမ ခရ်း 

ဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းအတွက  အထ်ူးကိိုယ စ ်းလှယ ခဟ င ်း Anand Grover က “က ေ ်းမ ခရ်းအတကွ  

ခရရှည တည တံ ခသ  နိိုင ငတံက ရေ ပံိုခင”ွ ရှိခစရေ  နိိုင ငတံက ပ်ူးခပါင ်းခဆ င ရွက မှုကိို စဉ်ဆက မ ပတ  

ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ သည ဟို အခလ်းအေက ထ ်းခ ပ  က ်းြေ  ပါသည  -121 

 

“က ေ ်းမ ခရ်းအတွက  ခရရညှ တည တံ ခသ  နိိုင ငတံက ရေ ပံိုခင ွ ရရှိခစရေ အလိို  င ှ က ေ ်းမ ခရ်း 

ဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းအရ အစိို်းရမ  ်းအခေ ဖင   နိိုင ငတံက နငှ   ပူ်းခပါင ်းခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ သည ။ 

ဤအခ က့်တငွ့် က ေ ်းမ ခရ်းအတွက  နိိုင ငမံ  ်းအ က ်းခထ က ပံ ခငရွယူ ြေင ်းကိို ကမ္ နငှ  ြေ  ၍ 

 
117 A Chapman, Global Health, Human Rights and the Challenge of Neoliberal Policies, Cambridge University Press 

(2016). See in particular chapter 5 “Globalization, Health, and Human Rights”, p 161. 
118 General Comment 14, para 40. 
119 Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural 

Rights (2011), available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/12/Maastricht-ETO-PrinciplesENG-

booklet.pdf, Principle 30. 
120 Id, Principle 31. 
121 Interim Report of the United Nations Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the 

Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health to the United Nations General Assembly, U.N. Doc. 

A/67/150 (2012) available: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/461/01/PDF/N1246101.pdf?OpenElement. 



ခအ င  မင ခအ င  ခဆ င ရွက ရေ  အလိို  င ှ န ိုင့်ငမံ  ေး၏ ထည့် ဝင့်န ိုင့်စွမ့်ေး အလပေါ် အလပခခံသည့်  

၎င့်ေးတ ို  ၏ မပ စ့်မလနထည့် ဝင့်မှုမ  ေးမှ ရန့်ပံိုလငမွ  ေးက ို န ိုင့်ငတံက မှ စိုလဆ င့်ေးလက က့်ခ၍ံ 

န ိုင့်ငမံ  ေး၏   ိုအပ့်ခ က့်အလပေါ်အလပခခံက  ရန့်ပံိုလငမွ  ေးခွွဲလဝခ ထ ေးလပေးရန့် တ ဝန့်ဝတတ ရ ေးတစ့်ရပ့် 

ပါဝင့်သည့်။” 

 

ထိို   ပင  နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   ကမ္  က ေ ်းမ ခရ်းအဖွ ွဲ့ (WHO) က  သိို  ခသ  နိိုင ငတံက အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းမှတဆင   

တစ နိိုင ငနံငှ   တစ နိိုင င ံ ပူ်းခပါင ်းြေ ိတ ဆက ခဆ င ရွက ရမည ။ အရင ်းအ မစ  အေည ်းငယ သ  ရရှိနိိုင ခသ  

နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   ၎င ်းတိို  ၏ အခက င ်းဆံို်းကကိို်းပမ ်း အ ်းထိုတ မှုမ  ်းကိိုခဆ င ရွက လင  ကစ ်း 

ဤတ ဝေ ဝတတ ရ ်းကိို ကိိုယ တိိုင  ဖည  ဆည ်းခဆ င ရွက နိိုင စွမ ်းမရှိခသ အြေါတွင  ၎င ်းတိို  ၏ COVID-19 

တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှုမ  ်း ထခိရ က မှုရှိခစရေ  အ ြေ ်းခသ နိိုင ငမံ  ်း နငှ   WHO ထမံှ နိိုင ငတံက အကအူည ကိို 

တက တက ကကကကခတ င ်းြံေသင  ပါသည ။122 ဂလိိုဘယ လိိုက ခဇ်းရငှ ်းအခ ြေအခေတွင  “ကမ္  က ေ ်းမ ခရ်း 

စေစ ခ ပ င ်းလ မှု၏” ရလေ အ ဖစ  WHO လွှမ ်းမိို်းမှုနငှ   တ ဝေ ယူမှုမ  ်း တိို်းပွ ်းလ ြေ  ပါသည ။ COVID-19 

ကမ္  ကပ ခရ ဂါ  ဖစ ပွ ်းခေစဉ်တွင  ခတွွဲ့ ရှရိသည  အတိိုင ်း WHO သည  အထ်ူးသ ဖင   

ကမ္  ကပ ခရ ဂါမ  ်းအခပေါ် ထခိရ က ခသ  တံို   ပေ ခဆ င ရွက မ  ်းအတကွ  ြေ ိတ ဆက ခဆ င ရွက ရ တွင  

အခရ်းပါခသ ကဏ္ဍမှ ပါဝင ခဆ င ရွက ပါသည ။123 ထိိုသိို   ခဆ င ရွက ရ တွင  က ေ ်းမ ခရ်း 

ဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း နငှ  ပတ သက ၍ နိိုင ငမံ  ်း၏ တ ဝေ ဝတတ ရ ်း မ  ်းကိို ထည  သငွ ်းစဉ််းစ ်းရမည  ဖစ သည ။ 

 

 

 

 

(၅) COVID-19 ဆိ င ရ  အချိျု်းအစ ်းမည မျှ၊ ခွွဲဖခ ်းဆက ဆ မှုတ က ငော့  

ရိ က ခတ ခ ရမှုမျ ်း  

 

 
122  I Siederman & TF Hodgson, COVID-19 Symposium: COVID-19 Responses and State Obligations Concerning 

the Right to Health (Part 1) (1 April 2020), available at: http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-

covid-19-responses-and- state-obligations-concerning-the-right-to-health-part-1/. 
123 ကမ္  ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းမှုမ  ်းတွင  WHO ၏ ခဆ င ရွက နိိုင စွမ ်းနငှ   အြေေ ်းကဏ္ဍနငှ  ပတ သက ၍ အဓိကက ခသ  

ခလ လ ခတွွဲ့ ရှိမှုအြေ ိိုွဲ့အတွက  A Chapman, supra, chapter 5 “Globalization, Health, and Human Rights”, p 166 ကိို 

 ကည  ပါ။ Chapman က WHO အခေ ဖင   ကမ္  က ေ ်းမ ခရ်းအခပေါ်  ၎င ်း၏ ြေ ဉ််းကပ မှုေည ်းလမ ်းကိို ြေ ိေ ည ိရေ လိိုအပ ြေ က အ ်း 

မ ်းခမ င ်းထိို်းခဖ   ပ၍ “WHO သည  လူ  အြေွင  ခရ်းဆိိုင ရ ြေ ဉ််းကပ ခ ဖရငှ ်းမှုအ ်း တက တက ကကကကခထ က ြေံအ ်းခပ်းသူ မ ဖစ ြေ  ပါ” 

ဟိုလည ်း ခက က ြေ က ြေ ြေ  သည ။ သိို  ခသ  လည ်း WHO ၏ ဖွ ွဲ့စည ်းပံိုအခ ြေြေံစည ်းမ ဉ််း၌ ေေိါေ ်းတွင  “အ မင  ဆံို်း ရရှိနိိုင ခသ  

က ေ ်းမ ခရ်းစနံှုေ ်းသည  လူသ ်းတိိုင ်း၏ အခ ြေြေံအြေွင  အခရ်းတစ ြေို ဖစ သည ” ဟို အစြေ  ၍ အသအိမှတ ထ ်းပါသည ။ 

 



COVID-19 ၏ ရ ိုက်ခတ်မ က ို ကမ္ာတစဝ် မ်ေးလံိုေးတွင ်ကာလကကာရ ည်စွာခံစာေးကကရမည်ပြစသ်ည်။ သ ို ဲ့ရာတွင ်

CESCR တွင ် ဒြာ်ပပထာေးသက ဲ့သ ို ဲ့ပင ် က ိုဗစ-်၁၉ ဒကကာငဲ့ ် “ထ ခ ိုက်လွယ်ဒသာ လူအိုပ်စိုမ ာေး၏ 

က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေး” အဒပေါ် အ  ိုေးရွာေး ံိုေး ထ ခ ိုက်န ိုငဒ်ပခရ  သည်။ ဤက ဲ့သ ို ဲ့ “ထ ခ ိုက်လွယ်က ူ

ဒသာ  လူအိုပ်စိုမ ာေး၏ ခံစာေးရသညဲ့်ေိုကခမ ာေး ပ ိုမ ိုက ယ်ပပန ဲ့မ် ”175 က ို တာေး ေီးကာကွယ်ရန ်အခ  ြုေးအစာေးမညီမျှ 

သညဲ့် သ ို ဲ့မဟိုတ် ခွ ပခာေး က် မံ ရ  သညဲ့် ရ ိုက်ခတ်မ မ ာေးက ို ကာကွယ်ပခငေ်း၊ ဒလျှာဲ့ခ ပခငေ်း၊ ဒပြရ ငေ်းပခငေ်းတ ို ဲ့ 

ပပြုလိုပ်ကကရမည်။ 

 

လူအခ ငေ်းခ ငေ်းခွ ပခာေး က် မံ မရ     က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာဝနဒ် ာငမ် မ ာေး၊ ကိုနပ်စစည်ေးမ ာေးန ငဲ့ ် ခံစာေးမ မ ာေးက ို 

တနေ်းတူညီမျှရယူသံိုေးစွ န ိုငရ်န ် ခ က်ခ ငေ်းဒ ာငရွ်က်ဒပေးဒရေးသည်မ ာ န ိုငင်မံ ာေး၏တာဝနပ်ြစသ်ည်။ 

ဤတာဝနသ်ည် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးပြညဲ့် ည်ေးဒပေးရနအ်တွက် အဓ ကက သညဲ့် ပငမ်တာဝန ်

တစခ်ိုပြစပ်ပီေး၊ အထေူးသပြငဲ့ ် COVID-19 က ဲ့သ ို ဲ့ဒသာ အမ ာေးပပည်သကူ နေ်းမာဒရေးဆိိုင ရ  အခရ်းခပေါ် 

အဒပခအဒန မ  ြုေးတွင ်မပြစမ်ဒနပြညဲ့် ည်ေးဒပေးရမညဲ့် တာဝနပ်ြစသ်ည်။ 

 
ဤအပ ိုငေ်းတငွ ် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးန ငဲ့စ်ပ်လ ဉေး၍ COVID-19 ၏ သက်ဒရာက်မ ေဏက် ို 

အ မတန ် ပ ိုမ ိုပပငေ်းထနစ်ွာ ခံစာေးရန ိုငဒ်သာ “ခ  ြုွေ့တ ဲ့အာေးနည်ေးသညဲ့်အိုပ်စိုမ ာေး” အဒကကာငေ်းဒြာ်ပပထာေးသည်။ 

ယငေ်းတ ို ဲ့တွင ်ဒအာက်ပါတ ို ဲ့ပါဝငသ်ည်။ 

 

(က) ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ သူမ ာေးန ငဲ့ ်န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်ဒသာအပခာေးပိုဂဂ ြုလ်မ ာေး  

(ခ) သက်ကကေီးရွယအ် ိုမ ာေး 

(ဂ) အမ  ြုေးသမီေးမ ာေးန ငဲ့ ်မ နေ်းကဒလေးငယ်မ ာေး 

(ဃ) LGBT မ ာေး 

(င) မသနစ်ွမ်ေးသူမ ာေး 

(စ) ြမ်ေး ေီးထ နေ်းသ မေ်းပခငေ်းခံထာေးရသူမ ာေး 

( ) က နေ်းမာဒရေးဝနထ်မေ်းမ ာေး 

(ဇ) လ ငလ်ိုပ်သာေးမ ာေး 

 

ယခိုတငပ်ပမ သည် COVID-19 ၏ သက်ဒရာက်မ ေဏက် ို အ မတနပ် ိုမ ိုပပငေ်းထနစ်ွာ ခံစာေးရန ိုငဒ်သာ 

လူအိုပ်စိုမ ာေးန ငဲ့ ် ပိုဂဂ ြုလ်မ ာေးအာေးလံိုေးအဒကကာငေ်း အလံိုေးစံိုပါဝငသ်ညဲ့် နေ်းစစခ် ကမ်ဟ တ ပါ။ ဥပမာ 

ခ နလ် ပ်ခ ဲ့ရဒသာ သ သာထငရ် ာေးသညဲ့်က စစမ ာေးအဒနပြငဲ့ ်ကဒလေးသငူယ်မ ာေး၊176 နာတာရ ည်ဒရာဂါအခံ (co-

 
175 CESCR COVID-19 Statement, para 2. 
176 UN Committee on the Rights of the Child, COVID-19 Statement (8 April 2020), available at: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CRC/STA/9095&Lang

=en; A Borkowski et al, With Schools Closed, Hundreds of Millions of Children Are Not Receiving School Meals 



morbidities)ဟို သတ်မ တ်သညဲ့် က နေ်းမာဒရေးအဒပခအဒနရ  သမူ ာေး၊  ာသာဒရေးန ငဲ့ ် တ ိုငေ်းရငေ်းသာေး 

လူနည်ေးစိုမ  ြုေးနယွ်မ ာေး177၊ ဒေသခံတ ိုငေ်းရငေ်းသာေးမ ာေး178၊ န ငဲ့ ်ဒက ေးလက်ဒေသမ ာေးတွငဒ်နထ ိုငသ်ူမ ာေး179 အဒပေါ် 

COVID-19 ၏သက်ဒရာကမ်  အဒသေးစ ပ် နေ်းစစခ် က်တ ို ဲ့ မပါဝငပ်ါ။ ဤသ ို ဲ့ခ နလ် ပ်ပခငေ်းသည် COVID-19 

၏အက  ြုေး ကဒ်ကကာငဲ့ ် လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးခ  ြုေးဒြာက်မ မ ာေးက ို ပ ိုမ ို  ိုေးရွာေးစွာခံစာေးရန ိုငဒ်သာ ပိုဂဂ ြုလ်မ ာေးန ငဲ့ ်

အိုပ်စိုမ ာေး၏ စ ိုေးရ မ်ြွယအ်ဒပခအဒန အာေးလံိုေးအဒပေါ် မည်သ ို ဲ့မ ထငဟ်ပ်ဒစပခငေ်း မရ  ပါ။ 

 

(က) တရ ွှေ့တဖပ င ်းအတဖခချသမူျ ်း၊ ဒ ကခသည မျ ်းနငှော့  အဖခ ်းနိ င င မွဲော့ပ ဂဂိျုလ မျ ်း 

 

၂၀၂၀ ခိုန စ ်မတ်လ ၃၁ ရက်ဒန ဲ့တွင ်OHCHR ၊ IOM ၊ UNHCR န ငဲ့ ်WHO တ ို ဲ့က ပူေးဒပါငေ်းဒကကပငာခ က်တစရ်ပ် 

ထိုတ်ပပန၍် COVID-19   ိုငရ်ာ အစအီမံမ ာေးတွင ် ေိုကခသည်မ ာေး၊ ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ သမူ ာေးန ငဲ့ ်

အပခာေးန ိုငင်မံ ဲ့ပိုဂဂ ြုလ် တ ို ဲ့၏ အဒပခခံက နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာ အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးက ို လ စလ်  ရ ပခငေ်းမပပြု   ကာကွယ် 

ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်ကကရမည်ဟို အဒလေးထာေးဒပပာကကာေးခ ဲ့သည်။180 အထေူးသပြငဲ့ ် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ သမူ ာေး၊ 

ေိုကခသည်မ ာေးန ငဲ့ ် အပခာေးန ိုငင်မံ ဲ့ပိုဂဂ ြုလ်မ ာေးသည်လည်ေး က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် မ ာေးက ို အပခာေးသူမ ာေးန ငဲ့ ်

 

(24 March 2020), available at: https://www.cgdev.org/blog/schools-closed-hundreds-millions-children-are-not-

receiving-school-meals. 
177 Open Letter On The Xenophobic, Racist And Inhuman Treatment Of Africans In China (15 April 2020), available 

at: http://www.southernafricadefenders.africa/2020/04/15/open-letter-on-the-xenophobic-racist-and-inhuman-

treatment-of- africans-in-china/; United Nations Special Procedures, Statement on the Protests against Systemic 
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https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/india-sri-lanka-coronavirus-stigmatise-muslims-

200519134939934.html. 
178 UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, COVID-19 is devastating indigenous communities 
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available at: https://viacampesina.org/en/negligence-injustice-and-insensitivity-peasant- situation-under-

coronavirus-crisis/. 
180 World Health Organization, The Rights and Health of Refugees, Migrants and Stateless must be protected in 

COVID-19 response, (31 March 2020), available at: https://www.who.int/news-room/detail/31-03-2020-ohchr-

iom-unhcr-and-who-joint- press-release-the-rights-and-health-of-refugees-migrants-and-stateless-must-be-

protected-in-covid-19-response. 



တနေ်းတူရယူန ိုငဒ်စရန ် ဒ ာငရွ်က်ဒပေးရမည်ပြစပ်ပီေး “COVID-19 တာေး ေီးကာကွယ်ဒရေး၊ စမေ်းသပ် 

စစဒ် ေးဒရေးန ငဲ့ ် ကိုသဒရေးအစရ  သညဲ့် န ိုငင်တံစန် ိုငင်ခံ ငေ်းစ၏ီ COVID-19   ိုငရ်ာ အစအီမံမ ာေးတငွ ်

၎ငေ်းတ ို ဲ့က ိုထ ထ ဒရာက်ဒရာက်ထညဲ့်သွငေ်းစဉေးစာေးကကရမည်” ဟိုပါရ  သည်။181  

 

အထက်တွင ် ဒြာ်ပပခ ဲ့သညဲ့အ်တ ိုငေ်း182 တနေ်းတူညီမျှမ ရ  ဒရေးန ငဲ့ ် ဥပဒေ၏အကာအကွယ်က ို ညီတူညီမျှ 

ရရ  ဒရေးတ ို ဲ့သည် န ိုငင်တံကာလူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေး  ိုငရ်ာဥပဒေ၏ ပငမ်ဒထာက်တ ိုငမ် ာေးပြစက်ကသည်။ န ိုငင်သံာေး 

ဟိုတ်သည်ပြစဒ်စ၊ မဟိုတသ်ည်ပြစဒ်စ၊ ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ သူ ပြစသ်ည်ပြစဒ်စ၊ မပြစသ်ည်ပြစဒ်စ 

န ိုငင်တံစန် ိုငင်၏ံနယ်န မ တ် အတွငေ်းဒနထ ိုငသ်ူအာေးလံိုေးသည် “အပမငဲ့ ်ံိုေးရယူခံစာေးန ိုငသ်ညဲ့် က ိုယ်၏ 

က နေ်းမာဒရေး၊ စ တ်၏က နေ်းမာဒရေး စနံ နေ်းမ ာေးအတ ိုငေ်း ရယူခံစာေးပ ိုငခွ်ငဲ့ရ်  သည်။” ထ ို ဲ့ဒကကာငဲ့ ် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်း 

အဒပခခ သူမ ာေး၊ ေိုကခသည်မ ာေး၊ န ိုငင်ဒံရေးခ ိုလ ံခွငဲ့ ်ဒတာငေ်းခံသူမ ာေးန ငဲ့ ်အပခာေးန ိုငင်မံ ဲ့ပိုဂဂ ြုလ်မ ာေး184 အစရ  သညဲ့ ်

န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေး183သည်လည်ေး က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ ဝနဒ် ာငမ် မ ာေး၊ ပစစည်ေးမ ာေးန ငဲ့ ်

အဒထာက်အပံဲ့မ ာေးက ို ခွ ပခာေး က် မံ မရ     တနေ်းတူညီတူ ရပ ိုငခွ်ငဲ့ရ်  ကကသည်။185  

 

န ိုငင်သံာေးပြစတ်ည်မ ဟူသည်တွင ် လူတစဦ်ေးတစဒ်ယာက်၏ စေီးပွာေးဒရေး၊ လူမ ဒရေး၊ ယဉဒက ေးမ   ိုငရ်ာ 

အခွငဲ့အ်ဒရေး (ESCR) ရပ ိုငခွ်ငဲ့က် ို အတာေးအ ေီးပြစဒ်စသညဲ့် ကန ဲ့သ်တ်ခ က်မဒပေးရဒကကာငေ်းက ို CESCR မ  

ထပ်တလ လ  အတည်ပပြုဒကကပငာထာေးပပီေးပြစသ်ည်။186 “န ိုငင်ဒံရေးခ ိုလ ံခွငဲ့ဒ်တာငေ်းခံသူမ ာေး၊ တရာေးမဝင ်

ဒပပာငေ်းဒရ ွေ့လာသူမ ာေး” အပါအဝင ် လူသာေးအာေးလံိုေး187တွင ် က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် မ ာေး၊ ပစစည်ေးမ ာေးန ငဲ့ ်

အဒထာက်အပံဲ့မ ာေးက ို တနေ်းတူညီမျှ ရယူပ ိုငခွ်ငဲ့ရ်  ပပီေး န ိုငင်မံ ာေးအဒနပြငဲ့ ် ဤအခွငဲ့အ်ဒရေးက ို ပငငေ်းပယ်မ ၊ 

ကန ဲ့သ်တ်မ ပပြုလိုပ်ပခငေ်းမ  ဒရ ာငက်ကဉကကရမည်။188 

 
181 အထက်ဒြာ်ပပပါအညွနေ်း 
182 အစရီငခ်ံစာ၏ “Setion A Non-discrimination: application to everyone”, Section III အာေး ရ ရန။် 
184 International Commission of Jurists, Practitioners Guide No. 6: Migration and International Human Rights Law 

(2014), available at :https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Universal-MigrationHRlaw-PG-no-6-

Publications- PractitionersGuide-2014-eng.pdf; International Commission of Jurists, Promoting Non-Citizens’ 

Right to Work in South Africa, A Briefing Paper (April 2020), available at: https://www.icj.org/covid-19-the-icj-

publishes-a-briefing-paper-on-promoting-non- citizens-right-to-work-in-south-africa/. 
183 န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေး  ိုသညဲ့်စကာေးရပ်၏ အဓ ပပာယ်ြွငဲ့ ် ိုခ က်က ို မ မ တ ို ဲ့ဒနထ ိုငရ်ာတ ိုငေ်းပပည်၏ န ိုငင်သံာေး မဟိုတ်သူမ ာေး၏ 

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေး  ိုငက်ိုလသမမဂဒကကညာစာတမ်ေးတွင ် (၁၉၈၅) တွင ် ဒြာ်ပပထာေးပါသည်။ ဒကကညာစာတမ်ေး၏ အပ ိုေ ် ၁ တငွ ်

“မည်သူမ  ိုမ မ ဒနထ ိုငလ် က်ရ  သညဲ့် န ိုငင်အံစ ိုေးရ၏ န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူ” က ို န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေး  ိုပပီေး သတ်မ တ ်

ဒပေးထာေးပါသည်။ 
185 General Comment 14, paras 18 and 19. 
186 General Comment 20, para 30. 
187 General Comment 14, para 34. 
188 အထက်ဒြာ်ပပပါအည နေ်း၊ ဤအည နေ်းက ိုလည်ေး ရ ရန:် UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 

General Recommendation 30: Discrimination against Non-citizens, CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (1 October 2002), 

para 36. 



 

အလာေးတူပင ် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းလိုပ်သာေးမ ာေးန ငဲ့ ် ၎ငေ်းတ ို ဲ့မ သာေးစိုဝငမ် ာေး၏ အခွငဲ့အ်ဒရေးအာေး ကာကယွ ်

ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်ဒရေးဒကာ်မတီ (CMW) န ငဲ့ ် ကဒလေးသူငယမ် ာေးအခွငဲ့အ်ဒရေး  ိုငရ်ာဒကာ်မတီ (CRC) 

တ ို ဲ့ကလည်ေး “ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ ဒသာကဒလေးသူငယတ် ိုငေ်းသည် မည်သညဲ့်ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းမ  အဒပခအဒနရ  ဒန 

ဒစကာမ ူ န ိုငင်သံာေးမ ာေးန ငဲ့တ်နေ်းတူညီမျှဒသာ က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ  ရရ  န ိုငရ်မည်” ပြစဒ်ကကာငေ်းက ို 

အဒလေးထာေးဒပပာကကာေးထာေးသည်။189   ိုလ ိုသည်မ ာ ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ  ကဒလေးသငူယ်မ ာေးသည် 

က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် မ ာေးရရ  ရန ် မည်သညဲ့်ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ ပခငေ်း  ိုငရ်ာ စာရွက်စာတမ်ေးမျှ ပပသရန ်

လ ိုအပ်ပခငေ်းမရ  သငဲ့ဒ်ပ။190 အလာေးတူပင ် “ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းလိုပ်သာေးမ ာေးန ငဲ့ ် ၎ငေ်းတ ို ဲ့၏မ သာေးစိုဝငမ် ာေးသည်လည်ေး 

မည်သညဲ့်နည်ေးပြငဲ့ဒ်ရ ွေ့ဒပပာငေ်းလာသည်ပြစဒ်စ” က နေ်းမာဒရေးဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း ရရ  ရမည်ပြစဒ်ကကာငေ်း 

CMW န ငဲ့ ်CRC တ ို ဲ့က ထပ်ဒ ာငေ်းဒပပာကကာေး ထာေးသည်။191  

 

ထ ို ဲ့အပပင ် လက်ရ  န ိုငင်ဒံပါငေ်း ၅၅ န ိုငင်ပံါဝငဒ်သာ ‘ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းလိုပ်သာေးမ ာေးအာေးလံိုေးန ငဲ့ ် ၎ငေ်းတ ို ဲ့၏ 

မ သာေးစိုမ ာေး၏ အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေး  ိုငရ်ာ သဒ ာတူညီခ က်’ က မည်သညဲ့်ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းမ အဒပခအဒနရ  သညဲ့ ်

ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းလိုပ်သာေးမ  ို မ မ ၏ အသက်က ို ကာကွယ်ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်ရနပ်ြစဒ်စ၊ မ မ က နေ်းမာဒရေးက ို 

ရာသက်ပနထ် ခ ိုက်ပခငေ်းမ  ဒရ ာငရ် ာေးရနပ်ြစဒ်စ အဒရေးတကကီေးလ ိုအပ်ဒသာ က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ က ို 

သက်  ိုငရ်ာန ိုငင်မံ  န ိုငင်သံာေးမ ာေးန ငဲ့တ်နေ်းတူစွာ ရရ  ပ ိုငခွ်ငဲ့”် ရ  သည်ဟို သတ်မ တ်ဒကကပငာထာေးသည်။192 

သဒ ာတူညီခ က်အရ ပံိုမ နအ်ဒပခအဒန သ ို ဲ့မဟိုတ် တရာေးဝငစ်ာရွက်စာတမ်ေးရ  သညဲ့် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်း 

လိုပ်သာေးမ ာေးန ငဲ့ ် ယငေ်းတ ို ဲ့၏မ သာေးစိုဝငမ် ာေးသည် န ိုငင်သံာေးမ ာေးက ဲ့သ ို ဲ့ပင ် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာဝနဒ် ာငမ်  

အာေးလံိုေးက ို တနေ်းတူညီမျှစွာ ရယူန ိုငဒ်စရမည်ဟို ပါရ  သည်။193 

 

အလာေးတူပင ် အပပည်ပပည်  ိုငရ်ာအလိုပ်သာေးဒရေးရာအြွ ွေ့ (ILO) ၏ ‘အလိုပ်အက ိုငအ်တကွ ်

ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းပခငေ်း  ိုငရ်ာ သဒ ာတူညီခ က်’ အပ ိုေ ် ၅ အရ  အြွ ွေ့ဝငန် ိုငင် ံ ၅၀ သည်194 ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်း 

လိုပ်သာေးမ ာေးန ငဲ့ ် ၎ငေ်းတ ို ဲ့၏မ သာေးစိုမ ာေးအတွက် သငဲ့ဒ်လ ာ်ဒသာ ဒ ေးဝါေးကိုသဝနဒ် ာငမ် မ ာေး 

 
189 UN Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the 

UN Committee on the Rights of the Child, Joint General Comment No. 4: State obligations regarding the human 

rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return, 

CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23 (16 November 2017), para 55. 
190 အထက်ဒြာ်ပပပါ အည နေ်း para 56. 
191 အထက်ဒြာ်ပပပါ အည နေ်း para 58. 
192 International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and their Families, Article 28. 
193 Id, Articles 43 (1)(e) and 45 (1) (c). 
194 International Labour Organization, Ratifications of C097 - Migration for Employment Convention (Revised), 

1949 (No. 97), available at 

:https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312242. 



ဒပေးရမည်ဟိုပါရ  သည်။195 ထ ို ဲ့အတူ ‘ခ  ြု ွေ့တ ဲ့အာေးနည်ေးဒသာ အဒပခအဒနရ   ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငသ်ူမ ာေး၏ 

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးက ို ကာကွယ်မ   ိုငရ်ာ အဒပခခံသဒ ာတရာေးမ ာေးန ငဲ့ ် လက်ဒတွွေ့လမ်ေးည နခ် က’် ပါ အဒပခခံ 

သဒ ာတရာေး ၁၂ အရ က နေ်းမာဒရေးစနစမ် ာေးန ငဲ့ ် အမ  ြုေးသာေးအ ငဲ့ ် က နေ်းမာဒရေးအစအီစဉမ ာေးတွင ်

“မည်သညဲ့်အဒပခအဒနပြငဲ့မ်  ို ဒနထ ိုငက်ကဒသာ ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးလည်ေး ပါဝငသ်ငဲ့သ်ည်” ဟို 

ပါရ  သည်။196 

 

အလာေးတူကတ ကဝတ်မ ာေးက ို ဒေသ  ိုငရ်ာအ ငဲ့တွ်ငလ်ည်ေးဒတွွေ့ရသည် - 

 

• အ ြရိကတိ က  - ‘အာြရ ကနလ်ူသသာေးန ငဲ့ပ်ပည်သူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေး  ိုငရ်ာ ပဋ ညာဉ’ ၏ အပ ိုေ ်၁၆ 

အရ “လူတစဦ်ေး တစဒ်ယာက်ခ ငေ်းစသီည် က ိုယ်ခနဓာန ငဲ့စ် တ်၏ က နေ်းမာဒရေးက ို အပမငဲ့ ်ံိုေးအထ  

ခံစာေးပ ိုငခွ်ငဲ့ ် ရ  ဒစရမည်” ဟိုပါရ  သည်။ ‘အာြရ ကန ် ကဒလေးသူငယ်မ ာေး၏ အခွငဲ့အ်ဒရေးန ငဲ့ ်

လူမ ြူလံိုဒရေး  ိုငရ်ာ ပဋ ညာဉအရ “ကဒလေးသူငယ်တ ိုငေ်းသည် မ မ က ိုယ်၌က သ ို ဲ့မဟိုတ် 

မ မ ၏မ  မ ာေး၊ အိုပ်ထ နေ်းသမူ ာေးက မည်သညဲ့် လူမ  ြုေး၊ တ ိုငေ်းရငေ်းသာေး၊ အသာေးအဒရာင၊် က ာေးမ၊ 

 ာသာစကာေး၊ က ိုေးကွယ်ယံိုကကည်မ ၊ န ိုငင်ဒံရေးန ငဲ့ ်အပခာေးအပမငမ် ာေး၊ န ိုငင်သံာေး သ ို ဲ့မဟိုတ် လူမ ဒရေး 

ဇစပ်မစ၊် ကကယ်ဝမ အဒပခအဒန၊ ဒမွေးြွာေးမ န ငဲ့ ် အပခာေးအဒပခအဒနမ ာေး မည်သ ို ဲ့ပငပ်ြစဒ်နပါဒစ” 

၎ငေ်းတ ို ဲ့၏က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ို မပြစမ်ဒန ပြညဲ့် ည်ေးဒပေးရမည်ဟို ပါရ  သည်။197 

က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေး  ိုရာတွင ်“ရပ ိုငခွ်ငဲ့ရ်  ဒသာက နေ်းမာဒရေး ခံစာေးခွငဲ့မ် ာေး၊ ပစစည်ေးမ ာေးန ငဲ့ ်

ဝနဒ် ာငမ် မ ာေးက ို မည်သညဲ့်ခွ ပခာေး က် မံ မျှမရ  ဒစ   ရရ  န ိုငဒ်စရန ် အာမခဒံပေးရမည်” ဟို 

‘အာြရ ကနလူ်သာေးန ငဲ့ပ်ပညဲ့သ်ူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးဒကာ်မရ င’် က ရ ငေ်းလငေ်းထာေးသည်။ ထ ို ဲ့အပပင ်

“မည်သူ ဲ့က ိုမျှ ခွ ပခာေး က် မံ မရ    ” လ ိုအပ်သညဲ့်ဒ ေးဝါေးမ ာေးက ိုရယူန ိုငဒ်စရနလ်ည်ေး ပြညဲ့် ည်ေး 

ဒ ာငရွ်က်ဒပေး ရမည်ဟို အဒလေးထာေးဒပပာ ကကာေးခ ဲ့သည်။198 

• အတမရိကတိ က ရိှတဒသမျ ်း - ‘အဒမရ ကန ်စေီးပွာေးဒရေး၊ လူမ ဒရေး၊ ယဉဒက ေးမ   ိုငရ်ာနယ်ပယ်မ ာေးရ   

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေး  ိုငရ်ာပဋ ညာဉ (စန ်ာဗဒေါ လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေး)’ ၏ ဒနာက် က်တွ စာခ ြုပ်ပါ အပ ိုေ ်

 
195 International Labour Organization, C097 - Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), 

available at 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242. 
196 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Principles and Guidelines migrants in 

vulnerable situations (2018), available at: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf. 
197 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Purohit and others v The Gambia, Communication No. 

241/2001 (May 2003), para 80. 
198 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Resolution on Access to Health and Needed Medicines in 

Africa - ACHPR/Res.141(XXXXIV)08 (November 2008), available at: 

https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=212. 



၁၀ အရ “လသူာေးအာေးလံိုေးတငွ ်က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးရ  ရမည်” ဟိုပါရ  သည်။ အလာေးတူပင ်

‘အဒမရ ကတ ိုက်ရ  ဒေသမ ာေး  ိုငရ်ာ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးခံိုရံိုေး’ ကအထေူးသတ ဒပေးဒပပာကကာေးသည်မ ာ 

န ိုငင်မံ ာေးသည် မည်သူမ  ိုက ို က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာ ဝနဒ် ာငမ် မ ာေးအာေး တနေ်းတူညီမျှစွာရရ  ဒစရန ်

ဒ ာငရွ်က်ဒပေးရမညဲ့် တာဝနရ်  သည် ဟူ၍ပြစသ်ည်။199 ထ ို ဲ့အပပင ် ပံိုမ နမ်ဟိုတ်သညဲ့် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်း 

ဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးအတွက်ပငလ်ျှင ် အဒရေးဒပေါ် က နေ်းမာဒရေး ဝနဒ် ာငမ် ဒပေးရန ် န ိုငင်မံ ာေးတငွ ်

တာဝနရ်  ဒကကာငေ်း ထပ်ဒ ာငေ်းဒပပာကကာေးခ ဲ့သည်။200 

• ဥတရ ပ - ၁၉၆၁ ခိုန စ ် ဥဒရာပလူမ ဒရေး  ိုငရ်ာပဋ ညာဉ (European Social Charter) အရ 

“လူတ ိုငေ်းသည် မ မ  အပမငဲ့ ်ံိုေးရရ  န ိုငသ်ညဲ့် က နေ်းမာဒရေးစနံ နေ်းအတ ိုငေ်း အမ နတ်ကယ ် ရယူခံစာေး 

န ိုငဒ်စရန ် ခ မ တ်ထာေးသညဲ့်အစအီမံမ ာေးက ို ခံစာေးခွငဲ့ရ်  သည်။”201 အလာေးတူပပဌာနေ်းခ က်က ို  

‘ဥဒရာပသမဂဂ အဒပခခံအခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေး  ိုငရ်ာ ပဋ ညာဉ’ အပ ိုေ ်၃၅ တွငလ်ည်ေးပပဌာနေ်းထာေးသည်။202 

ထ ိုနည်ေးတူစွာ ‘ဥဒရာပလူမ ဒရေးအခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေး  ိုငရ်ာဒကာ်မတီ’ က “လ ိုအပ်သူတ ိုငေ်း က နေ်းမာဒရေး 

ဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ ရရ  ဒစသငဲ့သ်ည်” ဟိုဒကကပငာထာေးသည်။203 အထေူးသပြငဲ့ ် ‘ဥဒရာပဒကာ်မတီ’ က 

၎ငေ်းသည် ‘ဥဒရာပလူမ ဒရေး  ိုငရ်ာပဋ ညာဉ’ အရ “န ိုငင်နံယ်န မ တ်တစခ်ိုအတငွေ်းရ  သညဲ့် တရာေးဝင၊် 

တရာေးမဝငဒ်နထ ိုငသ်ူ န ိုငင်ပံခာေးသာေးမ ာေးအာေး ဒ ေးကိုသမ အကအူညီဒပေးပခငေ်း” က ို ပငငေ်း  ိုသညဲ့ ်

မည်သညဲ့်“ ဥပဒေ သ ို ဲ့မဟိုတ် လက်ဒတွွေ့ က ငဲ့သ်ံိုေးမ ” က ိုမ  ို  န ဲ့က် ငသ်ည်ဟိုပါရ  သည်။204 

န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေးက ို ကာကွယ်သညဲ့်န ိုငင်တံကာမဒူ ာငမ် ာေးရ  ပပီေးပြစဒ်သာ်လည်ေး ကမ္ာတစဝ် မ်ေးလံိုေး 

တွင ်ယငေ်းအခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးက ို ရရ  ရန ်အခက်အခ မ ာေးစွာ  က်လက်ကကံြုဒတွွေ့ ဒနရဒသေးသည်။ အမ ာေးအာေးပြငဲ့ ်

န ိုငင်မံ ာေးသည် န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေးအာေး န ိုငင်သံာေးမ ာေးန ငဲ့တ်နေ်းတူ က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် မ ာေး 

မဒပေးကကပါ။205 န ိုငင်အံမ ာေးစိုတွင ် န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေးသည် အဒပခခံဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ  သ ို ဲ့မဟိုတ် 

 
199 Corte IDH, Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de marzo de 

2018, Serie C No. 349, para 122. 
200 Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 

de 24 de octubre de 2012, Serie C No. 251, para 108. 
201 The European Social Charter of 1961, Part I, Article 11. 
202ယငေ်းပိုေမ်တွငဒ်အာက်ပါအတ ိုငေ်းဒြာ်ပပထာေးသည် “လူတ ိုငေ်းသည် ကာကွယ်ဒ ေး  ိုငရ်ာ က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ က ို 

ရယူပ ိုငခွ်ငဲ့န်  ငဲ့ ် အမ  ြုေးသာေးဥပဒေမ ာေးန ငဲ့လ်ိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးမ ာေးအရသတ်မ တ်ထာေးသညဲ့်အတ ိုငေ်းဒ ေးကိုသမ မ အက  ြုေးခံစာေးခွငဲ့ရ်  သည်။ 

သမဂဂ၏ မူဝါေမ ာေးန ငဲ့ ် လိုပ်ဒ ာငမ် မ ာေးအာေးလံိုေး၏ အဓ ပပါယ်ြွငဲ့ ် ိုခ က်န ငဲ့ ် အဒကာငအ်ထည်ဒြာမ် တွင ် လူ ဲ့က နေ်းမာဒရေးက ို 

ပမငဲ့မ်ာေးစွာအကာအကွယ်ဒပေးရမည်။ ” 
203 European Committee of Social Rights, European Roma and Travellers Forum (ERTF) v. the Czech Republic, 

Complaint No. 104/2014 (17 May 2016), para 117. 
204 European Committee of Social Rights, International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) v. France, 

Complaint No. 14/2003 (8 September 2004), para 32. 
205 World Health Organization, Migration Research Series No. 60: Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial 

analysis (2020), p. 5, Available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf 



အဒရေးဒပေါ်က နေ်းမာဒရေး ဝနဒ် ာငမ် မ ာေးက ိုသာ အသံိုေးပပြုန ိုငက်ကသည်။206 ဥပမာ အတမရိကန  

ဖပည တထ င စ 207တွင ်ဒယ ိုယ အာေးပြငဲ့ ်တရာေးဝင ်စာရွက်စာတမ်ေးမရ  ဒသာ ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်း ဒနထ ိုငသ်မူ ာေးသည် 

အဒရေးဒပေါ်က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် က ိုသာ အသံိုေးပပြုခွငဲ့ရ်  သည်။ အလာေးတူပင ်ဥဒရာပန ိုငင်အံမ ာေးတွငလ်ည်ေး 

“တရာေးဝငစ်ာရွက်စာတမ်ေးမရ  သညဲ့် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးသည် ပငမ်က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ  

ခံယူန ိုငပ်ခငေ်းမရ  ဒပ။”208 

 

၁။  COVID-19 နငှော့  နိ င င သ ်းမဟ တ သမူျ ်း၏ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်း 

 

တပေါ်တဂူ 209 န ငဲ့ ် ဩစတတ်းလျ210 အစရ  သညဲ့်အခ  ြုွေ့ဒသာန ိုငင်မံ ာေးတွင ် န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေးအဒနပြငဲ့ ်

က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေး ရရ  န ိုငဒ်စရန ် အပပြုသဒ ာဒ ာငသ်ညဲ့် အစအီမံအခ  ြုွေ့က ို က ငဲ့သ်ံိုေးဒနပပီ 

ပြစဒ်သာ်လည်ေး အမ ာေးအာေးပြငဲ့မူ် န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေးသည် COVID-19 ရ ိုက်ခတ်မ ေဏက် ို ကကေီးကကေီး 

မာေးမာေး ခံစာေးရန ိုငဒ်ပခအနတရာယ်န ငဲ့ ်  က်လက်ကကံြုဒတွွေ့ဒနရသည်။211  အထူေးသပြငဲ့ ် “ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်း 

အဒပခခ သူမ ာေးန ငဲ့ ် ေိုကခသည်မ ာေးသည် ခွ ပခာေး က် မံ ၊ လူမ အသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်းမ  ြယ်ကကဉမ ပခငေ်းခံရမ ၊ 

ခ နလ် ပ်ပခငေ်းခရံမ မ ာေးက ို အပခာေးသူမ ာေးထက်ပ ို၍ ခံစာေးရန ိုငဒ်ပခရ  သည်။ တစခ်  နတ်ည်ေးမ ာပင ်

ကပ်ဒရာဂါဒ ေးတံို ဲ့ပပနရ်ာတွင ် န ိုငင်အံခ  ြု ွေ့သည် “ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ သူမ ာေး၊ ေိုကခသည်မ ာေးန ငဲ့ ် အပခာေး 

ဒနရပ်စွန ဲ့ခွ်ာဒရ ာငဒ်ပပေးဒနသမူ ာေးအဒပေါ် ယခငက်ပငမ်ကကံြုဒတွွေ့ ူေးသညဲ့ ်နည်ေးလမ်ေးမ ာေးပြငဲ့ ်ပပငေ်းပပငေ်းထနထ်န ်

 
206 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health Organization, The Right 

to Health, Fact Sheet No. 31 (2008), Page 19. 
207 Centers for Medicare and Medicaid Services, Emergency health services for undocumented aliens (9 May 

2005), available at: https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/emergency-health-services-undocumented-

aliens 

208 Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, The COVID-19 pandemic: we need urgent 

measures to protect people and mend the cracks in our health, social protection and migration systems (March 

2020), available at: https://picum.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Statement-March-2020.pdf 
209 Reuters, Portugal to treat migrants as residents during coronavirus crisis (28 March 2020) available at: 

https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-portugal-idUKKBN21F0MC 
210 K Curtis, Non-citizens could receive coronavirus payments from Australian government, 7NEWS (23 March 

2020), available at: https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/non-citizens-could-receive-virus-payments-c-

759724 
211 World Health Organization, the rights and health of refugees, migrants and stateless must be protected in 

COVID-19 response (31 March 2020), available at: https://www.who.int/news-room/detail/31-03-2020-ohchr-

iom-unhcr-and-who-joint-press- release-the-rights-and-health-of-refugees-migrants-and-stateless-must-be-

protected-in-covid-19-response 

https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-portugal-idUKKBN21F0MC


တံို ဲ့ပပနခ် ဲ့ကကသည်။”212 အထေူးသပြငဲ့ ်တရာေးဝငန် ိုငင်သံာေး မဟိုတ်သူမ ာေးသည် COVID-19 ကူေး က်ခံရန ိုငဒ်ပခ 

ပ ိုမ ာေးသညဲ့အ်ပပင ်က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ  လံိုဒလာက်စွာ မရရ  တတ်ကကဒပ။213  

 

(က) က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် မ ာေးရယူရာတငွ ်ရ  ရငေ်းစွ  အခက်အခ မ ာေး ပ ိုမ ို  ိုေးရွာေးလာပခငေ်း 

 

န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေးအတကွ် နဂ ိုရ  ရငေ်းစွ က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ်   ိုငရ်ာ ပပဿနာမ ာေးသည် COVID-19 

ဒကကာငဲ့ပ် ိုမ ို  ိုေးရွာေးလာရသည်က ို ကမ္ာဲ့န ိုငင်အံန ံ ဲ့ဒတွွေ့ ရ  ရသည်။  
 
မတလ်းရှ ်းနိ င င တွင ်  ရာဝနမ် ာေး၏ ဒပပာကကာေးခ က်အရ “ဒယ ိုယ အာေးပြငဲ့ ် ေိုကခသည်၊ န ိုငင်မံ ဲ့ပိုဂဂ ြုလ်၊ 

တရာေးမဝငဒ်ရ ွေ့ဒပပာငေ်းသူ တ ို ဲ့န ငဲ့စ်ပ်လ ဉေးပပီေး ယငေ်းပိုဂဂ ြုလ်တ ို ဲ့၏ တည်ရ  မ က ို အသ အမ တ်မပပြုထာေးပါ။ 

ရလာေအ်ဒနပြငဲ့ ် န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေးသည် အစ ိုေးရန ငဲ့ ် ပိုဂဂလ က က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် န စမ်  ြုေးစလံိုေးက ို 

ထ ထ ဒရာက်ဒရာက် ရရ  န ိုငပ်ခငေ်းမရ  ပါ။214 ၎ငေ်းတ ို ဲ့အတွက် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာရပ ိုငခွ်ငဲ့ ် အခွငဲ့အ်ဒရေးလည်ေး 

မရ  ပါ။ မဒလေးရ ာေးန ိုငင်၏ံဥပဒေအရ ၂၀၀၁ ခိုန စမ် စတင၍် က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် ဒပေးသူမ ာေးသည် 

တရာေးမဝင ် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းသူမ ာေးဒတွွေ့ ရ  ပါက ရ တပ်ြွ ွေ့ န ငဲ့ ် လူဝငမ် ကကီေးကကပ်ဒရေးတာဝနရ်  သူမ ာေးထ ံသတငေ်းဒပေး 

အဒကကာငေ်းကကာေးရမည်ဟို ပပဌာနေ်းထာေးသည်။ ထ ို ဲ့ဒကကာငဲ့ ် “တရာေးမဝငဒ်ရ ွေ့ဒပပာငေ်းသူမ ာေးသည် 

က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာ ဝနဒ် ာငမ် ဒပေးသညဲ့် ဒနရာမ ာေးသ ို ဲ့ သွာေးဒရာက်တ ိုငေ်း ြမ်ေး ေီးအဒရေးယူပခငေ်း ခရံမညဲ့ ်

အနတရာယ်က ို န စဒ်ပါငေ်းမ ာေးစွာ ရင ် ိုငခ် ဲ့ကကရသည်။”215 

 

၂၀၂၀ ခိုန စ ် ဒမလမ စတင၍် COVID-19 ကူေးစက်မ က ို တ ိုက်ြ က်ရန ် အဒကကာငေ်းပပခ က်ပြငဲ့ ်

“မဒလေးရ ာေးအစ ိုေးရသည် ေိုကခသည်မ ာေး၊ န ိုငင်ဒံရေးခ ိုလ ခွံငဲ့ဒ်တာငေ်းခံသူမ ာေးန ငဲ့ ် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းလိုပ်သာေးမ ာေးက ို 

ြမ်ေး ေီးအဒရေးယရူန ် ဒနအ မ်အဒ ာက်အအံိုမ ာေးအတွငေ်း စေီးနငေ်းဝငဒ်ရာကပ်ခငေ်းမ ာေးပပြု၍ ပပငေ်းပပငေ်းထနထ်န ်

 
212 Zolberg Institute on migration and mobility, Columbia Program on Forced Migration and Health, and the 

Cornell Migration and Human Rights Program, Human mobility and human rights in the COVID-19 pandemic: 

Principles of protection for migrants, refugees, and other displaced persons, p. 4, available at: 

https://zolberginstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/Human- mobility-and-human-rights-in-the-

COVID_final-1.pdf 
213 World Health Organization, Migration Research Series No. 60: Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial 

analysis (2020), p. 4, available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf 
214 The Star, Proposing a Non-Citizens Health Act for Malaysia, available at: 

https://www.thestar.com.my/opinion/letters/2020/01/11/proposing-a-non-citizens-health-act-for-malaysia 

215 Doctors without borders, COVID-19 demonstrates the harm of exclusion to healthcare; Malaysia should repeal 

Health Circular 10/2001 (24 March 2020), Available at: https://msf-seasia.org/blogs/18851 



ပြ ြုခွငေ်းလ ကရ်  သည်။”216ထ ိုက ဲ့သ ို ဲ့စေီးနငေ်းဝငဒ်ရာက်ပခငေ်းမ ာေးက ို မဒလေးရ ာေးလူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေးဒကာ်မရ ငမ်  

ပပစတ်ငရ် ံ ွေ့ခ ခ ဲ့သည်။217 ပမနမ်ာန ိုငင်မံ  ထကွ်ဒပပေးလာကကဒသာ ရ ိုဟငဂ် ာေိုကခသည် ၂၁၈ ဦေးအပါအဝင2်18 

လူဒပါငေ်း ၂,၀၀၀ ဒက ာ် ြမ်ေး ေီးခံခ ဲ့ရသည်။219 ဤသ ို ဲ့ အကကီေးအက ယ်ြမ်ေး ေီးမ မ ာေးဒကကာငဲ့ ်

ြမ်ေး ေီးထ နေ်းသ မေ်းဒရေး စခနေ်းမ ာေး၊ အခ ြုပ်ခနေ်းမ ာေးတငွ ် လူမ ာေးပပညဲ့်လျံှပပီေး ဇွနလ်အဒစာပ ိုငေ်းဒရာက်ခ  နတ်ငွ ်

ယငေ်းဒနရာမ ာေးသည် က ိုရ ိုနာဗ ိုငေ်းရပ်ပပန ဲ့ပွ်ာေးရာ “ဗဟ ိုခ က်မ ာေး” ပြစလ်ာခ ဲ့သည်။220 အက  ြုေး က်အဒနပြငဲ့ ်

န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေးသည် ယခိုအခ  နတွ်င ် “ဒ ေးစစမ် မ ာေး၊ ကိုသမ မ ာေးရယူရန ် တွန ဲ့ ်ိုတ်ဒနကကရသည်” 

ဟို  ိုသည်။221 ပံိုမ နတ်ရာေးဝငစ်ာရွကစ်ာတမေ်း က ိုငဒ် ာငထ်ာေးပခငေ်းမရ  ဒသာ ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းလာသူမ ာေးက ို 

မည်သညဲ့်အထေူးအခွငဲ့အ်ဒရေးမ  မဒပေးသငဲ့ဒ်ကကာငေ်းန ငဲ့ ် ဒနရပ်သ ို ဲ့ပပနလ်ည်ပ ို ဲ့ဒ ာငသ်ွာေးမည်ပြစ ်ဒကကာငေ်း 

မဒလေးရ ာေးကာကွယ်ဒရေးဝနက်ကီေးက ဒကကပငာခ ဲ့သည်။222 

 

(ခ) တရာေးမဝငဒ်ရ ွေ့ဒပပာငေ်းသမူ ာေး လက်လ မေ်းမီသညဲ့် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာဝနဒ် ာငမ်  

အခွငဲ့အ်လမ်ေးမ ာေး ဒလ ာဲ့နည်ေးလာပခငေ်း 
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June 2020), available at: https://www.aljazeera.com/news/2020/06/immigration-detention-centres-malaysia-

coronavirus-hotspot- 200602004727890.html  
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Authorities to Cease Arrest of Undocumented Migrants during Covid-19 Crisis (3 May 2020), available at: 
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undocumented-migrants-during-covid-19-crisis/ 

222 E Fishbein & J T Hkawng, Immigration detention centres become Malaysia coronavirus hotspot, Aljazeera (2 

June 2020), available at: https://www.aljazeera.com/news/2020/06/immigration-detention-centres-malaysia-

coronavirus-hotspot- 200602004727890.html 



COVID-19 ကပ်ဒရာဂါဒကကာငဲ့ ် တရာေးမဝငဒ်ရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးက မ မ တ ို ဲ့၏က ိုယ်ဒရေးက ိုယ်တာ 

အခ က်အလက်မ ာေး ဒပေးစရာမလ ို   ရရ  န ိုငသ်ညဲ့် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာဝနဒ် ာငမ် ၊ ကိုသမ  အခွငဲ့အ်လမ်ေးမ ာေး 

ဒလ ာဲ့က လာခ ဲ့သည်။ တရာေးမဝငဒ်နထ ိုငပ်ခငေ်းဒကကာငဲ့ပ်ြစဒ်စ၊ ဒနရပ်သ ို ဲ့ပပနလ်ည်ပ ို ဲ့ဒ ာငပ်ခငေ်းခံရမည်က ို 

စ ိုေးရ မ်ဒသာဒကကာငဲ့ပ်ြစဒ်စ၊ အပခာေး  ိုေးဝါေးသညဲ့် အက  ြုေး က်မ ာေး ကကံြုဒတွွေ့ရန ိုငဒ်သာဒကကာငဲ့ပ်ြစဒ်စ 

မ မ က ိုယ်ဒရေးက ိုယ်တာ အခ က်အလက်မ ာေးဒပေးရန ် သတ်မ တ်ခ က်သည် န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူ အမ ာေးစို၏ 

က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် မ ာေးရရ  မ က ို အဟန ဲ့အ်တာေးပြစဒ်စပါသည်။  

 

တရာေးမဝငဒ်နထ ိုငသ်ူ ခန ဲ့မ် နေ်းဒပခ ၂၀၀,၀၀၀ မ  ၆၀၀,၀၀၀ ကကာေးရ  သညဲ့် ဂျ မဏ နိ င င တွင ်

ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ သူ အာေးလံိုေးတ ို ဲ့သည် COVID-19 စမ်ေးသပ်ပခငေ်းန ငဲ့ ် ကိုသမ တ ို ဲ့က ို ရယူန ိုငက်ကသည်။ 

သ ို ဲ့ရာတွင ် စမ်ေးသပ်မ ခံယူရန ် က ိုယ်ဒရေးက ိုယ်တာအခ က်အလက်မ ာေးပြညဲ့်စွက်ကကရသည်။223 “တရာေးမဝင ်

ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငသ်ူမ ာေး အဒနပြငဲ့မူ် အမည်မဒြာ်  ကိုသမ  ခံယူန ိုငမ် ာသာ လာဒရာက် ကိုသလ ိုကကသည်” 

ဟိုသ ရ  ရသည်။224 

 

န ိုငင်တံကာအလိုပ်သမာေးအြွ ွေ့အစည်ေး၏ တငပ်ပခ က်အရ ထိ င ်းနိ င င ရ   ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းလိုပ်သာေးမ ာေးတွင ်COVID-

19 စမ်ေးသပ်မ န ငဲ့ ် ကိုသမ အခွငဲ့အ်လမ်ေးမ ာေး အကန ဲ့အ်သတ်ရ  ဒနပပီေး ကိုနက် စရ တ်မတတ်န ိုငပ်ခငေ်း၊ 

တာဝနရ်  သူမ ာေးန ငဲ့ ် ဒပပာ  ို က် ပံါက ဒနရပ်သ ို ဲ့ပပနလ်ည်ပ ို ဲ့ဒ ာငခ်ံရပခငေ်းစသညဲ့် ဒနာက် က်တွ  

ပပဿနာမ ာေး ကကံြုဒတွွေ့ရမည်က ို စ ိုေးရ မ်ပခငေ်း အစရ  သညဲ့အ်ဒကကာငေ်းရငေ်းမ ာေးဒကကာငဲ့ ် ဒ ေးကိုသမ မခံယူမ မ ာေး 

ရ  န ိုငသ်ည်။”225 ယငေ်းသ ို ဲ့ဒရ ာငရ် ာေးသူမ ာေးတွင ်တရာေးဝငမ်ဟိုတ်သညဲ့်ကဏ္ဍမ အလိုပ်သမာေးမ ာေး၊ လူမ ြူလံိုဒရေး 

စနစ၏် အဒထာက်အပံဲ့မရရ  သညဲ့် သာမာနလ်ိုပ်သာေးမ ာေးန ငဲ့ ် တရာေးမဝငဒ်ရ ွေ့ဒပပာငေ်းလိုပ်သာေးမ ာေး ပါဝငန် ိုင ်

ပါသည်။  

 

(ဂ) COVID-19   ိုငရ်ာသတငေ်းအခ က်အလက်န ငဲ့ ်လံိုပခံြုဒရေးအစအီမံမ ာေး ရရ  န ိုငမ်  မညီမျှပခငေ်း 

 

န ိုငင်အံမ ာေးရ   န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်ဒသာပိုဂဂ ြုလ်မ ာေးသည် န ိုငင်သံာေးမ ာေးနည်ေးတူ COVID-19 လံိုပခံြုဒရေး 

အစအီမံမ ာေးန ငဲ့ ်သတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေး ရယူန ိုငပ်ခငေ်းမရ  ပါ။  

 

 
223 DW, Coronavirus pandemic poses threat to undocumented migrants (13 May 2020), available at: 

https://www.dw.com/en/coronavirus-pandemic-poses-threat-to-undocumented-migrants/a-53425104 

224 အထက်ဒြာ်ပပပါစာည နေ်း 
225 ILO, COVID-19: Impact on migrant workers and country response in Thailand (3 July 2020) available at: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-

bangkok/documents/briefingnote/wcms_741920.pdf. 



ဥပမာ စင က ပူနိ င င ၌ Mask မ ာေးန ငဲ့ ် လက်သန ဲ့စ်ငဒ် ေးမ ာေးက ို အစပ ိုငေ်းတွင ် န ိုငင်သံာေးမ ာေးထသံာ 

ပြန ဲ့ဒ်ဝပခငေ်းပပြုခ ဲ့သည်။226 န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေးသည် ဗ ိုငေ်းရပ်စန် ငဲ့က် နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာဝနဒ် ာငမ် မ ာေး 

အဒကကာငေ်းက ို  ာသာစကာေး  ိုငရ်ာအခက်အခ မ ာေးဒကကာငဲ့ ် နာေးလည်ရနခ်က်ခ သညဲ့်အတွက် ၎ငေ်းတ ို ဲ့၏ 

က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးန ငဲ့ ်က်နယွ်သညဲ့ ် သတငေ်းအခ က်အလက်ရရ  န ိုငမ် အခွငဲ့အ်ဒရေးအဒပေါ် 

မ ာေးစွာ ထ ခ ိုက်လ က်ရ  သည်။ ဤအဒပခအဒနပြစပ်ွာေးရသညဲ့်အဒကကာငေ်းရငေ်းမ ာေးစွာရ  ဒသာ်လည်ေး အဓ က 

ပပဿနာသည် အစ ိုေးရမ ာေးက COVID-19   ိုငရ်ာသတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးက ို တရာေးဝင ်

 ာသာစကာေးပြငဲ့သ်ာ ပြန ဲ့ဒ်ဝပခငေ်းဒကကာငဲ့ပ်ြစသ်ည်။227  

 

ဂျ မဏ နိ င င တွင ် ဤက ဲ့သ ို ဲ့ပြစစ်ဉပြစဒ်ပေါ် ခ ဲ့သည်မ ာ ကပ်ဒရာဂါပြစစ်အခ  နတ်ွင2်28 “အစ ိုေးရမ  တရာေးဝင ်

ထိုတ်ပပနဒ်သာ သတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးအာေးလံိုေးလ ိုလ ိုက ို ဂ ာမန ်ာသာစကာေး တစမ်  ြုေး တည်ေးပြငဲ့သ်ာ 

ပြန ဲ့ဒ်ဝခ ဲ့သည်”။229 အလာေးတူပင ် နယ သ လန နိ င င တွင ် ေတ်ခ ် ်ာသာ စကာေးမဒပပာတတ်ဒသာ 

ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးသည် နယ်သာလန ် အစ ိုေးရတာဝနရ်  သူမ ာေးမ  က ငဲ့သ်ံိုေးသညဲ့ ် COVID-19   ိုငရ်ာ 

အစအီမံမ ာေးအဒကကာငေ်းသ ရ  ရန ်  ာသာပပနအ်ပြစ ် လိုပ်ဒပေးသညဲ့် ဒစတနာဲ့ဝနထ်မ်ေးမ ာေးအဒပေါ် 

အာေးထာေးခ ဲ့ရသည်။230 ဆွ ဒင နိ င င တွင ် ဒရ ေးဦေးပ ိုငေ်း၌  ွေီင ်ာသာစကာေး မတတ်ကျွမေ်းသညဲ့ ်

ရပ်ရွာလူထိုမ ာေးအကကာေး က ိုရ ိုနာဗ ိုငေ်းရပ်စဒ်ကကာငဲ့ ်ဒသ ံိုေးမ အ မတန ်ပမငဲ့မ်ာေးခ ဲ့ပခငေ်းဒကကာငဲ့ ်ဒနာက်ပ ိုငေ်းတွင ်

ကပ်ဒရာဂါ  ိုငရ်ာသတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးက ို  ာသာစကာေး ၁၅ မ  ြုေးပြငဲ့ ် ထိုတ်ပပနရ်န ်  ွေီငအ်စ ိုေးရက 

စစီဉဒ ာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။231  

 

(ဃ) အပခာေး စေီးပွာေးဒရေး၊ လူမ ဒရေး၊ ယဉဒက ေးမ   ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေး (ESCR) မ ာေးရရ  ရန ်

အာမခံခ က်ဒပေးန ိုငသ်ညဲ့် ထ ဒရာက်ဒသာအစအီမံမ ာေးမရ  ပခငေ်း 

 

 
226 S Petcharamesree, COVID-19 in Southeast Asia: non-citizens have a right to protection too (29 May 2020), 

available at: https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/covid-19-southeast-asia-non-citizens-have-

right-protection-too/ 

227 On this topic, see: Translators without Borders, Do you speak covid-19? (March 2020), available at: 

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2020/04/TWB_PolicyBrief-COVID19.pdf 
228 လက်ရ  ဂ ာမနတီွင ်COVID-19 သတငေ်းအခ က်အလက်က ို  ာသာအမ  ြုေးမ  ြုေးန ဲ့ထိုတ်ပပနထ်ာေးရ  ထာေးပါသည်။ 

ဤစာမ က်န ာတွငရ် ရန ်- https://handbookgermany.de/en.html 
229 DW, Coronavirus pandemic poses threat to undocumented migrants (13 May 2020), available at: 

https://www.dw.com/en/coronavirus-pandemic-poses-threat-to-undocumented-migrants/a-53425104 
230 VOA News, Language Barriers Limit Access to Coronavirus News for Some European Migrants (2 April 2020), 

available at: https://www.voanews.com/europe/language-barriers-limit-access-coronavirus-news-some-

european-migrants 

231 အထက်ပါစာည နေ်း 



အစာအဟာရ  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေး၊ ဒနအ မ်အကာအကွယ်  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေး အစရ  သညဲ့် အပခာေး စေီးပွာေးဒရေး၊ 

လူမ ဒရေး၊ ယဉဒက ေးမ   ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေး (ESCR) မ ာေးရရ  ဒစရန ်အာမခံခ က်ဒပေးန ိုငသ်ညဲ့် ထ ဒရာက်ဒသာ 

အစအီမံမ ာေးမရ  ပခငေ်းဒကကာငဲ့ ် န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေး၏ က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးအဒပေါ် မ ာေးစွာ 

အတာေးအ ေီး ပြစဒ်စန ိုငသ်ည်။ ဒြာ်ပပပါအခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးအရ ရရ  ရမညဲ့်ကိုနစ်ည်န ငဲ့ဝ်နဒ် ာငမ် မ ာေးက ို 

မရရ  န ိုငပ်ခငေ်းသည် က နေ်းမာဒရေးအတကွ်လ ိုအပ်ဒသာ “လူမ ဒရေး  ိုငရ်ာလ ိုအပ်ခ က်မ ာေး” က ို 

မပြညဲ့် ည်ေးဒပေးန ိုငရ်ာ ဒရာက်သညဲ့် အတွက် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးရရ  ဒစရန ် မပြစအ်ဒန 

ပြညဲ့် ည်ေးရမညဲ့် တာဝနဝ်တတ ရာေးမ ာေးက ို ခ  ြုေးဒြာက် ရာက ပါသည်။232 တနည်ေးအာေးပြငဲ့ ် ိုဒသာ် 

က နေ်းမာသနစ်ွမေ်းဒသာ ဝ၏အဒပခခံပြစသ်ညဲ့ ် လူမ ဒရေး  ိုငရ်ာလ ိုအပ်ခ က်မ ာေးက ို ပြညဲ့် ည်ေးဒပေးရန ်

မ နမ် နက်နက်န ် စစီဉဒ ာငရွ်က်ဒပေးန ိုငပ်ခငေ်းမရ  လျှင ် COVID-19 ကိုသမ  ဒပေးရံိုမျှပြငဲ့ ် န ိုငင်သံာေး 

မဟိုတ်သူမ ာေး၏ က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ို ပြညဲ့ ်ည်ေးဒပေးန ိုငမ်ည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

ဤပြစရ်ပ်က ို ကိ လ ဘ ယ နိ င င သ ို ဲ့ ထကွ်ဒပပေးတ မေ်းဒရ ာငလ်ာသညဲ့် ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်မံ  ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်း 

ဒနထ ိုငသ်ူမ ာေး၊ ေိုကခသည်မ ာေးန ငဲ့ ် န ိုငင်ဒံရေးခ ိုလ ခွံငဲ့ဒ်တာငေ်းခံသူမ ာေးကကာေးတွင ် ဒတွွေ့ ရ  ရသည်။233 

ဗင န ဇွွဲလ ်းနိ င င တွင ် ယခငန် စမ် ာေးအတွငေ်း န ိုငင်ဒံရေးန ငဲ့စ်ေီးပွာေးဒရေး  ိုငရ်ာ အဒရေးအခငေ်းမ ာေး၊ 

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေး  ိုငရ်ာ ြ န  ပ်မ ဒ ေးအနတရာယ်မ ာေး234 ဒကကာငဲ့ ် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ သမူ ာေးန ငဲ့ ် ေိုကခသည်မ ာေး 

အစိုလ ိုက်အပပံြုလ ိုက် ထက်ွဒပပေးတ မ်ေးဒရ ာငခ် ဲ့ကကရသည်။235 ၂၀၂၀ ခိုန စ ် ဩဂိုတ်လအဒစာပ ိုငေ်းအထ  

ခန ဲ့မ် နေ်းခ က်အရ ဒနရပ်စွန ဲ့ခွ်ာထက်ွဒပပေးသူ ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်သံာေး ၅,၁၈၀,၆၁၅ ဦေးရ  ပပီ ဟိုသ ရသည်။236 

က ိုလံ ယီာန ိုငင်သံည် ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်နံ ငဲ့ ် နယ်န မ တ်ရ ည်လ ာေးစွာထ စပ်ဒန၍ “ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်မံ  

ေိုကခသည်န ငဲ့ဒ်ရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ သူအမ ာေး ံိုေး လက်ခရံရ  သညဲ့်န ိုငင်ပံြစသ်ည်။”237 ၂၀၂၀ ခိုန စ ် ဒမလ 

 
232 ဒအာက်ပါစာည နေ်းက ိုရ ရန၊် Section VII  
233 ယငေ်းန ငဲ့ပ်တ်သတ်ပပီေး ဒအာက်ပါတ ို ဲ့က ိုရ ရန ်- R Quintero & TF Hodgson, The Right to Health of Venezuelans in 

Colombia: From Principle to Policy (Part 1) (22 April 2020), available at: http://opiniojuris.org/2020/04/22/the-

right-to-health-of-venezuelans-in-colombia-from- principle-to-policy-part-1/ ; R Quintero & TF Hodgson, The 

Right to Health of Venezuelans in Colombia: From Principle to Policy (Part 2) (22 April 2020), available at: 

http://opiniojuris.org/2020/04/22/the-right-to-health-of-venezuelans-in-colombia-from- policy-to-practice-part-

2/ 

234 အဒမရ ကာေးတ ိုက်လံိုေး  ိုငရ်ာလူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဒရေး  ိုငရ်ာမရ ငက်ဒပပာကကာေးရာတွင ်“ “ဗငန်ဇွီ လာေးသည် အစာေးအစာန ငဲ့ ်

ဒ ေးဝါေးပပတ်လပ်မ ၊ ဒသာက်သံိုေးဒရန ငဲ့လ်ျှပ်စစမီ်ေးပံိုမ နပ်ပတ်ဒတာက်မ ၊ အမ ာေးပပည်သူက နေ်းမာဒရေးစနစ ်စ ိုေးရ မ်ြွယ်ရာ 

အဒပခအဒနဒရာက်ရ  ဒနမ ၊  အကကမ်ေးြက်မ မ ာေးန ငဲ့ ်လံိုပခံြုဒရေးမရ  မ  စသည်တ ို ဲ့န ငဲ့ ်ကကံြုဒတွွေ့ဒနရဒသာ 

လူသာေးခ ငေ်းစာနာမ   ိုငရ်ာအက ပ်အတည်ေးန ငဲ့ရ်င ် ိုငဒ်နရသည်။”Inter-American Commission on Human Rights, Annual 

Report 2019, Chapter IV.B, Venezuela, para 8 က ိုရ ရန ်
235 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Global Trends, Force Displacement 2018, P. 24. 
236 Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, Respuesta a los venezolanos, 

available at: https://data2.unhcr.org/es/situations/platform. 
237 Coordination platform for refugees and migrants from Venezuela, Refugee and migrant response Plan 2020 

(revision) (May 2020), p. 32, available at: https://r4v.info/es/documents/download/76210 



ဒန ာငေ်းပ ိုငေ်းတွင ် ခန ဲ့မ် နေ်းဒပခအရ က ိုလံ ယီာန ိုငင်၌ံ238 ဒနထ ိုငဒ်နသညဲ့် ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်သံာေးဒပါငေ်း 

၁,၇၆၄,၈၈၃ ဦေးရ  ပပီေး ထကဝ်က်ခန ဲ့သ်ည် တရာေးဝငလ်က်ခံထာေးပခငေ်းမရ  ဒသာ လူဝငမ် အဒပခအဒနန ငဲ့ ်

ဒနထ ိုငဒ်နသည်ဟို ခန ဲ့မ် နေ်းထာေး သည်။239  

 

က ိုလံ ယီာန ိုငင်တံွင ် ဒနထ ိုငဒ်နသညဲ့် ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်သံာေးမ ာေးသည် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာ ဝနဒ် ာငမ်  

အခ  ြုွေ့က ို လက်လ မ်ေးမီ၍ ရရ  န ိုငက်ကပါသည်။240 တရာေးမဝငဒ်ရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးသည်လည်ေး အဒရေးဒပေါ် 

က နေ်းမာဒရေး ဝနဒ် ာငမ် မ ာေး ရယူန ိုငက်ကသည်။241 အဒရေးဒပေါ်ဝနဒ် ာငမ် မ ာေးတငွ ် “အမ ာေးပပည်သ ူ

က နေ်းမာဒရေး အစအီမအံပြစ ်တ ိုက်ရ ိုက် ကေူး က်သညဲ့်ဒရာဂါမ ာေး ကိုသပခငေ်းလည်ေး ပါဝငသ်ည်။”242 ထ ို ဲ့အပပင ်

ကပ်ဒရာဂါကေူး က်မ က ို ကာကွယ်ရန ် COVID-19   ိုငရ်ာဒရာဂါမ ာေး ဒ ေးစစပ်ခငေ်းန ငဲ့ ် ကိုသပခငေ်းမ ာေးက ို 

ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးအာေးလံိုေးအပါအဝင ် အာေးလံိုေးတနေ်းတူညီမျှရရ  ဒစရန ် က ိုလံ ယီာအစ ိုေးရက 

အစအီစဉမ ာေးခ မ တ်ဒ ာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။243  

 

ထ ို ဲ့ဒကကာငဲ့ ် စာရွက်စာတမေ်းအရ COVID-19 ကပ်ဒ ေးမတ ိုငမ်ီကပင ်က ိုလံ ယီာန ိုငင်တံွင ် ဒနထ ိုငဒ်နဒသာ 

ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်သံာေးမ ာေးအာေးလံိုေးသည် ကပ်ဒရာဂါက ို ကာကွယ်ကိုစာေးရန ် က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် မ ာေး 

ဒသခ ာဒပါက ် ရပ ိုငခွ်ငဲ့ရ်  သည်။ သ ို ဲ့ရာတွင ် လက်ဒတွွေ့ မ ာမူ ကပ်ဒရာဂါပြစပွ်ာေးစဉကာလအတွငေ်း 

အပခာေးလူမ ဒရေးန ငဲ့ ် စေီးပွာေးဒရေး  ိုငရ်ာ အစအီမံမ ာေးက ို ဒသဒသခ ာခ ာဒ ာငရွ်က်န ိုငပ်ခငေ်းမရ  သညဲ့်အတွက် 

COVID-19 စစဒ် ေးပခငေ်းန ငဲ့ ် ကိုသပခငေ်း  ိုငရ်ာ အခွငဲ့အ်ဒရေးမ ာေးဒပေးထာေးဒသာ်လည်ေး ထ ဒရာကမ်  

အာေးနည်ေးပါသည်။  

 

 
238 Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, Respuesta a los venezolanos, 

Colombia, available at: https://data2.unhcr.org/es/situations/platform/location/7511 

239 အထက်ဒြာ်ပပပါစာည နေ်း 
240 Proyecto Migración Venezuela, Necesidades en salud de la población migrante venezolana en Colombia, 

available at: https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1586287509_informe_salud2020pdf. 
241 Corte Constitucional, Sentencia SU-677 de 2017 and Sentencia T-210 de 2018; Ministerio de Salud y 

Protección Social, Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio, available at: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/plan-respuesta-salud-migrantes.pdf 
242 R Quintero & TF Hodgson, The Right to Health of Venezuelans in Colombia: From Principle to Policy (Part 1) 

(22 April 2020), available at: http://opiniojuris.org/2020/04/22/the-right-to-health-of-venezuelans-in-colombia-

from-principle-to-policy-part-1/ 

243 Ministerio de Salud y Protección Social, Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de 

COVID-19 para población migrante en Colombia (March 2020), available at: 

http://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/carpeta_ckfinder/files/NPrieto/lineamientos.pdf 

https://data2.unhcr.org/es/situations/platform/location/7511


အထေူးသပြငဲ့ ် မတ်လဒန ာငေ်းပ ိုငေ်းတွင ် ပပည်တွငေ်းအသွာေးအလာကန ဲ့သ်တ်မ  quarantine စတငက် ငဲ့သ်ံိုေးခ  နမ်  

စ၍244 ဒပမာက်မ ာေးစွာဒသာ ဗငန်ဇွီ လာေးပပည်သမူ ာေးသည် “လံိုဒလာက်ဒသာ အစာအဟာရရရ  ရနန် ငဲ့ ်မ မ တ ို ဲ့၏ 

ဒနထ ိုငရ်ာ ဒနအ မ်မ ာေးမ  န ငခ် ပခငေ်းခရံမ မ ာေးက ို ဒရ ာငရ် ာေးရန ်ခက်ခ စွာရံို ေးကနခ် ဲ့ကကရသည်။”245 ဥပမာအာေးပြငဲ့ ်

ဧပပီလ အဒစာပ ိုငေ်း တွငဒ်ကာက်ခံခ ဲ့သညဲ့် စစတ်မေ်းအရ COVID-19 န ငဲ့ ်  က်စပ်၍ က ိုလံ ယီာန ိုငင်ရံ   

ဗငန်ဇွီ လာေး အ မ်ဒထာငစ်ိုမ ာေး အတွက ် အကကေီးမာေး ံိုေး အဒရေးဒပေါ်လ ိုအပ်ခ က်မ ာေးအရ အစာေးအဒသာက ်

(၉၅%)၊ ဒနအ မ် (၅၃%) န ငဲ့ ်အလိုပ်အက ိုင ်(၄၅%) တ ို ဲ့ပြစဒ်ကကာငေ်း ဒတွွေ့ ရ  ရသည်။246 

 

ဤသ ို ဲ့ပြစပွ်ာေးရပခငေ်းသည် က ိုလံ ယီာန ိုငင်၌ံဒနထ ိုငဒ်နဒသာ ဗငန်ဇွီ လာေးပပည်သအူမ ာေးစိုသည် 

တရ ်းဝင ေည ်းလမ ်းတက မဟိုတ ခသ အလိုပ်လိုပ်က ိုငသ်ူမ ာေး247 ပြစသ်ညဲ့်အတွက် အသွာေးအလာ 

ကန ဲ့သ်တ်မ မ ာေးဒကကာငဲ့ ် ၎ငေ်းတ ို ဲ့ က်လက်အလိုပ် မလိုပ်န ိုငဒ်တာဲ့၍ တစပ် ိုငေ်းပြစသ်ည်။248 

အပခာေးတစြ်က်တွငလ်ည်ေး ြ ြ စေီးစေီးဒ ာငရွ်က်ခ ဲ့သည်မ ာေးရ  ဒသာ်လည်ေး249 “အခ  ြုွေ့ဒသာ ဗငန်ဇွီ လာေး 

ပပည်သူမ ာေးသည် ဗဟ ိုအ ငဲ့န် ငဲ့ ် ဒေသအ ငဲ့အ်ာဏာပ ိုငမ် ာေးမ ဒပေးအပ်ဒသာ စေီးပွာေးဒရေး  ိုငရ်ာ 

အဒထာက်အပံဲ့မ ာေးက ို မရယူန ိုငပ်ခငေ်း” ဒကကာငဲ့ပ်ြစန် ိုငသ်ည်။250 ကပ်ဒရာဂါပြစပ်ွာေးစဉကာလအတွငေ်း 

ဒနအ မ်မ  အတငေ်းန ငခ် မ မ ာေးက ို တာေး ေီးဒရေးအတွက် ဥပဒေအရမပြစမ်ဒနလ ိုက်နာရမညဲ့် အစအီမံမ ာေး 

ခ မ တ်ထာေးဒသာ်လည်ေး အာဏာပ ိုငမ် ာေးမ  ထ ထ ဒရာက်ဒရာက် အဒရေးယူလ ိုက်နာ 

 
244 က ိုလံ ယီာန ိုငင်တံွင ်န ိုငင်လံံိုေး  ိုငရ်ာကာွရနတ်ငေ်းက ို ၂၀၂၀ ခိုန စ ်မတ်လ ၂၅ ရက်ဒန ဲ့တွင ်စတငခ် ဲ့သည်။ Decreto 457 de 2020 

and Decreto 1076 de 2020 က ိုရ ရန ်

245 R Quintero & TF Hodgson, The Right to Health of Venezuelans in Colombia: From Principle to Policy (Part 2) 

(22 April 2020), available at: http://opiniojuris.org/2020/04/22/the-right-to-health-of-venezuelans-in-colombia-

from-policy-to-practice-part-2/ 

246 Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, Colombia: evaluación rápida de 

necesidades ante COVID-19 (May 2020), available at: https://r4v.info/en/documents/download/76031 

247 Proyecto Migración Venezuela, Coronavirus: interrogantes sobre la atención a venezolanos en Colombia (22 

March 2020), available at: https://migravenezuela.com/web/articulo/como-atender-a-los-venezolanos-en-

colombia-ante-la-crisis-del- coronavirus/1766 

248 R Quintero & TF Hodgson, The Right to Health of Venezuelans in Colombia: From Principle to Policy (Part 2) 

(22 April 2020), available at: http://opiniojuris.org/2020/04/22/the-right-to-health-of-venezuelans-in-colombia-

from-policy-to-practice-part-2/ 

249 La Silla Vacía, Los trapos rojos pintan el drama por las ayudas que aún no llegan en Bogotá (8 April 2020), 

available at: https://lasillavacia.com/silla-cachaca/los-trapos-rojos-pintan-drama-las-ayudas-aun-no-llegan-

bogota-76156; Colombia sin fronteras, 6 puntos del Gobierno para el Covid y migración, Available at: 

https://colombiasinfronteras.com/6-puntos-del- gobierno-para-el-covid-y-migracion/ 

250  R Quintero & TF Hodgson, The Right to Health of Venezuelans in Colombia: From Principle to Policy (Part 2) 

(22 April 2020), available at: http://opiniojuris.org/2020/04/22/the-right-to-health-of-venezuelans-in-colombia-

from-policy-to-practice-part-2/ 



ဒ ာငရွ်က်ပခငေ်းမပပြုန ိုငခ် ဲ့ပါ။251 ထ ို ဲ့အပပင ် ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းဒနထ ိုငသ်ူမ ာေးအတွက် ဒပေးအပ်ဒသာ 

လူသာေးခ ငေ်းစာနာမ    ိုငရ်ာအဒထာက်အပံဲ့မ ာေးသည် အသွာေးအလာကန ဲ့သ်တ်မ မ ာေးဒကကာငဲ့ ်

ဒလ ာဲ့ပါေးသွာေးခ ဲ့သည်။252  

 

အဒပခခံလ ိုအပ်ခ က်မ ာေးပပညဲ့စ်ံိုစွာရရ  ရန ် အခွငဲ့အ်လမ်ေးမရ  ပခငေ်းန ငဲ့ ်   ိုေးရွာေးစွာအစာဒရစာငတ်ပပတ်မ ၊ 

အ မ်ဒပခယာမ ဲ့ပြစမ် မ ာေး ကကံြုဒတွွေ့ရန ိုငဒ်ပခပမငဲ့မ်ာေးမ တ ို ဲ့ဒကကာငဲ့ ် က ိုလံ ယီာန ိုငင်ရံ   ဗငန်ဇွီ လာေး 

န ိုငင်သံာေးအခ  ြုွေ့သည် “က နေ်းမာဒရေးန ငဲ့ ် ဒရာဂါတာေး ေီးကာကွယ်ဒရေး  ိုငရ်ာ အနတရာယ်မ ာေး ရ  လငဲ့က်စာေး 

မ မ န ိုငင်သံ ို ဲ့ပပနလ်ည်ထက်ွခွာသွာေးခ ဲ့ကကသည်။”253 ဗငန်ဇွီ လာေးပပည်သူဒပါငေ်း ၉၅,၀၀၀ ခန် ဲ့ ဒနရပ်သ ို ဲ့ 

ပပနသ်ွာေးကကသည်ဟို က ိုလံ ယီာန ိုငင် ံလဝူငမ် ဒရေးရာ အာဏာပ ိုငအ်ြွ ွေ့က ဩဂိုတ်လအဒစာပ ိုငေ်းတငွ ်ထိုတပ်ပန ်

ဒပပာကကာေးခ ဲ့သည်။254 ထ ို ဲ့အပပင ် မတ်လ၌ ငါေးန စတ်ာကာလ အတွငေ်းပထမ ံိုေးအကက မ်အပြစ ်

က ိုလမ် ယီာန ိုငင်ရံ   ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်သံာေးမ ာေးအဒရအတွက် က  ငေ်းမ က ို ဒတွွေ့ ရ  ရဒကကာငေ်းလည်ေး 

ဒပပာကကာေးခ ဲ့သည်။255 ဤက  ငေ်းမ သည် ကပ်ဒရာဂါပြစပွ်ာေးဒနစဉကာလအတွငေ်း ပြစပွ်ာေးခ ဲ့ပခငေ်းပြစပ်ပီေး 

 
251 Canal RCN, Más de 1.300 familias fueron desalojadas por no pagar el arriendo en Bogotá (1 April 2020), 

available at: https://noticias.canalrcn.com/bogota/mas-de-1300-familias-fueron-desalojadas-por-no-pagar-el-

arriendo-en-bogota-354842 

252 Refugees International, En busca de un hogar: cómo la COVID-19 hace peligrar los avances en materia de 

integración de los venezolanos en Colombia (9 June 2020), available at: 

https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/6/5/en-busca-de- un-hogar-cmo-la-covid-19-hace-peligrar-

los-avances-en-materia-de-integracin-de-los-venezolanos-en-colombia; Consejo Noruego para Refugiados, 

Covid-19 obliga a migrantes y refugiados a volver a la crisis en Venezuela (23 April 2020), available at: 

https://nrc.org.co/2020/04/23/covid-19-obliga-a-migrantes-y-refugiados-a-volver-a-la-crisis-en-venezuela/ 

253 Coordination platform for refugees and migrants from Venezuela, Refugee and migrant response Plan 2020 

(revision) (May 2020), P. 33, available at: https://r4v.info/es/documents/download/76210 

See also: Consejo Noruego para Refugiados, Covid-19 obliga a migrantes y refugiados a volver a la crisis en 

Venezuela (23 April 2020), available at: https://nrc.org.co/2020/04/23/covid-19-obliga-a-migrantes-y-refugiados-

a-volver-a-la-crisis-en- venezuela/ 
254 Migración Colombia, Para finales del mes de mayo, el 3% del total de venezolanos que se encontraban en 

Colombia al comienzo de la pandemia había regresado a su país y un 2% más estaría a la espera de poder 

hacerlo (6 August 2020), available at: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/para-finales-del-

mes-de-mayo-el-3-del-total-de-venezolanos-que-se- encontraban-en-colombia-al-comienzo-de-la-pandemia-

habia-regresado-a-su-pais-y-un-2-mas-estaria-a-la-espera-de-poder- hacerlo 

255 Migración Colombia, número de venezolanos radicados en Colombia desciende por primera vez en 5 años (28 

May 2020), available at: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/numero-de-venezolanos-radicados-en-

colombia-desciende-por- primera-vez-en-5-anos 



ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်၏ံ ညံဲ့ြ ငေ်းလ ဒသာ က နေ်းမာဒရေးစနစသ်ည်လည်ေး မည်သညဲ့တ် ိုေးတက်မ မ မရ  သညဲ့ ်

အဒပခအဒနတငွပ်ြစသ်ည်။256  

 

ကဒလေးသငူယ်မ ာေးန ငဲ့အ်သက်အရွယ်ကကီေးသူမ ာေးအပါအဝင ် ဒပမာက်မ ာေးစွာဒသာ ဗငန်ဇွီ လာေးဒရ ွေ့ဒပပာငေ်း 

အဒပခခ သူမ ာေးန ငဲ့ ် ေိုကခသည်မ ာေးသည် က ိုလံ ယီာန ိုငင်၏ံ ပမ ြုွေ့မ ာေးတွငလ်မ်ေးဒ ေး၌ဒနထ ိုငက်ကရပပီေး 

မ မ တ ို ဲ့ဒနအ မ်သ ို ဲ့ ပပနန် ိုငရ်န ်န ိုငင်ဒံတာ်အစ ိုေးရန ငဲ့ဒ်ေသ  ိုငရ်ာအာဏာပ ိုငမ် ာေး၏ အကူအညီက ို ဒစာငဲ့ဒ်မျှာ်ဒန 

ကကရသည်။257 မဒစာငဲ့န် ိုင ်  ဗငန်ဇွီ လာေးန ိုငင်သံ ို ဲ့ရက်ဒပါငေ်းမ ာေးစွာ ကကာလမေ်းဒလျှာက်ပပနသ်ူမ ာေးလည်ေး 

ရ  ပပီေး258 နယ်စပ်ပြတ်ဒက ာ်ရန ်သတ်မ တ်ခ က်၊ လ ိုအပ်ခ က်မ ာေးက ို ဒရ ာငရ် ာန ိုငရ်န ်တစခ်ါတစရ်ံ “ပံိုမ နလ်မ်ေး 

ဒကကာငေ်းမဟိုတ်   အနတရာယ်မ ာေးသညဲ့် နယ်စပ်ဒနရာမ ာေး”259 မ  ပပနလ်ည်ဝငဒ်ရာက်ကကရသည်။ ဗငန်ဇွီ လာေး 

အာဏာပ ိုငမ် ာေးက နယ်စပ်ပြတ်ဒက ာ်ခွငဲ့ပ်ပြုသညဲ့်260 လူအဒရအတွက်က ိုလည်ေး ကန ဲ့သ်တ်ထာေးသပြငဲ့ ်

အခက်အခ မ ာေးစွာကကံြုကကရသည်။ နယ်စပ်ပြတ်ဒက ာ်ခွငဲ့ ် မရမီတွငလ်ည်ေး ရက်ဒပါငေ်းမ ာေးစွာ 

ဒစာငဲ့ ် ိုငေ်းကကရသည်။261  

 

နယ်စပ်ပြတ်ဒက ာ်ပပီေးဒနာက်တွငလ်ည်ေး အမ ာေးအာေးပြငဲ့ ် အဒပခအဒနပ ိုဒကာငေ်းလာပခငေ်းမရ  တတ်ပါ။ 

ပံိုမ နန်ယ်စပ် စခနေ်းမ ာေးမ  ပပနလ်ည်ဝငဒ်ရာက်လာသူမ ာေးသည် လူပပညဲ့လ်ျံှဒနသညဲ့် ဒနရာမ ာေးတငွ ်

အသွာေးအလာပ တ်ပင ်ဒစာငဲ့က်ကညဲ့်ပခငေ်းခံရ၍ “လံိုဒလာက်ဒသာအစာေးအစာန ငဲ့ဒ်သာက်သံိုေးဒရပင ်ဒကာငေ်းစွာ 

 
256 Human Right Watch, Venezuela: Urgent Aid Needed to Combat COVID-19 (26 May 2020), available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/05/26/venezuela-urgent-aid-needed-combat-covid-19 

257 Proyecto Migración Venezuela, En medio de la lluvia, 308 venezolanos esperan para retornar a casa (31 May 

2020), available at: https://migravenezuela.com/web/articulo/en-medio-de-la-lluvia-286-venezolanos-esperan-

para-retornar-a-casa/1926 

258 Proyecto Migración Venezuela, El peligroso retorno a casa (16 May 2020), available at: 

https://migravenezuela.com/web/articulo/el-peligroso-retorno-a-casa-de-los-venezolanos/1892 

259 R Quintero & TF Hodgson, The Right to Health of Venezuelans in Colombia: From Principle to Policy (Part 2) 

(22 April 2020), available at: http://opiniojuris.org/2020/04/22/the-right-to-health-of-venezuelans-in-colombia-

from-policy-to-practice-part-2/ 

260 Migración Colombia, Nuevas restricciones en corredores humanitarios por parte de Venezuela (June 2020), 

available at: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/nuevas-restricciones-en-corredores-humanitarios-

por-parte-de-venezuela 

261 Proyecto Migración Venezuela, Suspenden corredores humanitarios para el retorno de venezolanos (10 June 

2020), available at: https://migravenezuela.com/web/articulo/migracion-colombia-suspende-corredores-

humanitarios-para-el-retorno-de- venezolanos/1951; Proyecto Migración Venezuela, La inclemente espera de los 

venezolanos que necesitan entrar a su tierra (June 2020), available at: 

https://migravenezuela.com/web/articulo/la-inclemente-espera-de-los-venezolanos-que-necesitan- entrar-a-su-

tierra/1948 



မရရ  ကကပါ။”262 ထ ို ဲ့အပပင ် ပပနလ်ည်ဝငဒ်ရာက်လာသူမ ာေးက ို ဗငန်ဇွီ လာေးအာဏာပ ိုငမ် ာေး263က 

“တာဝနမ် ဲ့သူမ ာေး” “ြက် စမ် ာေး” “အာဏာသ မ်ေးရနခ် ိုေး၍ကကံစည်ဒနသူမ ာေး” “ဇီဝလက်နက်မ ာေး”264 

အရ  သည်ပြငဲ့ ်ဒခေါ်ဒဝေါ်သမိုတ်ကကသည်။ 

 
၂။  နိ င င သ ်းမဟ တ သမူျ ်း၏ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းနငှော့ ပတ သက ၍ နိ င င မျ ်းထ အ က ဖပျုချက  

 

န ိုငင်မံ ာေးအဒနပြငဲ့ ်မ မ တ ို ဲ့ လ ိုက်နာဒ ာငရွ်ကရ်နက်တ ကဝတ်ပပြုထာေးဒသာ န ိုငင်တံကာဥပဒေမ ာေး အဒပေါ် 

အဒပခခံ၍ န ိုငင်သံာေးမဟိုတသ်ူမ ာေး၏ က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ို ပြညဲ့် ည်ေးဒပေးရန ်ဒအာက်ပါ 

အစအီမံမ ာေးက ို အနည်ေး ံိုေး လ ိုက်နာက ငဲ့သ်ံိုေးသငဲ့ပ်ါသည်။ 

• ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းအဒပခခ သူမ ာေး၊ န ိုငင်မံ ဲ့ပိုဂဂ ြုလ်မ ာေးန ငဲ့ ်ေိုကခသည်မ ာေးအပါအဝင ်န ိုငင်သံာေး 

မဟိုတ်သူမ ာေးန ငဲ့ ်ဒ ွေးဒနေွးတ ိုငပ်င၍် က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးက ိုပြညဲ့် ည်ေးရန ်

ဦေးတည်ဒသာအစအီမံမ ာေးက ို ဒရေး ွ အတည်ပပြုဒပေးရန။်265  

• အရငေ်းပမစမ် ာေး ရ ာေးပါေးသညဲ့အ်ဒပခအဒနမ ာပင ်လ ိုအပ်ဒသာ COVID-19 တာေး ေီးကာကွယ်ပခငေ်း၊ 

ကိုသပခငေ်းန ငဲ့ ်စစဒ် ေးပခငေ်းအစအီမံမ ာေးအာေးလံိုေးက ို န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေးအပါအဝင ်

ပပည်သအူာေးလံိုေးအဒနပြငဲ့ ်တနေ်းတူညီမျှ လံိုဒလာက်စွာ ရရ  န ိုငဒ်ရေး စစီဉဒ ာငရွ်က်ဒပေးရန။်266 

၎ငေ်းအတကွ် န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သူမ ာေးအပါအဝင ်အာေးလံိုေးလက်လ မ်ေးမီန ိုငမ်ညဲ့်  ာသာစကာေးတ ို ဲ့ပြငဲ့ ်

 
262 Inter-American Commission on Human Rights, IACHR Calls on States to Protect the Rights of Venezuelans 

Who Return to their Country During the COVID-19 Pandemic (16 May 2020), available at: 

http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/112.asp 

263 အထက်ဒြာ်ပပပါအည နေ်း 
264 Human Rights Watch, Stuck at Venezuela’s Border with Covid-19 All Around (15 July 2020), available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/07/15/stuck-venezuelas-border-covid-19-all-around 

265 Civil Society Action Committee, First, Save Lives: Solutions for the COVID-19 Pandemic and New Solidarity with 

Migrants and Refugees (7 April 2020), available at: https://csactioncommittee.org/wp-

content/uploads/2020/04/Civil-Society-Statement-on- COVID-19-and-Migrants-final.pdf; Zolberg Institute on 

migration and mobility, Columbia Program on Forced Migration and Health, and the Cornell Migration and 

Human Rights Program, Human mobility and human rights in the COVID-19 pandemic: Principles of protection 

for migrants, refugees, and other displaced persons, available at: https://zolberginstitute.org/wp- 

content/uploads/2020/04/Human-mobility-and-human-rights-in-the-COVID_final-1.pdf 
266 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, COVID-19 and the human rights of 

migrants: guidance, available at: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf 



COVID-19   ိုငရ်ာသတငေ်းအခ က်အလက်န ငဲ့ ်အစ ိုေးရ၏ အစအီမံမ ာေးအဒကကာငေ်းက ို 

ဒရေးသာေးပြန ဲ့ဒ်ဝရန ်လ ိုအပ်ပါသည်။267 

• န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေးအပါအဝင ်ပပညသ်ူအာေးလံိုေးအဒနပြငဲ့ ်စာရွက်စာတမ်ေးအဒထာက်အထာေး 

ဒပမာက်မ ာေးစွာ တငပ်ပရပခငေ်း၊ ြမ်ေး ေီးခရံပခငေ်း၊ လူဝငမ် ကကီေးကကပ်ဒရေးန ငဲ့ ်ပတသ်က်သညဲ့် အဒရေးယူ 

ဒ ာငရွ်က်မ ခံရပခငေ်း အနတရာယ်တ ို ဲ့က ို ဒကကာက်စရာမလ ို   COVID-19 တာေး ေီးကာကွယ်ပခငေ်း၊ 

ကိုသပခငေ်းန ငဲ့ ်စစဒ် ေးပခငေ်း ဝနဒ် ာငမ် မ ာေးက ို လက်လ မ်ေးမီဒစဒရေး ဒ ာငရွ်က်ဒပေးရန။်  

• COVID-19 စမ်ေးသပ်မ န ငဲ့က်ိုသမ  မပပြုလိုပ်မီန ငဲ့ ်ပပြုလိုပ်ဒနစဉ ဒကာက်ယူရရ  သညဲ့် 

က ိုယ်ဒရေးက ိုယ်တာ အခ က်အလက်မ ာေးက ို လျှ ြုွေ့ ဝ က်ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးရ  ၍ က နေ်းမာဒရေးန ငဲ့ ်

ပတ်သက်သညဲ့် က စစရပ်မ ာေးအတွက်သာ သေီးသန ဲ့အ်သံိုေးပပြုရန။် 

• က နေ်းမာဒရေးဝနထ်မေ်းမ ာေးအာေး န ိုငင်သံာေးပြစတ်ည်မ ၊ ဒရ ွေ့ဒပပာငေ်းမ ၊ န ိုငင်မံ ဲ့အဒပခအဒန အစရ  သညဲ့် 

ပပည်ဝငခွ်ငဲ့အ်ဒပခအဒန  ိုငရ်ာ က ိုယ်ဒရေးက ိုယ်တာအခ က်အလက်မ ာေးက ို သတငေ်းဒပေးပ ို ဲ့ဒစပခငေ်း၊ 

လ  ဒပပာငေ်းဒပေးအပ်ဒစပခငေ်းမ  ဒရ ာငရ် ာေးရန။် က နေ်းမာဒရေးဝနထ်မ်ေးမ ာေးအဒနပြငဲ့ ်COVID-19 

စစဒ် ေးပခငေ်း၊ ကိုသပခငေ်းန ငဲ့ ်အပခာေးက နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် မ ာေးဒပေးရာတွင ်

န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေးက ို မည်သညဲ့်နည်ေး န ငဲ့မ်ျှ ခွ ပခာေး က် မံ  မပပြုလိုပ်သငဲ့ဒ်ကကာငေ်း 

နာေးလည်ဒစရန ်သငတ်နေ်းပ ို ဲ့ခ ဒပေးရန။် 

• COVID-19 ကူေး က်ပပန ဲ့ပွ်ာေးမ ဒလျှာဲ့ခ ရန၊် ဒရာဂါထ နေ်းခ ြုပ်ရန ်အစအီမံတစရ်ပ်အဒနပြငဲ့ ်န ိုငင်သံာေး 

မဟိုတ်သူမ ာေး၏ လွတ်လပ်စာွသွာေးလာမ က ို အဒကကာငေ်းအရငေ်းမရ   ကန ဲ့သ်တ်ပ တ်ပငပ်ခငေ်း၊ န ိုငင်သံာေး 

မဟိုတ်သူမ ာေးက ို ြမ်ေး ေီးထ နေ်းသ မ်ေးပခငေ်းတ ို ဲ့ ဒ ာငရွ်က်ပခငေ်းမ  ဒရ ာငရ် ာေးရန။် 

• န ိုငင်သံာေးမဟိုတ်သမူ ာေးအတကွ် စာေးဝတ်ဒနဒရေး၊ ပညာဒရေး၊ လူမ ြူလံိုဒရေး အစရ  သညဲ့် 

အဒပခခံရပ ိုငခွ်ငဲ့မ် ာေး အပါအဝင ်စေီးပွာေးဒရေးအကကပ်အတည်ေးမ ာေးက ို ကိုစာေးဒပေးန ိုငမ်ညဲ့၊် 

ပံဲ့ပ ိုေးကူညီဒပေးန ိုငမ်ညဲ့် အစအီမံမ ာေး က ိုဒ ာငရွ်က်ရန။်268 

 
 

ဃ။ LGBT ပိုဂ္ ြု ့်မ  ေး 

နိိုင ငတံက လူ  အြေငွ  အခရ်းဆိိုင ရ ဥပခေမ  ်းတွင  ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှုကိို တ ်း မစ ပိတ ပင ထ ်းပပ ်း၊ 

လိင စတိ ြေံယူမှု (sexual orientation) နငှ   လိင ဝိခသသသတ မှတ မှု/ခဖ   ပမှု (gender 

identity/expression) အခပေါ်အခ ြေြေံ၍ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်းသည လည ်း တ ်း မစ ြေ က တွင  

 
267 အထက်ဒြာ်ပပပါစာည နေ်း၊ See also: Migrant Forum in Asia, Uphold Migrants’ Rights in Times of Crisis Situations, 

available at: http://mfasia.org/uphold- migrants-rights-in-times-of-crisis-situations/# 

268 International Organization for Migration, COVID-19 Does Not Discriminate; Nor Should Our Response (20 

March 2020), available at: https://www.iom.int/news/covid-19-does-not-discriminate-nor-should-our-response 



ပါဝင သည ။124  “လိင စတိ ြေံယူမှု” ၊ “လိင ဝိခသသသတ မှတ မှု” နငှ   “လိင ဝိခသသခဖ   ပမှု” 

တိို  အခပေါ်အခ ြေြေံခသ  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုကိို တ ်း မစ  ြေင ်းကိို အမ  ်းစိုခသ  နိိုင ငတံက  

လူ  အြေွင  အခရ်းဆိိုင ရ  ဥပခေမ  ်းတွင  သသိ ထင  ရှ ်းစွ ခဖ   ပထ ်း ြေင ်းမရှိခသ  လည ်း က  ်း၊မ 

 ဖစ တည မှု အခပေါ်တွင လည ်းခက င ်း၊125 “အ ြေ ်းသူဟူသည  ြေံယူြေ က ” အခပေါ်တွင လည ်းခက င ်း 

အခ ြေြေံ၍ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုကိို တ ်း မစ  ြေင ်းတွင  လိင စတိ ြေံယူမှု နငှ   

လိင ဝိခသသသတ မှတ မှု/ခဖ   ပမှု သည လည ်း အက ံို်းဝင သည ဟို 

ကမ္  ကိုလသမဂ္သခဘ တူည ြေ က မ  ်းဆိိုင ရ  အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းက ကကိမ ဖေ မ  ်းစွ  

အဓိပပါယ  ပေ ဆိို ကသည ။126  

က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခငွဲ့အ်ဒရေးနငှ   စပ လ ဉ််း၍127 လူသ ်းတိိုင ်းသည  “အ မင  ဆံို်းရယူြေံစ ်းနိိုင ခသ  

စတိ က ေ ်းမ ခရ်းနငှ   ကိိုယ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ စညံွှေ ်းကိို” ရပိိုင ြွေင  ရှိခ က င ်း ICESCR ၏ အပိိုေ  ၁၂ 

(၁) တွင ခဖ   ပထ ်းသည ။ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းအပါအဝင  လိင စတိ ြေံယူမှုနငှ   

 
124 လူ  အြေွင  အခရ်းဆိိုင ရ  အခမရိကတိိုက ရှိခေသမ  ်းဆိိုင ရ ြေံိုရံို ်း ၏ခ ပ  က ်းြေ က အရ သမရိို်းက  သိို  မဟိုတ  

ခရှ်းရိို်းအစဉ်အလ အရ မဟိုတ သည   က  ်းမ ဖစ တည မှုြေံယူသူ လူအိုပ စိုမ  ်းကိိုရည ညွှေ ်းသည   အသံို်းအနှု်ံးမ  ်းသည  

“တရ ်းခသမဟိုတ ဘ  လျှင လျှင  မေ  မေ  ခ ပ င ်းလ လှက ရှိသည ။” ဤအစ ရင ြေံစ တွင  အမ  ်းဆံို်းသံို်း 

သည  အသံို်းအနှု်ံးသည  LGBT  ဖစ သည ။ သိို  ရ တွင  ဤအြေ က သည  အ ြေ ်း sexual orientation နငှ   gender 

identity/expression မ  ်းကိို အသအိမှတ မ ပိုခသ ခ က င  မဟိုတ ပါ။ ဤအြေ က နငှ  ပတ သက ၍ Corte IDH, 

Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, Opinión Consultiva OC-24/17, 

24 de noviembre de 2017, Serie A No. 24, para. 32. တွင ဆက လက ဖတ ရှုပါ။ 
125 ဥပမ  Human Rights Committee, Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc 

CCPR/C/50/D/488/1992 (1994), ကိိုဖတ ရှုပါ။ “၈.၇ အပိိုေ  ၂၆ အရ sexual orientation ကိို “အ ြေ ်းသူဟိုြေံယူြေ က ” 

ဟိုသတ မှတ နိိုင  ြေင ်းရှိမရှိဆိိုသည နငှ  စပ လ ဉ််း၍ အဖွ ွဲ့ဝင နိိုင ငကံ ခက  မတ ၏လမ ်းညွှေ မှုကိိုခတ င ်းြေံြေ  သည ။ 

ဤခမ်းြေွေ ်းသည  သခဘ တူည ြေ က ၏ အပိိုေ  ၂ စ ပိိုေ ြေွ  ၁ အရလည ်းအက ံို်းဝင သည ။ 

ခက  မတ က ပေ လည ခ ဖရှင ်းရ တွင  အပိိုေ  ၂ စ ပိိုေ ြေွ  ၁ နငှ   ၂၆ တွင ပါဝင သည  “လိင ” 

ဟူသည  အသံို်းအနှု်ံးခအ က တွင  sexual orientation သည လည ်း အက ံို်းဝင နိိုင ခ က င ်းခ ပ  က ်းြေ  သည ။ 

International Commission of Jurists, Practitioners Guide No.4: Sexual Orientation, Gender Identity and 

International Human Rights Law (2009) ကိိုဖတ ရှုရေ , ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2009/07/sexual-orientation-international-law-Practitioners-Guide-

2009-eng.pdf ; International Commission of Jurists, SOGI Casebook, ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.icj.org/sogi-casebook-introduction/ . 
126 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Born Free and Equal (2012), p. 41, 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf ; Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights, Born Free and Equal, 2ed) (2019) HR/PUB/12/06/Rev.1, 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf ; General Comment 20, 

para. 27. 
127 ဤအစ ရင ြေံစ ၏ section A, Non-discrimination: The Right to Health of “everyone”, Section III တွင ဖတ ရှုရေ ။ 

https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2009/07/sexual-orientation-international-law-Practitioners-Guide-2009-eng.pdf
https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2009/07/sexual-orientation-international-law-Practitioners-Guide-2009-eng.pdf
https://www.icj.org/sogi-casebook-introduction/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf


လိင ဝိခသသသတ မှတ မှု တိို  သည   ESCR ကိို လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ခရ်းတငွ  

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ပို ြေင ်းအ ်း တ ်း မစ ြေ က ၏ အခ ြေြေံအခ က င ်းရင ်းမ  ်း ဖစ ခ က င ်း CESCR က 

အတည  ပိုြေ  သည ။128 ထိို  ခ က င   ICESCR အဖွ ွဲ့ဝင နိိုင ငမံ  ်းသည  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအပါအဝင  

“ထလိွယ ရှလယွ  အိုပ စိုမ  ်းနငှ   ခဘ်းဘယ ထေိ ြေ ေ ြေရံသည   အိုပ စိုမ  ်းအတွက  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

အခထ က အပံ မ  ်း၊ ကိုေ စည နငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို ြေွ  ြေ ်းဆက ဆံမှုမရှိ၊” 

ခန ှင  ခန်ှး ကေ    က မှုမရှိဘ  ရရှိနိိုင ခစရေ   ဖည  ဆည ်းခပ်းရမည   တ ဝေ ရှိသည ။129  

၂၀၀၆ ြေိုနစှ တွင  လိင စတိ ြေံယူမှု နငှ   လိင ဝိခသသသတ မှတ မှု/ခဖ   ပမှု (SOGIE) အခပေါ်အခ ြေြေံခသ  

လူ  ြွေင  အခရ်း ြေ ိို်းခဖ က မှုမ  ်းနငှ  စပ လ ဉ််း၍ နိိုင ငတံက ဥပခေမ  ်းလက ခတွွဲ့က င  သံို်းရေ  လိိုအပ သည   

ဥပခေခရ်းရ  အခ ြေြံေမူမ  ်း ကိို လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ က မ ်းက င သအူြေ ိိုွဲ့က ခရ်းဆွ  ပိုစိုြေ  သည ။130 

“ရိိုဂ  ြေါတ  အခ ြေြေံမူမ  ်း” (“Yogyakarta Principles”)ဟိုရည ညွှေ ်းသည   ၎င ်းအခ ြေြံေမူမ  ်းကိို ၂၀၁၇ 

ြေိုနစှ တွင  “ရိိုဂ  ြေါတ  အခ ြေြံေမူမ  ်းနငှ   ထပ တိို်း ၁၀ ြေ က ” ဟူ၍ထပ မ ံပင ဆင ထ ်းသည ။131 

ယင ်းတိို  စိုခပါင ်းလ က  SOGIE နငှ  စပ လ ဉ််းသည   နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   လိိုက ေ ရေ တ ဝေ ရှိသည   

လူ  အြွေင  အခရ်း အ ပည  အစံိုကိို အခသ်းစတိ ခဖ   ပထ ်းသည ။  

အခ ြေြေံမ ူ အမှတ  ၁၇ တွင  “အ မင  ဆံို်းရယူြံေစ ်းနိိုင ခသ  

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ စြံေ ိေ စနံှုေ ်းမ  ်းရပိိုင ြေငွ  ” ကိို ခအ က ပါ အတိိုင ်းခဖ   ပထ ်းသည  - 

“လူသ ်းတိိုင ်းသည  အ မင  ဆံို်းရယူြေံစ ်းနိိုင ခသ  စတိ က ေ ်းမ ခရ်းနငှ   

ကိိုယ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  စြံေ ိေ စနံှုေ ်းမ  ်း ကိို ရယူပိိုင ြေွင  ရှိပပ ်း လိင စတိ ြေံယူမှု နငှ   

လိင ဝိခသသသတ မှတ မှု တိို  အခပေါ်အခ ြေြံေခသ  ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှု မရှိခစရ။ လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ ၊ 

 
128 General Comment 14, အပိိုေ  ၁၈။ General Comment 20, အပိိုေ  ၃၂။ 
129 General Comment 14, အပိိုေ  ၄၃ (က)။ 
130 နိိုင ငမံ  ်း၏ လူ  အြေွင  အခရ်းဆိိုင ရ တ ဝေ မ  ်း ပိိုမိိုရှင ်းလင ်းစွ ခပေါ်ခပါက ခစရေ  ရည ရွယ ၍ The International 

Commission of Jurists နငှ   the International Service for Human Rights တိို  သည  လူ  အြေွင  အခရ်း ဆိိုင ရ လှုပ ရှ ်းသူ 

မိတ ဖက အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းကိိုယ စ ်း sexual orientation နငှ   gender identity/expression (SOGIE) 

ခပေါ်အခ ြေြေံခသ  လူ  ြေွင  အခရ်း ြေ ိို်းခဖ က မှုမ  ်းနငှ  စပ လ ဉ််း၍ နိိုင ငတံက ဥပခေမ  ်းလက ခတွွဲ့က င  သံို်းရေ  

လိိုအပ သည   ဥပခေခရ်းရ  အခ ြေြေံမူမ  ်းကိို ခရ်းဆွ  ပိုစိုြေ  သည ။ ၂၀၀၆ ခိုန စတ်ွင ်လက ခတွွဲ့  ဖစ ခပေါ်လ က ရှိသည   

ည င ်းပေ ်းနှပိ ဆက မှုမ  ်းကိို ခ ဖရှင ်းရေ  ရည ရွယ ြေ က  ဖင   နိိုင ငတံက လူ  အြေွင  အခရ်းက မ ်းက င သူမ  ်းသည  

အင ေိိုေ ်းရှ ်းနိိုင င ံရိိုဂ  ြေါတ တွင  ခတွွဲ့ဆံို၍ sexual orientation နငှ   gender identity/expression နငှ  စပ လ ဉ််းသည   

အ ပည  ပည ဆိိုင ရ အခ ြေြေံမူမ  ်းကိို စတင ခရ်းဆွ ြေ  သည ။ ရလ ေ အခေ ဖင   နိိုင ငအံ ်းလံို်းလိိုက ေ ရေ လိိုသည   

နိိုင ငတံက ဥပခေစံနှုေ ်း The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights law in 

relation to Sexual Orientation and Gender Identity: a universal guide to human rights ခပေါ်ထကွ လ ြေ  သည ။ 

https://www.icj.org/yogyakarta-principles/ . 
131 The Yogyakarta Principles plus 10: ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://yogyakartaprinciples.org/wpcontent/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf  

https://www.icj.org/yogyakarta-principles/
https://yogyakartaprinciples.org/wpcontent/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf


မ ိို်းဆက ပွ ်းမှုဆိိုင ရ  က ေ ်းမ ခရ်းသည လည ်း ဤအြွေင  အခရ်း၏ အခ ြေြေံက ခသ  

အစတိ အပိိုင ်း ဖစ သည ။”  

အခ ြေြေံမူ အမှတ  ၁၇ တွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခေ ဖင   ြွေ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်းမြံေရဘ  

က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှု ြေံယူနိိုင ခစရေ  နိိုင ငမံ  ်းကလိုပ ခဆ င ခပ်းရမည   အစ အမံမ  ်းကိိုလည ်း 

အ ကံ ပိုတင  ပထ ်းသည ။ ဥပမ  လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ နငှ   မ ိို်းဆက ပွ ်းမှုဆိိုင ရ  

က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှု၊ ကိုေ စည ၊ ဝေ ခဆ င မှုနငှ   ခထ က ပံ မှုမ  ်းကိို ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမရှိဘ  

ထ ်းရှိခပ်းရေ ၊ “လိင ခ ပ င ်းလ မှုနငှ  ပတ သက ၍ မိမိကိိုယ ြေနဓ ကိို ခ ပ င ်းလ  ပင ဆင လိိုသမူ  ်းအ ်း 

အရည အခသ်ွး ပည  ဝ၍ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုကင ်းခသ  ကိုသမှု၊ ခစ င  ခရှ က မှုနငှ   ပံ ပိို်းမှုမ  ်း ခပ်းရေ ” 

တိို  ပါဝင သည ။  

ဤက  သိို  နိိုင ငတံက လူ  အြေွင  အခရ်းဆိိုင ရ ဥပခေမ  ်းအရ အက အကွယ မ  ်းခပ်းထ ်းလင  ကစ ်း 

ကမ္ တစ ဝှမ ်း တွင ၊ အထ်ူးသ ဖင   LGBT ဟိုြံေယူမှုနငှ   ထိုတ ခဖ  ဖငွ  ဟမှုကိို ရ ဇဝတ မှုအ ဖစ  

သတ မှတ ထ ်းသည   နိိုင ငမံ  ်းတငွ ၊ LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  တရ ်းစ ရင ခရ်း၊ 

က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုနငှ  132 အ ြေ ်းလူ  အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို ရယူြေံစ ်းနိိုင  ရေ အတကွ  

အတ ်းအဆ ်းမ  ်းနငှ   စေစ အရဖိနှပိ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုတိို  ကိို ဆက လက  ကံိုခတွွဲ့  ကရသည ။ 

လိင စတိ ြေံယူမှု နငှ   လိင ဝိခသသသတ မှတ မှုတိို  အခပေါ် အခ ြေြံေ၍ အ ကမ ်းဖက မှုနငှ   

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ ခရ်းဆိိုင ရ  ကမ္  ကိုလသမဂ္၏ လွတ လပ ခသ  က မ ်းက င သ ူ

(SOGI ဆိိုင ရ  ကမ္  ကိုလသမဂ္၏ လွတ လပ ခသ  က မ ်းက င သ)ူ ၏ မှတ ြေ က ခပ်းမှုအရ COVID-

19 ကပ ခရ ဂါ  ဖစ ပ ွ်းခေြေ ေိ တွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းကိို “ ပစ မှုက ျူ်းလွေ သမူ  ်းအ ဖစ  

သတ မှတ ခသ နိိုင ငခံပါင ်း ၇၀ ခက   ရှိခေခသ်းသည  ” အတွက  “အသ ွ်းအလ ကေ   သတ ရေ  

အမိေ   မ  ်းထိုတ ထ ်းြေ ေိ တငွ  ရ တပ ဖွ ွဲ့ဝင မ  ်း၏ နှပိ ဆက ည င ်းပေ ်းမှု၊ 

မတရ ်းသ ဖင  ဖမ ်းဆ ်းထေိ ်းသမိ ်းမှုမ  ်း ြေံရနိိုင ခ ြေပိို မင  မ ်းပပ ်း ခေတ ခက က ြေံရ တွင လည ်း 

အဟေ   အတ ်း ဖစ ခစသည ။”133 ထိို  အ ပင  COVID-19 ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းခေြေ ိေ တငွ  LGBT 

ပိုဂိ္ိုလ မ  ်းကိို ပစ မှတ ထ ်းသည   အနတရ ယ ရှိခသ ၊ ဖိနှပိ ည င ်းပေ ်းရ ခရ က ခသ ၊ 

အတင ်းအ ကပ  ပိုလိုပ ခသ  လိုပ ထံို်းလိုပ ေည ်းမ  ်းကိို ယြေင ကတည ်းက ကမ္  ကိုလသမဂ္၏ 

လူ  အြေွင  အခရ်းဆိိုင ရ  လွတ လပ ခသ  က မ ်းက င သမူ  ်းက 

ဆေ   က င ၍ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြေ   ကသည ။ ထိို  အ ပင  LGBT ဟိုြေံယူမှုကိို ခရ ဂါ တစ ရပ အ ဖစ  

သတ မှတ သည   ခေသမ  ်း ရှိခေပပ ်း ယင ်းပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခပေါ် 

 
132 G Albuquerque et al, Access to health services by lesbian, gay, bisexual, and transgender persons: 

systematic literature review, (2016) BMC Int Health Hum Rights 16: 2. 
133 Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity, States must include LGBT community in COVID-19 response: The how and why from a UN 

expert (14 May 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E


လူ  အြေွင  အခရ်းဆိို်းရွ ်းစွ ြေ ိို်းခဖ က သည   လိုပ ရပ မ  ်း အတွက  

ဤအြေ က ကိိုအခ က င ်း ပြေ က အ ဖစ  အသံို်း ပိုခေဆ  ဖစ သည ။134  

ဤအခ ြေအခေတွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခပေါ် “ခ ပ င ်းလ မှုဆိိုင ရ  ခရ ဂါကိုထံို်းမ  ်း” 

ဟိုခြေေါ်တွင ခသ  လိုပ ခဆ င မှုအခလ အထမ  ်းကိိုလည ်း က ယ က ယ  ပေ    ပေ    

ဆက လက လိုပ ခဆ င လ က ရှိ ကခ က င ်း SOGI ဆိိုင ရ  ကမ္  ကိုလသမဂ္၏ လွတ လပ ခသ  

က မ ်းက င သကူ ၂၀၂၀ ြေိုနစှ ခမလတွင  လူ  အြွေင  အခရ်းခက င စ  သိို  တင သငွ ်းခသ  အစ ရင ြေံစ တငွ  

အခလ်းအေက ထ ်းခ ပ  က ်းြေ  သည ။135 “ခ ပ င ်းလ မှုဆိိုင ရ  ခရ ဂါ ကိုထံို်းမ  ်း” ဆိိုသည မှ  

“[လူတစ ဦ်း၏] လိင စတိ ြေံယူမှုနငှ   လိင ဝိခသခသသတ မှတ ြေ က တိို  သည  အ ြေ ်းသမူ  ်းက 

လက ြေံသည   သမရိို်းက ပံိုစနံငှ   မကိိုက ည ဟိုထင  မင ယူဆသည ကိို အခ က င ်း ပို၍ ၎င ်းပိုဂိ္ိုလ ၏ 

ကိိုယ က င   သကိခ နငှ  လွတ လပ စွ ရပ တည ပိိုင ြေငွ  ကိို ခန ှင  ယှက ရေ  ရည ရွယ ြေ က  ဖင  ” 

ခဆ င ရွက သည   လိုပ ရပ မ  ်း၊ က င  စဉ်မ  ်းနငှ   ေည လမ ်းမ  ်းအ ်းလံို်း ကိိုစိုခပါင ်း၍ 

ခြေေါ်သည  စက ်းစို ဖစ သည ။136    

ဤက  သိို  ခသ လိုပ ခဆ င မှုအခလ အထမ  ်းသည  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းကိို ပစ မှတ ထ ်း၍ 

နိိုင ငတံက လူ  အြေငွ  အခရ်း ဆိိုင ရ ဥပခေမ  ်းအရ နိိုင ငမံ  ်းကလိိုက ေ ရေ တ ဝေ ရှိသည   

ကိိုယ ြေနဓ ၏လတွ လပ စွ တည ရှိပိိုင ြေငွ  နငှ   က ေ ်းမ ခရ်း အြေွင  အခရ်းဆိိုင ရ  

ကတိကဝတ မ  ်းကိိုလည ်းြေ ိို်းခဖ က ရ ခရ က သည ။ ထိို  အ ပင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း၏ 

လိင စတိ ြေံယူမှုနငှ   လိင ဝခိသသသတ မ တ မှုကိို လွတ လပ စွ ဖွင  ဟထိုတ ခဖ  ပိိုင ြေွင  ကိို ထပိါ်းခစ 

သည ။ “ည င ်းပေ ်းနှပိ စက  ြေင ်း၊ လူမဆေ စွ ဆက ဆ ံြေင ်းဆိိုင ရ  တ ်း မစ ြေ က တိို  ကိိုြေ ိို်းခဖ က ” 

ရ လည ်း ခရ က နိိုင သည ။137 ယင ်းလိုပ ခဆ င မှုမ  ်းသည  သပိပံပည အရအတည  ပိုခပ်းခသ  

သက ခသအခထ က အထ ်း တစ စံိုတစ ရ မရှိဘ  “မမှေ ကေ ခ က င ်း ခတ က ခလျှ က သက ခသထ”ူ 

ထ ်းပပ ်းသည  အ ပင  LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်း၏ စတိ နငှ  ကိိုယ ြေနဓ  က ေ ်းမ  ကံ ြေိိုင မှုအခပေါ်တွင လည ်း 

 ပေ လည ကိုစ ်း၍မရနိိုင သည   ခရရှည ထြိေိိုက မှုမ  ်း  ဖစ ခစခ က င ်း ခတွွဲ့ ရှိရသည ။138  

 
134 Pathologization – Being lesbian, gay, bisexual and/or trans is not an illness - For International Day against 

Homophobia, Transphobia and Biphobia (17 May 2016), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19956&LangID=E  
135 A/HRC/44/53 ‘Practices of so-called “conversion therapy” Report of the Independent Expert on protection 
against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: 

https://undocs.org/A/HRC/44/53  
136 Ibid. 
137 UN Expert calls for global ban on practices of so-called “conversion therapy” (8 July 2020), (18 June 2020), 
ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26051&LangID=E  
138 Ibid. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19956&LangID=E
https://undocs.org/A/HRC/44/53
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26051&LangID=E


ခေ က ဆံို်းတွင  LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်းအခေ ဖင   က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရ ှက မှုဝေ ခဆ င မှုမ  ်း 

ရရှိနိိုင ခရ်းတငွ  “ခရှ်းရိို်းစဉ်လ အရအတ ်းအဆ ်းမ  ်း”139 ရှိြေ  သည ဆိိုသည ကိိုလည ်း 

ခမ ထ ်း၍မရနိိုင ခပ။ LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  ခစ င  ခရှ က မှု၊ ကိုေ စည နငှ   

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းရယူြေ ေိ တငွ  လူမှုအသိိုင ်းအဝိိုင ်း၏ ဖိနှပိ ဖယ က ဉ်မှု၊ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု၊ 

အ ကမ ်းဖက မှုမ  ်း ြေံစ ်းရသည ကိို က ယ က ယ  ပေ    ပေ   ခတွွဲ့ ရှိရသည ။140 ဥပမ  

ဆေ   က င ဘက လငိ အ ဖစ ြေံယူသည  ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းဆိိုလျှင  “အထ်ူးသ ဖင   

တိို်းတက မှုေမိ  က ခသ နိိုင ငမံ  ်းနငှ   အလယ အလတ  နိိုင ငမံ  ်း၌ လိင အတည  ပိုရေ ြေွ စပိ မှုမ  ်း၊ 

ခဟ  မိုေ ်းကိုထံို်းမ  ်း” ြေယံူရေ ကကိို်းပမ ်းရ တွင  အြေက အြေ မ  ်းစွ   ကံိုခတွွဲ့ရသည ။141 ထိို  အ ပင  

“LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  အ ြေ ်းအဆင  အတေ ်း တူသမူ  ်းနငှ  ယှဉ်လျှင  ခဆ်းကိုသမှုြံေယူရေ  

လိိုအပ သည  အြေ ိေ တငွ  ခဆ်းရံိုခဆ်းြေေ ်းသ ွ်းခရ က ရေ  ခငခွ က်းနငှ   

က ေ ်းမ ခရ်းအ မြေံြေ က မရှိနိိုင ခ ြေပိိုမ  ်း သည ။”142 

လူသ ်းတိိုင ်း၏ အ မင  ဆံို်းရယူြေံစ ်းနိိုင ခသ  စတိ က ေ ်းမ ခရ်းနငှ   ကိိုယ က ေ ်းမ ခရ်း 

ဆိိုင ရ စြံေ ိေ စနံှုေ ်းမ  ်း ရယူပိိုင ြွေင  နငှ   စပ လ ဉ််း၍ အထ်ူးအစ ရင ြေံသကူ 

အခလ်းထ ်းခ ပ  က ်းြေ  သည မှ  လိင စတိ ြေံယမူှု၊ လိင ဝိခသသ သတ မှတ မှုနငှ  ခဖ   ပမှု 

တိို  ကိိုရ ဇဝတ မှုအ ဖစ သတ မှတ အခရ်းယူ ြေင ်းခ က င   LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်းအခေ ဖင   

“ထခိရ က ခသ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို ရရှရိေ ပိို၍ြေ ယဉ််းခစပပ ်း၊ 

ယင ်းလူမှုအသိိုင ်းအဝိိုင ်းအတွက  အထ်ူးတလည လိိုအပ ခေသည   က ကွယ ကိုသမှုဆိိုင ရ  

 ပည သူ  က ေ ်းမ ခရ်းအစ အမံမ  ်း လိုပ ခဆ င ရေ ကကိို်းပမ ်း ြေ က မ  ်းသည လည ်း 

ဖိနှပိ  ြေင ်းြေံခေရသည ” ဟ၍ူ ဖစ သည ။143 ဥပခေအရ ရ ဇဝတ မှု အ ဖစ သတ မှတ အခရ်းယူ ြေင ်း 

 
139 The World Bank, Stigma is not quarantined: The impact of COVID-19 on the LGBTI community (15 May 

2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/05/15/estigma-cuarentena-covid-lgbti  
140  See for example: Centers for Disease Control and Prevention, Stigma and Discrimination, 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://www.cdc.gov/msmhealth/stigma-and-discrimination.htm ; A 

Müller, Health for All? Sexual Orientation, Gender Identity, and the Implementation of the Right to Access to 

Health Care in South Africa, in Health and human rights vol. 18,2 (2016), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  

-  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5395001/  

141 Wang Y, Pan B, Liu Y, Wilson A, Ou J, Chen R. Health care and mental health challenges for transgender 

individuals during the COVID-19 pandemic, in Lancet Diabetes Endocrinol (20 May 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239622/  

142 Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity, ASPIRE Guidelines on COVID-19 response and recovery free from violence and discrimination 

based on sexual orientation and gender identity (18 June 2020), guideline IV: Indirect discrimination is a real 

and significant risk (and exacerbates stigmatization against LGBT persons). 
143 Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical 

and mental health, report, A/HRC/14/20 (27 April 2010), အပိိုေ  ၁၈။   

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/05/15/estigma-cuarentena-covid-lgbti
https://www.cdc.gov/msmhealth/stigma-and-discrimination.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5395001/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239622/


ခ က င   LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခပေါ် အ ကမ ်းဖက မှု၊ နှပိ ဆက ည င ်းပေ ်းမှုနငှ   

လူမှုအသိိုင ်းအဝိိုင ်း၏ဖိနှပိ ဖယ က ဉ်မှု  ပိုနိိုင ခ ြေမ  ်းလည ်း ပိို၍ မင  မ ်းခစသည ။144  

 

၁။ COVID-19 နငှ ့် LGBT မ  ေး အလပေါ်သက့်လရ က့်မှု 

COVID-19 ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းမှုနငှ  စပ လ ဉ််း၍ ခယဘိုယ အ ်း ဖင   LGBT 

ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခပေါ် ဖိနှပိ ဆက ဆမံှု ပိိုမိို မင  လ ်းလ နိိုင ခ ြေရှိသည ။145 လက ခတွွဲ့တွင လည ်း 

အြေ ိိုွဲ့ခသ နိိုင ငမံ  ်းတငွ  “ ပည သူ  က ေ ်းမ ခရ်းက ကယွ မှု ကိို အခ က င ်း ပို၍ LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းနငှ   

အသိိုင ်းအဝိိုင ်းမ  ်းကိို ရည ရွယ ြေ က ရှိရှိ ပစ မှတ ထ ်းခသ  အစ အမံမ  ်း ြေ မှတ ထ ်းခ က င ်း” 

ခတွွဲ့ ရှိရသည ။146  

ထိို  အ ပင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းက အထ်ူးသ ဖင  လိိုအပ နိိုင ခသ  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ  

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း၊ ကိုေ စည မ  ်းနငှ   ခထ က ပံ မှုမ  ်းကိို “ဆိိုင ်းငံ  ြေင ်း၊ ဦ်းစ ်းခပ်းမှုခလ   ြေ  ြေင ်း” 

တိို   ဖစ ခပေါ်မည ကိို စိို်းရိမ ရပါသည ။147 ဤတွင  HIV ကိုသ ြေင ်း၊ စစ ခဆ်း ြေင ်းနငှ   

ခဟ မိုေ ်းဓ တ ဆိိုင ရ ကိုသမှုမ  ်း၊ ဆေ   က င  ဘက လိင က  သိို   ခ ပ င ်းလ  ခေထိိုင သမူ  ်း 

အတွက လိိုအပ ခသ ကိုသမှုမ  ်း ပါဝင သည ။148 LGBT ဟိုြေံယူ ြေင ်းကိို149 ရ ဇဝတ မှု 

အ ဖစ သတ မှတ ခသ  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ပင ်းထေ သည   ဥပခေစေစ မ  ်း၊ လူမှုအသိိုင ်းအဝိိုင ်း၏ 

ဖယ  ကဉ်မှု၊ ပစ မှတ ထ ်းခသ  မလိိုမိုေ ်းတ ်းမှုမ  ်းခ က င   LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခေ ဖင   COVID-19 

အတွက  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရ ှက မှု အခထ က အပံ မ  ်း၊ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းနငှ   

ကိုေ စည မ  ်းရယူ ြေင ်းကိို အတ ်းအဆ ်း ပိိုမိိုမ  ်း ပ ်းခစသည ။  

 
144 Id, အပိိုေ  ၆ နငှ   ၁၇-၂၁။  
145 Independent Expert on Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity, States must include LGBT community in COVID-19 response: The how and why from a UN 

expert (17 May 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -   

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E.  
146  Id. 
147 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Covid-19 and the human rights of LGBTI 

people (17 April 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ 

LGBT/LGBTIpeople.pdf  
148 Id. 
149 The International Commission of Jurists in its following reports document and analyze the experiences of 

queer people in India and Myanmar, “Unnatural Offences”: Obstacles to Justice in India Based on Sexual 
Orientation and Gender Identity (February 2017), https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2017/02/India-

SOGI-report-Publications-Reports-Thematic-report2017-ENG.pdf , , “Living with Dignity”: Sexual Orientation 
and Gender Identity-Based Human Rights Violations in Housing, Work, and Public Spaces in India (June 2019), 

https://www.icj.org/india-lgbtq-persons-face-discrimination-in-housing-workand-public-spaces-despite-

increased-legal-recognition-new-icj-report , , “In the shadows”:Systemic Injustice Based on Sexual Orientation 
and Gender Identity/Expression in Myanmar (November 2019) https://www.icj.org/myanmars-criminal-law-

andjustice-system-perpetuates-stigmatization-discrimination-and-human-rights-violations-against-its-lgbtq-

people-new-reportfinds/  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/%20DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/%20LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/%20LGBT/LGBTIpeople.pdf
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https://www.icj.org/india-lgbtq-persons-face-discrimination-in-housing-workand-public-spaces-despite-increased-legal-recognition-new-icj-report
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ထိို  ခ က င   LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းကိို ကပ ခရ ဂါက လအတွင ်း အထ်ူးသ ဖင   “ထလိွယ ရှလွယ ” 

ရှိသမူ  ်းအ ဖစ 150 OHCHR က ခဖ  ထိုတ သတ မှတ ြေ  သည ။ အထ်ူးသ ဖင   “HIV/AIDS 

ြေံစ ်းခေရသမူ  ်းအပါအဝင  ြေိုြေံအ ်းစေစ  ြေ ိို ွဲ့ယွင ်း” မှုရှိခသ  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  “COVID-19 

အနတရ ယ  ပိိုမိိုြေံစ ်းရနိိုင ခ ြေရှိသည ။”151 LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း အ က ်း အမိ ခ ြေယ မ   ဖစ မှုနငှ   

စ ်းပွ ်းခရ်းအခ ြေအခေမခရရ မှုမ  ်း အဆမတေ မ  ်း ပ ်းမှုကလည ်း COVID-19 

ကူ်းဆက ြေံရနိိုင ခ ြေကိို အဆမတေ  မင  တက ခစပါသည ။152 

အြေ ိိုွဲ့ခေရ မ  ်း၌ COVID-19  ဖစ ပွ ်းခေြေ ိေ တွင  ရှိရင ်းစွ ထက ကိိုပင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအ ်း 

 ပစ မှုက ျူ်းလွေ  သအူ ဖစ  ပိို၍ သတ မှတ အခရ်းယူ ြေင ်း ြေင ်း၊ လူမှုအဖွ ွဲ့အစည ်းမှ ဖယ  ကဉ် ြေင ်း၊ 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်းမ  ်း  ပိုလိုပ လ   ကသည ။ အက ိို်းဆက အခေ ဖင   

က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုကိုေ စည မ  ်းနငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို တေ ်းတညူ မျှ 

ရယူြေံစ ်းနိိုင ခ ြေခလ   က ခစပါသည ။153 

 

(က) က နေ်းမာဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာကမ် အတွက် အတာေးအ ေီးပြစဒ်စဒသာ ရာဇဝတ်ဒပမာက်ဒစမ န ငဲ့ ်

လွ မ ာေးဒသာ အယူအ မ ာေး 

COVID-19 ကပ ခရ ဂါခ က င   နိိုင ငတံက လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ ဥပခေနငှ   

က နေ်းမာဒရေးဒစာင်ဲ့ဒရ ာကမ်  ရရ  ခွင်ဲ့ဆိိုင ရ  စြံေ ိေ စနံှုေ ်းမ  ်းအရ နိိုင ငမံ  ်းက  ဖည  ဆည ်းခပ်းရေ  

တ ဝေ ရှိသည   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  ခစ င  ခရှ က မှု၊ ကိုေ စည  နငှ  ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို ရရှိနိိုင ခရ်းတငွ  

LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း  ကံိုခတွွဲ့ရသည   အတ ်းအဆ ်းမ  ်း ပိိုမိိုဆိို်းရွ ်းလ ပါသည ။ အထ်ူးသ ဖင   

ဤအခ ြေအခေသည  လငိ တူဆက ဆခံရ်း နငှ  /သိို  မဟိုတ  ခထ ွပ ်းခသ  လိင စတိ ြေံယူမှုမ  ်းနငှ   

လိင ဝိခသသသတ မှတ ြေ က မ  ်းကိို ရ ဇဝတ မှုအ ဖစ  သတ မှတ  အခရ်းယူသည   နိိုင ငမံ  ်းတငွ  

ပိိုဆိို်းပါသည ။  

ဥပမ အ ်း ဖင   မလ ေးရှ ေးန ိုင့်ငတံွင  စတိ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ လမ ်းညွှေ ြေ က မ  ်း၌ homophobic and 

transphobic အဒကကာငေ်းအရာမ ာေး ပါဝငတ်တ်သည။် ထ ို ဲ့ဒကကာငဲ့ ် LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခေ ဖင   

“လက လှမ ်းမ သည   စတိ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ   ပည သူ  ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို အသံို်း ပိုရေ ” 

တွေ   ဆိုတ နိိုင ပါသည ။154 Transgender ၊ gay ၊ lesbian သိို  မဟိုတ  bisexual  ဖစ  ြေင ်းသည  

 
150 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Covid-19 and the human rights of LGBTI 

people (17 April 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ 

LGBT/LGBTIpeople.pdf.  
151 Id. 
152 Id. 
153 Id. 
154 Galen Centre for Health and Social Policy, What It Means To Suffer in Silence Challenges to Mental Health 

Access Among LGBT People (April 2020), p. 8, ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/%20LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/%20LGBT/LGBTIpeople.pdf


မခလ်းရှ နိိုင င၏ံ ရ ဇသတ ကက ်းက င  ထံို်းအရခသ  လည ်းခက င ်း၊ အစစလ မ  ဘ သ  ရှရ ယ  

ဥပခေအရခသ  လည ်းခက င ်း “ဓမမတ နငှ  ဆေ   က င ခသ  ပစ မှု” အ ဖစ  ရ ဇဝတ မှုခ မ က သည ။155 

ကမ္  ကိုလသမဂ္၏ အလွေ အမင ်းဆင ်းရ မွ ခတမှုဆိိုင ရ  အထ်ူးကိိုယ စ ်းလှယ ခတ  ၏ 

တင  ပြေ က အရ “ဆေ   က င ဘက လိင က  သိို   ခ ပ င ်းလ ြေံယူခေထိိုင သည  ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  က ေ ်းမ ခရ်း 

ခစ င  ခရှ က မှုအစရှိသည   အခ ြေြေံဝေ ခဆ င မှုမ  ်း ရယူအသံို်း ပိုရ တွင  ကက ်းမ ်းခသ စေိ ခြေေါ်မှုမ  ်း 

ရင ဆိိုင  ခေရသည ။”156 

၂၀၂၀ ြေိုနစှ  ဇူလိိုင လတွင  မခလ်းရှ ်းနိိုင င ံ သ သေ ခရ်းဝေ ကက ်း၏ 

အမိုေ ်းပွ ်းဖွယ ခ ပ  က ်းြေ က ခ က င   အခ ြေ အခေပိိုမိိုဆိို်းရွ ်းသ ွ်းြေ  သည ။ ၎င ်းက 

ဆေ   က င ဘက လငိ က  သိို  ခ ပ င ်းလ ြေံယူသည  ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းကိို ဖမ ်းဆ ်း 

ထေိ ်းသမိ ်း ြေင ်းထက ကိိုခက   လေွ ၍ ပိိုမိို ပင ်းထေ ခသ  “အခရ်းယမူှုမ  ်း”  ပိုလိုပ ရေ  

သ သေ ခရ်းဆိိုင ရ  နိိုင ငခံတ  အ ဏ ပိိုင မ  ်းကိို လှုံွဲ့ခဆ  ြေ  သည ။ 

ဆေ   က င ဘက လငိ က  သိို  ခ ပ င ်းလ ြေံယူသည  ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းကိို 

“ဘ သ ခရ်းဆိိုင ရ ပည သင  က ်းခပ်း ြေင ်း၊” “လမ ်းမှေ ခပေါ်  ပေ ခရ က ခစရေ ” ခ ပ င ်းလ မှုဆိိုင ရ  

ခရ ဂါကိုထံို်းမ  ်းသံို်းရေ  တိိုက တွေ ်းြေ  သည ။157 

အလ ်းတူပင  မခလ်းရှ ်းနိိုင င ံက ေ ်းမ ခရ်းဝေ ကက ်းဌ ေ၏ ‘အမ ိို်းသ ်းအဆင   ြေိုြံေအ ်းက ဆင ်းမှု AIDS 

ခရ ဂါ အ မစ  ဖတ ခရ်းမဟ ဗ ျူဟ  ၂၀၁၉-၂၀၃၀’ တွင  “ဘ သ ခရ်းဆိိုင ရ ပံ ပိို်းမှုနငှ  လမ ်းညွှေ မှု” 

တိို  သံို်း၍ HIV နငှ   လိင ဆက ဆ ံြေင ်းမှတစ ဆင    ပေ   ပွ ်းခသ ခရ ဂါမ  ်း ကူ်းဆက မှုခလျှ  ြေ ရေ ၊ 

“အ ပိုအမူခ ပ င ်းလ ခစရေ ” လိုပ ခဆ င ရမည   အဓိကလိုပ ငေ ်းစဉ်မ  ်းကိို ခဖ   ပထ ်းသည ။158 

အ ပိုအမူခ ပ င ်းလ ခစ ြေင ်းဆိိုသည မှ  အ ြေ ်း အမ ိို်းသ ်းမ  ်းနငှ   လိင ဆက ဆသံည   

 

https://galencentre.org/wp-content/uploads/2019/04/PFA02_2019_Challenges-to-Mental-Health-Access-

Among-LGBTPeople.pdf  
155 Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism (2008), 
ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -   https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ 

lgbt1208_webwcover.pdf.  
156 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Visit to Malaysia 

A/HRC/44/40/Add.1 (6 April 2020); Human Rights Commission of Malaysia (Suhakam), Study on Discrimination 

against Transgender Persons Based in Kuala Lumpur and Selangor (2019), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  

ဖတ ရှုရေ  - 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/SocioCultural/NHRI/Malaysia%20Human%20Rig

hts%20Commissi on.pdf  
157 International Commission of Jurists, Malaysia: Minister’s order to take action against the transgender 
community must be revoked (15 July 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - 

https://www.icj.org/malaysia-ministers-order-to-take-action-against-the-transgendercommunity-must-be-

revoked/ 
158 National Strategic Plan: Ending AIDS 2019-2030, Malaysia’s Ministry of Health: 
http://vlib.moh.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.document.Document_f4ad1ba5-a0188549-

d7eb9d00-8579b30f  
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မွတ စလင အမ ိို်းသ ်းမ  ်း၏ “ဓမမတ နငှ  ဆေ   က င ခသ  လိင ဆက ဆ ံက င  သံို်းမှုကိို ရပ တေ   ခစရေ ” 

လမ ်းညွှေ ခပ်း ြေင ်းဟို ရည ညွှေ ်းသည ။159 

အင့်ေ ိုနီေးရှ ေးန ိုင့်ငတံွင  LGBT ဟိုြေံယူမှု၊ ဖွင  ဟမှုအခပေါ် ရ ဇဝတ မှုအ ဖစ သတ မှတ သည   

နိိုင ငခံတ  အဆင  ဥပခေ မရှိခသ  လည ်း ဆူမ ်းတ  ်းခတ င ပိိုင ်း၊ အ စ  အစရှိသည   

 ပည ေယ မ  ်းတငွ  ခေသအဆင  ၊  ပည ေယ အဆင   အမိေ    မ  ်း ပဌ ေ ်းထ ်းသည ။ အ စ  ပည ေယ  

ရ ဇဝတ ခ မ က ခသ   ပစ မှုဆိိုင ရ အမိေ   ၏  ပဌ ေ ်းြေ က  ၆၃ နငှ   ၆၄ အရ အစစလ မ ဘ သ  

ရှရ ယ ဥပခေကိို က င  သံို်းြေွင   ပို၍ လိင တူဆက ဆမံှုကိို ရ ဇဝတ အမှုအ ဖစ သတ မှတ ပပ ်း ကကိမ ေဏ  

၁၀၀ သိို  မဟိုတ  အမ  ်းဆံို်းခထ င ရှစ နစှ အထ ိက ြံေနိိုင ခစသည ။160 နိိုင ငခံတ  အဆင  ရ ဇသတ ကက ်း 

က င  ထံို်းအရ “အမ  ်း ပည သအူ က ်း မဖွယ မရ  ပိုလိုပ  ြေင ်း” ဆိိုသည ကိို မခရမရ  ဖင   

အလွေ က ယ  ပေ   စွ   ပဌ ေ ်းထ ်းပပ ်း အခရ်းယူရ တငွ  ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ပို ြေင ်းခ က င   

ဆေ   က င ဘက လငိ က  သိို   ခ ပ င ်းလ ြေံယူသည   ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအတွက  အလွေ ပင  

ထြိေိိုက ေစ ေ ရသည ။161 

နိိုင င၏ံ ဘ သ ခရ်း၊ ဓခလ ထံို်းတမ ်းနငှ   ယဉ်ခက ်းမှုတိို  ကိို အဓိပပါယ ဖငွ  ဆိိုမှုအခပေါ်မူတည ၍ LGBT 

ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း အခပေါ် လူမှုအသိိုင ်းအဝိိုင ်းမှဖယ  ကဉ် ြေင ်းကိို က ယ  ပေ   စွ ခတွွဲ့ရသည ။162 

လက ရှိလွှတ ခတ  တွင  ခဆွ်းခန်ွးခေ သည   ရ ဇသတ ကက ်းကိို ပင ဆင သည  ဥပခေ ကမ ်း163 နငှ   

မိသ ်းစို ကံ ြေိိုင သေ စွမ ်းခရ်းဥပခေ ကမ ်း မ  ်းတွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းကိို 

ရ ဇဝတ မှုက ျူ်းလေွ သမူ  ်းအ ဖစ သတ မှတ ၍ ခ ပ င ်းလ မှုဆိိုင ရ ခရ ဂါကိုထံို်း ဖင   အတင ်းအ ကပ  

ကိုသမှုြေံယူခစနိိုင သည    ပဌ ေ ်းြေ က မ  ်းပါရှိနိိုင သည ။164 

ဤသိို  ခသ အခ ြေအခေတွင  COVID-19 ကပ ခရ ဂါခ က င   ယဉ်ခက ်းမှုအရလည ်းခက င ်း၊ 

လူမှုဆက ဆခံရ်းအရ လည ်းခက င ်း ဖယ က ဉ်ြေရံ ြေင ်း ပိိုမိိုဆိို်းရွ ်းလ နိိုင သည ။ အြေ ိိုွဲ့ခသ  

မ ေ ယ မ  ်းတွင ဆိိုလျှင  LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်းသည  “ကိိုရိိုေ ဗိိုင ်းရပ စ ကပ ခရ ဂါ  ပေ   ပွ ်းမှု၏ 

 
159 Ibid, page 75 
160 9Human Rights Watch, There Political Games Ruin Our Lives, Indonesia’s LGBT Community Under Threat 
(10 August 2016), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.hrw.org/report/2016/08/10/these-

political-games-ruin-our-lives/indonesias-lgbt-community-underthreat  
161 Human Dignity Trust, Indonesia, : https://www.humandignitytrust.org/country-profile/indonesia/  
162 Ibid 
163 Human Rights Watch, Indonesia: Draft Criminal Code Disastrous for Rights (18 September 2019), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.hrw.org/news/2019/09/18/indonesia-draft-criminal-

code-disastrous-rights  

164 The Jakarta Post, Forced exorcisms touted as ‘cure’ for LGBT Indonesians (7 May 2020), ဤအင တ ေက  

စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/07/forced-exorcisms-touted-as-

cure-for-lgbt-indonesians.html  
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အဓိကတ ဝေ ရှိသမူ  ်း” ဟိုပင  ခဖ   ပ ကသည ။165 LGBT ဟိုြံေယူ ြေင ်းခ က င   လူမှုအသိိုင ်းအဝိိုင ်း၏ 

ဖယ က ဉ်ြေရံမှု၊ HIV ကူ်းဆက ြေံရပပ ်း ရှင သေ ခေထိိုင ရမှု၊ အ ပစ ခပ်းအခရ်းယူြေံရမည ကိို 

စိို်းရိမ ခ က င   ကရမှု တိို  ခ က င   COVID-19 ကပ ခဘ်းအြေ ိေ တွင  HIV နငှ   antiretroviral ကိုထံို်းမ  ်း 

ရယူနိိုင ခရ်းကိို အဟေ   အတ ်း ဖစ ခစသည ။ ကပ ခရ ဂါ ပေ   နှံ  မှုကိို တ ်းဆ ်းတံို   ပေ ရေ  

အသ ွ်းအလ ကေ   သတ  ြေင ်းခ က င  လည ်း HIV စစ ခဆ်းစမ ်းသပ မှု၊ သေ   ရှင ်းခသ ခဆ်းထိို်းအပ ၊ 

ကွေ ေံို်းဝယ ယူ အသံို်း ပိုနိိုင စွမ ်း က ဆင ်းလ ရသည ။166 

ကိ လမ ဘ ယ န ိုင့်င ံ ဘိိုဂိိုတ ပမိိုွဲ့တွင  နိိုင ငခံတ  ၏ဥပခေအရ လိင စတိ ြေံယူမှု သိို  မဟိုတ  

လိင ဝိခသသသတ မှတ မှု/ခဖ   ပမှုကိို ရ ဇဝတ မှုအ ဖစ  အခရ်းယူရေ   ပဌ ေ ်းမထ ်းခသ  လည ်း 

LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်းသည  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုနငှ   အ ကမ ်းဖက မှု၏ သ ်းခက င မ  ်း ဖစ  ကရသည ။167 

ဆေ   က င ဘက လငိ က  သိို   ခ ပ င ်းလ ြေံယူသည   ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း ဆိိုလျှင မူ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း ရယူအသံို်း ပိုရ တွင  ကက ်းမ ်းခသ  အဟေ   အတ ်းမ  ်း  ကံိုခတွွဲ့ရသည ။168 ခမလ 

ခန ှင ်းပိိုင ်းတွင  ဆေ   က င  ဘက လိင က  သိို  ခ ပ င ်းလ ြံေယူသည  အမ ိို်းသမ ်းတစ ဦ်းသည  COVID-19  

လကခဏ မ  ်းြေံစ ်းရခသ  လည ်း ၎င ်း၌ HIV ပိို်းရှိခ က င ်း ခဆ်းဘက ဆိိုင ရ ဝေ ထမ ်းမ  ်းမ ှ

သရိှိပပ ်းသည  ခေ က  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရ ှက မှုခပ်းရေ   ငင ်းဆိို ြေင ်းြံေြေ  ရသည ။ သမူသည  

မူ်းယစ ခဆ်း အလွေ အက ံသံို်းစွ ၍ ခေမခက င ်း ဖစ ခေသည ဟိုယူဆက  

ခဆ်းရံိုသိို  ခြေေါ်ခဆ င သ ွ်းရေ   ငင ်းဆိိုြေံရပပ ်း၊ ခဆ်းဘက ဆိိုင ရ ဝေ ထမ ်းမ  ်းထကွ ြေွါသ ွ်းပပ ်းခေ က  

မိေစ  ၄၀ အတွင ်း ခသဆံို်းသ ွ်းြေ  သည ။169 ဆက လက ၍ နိိုင ငတံစ ဝှမ ်းရှိအ ြေ ်းပမိိုွဲ့မ  ်းတွင လည ်း 

 
165 Sejuk.org, Pandemic and religion against LGBT Phobia (31 May 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  

- https://sejuk.org/2020/05/31/pandemicand-religion-against-lgbt-phobia/  

166 Why HIV care services must continue during pandemic (10 July 2020), Jakarta Post, Elly Burhaini Faizal, 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/10/why-hiv-

care-services-must-continue-during-pandemic.html  
167 See: Colombia Diversa, Orders of Prejudice: Systematic Crimes against LGBT People in the Colombian 

Armed Conflict (July 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - 

https://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/ wp-content/uploads/2020/07/english-version-OrdersOf-

Prejudice.pdf  
168 Ministerio del interior & Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de los Andes, Recomendaciones para la garantía del derecho a la salud delas 

personas trans: un primer paso hacia la construcción de lineamientos diferenciales para la atención 

humanizada de personas trans en Colombia (2018), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - 

http://ligadesaludtrans.org/recomendamos/  
169 O Steadman, A Black Trans Sex Worker Died After Paramedics Failed to Take Her to The Hospital, (25 July 

2020),Buzzfeed News, ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.buzzfeednews.com/article/ 
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ဆေ   က င ဘက လငိ က  သိို   ခ ပ င ်းလ ြေံယူသည   ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအတွက  က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ခဆ င မှုစေစ  

အလွေ အ ်းေည ်းခ က င ်း ခေသြေံရပ ရွ အခ ြေ ပိုလူမှုအဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းက ခဝဖေ ရှု ံြေ ထ ်းသည ။170 

က ိုရီေးယ ေးပပည့်သ  သမမတန ိုင့်ငတံွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခပေါ် လမူှုအသိိုင ်းအဝိိုင ်း၏ 

ဖယ က ဉ်မှုမ  ်းခ က င   ခမလတွင  COVID-19 အကက ်းအက ယ  ပေ   ပွ ်းရ  အ တယ ဝေ  

ည ခ ်းရပ ကွက သိို   လ ခရ က လည ပတ ြေ  ခသ  ခထ င ခပါင ်းမ  ်းစွ ခသ လူမ  ်းကိို 

ခ ြေရ ြေံရသည   အ ဏ ပိိုင မ  ်း၏ကကိို်းပမ ်းမှုကိိုအဟေ   အတ ်း ဖစ ခစြေ  သည ။ 

ခရ ဂါ ပေ   ပွ ်းမှုအစ ပိုြေ  ခသ ပိုဂိ္ိုလ သည  လိင တဆူက ဆသံအူမ ိို်းသ ်းမ  ်း က ်း ခရပေ ်းစ ်းသည   

ခေရ နစှ ခေရ  ကိိုသ ွ်းခရ က လည ပတ ြေ  သည ဟို သတင ်းထကွ သ ဖင   LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းက 

၎င ်းတိို  အခေ ဖင  လည ်း အ မင  မ ကည မှု၊ ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ြံေရမည ကိိုစိို်းရိမ ြေ   ကရသည ။171 

(ြေ) ပပညတ်ွငေ်းဥပဒေမူဒ ာငအ်ဒပပာငေ်းအလ မ ာေးဒကကာငဲ့ ် က နေ်းမာေးဒရေးဒစာငဲ့ဒ်ရ ာက်မ အဒပေါ် 

အတာေးအ ေီး ပြစဒ်နပခငေ်း 

ကပ်ဒရာဂါပြစပ်ွာေးခ  နတ်ငွ ် ယြေင က LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်း၏အြေွင  အခရ်းမ  ်းကိို က ကယွ ရေ  

 ပဌ ေ ်းသည   ဥပခေ စည ်းမ ဉ််းစည ်းကမ ်းမ  ်းကိို COVID-19 က ကွယ မှုကိို အခ က င ်း ပို၍ 

 ပေ လည  ပင ဆင  ြေင ်းမ  ်း  ပိုလ  ကခသ  ခ က င   က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ခဆ င မှုရရှိနိိုင ခရ်းတငွ  

 ပဿေ အသစ မ  ်း  ကံိုခတွွဲ့  ကရသည ။  

အလမရ ကန့်ပပည့်လထ င့်စို၌ ၂၀၂၀ ြေိုနစှ  ဇွေ လတွင  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှု၊ ကိုေ စည နငှ   

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း ရရှနိိိုင ခရ်းတွင  ဆေ   က င ဘက လိင က  သိို   ခ ပ င ်းလ ြေယံူသည  ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအ ်း 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ပို ြေင ်းကိို တ ်း မစ ထ ်းသည   ဖက ေရယ  ပဌ ေ ်းြေ က  တစ ြေိုကိို ပယ ဖ က ြေ  သည ။172 

လိင စတိ ြေံယူမှုသည  က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ခဆ င မှုအတကွ  အကိုေ က ြေနံိိုင  ြေင ်းအက ဥပခေ (Affordable 

Care Act) ခအ က တငွ  က ကွယ ခပ်းထ ်းခသ  အိုပ စိုမဟိုတ သ ဖင   ပယ ဖ က ြေ   ြေင ်း  ဖစ သည ဟို  

အခမရိကေ က ေ ်းမ ခရ်းနငှ   ဝေ ခဆ င မှုဌ ေက ခ ဖရှင ်းြေ က ခပ်းြေ  သည ။173 

ဤဆံို်း ဖတ ြေ က ခ က င   COVID-19 ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းခေြေ ေိ တငွ  

 
170 See: Caribe Afirmativo, ¿Cuánto más en espera de una ambulancia? (12 June 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://caribeafirmativo.lgbt/cuanto-mas-espera-una-ambulancia/ ; 

Caribe Afirmativo, El abandono y prejuicios del Estado hacia mujeres trans continúan evidenciándose en 

Cartagena (15 June 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://caribeafirmativo.lgbt/abandono-

prejuicios-del-estado-hacia-mujeres-trans-continuan-evidenciandose-cartagena/  
171 J Ryall, Is South Korea's LGBT+ community being scapegoated for COVID-19 spread?, DW (13 May 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.dw.com/en/is-south-koreas-lgbt-community-being-

scapegoated-for-covid-19-spread/a-53423958  
172 Department of Health and Human Services, HHS Finalizes Rule on Section 1557 Protecting Civil Rights in 

Healthcare, Restoring the Rule of Law, and Relieving Americans of Billions in Excessive Costs (12 June 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.hhs.gov/about/news/2020/06/12/hhs-finalizes-rule-

section-1557-protecting-civil-rights-healthcare.html  
173 Id. 
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ဆေ   က င ဘက လငိ က  သိို  ခ ပ င ်းလ ြေံယူသည   ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  ဆရ ဝေ ထသံ ွ်းခရ က  ပသရ တွင  

 ငင ်းဆိိုြေံရ ြေင ်း၊ ကင ဆ ကိုသမှု၊ လိင ခ ပ င ်းလ မှုတိို   အပါအဝင  ကိုသမှုနငှ   

အ ြေ ်းက ေ ်းမ ခရ်းခဆ င ရွက မှုမ  ်း လိုပ ခဆ င ခပ်းရေ  ငင ်းပယ ြံေရ ြေင ်းတိို    ကံိုခတွွဲ့ နိိုင သည ။174 

ပ ို န့်န ိုင့်ငတံွင  ၂၀၂၀ ြေိုနစှ  ဧပပ လက ရ ဇသတ ကက ်းက င  ထံို်းကိို  ပေ လည  ပင ဆင ြေ  ရ  HIV 

ပိို်းနငှ  ထခိတွွဲ့ မှု အတကွ  ပိိုမိို ပင ်းထေ သည  အခရ်းယူမှုမ  ်း ထည  သငွ ်းြေ  သည ။ ဤ ပင ဆင ြေ က ကိို 

ကပ ခရ ဂါတိိုက ဖ က မှု နငှ  ဆက စပ သည  အ ြေ ်းအစ အမံမ  ်း ထည  သငွ ်း ပင ဆင သည နငှ   

တစ ပပိိုင ေက  ခရ ၍ ပဌ ေ ်းြေ   ြေင ်း ဖစ သည ။ ေဂိို က HIV ပိို်းနငှ  ထခိတွွဲ့ မှုအတွက  အမ  ်းဆံို်း 

ခထ င ေဏ သံို်းနစှ ဟိုသတ မှတ ထ ်းရ  ရှစ နစှ အထတိိို်း မ င   ပင ဆင ြေ   သည ။175 ထိို  အ ပင  

အ ြေ ်းလိင ဆက ဆမံှုမှတစ ဆင  ကူ်းဆက တတ ခသ  ကူ်းဆက ခရ ဂါမ  ်း ထခိတွွဲ့ မှုအတကွ  

 ပစ ေဏ ကိိုလည ်း ေဏ ခင ွ သိို  မဟိုတ  တစ နစှ ခထ င ေဏ ဟိုသ သတ မှတ ထ ်းရ မှ 

အမ  ်းဆံို်းခထ င ေဏ  ခ ြေ က နစှ အထ ိအဆမတေ တိို်း မ င  ြေ  သည ။  

ဟန့်လဂရီန ိုင့်င၏ံလွှတ ခတ  က ၂၀၂၀ ြေိုနစှ ခမလတငွ  transgender ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း၊ intersex နငှ   

gender variant ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခေ ဖင   ၎င ်းတိို  ၏က  ်း၊မ  ဖစ တည မှုကိို တရ ်းဝင ခ ပ င ်းလ  ြေင ်းအ ်း 

တ ်း မစ သည   ဥပခေတစ ရပ  ထိုတ  ပေ ြေ  သည ။ ဤဥပခေအရ လူတစ ဦ်းခမွ်းဖွ ်းြေ ေိ ကရှိြေ  သည   

က  ်း၊မ  ဖစ တည မှုကိို နိိုင ငခံတ  ၏ ကခလ်းခမွ်းဖွ ်းစ ရင ်း၊ လက ထပ ထေိ ်း မ ်းမှုစ ရင ်းနငှ   

ခသစ ရင ်းမ  ်းတွင  မှတ ပံိုတင ရမည  ဖစ ပပ ်း ယင ်းစ ရင ်းမ  ်းတငွ  

ခ ပ င ်းလ မှုတစ စံိုတစ ရ  ပိုလိုပ  ြေင ်းကိို တ ်း မစ ထ ်းသည ။176 ယင ်းဥပခေကိို COVID-19 

ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းခေြေ ိေ တွင  ခပ်းအပ ထ ်းခသ  အခရ်းခပေါ်အ ဏ ကိိုအသံို်း ပို၍ 

ဟေ ခဂရ နိိုင ငလံွှတ ခတ  က  ပဌ ေ ်းြေ   ြေင ်း  ဖစ သည ။ 

(ဂ) က နေ်းမာဒရေးဝနဒ် ာငမ် မ ာေးက ို အဒလေးထာေးဒ ာငရွ်က်မ ဒလ ာဲ့လာပခငေ်း 

LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း၏က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခွငဲ့အ်ဒရေးကိို ယိုတ ခလ   ခစနိိုင ခသ  

အြေက အြေ ခေ က တစ ြေိုသည  အ ပင မထကွ ရအမိေ   နငှ   အ ြေ ်း COVID-19 အစ အမံမ  ်းခ က င   

HIV ကိုသမှုသ ွ်းခရ က ြေံယူရေ  မ ဖစ နိိုင   ြေင ်း ဖစ သည ။177 SOGI 

 
174 S Simmons-Duffin, Transgender Health Protections Reversed By Trump Administration, NPR, 12 June 2020, 

available at: 
175 HIV Justice Network, Poland: Country’s Criminal Code amended to increase sentencing in cases of HIV 
exposure (6 April 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.hivjustice.net/news-from-other-

sources/poland-countrys-criminal-code-amended-toincrease-sentencing-in-cases-of-hiv-exposure/  
176 Amnesty International, Hungary: Government must revoke prohibition of gender legal recognition, 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.amnesty.org/en/documents/eur27/2085/2020/en/  

177 N Bhalla & O Lopez, No medicine, no food: Coronavirus restrictions amplify health risks to LGBT+ people 

with HIV, Reuters (20 May 2020) ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.reuters.com/article/us-

health-coronavirus-lgbt-aids/no-medicine-no-food-coronavirusrestrictions-amplify-health-risks-to-lgbt-people-

with-hiv-idUSKBN22W28G  

https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/poland-countrys-criminal-code-amended-toincrease-sentencing-in-cases-of-hiv-exposure/
https://www.hivjustice.net/news-from-other-sources/poland-countrys-criminal-code-amended-toincrease-sentencing-in-cases-of-hiv-exposure/
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lgbt-aids/no-medicine-no-food-coronavirusrestrictions-amplify-health-risks-to-lgbt-people-with-hiv-idUSKBN22W28G


ဆိိုင ရ ကမ္  ကိုသသမဂ္၏လွတ လပ ခသ က မ ်းက င သကူ ခ ပ  က ်းရ တွင  ခယ က ် ်  ််းြေ င ်း 

ြေ စ ြေင စံိုမက သမူ  ်းနငှ   အမ ိို်းသမ ်းက  သိို  ခ ပ င ်းလ ြေယံူသ ူ“အခ မ က အမ  ်းသည  HIV ပိို်းခ က င   

အ ်းခလ   ခေခသ  ကိိုယ ြေံအ ်းစေစ နငှ  ခေထိိုင ခေရ”  ြေင ်းခ က င   “ ပင ်းထေ ခသ  COVID-19 

လကခဏ မ  ်း ြေံစ ်းရနိိုင ခ ြေ”  မင  မ ်းသည ဟိုဆိိုသည ။178 

အ ပင မထကွ ရအမိေ   ခ က င   က ေ ်းမ ခရ်းစင တ မ  ်းပိတ သမိ ်း ြေင ်း၊ က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ခဆ င မှု 

ခပ်းသမူ  ်း၏ အလိုပ လိုပ ြေ ိေ ခလျှ  ြေ  ြေင ်း၊ လက က ေ ခဆ်းဝါ်းမ  ်းမလံိုခလ က  ြေင ်းတိို  ခ က င   

LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  HIV ခဆ်းဝါ်းမ  ်းရယရူေ  အြေက အြေ မ  ်း  ကံိုခတွွဲ့  ကရခ က င ်း 

သတင ်းရရှိထ ်းသည ။ ဥပမ  -  

• ပါကစစတန့်န ိုင့်ငတံွင  ကပ ခရ ဂါမတိိုင မ ကပင  ARV ခဆ်းဝါ်းနငှ   အ ြေ ်း HIV 

ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းလံိုခလ က မှု မရှိခ က င ်း သတင ်းမ  ်းအရ က ်းသရိ၍ 

ယင ်းအခ ြေအခေသည  ကပ ခရ ဂါခ က င   ပိိုမိိုဆိို်းရွ ်းလ  မည ကိို စိို်းရိမ ခေရသည ။ 

အခ ြေအခေ ပိိုဆိို်းလ ပါက ကိုသမှုြေံယူနိိုင သည   LGBT ပိုဂ္ိိုလ အခရအတွက  ပိို၍ပင  

ခလ   ေည ်းသ ွ်းနိိုင သည ။179 

• မွန့်ဂ ို ယီ ေးန ိုင့်ငတံွင  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုခပ်းသမူ  ်း၏ 

အလိုပ ြေ ိေ ခလ   သ ွ်း ြေင ်းခ က င   ကိုသမှုြေံယူနိိုင သည  လေူ အခရအတွက လည ်း 

က ဆင ်းသ ွ်းခ က င ်း သရိှရိသည ။180 

• သရီ  ကက န ိုင့်ငတံွင  ညမထကွ ရအမိေ နငှ   အ ပင မထကွ ရအမိေ   မ  ်းခ က င   

ခဆ်းရံိုခဆ်းြေေ ်းမ  ်းလံို်းဝ ပိတ သမိ ်းထ ်းခ က င ်းသရိှိရသည ။ ထိို  အ ပင  

အစိို်းရခဆ်းရံိုမ  ်းသိို  သ ွ်း၍ ကူသမှုြံေယူပါက လူမှုအသိိုင ်း အဝိိုင ်း၏ 

ဖယ က ဉ်မှုနငှ  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမ  ်းြေံရမည ကိိုလည ်း ခ က က ရွံ ွဲ့  ကခ က င ်း သရိှိရသည ။181  

HIV ကိုသမှုြေံယူရ တွင  ခေ က ထပ စေိ ခြေေါ်မှုတစ ြေိုမှ  အ ပင မထကွ ရအစ အမံမ  ်းခ က င   

က ေ ်းမ ခရ်း ဝေ ခဆ င  မှုခပ်းခသ ခေရ မ  ်းသိို   သ ွ်းခရ က ရေ  ေည ်းလမ ်းမရှိ ြေင ်း ဖစ သည ။ ဥပမ  

-  

 
178 Independent Expert on Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity, States must include LGBT community in COVID-19 response: The how and why from a UN 

expert (17 May 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E  
179 Apcom, Covid-19 and its effect on diverse SOGIESC communities, HIV services and Key Populations, 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.apcom.org/the-covid-19-effect-series-part-1/  

180 Id. 
181 Id. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/%20DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/%20DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/%20DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E
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• ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငတံွင  အမ  ်း ပည သသူံို်း သယ ယူပိို  ခဆ င ခရ်းလိုပ ငေ ်းမ  ်းကိို အကေ   အသတ  ဖင   

ခ ပ်းဆွ  ြေင ်း အစရှိသည  အစ အမံမ  ်းခ က င   HIV ကိုသမှုဆိိုင ရ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်း 

နိိုင ငတံစ ဝှမ ်း ဖေ   ခဝ ြေင ်းအခပေါ် သိသသိ သ ထြိေိိုက မှုရှိလ သည ။182 

က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ခဆ င မှုမ  ်းခပ်းခေခသ  ရပ ရွ အခ ြေ ပို အဖွ ွဲ့အစည ်းအမ  ်းအ ပ ်းသည  

၎င ်းတိို  ၏လိုပ ငေ ်းခဆ င တ မ  ်းနငှ   အလိုပ ြေ ေိ မ  ်းကိို ခလျှ  ြေ ရ ြေင ်း ခ က င   LGBT 

ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအတွက  HIV စမ ်းသပ မှုနငှ   ကိုသမှုခပ်း ြေင ်းအခပေါ် ဆိို်းရွ ်းစွ ထြိေိိုက ြေ  သည ။183 

• ယ ဂန့်ေါန ိုင့်ငတံွင  အ ပင မထကွ ရကေ   သတ မှုမ  ်းခ က င   

သယ ယူပိို  ခဆ င ခရ်း ပတ ခတ က သ ွ်းသည   အတကွ  LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်းအခေ ဖင   ၎င ်းတိို  ၏ 

HIV ခဆ်းဝါ်းမ  ်းရယူနိိုင  ြေင ်းမရှိခ က င ်း သရိှိရသည ။184 

အြေ ိိုွဲ့ခသ အခ ြေအခေမ  ်းတွင  အသ ွ်းအလ ြေက ြေ ၍ ခဆ်းဝါ်းသယ ယူပိို  ခဆ င  ြေင ်းအပါအဝင  

မည သည   အသ ွ်းအလ အတွက မဆိို ပါမစ လိိုအပ ခ က င ်းသရိှိရသည ။ ဥပမ  -  

• တရိုတ့်န ိုင့်ငတံွင  အ ပင မထကွ ရအမိေ   ြေ ထ ်း၍ “ခဆ်းဝါ်းမ  ်းရယူရေ အတကွ  

ခဆ်းရံိုသိို  သ ွ်းရေ  ြေွင   ပိုြေ က မရရှိ ြေင ်းခ က င   အမိ ထ မှအမိ  ပင သိို   မထကွ ရသ ဖင  ” HIV 

ခဆ်းဝါ်းမ  ်း ရယနူိိုင ရေ  အလွေ ပင  အြေက ခတွွဲ့ခေ ကခ က င ်း သရိှိရသည ။185 ထိို  အ ပင  

အြေ ိိုွဲ့ခသ  LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်းသည  ြေွင   ပိုြေ က  ယူ ြေင ်း ခ က င   “မိဘခဆွမ ိို်းနငှ  ရပ ရွ က 

မိမိသည  LGBT  ဖစ ခ က င ်းလူသြိေံမည  အစ ်း မိမိတိို  အတွက  ခဆ်းဝါ်းမ  ်းကိို မရယူရေ  

ခရွ်းြေ ယ  ကသည ။”186 

• ယ ဂန့်ေါ၊ ကင့်ည ၊ မ ိုဇမ့်ဘခီ့်၊  က့်ဘနနွ့်၊ က ဂ စ့်စတန့်နငှ   တရီနီေက့်နငှ ့်တ ိုဘ ဂ ို 

နိိုင ငမံ  ်းတငွ  က  ်း၊မ ခရ်းရ လေူည ်းစိုြေံယူသမူ  ်းက “အ ပင မထကွ ရအမိေ   မ  ်းခ က င   

 
182 The COVID-19 Effect Series: Community clinics in Thailand strive to provide HIV Services amid COVID19, 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.apcom.org/apcoms-the-covid-effect-series-thailand-

based-community-clinics-continues-to-provide-hiv-servicesamid-covid19/  
183 Id. 
184 N Bhalla & O Lopez, No medicine, no food: Coronavirus restrictions amplify health risks to LGBT+ people 

with HIV, Reuters (20 May 2020) ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.reuters.com/article/us-

health-coronavirus-lgbt-aids/no-medicine-no-food-coronavirusrestrictions-amplify-health-risks-to-lgbt-people-

with-hiv-idUSKBN22W28G  
185 4 L Lee & B Westcott, People living with HIV in Wuhan struggle to find medicine during coronavirus 

outbreak (14 March 2020), CNN Health, ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://edition.cnn.com/2020/03/13/health/ coronavirus-china-hiv-wuhan-

intlhnk/index.html&sa=D&ust=1585581292859000  
186 J Chong, How Covid-19 affects LGBTIQ people in Asia, Asia Times (27 May 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://asiatimes.com/2020/05/how-covid-19-affects-lgbtiq-people-

in-asia/  
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ကိုသမှုအတင ်းအ ကပ ရပ တေ    ြေင ်းြံေ  ကရခ က င ်း” သရိှိရသည ။187 

အြေ ိိုွဲ့အခ ြေအခေမ  ်းတငွ  ခဆ်းသ ွ်းယူြေ ိေ ၌ ရ မ  ်း၏ တ ်းဆ ်း ြေင ်း၊ အခရ်း 

ယူြေံ ကရ ြေင ်းခ က င   ခဆ်း ပတ လပ သမူ  ်းလည ်းရှိခ က င ်း သရိှိရသည ။188 

ထိို  အ ပင  COVID-19  ဖစ ပွ ်း ြေင ်းခ က င   ဆေ   က င  ဘက လိင က  သိို  ြေံယူသည   ပိုဂိ္ိုလ မ  ်းအခေ ဖင   

က  ်း၊မ-အတည  ပို ြေွ စတိ ကိုသမှုမ  ်း ပိုလိုပ ရေ  အြေက အြေ မ  ်းပိိုမိို ကံိုခတွွဲ့  ကရခ က င ်း 

ခတွွဲ့ ရှိရသည ။ ဥပမ  -  

• အလမရ ကန့်ပပည့်လထ င့်စို189နငှ   အ နဒ ယန ိုင့်င1ံ90တွင  ခဆ်းရံိုမ  ်းက 

အရင ်းအ မစ ကိုေ ဆံို်းမှုမ  ်းကိို ထေိ ်းသမိ ်းရေ  နငှ   “COVID-19  ဖစ ပွ ်းနှုေ ်း အလွေ တရ  

 မင  မ ်းမှုခ က င   က ေ ်းမ ခရ်းစေစ  ပပိိုလ သ ွ်းနိိုင  ြေင ်းကိို က ကွယ ရေ ” 

ြေွ စတိ မှုအစ အစဉ်မ  ်းကိို ဖ က သမိ ်း ြေင ်း၊ ခရွှွဲ့ဆိိုင ်း ြေင ်းတိို    ပိုလိုပ  ကသည ။191 

• ဧပပ လတွင  အခမရိကေ  ပည ခထ င စိုရှ ိ အြေ ိိုွဲ့ခသ  ပည ေယ ဝေ ကက ်းမ  ်းက 

မ က န ှသမိ ခမွွဲ့ခစရေ  ြေွ စတိ  ပို ပင မှုနငှ   လိင အဂဂ ါြွေ စတိ ဖယ ထိုတ မှုမ  ်းကိို 

“မ ဖစ မခေလိိုအပ ခသ  ြေွ စတိ မှုမ  ်းမဟိုတ ” ဟို သတ မှတ ၍ က လအပိိုင ်းအ ြေ ်းမရှ ိ

ခရွှဆိိုင ်း ြေင ်း၊ ဖ က သမိ ်း ြေင ်းတိို   ခဆ င ရွက ြေ  သည ။192 တရိုတ နိိုင င ံ တွင ခတွွဲ့ ရှိရခသ  

အခထ က အထ ်းအရ ယင ်းက  သိို   ြေွ စတိ မှုမ  ်းခရွှွဲ့ဆိိုင ်း ြေင ်းသည  စတိ က ေ ်းမ ခရ်း 

 ပဿေ မ  ်း ဖစ ခပေါ်ခစနိိုင ၍ “COVID-19 ကပ ခရ ဂါတွင ်း မိမိမလိိုြေ င ခသ က  ်း၊မ 

 ဖစ တည မှုအခ ြေ အခေ ဆက လက တည ပမ ခေ ြေင ်း၊ မည သည  အြေ ိေ တငွ  
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(14 March 2020), CNN Health, ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://edition.cnn.com/2020/03/13/health/ coronavirus-china-hiv-wuhan-

intlhnk/index.html&sa=D&ust=1585581292859000  
188 7 Id. 
189 C López, Transgender people are having to indefinitely postpone gender-affirming surgeries due to the 

coronavirus pandemic, Insider (31 March 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://www.insider.com/trans-people-cancelling-gender-affirming-surgeries-because-ofcovid-19-2020-3  
190 R Savage & A Banerji, Anxieties mount for trans people as coronavirus delays surgeries, Reuters (9 April 

2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-lgbt-

trfn/anxieties-mount-for-trans-people-as-coronavirus-delayssurgeries-idUSKCN21R3NJ  
191  0 Y Wang, B Pan, Y Liu, A Wilson, J Ou, R Chen, Health care and mental health challenges for transgender 

individuals during the COVID-19 pandemic, in Lancet Diabetes Endocrinol (20 may 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239622/  

192 L Cohen, Coronavirus pandemic highlights barriers to health care for transgender community (10 April 

2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-transgender-

lgbtq-health-care-in-covid-19-pandemic/ ; K Burns, The Trump administration will now allow doctors to 

discriminate against LGBTQ people, (12 June 2020): 

https://www.vox.com/identities/2020/4/24/21234532/trump-administration-health-care-discriminate-lgbtq  
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 ပေ လည ကိုသမှုြေံယူနိိုင မည ကိို မသရိှိ ြေင ်းတိို   ခ က င   စတိ ပူပေ မှု မင  မ ်း ြေင ်း၊ 

စတိ ဓ တ က  ြေင ်း” စသည  ခရ ဂါမ  ်းခပေါ်ခပါက ခစနိိုင သည ။193 

(ဃ) LGBT မ  ်းအဒပေါ်အ ကမ ်းဖက ပခငေ်း 

ကမ္  ကိုလသမဂ္လူ  အြေွင  အခရ်းဆိိုင ရ မဟ မင ်းကက ်းရံို်းက COVID-19 

ကပ ခရ ဂါအခ ြေအခေအတွင ်း LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်း အ ကမ ်း ဖက ြေံရနိိုင ခ ြေ ပိိုမိို မင  မ ်းနိိုင ခ က င ်း 

အခလ်းထ ်းခ ပ  က ်းြေ  သည ။194  

ဥပမ အ ်း ဖင   LGBT ပိုဂ္ိိုလ အမ  ်းအ ပ ်းသည  အလိုပ အကိိုင  အ မြေံြေ က မရှိခသ  

တရ ်းဝင ေည ်းလမ ်းတက  မဟိုတ သည   စ ်းပွ ်းခရ်းလိုပ ငေ ်းမ  ်း လိုပ ကိိုင  ကသည ။ COVID-19 

 ဖစ ပွ ်းြေ ိေ တငွ  နိိုင ငမံ  ်းက တ ်းဆ ်းက ကွယ ခရ်းအစ အမံအခေ ဖင   

တရ ်းဝင ေည ်းလမ ်းတက မဟိုတ သည   စ ်းပွ ်းခရ်းလိုပ ငေ ်းမ  ်း လည ပတ  ြေင ်းကိို 

ပိတ ပင ကေ   သတ  က ြေင ်းခ က င   အလိုပ အကိိုင မ  ်း ဆံို်းရှု ံ်းြေ   ကသည ။195 အက ိို်းဆက အခေ ဖင   

မိမိတိို  ကိို “လက ြေံကူည  ြေင ်းမရှိခသ  မိသ ်းစိုခေအမိ မ  ်းသိို    ပေ သ ွ်းရ ြေင ်း”196 ခ က င   

အမိ တွင ်းအ ကမ ်းဖက မှုနငှ   စတိ က ေ ်းမ ခရ်း ပဿေ မ  ်း ပိိုမိို ကံိုခတွွဲ့ နိိုင ဖယွ ရှိသည ။ OutRight 

Action International အဖွ ွဲ့၏ အင တ ဗ ျူ်းမ  ်းအရ LGBT ပိုဂိ္ိုလ မ  ်းသည  “မိမိတိို  ကိိုလက မြေ ံ

ကူည ခဖ်းမမှုမရှိသည   မိသ ်းစိုမ  ်း၊ ည င ်းပေ ်းနှပိ ဆက ခသ  လက တွ ခဖ  မ  ်းနငှ   

 ပေ လည ခေထိိုင ခပါင ်းသင ်းရ ြေင ်းခ က င   အမိ တွင ်းအ ကမ ်းဖက  ြေံရနိိုင ခ ြေနငှ   

ည င ်းပေ ်းနှပိ ဆက ြေံရနိိုင ခ ြေ ပိိုမိို မင  တက မှုကိို ကိိုယ တိိုင   ကံိုခတွွဲ့ခေရခ က င ်း သိို  မဟိုတ  မိမိအသ ိ

မိတ ခဆွမ  ်းက ကံိုခတွွဲ့ခေရခ က င ်း” ခတွွဲ့ ရှိရသည ။197  

အလ ်းတူပင  COVID-19 တိိုက ဖ က ရေ ရည ရွယ ြေ က  ဖင   အ ပင မထကွ ရအမိေ  နငှ   

“မိမိအမိ တွင သ ခေထိိုင ရေ  ကေ   သတ ြေ က ” မ  ်းခ က င   LGBT လူငယ လူရွယ မ  ်းသည  

 
193 Y Wang, B Pan, Y Liu, A Wilson, J Ou, R Chen, Health care and mental health challenges for transgender 

individuals during the COVID-19 pandemic, in Lancet Diabetes Endocrinol (20 may 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239622/  

194 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,, COVID-19 and The Human Rights of 

LGBTI People (17 April 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://www.ohchr.org/Documents/ 

Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf  
195 OutRight Action International,Vulnerability Amplified: The Impact of the COVID-19 Pandemic on LGBTIQ 

People (6 May 2020), p. 23 ff, ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  

https://outrightinternational.org/sites/default/ files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf  
196 J Chong, How Covid-19 affects LGBTIQ people in Asia, Asia Times (27 May 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  -  https://asiatimes.com/2020/05/how-covid-19-affects-lgbtiq-people-

in-asia/  
197 OutRight Action International,Vulnerability Amplified: The Impact of the COVID-19 Pandemic on LGBTIQ 

People (6 May 2020), p. 6, ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - 

https://outrightinternational.org/sites/default/ files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239622/
https://www.ohchr.org/Documents/%20Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/%20Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/%20Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/%20files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf
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https://asiatimes.com/2020/05/how-covid-19-affects-lgbtiq-people-in-asia/
https://outrightinternational.org/sites/default/%20files/COVIDsReportDesign_FINAL_LR_0.pdf


“မိမိအ ်းလက ြေံခဖ်းမမှုမရှသိည   မိသ ်းစိုဝင မ  ်း၊ အတူခေပိုဂိ္ိုလ မ  ်းနငှ   

ခဘ်းရေ ရှိခသ အခ ြေအခေတွင ” ပိတ မိခေ ကသည ။ ထိို  ခ က င   ၎င ်းတိို  အခပေါ် “အ ကမ ်းဖက  

ဆက ဆြံေံရနိိုင ခ ြေ ပိိုမ  ်းလ ပပ ်း စတိ ဖိစ ်းမှုနငှ  စတိ က ခရ ဂါမ  ်းလည ်း ပိိုမိိုြေံစ ်းရနိိုင သည ။”198 

ယ လကန ိုင့်ငတံွင  “gay နငှ   trans ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းကိို လက ြေံကကိိုဆိိုခသ  

အခထ က အပံ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းထမှံ အကူအည ခတ င ်းြံေလ သည  ” LGBT ဦ်းခရ 

သသိသိ သ တိို်းမ  ်းလ ခ က င ်း ခတွွဲ့ ရှိရသည ။199 ဥပမ  လူစိုလူခဝ်း မ ဖစ ခစရေ  သ ်း ြေ ်းြေွ ၍ 

ခေထိိုင ခစ ြေင ်းခ က င   LGBT ခဖ င ခေ်းရှင ်းမှ အကူအည ခတ င ်းြေံရေ ဖိုေ ်းလိိုင ်းတငွ  

“အမိ တွင ်းအ ကမ ်းဖက မှု/ နှပိ ဆက ည င ်းပေ ်းမှုဆိိုင ရ  ခြေေါ်ဆိိုမှုမ  ်း ၃၀%  မင   တက လ ြေ  သည ”200 

ဟိုသရိှိရသည ။ တစ ဆက တည ်းမှ ပင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည   ငင ်းပယ မှု၊ ဝိိုင ်းက ဉ်မှု၊ 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမ  ်း ြေံရမည စိို်းခသ ခ က င   အမိ တငွ ်းအ ကမ ်းဖက မှုြံေရသမူ  ်း 

ြေိိုလှုံရေ ဖငွ  လစှ ထ ်းသည   ခဂဟ မ  ်းသိို   သ ွ်းရေ တွေ   ဆိုတ  တတ သည ။201 

ပန ေးမ ေးန ိုင့်ငနံငှ   ကိ လမ ဘ ယ နိိုင င ံ ဘိိုဂိိုတ ပမိိုွဲ့တိို  တွင  အ ပင မထကွ ရအမိေ   ထိုတ ထ ်းြေ ိေ ၌ 

အမ ိို်းသ ်းနငှ   အမ ိို်းသမ ်းမ  ်းသည  တစ ရက  ြေ ်းတစ လှည  စ သ  အမိ မှထကွ ြွေ ြွေင  ရှိသည ဟို 

အစိို်းရကစည ်းကမ ်းြေ က ြေ ထ ်း သည ။202 ယြေိုဤအစ ရင ြေံစ ကိိုခရ်းသ ်းြေ ိေ  ဩဂိုတ လ ၂၀၂၀ 

ြေိုနစှ တွင  ၎င ်းအစ အမံမ  ်းကိို ပယ ဖ က လိိုက ပပ   ဖစ ခသ  လည ်း ယင ်းမူဝါေမ  ်းခ က င   

“ရ တပ ဖွ ွဲ့ နငှ  အမ  ်း ပည သတူိို  က ဆေ   က င ဘက လငိ က  သိို   ခ ပ င ်းလ ြေံယသူ ူ transgender 

အသိိုင ်းအဝိိုင ်းအခပေါ် အ ကမ ်းဖက မှုပိိုမိိုဆိို်းရွ ်းခစ ြေင ်း”  ကံိုခတွွဲ့ရ၍ LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း၏ 

စတိ က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ကိိုယ က ေ ်းမ ခရ်းကိို မ  ်းစွ ထြိေိိုက ခစပါသည ။  

ဤက  သိို  ခသ  မူဝါေမ  ်းသည  ဆေ   က င ဘက လငိ က  သိို   ခ ပ င ်းလ ြေံယူသ ူtransgender နငှ   non-

binary က  သိို  ခသ  က  ်း၊မ သတ သတ မှတ မှတ မရှိသမူ  ်းအခပေါ် “ရှိရင ်းစွ  အ မင ခစ င ်းမှုမ  ်း၊ 

 
198 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,, COVID-19 and The Human Rights of 

LGBTI People (17 April 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.ohchr.org/Documents/ 

Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf  
199 J P McAulay, Covid-19 and L.G.B.T.+ Victims of Domestic Abuse: Suffering in Silence (6 July 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/centre-

criminology/blog/2020/07/covid-19-and-lgbt-victims-domestic-abuse  
200 LGBT Foundation, Why LGBT People are Disproportionately Impacted by Coronavirus (29 May 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://lgbt.foundation/coronavirus/impact  

201 J P McAulay, Covid-19 and L.G.B.T.+ Victims of Domestic Abuse: Suffering in Silence (6 July 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/centre-

criminology/blog/2020/07/covid-19-and-lgbt-victims-domestic-abuse  
202 Jo Griffin and Daniela Rivera Antara, ‘Separation by sex’: gendered lockdown fueling hate crime on streets 
of Bogotá (8 May 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.theguardian.com/global-

development/2020/may/08/separation-by-sex-gendered-lockdownfuelling-hate-on-streets-of-bogota  
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အစွ မ  ်းကိို ပိိုမိိုြေိိုင မ ခစ ြေင ်း” ခ က င   အ ကမ ်းဖက မှုြံေရနိိုင ခ ြေ  မင  တက ခစပါသည ။203 ဥပမ  

ပေ ်းမ ်းနိိုင ငတံငွ  “အမ ိို်းသမ ်း” မ  ်းသ  အမိ  ပင ထကွ ရေ  သတ မှတ ထ ်းသည  ခေ  ၌ 

ခဆ်းကိုသမှုြံေယူရေ  အ ပင ထကွ လ ခသ  အမ ိို်းသမ ်းက  သိို  ခ ပ င ်းလ ြေံယူသမူ  ်းသည  

အ ဏ ပိိုင နငှ   အ ြေ ်းအ ပင လူမ  ်း၏ အ ကမ ်းဖက မှုကိို ြေံ ကရသည ။ 

ပေ ်းမ ်းအခေ က ပိိုင ်း ပည ေယ တစ ြေိုမှ အမ ိို်းသမ ်းက  သိို  ခ ပ င ်းလ ြေံယူခေထိိုင သတူစ ဦ်းသည  

ခဆ်းကိုသမှု ရက ြေ ိေ ်းထ ်းသည  အတိိုင ်း သ ွ်းခရ က ခေစဉ် ရက ြေ ိေ ်းခပ်းထ ်းသည   

ခဆ်းစ ရွက မ  ်းရှိခသ  လည ်း ရ တပ ဖွ ွဲ့၏ ဖမ ်းဆ ်းထေိ ်းသမိ ်းမှုြေံရပပ ်း အရှက ြေွ ဆက ဆမံှုကိို 

ြေံြေ  ရသည ။204 ၂၀၂၀ ြေိုနစှ  ဇူလိိုင လတွင  trans ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းကိို ပစ မှတ ထ ်းခသ  

တိိုက ြေိိုက မှုမ  ်း ဖစ ပွ ်းခေခ က င ်း ဝေ ြေံ၍ဆေ   က င ရှု ံ ွဲ့ြေ ခသ  ခ က င စ တမ ်းတစ ြေိုကိို 

ဝေ ကက ်းဌ ေငါ်းြေိုနငှ    ပည သူ  ခရ်းရ ကိိုယ စ ်းလယှ ရံို်းတိို  အပါအဝင  ပေ ်းမ ်းအစိို်းရအဖွ ွဲ့က 

ထိုတ  ပေ ြေ  သည ။205  

ယ ဂန့်ေါန ိုင့်ငတံွင  “လူ ၁၀ ဦ်းထက ပိိုစို ြေင ်းကိို တ ်း မစ ခသ စည ်းကမ ်းြေ က ကိို ြေ ိို်းခဖ က သည ” 

ဆိိုသည   အခ က င ်း ပြေ က  ဖင   LGBT+ ခဂဟ တစ ြေိုကိို ရ တပ ဖွ ွဲ့က ဝင ခရ က စ ်းေင ်းပပ ်း gay 

အမ ိို်းသ ်း ၁၃ ဦ်း၊ bisexual အမ ိို်းသ ်း နစှ ဦ်း၊ transgender အမ ိို်းသမ ်း ခလ်းဦ်းတိို  ကိို 

ဖမ ်းဆ ်းြေ  သည ။206 ဤဖမ ်းဆ ်းမှုသည  အ ဏ ပိိုင မ  ်းက COVID-19 ကိို အခ က င ်း ပ၍ 

က  ်းမ ဖစ တည မှုလေူည ်းစိုမ  ်းကိို ပစ မှတ ထ ်းသည   “အဓိပပါယ မရှိခသ  စွပ စွ ြေ က မ  ်း 

 ဖင  ပစ မှတ ထ ်းဖမ ်းဆ ်းမှု” တစ ြေို ဖစ သည ။ ဤကိစစတွင  မတရ ်းြေံရသမူ  ်းသည  “အ ်းေည ်း 

ခေပံိုခပေါ်၍ အြေ ိိုွဲ့ သည ငကှ ဖ  ်းခရ ဂါနငှ   တိိုက ဖွိိုက ခရ ဂါလကခဏ မ  ်း ြေံစ ်းခေရသည ။ 

အြေ ိိုွဲ့တွင  HIV ပိို်းရှိ၍ ခဆ်းဝါ်းမ  ်း ရယူနိိုင  ြေင ်းမရှိခြေ ။”207 ခေ က ပိိုင ်းတွင  ယင ်းအဓိပပါယ မရှိခသ  

စွပ စွ မှုမ  ်းကိို  ပေ လည ရိုတ သမိ ်းြေ  ရ သည ။ 

၂။ LGBT မ  ေး၏ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ အခွငော့ အတရ်းအတကွ  နိ င င မျ ်းထ  အ ကပံပြုခ က့်မ  ေး 

 
203 Jo Griffin and Daniela Rivera Antara, ‘Separation by sex’: gendered lockdown fueling hate crime on streets 

of Bogotá (8 May 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.theguardian.com/global-

development/2020/may/08/separation-by-sex-gendered-lockdownfuelling-hate-on-streets-of-bogota  
204 Panama: New Trans Discrimination Cases Under Covid-19 Measures (13 July 2020), Human Rights Watch: 

https://www.hrw.org/news/2020/07/13/panama-new-trans-discrimination-cases-under-covid-19-measures  
205 Panama took positive steps on transgender people’s rights (16 June 2020, with an update from 16 July 
2020): https://www.hrw.org/news/2020/06/16/panama-took-positive-step-transgender-peoples-rights  
206 Alice McCool, Court orders release of LGBT+ Ugandans arrested for ‘risking spreading coronavirus’ (18 May 
2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.iol.co.za/news/africa/court-orders-release-of-

lgbt-ugandans-arrested-for-risking-spreading-coronavirus48093016  
207 Alice McCool, Court orders release of LGBT+ Ugandans arrested for ‘risking spreading coronavirus’ (18 May 
2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.iol.co.za/news/africa/court-orders-release-of-

lgbt-ugandans-arrested-for-risking-spreading-coronavirus48093016  
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က နေ်းမာဒရေး  ိုငရ်ာအခငွဲ့အ်ဒရေးကိို ပိိုမိို ပည စံိုစွ  ဖည  ဆည ်းခပ်းလိိုသည   နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   

ခအ က ပါ အစ အမံမ  ်းကိို အေမိ  ဆံို်းအခေ ဖင   က င  သံို်း၍ LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း၏ 

က နေ်းမာဒရေးဒစာင်ဲ့ဒရ ာကမ် ရရ  ခွင်ဲ့ကိို က ကွယ  ခစ င  ခရှ က ခပ်းသင  ပါသည ။ 

• LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှု အခထ က အပံ မ  ်း၊ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းနငှ   

ကိုေ စည  မ  ်းအ ်းလံို်းကိို ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမရှ ိ

ရယူသံို်းစွ နိိုင ခရ်း ဖည  ဆည ်းခဆ င ရွက ခပ်းရေ ။208 

• HIV ကိုသမှု၊ ခဟ  မိုေ ်း ဖည  စွက ခရ ဂါကိုထံို်း၊ လငိ ခ ပ င ်းလ ရေ  ြေွ စတိ ကိုသမှု အစရှိသည   

LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအတကွ  အထ်ူးတလည အခရ်းကက ်းခသ  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှု 

အခထ က အပံ မ  ်း၊ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းနငှ   ကိုေ စည မ  ်းကိို ကပ ခရ ဂါက လအတွင ်း 

ရရှိနိိုင ခစခရ်း  ဖည  ဆည ်းခဆ င ရွက  ခပ်းရေ ။209 နိိုင ငတံက လူ  အြေွင  အခရ်းဆိိုင ရ  

ဥပခေမ  ်းနငှ  အည  ကိစစမ  ်းမှတစ ပါ်း အ ြေ ်းအခ ြေအခေ မ  ်းတငွ  ယင ်းကိုသမှုမ  ်းကိို 

ဦ်းစ ်းခပ်းအဆင  မှခလျှ  ြေ  ြေင ်း မ ပိုလိုပ သင  ပါ။210 

• COVID-19 နငှ  ပတ သက သည   က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုဝေ ခဆ င မှုမ  ်း၊ 

ကိုေ စည မ  ်းနငှ   အခထ က  အပံ မ  ်းကိို ရယူရ တွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း ကံိုခတွွဲ့ရသည   

ဥပခေနငှ  လက ခတွွဲ့အတ ်းအဆ ်းမ  ်းအ ်းလံို်း ကိို ကကိိုတင ဖယ ရှ ်းသည   

အစ အမံမ  ်းြေ မှတ ရေ ။ LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  COVID-19 နငှ  ပတ သက သည   

က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုဝေ ခဆ င မှုမ  ်း၊ ကိုေ စည မ  ်းနငှ   အခထ က အပံ မ  ်းကိို 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု မရှိဘ  ရယူနိိုင ရေ  ကကိိုတင  ပင ဆင သည   

အစ အမံမ  ်းြေ မှတ က င  သံို်းသင  သည ။ 

• “ကပ ခရ ဂါတံို   ပေ မှုနငှ    ပေ လည ကိုစ ်းမှုအစ အစဉ်မ  ်းခရ်းဆွ  ြေင ်း၊ က င  သံို်း ြေင ်းနငှ   

အက  ဖတ  ြေင ်း” လိုပ ငေ ်းစဉ်မ  ်းတွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း၏ 

က နေ်းမာဒရေးဒစာင်ဲ့ဒရ ာကမ် ရရ  ခွင်ဲ့မ  ်းကိို ထည  သငွ ်း စဉ််းစ ်းရေ ။211 

 
208 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Covid-19 and the human rights of LGBTI 

people (17 April 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.ohchr.org/Documents/ 

Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf  
209 Y Wang, B Pan, Y Liu, A Wilson, J Ou, R Chen, Health care and mental health challenges for transgender 

individuals during the COVID-19 pandemic, in Lancet Diabetes Endocrinol (20 may 2020), 

ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239622/  

210 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Covid-19 and the human rights of LGBTI 

people (17 April 2020), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ 

LGBT/LGBTIpeople.pdf  
211 Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity, ASPIRE Guidelines on COVID-19 response and recovery free from violence and discrimination 
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• COVID-19 တံို   ပေ မှုအစ အမံမ  ်း ြေ မှတ ရ တွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း အပမ တစ ခစ 

ပါဝင ခဆ င ရွက ခစရေ ။212 

• COVID-19 ဆိိုင ရ  အ ပင မထကွ ရစ မံြေ က အ ်းလံို်းသည  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုကင ်းခစရေ နငှ   

ယင ်းစ မံြေ က  မ  ်းကိို လက ခတွွဲ့က င  သံို်းရ တွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခပေါ် 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ဖစ ခစနိိုင  ြေင ်းကိို ခရှ င ရှ ်းရေ ။ 

• နစှ ဦ်းသခဘ တူလိင တူဆက ဆမံှုကိို 

ရ ဇဝတ မှုအ ဖစ သတ မှတ  ပဌ ေ ်းြေ က မ  ်းအ ်းလံို်းကိို ပယ ဖ က ရေ ၊ လငိ စတိ ြေံယူမှုနငှ   

လိင ဝိခသသသတ မှတ ြေ က မ  ်းကိို ရ ဇဝတ မှုအ ဖစ သတ မှတ သည   ဥပခေမ  ်း အ ်းလံို်းကိို 

ပယ ဖ က ရေ ။ ယင ်းဥပခေမ  ်းသည  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း၏ လံို ြံေိုမှုနငှ   ခဘ်းကင ်းမှုကိို 

ပြေိမ ်းခ ြေ က ဟေ   တ ်း၍ ၎င ်းတိို  ၏ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြေငွ  အခရ်းကိိုလည ်း 

အတ ်းအဆ ်း ဖစ ခစသည ။213 

• LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း၏ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းနငှ   COVID-19 တံို   ပေ ြေ က အ ဖစ  

ပံ ပိို်းခသ  အ ြေ ်းဝေ ခဆ င မှုမ  ်းရယူြေံစ ်းြွေင  ကိို အဆမတေ ထြိိေိုက ခစသည   ဥပခေမ  ်း 

 ပဌ ေ ်း ြေင ်းမှ ခရှ င ရှ ်းရေ ။ 

• LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအ ်း သသိ ထင ရှ ်းစွ  ဖစ ခစ၊ သယွ ဝိိုက ၍ ဖစ ခစ ပစ မှတ ထ ်း၍ 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ပို  ြေင ်းကိို အ ်းခပ်းသည   အမိုေ ်းတရ ်းပွ ်းခစသည   

ခ ပ ဆိိုခ က င မှုမ ိို်းကိို ခရှ င ရ ှ်းရေ ။ 

• လူတစ ဦ်းတစ ခယ က က ဖစ ခစ၊ အိုပ စိုလိိုက  ဖစ ခစ မလိိုမိုေ ်းတ ်း ြေင ်း၊ 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု ပို ြေင ်းတိို  ကိို တိိုက ဖ က နိိုင မည   အစ အမံမ  ်း 

အင တိိုက အ ်းတိိုက က င  သံို်းရေ ။ ဤစ မံြေ က မ  ်းတွင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်း နငှ   ဘ သ ခရ်း၊ 

ဓခလ ထံို်းတမ ်းဆိိုင ရ  အကက ်းအက မ  ်းအ က ်း ဆက ဆခံရ်းခက င ်းမွေ ခစရေ  ည နိှုငိ  ်းခပ်း 

 ြေင ်းတိို   ပါဝင နိိုင သည ။214 

 

based on sexual orientation and gender identity, 18 June 2020, guideline I: Acknowledge that LGBT persons 

are everywhere (and that they are hard-hit by the pandemic). 
212 Id, guideline V: Representation of LGBT persons in the process of design, implementation and evaluation of 

COVID-19 specific measures is key (and reflect their voices). 
213 Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical 

and mental health, report, A/HRC/14/20 (27 April 2010), para 26 
214 International Commission of Jurists, ICJ hosts consultation on gender and freedom of religion or belief (3 

November 2019), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - https://www.icj.org/thailand-icj-hosts-consultation-

on-gender-and-freedom-of-religion-or-belief/  
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• “ခ ပ င ်းလ မှုကိုထံို်း” မ  ်းအပါအဝင  LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအ ်း အတင ်းအက ပ  

ပစ မှတ ထ ်းသည   ခဆ်းပည  ဆိိုင ရ က င  ထံို်းမ  ်းကိို ဥပခေအရတ ်းဆ ်းပိတ ပင ရေ ၊ LGBT 

ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခပေါ် အတင ်းအက ပ ၊ ဆနဒမပါဘ  က င  သံို်းခသ  ကိုသမှု၊ 

က င  ထံို်းေည ်းလမ ်းအ ်းလံို်းကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ  ြေင ်း၊ စံိုစမ ်း စစ ခဆ်း ြေင ်းနငှ   

အခရ်းယူ ြေင ်းမ  ်း  ပိုရေ ။215 

• LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအ ်း ဖယ က ဉ် ြေင ်း၊ ခရ ဂါမရှိခသ  လည ်း 

ခရ ဂါစွ ကပ ခေသအူ ဖစ သတ မှတ  ြေင ်း၊ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆ ံြေင ်း၊ 

အတင ်းအက ပ  ပို ြေင ်းမ  ်းမပါရှိဘ  ၎င ်းတိို  ၏ ကကိိုတင အသခိပ်း သခဘ တူည ြေ က  

ရရှိပပ ်းမှသ  က ေ ်းမ ခရ်း ဆိိုင ရ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအ ်းလံို်းကိိုခပ်းရေ ။216 

• LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းသည  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ  ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအ ်းလံို်းကိို 

ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှု မ ကံိုခတွွဲ့ရဘ  ရယူအသံို်း ပိုနိိုင ခစရေ  အစိို်းရမဟိုတ သည   

အဖွ အစည ်းမ  ်းနငှ   ည နိ ှုငိ  ်း ြေင ်း၊ အ ်းခပ်း ြေင ်း၊ အခထ က အပံ ခပ်း ြေင ်းမ  ်း ပိုလိုပ ရေ ။ 

အ ပင မထကွ ရအမိေ   နငှ   အသ ွ်းအလ ကေ   သတ  ြေင ်း အစ အမံမ  ်း ခဆ င ရွက ခေသည  တိိုင  

LGBT ပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအတွက  က နေ်းမာဒရေးဒစာင်ဲ့ဒရ ာက်မ ရရ  ခွင်ဲ့ တေ ်းတူည မျှရရှိရေ  

လိိုအပ ခသ  က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရ ှက မှု ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းအ ်းလံို်း ဆက လက  

လည ပတ ခေခစရေ ။  

 

၆။ ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ သတင ်းအချက အလက မျ ်းရရိှနိ င တရ်း 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ခရ်းသည  ICESCR ပါ က ေ ်းမ ခရ်း 

ဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း၏ အစတိ အပိိုင ်းတစ ရပ  ဖစ သည ။ ICCPR အပိိုေ  ၁၉(၂) တွင လည ်း “ေယ ေမတိ  

ပိိုင ်း ြေ ်းခက   လွေ ၍ နှုတ  ဖင   ဖစ ခစ၊ စ ခရ်းသ ်း၍ ဖစ ခစ၊ ပံိုနှပိ ၍ ဖစ ခစ၊ အနိုပည အမ ိို်းမ ိို်းနငှ    ဖစ ခစ၊ 

အမ ိို်းမ ိို်းခသ သတင ်းအြေ က အလက ၊ အခတ်ွးအခြေေါ်မ  ်းကိို လွတ လပ စွ  ဖေ   ြေ ိပိိုင ြွေင  နငှ   လွတ လပ စ ွ 

လက ြံေပိိုင ြွေင  တိို  ရှိခ က င ်း”ကိို အ မြံေထ ်းပါ သည ။217 

 
215 Pathologization – Being lesbian, gay, bisexual and/or trans is not an illness - For International Day against 

Homophobia, Transphobia and Biphobia (17 May 2016), ဤအင တ ေက စ မ က န ှတွင  ဖတ ရှုရေ  - 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19956&LangID=E  
216 Id. 
217 he rights to freedom of expression and information is also protected under customary international law, and 

reflected in numerous human rights instruments. See Vienna Declaration and Programme of Action (25 June 

1993): https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx; ICJ, Dictating the Internet: Curtailing 

Free Expression, Opinion and Information Online in Southeast Asia (December 2019) (“ICJ Dictating the Internet 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19956&LangID=E


အဆိိုပါအြွေင  အခရ်းမ  ်းအ ်း က ကွယ  ြေင ်းသည  အွေ လိိုင ်းနငှ   ခအ  ဖ လိိုင ်း နစှ ရပ လံို်းမှ  သတင ်းအြေ က  

အလက နငှ   ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုမှုအတွက  အက ံို်းဝင ပါသည ။ ကိုလသမဂ္လူ  အြွေင  အခရ်းခက င စ က 

“ခအ  ဖ လိိုင ်းအတွက ထ ်းရှခိသ  အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို အွေ လိိုင ်းတွင လည ်း က ကွယ ခပ်းရမည ဟို 

အတည  ပိုထ ်းပါသည ။ ဤတွင  အထ်ူးသ ဖင   လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  သည  နိိုင ငေံယ ေမိိတ မ  ်း 

မည သိို  ပင ရှိခစက မူ၊ လူတစ ဥ ်းခရွ်းြေ ယ ခသ  မ ေ ယ မည သိို  ပင ရှိခစက မူ အက ံို်းဝင ပါသည ။”218 ထိို   ပင  

လွတ လပ စွ  ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  ဆိိုင ရ  လိုပ ပိိုင ြွေင  မ  ်းရှိခသ  ကိုလသမဂ္အထ်ူးကိိုယ စ ်းလှယ နငှ   

ခေသတွင ်းကိိုယ စ ်းလှယ မ  ်းက လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ   ခ ပ ဆိိုြွေင  သည  အင တ ေက နငှ  လည ်း 

အက ံို်းဝင သက ဆိိုင ပပ ်း ကေ  သတ ြေ က မ  ်းသည  “ဥပခေအရ သတ မှတ  ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းရေ လိိုအပ  ြေင ်းနငှ   

အ ပည  ပည ဆိိုင ရ ဥပခေတငွ  အသအိမှတ  ပိုထ ်းခသ  အက ိို်းစ ်းပွ ်းတစ ရပ ကိို က ကွယ ရေ အတကွ  

လိိုအပ  ြေင ်းအပါအဝင  သတ မှတ ထ ်းခသ  နိိုင ငတံက စနံှုေ ်းမ  ်းနငှ   ကိိုက ည မှသ လျှင ” ၎င ်းတိို  ကိို 

လက ြေံနိိုင ခ က င ်း ထပ မရံှင ်းလင ်းခဖ   ပထ ်းပါသည ။219 

ထိို  အ ပင  လွတ လပ စွ အသင ်းအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည ်းြွေင  ၊ ပငမိ ်းြေ မ ်းစွ စိုခဝ်းြွေင  နငှ   နိိုင ငခံရ်းပါဝင ခဆ င ရွက ြွေင   

အပါအဝင  အ ြေ ်းခသ အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို အက အကွယ ခပ်းမှုရှိခအ င  ခသြေ  ခစရေ  တစ ဥ ်းြေ င ်း ဖစ ခစ၊ 

လူအိုပ စိုအလိိုက  ဖစ ခစ အင တ ေက ရရှိရေ  လိိုအပ ခလ ရှိပါသည ။220 အင တ ေက  

 

report”), available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Southeast-Asia-Dictating-the-Internet-

Publications-Reports-Thematic- reports-2019-ENG.pdf, pp. 17-19. 
218 UN Human Rights Council, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, UN 

Doc. No. A/HRC/38/L.10/Rev.1 (4 July 2018), p3. 
219 United Nations (Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and 

Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States 

(OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples’ Rights 

(ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, Joint Declaration on Freedom 

of Expression and the Internet (1 June 2011) (“Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet”), para 

1a, available at: https://www.osce.org/fom/78309?download=true. 
220 ICCPR, Articles 21, 22 & 25. See also: Draft of UN Human Rights Committee, General Comment No. 37 on 

Article 21: the right to peaceful assembly, para 38, Available at: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx 



 ဖတ ခတ က မှုမ  ်းခ က င   အ ြေ ်းခသ အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို ခ  ြုေးခဖ က ြေံရနိိုင ပပ ်း221 ၎င ်းတိို  တွင  

အလိုပ လိုပ ြွေင  ၊ ပည သင ြွေင  ၊ အသက ခမွ်းဝမ ်းခ က င ်း ပိုြွေင  နငှ   လံို ြံေမှုရရှိြွေင  တိို  ပါဝင ပါသည ။222 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းအရ မည သည  ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုပံိုစမံ ိို်းမျှမရှဘိ  အ ်းလံို်းအတွက  သတင ်း 

အြေ က အလက မ  ်း လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ရေ  လိိုအပ ပါသည ။ ဤသတင ်းအြေ က အလက မ  ်းရရှိနိိုင ခရ်းကိို 

လိိုအပ ြေ က အရ နိိုင ငမံ  ်းသည  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  ပည ခပ်းနငှ   သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို 

လက လှမ ်းမ ရရှိခစရေ တ ဝေ ရှိပပ ်း လူအ ်းလံို်းအ ်း က ေ ်းမ ခရ်းကိစစရပ မ  ်းနငှ   ပတ သက ခသ  

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းနငှ   အယူအဆမ  ်းကိို ရှ ခဖွြွေင  ၊ လက ြံေရယူြွေင  နငှ   မျှခဝြွေင   ခပ်းထ ်းပါသည ။223  

၎င ်းတွင  သတင ်းအြေ က အလက နငှ  ပတ သက ၍ ြွေ  ြေ ်းဆက ဆမံှုရှိခသ  လိုပ ထံို်းလိုပ ေည ်းမ  ်းကိို 

နိိုင ငခံတ  မူဝါေအ ဖစ  အ ဏ သက သွင ်း ြေင ်းအ ပင  “က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  သတင ်း အြေ က အလက မ  ်းအ ်း 

ပိတ ပင  ြေင ်း၊ ထေိ ြေ ေ  ြေင ်း သိို  မဟိုတ  ရည ရွယ ြေ က ရှရိှ ိ လွှ မှ ်းခဖ   ပ ြေင ်း”နငှ   

“က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ပတ သက ခသ  ကိစစရပ မ  ်းတွင  လူမ  ်း၏ပါဝင ခဆ င ရွက နိိုင မှုကိို တ ်းဆ ်း”တိို  မှ 

ခရှ င  ကဉ်ရေ လည ်း ပါဝင ပါသည ။224 

က ေ ်းမ ခရ်းသတင ်းအြေ က အလက မ  ်း လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ခရ်းသည  COVID-19 ကမ္  ကပ ခရ ဂါက  သိို   

အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အခရ်းအခပေါ်အခ ြေအခေတွင  ပိို၍ပင အခရ်းကက ်းပါသည ။ COVID-19 

ဆိိုင ရ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို နိိုင ငခံတ  အ ဏ ပိိုင မ  ်းက “လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ခသ ပံိုစ ံဖင   

 ပည တွင ်းနငှ   တိိုင ်းရင ်းသ ်းဘ သ စက ်းအ ်းလံို်း ဖင   ပံိုမှေ ” ထိုတ  ပေ ခပ်းရမည ဟို CESCR က 

ခဖ   ပြေ  ပါသည ။ အခ က င ်းမှ  “တိက ပပ ်း လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ခသ သတင ်းအြေ က ”သည  “ဗိိုင ်းရပ စ ပိို်း 

ကူ်းစက  ပေ  နှ ံြေင ်း အနတရ ယ ကိို ခလျှ  ြေ ရေ ” နငှ   COVID-19 ဆိိုင ရ  သတင ်းမှ ်းမ  ်းကိို က ကွယ ရေ အတွက  

အခရ်းကက ်း ခသ ခ က င    ဖစ ပါသည ။ သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းထခိရ က စွ  ဖေ  ခဝနိိုင ခစသည   ခငခွ က်း 

သက သ ခသ  အင တ ေက ဝေ ခဆ င မှုနငှ   လိိုအပ ခသ ေည ်းပည မ  ်းကိိုလည ်း ရရှိနိိုင ခအ င  

ခဆ င ရွက ခပ်းရမည  ဖစ သည ။225 

 
221 ၂၀၁၆ြေိုနစှ တွင  RightsCon  ည လ ြေံတွင  မူဝါေ၊ လူ  အြေွင  အခရ်းနငှ   ICT ကဏ္ဍမ  ်းမှ အက ိို်းသက ဆိိုင သူမ  ်းသည  အင တ ေက  

 ဖတ ခတ က မှုအ ်း “လူမှုကွေ ရက မ  ်းကိို ပိတ ပင  ြေင ်းမ  ်း ပါဝင ပပ ်း ‘အခမှ င ြေ  ြေင ်းမ  ်း (blackouts)’၊ ‘ြေလိုတ ပိတ  ြေင ်းမ  ်း (kill 

switches’ သိို  မဟိုတ  ‘ကွေ ရက ခန ှင  ယှက မှုမ  ်း (network disruptions)’ မ  ်းအ ဖစ လည ်း ရည ညွှေ ်းခသ  သတင ်းအြေ က အလက  

စ ်းဆင ်းမှုအခပေါ် ထိေ ်းြေ ိုပ ရေ  လူဥ ်းခရတစ ရပ အတွက  သိို  မဟိုတ  ခေရ တစ ခေရ အတွင ်း အင တ ေက  သိို  မဟိုတ  

အ လက ထခရ ေစ  ဆက သွယ မှုမ  ်းကိို မရရှိခအ င  သိို  မဟိုတ  မတည ပငမိ ခအ င  လိုပ ခသ  အင တ ေက  သိို  မဟိုတ  

အ လက ထခရ ေစ ဆက သွယ မှု မ  ်းကိို ရည ရွယ ြေ က ရှိရှိခန ှင  ယှက မှု” တစ ရပ အ ဖစ  အဓိပပ ယ ဖွင  ဆိိုြေ  ပါသည ။” See Access 

Now, The State of Internet Shutdowns around the World: The 2018 #Keepiton Report, p 2, available at: 

https://www.accessnow.org/cms/ assets/uploads/2019/06/KIO-Report-final.pdf 
222 Id. 
223 General Comment 14, para. 12(b). 
224 General Comment 14, para. 12(b). 
225 CESCR COVID-19 Statement, para. 18 



၂၀၂၀ြေိုနစှ ၊ ဧပပ လတွင  ထိုတ  ပေ ြေ  ခသ  အစ ရင ြံေစ တွင  COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ လွတ လပ စွ  ထိုတ ခဖ   

ခ ပ ဆိိုြွေင  ဆိိုင ရ  ကိုလသမဂ္အထ်ူးကိိုယ စ ်းလှယ က က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို က ကယွ ရေ  

အတွက  “ခစ စ ်းစွ သရိှိပပ ်း ပွင  လင ်း မင သ မှုရှကိ  ေ ်းလည လွယ ခသ ” သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို 

လက ဥ ်း ရယူထိုတ  ပေ ရေ  လိိုအပ ြေ က အ ်း ခထ က ြံေခ ပ ဆိိုထ ်းခသ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ  စည ်းမ ဉ််းမ  ်း 

အခပေါ် WHO ၏ လမ ်းညွှေ ြေ က အ ်း မ ်းခမ င ်းထိို်း ပထ ်းပါသည ။226 

နိိုင ငမံ  ်းသည  မိမ ိပည သမူ  ်းအ ်း၏ ပတ ဝေ ်းက င တွင  COVID-19 အနတရ ယ မ  ်းနငှ  ပတ သက ၍ 

သတင ်း ပေ  က ်းခပ်းရေ  ထခိတွွဲ့ခထ က လှမ ်းခဖ  ထိုတ  ြေင ်း (Contact Tracing) ေည ်းလမ ်းကိို 

တစ စထက တစ စပိို၍ မလွှ မခရှ င သ  အသံို်း ပိုလ ြေ   ကပါသည ။ ဤအြေ က နငှ  ပတ သက ၍ 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်း  ဖင  ခပ်းအပ ထ ်းခသ  အက အကွယ မ  ်းကိို ICCPR အပိိုေ  ၁၇ ပါ 

ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြံေိုပိိုင ြွေင   (Right to Privacy) အပါအဝင  အ ြေ ်းခသ လူ  အြွေင  အခရ်းမ  ်းနငှ   

တသတ မတ တည ်း အဓိပပ ယ  ခက က ယူရေ  လိိုအပ ပါသည ။ ကိုလသမဂ္လူ  အြွေင  အခရ်းခက  မတ က 

“ပိုဂိ္ိုလ ခရ်း သတင ်းအြေ က  အလက မ  ်းကိို ကွေ ပ ျူတ မ  ်း၊ ခေတ ဘဏ မ  ်းနငှ   အ ြေ ်းကိရိယ မ  ်းတွင  

 ပည သူ  အ ဏ ပိိုင မ  ်းက  ဖစ ခစ၊ ပိုဂ္လိကတစ ဥ ်းြေ င ်း သိို  မဟိုတ  ပိုဂ္လိကအဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းက ဖစ ခစ 

စိုခဆ င ်း ြေင ်းနငှ   သမိ ်းဆည ်း ထ ်း ြေင ်းကိို ဥပခေ ဖင   ထေိ ်းသမိ ်းကက ်း ကပ ရမည ”ဟို ရငှ ်းလင ်းစွ  

သတ မှတ ထ ်းြေ  ပါသည ။227 ဤအြေ က နငှ  ပတ သက ၍ ပိုဂိ္ိုလ ခရ်းအြေ က အလက မ  ်းတွင  

“က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြေ က အလက မ  ်း” ပါဝင ပါသည ။228 

 
226 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 

expression, Disease pandemics and the freedom of opinion and expression, UN Doc. No. A/HRC/44/49 (23 April 

2020) (“UNSR FoE report, April 2020”) para 18. 
227 UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to 

Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation (8 April 1988), 

para 10, available at: https://www.refworld.org/docid/453883f922.html 
228 ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြေံိုမှုဆိိုင ရ ကိုလသမဂ္အထူ်းကိိုယ စ ်းလှယ ၏ ကိိုယ စ ်း ကူ်းယူခဖ   ပထ ်းသည   “Draft 

Recommendation on the Protection and Use of Health-Related Data” တွင  

ခအ က ပါအတိိုင ်းအဓိပပ ယ ဖွင  ဆိိုထ ်းပါသည  - 

“လူတစ ဥ ်း၏ အတိတ ၊ လက ရှိ သိို  မဟိုတ  အေ ဂတ က ေ ်းမ ခရ်းအခ က င ်း သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို ခဖ   ပသည   

က ေ ်းမ ခရ်း ခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းခပ်းအပ  ြေင အပါအဝင  ထိိုသူ၏ ရိုပ ပိိုင ်းဆိိုင ရ  သိို  မဟိုတ  စတိ ပိိုင ်းဆိိုင ရ  

က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ပတ  သက ခသ  ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ အြေ က အလက မ  ်းအ ်းလံို်း။ မ ိို်းရိို ်းဗ ဇဆိိုင ရ  အြေ က အလက သည  

ဤအ ကံ ပိုြေ က ကိို ေ ်းလည ရ  တွင  က ေ ်းမ ခရ်းနငှ  ပတ သက သည  အြေ က အလက  ဖစ သည ။ Prenatal Diagnosis ၊ Pre-

Implantation Diagnostics အစရှိခသ  စမ ်းသပ မှုမ  ်းမှခသ  လည ်းခက င ်း၊ မ ိို်းရိို ်းဗ ဇလကခဏ မ  ်း 

ခဖ  ထိုတ  ြေင ်းမှခသ  လည ်းခက င ်း ရရှိလ ခသ အြေ က အလက မ  ်းနငှ   သက ဆိိုင ခသ  လည ်း ယင ်းနငှ  သက ဆိိုင သည သ လျှင ဟို 

ကေ  သတ မထ ်းသည   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အြေ က အလက မ  ်းအ ်း မိြေင ၏ 

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြေ က အလက  ဖစ သတ မှတ သည  ဖစ ခစ၊ မသတ မှတ သည  ဖစ ခစ အ ြေ ်းက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြေ က အလက  

အတိိုင ်း တူည ခသ အဆင   ဖင   အက အကွယ ခပ်းရမည  ဖစ သည ။” 

United Nations Special Rapporteur on the Right to Privacy – Task Force on 



 

(က) COVID-19 က လအတငွ ်း သတင ်းအချက အလက မျ ်း ရရိှနိ င တရ်းကိ ကန ော့ သတ ဖခင ်း 

ICCPR အပိိုေ  ၁၉ တွင  လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  နငှ   သတင ်းအြေ က အလက ဆိိုင ရ  လွတ လပ ြွေင   

အခပေါ် ကေ  သတ နိိုင ဖွယ ရှသိည   အခ ြေအခေမ  ်းအ ်း အတိအလင ်း ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းပါသည ။ လွတ လပ စွ  

ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  သည  လူ  အြွေင  အခရ်း မ င  တင ခရ်းနငှ  က ကွယ ခရ်းအတွက  “ပွင  လင ်း မင သ မှုနငှ   

တ ဝေ ြေံမှုဆိိုင ရ  အခ ြေြံေသခဘ တရ ်းမ  ်း” အခက င အထည ခပေါ်ခစသည   သတင ်းအြေ က အလက နငှ   

အယူအဆမ  ်း တိို်းတက ခ ပ င ်းလ မှုနငှ   ဖလှယ မှုကိို  ဖစ ခ မ က ခစသည   လူ  အဖွ ွဲ့အစည ်း၏ 

တိို်းတက မှုအတွက  “မရှိမ ဖစ ခသ  အခ ြေအခေ” တစ ရပ   ဖစ ခသ ခ က င   ၎င ်းအခပေါ်ကေ  သတ ြေ က မ  ်းကိို 

ြွေင   ပိုနိိုင သည   အခ ြေအခေမ  ်းမှ  အေည ်းအက ဉ််းသ ရှိပါသည ။229 

အဆိိုပါအြွေင  အခရ်းမ  ်းသည  “လွတ လပ စွ စိုခဝ်းြွေင  နငှ   အသင ်းအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည ်းြွေင  ” အပါအဝင  အ ြေ ်းခသ  

လူ  အြွေင  အခရ်းမ  ်း ြံေစ ်းနိိုင မှုနငှ   “မ ခပ်းပိိုင ြွေင  ”တိို  နငှ   ဆက စပ ခေပါသည ။230 ထိို  ခ က င   အပိိုေ  ၁၉ တွင  

အဆိိုပါအြွေင  အခရ်းအ ်း က ကွယ ရေ နငှ   ကေ  သတ မှုမ  ်းအ ်း ဥပခေ ဖင    ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းပပ ်း အကေ  အသတ  ဖင   

ရှိခသ  ခအ က ပါနိိုင ငခံတ  အဆင   တရ ်းဝင ရည မှေ ်းြေ က မ  ်းအတွက  လိိုအပ မှု သ လျှင  

ကေ  သတ ြေ က မ  ်း ကိို ြွေင   ပိုထ ်းပါသည  - 

၁။ လူတိိုင ်းသည  အခန ှင  အယှက မရှဘိ  ခတွ်းခြေေါ်ယူဆပိိုင ြွေင   ရှရိမည ။ 

၂။ “လူတိိုင ်း လတွ လပ စွ  ခ ပ ဆိိုခရ်းသ ်းခဖ   ပပိိုင ြွေင  ရှိသည ။ ဤအြွေင  အခရ်းတွင  လွတ လပ စ ွ 

ခ ပ ဆိိုပိိုင ြွေင  ၊ ေယ ေမိတ ပိိုင ်း ြေ ်းခက   လွေ ၍ နှုတ  ဖင   ဖစ ခစ၊ စ ခရ်းသ ်း၍ ဖစ ခစ၊ ပံိုနှပိ ၍ ဖစ ခစ၊ 

အနိုပည အမ ိို်းမ ိို်းနငှ   ဖစ ခစ၊ အမ ိို်းမ ိို်းခသ သတင ်းအြေ က အလက ၊ အခတ်ွးအခြေေါ်မ  ်းကိို 

လွတ လပ စွ  ဖေ   ြေ ိပိိုင ြွေင  နငှ   လွတ လပ စွ  လက ြံေပိိုင ြွေင  တိို  ပါရှိသည ။  

၃။ ဤအပိိုေ ၏ စ ပိိုေ  ၂ တွင   ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းခသ  အြွေင  အခရ်းမ  ်း က င  သံို်းမှုနငှ  အတူ 

အထ်ူးတ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ  ်း ပူ်းတွ ပါရှိသည ။ ထိို  ခ က င   ထိိုအြွေင  အခရ်းအခပေါ် အြေ ိိုွဲ့ခသ  

တ ်း မစ ြေ က မ  ်း ြေ မှတ နိိုင ခသ  လည ်း ထိိုတ ်း မစ ြေ က မ  ်းသည  ဥပလေအရပပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးပပီေး 

ခအ က ပါတိို  အတွက    ိုအပ့်သည့်  အတိိုင ်းသ လျှင  ဖစ ရမည  - 

 (က) အ ြေ ်းသမူ  ်း၏ အြွေင  အခရ်းမ  ်း သိို  မဟိုတ  ေ မည ဂိုဏ သတင ်းမ  ်းကိို ခလ်းစ ်းရေ ၊ 

 

Privacy and the protection of Health Data, Draft Recommendation on the Protection and Use of Health-Related 

Data (2 February 2019), available at: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/SR_Privacy/2019_HRC_Annex3_HealthData.pdf 
229 UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, UN Doc. No. CCPR/C/GC/34 (12 September 2011) 

(“General Comment 34”), paras 2, 3. 
230 General Comment 34, para 4. 



(ခ) အမ  ြုေးသ ေး ံိုပခံြုလရေး သ ို  မဟိုတ့်   ထိုပင မ့်ဝပ့်ပ ပပ ေးလရေး (Ordre Public) က ို 

လသ ့် ည့်ေးလက င့်ေး၊ အမ  ေးပပည့်သ က န့်ေးမ လရေး သ ို  မဟိုတ့် ပပည့်သ  နီတ မ  ေးက ို 

လသ ့် ည့်ေးလက င့်ေး က ကယွ့်ရန့်။” 

ထိို  ခ က င   အြွေင  အခရ်းအခပေါ်ကေ  သတ ြေ က မ  ်းသည  ဥပေအရြိေိုင မ မှု၊ လိိုအပ မှုနငှ   အြေ ိို်းက မှုဆိိုင ရ  

ခယဘိုယ  စည ်းမ ဉ််းမ  ်းကိို အတိအက  လိိုက ေ ရမည  ဖစ ခ က င ်း ပိုေ မ ၁၉(၃) က  ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းပါသည ။ 

ကိုလသမဂ္လူ  အြွေင  အခရ်းခက  မတ က ဥပခေမ  ်းသည  ခအ က ခဖ   ပပါအတိိုင ်း  ဖစ ခသ အြေါတငွ  

တရ ်းဥပခေနငှ ည ညွှတ မှုရှိခ က င ်း လမ ်းညွေ ြေ က ခပ်း ြေ  ပါသည  - 

• လူတစ ဥ ်းြေ င ်းက မမိ၏ိ အ ပိုအမူကိို ဥပခေနငှ  ည ညွတ ခအ င  ြေ ိေ ည ိခ ပ င ်းလ နိိုင ခစမည   

ရှင့်ေး င့်ေးတ က စွ ပပဋ္ဌ န့်ေးခ က့်က ို  ံို ံိုလ  က့်လ  က့် ခပ်းရမည ၊ 

• မည သည  ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုမှုအမ ိို်းအစ ်းသည  ကေ  သတ နိိုင ဖွယ ရှိပပ ်း၊ မည သည က “အခန ှင အဖွ ွဲ့ 

ကင ်းခသ  ဆင ြေ င တံိုတရ ်း” မခပ်းထ ်းသည ကိို ရငှ ်းလင ်းစွ သတ မှတ ရေ  ဥပလေစ ိုေးမ ိုေးလရေး 

တ ဝန့်ရှ သ မ  ေးအ ေး သက့်ဆ ိုင့်ရ   မ့်ေးညွှန့်ခ က့် ခပ်းရမည ၊ 

• အပပည့်ပပည့်ဆ ိုင့်ရ    အခွင့် အလရေးဥပလေ သိို  မဟိုတ  စနံှုေ ်းမ  ်းနငှ   ဆန  ့်က င့်မှုရှ ရ။231 

လိိုအပ မှုရှမိရှိကိို ဆံို်း ဖတ  ြေင ်းသည  တရ ်းဝင ရည မှေ ြေ က တစ ြေိုကိို  ပည  စံိုခစရေ  အခ ြေြေ ံ

လွတ လပ ြွေင  မ  ်းကိို ြေ ိို်းခဖ က  ြေင ်းမရှသိည   အ ြေ ်းခသ  အစ အမံမ  ်း ခဆ င ရွက နိိုင သည  အခ ြေအခေတငွ  

ကေ  သတ ြေ က မ  ်း သတ မှတ ရေ  အခ က င ်းအရင ်းမြိေိုင လံိုသလိို အြေ ိို်းက မှုကိို ဆံို်း ဖတ  ြေင ်းနငှ  ပတ သက ၍ 

ကေ  သတ ြေ က မ  ်း သည  ၎င ်းတိို  ၏ ရည ရွယ ြေ က နငှ   အြေ ိို်းက လိိုက ဖက သင  ပပ ်း 

အလွေ အက ံမ ဖစ ရမည  အ ပင  “၎င ်းတိို  ၏ အက အကွယ ခပ်းခရ်း ရည ရွယ ြေ က ကိို ခအ င  မင ရေ  

အ ြေ ်းခသ အရ မ  ်းအေက  စွက ဖက မှုအေည ်းဆံို်း”  ဖစ သင  ပါသည ။232 

သတင ်းအြေ က အလက စ ်းဆင ်းမှုအ ်းလံို်းကိို  ဖတ ခတ က  ြေင ်းသည  လိိုအပ မှု၊ အြေ ိို်းက မှုစည ်းမ ဉ််းမ  ်းနငှ   

မည သည  အြေါတွင မျှ ကိိုက ည မည မဟိုတ ခသ ခ က င   အင တ ေက လံို်းလံို်း ဖတ ခတ က မှုမ  ်းသည  

အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်းဥခပေနငှ   ပင ကိိုအ ်း ဖင   မကိိုက ည ပါ။ ကိုလသမဂ္လူ  အြွေင  အခရ်း 

ခက င စ က “အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေကိို ြေ ိို်းခဖ က ၍ အွေ လိိုင ်းတွင  သတင ်း 

အြေ က အလက မ  ်း လက လှမ ်းမ ရရှိမှု သိို  မဟိုတ   ဖေ  ခဝမှုကိို ရည ရွယ ြေ က ရှိရှ ိ တ ်းဆ ်းခသ  သိို  မဟိုတ  

ခန ှင  ယှက ခသ  အစ အမံမ  ်း အ ်းလံို်းကိို အတိအလင ်း ခဝဖေ ရှုတ ြေ ြေ  ပပ ်း” နိိုင ငအံ ်းလံို်းအ ်း 

“အဆိိုပါအစ အမမံ  ်းက ို ခရှ င  ကဉ်ရေ နငှ   ရပ စ ရေ ” တိိုက တွေ ်းြေ  ပါသည ။233 

 
231 General Comment 34, paras 25, 26. 
232 General Comment 34, paras 33 to 35. 
233 N Human Rights Council, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, UN Doc 

No. A/HRC/38/L.10/Rev.1 (4 July 2018), p5. 



နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   တကမ္ လံို်းအင တ ေက ရရှိခစရေ  ခဆ င ရွက ခပ်းရမည   တ ဝေ ဝတတ ရ ်းရှိပပ ်း 

ယင ်းတ ဝေ ဝတတ ရ ်းသည  လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  ကိို  မ င  တင ၊ က ကွယ ရမည   တ ဝေ ဝတတ ရ ်းမ ှ

ဆင ်းသက လ ပါသည ။234 ထိို  ခ က င   လူတစ ဥ ်း၏ အင တ ေက ရရှမိှုကိို ပိတ ပင  ြေင ်းသည  “ကေ  သတ မှုပိို၍ 

ေည ်းပါ်းခသ  အစ အမံမ  ်း မခဆ င ရွက နိိုင ခသ အြေါတွင လည ်းခက င ်း၊ တရ ်းရံို ်းက အမိေ  ြေ ခသ  

အြေါတွင  လည ်းခက င ်း တရ ်းမျှတခ က င ်းသတ မှတ နိိုင သည    ပင ်းထေ ခသ ခဆ င ရွက မှုခ က င   

 ပစ ေဏ ြေ ြေရံ ြေင ်း” တစ ရပ  ဖစ သည ။235 

 

၁။ COVID-19 က လအတငွ ်း သတင ်းအချက အလက မျ ်းရရိှနိ င တရ်းကိ ကန ော့ သတ ဖခင ်း 

မ က ခသ်းမ ကထကွ ရှိြေ  သည   COVID-19 အခ က င ်း အတိအက ခရ်းသ ်းထ ်းခသ  အစ ရင ြေံစ မ  ်းတငွ  

လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  ဆိိုင ရ  ကိုလသမဂ္အထ်ူးကိိုယ စ ်းလှယ က ခအ က ပါအတိိုင ်း ရှင ်းလင ်း 

ခဖ   ပြေ  ပါသည  - 

“ကမ္  ကပ ခရ ဂါတစ ြေို ဖစ ပွ ်းခေစဉ် အင တ ေက  ဖတ ခတ က မှုမ  ်းသည  အင တ ေက ရရှိမှု 

ပိတ ပင ြံေရသူတိိုင ်းနငှ   ၎င ်းတိို  နငှ  ထခိတွွဲ့သည   အ ြေ ်းသူမ  ်းအ ်းလံို်း၏ က ေ ်းမ ခရ်းနငှ   အသက  

အခပေါ် အနတရ ယ ရှိခစပါသည ။ အဆိိုပါအင တ ေက  ဖတ ခတ က မှုမ  ်းသည  လူတိိုင ်း၏၊ 

အထ်ူးသ ဖင   က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ  လိုပ သ ်းမ  ်း၏ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း ရရှိြွေင  ကိို ထြိိေိုက ခစပါသည ။  ပည တွင ်းခေသနတ ရအဆင  မှသည  

ကမ္ တစ ဝှမ ်းအထ ိ လူတိိုင ်းအခပေါ် ရိိုက ြေတ ခေခသ  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခေ 

 ဖစ ခပေါ်ခေသည  အြေ ိေ တွင  အင တ ေက  ရရှိမှုကိို ကေ  သတ ရေ  အခ က င ်းမရှိပါ။”236 

ထိို  ခ က င   လူ  အြွေင  အခရ်းဆိိုင ရ ကိုလသမဂ္မဟ မင ်းကက ်းက “မည သည  အင တ ေက သမိ ်းက ံို်းပိတ ဆိို  မှု၊ 

ဆက သွယ ခရ်း ဖတ ခတ က မှုမ  ်းနငှ   ဝေ ခဆ င မှုပိတ ပင  ြေင ်းမ  ်းကိိုမဆိို ရပ စ ရေ ” တိိုက တွေ ်းြေ  ပါသည ။237 

အလ ်းတူပင  ကိုလသမဂ္အတွင ်းခရ်းမ ်းြေ ိုပ က ကမ္  ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းခေစဉ် “မည သူတစ ဥ ်းတစ ခယ က  

ကိိုမျှ ြေ ေ လှပ မထ ်း ြေင ်း” ဆိိုသည မှ  “မည သူတစ ဥ ်းတစ ခယ က ကိိုမျှ အွေ လိိုင ်း ပတ ခတ က ရေ  

ခဆ င ရွက မှုမ ပို ြေင ်း” ကိိုဆိိုလိိုခ က င ်း မ ်းခမ င ်းထိို်းခဖ   ပက  COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ 

ေ ဂ စ တယ ေည ်း ပည ၏ အကူအည  ဖင   “မိမိြေ စ ြေင သူမ  ်း၊ စ သင ခက  င ်းမ  ်း၊ အလိုပ ြေငွ မ  ်း၊ 

က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှု ဆိိုင ရ  ပည ရှင မ  ်းနငှ   မရှိမ ဖစ လိိုအပ ခသ အခထ က အပံ ပစစည ်းမ  ်းနငှ   

ြေ ိတ ဆက ရယူမှုမ  ်း  ပိုလိုပ နိိုင   ြေင ်းသည ” “ယြေင ထက ပိိုမိိုအခရ်းကက ်းခ က င ်း” 

 
234 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, paras 6a, 6e. 
235 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, paras 6a, 6c. 
236 UNSR FoE report, April 2020, para 28. 
237 UN High Commissioner for Human Rights, COVID is ‘a colossal test of leadership’ requiring coordinated 

action, High Commissioner tells Human Rights Council (9 April 2020), available at: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25785&LangID=E. 



 ဖည  စွက ခ ပ  က ်းြေ  ပါသည ။238 အင တ ေက  ဖတ ခတ က မှု တစ ြေိုသည  လူတစ ဥ ်းြေ င ်းမှ 

ခဆ်းဝါ်းကိုသမှုဆိိုင ရ  သိို  မဟိုတ  အ ြေ ်းခသ  အခရ်းခပေါ်ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းကိို ရယူ ြေင ်း၊ ၎င ်းတိို  ၏ 

မိတ ခဆွမ  ်း သိို  မဟိုတ  မိသ ်းစိုနငှ   ဆက သွယ  ြေင ်း၊ က ေ ်းမ ခရ်းနငှ   ခဘ်းအနတရ ယ  ကင ်းရှင ်းခရ်းဆိိုင ရ  

လိိုအပ ခသ  အစ အမံမ  ်းနငှ  ပတ သက ၍ တိက ခသ  ခေ က ဆံို်းရ သတင ်းအြေ က  အလက မ  ်း ရရှိ ြေင ်းကိို 

တ ်းဆ ်းဟေ  တ ်းမှု  ဖစ လ ခစနိိုင ပါသည ။ ဤအြေ က တွင  COVID-19 နငှ   ပတ သက ခသ  

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းပါဝင သလိို COVID-19 အခပေါ် အစိို်းရ၏ တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှု အစ အမံမ  ်းလည ်း 

ပါဝင သည ။ နိိုင ငမံ  ်းစွ ၌ အဆိိုပါအစ အမံမ  ်းတွင  Lockdown  ဖင   ကေ  သတ  ြေင ်းမ  ်းနငှ   Social 

Distancing စနံှုေ ်းမ  ်း ပါဝင ပပ ်း ၎င ်းတိို  ကိို ြေ ိို်းခဖ က ပါက  ပစ မှုဆိိုင ရ  အခရ်းမှုမ  ်း သိို  မဟိုတ  

အ ြေ ်းကက ်းခလ်းခသ အခရ်းယူမှုမ  ်း ခဆ င ရွက နိိုင ပါသည ။ 

အဆိိုပါအ ကံ ပိုြေ က မ  ်း ြေ မှတ ြေ  ခသ  လည ်း COVID-19 ကမ္  ကပ ခရ ဂါ စတင  ဖစ ပွ ်းခသ အြေ ိေ တွင  

ကမ္  အြေ ိိုွဲ့ခသ ခေသမ  ်း၌ အစိို်းရက ြေ မှတ ထ ်းသည   အင တ ေက  ဖတ ခတ က မှုမ  ်းကိို ရပ စ  ြေင ်း 

မရှိြေ  ပါ။ အနိဒယိအစိို်းရက အိုပ ြေ ိုပ ခသ  Jammu နငှ့်  Kashmir ခေသမ  ်းတငွ ၂၀၁၉ ြေိုနစှ ၊ ဩဂိုတ လမ ှ

စတင ြေ  ပပ ်း လက ရှိအြေ ိေ အထဆိက လက  ဖစ ခပေါ်ခေခသ  အင တ ေက  ဖတ ခတ က မှုခ က င   ဆရ ဝေ မ  ်း၊ 

လူေ မ  ်း၊ က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုခပ်းသူမ  ်းနငှ   လူေ မ  ်းအ က ်း အခရ်းကက ်းခသ  

ဆက သွယ ခ ပ ဆိိုမှုမ  ်းအခပေါ် အဟေ  အတ ်း ဖစ ခစြေ  ပါသည ။239 ထိိုသိို  အင တ ေက  ဖတ ခတ က မှုခ က င   

တ ်းဆ ်း၍ရြေ  ပါခသ  လည ်း ခသဆံို်းြေ  ရမှုမ  ်း၊ ခဆ်းဝါ်း ပတ ခတ က မှုမ  ်းနငှ   ြေွ စတိ မှုအခရအတွက မ  ်း 

ခလ   ေည ်းက ဆင ်း ြေငေ်းတ ို ဲ့  ဖစ ခပေါ် ြေ  ပပ ်း၊ မိြေင နငှ  ကခလ်းခစ င  ခရှ က မှုဆိိုင ရ ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းသည  

“အမ  ်းဆံို်းထြိေိိုက ြံေြေ  ရခ က င ်း” သတင ်းရရှိြေ  ပါသည ။240 က ေ ်းမ ခရ်းပည ရှင မ  ်းနငှ   ဆက သွယ နိိုင  ြေင ်း 

မရှိြေ  ခသ  အမ ိို်းသမ ်းမ  ်းသည  ကိိုယ ဝေ ပ က က မှုမ  ်းနငှ   အခသခမွ်းဖွ ်းမှုမ  ်းကိို  ကံိုခတွွဲ့ ြေ  ရပါသည ။  

 ပည သူမ  ်းသည  ဓ တိုကိုထံို်း (Chemotherapy)နငှ   ခက  က ကပ ခဆ်း ြေင ်း (Dialysis)အစရှိခသ  

အသက ကယ ကိုသမှုမ  ်းကိိုလည ်း ရယူနိိုင  ြေင ်းမရှိြေ  ပါ။241 ၂၀၂၀ ြေိုနစှ ၊ ဇေ ေဝါရ လတွင  အင တ ေက  

 
238 A Guterres, Information Technology Acts as Beacon of Hope during COVID-19 Crisis, Secretary-General Says in 

Video Message to Mark Global Day (17 May 2020), available at: 

https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20083.doc.htm 
239 A Guterres, Information Technology Acts as Beacon of Hope during COVID-19 Crisis, Secretary-General Says in 

Video Message to Mark Global Day (17 May 2020), available at: 

https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20083.doc.htm 

712 Software Freedom Law Centre, Longest Shutdowns’, Internet Shutdowns in India (“SFLC, Longest 

Shutdowns”), available at: https://internetshutdowns.in/ 
240 See S Yasir and J Gettleman, In Kashmir, a Race Against Death, With No Way to Call a Doctor, New York Times 

(7 October 2019), available at: https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/asia/kashmir-doctors-

phone.html?te=1&nl=morning- 

briefing&emc=edit_%20MBAE_p_20191007&section=longRead?campaign_id=7&instance_id=12908&segment. 
241 uman Rights Watch, Kashmir Shutdown Raises Healthcare Concerns (30 August 2019), available at: 

https://www.hrw.org/news/2019/08/30/kashmir-shutdown-raises-healthcare-concerns. 



 ဖတ ခတ က မှုအ ်း တစ စတိ တစ ပိိုင ်း  ပေ လည ခ ဖခလျှ  ခပ်းြေ  ပပ ်း ၂၀၂၀ြေိုနစှ ၊ မတ လတွင  

အင တ ေက ရရှိမှုကိို တိို်း မ င  ခပ်းြေ  ပါသည ။242 သိို  ခသ  လည ်း ခေသတွင ်း ဆက လက  ဖစ ခပေါ်ခေခသ  

အင တ ေက  ကေ  သတ မှုမ  ်းခ က င   အင တ ေက ခန်ှးခကွ်းမှုမ  ်း ဖစ ခပေါ် ြေ  ပပ ်း 

က ေ ်းမ ခရ်းလိုပ သ ်းမ  ်းအ ်း COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  လမ ်းညွှေ မှုမ  ်း၊ ခေ က ဆံို်းရ 

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းနငှ   သိုခတသေ ခတွွဲ့ ရှိြေ က မ  ်းကိို လ င  မေ ထခိရ က စွ  ရယူ ြေင ်းမ ပိုနိိုင ခအ င  

အဟေ  အတ ်း ဖစ ခစပါသည ။243 

ပမန့်မ န ိုင့်င ံ တွင   မေ မ စစ တပ နငှ   ရြိေိုင စစ တပ အ က ်း ပဋပိကခမ  ်း ဆက လက  ဖစ ပွ ်းခေခသ  ရြိေိုင နငှ   

ြေ င ်း ပည ေယ မ  ်းရှိ ပမိိုွဲ့ေယ အြေ ိိုွဲ့တွင  COVID-19 စတင  ဖစ ပွ ်းသည  တိိုင  အင တ ေက ကေ  သတ မှုမ  ်း 

ဆက လက ရှိခေဆ  ဖစ ပါသည ။244 အဆိိုပါအင တ ေက  ဖတ ခတ က မှုကိို ခမလအခစ ပိိုင ်းက 

ရြိေိုင  ပည ေယ ၊ ခမ င ခတ ပမိိုွဲ့ေယ တွင  ခ ဖခလျှ  ခပ်းြေ  ခသ  လည ်း245 အ ြေ ်းပမိိုွဲ့ေယ ရှစ ြေိုတွင  

ဆက လက  ဖတ ခတ က  ထ ်းဆ   ဖစ ပါသည ။ ၂၀၂၀ြေိုနစှ ၊ ဧပပ လတငွ  

အ ပည  ပည ဆိိုင ရ ဥပခေပည ရှင မ  ်းခက  မရှင က ရြိေိုင နငှ   ြေ င ်း ပည ေယ မ  ်း တွင  

အင တ ေက  ဖတ ခတ က မှုခ က င   ICESCR ပါ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို လိိုက ေ ရမည   

 မေ မ နိိုင င၏ံ တ ဝေ ဝတတ ရ ်းအခပေါ် သက ခရ က မှုအ ်း စစိစ ခလ လ ြေ  ပပ ်း ခအ က ခဖ   ပပါ အြေ က ၏ 

အက ိို်းဆက မ  ်းခ က င   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို ြေ ိို်းခဖ က မှုမ  ်း  ဖစ လ နိိုင သည   

အနတရ ယ ရှိခ က င ်းသံို်းသပ ြေ  ပါသည -246 

• ခရ ဂါက်ူးစက မှုကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ ရေ  လိိုအပ ခသ အခရ်းကက ်းသတင ်းအြေ က အလက မ  ်း 

ရရှိနိိုင မှုကိို ပိတ ပင  ြေင ်း၊ 

 
242 SFLC, Longest Shutdowns. 
243 A Radhakrishnan, COVID-19: Restricted Internet Impacts on Health in Kashmir, Health and Human Rights 

Journal (15 April 2020), available at: https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19-restricted-internet-impacts-

on-health-in-kashmir/. 
244 Day TV (26 March 2020), available at: 

https://www.facebook.com/1018416014896767/posts/3654408471297495/?vh=e&d=n;  ဆက သွယ ခရ်းနငှ   

ပိို  ခဆ င ခရ်း ဝေ ကက ်းဌ ေ (MoTC) က ရြေိိုင  ပည ေယ ၊ ဘူ်းသ ်းခတ င ၊ ခက  က ခက  ၊ ခမ င ခတ ၊ မင ်း ပ ်း၊ ခ မ က ဥ ်း၊ ခ မပံို၊ 

ပိုဏ္ ်းက ေ ်းနငှ   ခရခသ ခတ င ပမိိုွဲ့ေယ မ  ်းနငှ   ြေ င ်း ပည ေယ ၊ ပလက ဝပမိိုွဲ့ေယ တွင  အင တ ေက ကေ  သတ မှုမ  ်းကိို 

ြေ မှတ ရေ ၂၀၁၉ြေိုနစှ ၊ ဇွေ လ၊ ၂၁ ရက ခေ  တွင  ပထမဥ ်းစွ  အမိေ  ခပ်းြေ  ပါသည ။ MoTC က ၂၀၁၉ြေိုနစှ ၊ စက တင ဘ လ၊ ၁ရက ခေ  တွင  

ဘူ်းသ ်းခတ င ၊ ခမ င ခတ ၊ ခ မပံို၊ ပလက ဝနငှ   ရခသ ခတ င ပမိိုွဲ့ေယ မ  တွင  ကေ  သတ ြေ က အ ်း ခ ဖခလျှ  ခပ်းြေ  ခသ  လည ်း 

၂၀၂၀ြေိုနစှ ၊ ခဖခဖ  ဝါရ လ၊ ၃ရက ခေ  တွင   ပေ လည ြေ မှတ ြေ  ပါသည ။ See Joint Statement, Myanmar: Lift Internet 

Restrictions in Rakhine and Chin States (13 February 2020), available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/02/13/myanmar-lift-internet-restrictions-rakhine-and-chin- states 
245 Aung Nyein Chan, Internet ban lifted in Maungdaw township, Myanmar Now (5 May 2020), available at: 

https://myanmar- now.org/en/news/internet-ban-lifted-in-maungdaw-township 
246 ICJ, COVID-19 and Human Rights: Upholding the Right to Health in Myanmar’s Conflict Areas (30 April 2020), 

available at: https://www.icj.org/myanmars-ongoing-internet-shutdown-and-hostilities-threaten-right-to-health/. 



• လူသ ်းြေ င ်းစ ေ ခထ က ထ ်းမှုဆိိုင ရ အဖွ ွဲ့မ  ်းမှထခိရ က စွ တို  ေ  ပေ ခဆ င ရွက နိိုင မှုကိို ဟေ  တ ်း 

ခန ှင  ယှက  ြေင ်း၊ 

• လူသ ်းြေ င ်းစ ေ ခထ က ထ ်းမှုဆိိုင ရ  အဖွ ွဲ့မ  ်းနငှ   က ေ ်းမ ခရ်းလိုပ သ ်းမ  ်းအ က ်း ြေ ိတ ဆက  

ခဆ င ရွက နိိုင မှုကိို ပ က  ပ ်းခစ ြေင ်း၊ 

• ခဆ်းဝါ်းကိုသခရ်းပစစည ်းမ  ်း၊ အစ ်းအစ ၊ ခသ က သံို်းခရနငှ   ခရ်းဆိို်းနိုတ စေစ   ဖေ  ခဝခပ်းအပ နိိုင မှု 

အခပေါ် ဆိို်းရွ ်းခသ  ထြိိေိုက မှုမ  ်း ဖစ ခပေါ်ခစ ြေင ်း၊ နငှ   

• ခဆ်းဝါ်းကိုသခရ်းခေရ မ  ်း လိုပ ငေ ်းလည ပတ မှုအခပေါ် အကေ  အသတ မ  ်း  ဖစ ခပေါ်ခစ ြေင ်း။ 

ဘဂက  ေးလေ ရှ့်န ိုင့်ငရံှိ ေိုကခသည စြေေ ်းမ  ်းရှိ ရိိုဟင ဂ  မ  ်းသည  ဘဂဂလ ်းခေ ရှ နိိုင င၏ံ ဆက သွယ ခရ်းဆိိုင ရ  

ထေိ ်းသမိ ်းကက ်း ကပ ခရ်းခက  မရှင က ၂၀၁၉ြေိုနစှ ၊ စက တင ဘ လတွင  အင တ ေက  ဖတ ခတ က မှု ြေ မှတ စဉ် 

ကတည ်းက အလ ်းတူအြေက အြေ မ  ်းကိို  ကံိုခတွွဲ့ ြေ  ပါသည ။247  

အြေ ိိုွဲ့ခသ နိိုင ငမံ  ်းတွင  သတင ်းမ ေ ယ မ  ်းအ ်း ဝင ခရ က ဖတ ရှုနိိုင မှုကိို ကေ  သတ  ြေင ်း သိို  မဟိုတ  

လံို်းဝပိတ  ဆိို   ြေင ်းမ  ်း  ပိုလိုပ ြေ  ပါသည ။ ထိိုသိို   ပိုလိုပ  ြေင ်းခ က င   COVID-19 တိိုက ဖ က ခရ်းနငှ   

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းအတွက  အခရ်းပါသည   တိက ၊လွတ လပ ခသ သတင ်း ခဖ   ပရမည   

အခရ်းကက ်းသည  အြေ ိေ တငွ  လူခပါင ်းမ  ်းစွ က အဆိိုပါ သတင ်းအရင ်းအ မစ မ  ်းအ ်း မရရှိနိိုင သည   

အခ ြေအခေကိို  ဖစ ခပေါ်ခစြေ  ပါသည ။ 

၂၀၂၀ြေိုနစှ ၊ မတ လတငွ  ပမန့်မ န ိုင့်ငအံစိို်းရက ဆက သယွ ခရ်းဝေ ခဆ င မှုအဓိကခပ်းသည  လိုပ ငေ ်းမ  ်းအ ်း 

ဝက ဘ ဆိိုေ ခပါင ်း ၂,၁၄၇ ြေိုကိို ပိတ ပင ရေ  အမိေ  ခပ်းြေ  ပပ ်း248 “သတင ်းမှ ်းမ  ်း”၊ လိင ပိိုင ်းဆိိုင ရ  

အခ က င ်းအရ မ  ်းနငှ   ကခလ်းသငူယ မ  ်းအ ်းလိင အ ကမ ်းဖက မှုအခ က င ်းမ  ်း  ပေ  နှခံစခသ  

ဝက ဘ ဆိိုေ မ  ်းကိို ဖယ ရှ ်းရေ  ရည ရွယ ၍ ခဆ င ရွက  ြေင ်း ဖစ ခ က င ်း အခ က င ်း ပြေ  ပါသည ။249 Voice of 
Myanmar ၊ Development Media Group ၊ Narinjara News ၊ Karen News Mekong News နငှ   

 
247 Human Rights Watch, Bangladesh: Internet Ban Risks Rohingya Lives (26 March 2020), available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/03/26/bangladesh-internet-ban-risks-rohingya-lives; M Sullivan, Leaders Want 

Internet Ban lifted in Rohingya Area As COVID-19 Misinformation Spreads, Wbur News (24 June 2020), available 

at: https://www.wbur.org/npr/882678469/leaders-want-internet-ban-lifted-in-rohingya-area-as-covid-19-

misinformation-spr 
248 ICJ, Myanmar: Government must lift online restrictions in conflict-affected areas to ensure access to 

information during COVID-19 pandemic (10 April 2020) (“ICJ April 2020 statement”), available at: 

https://www.icj.org/myanmar-government- must-lift-online-restrictions-in-conflict-affected-areas-to-ensure-

access-to-information-during-covid-19-pandemic/ 
249 Telenor, Press Release: Blocking of 230 websites in Myanmar based on directive from authorities (30 March 

2020), available at: https://www.telenor.com.mm/en/article/blocking-230-websites-myanmar-based-directive-

authorities; Frontier Myanmar, Operators split as Telenor rejects govt order to block ‘fake news’ sites (27 March 

2020), available at: https://frontiermyanmar.net/en/operators-split-as-telenor-rejects-govt-order-to-block-fake-

news-sites. 



ရိိုဟင ဂ  သတင ်းစသည   အင တ ေက စ မ က န ှမ  ်းသိို   ဝင ခရ က  ကည  ရှုြေငွ  အ ်း ပိတ ပင ြံေြေ  ရပပ ်း၊ 

က ေ ်းမ ခရ်း အက ပ အတည ်း ဖစ ခပေါ်ခေစဉ်အတွင ်း ရပ ရွ လူထိုမှ မိမိတိို  ၏ ယံို ကည စတိ ြေ ရခသ  

သတင ်းအရင ်းအ မစ မ  ်း မရရှိနိိုင ခအ င  ဖယ ရှ ်းြံေြေ  ရပါသည ။250 

   စ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငတံွင  ၂၀၂၀ြေိုနစှ  ခမလ ၄ ရက ခေ  တွင  သက တမ ်းကိုေ ဆံို်းမည   ထိုတ လွှင   ပသြွေင  ကိို 

သက တမ ်းတိို်းရေ  ဖိလစ ပိိုင လွှတ ခတ  မှပ က ကွက ြေ  ပပ ်းခေ က  အကက ်းဆံို်းသတင ်းမ ေ ယ ကိုမပဏ  ဖစ ခသ  

ABS-CBN ၏ သတင ်းထိုတ လွှင  မှုအ ်း ရပ စ ြေ  ရပါသည ။ သတ မှတ ထ ်းခသ  လိုပ ထံို်းလိုပ ေည ်းမ  ်းကိို 

လ စ လ ျူရှု၍ ဖိလစ ပိိုင နိိုင င၏ံ အမ ိို်းသ ်းဆက သယွ ခရ်းခက  မရငှ က ABS-CBN အ ်း ၎င ်း၏ 

သတင ်းထိုတ လွှင  မှုလိုပ ငေ ်းမ  ်းကိို ြေ က ြေ င ်းရပ စ ရေ  ၂၀၂၀ြေိုနစှ ၊ ခမလ၊ ၅ ရက ခေ  တွင  

အမိေ  ထိုတ ြေ  ပါသည ။251 ထပိါ်းခန ှင  ယှက မှုလိုပ ရပ  ဖစ ပံိုခပေါ်ခသ  အကက ်းဆံို်းသတင ်းဌ ေအ ်း 

ပိတ ပင  ြေင ်းသည  COVID-19 တိိုက ဖ က ခရ်းနငှ   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း ရရှိနိိုင ခစခရ်းအတကွ  

ယံို ကည ရသည   သတင ်းတင  ပသမူ  ်းအတွက  ဤအခရ်းပါသည  အြေ ိေ တငွ  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

သတင ်းအြေ က အလက  ရရှိမှုကိို အ ်းေည ်းခစပါသည ။252 

၂။ COVID-19 က လအတငွ ်း သတင ်းအချက အလက မျ ်းရရိှနိ င တရ်းနငှော့ စပ လျဉ်းသညော့  

 အ က ဖပျုချက  

ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုမှု၊ ထင  မင ယူဆမှုနငှ   သတင ်းအြေ က အလက ဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို အက အကွယ  

ရရှိခစရေ  နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   ခအ က ပါအစ အမံမ  ်းကိို ခဆ င ရွက သင  ပါသည  - 

• COVID-19 နငှ   အဆိိုပါဗိိုင ်းရပ စ ပိို်းအ ်း ထခိတွွဲ့၊ ကူ်းစက  ပေ  ပွ ်းမှု တိိုက ဖ က ခရ်း အစ အမံမ  ်းနငှ   

ပတ သက ၍ ယံို ကည စတိ ြေ ရပပ ်း အခထ က အထ ်းအခ ြေ ပိုခသ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို 

မ က ြေဏနငှ   ပံိုမှေ   ဖေ  ခဝခစရေ ။253 

 
250 ICJ April 2020 statement; Karen Human Rights Group, Statement on COVID-19 and Blocking of Ethnic News 

Websites (9 April 2020), available at: https://reliefweb.int/report/myanmar/karen-human-rights-group-s-

statement-covid-19-and- blocking-ethnic-news-websites-enmy; Joint Civil Society Statement on Myanmar 

government’s orders to block over 200 websites (April 2020), available at: https://www.apc.org/en/pubs/joint-

civil-society-statement-myanmar-governments-orders- block-over-200-websites 
251 X Gregorio, SolGen warns NTC of graft charges if it issues ABS-CBN provisional permit, CNN Philippines (3 

May 2020), available at: https://www.cnnphilippines.com/news/2020/5/3/ABS-CBN-franchise-Solicitor-General-

NTC-graft.html; M Cepeda, Lawmaker seeks probe vs Calida, NTC for ’conspiracy’ to shut down ABS-CBN, Rappler 

(8 May 2020), available at: https://www.rappler.com/nation/260306-lawmaker-seeks-probe-calida-ntc-conspiracy-

shut-down-abs-cbn 
252 ICJ, Philippines: order to major media outlet to stop airing violates freedom of expression and access to 

information (8 May 2020) available at: https://www.icj.org/philippines-order-to-major-media-outlet-to-stop-

airing-violates-freedom-of- expression-and-access-to-information/ 
253 See also UNSR FoE report, April 2020, para 44. 



• COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ ထိုတ  ပေ ခသ  သတင ်းအြေ က အလက အ ်းလံို်းကိို လူတိိုင ်း မိမိတိို   

ေ ်းလည နိိုင ခသ  ဘ သ စက ်းမ  ်းနငှ   ပံိုစမံ  ်း ဖင   ရရှခိစရေ ။ 

• သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း ထခိရ က စွ ရရှိနိိုင မှုနငှ    ဖေ  ခဝမှုတိို  အတွက  အင တ ေက ဝေ ခဆ င မှု 

မ  ်းနငှ   အ ြေ ်းလိိုအပ ခသ  ေည ်းပည မ  ်းကိို လူတိိုင ်း ရရှနိိိုင ခစရေ နငှ   အကိုေ အက ြံေနိိုင ခစရေ ။ 

• အင တ ေက ရရှိမှုကိို လံိုလံို်းလ  ်းလ  ်း ပိတ ပင  ြေင ်းအ ်း ခရှ င  ကဉ်ရေ နငှ   အင တ ေက ရရှမိှုကိို 

ကေ  သတ  ြေင ်းသည  အမှေ တကယ  လိိုအပ မှုရှရိမည ၊ အြေ ိို်းက က ရှိမှုအရ ရှရိမည  ဖစ ပပ ်း 

အ ပည  ပည ဆိိုင ရ ဥပခေနငှ   ခလ   ည မှုရှိခစရေ ။254 

• COVID-19 ဆိိုင ရ  က ေ ်းမ ခရ်းသတင ်းအြေ က အလက မ  ်း၊ COVID-19 

တိိုက ဖ က ခရ်းအစ အမံမ  ်း ဆိိုင ရ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို ပိတ ပင  ြေင ်း၊ ထေိ ြေ ေ  ြေင ်းနငှ   

ရည ရွယ ြေ က ရှရိှိ လွှ မှ ်းခဖ   ပ  ြေင ်းတိို  ကိို ခရှ င  ကဉ်ရေ ။ 

• လူပိုဂ္ိိုလ မ  ်းအခပေါ် အက အကွယ ခပ်းထ ်းခသ  လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ   ပ ဆိိုြွေင  ၊ 

ထင  မင ယူဆြွေင   နငှ   သတင ်းအြေ က အလက ရရှိြွေင  မ  ်းကိို၊ 

ဤတွင အွေ လိိုင ်းကိစစရပ မ  ်းအပါအဝင ကိို၊ က င  သံို်း ြေင ်း အတွက  ထိိုသူတိို  အ ်း 

ထပိါ်းခန ှင  ယှက  ြေင ်း၊ နှပိ ကွပ  ြေင ်း သိို  မဟိုတ   ပစ မှုဆိိုင ရ  ဖစ ခစ၊ စ မအံိုပ ြေ ိုပ မှုဆိိုင ရ   ဖစ ခစ 

အခရ်းယူမှု  ပို ြေင ်းတိို  ကိို ခရ ှင  ကဉ်ရေ ။ 

• ICCPR အပိိုေ  ၁၉ ပါ ပဋ္ဌ ေ ်းြေ က နငှ   ဆေ   က င လ က  မ ေ ယ မ  ်းအ ်း ခန ှင  ယှက မှုမ  ်းမှ 

ခရှ င  ကဉ်ရေ ။255 

 

(ခ) COVID-19 နငှ့် ပတ့်သက့်လသ  သတင့်ေးမှ ေးမ  ေးပပန့်  နှံ  မှုက ို ထ န့်ေးခ ြုပ့်ပခင့်ေး 

COVID-19 နငှ  ပတ သက ခသ သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း  ဖေ  ခဝမှုသည  ခရ ဂါကူ်းစက  ပေ  နှံ  မှုကိို 

ခလျှ  ြေ ခရ်း အတွက  မရှမိ ဖစ အခရ်းပါသည ။ က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို  မ င  တင ခပ်းရမည   

တ ဝေ ဝတတ ရ ်းအရ နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း၊ 

က ေ ်းမ ခရ်းခစ င  ခရှ က မှုတိို  နငှ  ပတ သက ၍ ပည ခပ်းခရ်းနငှ   သတင ်းအြေ က အလက ခပ်းခရ်းဆိိုင ရ  

အစ အမံမ  ်းကိို ပိို၍ခယဘိုယ က စွ  ဖင   ပံ ပိို်းကူည  ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ ပါသည ။ တိက မှုလည ်းရှိ၊ 

လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင သည လည ်း ဖစ ခသ  သတင ်း အြေ က အလက မ  ်းသည  ထိိုဗိိုင ်းရပ စ ပိို်း၏ 

ကူ်းစက  ပေ  နှမံှုကိို ကေ  သတ နိိုင ပပ ်း “လူထိုအ ်း အနတရ ယ ရှိခသ  သတင ်းမှ ်းမ  ်းမှ 

က ကွယ ခပ်းနိိုင သည  အ ပင ” “COVID-19 က်ူးစက ြံေရသူမ  ်းအပါအဝင  ထြိေိိုက လွယ ခသ  

လူအိုပ စိုမ  ်းအ ်း ဖယ  ကဉ် ြေင ်းနငှ   ထြိိေိုက ေစ ေ ခစ ြေင ်းတိို  ကိို”လည ်း တိိုက ဖ က နိိုင ပါသည ။256 

 
254 Report of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 

expression, A/HRC/38/35 (6 April 2018), paras 65 to 69. See also ICJ Dictating the Internet report, pp. 246 to 249. 
255 See also UNSR FoE report, April 2020, para 62. 
256 CESCR COVID-19 Statement, para. 18; United Nations (Special Rapporteur on Freedom of Opinion and 

Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the 



 

၁။    အခွင့် အလရေးနငှ့် က ိုက့်ညီမှုမရှ လသ  ဥပလေမ  ေးနငှ့်  အစီအမံမ  ေး 

COVID-19 ကမ္  ကပ ခရ ဂါကိို တံို   ပေ ရ တွင  နိိုင ငမံ  ်းသည  သတင ်းမှ ်းမ  ်း ဖေ  ခဝမှုကိို  ပစ ေဏ ခပ်းသည   

ဥပခေမ  ်း  ပဋ္ဌ ေ ်း ြေင ်း သိို  မဟိုတ  COVID-19 မတိိုင ြေင က  ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းခသ  တည ဆ  

အခ က င ်းအရ အခ ြေ ပို ဥပခေမ  ်းနငှ   စည ်းမ ဉ််းမ  ်းအ ်း 

ပိိုမိိုအ ်းခက င ်းလ ခအ င ခဆ င ရွက  ြေင ်းတိို   ဖင   COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ သတင ်းမှ ်းမ  ်းဟို ယူဆသည   

အွေ လိိုင ်းမှသတင ်းမှ ်းမ  ်းကိို ထေိ ်းသမိ ်းကက ်း ကပ ရေ  ကကိို်းပမ ်းြေ   ကပါသည ။ ICJ က  ပိုလိုပ ြေ  ခသ  

သိုခတသေခလ လ မှုတွင  အဆိိုပါအစ အမံမ  ်းသည  အလွေ အက ျူ်းက ယ  ပေ  လှခသ  

ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုမှုအမ ိို်းအစ ်းမ  ်းကိို  ပစ ေဏ က ခရ က ခစပပ ်း သတင ်းမှ ်း ပေ  နှံ  မှုကိို တိိုက ဖ က ရ တွင မူ 

ထခိရ က မှုမရှိသည   ခဆ င ရွက ြေ က မ  ်းသ  ဖစ ခ က င ်း  ပသြေ  ပါသည ။257 အဆိိုပါဥပခေမ  ်းတွင  

ခတွွဲ့ရခလ  ရှိခသ  အ ်းေည ်းြေ က မ  ်းမှ  လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  အ ပင  ၎င ်းနငှ  ဆက စပ ခေသည   

က ေ ်းမ ခရ်း ဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိိုပါ ြေ ိို်းခဖ က ခေ ြေင ်း ဖစ သည ။ အဆိိုပါအ ်းေည ်းြေ က မ  ်းတငွ  

ခအ က ပါတိို   ပါဝင သည - 

• ခယဘိုယ ဆေ ပပ ်း အလွေ အမင ်းက ယ  ပေ  ခသ   ပဋ္ဌ ေ ်းြေ က မ  ်း၊ 

•  ပင ်းထေ ပပ ်း အြေ ိို်းမက ခသ   ပစ ေဏ မ  ်း၊ 

• မလံိုခလ က ခသ  ခစ င   ကပ  ကည  ရှုမှု ယနတရ ်းမ  ်း၊ 

• မလံိုခလ က ခသ  ကိုစ ်းမှု သိို  မဟိုတ  တ ဝေ ြံေမှု ယနတရ ်းမ  ်း။258 

 

Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African 

Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to 

Information, Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, Disinformation And Propaganda (3 

March 2017), available at: https://www.osce.org/fom/302796?download=true 
257 ICJ, Dictating the Internet report. 
258 ICJ, Dictating the Internet report. 



ခတ င အ ဖရိကနိိုင ငတံငွ 259 COVID-19  နငှ  ပတ သက ၍ အွေ လိိုင ်းတွင  သတင ်းမှ ်းမ  ်း  ပေ  နှံ  မှုအခပေါ် 

တံို   ပေ ခဆ င ရွက သည   အစိို်းရက ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းခသ ဥပခေမ  ်းတွင  အဆိိုပါအ ်းေည ်းြေ က မ  ်းအ ်း 

ခတွွဲ့ ရှိြေ  ရပါ သည ။260 

လတ င့်အ  ရ ကန ိုင့်ငတံွင  အစိို်းရသည  COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ ဖစ ခစ၊ လူပိုဂိ္ိုလ တစ ဥ ်းတစ ခယ က ၏ 

ခရ ဂါကူ်းစက မှုအခ ြေအခေနငှ  ပတ သက ၍ ဖစ ခစ၊ “COVID-19 ကိို ခ ဖရှင ်းရေ ” အစိို်းရကခဆ င ရွက ခသ  

မည သည   ခဆ င ရွက ြေ က နငှ  ပတ သက ၍ ဖစ ခစ “အ ြေ ်းမည သည  ပိုဂ္ိိုလ ကိိုမဆိို လိမ လည လှည   ဖ ်းရေ  

ရွယ ြေ က  ဖင  ”  ပိုလိုပ ခသ  မည သည  ထိုတ  ပေ ြေ က ကိိုမဆိို ထိုတ ခဝ ြေင ်းအ ်း Lockdown ဆိိုင ရ  

စည ်းမ ဉ််း ပဋ္ဌ ေ ်းြေ က မ  ်းတငွ  ရ ဇဝတ  ပစ မှုသင  ခစသည  အြေ က မ  ်း  ထည  သွင ်းြေ  ပါသည ။ ဤ ပစ မှုအရ 

ခထ င ြေိုနစှ လအထ ိ ြေ မှတ နိိုင ပါသည ။ အဆိိုပါဥပခေတွင  ခယဘိုယ ဆေ ခသ  စနံှုေ ်းမ  ်းပါဝင ပပ ်း 

အခထ က အထ ်းဆိိုင ရ နငှ   အ ြေ ်းခသ လက ခတွွဲ့စေိ ခြေေါ်မှုမ  ်း  ဖစ ခပေါ်ခစပါသည ။261 

အဆိိုပါစည ်းမ ဉ််းမ  ်း စတင အခက င အထည ခဖ  သည   တစ လအတွင ်း အေည ်းဆံို်း လရူှစ ဥ ်းအ ်း 

အဆိိုပါ ပဋ္ဌ ေ ်းြေ က  ဖင   ဖမ ်းဆ ်းြေ  သည ပါသည ။262 

အ ဆ ွတ န နိ င င တွင  အလွေ အမင ်းက ယ  ပေ  ခသ  စည ်းမ ဉ််းမ  ်းအရ “COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ 

ခက လဟ လမ  ်း သိို  မဟိုတ  မှေ ကေ  ြေင ်းမရှိခသ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း  ဖေ  ခဝ ြေင ်း” သိို  မဟိုတ  

“က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ကက ်းဌ ေ၏ ကကိိုတင ြွေင   ပိုြေ က မရှဘိ ” အဆိိုပါဗိိုင ်းရပ စ နငှ  ပတ သက ခသ  သတင ်းအြေ က  

အလက မ  ်းအတွက  “ပံိုနှပိ  သိို  မဟိုတ  အ လက ထခရ ေစ မ ေ ယ  အသံို်း ပို ြေင ်း”ကိို တ ်း မစ ထ ်းပပ ်း 

ခဖ က ဖ က ပါက ခထ င ငါ်းနစှ အထ ိြေ မှတ နိိုင ပါသည ။263 အဆိိုပါစည ်းမ ဉ််းမ  ်းတွင  “မှေ ကေ  ြေင ်းမရှိခသ  

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း”ဆိိုသည မှ  မည သည ကိိုဆိိုလိိုခ က င ်း ရငှ ်းလင ်းမှုမရှသိည  အ ပင  COVID-19 

 
259 In addition, other countries in Southern Africa have enacted or enforced similarly harsh regulations. As 

examples: Namibia: Proclamation 9 of 2020 (28 March 2020), s 16(1)(e), available at: 

https://namiblii.org/akn/na/act/p/2020/9; Botswana: J Konopo, Censorship, the unexpected side-effect of Covid-

19, Mail & Guardian (11 May 2020), available at: https://mg.co.za/africa/2020-05-11-censorship-the-unexpected-

side-effect-of-covid-19/; Kenya: VON, Kenya arrests coronavirus fake news peddler (16 March 2020), available at: 

https://www.von.gov.ng/kenya-arrests-coronavirus-fake-news- peddler/; Lesotho: Public Health (COVID-19) 

Regulations, 2020 Legal Notice 38 of 2020 (22 April 2020), available at: https://africanlii.org/akn/ls/act/ln/2020/38 
260 T Hodgson, K Farise & J Mavedzenge, Southern Africa has cracked down on fake news, but may have gone too 

far, Mail & Guardian (5 April 2020): https://mg.co.za/analysis/2020-04-05-southern-africa-has-cracked-down-on-

fake-news-but-may- have-gone-too-far/; A Budoo, Controls to manage fake news in Africa are affecting freedom 

of expression, The Conversation (11 May 2020), available at: https://theconversation.com/controls-to-manage-

fake-news-in-africa-are-affecting-freedom-of- expression-137808. 
261 Id. 
262 Id; A Nyathi, R Thaw and K Palm, Cele: 8 People Arrested for Spreading Fake News on Covid-19, EWN (7 April) 

available at: https://ewn.co.za/2020/04/07/cele-8-people-arrested-for-spreading-fake-news-on-covid-19 
263 Id. 



နငှ  ပတ သက ခသ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း ထိုတ ခဝမှုအတွက  ဝေ ကက ်းဌ ေ၏ ြွေင   ပိုြေ က ရယူရေ  

လိိုအပ  ြေင ်းနငှ  ပတ သက ၍ စိို်းရိမ ပူပေ မှုမ  ်းလည ်း  ဖစ ခပေါ်လ ခစပါသည ။ 

ဇင့်ဘ လဘနွ ိုင့်ငတံငွ   “မိမိရ ထ်ူးတ ဝေ အရ နိိုင ငတံစ ဝှမ ်း Lockdown ြေ မှတ  ြေင ်း သိို  မဟိုတ  

အခက င အထည ခဖ   ြေင ်းတွင ပါဝင ခသ  မည သည  အစိို်းရအရ ရှ၊ိ အရ ြံေ သိို  မဟိုတ  ဥပခေစိို်းမိို်းခရ်း 

အရ ရှိနငှ   ပတ သက ၍လည ်းခက င ်း၊ နိိုင ငတံစ ဝှမ ်း Lockdown ြေ မတှ မှုကိို နိိုင ငခံတ  က 

အ ဏ သက ဝင ခအ င  ခဆ င ရွက  ြေင ်းအ ်း ပိုဂိ္ိုလ တစ စံိုတစ ဦ်းအ ်း ဖင   ထြိေိိုက ခစသည  အြေ က နငှ   

ပတ သက ၍ လည ်းခက င ်း” “သတင ်းမှ ်းမ  ်း” ထိုတ  ပေ  ြေင ်း သိို  မဟိုတ  ခ ပ ဆိို ြေင ်းသည  

 ပစ မှုခ မ က ခ က င ်းသတ မတှ ထ ်းပပ ်း ခထ င ေဏ  နစှ  ၂၀ အထ ိြေ မှတ နိိုင ပါသည ။264 ဤ ပဋ္ဌ ေ ်းြေ က သည  

COVID-19 နငှ  ပတ သက ခသ  သတင ်းမှ ်းမ  ်းကိို ပစ မှတ ထ ်းမည  အစ ်း အစိို်းရအအရ ရှိ သိို  မဟိုတ  

လူပိုဂိ္ိုလ တစ ဥ ်းြေ င ်းနငှ  ပတ သက ခသ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို ပစ မှတ ထ ်းခေခသ ခ က င   

အရ ရှိမ  ်းက COVID-19 ကူ်းစက  ပေ  ပွ ်းမှုကိို တိိုက ဖ က ရေ  ၎င ်းတိို  ၏ စ မံအိုပ ြေ ိုပ ခရ်း အစ အမံမ  ်းအခပေါ် 

ခဝဖေ မှုမ  ်းကိိုဖိနှပိ ရေ သ  ထိိုဥပခေအ ်း အသံို်းြေ နိိုင ခ ြေရှိခ က င ်း၊ အသံို်းြေ မည  ဖစ ခ က င ်း စိို်းရမိ မှုမ  ်း 

 ဖစ ခပေါ်လ ခစပါသည ။265  ဇင ဘ ခဘွနိိုင ငခံတ  သမမတက ယင ်းဥပခေ ဖင  တရ ်းစွ ဆိိုြေ  ရသူတစ ဥ ်းအ ်း 

“အေည ်းဆံို်း ... နစှ  ၂၀”266 ခထ င ေဏ ြေ မှတ ရေ  ခတ င ်းဆိိုြေ  သည ။ ထိို  ခေ က  ဧပပ လ၊ ၂၀ရက ခေ  ၌ ကေဥ ်း 

အ မြံေခလျှ က ထ ်းမှု ငင ်းပယ ြံေရပပ ်းခေ က  ဧပပ လ၊ ၃၀ရက ခေ  တွင  အ မြံေမခပ်းမ 267 ရ စြေေ ်း၌ 

ထေိ ်းသမိ ်းထ ်း ရေ  ရမေ ခပ်းြေံြေ  ရပါသည ။268 

 

 ၂။    အခွင့် အလရေးနငှ့်  က ိုက့်ညီမှုမရှ သည့်  ဥပလေမ  ေးအ ေး အ ဏ သက့်သငွ့်ေးပခင့်ေး 

အွေ လိိုင ်းသတင ်းမှ ်းမ  ်းကိို ထေိ ်းသမိ ်းကက ်း ကပ ရေ  ရည ရွယ လ က  COVID-19 မတိိုင ြေင   ပဋ္ဌ ေ ်းြေ  ခသ  

ဥပခေမ  ်းအ ်း အြေ ိိုွဲ့ခသ အစိို်းရအဖွ ွဲ့မ  ်းက COVID-19 ဆိိုင ရ  ၎င ်းတိို  ၏တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှုအခပေါ်ခဝဖေ  

ခထ က  ပမှုအ ်း ဖိနှပိ ရေ အတွက  အသံို်း ပိုြေ   ကပါသည ။  
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266 L Ndebele, Man who peddled 'fake news' about Zim lockdown faces 20 years in jail, Times Live (20 April 2020), 
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19 National Lockdown Extension Statement (30 April 2020), available at: https://www.zlhr.org.zw/?p=2022. 
268 T Moyo, Censorship in Zimbabwe: When fake news is true and ‘official’ news is fake, Daily Maverick (28 April 
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news-is-true-and- official-news-is-fake/#gsc.tab=0 



   စ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငတံွင  COVID-19 အခ က င ်းနငှ   ပမိိုွဲ့ခတ  ဝေ အခ က င ်း သတင ်းတင  ပြေ  ခသ  သတင ်းခထ က  

အေည ်းဆံို်းနစှ ဥ ်း269နငှ    က ေ ်းမ ခရ်းအက ပ အတည ်းအ ်း အစိို်းရ၏ ကိိုင တွယ မှုကိို ခဝဖေ ြေ  ခသ  Facebook 

အသံို်း ပိုသူတစ ဥ ်းအ ်း မတ လတွင  ပဋ္ဌ ေ ်းြေ  သည   COVID-19 ဆိိုင ရ ဥပခေနငှ  အည  ဥပခေခ က င ်းအရ 

အခရ်းယူမှု  ပိုလိုပ ြေ  ပါသည ။ ထိိုဥပခေတွင  “သတင ်းမှ ်းမ  ်း”  ဖေ  ခဝမှုအတွက  ခထ င ေဏ  နစှ လအထ ိ

လည ်းခက င ်း၊ ခငေွဏ  ပ ဆိို တစ သေ ်း (အခမရိကေ ခေေါ်လ  ၁၉,၆၀၀ ေ ်းပါ်း) အထ ိေဏ ခငြွေ မတှ နိိုင ခသ  

 ပစ ေဏ အ ဖစ  အထလိည ်းခက င ်း သတ မှတ ထ ်းပါသည ။270  ပည တွင ်းအ ဏ ပိိုင မ  ်းသည  

အဆိိုပါဥပခေအ ်း “အမ  ်း ပည သူ ပငမိ ဝပ ပိ ပ ်းခရ်းကိို ပြိေမ ်းခ ြေ က ခသ  သိို  မဟိုတ  နိိုင င၏ံ အက ိို်းစ ်းပွ ်း 

သိို  မဟိုတ  ဂိုဏ သတင ်းကိို ထြိိေိုက ခစခသ  မည သည  သတင ်းမှ ်းမ  ်းကိို မဆိို” သတင ်းအ ဖစ  ထိုတ  ပေ ခသ  

မည သူကိိုမဆိို  ပစ ေဏ ြေ နိိုင သည    ပင ဆင ထ ်းခသ ရ ဇသတ ကက ်းဥပခေ (Revised Penal Code) နငှ   

ပူ်းတွ အသံို်း ပိုထ ်းပပ ်း၊ ဥပခေကိိုြေ ိို်းခဖ က သည ဟို ယဆူရခသ  လူမှုကွေ ရက ခပေါ်တွင  ခရ်းသ ်းတင  ပမှုမ  ်း 

အတွက  အေည ်းဆံို်း လူ ၁၂ ဥ ်းကိို ခြေေါ်ယူစစ ခဆ်းြေ  ပါသည ။271 

ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငတံွင  COVID-19 မတိိုင ြေင က အွေ လိိုင ်း၌ သတင ်းမှ ်းမ  ်းကိို တိိုက ဖ က ရေ   ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်းခသ  ဥပခေ 

မ  ်း ဖင   အစိို်းရက ဗိိုင ်းရပ စ  တ ်းဆ ်းရေ ခဆ င ရွက ခသ  အစ အမံမ  ်းအ ်း ခဝဖေ ခထ က  ပသူမ  ်းကိို 

အခရ်းယူြေ  ပါသည ။ ဥပမ အ ်း ဖင   ခမလတွင  ခလဆပိ ၌ COVID-19 စစ ခဆ်းမှု အစ အမံမ  ်းမရှိ ြေင ်းကိို 

အွေ လိိုင ်းတွင  ခရ်းသ ်းတင  ပ ြေင ်းအတွက  ဖူ်းြေက  ပည ေယ မှ အနိုပည ရငှ တစ ဥ ်းအ ်း Computer-related 

Crimes Act ပိုေ မ ၁၄(၂)ကိို ြေ ိို်းခဖ က ခ က င ်း စွပ စွ ၍ စွ ြေ က တင ြေ  ပါသည ။ ၎င ်းအ ်း အ မြံေ ဖင   

 ပေ လွှတ ခပ်းြေ  ခသ  လည ်း ၎င ်းအခပေါ် စွ ဆိိုထ ်းခသ ပိုေ မ ဆက လက ရှိခေပပ ်း ခေ က နစှ တငွ  

အမှုရင ဆိိုင ရနိိုင ဖွယ ရှိပါသည ။272 
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posts; Marites  Vitug [ANALYSIS] Duterte crushes free expression amid pandemic, Rappler (4 May 2020), available 

at: https://www.rappler.com/thought-leaders/259453-duterte-crushes-free-expression-coronavirus-pandemic; 

See also: ICJ, Philippines: upholding human rights during a state of public health emergency (27 April 2020), 

available at: https://www.icj.org/philippines-upholding-human-rights-during-a-state-of-public-health-

emergency/ 
272 ICJ communications with partners. 



ဤကမ္  ကပ ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းခေစဉ် ကမ္ တစ ဝှမ ်းရှိ သတင ်းခထ က မ  ်းနငှ   ဘခလ  ဂါမ  ်းက သတင ်းပိို   

အစ ရင ြေံခရ်းသ ်းသည   ခဆ င ရွက ြေ က အတွက  ၎င ်းတိို  ကိိုလည ်း နိိုင ငမံ  ်းက ပစ မှတ ထ ်းလ ြေ  ပါသည  - 

• ကလမဘ ေေီးယ န ိုင့်ငတံွင  အွေ လိိုင ်းသတင ်းဆိိုက တစ ြေို၏ ေါရိိုက တ  ဖစ ခသ  Sovann Rithy က 

ဝေ ကက ်းြေ ိုပ  Hun Sen ၏ မိေ  ြွေေ ်းမှ အစတိ အပိိုင ်းတစ ြေိုအ ်း ၎င ်း၏ ကိိုယ ပိိုင  Facebook စ မ က န ှ 

ခပေါ်တွင  ကူ်းယူခဖ   ပ ြေင ်းအတွက   ပစ မှုဆိိုင ရ ဥပခေ (Criminal Code) အရ “ရ ဇဝတ မှုက ျူ်းလွေ  

ခအ င  လှုံွဲ့ခဆ   ြေင ်း”  ဖင   အမှုဖွင  အခရ်းယူြံေြေ  ရပါသည ။273 

• တ နီေးရှ ေးန ိုင့်ငတွံင  ဘခလ  ဂါ Anis Mabrouki နငှ   Hajer Awadi တိို  က ၎င ်းတိို   Facebook အခက င   

မ  ်းတွင  တင  ပြေ  ခသ  ဗွ ေ ယိိုမ  ်းခ က င   ရ ဇသတ ကက ်း(Penal Code) အရ အသခရဖ က မှု၊ 

“အစိို်းရအရ ရှိမ  ်းကိို ခစ  က ်းမှု” နငှ   “အမ  ်း ပည သအူခပေါ် အခန ှင  အယှက  ဖစ ခစမှု” တိို ဖင   

ဖမ ်းဆ ်းထေိ ်းသမိ ်းြံေြေ  ရပါသည ။ အဆိိုပါဗွ ေ ယိိုမ  ်းတွင  အစိို်းရ၏ အဂတိလိိုက စ ်းမှုနငှ   ခလ   ခ က်း 

လံိုခလ က စွ ခပ်းရေ  သိို  မဟိုတ  အစ ်းအစ  ပတ ခတ က မှုမ  ်းကိို ခ ဖရှင ်းရေ  နိိုင ငခံတ  ၏ 

ပ က ကွက မှု မ  ်းကိို မ ်းခမ င ်းထိို်းခဖ   ပြေ  ပါသည ။274 

• ရဝမ့်ေါန ိုင့်ငတွံင  အွေ လိိုင ်းသတင ်းဌ ေတစ ြေိုအတွက  အလိုပ လိုပ ြေ  ခသ  ဘခလ  ဂါ Valentin 

Muhirwa နငှ   David Byiringiro တိို  သည  အစိို်းရ၏ Lockdown အစ အမမံ  ်းကိို 

အ ဏ သက ဝင ခစခသ  စစ သ ်းမ  ်းက မိုေေိ ်းမှုက ျူ်းလွေ ခ က င ်း စွပ စွ ြေ က မ  ်းကိို ၎င ်းတိို  ၏ 

YouTube တွင  တင  ပြေ  ပပ ်းခေ က  ဖမ ်းဆ ်းြံေြေ  ရပါသည ။275 ၎င ်းတိို  သည  စ ်းခသ က ကိုေ မ  ်း 

 ဖေ  ခဝြွေင  ကိို အ ဏ ပိိုင မ  ်းထမှံ ခတ င ်းြံေပပ ်းခေ က  အစ ်းအစ  ဖေ  ခဝမှုဆိိုင ရ  COVID-19 

စည ်းမ ဉ််းမ  ်း ြေ ိို်းခဖ က ခ က င ်း စွပ စွ ြေံြေ ရပါသည ။276 

• ထ ိုင့်ေးန ိုင့်ငတံွင  “Queen of Spades” ဟိုခြေေါ်ခသ  စံိုစမ ်းစစ ခဆ်းမှု ပိုလိုပ သည   အမည မသ ိ

Facebook Page တစ ြေို၏ ပိိုင ရငှ သည  Computer-related Crimes Act ြေ ိို်းခဖ က  ြေင ်းအတွက  

ရ မ  ်းက ပိုေ မတပ  အခရ်းယူြေရံမည ၊ ၎င ်းက မည သူမည ဝါ ဖစ သည ကိို လူသရိှင  က ်း 

ထိုတ ခဖ  ြေံရမည ဟို ပြေိမ ်းခ ြေ က ြံေြေ  ရခ က င ်း သတင ်းရရှိြေ  ပါသည ။ ၎င ်းပြေမိ ်းခ ြေ က မှုသည  

 ပည တွင ်း၌ PPE အလွေ အမင ်း ပတ ခတ က ခေစဥ  တရိုတ  ပည မှ န ှခြေါင ်းစည ်းဝယ သူမ  ်းထ ံ

 
273 Committee to Protect Journalists, Cambodian journalist Sovann Rithy detained for quoting prime minister on 

COVID-19 (9 April 2020), available at: https://cpj.org/2020/04/cambodian-journalist-sovann-rithy-detained-for-

quo.php. 
274 Amnesty International, Tunisia: End prosecution of bloggers for criticizing government's response to COVID-19 

(21 April 2020), available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/tunisia-end-prosecution-of-

bloggers-for-criticizing- governments-response-to-covid19/ 
275 Human Rights Watch, Rwanda: Lockdown Arrests, Abuses Surge (24 April 2020), available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/04/24/rwanda-lockdown-arrests-abuses-surge. 
276 Id.; အ ြေ ်းအွေ လိိုင ်းသတင ်းြေ ေ ေယ လ မ  ်း၏ ပိိုင ရှင မ  ်း ဖစ ခသ  Theoneste Nsengimana နငှ   Cyuma Hassan၊ နငှ   

Hassan ၏ ယ ဉ်ခမ င ်း Fidèle Komezusenge တိို  လည ်း COVID-19 Lockdown စည ်းမ ဉ််းြေ ိို်းခဖ က မှုမ  ်းနငှ   လိမ လည မှု ဖင   

စွပ စွ ြေံရပပ ်း ဖမ ်းဆ ်းြေံြေ  ရပါသည ။ 



န ှခြေါင ်းစည ်းမ  ်း တရ ်းမဝင တင ပိို  ခရ င ်းြေ မှုတွင ပါဝင ခသ  ေ မည ကက ်းနိိုင ငခံရ်းသမ ်းတစ ဥ ်းနငှ   

ေ ်းကပ စွ  ဆက စပ  ခေသမူ  ်းကိို  ပသသည   ဓါတ ပံိုမ  ်း တင ြေ  ခ က င ်း စွပ စွ ြံေရပပ ်းခေ က  

ထိိုသိို  ပြိေမ ်းခ ြေ က မှုမ  ်း  ဖစ ခပေါ်လ ြေ   ြေင ်း  ဖစ ပါသည ။277  

အွေ လိိုင ်းတွင  လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  ၊ ထင  မင ယူဆြွေင  နငှ   သတင ်းအြေ က အလက ရရှိြွေင  မ  ်းကိို 

က င  သံို်းခသ  လူပိုဂိ္ိုလ မ  ်းကိိုလည ်း နိိုင ငမံ  ်းက ဥခပေြေ ိို်းခဖ က သည ဟို စွပ စွ ၍ တစထက တစပိိုမိို 

ပစ မှတ  ထ ်းလ ြေ  ပါသည ။ 

• ဗီယက့်နမ့်န ိုင့်ငတံွင  Facebook အသံို်း ပိုသူတစ ဥ ်းသည  ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းမှုနငှ  ပတ သက ၍  

Facebook ခပေါ်တငွ  နိိုင ငခံတ  ပိိုင  မ ေ ယ မ  ်းက မရရှခိသ်းခသ  ခဆ င ်းပါ်းခပါင ်း ၂၀၀ အထက  

 ဖေ  ခဝခရ်းသ ်းမှုအတွက  “ေ မိိုကခရစ ဆိိုင ရ  လွတ လပ ြွေင  မ  ်းကိို အလွ သံို်းစ ်း ပိုမှု” သိို  မဟိုတ  

“နိိုင ငခံတ  ကိိုဆေ  က င ဝါေ ဖေ မှု” တိို   ဖင   ရ ဇသတ ကက ်းအရ စွပ စွ ၊ စွ ြေ က တင ြံေြေ  ရက  အမ  ်းဆံို်း 

ြေိုနစှ နစှ မှ နစှ နစှ  ဆယ အထ ိခထ င ေဏ ြေ မှတ ြံေရနိိုင ပါသည ။278  

• ကလမဘ ေေီးယ ေးန ိုင့်ငတံငွ  မတ လ၌ ၁၄နစှ အရွယ  မိေ ်းကခလ်းတစ ဥ ်းက ဗိိုင ်းရပ စ နငှ  ပတ သက ၍ 

အွေ လိိုင ်းခပေါ်တွင  သတင ်းမှ ်းမ  ်းတင ြေ  သည ဟို စွပ စွ ြေံရက  ဖမ ်းဆ ်းစစ ခဆ်းြံေြေ  ရပါသည ။ 

သူမသည  သမူ ခေထိိုင ခသ   ပည ေယ နငှ   တက ခေခသ ခက  င ်းတငွ  COVID-19 ကူ်းစက မှုမ  ်းနငှ   

ပတ သက ၍ သူမ၏ စိို်းရိမ စတိ မ  ်းအခ က င ်းကိို သူမ၏ ဆိိုရှယ လ မ ေ ယ ခအက င  တွင  

ခရ်းသ ်းခဖ   ပြေ  ပါသည ။279 

• ဘဂက  ေးလေ ရှ့်န ိုင့်ငတံွင  ခမလ၌ က တွေ ်းဆရ  Ahmed Kabir Kishoree နငှ   စ ခရ်းဆရ  

Mushtaq Ahmed တိို  က Facebook စ မ က န ှခပေါ်တွင  COVID-19 နငှ  ပတ သက ခသ  

သတင ်းအစ ရင ြံေတင   ပမှုမ  ်း၊ နိိုင ငခံရ်းက တွေ ်းမ  ်းနငှ   Facebook Status ခရ်းသ ်းတင  ပြေ  ခသ  

Facebook Page ၏ Administrators မ  ်း  ဖစ ခေခသ ခ က င   Digital Security Act အရ 

ခထ င ေဏ  ြေ မှတ ြေ  ပါသည ။280 

 
277 Khaosod English, Investigators seeking mask hoarding ring whistleblower (10 April 2020), available at: 

https://www.khaosodenglish.com/politics/2020/04/10/investigators-seeking-mask-hoarding-ring-whistleblower/ 
278 Defend the Defenders, Vietnamese Well-known Facebooker Threatened with Heavy Punishment For 

Disseminating News on Covid-19 (28 March 2020), available at: 

https://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2020/03/28/vietnamese-well-known- facebooker-threatened-

with-heavy-punishment-for-posting-on-covid-19/; ICJ, Southeast Asia: States must respect and protect rights in 

combating misinformation online relating to COVID-19 (1 April 2020), available at: https://www.icj.org/wp- 

content/uploads/2020/04/SEAsia-COVID-and-Rights-Online-Press-Statement-2020-ENG.pdf. 
279 Id.; Human Rights Watch, Cambodia: COVID-19 Clampdown on Free Speech (24 March 2020), available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/03/24/cambodia-covid-19-clampdown-free-speech. 
280 Z Islam and M Saad, Digital Security Act: 11 sued, two sent to jail, Daily Star (7 May 2020), available at: 

https://www.thedailystar.net/frontpage/news/digital-security-act-11-sued-two-sent-jail-1900228. 



COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ သတင ်းမှ ်းမ  ်းတိိုက ဖ က ရေ  ရည ရွယ  ပဋ္ဌ ေ ်းြေ  ခသ  ဥပခေမ  ်း 

က င  သံို်းမှုခ က င   လွတ လပ စွ  ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  နငှ   က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းမ  ်း 

ြေ ိို်းခဖ က ြေံရမှု ဖစ ခပေါ် နိိုင ခ ြေ အနတရ ယ မ  ်း ပိို၍ မင  တက လ ခစခလ ရှိပါသည ။ အဆိိုပါဥပခေမ  ်းသည  

နိိုင ငတံက ဥပခေအ ်း ြေ ိို်းခဖ က ခလ ရှိပပ ်း၊ အမ  ်းလိိုအပ ခသ  သတင ်းအြေ က အလက  စ ်းဆင ်းမှုနငှ   

ထခိရ က ခသ  ခဆွ်းခန်ွးခ ပ ဆိိုမှု၊ အစိို်းရမူဝါေအခပေါ် က ိို်းခ က င ်းဆ ခလ   သည   ခဝဖေ မှုမ  ်း 

 ပိုလိုပ  ြေင ်းကိိုလည ်း  အဟေ   အတ ်း ဖစ ခစခလ ရှိပါသည ။ ၎င ်းတိို  သည  က ေ ်းမ ခရ်းပည ရှင မ  ်း၊ 

မူဝါေြေ မှတ သူမ ်းနငှ   မ ေ ယ တိို  အ က ်း အပါအဝင  လူပိုဂိ္ိုလ မ  ်းအ က ်း ခ က က ရံွ ွဲ့ မှုနငှ   

မိမိကိိုယ မိမိဆင ဆ  ပိုလိုပ မှုတိို    ဖစ လ နိိုင ခစသည   အနတရ ယ ကိိုလည ်း သွတ သွင ်းခပ်းပါသည ။ COVID-19 

ကူ်းစက  ပေ  ပွ ်းမှုအ ်း ခလျှ  ြေ နိိုင ြေ  ခသ  နိိုင ငမံ  ်း၏ အခတွွဲ့အ ကံိုမ  ်းအရ အစိို်းရ၏ ပွင  လင ်း မင သ မှုနငှ   

COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ တိက ပပ ်း တသတ မတ တည ်း ဖစ ခသ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းအ ်း 

အမ  ်းအ ပ ်းရရှိနိိုင မှုသည  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းနငှ   ကပ ခရ ဂါကိို တိိုက ဖ က  ြေင ်းအတကွ  

ပိိုမိိုထခိရ က သည   ေည ်းလမ ်းတစ ရပ  ဖစ ခ က င ်း ခတွွဲ့ ရှရိပါသည ။ 

 

၃။ အစိ ်းရအြွွဲွှေ့အစည ်းနငှော့ တ ဝန ရိှသမူျ ်းမှ COVID-19 ဆိ င ရ  လ ပ  က သတင ်းမျ ်းဖြန ော့ ချိတနမှု 

နိိုင ငခံတ  အစိို်းရမ  ်းအခေ ဖင   COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ “သတင ်းအမှ ်းမ  ်း” ကိို ထေိ ်းခက  င ်းရေ  

ရည ရွယ သည  တိိုင  အြေ ိိုွဲ့ခသ အစိို်းရအရ ရှိမ  ်းသည  ၎င ်းတိို  ကိိုယ တိိုင  COVID-19 

သတင ်းမှ ်းမ  ်း ဖေ  ခဝ၍ က ေ ်းမ ခရ်းနငှ   လံို ြံေိုခရ်းဆိိုင ရ  အနတရ ယ မ  ်းကိို ပိို၍ဆိို်းဝါ်းခစသည  အ ပင  

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း ရရှိခရ်းကိိုလည ်း ထြိေိိုက ခစပါသည ။ 

ဇွေ လအခစ ပိိုင ်းတွင  ဘရ ဇီေးန ိုင့်င၏ံ က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ကက ်းဌ ေသည  ဘရ ဇ ်းနိိုင င၌ံ COVID-19 ကမ္   

ကပ ခရ ဂါ ဖံွွဲ့ ပဖိို်းခ ပ င ်းလ လ မှုကိို ပသခသ  အခသ်းစတိ အြေ က အလက မ  ်းကိို အစိို်းရအင တ ေက  

စ မ က န ှတစ ြေိုမှ ဖယ ရှ ်းြေ  ပါသည ။281 အဆိိုပါအြေ က အလက မ  ်းအစ ်း ခေစဉ်ခသဆံို်းမှုအခရအတကွ ကိို 

သ လျှင  ထိုတ  ပေ ခ ကည ရေ  ဆံို်း ဖတ ြေ  ပါသည ။282 ထိိုဆံို်း ဖတ ြေ က ခ က င    ပည သူမ  ်းက 

အကက ်းအက ယ အတိိုက အြံေ ပိုြေ   ကပပ ်း ဥပခေဆိိုင ရ  စေိ ခြေေါ်မှုတစ ရပ  ခပေါ်ခပါက ခစြေ  ခ က င ်း သတင ်း 

ရရှိထ ်းပါသည ။283 ဘရ ဇ ်းနိိုင င၏ံ တရ ်းလွှတ ခတ  ြေ ိုပ က က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ကက ်းဌ ေအ ်း COVID-19 

 
281 La República, Bolsonaro defiende la entrega parcial y mas tardía de los datos de covid-19 en Brasil (6 June 

2020), available at: https://www.larepublica.co/globoeconomia/bolsonaro-defiende-la-entrega-parcial-y-mas-

tardia-de-los-datos-de-covid-19- en-brasil-3015547 (in Spanish) 
282 Agencia Brasil, La Corte Suprema ordena al Gobierno publicar datos totales de la COVID (9 June 2020), 

available at: https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/justica/noticia/2020-06/la-corte-suprema-ordena-al-gobierno-

publicar-datos-totales-de-la- covid (in Spanish) 
283 L Paraguassu and J McGeever, Brazil restores detailed COVID-19 data after Supreme Court ruling, Reuters (10 

June 2020), available at: https://news.abs-cbn.com/overseas/06/10/20/brazil-restores-detailed-covid-19-data-

after-supreme-court- ruling?fbclid=IwAR22V1NQfLb1AZQYxbe82Hl54MbQlQM553ZPdXejBQ_ncn1j-



အတည  ပိုကူ်းစက မှုမ  ်းနငှ   ခသဆံို်းမှုမ  ်းနငှ  ပတ သက ၍ ခပါင ်းစည ်းထ ်းခသ  အြေ က အလက မ  ်း 

ထိုတ  ပေ  ြေင ်းကိို  ပေ လည စတင ရေ  အမိေ  ခပ်းြေ  ပါသည ။ 

န ဂရ ဂွါနိ င င တွင လည ်း အစိို်းရက နိိုင ငတွံင ်း ဗိိုင ်းရပ စ  ပေ  နှံ  မှုကိို ခလျှ  ခပါ ခဖ   ပြေ  ပံို ခပေါ်ပါသည ။284 

အလ ်းတပူင  သတင ်းနငှ  စ ေယ ဇင ်းကေ  သတ ပိတ ပင မှုမ  ်းကိို နစှ ခပါင ်းမ  ်းစွ  လိုပ ခဆ င လ ြေ  ခသ  

တ  ခ့်မန့်နစစတန့်န ိုင့်င ံနငှ   လပမ က့်က ိုရီေးယ ေးနိိုင ငတိံို  တွင  COVID-19 အတည  ပိုကူ်းစက မှုမ  ်း မရှိ ြေင ်းသည  

ခလျှ  ခပါ တင  ပ ြေင ်း သိို  မဟိုတ  အြေ က အလက မ  ်းကိို လိမ လည  ြေင ်းတိို  ရှိနိိုင ခ က င ်း မှေ ်းဆမှုမ  ်း 

ရှိလ ခစြေ  ပါသည ။285 

နိိုင ငခံြေါင ်းခဆ င မ  ်းအပါအဝင  အစိို်းရအရ ရှိမ  ်းသည  COVID-19 နငှ  ပတ သက ၍ မှ ်းယွင ်းပပ ်း 

အနတရ ယ ရှိခေလင  ကစ ်း ေ ်းခထ င ခက င ်းသည   ထိုတ  ပေ ြေ က မ  ်းကိိုသ  လူမှုကွေ ရက နငှ   

အ ြေ ်းခေရ မ  ်းတွင  ထိုတ  ပေ ြေ    ကပါ သည ။ - 

• ဘရ ဇီေးန ိုင့်ငတံွင  သမမတ Jair Bolsonaro က COVID-19  ဖစ ပွ ်းခေစဉ်အတွင ်း Quarantine အစ  

အမံမ  ်း ခဆ င ရွက ရေ  လိိုအပ ြေ က ကိို ခပေါ်ခပေါ်ထင ထင  ခမ်းြွေေ ်းထိုတ ြေ  ပါသည ။ ၎င ်းသည  ဘရ ဇ ်း 

နိိုင င၏ံ က ေ ်းမ ခရ်းဝေ ကက ်းဌ ေနငှ   ကမ္  က ေ ်းမ ခရ်းအဖွ ွဲ့အစည ်း (WHO) တိို  မှ အ ကံ ပိုထ ်းခသ  

Quarantine ဆိိုင ရ  အစ အမံမ  ်းကိို ကိိုယ တိိုင ြေ ိို်းခဖ က သည   ဗွ ေ ယိိုအ ်း Twitter ခပေါ်တွင  

တင ြေ  ပါ သည ။ အဆိိုပါသမမတသည  ခေ က ထပ  Tweet တစ ြေိုတွင   သပိပံေည ်းက  

သက ခသအခထ က အထ ်း မရှိခသ  လည ်း COVID-19 ကိို ကိုသရေ အတွက  Chloroquine သည  

ထခိရ က ခ က င ်း အြေိိုင အမ  ခထ က ြံေြေ  ပါသည ။286 ခေ က ပိိုင ်းတငွ  Twitter မှ အဆိိုပါ Tweet 

 

Hu9s94c4HQ; Paula Ramon, Brazil accused of manipulating coronavirus toll, Agence France-Presse (9 June 2020), 

available at: https://news.abs- cbn.com/spotlight/06/09/20/brazil-accused-of-manipulating-coronavirus-toll. 
284 W Miranda, Sandinista leaders fall victim to coronavirus outbreak they downplayed, The Guardian (8 June 

2020), available at: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/08/nicaragua-coronavirus-sandinista-leaders-

fall-victim. 
285 Al Jazeera, Which countries have not reported any coronavirus cases? (18 June 2020), available at: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/countries-reported-coronavirus-cases-200412093314762.html; The 

Conversation, How Central Asia’s authoritarian regimes have used coronavirus to their advantage (21 May 2020), 

available at: https://theconversation.com/how-central-asias-authoritarian-regimes-have-used-coronavirus-to-

their-advantage-138498; P Leonard, Turkmenistan has not banned “coronavirus”, Eurasianet (1 April 2020), 

available at: https://eurasianet.org/perspectives-turkmenistan-has-not-banned-coronavirus. 
286 A C Fabio, True to form Bolsanaro backs Chloroquione despite lack of scientific evidence, The Brazilian Report 

(9 April 2020), available at: https://brazilian.report/power/2020/04/09/why-is-bolsonaro-so-keen-on-chloroquine-

treat-covid-19/. 



မ  ်းကိို ဖယ ရှ ်း၍ ၎င ်းတိို  အ ်း ဖယ  ရှ ်းြေ  ရသည   အခ က င ်းအရင ်းကိို ရှင ်း ပခသ  

အသခိပ်းစ တစ ခစ င  ဖင   အစ ်းထိို်းြေ  ပါသည ။287 

• ဗန့်နဇွွဲ  ေးန ိုင့်ငတံွင  COVID-19 ကိို က ကွယ ရေ ရည ရွယ ခသ  အမိ တွင ်း ဖစ စပ ခဆ်းတစ မ ိို်းကိို 

အသံို်း ပိုရေ အ ကံ ပိုထ ်းသည   သမမတ Nicolas Maduro ၏ Tweet တစ ြေိုကိို Twitter က 

ဖယ ရှ ်းြေ   ပါသည ။ အဆိိုပါပိို  စ သည  ဗိိုင ်းရပ စ ကိို က ကွယ ရေ  သိို  မဟိုတ  ကိုသရေ  

သက ခသ ပနိိုင ခသ  ခဆ်းဝါ်း မခတွွဲ့ ရှိခသ်းခ က င ်း WHO ၏ ခတွွဲ့ ရှိြေ က နငှ   

ဆေ  က င ခေပါသည ။288 

• ဘ ီ ရိုဇ့်န ိုင့်ငတံွင  သမမတ Alexander Lukashenko က ခဗ  ေ က အရက ၊ ခဟ  က ကစ ်း ြေင ်းနငှ   

ရိို ်းရ ခြေ ်းထိုတ ြေေ ်းသည  COVID-19 ကိို ကိုသနိိုင ခ က င ်း မ ေ ယ တစ ြေိုနငှ  အင တ ဗ ျူ်းတွင  မတ လ 

ခန ှင ်းပိိုင ၌ ခ ပ  က ်းြေ  ပါသည ။289 

• နီလပါန ိုင့်ငတံွင  ဝေ ကက ်းြေ ိုပ  Oli က ေ ခပါနိိုင ငသံည  လတ ဆတ ခသ ခလကိို ရှျူရှု ိက ပပ ်း ၎င ်းတိို  ၏ ခေ   

စဉ်စ ်းသံို်းခသ အစ ်းအစ ်းတွင  ဂ င ်း၊  ကက သွေ  ဖျူနငှ   ေနငွ ်းအဓိကပါဝင ခသ အခ က င ်း 

COVID-19 အတွက  “ကိိုယ ြေံအ ်းပိိုမိိုခက င ်းမွေ ခ က င ်း” လွှတ ခတ  ထ တွင  

အကကိမ ကကိမ ခ ပ ဆိိုြေ  ပါသည ။290 

 

 
287 Agence France-Presse, Twitter removes two Bolsonaro tweets questioning virus quarantine, Jakarta Post (30 

March 2020), available at: https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/30/twitter-removes-two-bolsonaro-

tweets-questioning-virus- quarantine.html. 
288 BBC, Coronavirus: World leaders’ posts deleted over fake news (31 March 2020), available at: 

https://www.bbc.com/news/technology-52106321; K Lyons, Twitter removes tweets by Brazil, Venezuela 

presidents for violating COVID-19 content rules, The Verge (30 March 2020), available at: 

https://www.theverge.com/2020/3/30/21199845/twitter-tweets-brazil-venezuela-presidents-covid-19-

coronavirus-jair- bolsonaro-maduro. Twitter ၏ COVID-19 အခ က င ်းအရ ဆိိုင ရ  မူဝါေတွင  WHO က  သိို  ခသ  

“တစ ကမ္ လံို်းဆိိုင ရ နငှ    ပည တွင ်း  ပည သူ  က ေ ်းမ ခရ်းသတင ်းအြေ က အလက မ  ်းအတွက  

ခ ပ ခရ်းဆိိုပိိုင ြေွင  ရှိခသ အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်း၏ လမ ်းညွှေ ြေ က “နငှ   ဆေ  က င ခသ  ပိို  စ မ  ်းအ ်း ပယ ဖ က  ြေင ်း ပါဝင သည ။ See 

Twitter, Coronavirus: Staying safe and informed on Twitter (3 April 2020), available at: 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/covid-19.html; Twitter, An update on our continuity 

strategy during COVID-19 (16 March 2020), available at: 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/An-update-on-our-continuity- strategy-during-COVID-

19.html 
289 M Ilyushina and N Hodge, Post-Soviet strongmen prescribe vodka, hockey and folk medicine against 

coronavirus, CNN (31 March 2020, available at: https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/soviet-strongmen-

coronavirus-intl/index.html. 
290 B Ghimire, Oli peddles in mistruths and sidesteps criticism before Parliament (10 June 2020): 

https://kathmandupost.com/national/2020/06/10/oli-peddles-in-mistruths-and-sidesteps-criticism-before-

parliament. 



၄။ COVID-19 နငှော့  လ ပ  က သတင ်းမျ ်းဆိ င ရ  အ က ဖပျုချက မျ ်း 

ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုြွေင  ၊ ထင  မင ယူဆြွေင  နငှ   သတင ်းအြေ က အလက ရရှိြွေင  မ  ်းကိို က ကွယ နိိုင ခစရေ  

နိိုင ငခံတ  အစိို်းရမ  ်းအခေ ဖင   ခအ က ပါအစ အမံမ  ်းကိို ခဆ င ရွက သင  ပါသည  - 

• အွေ လိိုင ်းတွင  ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုမှုနငှ   သတင ်းအြေ က အလက ဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းမ  ်း 

ကေ  သတ  ြေင ်း နငှ  ပတ သက ခသ  မည သည  ဥပခေ၊ စည ်းမ ဉ််း သိို  မဟိုတ  ဥပခေမူခဘ င  

ခရ်းဆွ ခဖ  ခဆ င ရ တွင  အရပ ဘက လူ  အဖွ ွဲ့အစည ်းကိိုယ စ ်းလှယ မ  ်း၊ ဘ သ ရပ ဆိိုင ရ  

ပည ရှင ၊ ခရှ ွဲ့ခေမ  ်း၊ ေည ်းပည  က မ ်းက င သူမ  ်းနငှ   အ ြေ ်းလွတ လပ ခသ  

မူဝါေအ ကံခပ်းပိုဂိ္ိုလ မ  ်း သိို  မဟိုတ  က မ ်းက င သူမ  ်း အပါအဝင  အမ  ်း ပည သ၏ူ 

ထခိရ က ခသ ပါဝင ခဆ င ရွက မှုရှိခစရေ ။ 

• အစိို်းရအဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်း၊ အရ ရှိမ  ်း သိို  မဟိုတ  အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းက မှ ်းယွင ်းမှေ ်းသခိသ  သိို  မဟိုတ  

မှ ်းယွင ်းသည ဟို က ိို်းခ က င ်းဆ ခလ   စွ  သသိင  သထိိိုက ခသ  သိို  မဟိုတ  မှေ ကေ ခ က င ်းစစ ခဆ်း 

နိိုင သည   သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို ဂရိုမစိိုက ခ က င ်း  ပသခသ  ထိုတ  ပေ ြေ က မ  ်း 

 ပိုလိုပ  ြေင ်း၊ ကမကထ ပို ြေင ်း၊ အ ်းခပ်း ြေင ်း သိို  မဟိုတ   ဖေ  ခဝ ြေင ်းကိို ခရှ င  ကဉ်ရေ ။291 

• ယံို ကည ရခသ  အစိို်းအရအရ ရှ ိသိို  မဟိုတ  အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းအ ်း COVID-19 ဆိိုင ရ  တိက ခသ  

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို  ဖေ  ခဝရေ  သတ မှတ ခပ်း ြေင ်းနငှ   စနံှုေ ်းမ  ်းြေ ိို်းခဖ က  ြေင ်းအတွက  

 ပစ မှုမခ မ က ခသ   ပစ ေဏ မ  ်းသတ မှတ  ြေင ်း အပါအဝင  COVID-19 ဆိိုင ရ  သတင ်း 

အြေ က အလက မ  ်း ဖေ  ခဝခသ  အစိို်းရအရ ရှိ တစ ဥ ်းြေ င ်း၏ လူအမ  ်းအသံို်း ပိုခသ  အွေ လိိုင ်း နငှ   

ခအ  ဖ လိိုင ်း မ ေ ယ မ  ်း အသံို်း ပိုမှုကိို ခစ င   ကပ စစ ခဆ်း ြေင ်း၊ လမ ်းညွှေ မှုခပ်း ြေင ်းနငှ   

ထေိ ်းခက  င ်း ြေင ်းဆိိုင ရ  ယနတရ ်းမ  ်းနငှ   စနံှုေ ်းမ  ်းကိို အသက ဝင ခအ င ခဆ င ရွက ရေ ။ 

• ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုမှု၊ ထင  မင ယူဆမှုနငှ   သတင ်းအြေ က အလက ဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို  ပစ မှု 

ခ မ က ခစခသ  သိို  မဟိုတ  မခလ   မကေ  ကေ  သတ ခသ  မည သည  ဥပခေ၊ စည ်းမ ဉ််း သိို  မဟိုတ  

ဥပခေမူခဘ င ကိိုမဆိို အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေနငှ  အည  အစ ်းထိို်း ပဋ္ဌ ေ ်းရေ  သိို  မ 

ဟိုတ   ပင ဆင ရေ ။292 

• အွေ လိိုင ်းခပေါ် ရှိ အခ က င ်းအရ မ  ်းအခပေါ် ြေ မှတ ထ ်းသည   မည သည  ကေ  သတ ြေ က မ  ်းကိိုမဆိို 

က ဉ််းခ မ င ်းစွ  ြေ ိေ ဆသတ မှတ ပပ ်း ေည ်းလမ ်းတက လိုပ ငေ ်းစဉ်ဆိိုင ရ  သတ မတှ ြေ က မ  ်း၊  ဥပခေ 

 ဖင    ပဋ္ဌ ေ ်းသတ မှတ မှု၊ လိိုအပ မှုနငှ   တရ ်းဝင မှုတိို  အပါအဝင အ ်း အ ပည  ပည ဆိိုင ရ  

လူ  အြွေင  အခရ်း ဥပခေ၊ စနံှုေ ်းတိို  နငှ   ည ညွတ ခစရေ ။293 

• အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေနငှ  မည ညွတ သည   ဥပခေြေ ိို်းခဖ က မှုမ  ်း ဖင   စွပ စွ ၍ 

 ပစ မှု ဆိိုင ရ စွ ြေ က တင  ဖမ ်းဆ ်းထေိ ်းသမိ ်းြေံထ ်းရသူအ ်းလံို်းကိို လွှတ ခပ်းရေ ။ 

 
291 UNSR FoE report, April 2020, para 44. 
292 Id. 
293 UNSR FoE report, April 2020, para 44. 



 

(ဂ) ) COVID-19 နငှော့ သက ဆိ င သညော့  တစ ငော့  ကညော့ ဖခင ်း၊ ပ ဂဂလကိလတွ လပ မှုနငှော့  ကျန ်းမ တရ်း 

ရပ ရွ လူထိုအ က ်း COVID-19 ကူ်းစက  ပေ  ပွ ်းမှုကိို ထေိ ်းြေ ိုပ ရေ  ကကိို်းပမ ်းမှုတစ ရပ အ ဖစ  

နိိုင ငမံ  ်းစွ သည 294  COVID-19 ခရ ဂါပိို်းရှိသူနငှ   ထခိတွွဲ့ ြေ  ခသ သူမ  ်းကိို ခ ြေရ ြံေထိုတ ခဖ  သည   

“Contact Tracing” ကိို အသံို်း ပိုြေ   ကပပ ်း အဆိိုပါေည ်းလမ ်းအ ်း “စေစ တက အသံို်း ပိုပါက” 

ထခိရ က မှုရှိနိိုင ခ က င ်း WHO က ထိုတ  ပေ  ထ ်းပါသည ။295 ထခိရ က ခသ  Contact Tracing သည  

က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  သတင ်းအြေ က အလက ရရှမိှုကိို ပိိုမိိုအ ်းခက င ်းခစနိိုင သည  အ ပင  က ေ ်းမ ခရ်း 

ဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်းကိို က ကွယ ခပ်းနိိုင ပါသည ။ သိို  ခသ   Contact Tracing အစ အမံမ  ်းကိို 

ခအ က ပါတိို  မပါဘ  ခရ်းဆွ  အခက င အထည ခဖ  ပါက ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ  လံို ြံေိုမှုဆိိုင ရ  

စိို်းရမိ မှုမ  ်းလည ်း  ဖစ ခပေါ်လ ခစနိိုင ပါသည  - 

• ၎င ်းတိို  ၏ အက ံို်းဝင မှုေယ ပယ နငှ   ရည ရွယ ြေ က ကိို တိတိက က သတ မှတ  ြေင ်း၊ 

• ခ ြေရ ြံေရခသ  သူမ  ်းအ ်း လံိုခလ က စွ အသခိပ်း ြေင ်း နငှ   

• ခက က ြေံရရှိခသ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း အသံို်း ပိုမှုအခပေါ် လံိုခလ က ခသ  စည ်းမ ဉ််းမ  ်း 

ြေ မှတ ထ ်းခ က င ်း ခသြေ  ခစရေ ။ 

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်း ခက က ြံေရယူရ တွင   ပည သူ  က ေ ်းမ ခရ်းအက ိို်းစ ်းပွ ်းအတွက   ပည သူမ  ်း၏ 

အြွေင  အခရ်းမ  ်းကိို ရရှိခစရေ ပ က ကွက  ြေင ်းသည  ICESCR အရ က ကွယ ထ ်းခသ  “မိမိသခဘ ဆနဒ 

 
294 AFP, Contact tracing apps: Which countries are doing what (29 April 2020), available at: 

https://health.economictimes.indiatimes.com/news/diagnostics/contact-tracing-apps-which-countries-are-doing- 

what/75440095; Y Huang , M Sun and Y Sui, How Digital Contact Tracing Slowed Covid-19 in East Asia, Harvard 

Business Review (15 April 2020) (“HBR, April 2020”), available at: https://hbr.org/2020/04/how-digital-contact-

tracing-slowed-covid- 19-in-east-asia. 
295 P Howell O'Neill, T Ryan-Mosley, B Johnson, A flood of coronavirus apps are tracking us. Now it’s time to keep 

track of them., MIT Technology Review (7 May 2020), available at: 

https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracing-tracker/; WHO, Contact 

tracing in the context of COVID-19 (10 May 2020), available at: https://www.who.int/publications/i/item/contact-

tracing-in-the-context-of- covid-19; WHO, Contact tracing (9 May 2020), available at: https://www.who.int/news-

room/q-a-detail/contact-tracing; WHO, Contact tracing during an outbreak of Ebola virus disease (2014), 

available at: https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/contact-tracing-guidelines/en/: 

“ခရ ဂါဆက လက  ပေ  ပွ ်းမှုကိို တ ်းဆ ်းက ကွယ ရေ  ခရ ဂါပိို်းနငှ  ထိခတွွဲ့ထ ်းခသ သူမ  ်းအ ်း ခဖ  ထိုတ  ြေင ်း၊ ဆေ ်းစစ  

 ြေင ်းနငှ   စ မံြေေ  ြေွ  ြေင ်းလိုပ ငေ ်းစဉ်။ စေစ တက က င  သံို်းပါက ထိခတွွဲ့ မှုလမ ်းခ က င ်းခဖ  ထိုတ  ြေင ်း ဖင   

ကူ်းစက ခရ ဂါတစ ြေို ၏  ပေ ပွ ်းမှုကွင ်းဆက ကိို ြေ ိို်းဖ က နိိုင ခသ ခ က င   ကူ်းစက ခရ ဂါ ဖစ ပွ ်းမှုမ  ်းကိို 

ထိေ ်းြေ ိုပ  ြေင ်းအတွက  မရှိမ ဖစ လိိုအပ  ခသ   ပည သူ  က ေ ်းမ ခရ်းေည ်းလမ ်းတစ ရပ  ဖစ သည ။ COVID-19 အတွက  

Contact Tracing တွင  COVID-10 ခရ ဂါပိို်းနငှ   ထိခတွွဲ့ ြေ  နိိုင ခသ သူမ  ်းအ ်း ခဖ  ထိုတ ပပ ်း ခေ က ဆံို်းထိခတွွဲ့ မှုမှ 

၁၄ရက အတွက  ခေ  စဉ်ခစ င   ကည  ရေ  လိိုအပ သည ။” 



မပါဘ ခဆ်းဝါ်းကိုသ ြေင ်း”မ ှ ကင ်းလွတ ြွေင  ကိို ြေ ိို်းခဖ က ရ  ခရ က နိိုင ပါသည ။296 COVID-19 အ ်း 

တိိုက ဖ က ရေ  ခက က ယူသမိ ်းဆည ်းထ ်းခသ  အြေ က အလက မ  ်းအ ်း အစိို်းရက COVID-19 က ကယွ  

ခရ်းနငှ  မသက ဆိိုင ခသ  ကိစစရပ မ  ်းအတွက  အသံို်း ပိုနိိုင ခြေ သည လည ်း ကက ်းမ ်းခသ  အနတရ ယ  ဖစ သည ။ 

ထိို  ခ က င   အ ပည  ပည ဆိိုင ရ လူ  အြွေင  အခရ်း ဥပခေ၊ စနံှုေ ်းမ  ်းနငှ   ကိိုက ည ခသ  Contact Tracing 

အစ အမံမ  ်းကိို ခဖ  ခဆ င ရေ  အစိို်းရမ  ်းအ ်း တိိုက တွေ ်းထ ်းြေ  ပပ ်း ဖစ ပါသည ။297 

အဆိိုပါအစ အမံမ  ်းသည  က ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ အြွေင  အခရ်း ြေံစ ်းနိိုင ခစမည   တရ ်းေည ်းလမ ်းက ခသ  

ရည မှေ ်းြေ က   ပည  မ ရေ အတွက  ဥပခေနငှ  ည ညွတ  ြေင ်း၊ ြေွ  ြေ ်းဆက ဆမံှုမရှိ ြေင ်း၊ လိိုအပ မှုရှိ ြေင ်း၊ 

အြေ ိို်းက  ြေင ်းတိို   ရှိသင  ပါသည ။ 

 

 ၁။ COVID-19 က လအတငွ ်းတရ ဂါပိ ်းရိှသနူငှော့  ထတိတွွှေ့သမူျ ်းအ ်း လိ က လ ရှ တြွဖခင ်း နငှော့  

 တစ ငော့  ကညော့ ဖခင ်း 

COVID-19 ကူ်းစက  ပေ  ပွ ်းမှုကိို ခလျှ  ြေ ရေ  ကကိို်းပမ ်းမှုအ ဖစ  Contact Tracing ေည ်းလမ ်းကိို 

အသံို်း ပိုြေ  ခသ  နိိုင ငမံ  ်းတွင  တရိုတ့်န ိုင့်င၊ံ လဟ င့်လက င့်က ိုယ့်ပ ိုင့်အိုပ့်ခ ြုပ့်ခွင့် ရလေသ၊ 

လတ င့်က ိုရီေးယ ေးန ိုင့်င၊ံ စင့်က ပ န ိုင့်င၊ံ အင့်ေ ိုနီေးရှ ေးန ိုင့်င၊ံ ဗီယက့်နမ့်န ိုင့်ငံနငှ   လတ င့်အ  ရ ကန ိုင့်ငမံ  ်း 

ပါဝင ပါသည ။298 ထိိုနိိုင ငမံ  ်းနငှ   အ ြေ ်းခသ  နိိုင ငမံ  ်း၌ Contact Tracing  ပိုလိုပ ရ မ ှ

အြေ က အလက ဆိိုင ရ လံို ြံေိုမှုနငှ  ပတ သက ၍ စေိ ခြေေါ်မှုမ  ်းကိို အဆင  အမ ိို်းမ ိို်း ဖင   ခတွွဲ့  ကံိုြေ  ရပပ ်း 

သ ဓကအြေ ိိုွဲ့ကိို ခအ က ပါအတိိုင ်းခဖ   ပပါသည  - 

• အင့်ေ ိုနီေးရှ ေး နငှ   ဗီယက့်နမ့်နိိုင ငမံ  ်းတွင  အသံို်း ပိုသူ၏သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို 

ခက က ြံေသမိ ်း ဆည ်းသည   အစ အမံမ  ်း ြေ မှတ က င  သံို်းခသ  လည ်း  ပည သူမ  ်း၏ 

ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ  လံို ြံေိုမှုနငှ   လံို ြံေိုခရ်းအခပေါ်  ဖစ လ နိိုင သည  ြေ ိို်းခဖ က မှုမှ က ကွယ ခပ်းခသ  

သတင ်းအြေ က အလက  လံို ြေိံုခရ်းဥပခေမ  ်း  ပဋ္ဌ ေ ်းထ ်း ြေင ်း မရှိပါ။ 

 
296 General Comment 14, para 8. 
297 ICJ, COVID-19: Use of digital surveillance technologies must be human rights compliant (2 April 2020), 

available at: https://www.icj.org/covid-19-use-of-digital-surveillance-technologies-must-be-human-rights-

compliant/ 
298 HBR, April 2020; M Meisenzahl, People arriving in Hong Kong must wear tracking bracelets for 2 weeks or face 

jail time. Here's how they work, Business Insider (4 May 2020) (“Meisenzahl, Business Insider, May 2020”), 

available at: https://www.businessinsider.com/hong-kong-has-tracking-bracelets-to-enforce-coronavirus-

quarantine-2020-4; DPEX, Comparative Review of Contact Tracing Apps in ASEAN countries (28 May 2020) 

(“Contact Tracing Apps in ASEAN, May 2020”) available at: https://www.dpexnetwork.org/research/webinar-

comparative-review-contact-tracing-apps-asean-countries/ 



•    စ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငတံွင  Contact Tracing Application တစ ြေို ဖစ ခသ  “StaySafe” သည  

လူ  အြွေင  အခရ်း အခပေါ် ကက ်းခလ်းခသ စိို်းရိမ ပူပေ မှုမ  ်း ဖစ ခပေါ်ခစပါသည ။ StaySafe အ ်း 

မိတ မဆက ြေင  အမ ိို်းသ ်းကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြေံိုခရ်းခက  မရငှ  (National Privacy 

Commission) က စစ ခဆ်း ြေင ်း မ ပိုြေ  သည  အ ပင 299 COVID-19 ခရ ဂါပိို်းသယ ခဆ င သူမ  ်းကိို 

ခဖ  ထိုတ ရေ  လိိုအပ သည ထက  ခက   လွေ ခသ  လိုပ ခဆ င ြေ က မ  ်းပါဝင ြေ  ပါသည ။ 

ဥပမ အ ်း ဖင   ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြံေိုခရ်းဆိိုင ရ အသခိပ်းမှုသည  အသံို်း ပိုသူအမ  ်းစိုအတွက  

“ေ ်းမလည  နိိုင ခအ င  ရှုပ ခထ်ွးပါသည ။”300 StaySafe ၏ ဝက ဘ ဆိိုေ တွင  

အမ ိို်းမ ိို်းခသ အစိို်းရယူေစ မ  ်းနငှ   အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်း၊ ကိုမပဏ မ  ်းနငှ   Contact Tracing အတကွ  

တ ဝေ မရှိသည   အ ြေ ်းခသ  အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းအ ်း ထိိုစေစ ကိို ဝင ခရ က  ကည  ရှုနိိုင ရေ  

ခတ င ်းဆိိုြွေင   ပိုထ ်းရ  နိိုင ငခံရ်းဆိိုင ရ  မ ဆနဒရငှ မ  ်းနငှ   အလိုပ သမ ်းမ  ်း၏ 

အြေ က အလက မ  ်းကိို  ကည  ရှုြွေင   ပိုထ ်းပပ ်း၊ ကိိုယ ခရ်းကိိုယ  တ အြေ က အလက မ  ်းကိို 

“လိိုအပ သခရွွဲ့” ထေိ ်းသမိ ်းထ ်းနိိုင ပါသည ။301 ဤအြေ က သည  Contact Tracing App မှ 

ခက က ယူထ ်းသည  အြေ က အလက မ  ်းကိို အစိို်းရ သိို  မဟိုတ  အစိို်းရမဟိုတ သူ မ  ်းက 

လူတစ ဥ ်းြေ င ်း၏ ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြံေိုခရ်းနငှ   ခဘ်းကင ်းလံို ြေံိုမှုကိို ြေ ိို်းခဖ က ၍ အသံို်း ပို၊ 

ထေိ ်းသမိ ်း၊ မျှခဝနိိုင သည  အတွက  ကက ်းမ ်းခသ  အနတရ ယ မ  ်း ဖစ ခပေါ်လ ခစပါသည ။ 

• လတ င့်အ  ရ ကန ိုင့်ငတံွင  ဖေ တ ်းအခက င အထည ခဖ  ထ ်းခသ  Tracing Database တငွ  

“ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြံေိုခရ်းအက အကွယ မ  ်း တပါတည ်း” ပါရှပိပ ်း ၎င ်းတိို  တွင  တည ခေရ နငှ   

ခရွွဲ့လ  ်းမှုမ  ်းဆိိုင ရ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းနငှ  ပတ သက ၍ အပတ စဉ်အစ ရင ြံေစ မ  ်း 

လက ြံေရရှသိည   “တ ဝေ ခပ်းအပ ထ ်းခသ တရ ်းသူကက ်းတစ ဥ ်း” ြေေ  အပ  ြေင ်းလည ်းပါဝင သည ။302 

အဆိိုပါတရ ်းသူကက ်းသည  “အြေ က အလက မ  ်းခက က ယူြံေထ ်းရသူမ  ်း၏ ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ  

လံို ြံေိုြွေင  ကိို က ကွယ ရေ  ထပ မံခဆ င ရွက ခရ်းအတကွ  မည သည  အဆင  မ  ်းနငှ  မဆိို လိိုက ေ ရမည   

ညွှေ  က ်းြေ က မ  ်းခပ်းရေ ” လိုပ ပိိုင ြွေင  ရှိပါသည ။303 လူပိုဂ္ိိုလ တစ ဥ ်းြေ င ်း၏ ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ  

လံို ြံေိုခရ်း ရရှိြွေင  ကိို သ မက ခဘ်းကင ်းလံို ြံေိုခရ်းနငှ   ရိုပ ြေနဓ ကိို ခလ်းစ ်းြံေထိိုက ြွေင   (Rights to 

 
299 P Ranada, Borderline spyware’: IT experts raise alarm over Duterte admin contact-tracing app, Rappler (8 June 

2020), available at: https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/263090-borderline-spyware-information-

technology-experts- alarm-stay-safe-app 
300 Contact Tracing Apps in ASEAN, Slide 77. 
301 See StaySafe website, available at: https://www.staysafe.ph/ 
302 J Klaaren, K Breckenridge, F Cachalia, S Fonn, M Veller, South Africa’s COVID-19 Tracing Database: Risks and 

rewards of which doctors should be aware, South African Medical Journal (4 June 2020), available at: 

http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/view/12983/9291 
303 Department of Co-operative Governance and Traditional Affairs. Disaster Management Act, 2002: Amendment 

of regulations issued in terms of section 27(2). Government Gazette No. 43199, 2 April 2020. (Published under 

Government Notice No. R. 446.), s 11H(18), available at: 

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202004/43199rg11078- gon446.pdf 



Security and Bodily Integrity)တိို  ကိိုပါ ြေ ိို်းခဖ က နိိုင ခြေ ရှိခသ ကိုသမှုနငှ   Quarantine 

 ပိုလိုပ မှုကိိုလက ြံေရေ  ပ က ကွက မှုတိို  အ ်း  ပစ ေဏ က ခရ က ခစသည   ဥပခေစည ်းမ ဉ််းမ  ်းအ ်း 

အ ဏ သက သွင ်း ြေင ်းကိို ကူည ရေ  လိုပ ငေ ်းအခက င အခထည ခဖ င ခဆ င သည   အရ ရှိမ  ်းထ ံ

Tracking Database ရှ ိ သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းကိို မျှခဝနိိုင ပါသည ။ ခပ်းအပ ထ ်း 

ခသ အက အကွယ မ  ်းတွင  အရပ ဘက လူ  အဖွ ွဲ့အစည ်း သိို  မဟိုတ  ခဆ်းဝါ်းကိုသမှုဆိိုင ရ  ပည ရငှ  

မ  ်း၏ ဖွ ွဲ့စည ်းမှုမ  ်း မပါဝင  ြေင ်းနငှ  ပတ သက ၍လည ်း စိို်းရိမ မှုမ  ်း ရှိပါသည ။304 

အြေ ိိုွဲ့ခသ နိိုင ငမံ  ်းတွင  COVID-19 ဆိိုင ရ  ခစ င   ကည  စစ ခဆ်းမှု အစ အမံမ  ်းကိို လိိုက ေ ရေ  

ပ က ကွက  ြေင ်း အတွက  ရ ဇဝတ  ပစ ေဏ မ  ်းြေ မှတ ြေ   ကသ ဖင   အထ်ူးသ ဖင   

အဆိိုပါခစ င   ကည  ခလ လ မှုအစ အမံမ  ်းကိို လူ  အြွေင  အခရ်းနငှ  ည ညွတ ခသ ေည ်းလမ ်းမ  ်း ဖင   

အခက င အထည ခဖ   ြေင ်းမရှိခသ အြေါတွင ၊ လွတ လပ ပပ ်း ထခိရ က ခသ  ကက ်း ကပ မှုမရှသိည  အြေါတငွ  

သိို  မဟိုတ  ြေ ိို်းခဖ က ခ က င ်းစွပ စွ ြံေရခသ အြေါမ  ်း၌ ထခိရ က  ခသ  ကိုစ ်းမှု သိို  မဟိုတ  

တ ဝေ ြံေမှုယနတရ ်းမ  ်း ခပ်းအပ ထ ်း ြေင ်းမရှိသည  အြေါတွင  လံို ြံေိုခရ်းနငှ   ရိုပ ြေနဓ ကိို 

ခလ်းစ ်းြံေထိိုက ြွေင  မ  ်းကိို ြေ ိို်းခဖ က လ နိိုင ခသ  အနတရ ယ ရှိပါသည ။ 

• လဟ င့်လက င့်တွင  နိိုင ငအံတငွ ်း အသစ ဝင ခရ က လ သူမ  ်းသည  ၁၄ ရက  Quarantine ဝင ခသ  

အြေါ၌ ၎င ်းတိို  အ ်း Quarantine လက ခက က မ  ်းကိို မ ဖစ မခေဝတ ဆင ရေ  အမိေ  ြေ ထ ်းပါသည ။ 

လိိုက ေ  ရေ ပ က ကွက သူမ  ်းသည  ခထ င ေဏ နငှ   ခငေွဏ ြေ မှတ ြံေရပါသည ။305 

• စင့်က ပ န ိုင့်ငတွံင  ဗိိုင ်းရပ စ  ပေ  ပွ ်းမှုကိို ထေိ ်းြေ ိုပ ရေ  Contact Tracing သိို  မဟိုတ  COVID-19 

ဆိိုင ရ  လမ ်းခ က င ်းခဖ  ထိုတ မှု သိို  မဟိုတ  ခ ြေရ ြံေမှု အစ အမံမ  ်းတွင တွင  

ကူည ခဆ င ရွက  ြေင ်းမရှသိူမ  ်း သည  စင က ပူနိိုင င၏ံ ကူ်းစက ခရ ဂါအက ဥပခေ (Infectious 

Diseases Act)အရ တရ ်းစွ ဆိိုြေံရနိိုင  ပါသည ။306 

နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   COVID-19 ကူ်းစက  ပေ  ပွ ်းမှု သိို  မဟိုတ  ခရ ဂါပိို်းထခိတွွဲ့ မှုတိို  နငှ  စပ လ ဉ််းပပ ်း 

 ပစ မှုခ မ က ခစ ြေင ်းကိို ခရှ င  ကဉ်သင  ပါသည ။ COVID-19 ကူ်းစက  ပေ  ပွ ်းမှု သိို  မဟိုတ  

ခရ ဂါထခိတွွဲ့ မှုအတွက  တရ ်းစွ ဆိို ြေင ်းနငှ    ပစ မှုက ျူ်းလွေ ရေ ရည ရွယ မှု သိို  မဟိုတ  တ ဝေ ရှမိှု 

သတ မှတ  ြေင ်းသည  လူ  အြွေင  အခရ်းဥပခေဆိိုင ရ  ကက ်းမ ်းခသ စိို်းရိမ ပူပေ မှုမ  ်း  ဖစ ခပေါ်ခစပပ ်း 

 ပည သမူ  ်းအ ်း COVID-19 ဆိိုင ရ ကိုသမှုနငှ   ဝေ ခဆ င မှုမ  ်းရယူ ြေင ်းမှ ဟေ  တ ်း ြေင ်း ဖင    ပည သူ   

 
304 Id. 
305 Meisenzahl, Business Insider, May 2020; U Saiidi, Hong Kong is putting electronic wristbands on arriving 

passengers to enforce coronavirus quarantine, CNBC (18 March 2020), available at: 

https://www.cnbc.com/2020/03/18/hong-kong-uses-electronic-wristbands-to-enforce-coronavirus-

quarantine.html. 
306 Infectious Diseases Act (Cap. 137), available at: https://sso.agc.gov.sg/Act/IDA1976 



က ေ ်းမ ခရ်းကိို ထြိေိိုက ခစပါသည ။307 ထိို  ခ က င  နိိုင ငမံ  ်းသည  COVID-19 တံို   ပေ ခဆ င ရွက မှုမ  ်းတွင  

ထခိရ က ခသ ၊ အခထ က အထ ်းအခ ြေ ပို၊ အြွေင  အခရ်းအခ ြေ ပို ေည ်းလမ ်းမ  ်းကိို ြေ မှတ က င  သံို်းရေ  

ကကိို်းပမ ်းအ ်းထိုတ မှုမ  ်းအခပေါ် ပိိုမိိုအ ရံိုစိိုက သင  ပပ ်း၊ ပိိုမိိုအတင ်းအ ကပ  ပိုခသ  အစ အမံမ  ်းအ ်း 

အ ပည  ပည ဆိိုင ရ ဥပခေနငှ   ကိိုက ည မှုရှိခအ င  ခသြေ  ခစမည   ေည ်းလမ ်းတက လိုပ ငေ ်းစဉ် ဖင   

ခဆ င ရွက ခသ  အက အကွယ မ  ်းနငှ  အတူ ပူ်းတွ ၍ ခေ က ဆံို်းမတတ သ သည  အဆံို်းခဆ င ရွက ရသည   

ေည ်းလမ ်းအ ဖစ  သ လျှင  ခရွ်းြေ ယ သင  ပါသည ။308 

 

 ၂။ တစ ငော့  ကညော့ ဖခင ်း၊ ပ ဂဂလကိလတွ လပ မှုနငှော့  ကျန ်းမ တရ်းဆိ င ရ  အ က ဖပျုချက မျ ်း 

 

လွတ လပ စွ ထိုတ ခဖ  ခ ပ ဆိိုမှု၊ ထင  မင ယူဆမှုနငှ   သတင ်းအြေ က အလက နငှ   

ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြေံိုမှုတိို   ဆိိုင ရ  အြွေင  အခရ်းကိို  အက အကွယ ခပ်းမှုရှိခစရေ  အလိို  င ှ 

နိိုင ငမံ  ်းအခေ ဖင   ခအ က ပါအစ အမံမ  ်းကိို ခဆ င ရွက သင  ပါသည  - 

• ခစ င   ကည  ခလ လ ခရ်းအတွက  အြွေင  အ ဏ ခပ်းအပ မှုတစ စံိုတစ ရ ကိို တိက ပပ ်း အမ  ်း ပည သ ူ

သရိှိနိိုင ခသ  ဥပခေမူခဘ င မ  ်း ဖင   ထေိ ်းသမိ ်းကက ်း ကပ မှု ရှိခစ ြေင ်း။309 

• Contact Tracing စေစ မ  ်းကိို အခက င အထည ခဖ  ခသ အြေါတွင  ဥပခေစည ်းမ ဉ််းမ  ်းနငှ  အည  

ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြံေိုမှုနငှ   အြေ က အလက က ကွယ မှုကိို အ မြံေခပ်းမည   ထေိ ်းခက  င ်းခရ်း 

ဆိိုင ရ  အက အကွယ မ  ်းရှိခစရေ ။310 အဆိိုပါအက အကွယ မ  ်းတွင  ခအ က ပါတိို   

ပါဝင သင  သည - 

o အြေ က အလက မ  ်းအက အကွယ  ဖစ ခအ င  အသံို်းမ ပိုမ  Contact Tracing အတွက  

ေ ဂ စ တယ  ကိရိယ မ  ်းကိို ဆေ ်းစစ  ြေင ်း၊311 
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o တရ ်းဝင  ဖစ ခသ  အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  ရည ရွယ ြေ က မ  ်းအတွက  

ခစ င   ကည  ခလ လ မှုမှ ရရှခိသ  သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းနငှ   ခေတ မ  ်းအသံို်း ပိုမှု 

အတွက  မှတ တမ ်းမှတ ရ မ  ်း စေစ တက ထ ်းရှိ ြေင ်း၊312 

o ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ အြေ က အလက မ  ်းအ ်း အမ  ်း ပည သကူ ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  

ရည ရွယ ြေ က  မ  ်းအတွက  ြွေင   ပိုြေ က မရှိခသ သမူ  ်းထ ံ ဖွင  ဟထိုတ ခဖ   ြေင ်းကိို 

က ကွယ ရေ  တင ်း ကပ ခသ  ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြေံိုခရ်းအက အကွယ မ  ်း၊313  

o လူတစ ဥ ်း၏ ဆက သယွ ခ ပ ဆိိုခသ အခ က င ်းအရ မ  ်းက  သိို   အြေ ိိုွဲ့ခသ ကိိုယ ခရ်းကိိုယ  

တ အြေ က အလက မ  ်းကိို ထည  သွင ်းခက က ယူ ြေင ်းမ ပိုရေ  အတိအလင ်းသတ မှတ  ြေင ်း၊ 

o မည သည  အစိို်းအဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်း သိို  မဟိုတ  အစိို်းရမဟိုတ သည  အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းကမဆိို 

အမ  ်း ပည သူက ေ ်းမ ခရ်းဆိိုင ရ  ရည ရွယ ြေ က မ  ်းအတွက  မဟိုတ ခသ  ကစိစရပ မ  ်း 

အပါအဝင  ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ  အြေ က အလက မ  ်းအ ်း အလွ သံို်းစ ်း ပို ြေင ်းမှ တ ်းဆ ်း 

က ကွယ မှုမ  ်း၊314 

o အြေ က အလက ခက က ယူမှုတွင ပါဝင သည   အစိို်းရအဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်း သိို  မဟိုတ  အစိို်းရ 

မဟိုတ သည  အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းသည  ခက က ယူထ ်းသည  အြေ က အလက မ  ်းအ ်း အမည  

မသခိအ င  ခဆ င ရွက ခပ်းမည ကိို ရှင ်းလင ်းစွ  ပသနိိုင ခစမည   အက အကွယ မ  ်း၊315 

o တ ဝေ ြေံမှုရှိခသ  အြေ က အလက စ မံြေေ  ြွေ မှု ဖစ ခစရေ နငှ   လိုပ ငေ ်းစဉ်တခလျှ က လံို်း 

ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ လံို ြံေိုခရ်းကိို ခလ်းစ ်းမှုရှိခစရေ အလိို  င ှ Contact Tracing ခဆ င  

ရွက ရ တွင ပါဝင သည   အစိို်းရခဆ င အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်း သိို  မဟိုတ  အစိို်းရမဟိုတ သသည   

အဖွ ွဲ့အစည ်းမ  ်းအ ်း ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ အြေ က အလက မ  ်းကိို ကိိုင တွယ ရ တွင  

က င  ဝတ  ဆိိုင ရ  စည ်းမ ဉ််းမ  ်းကိို လိိုက ေ ရေ  လိိုအပ သည ဟို ရငှ ်းလင ်းစွ နငှ   

ပွင  လင ်း မင သ မှုရှိစွ  သတ မှတ  ထ ်းခသ  ထေိ ်းခက  င ်းခရ်းယနတရ ်းမ  ်း၊316 နငှ   

o ကိိုယ ခရ်းကိိုယ တ ခေတ နငှ   သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းအ ်း ခစ င   ကည  ခလ လ မှုတွင  

မည သိို  ခက က ယူမည ၊ လမ ်းခ က င ်းခဖ  ထိုတ မှုအစ အမံမ  ်းအ ်း မည သိို   ကိိုင တွယ မည ၊ 

သမိ ်းဆည မည ၊  ဖေ  ခဝမည နငှ   အစိို်းရခဆ င ရွက သူမ  ်း သိို  မဟိုတ  

အစိို်းရမဟိုတ သူမ  ်းက မည သိို  အသံို်း ပိုမည စသည နငှ   ပတ သက ခသ   

သတင ်းအြေ က အလက မ  ်းအ ်း ရှင ်းလင ်းခသ ၊ ပွင  လင ်း မင သ မှုရှိခသ ၊ ပံိုမှေ  ဖစ ပပီေး 

လက လှမ ်းမ ရရှိနိိုင ခသ  ေည ်းလမ ်း ဖင   ထိုတ  ပေ ခပ်းသင  ပါသည ။ 
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