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န ဒေါန််း  

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ မတ်လဆနာှင််းပ ိုင််းတွင ် မမနမ်ာအာဏာပ ိုငမ်ျာ်းသည် မမနမ်ာန ိုငင်၌ံ က ိုဗစ-်၁၉ ဆရာဂါ ကူ်းစက်ခံရသူရှ ဆနပပီ 

မ စ်ဆကကာင််း ပထမဆံို်း ဆကကညာခ  သည် 1  ။ ထ ိုသ ို  ဆကကညာပပီ်းဆနာက် ရက်သတတ ပတ်မျာ်းတွင ် မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရ၏ 

မပည်တွင််း ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက်မှုနငှ  ် ပတ်သက်၍  တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်ရာတွင ် ပွင လ်င််းမမငသ်ာမှု အာ်းနည််းမခင််း နငှ  ်

အဆရ်းတကကီ်းက ိုငတ်ွယ်ရန ် ပျက်ကွက်ခ  မခင််း တ ို  ဆကကာင  ် စ ို်းရ မ်ပူပနမ်ှုမျာ်း မမင တ်က်ခ  သည် 2 ။ မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််း 

ဓာတ်ခွ စမ််းသပ်န ိုငမ်ှု အဆရအတွက် နည််းပါ်းဆသ်းဆသာဆကကာင  ် အစ ို်းရ၏ ကူ်းစက်မှု ထိုတ်မပနခ်ျက်မျာ်း မည်မျှ 

တ ကျမှနက်နန် ိုငမ်ည် ဆ ိုသည ်အဆပေါ် လူအမျာ်းက ဆမ်းခွန််းထိုတ်ခ  ကကသည် 3 ။  ယခို အစီရငခ်ံစာ 

ဆရ်းသာ်းဆနသည ်အချ နအ်ထ  မမနမ်ာန ိုငင်တံွင ် COVID-19 ကူ်းစက်ခံရသူဆပါင််း ၅၁၀ ခန  န်ငှ  ် ဆသဆံို်းသူ ဆမခာက်ဦ်း 

ရှ သည်ဟို ထိုတ်မပနထ်ာ်းသည် 4  ။ ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါသည် လဆပါင််းမျာ်းစွာ ဆက်လက်မ စ်ပွာ်းန ိုငဆ်သာဆကကာင  ်

ကူ်းစက်ခံရသူဦ်းဆရ မမင တ်က်လာန ိုငဆ်သာ်လည််း ယဆန  အထ  ကူ်းစက်ခံရသူ အဆရအတွက် နည််းပါ်းဆနမခင််းကမူ 

ဆကာင််းဆသာအချက်ပငမ် စ်ပါသည်။ 

 

မည်သ ို  ပငဆ် ိုဆစကာမူ မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်းမှာ န ိုငင်တံွင််း လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆ ိုငရ်ာ 

စ နဆ်ခေါ်မှုမျာ်းက ို ပ ိုမ ိုဆ ို်းရွာ်းဆစခ  ဆကကာင််းဆတွွဲ့ ရှ ရသည်။ မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််း COVID-19 ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါမ စ်ပွာ်းမှုသည် 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ န ိုဝငဘ်ာ ၈ ရက်တွင ် ကျင််းပမည ် အဆထဆွထဆွရွ်းဆကာက်ပွ အတွက် မပငဆ်ငဆ်နမှုမျာ်းအဆပေါ် 

ထ ခ ိုက်ဆစသည် 5  ။ အဆ ိုပါ မ စ်ရပ် နစ်ှခို တ ိုက်ဆ ိုငမ်ခင််းက မမနမ်ာန ိုငင်အံတွင််း ရငဆ် ိုငဆ်နရသည ် 

ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုဆရ်းသာ်းခွင ဆ် ိုငရ်ာ အကျပ်အတည််းမျာ်း က ို ပ ိုမ ို   အာ်းမ စ်ဆစသည်။  

 

ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါ ကာလအတွင််း အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းသည် COVID-19 ကပ်ဆရာဂါက ို အဆကကာင််းမပချက်တစ်ခိုအမ စ် 

အသံို်းမပျု၍ လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ို ဆရ်းသာ်းခွင က် ို တာ်းဆ်ီးကန  သ်တ်မှုမျာ်း သ သ သာသာ 

မပျုလိုပ်ခ  ဆကကာင််းဆတွွဲ့ရသည်။ အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းသည် သတင််းဆထာက်မျာ်းအပါအဝင ်သာမာနမ်ပည်သူမျာ်းက ို ဗ ိုင််းရပ်စ်နငှ  ်
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19, ‘The Right to Freedom of Expression in the Context of Myanmar’s 2020 General Election’, April 2020, available at: 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.17-Myanmar-Election-Briefing-Paper-final.pdf. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-myanmar/myanmar-reports-first-cases-of-coronavirus-idUSKBN21B0HB
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-myanmar/myanmar-reports-first-cases-of-coronavirus-idUSKBN21B0HB
https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/myanmar-govt-spared-real-test-coronavirus-no-ones-luck-lasts-forever.html
https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/myanmar-govt-spared-real-test-coronavirus-no-ones-luck-lasts-forever.html
http://hrw.org/news/2020/03/17/myanmar-denials-define-covid-19-response
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/diy-lockdowns-and-barricades-how-myanmar-is-fighting-the-virus
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/diy-lockdowns-and-barricades-how-myanmar-is-fighting-the-virus
https://mohs.gov.mm/page/2966
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.17-Myanmar-Election-Briefing-Paper-final.pdf
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

ပတ်သက်၍ မမှနသ်တင််း အချက်အလက်မျာ်း ဆရ်းသာ်းမခင််း သ ို  မဟိုတ် အွနလ် ိုင််းဆပေါ်တွင ် ဆရ်းသာ်းမခင််းမ င  ်

တရာ်းစွ ဆ ိုခ  ကကဆကကာင််း ဆတွွဲ့ရသည်။ အချ ျုွဲ့က ို အမပစ်ရှ ဆကကာင််း ဆံို်းမ တ်၍ နစ်ှနစ်ှအထ  ဆထာငဒ်ဏ ် ချမှတ် 

ခံဆနရမှုမျာ်းရှ ပါသည်။  

 

ထ ိုမျှသာမက မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါ ပပီ်းဆံို်းသည ်ဆနာက်ပ ိုင််းအထ  လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ို 

ဆရ်းသာ်းခွင အ်ဆပေါ် ဆက်လက်သက်ဆရာက်ဆနဆစမည ် မပင််းထနဆ်သာ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း က ိုလည််း ချမှတ်ရန ်

လိုပ်ဆဆာငခ်  သည်။ မျာ်းစွာဆသာ တ ိုင််းရင််းသာ်း သတင််းမီဒယီာမျာ်းက ို ပ တ်ဆ ို  ရန ်ဆံို်းမ တ်ချက် ချမှတ်လ ိုက်မခင််းမ င  ်

အမျ ျု်းသာ်းဒမီ ိုကဆရစီအ ွ ွဲ့ချျုပ် အစ ို်းရလက်ထက် န ိုငင်တံွင််း   နှ ပ်မှု အဆင သ်စ်တစ်ခို မ စ်ဆစခ  သည်။ SIM ကတ်မျာ်း 

မှတ်ပံိုတငရ်မခင််း က  သ ို  ဆသာ နည််းလမ််းက ို အဆကာငအ်ထည်ဆ ာ်လ ိုက်မခင််းသည် ရခ ိုငမ်ပည်နယ်နငှ  ် ချင််းမပည်နယ်ရှ  

ပမ ျုွဲ့နယ်မျာ်းတွင ် တယ်လီ ိုန််း အငတ်ာနက်လ ိုင််းမျာ်း ပ တ်ဆ ို  ထာ်းမခင််းဆကကာင  ် သတင််းအချက်အလက်ရရှ န ိုငရ်န ်

အခက်အခ မ စ်ဆနသည်  မပည်သူမျာ်းအတွက် စ ို်းရ မ်ပူပနမ်ှုမျာ်း ပ ိုမ ိုဆ ို်းရွာ်းလာဆစသည်။ 

 

မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် အမငင််းပွာ်း ွယ်ရာ ဥပဆဒမပျုဆရ်းအစီအစဉက ိုလည််း မပျုလိုပ်ဆနပါသည်။ ကူ်းစက်ဆရာဂါမျာ်း 

ကာကွယ်နှ မ်နင််းဆရ်း ဥပဆဒက ို မပငဆ်ငရ်ာတွင ် သတင််းတို နငှ ဆ် ိုငဆ်သာ ပိုဒမ်မျာ်းထည ်သွင််းရန ် စဉ်းစာ်းဆနသည်။ 

ဥပဆဒက ို လွှတ်ဆတာ်တစ်ခိုတွင ် အတည်မပျုခ  ပပီ်း အမခာ်းလွှတ်ဆတာ်တစ်ခိုတွင ် မ ဆပ်းအတည်မပျုရန ်

ဆစာင ဆ် ိုင််းဆနဆ မ စ်သည်။ အစ ို်းရသည် အမိုန််းစကာ်းက ို က ိုငတ်ွယ်ဆမ ရှင််းရန ် အမပျုသဆဘာဆဆာငသ်ည ် 

လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်း မပျုလိုပ်ခ  ဆသာ်လည််း ထပ်ဆင  ် ခွ မခာ်းဆက်ဆမံှုမျာ်း မ စ်ဆစန ိုငသ်ည ် အမိုန််းစကာ်းမျာ်း 

တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ဆရ်း ဥပဆဒကကမ််းက ို ဆရ်းဆွ အတည်မပျုရန ် ကာလကကာရှည် ကက ျု်းပမ််းလာခ  သည်က ို ဆထာက်ရှုပါက 

အဆ ိုပါ တာ်းမမစ်ကန  သ်တ်ချက်မျာ်း ဆနာက်ကွယ်ရှ  ရည်ရွယ်ချက်မှာ မရှင််းလင််းပါ။ 

   

ဆရာဂါကူ်းစက်မှု ဆန်ှးဆကွ်းဆစရန ် ရည်ရွယ်ဆရ်းဆွ ထာ်းသည ် အဆရ်းဆပေါ် တာ်းမမစ်ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းသည် 

ရည်မှန််းချက်က ို မပည ်ဆမမာက်ဆစမခင််းမရှ ပ  ဆန  က်ျင ်က်သက်ဆရာက်မှု ရှ ဆကကာင််း ဆတွွဲ့ရသည်။ ဥပမာအာ်းမ င  ်

အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းသည် ခပ်ခွာခွာဆနရမည ် ညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်းက ို မလ ိုက်နာဆသာ မပည်သူ ရာဆပါင််းမျာ်းစွာက ို 

 မ််းဆ်ီးအဆရ်းယူခ  မခင််းက COVID-19 တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းက ို အငအ်ာ်းဆလျာ ပါ်းဆစန ိုငပ်ါသည်။ COVID-19 

တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ဆရ်း တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းက ို အဆကာငအ်ထည်ဆ ာ်ရာတွငလ်ည််း ခွ မခာ်းဆက်ဆမံှုမျာ်း ရှ ဆနခ  ဆကကာင််း 

စွပ်စွ ဆမပာဆ ိုမှုမျာ်းလည််း ရှ သည်။ 

 

ဤအနစ်ှချျုပ်စာတမ််းသည် မမနမ်ာန ိုငင်အံတွင််း COVID-19 ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါ မ စ်ပွာ်းဆနသည ် ကာလအတွင််း 

လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင န်ငှ  ်အရပ်ဘက် မပည်သူ  အခွင အ်ဆရ်းက စစမျာ်းက ို ဆ ာ်ထိုတ်ဆရ်းသာ်းထာ်းမခင််းမ စ်ပပီ်း 

(၁) လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင က် ို ကျင သ်ံို်းမခင််းဆကကာင  ် တရာ်းစွ ဆ ိုခံရမခင််း ၊ (၂) အမိုန််းစကာ်း ၊ (၃) 

သတင််းအချက်အလက် ရယူပ ိုငခ်ွင  ် ၊ နငှ  ် (၄) အဆရ်းဆပေါ် ကန  သ်တ်ချက်မျာ်း ဟူ၍ ဆခါင််းစဉ (၄) ခို 

ခွ မခာ်းဆ ာ်မပထာ်းသည်။ ဤစာတမ််း၌ အစ ို်းရ၏ လိုပ်ဆဆာငမ်ျာ်းအာ်း န ိုငင်တံကာ လူ  အခွင အ်ဆရ်းဥပဆဒမျာ်း ၊ 

စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းနငှ  ် နှု င််းယှဉသံို်းသပ်၍ မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရ အဆနမ င  ် COVID-19 ကူ်းစက်မပန  ပွ်ာ်းမှုက ို 
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

က ိုငတ်ွယ်ထ န််းချျုပ်ရာတွင ် လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင အ်ာ်း မထ ခ ိုက်ဆစဘ  မည်သ ို  လိုပ်ဆဆာငန် ိုငဆ်ကကာင််း 

အကကံမပျုချက်မျာ်း ဆပ်းအပ်သွာ်းပါမည်။ 

. 

 

လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင ်  

လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင က် ို အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆကကညာစာတမ််း (UDHR)6 အပ ိုဒ ်၁၉ တွင ်

အကာအကွယ် ဆပ်းထာ်းပပီ်း  န ိုငင်တံကာ မပည်သူ  အဆရ်းနငှ  ်လူ  အခွင အ်ဆရ်း ဆ ိုငရ်ာသဆဘာတူစာချျုပ် (ICCPR)7 အပ ိုဒ ်

၁၉ တွင ် ဥပဆဒအရ အကာအကွယ်ဆပ်းရမည်မ စ်ဆကကာင််း ဆ ာ်မပထာ်းသည်။ မမနမ်ာန ိုငင်သံည် ICCPR 

က ိုလက်မှတ်ဆရ်းထ ို်းထာ်းမခင််း မရှ ဆသ်းဆသာ်လည််း UDHR အပ ိုဒ ် ၁၉ အရ လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင က် ို 

အကာအကွယ်ဆပ်းရမည် ဟူဆသာ အချက်သည် န ိုငင်တံကာ ဓဆလ ထံို်းတမ််းဥပဆဒအမ စ် အကျံျု်းဝငဆ်ကကာင််း 

အာ်းလံို်းသဆဘာတူ ဆလ်းနက်စွာ လက်ခံထာ်းကကပါသည်။ ဤအခွင အ်ဆရ်းက ို ASEAN လူ  အခွင အ်ဆရ်း 

ဆကကညာစာတမ််းတွင ် ထည ်သွင််းအတည်မပျုထာ်းသည်က ို ဆတွွဲ့ ရှ ရသက  သ ို   ကျယ်မပန  ဆ်သာ 

တာ်းမမစ်ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းက ိုလည််း ခွင မ်ပျုထာ်းဆကကာင််းဆတွွဲ့ရသည်8။  

 

လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင သ်ည် အဆမခခံအကျဆံို်း အခွင အ်ဆရ်းမ စ်ဆသာ်လည််း အကကင််းမ  အခွင အ်ဆရ်းကာ်း 

မဟိုတ်ပါ။ န ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရမျာ်းအဆနမ င  ်အမျာ်းမပည်သူ ကျန််းမာဆရ်း အပါအဝင ်တရာ်းဝင ်န ိုငင်ဆံတာ်အကျ ျု်းစီ်းပွာ်းက ို 

ကာကွယ်ရန ် အလ ို  ငာှ အဆ ိုပါအခွင အ်ဆရ်းမျာ်းက ို ကန  သ်တ်မခင််း မပျုန ိုငပ်ါသည်။ သ ို  ရာတွင ် ကိုလသမဂ္ 

လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆကာ်မတီက တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းအာ်း ခခင််းချက်အမ စ်သာ မပျုလိုပ်ရမည်မ စ်ပပီ်း အဆင သ်ံို်းဆင ပ်ါ 

ဆန််းစစ်ချက်နငှ အ်ညီမ စ်ရမည် ဟိုမပဌာန််းထာ်းသည်9။ မည်သည ် တာ်းမမစ်ချက်မဆ ို -  

 

• ဥပဆဒမ င  ်တ ကျစွာ မပဌာန််းထာ်းမခင််း - ကန  သ်တ်ချက် ဥပဆဒ သ ို  မဟိုတ် မပဌာန််းချက်မျာ်းအာ်း တ ကျရှင််းလင််းစွာ 

 ွင ဆ် ို သတ်မှတ်မပဌာန််းမခင််းမ င  ်လူပိုဂ္ ျုလ် တစ်ဦ်းတစ်ဆယာက် အဆနမ င  ်လ ိုက်နာန ိုငဆ်စရမည်၊  

• တရာ်းမျှတသည ် ရည်ရွယ်ချက် ှ မခင််း ဟိုဆ ိုရာတငွ ်- မည်သည ် ကန  သ်တ်တာ်းမမစ်ချက်မဆ ို အပ ိုဒ ် - ၁၉(ဂ) ပါ 

န ိုငင်ဆံတာ်အကျ ျု်းစီ်းပွာ်းက ို ထ ခ ိုက်ပျက်မပာ်းဆစမှု ဟိုအထ်ူးတလည်  ွင ဆ် ိုထာ်းသည ်  အမခာ်းသူတ ို  ၏ အခွင အ်ဆရ်း 

သ ို  မဟိုတ ်နာမည ်ဂိုဏသ်တင််းတ ို  က ို ဆလ်းစာ်းမခင််း ၊ န ိုငင်ဆံတာ် လံိုမခံျုဆရ်း ၊ အမျာ်းမပည်သူ ဆအ်းချမ််းသာယာဆရ်း 

 
6 ကိုလသမဂ္အဆထွဆထွညီလာခ ံ ၊ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လူ  အခွင အ်ဆရ်း ဆကကညာစာတမ််း ၊ ၁၀ ဒဇီငဘ်ာ ၁၉၄၈ ၊ ၂၁၇ - က (III) ။ UDHR  က ို 

ကိုလသမဂ္အဆထွဆထွညီလာခ ံ ဆံို်းမ တ်ချက်မ င  ် အတည်မပျုခ  ဆသာ်လည််း န ိုငင်မံျာ်းအဆပေါ် စည််းဆနာှငမ်ှုမရှ ပါ။ သ ို  ရာတွင ် ယင််းတွင ် ပါဝငသ်ည ် 

အပ ိုဒမ်ျာ်းစွာအာ်း စတငအ်တည်မပျုခ  သည ် ၁၉၄၈ ခိုနစ်ှကပငစ်တင၍်  န ိုငင်တံကာ လူ  အခွင အ်ဆရ်းဥပဆဒမျာ်းတွင ် ထည ်သွင််းခ  ဆသာဆကကာင  ်

န ိုငင်တံကာ ဓဆလ ထံို်းတမ််းဥပဆဒတစ်ရပ်သ ွယ် မှတ်ယူန ိုငသ်ည်။ Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2d 876 (1980) (US Circuit Court of Appeals, 

2nd circuit). က ိုကကည ်ရန။်  

7 International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, Treaty Series, vol. 999, p. 171. 

8 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Human Rights Declaration, 18 November 2012. 

9 Human Rights Committee (HR Committee), General Comment No. 34, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, paras. 21-36.  
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

သ ို  မဟိုတ ်အမျာ်းမပည်သူ ကျန််းမာဆရ်း သ ို  မဟိုတ် က ိုယ်ကျင တ်ရာ်းတ ို  က ို အကာအကွယ်ဆပ်းရန ်စသည ်

ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းက ို ဦ်းတည်ထာ်းမခင််း မ စ်ရမည်၊  

• လ ိုအပ်မှသာ နငှ  ်အချ ျု်းအစာ်းညီမျှစွာ - န ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရအဆနမ င  ်အဆ ိုပါ ကန  သ်တ်မှုသည် ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမှု 

နငှ  ်ဆပေါ်ဆပါက်လာသည ် အနတရာယ်တ ို  အကကာ်း တ ိုက်ရ ိုက် နငှ  ်ချက်မခင််း ကျ ျု်းဆကကာင််း ဆက်စပ်မှု ရှ ဆကကာင််း 

ဆက်နယွ်မှုအာ်း တ ကျရှင််းလင််းစွာ ဆ ာ်မပန ိုငမှ်သာ လ ိုအပ်သည ် အတ ိုင််းအတာအတွင််း မပစ်မှု၊ 

မပစ်ဒဏအ်ချ ျု်းအစာ်း ညီမျှစွာ ချမှတ်အဆရ်းယူမခင််း ၊ ကန  သ်တ်မခင််း မပျုရမည်။  

 

က ိုရ ို နာဗ ိုင််းရပ်စ် ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂေါ မ စ်ပွာ်းဆနသည ် 

ကာလအတွင််း လ  အခွင ်အဆရ်း ကာကွယ်ဆစာင ်ဆ ှာက်သ မျာ်း၊ 

သတင််းဆထာက်မျာ်း၊ အနိုပညာ ှင်မျာ်းနှင ် အမခာ်းသ မျာ်းအာ်း 

တရာ်းစွွဲဆ ိုမှုမျာ်း  

COVID-19 ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါ မ စ်ပွာ်းဆနစဉ မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင က် ို 

ကျင သ်ံို်းသည  ် လူ  အခွင အ်ဆရ်း ကာကွယ်ဆစာင ဆ်ရှာက်သူမျာ်း၊ သတင််းဆထာက်မျာ်း နငှ  ် အမခာ်းသူမျာ်းအာ်း 

 မ််းဆ်ီးအဆရ်းယူမှုမျာ်း ဆက်လက်လိုပ်ဆဆာငဆ်နခ  သည်10။ မျာ်းစွာဆသာ  မ််းဆ်ီးတရာ်းစွ ဆ ိုမှုမျာ်းသည် COVID-19 နငှ  ်

အစ ို်းရ၏ ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါဆ ိုငရ်ာ ထိုတ်မပန ်ဆကကညာချက်မျာ်း နငှ  ်ဆက်စပ်ဆနဆကကာင််းဆတွွဲ့ရပါသည်။  

 

COVID-19 ကပ်ဆရာဂါ မ စ်ပွာ်းစဉကာလအတွင််း မ စ်ပွာ်းခ  သာ  မ််းဆ်ီးမှုအချ ျုွဲ့သည် အစ ို်းရက ထိုတ်မပနသ်ည ် COVID-

19 ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းနငှ  ် ကင််းကွာသည ် အချက်အလက်မျာ်းက ို မ န  ဆ်ဝသူမျာ်းအာ်း 

ထ ိုသ ို  မမပျုလိုပ်ဆစရန ် ၊ အစ ို်းရ၏ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာတိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက ို ဆဝ နမ်ှုမျာ်း တ တ်ဆ တ်သွာ်းဆစရန ်

ဟူဆသာရည်ရွယ်ချက်မ င  ် မပျုလိုပ်ခ  မခင််းဟို ယူဆ ွယ်ရာမျာ်းဆတွွဲ့ ရှ ရသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ ဆမလတွင ် ‘Nyan Lin Htat 

Referee’ ဟူဆသာ အမည်မ င  ်လူမှုကွနယ်က် သံို်းစွ သူတစ်ဦ်းအာ်း ဆထာငဒ်ဏ ်အနစ်ှ ၂၀ နငှ  ်ဆငဒွဏ ်ချမှတ်န ိုငဆ်သာ 

ရာဇသတ်ကကီ်းပိုဒမ် - ၁၂၄ က န ိုငင်ဆံတာ်အကကည်ည ျုပျက်ဆစမှု ပိုဒမ် မ င  ် တရာ်းစွ ဆ ိုခ  သည်။ အဆ ိုပါ ပိုဂ္ ျုလ်က 

န ိုငင်ဆံတာ်၏ အတ ိုငပ်ငခ်ံပိုဂ္ ျုလ် ဆအာငဆ်န််းစိုကကည်အပါအဝင ် အစ ို်းရသည် COVID-19 က ိုကာကွယ်ရန ်

လူစိုလူဆဝ်းလိုပ်ခွင  ် မရှ ဆ ိုဆသာ အချက်အပါအဝင ် ၎င််းတ ို  က ိုယ်တ ိုင ် ချမှတ်သည ် စည််းကမ််းချက်မျာ်း ၊ က ို 

လ ိုက်နာမခင််းမရှ ဆကကာင််း ဆဝ နဆ်ရ်းသာ်းခ  သည် 11 ။ ထ ို  အမပင ် ပ ခူ်းတ ိုင််းဆဒသကကီ်းအတွင််းတွင ် လိုပ်သာ်းမျာ်းအာ်း 

ကျန််းမာဆရ်းစစ်ဆဆ်းမှု မပျုလိုပ်ရန ် စက်ရံိုမျာ်း ယာယီပ တ်သ မ််းရန ် ညွှနက်ကာ်းခ  သည  ် ပ ခူ်းတ ိုင််း ဝနက်ကီ်းချျုပ်အာ်း 

 
10 See, e.g., Assistance Association for Political Prisoners, Cases Related to COVID-19 pandemic, May 2020, available at: 

https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/06/Chronology-of-COVID-19-in-May-English.pdf. 

11 ‘Facebook user faces sedition charge for criticising Aung San Suu Kyi’, 15 May 2020, Myanmar Mix, available at: 

https://myanmarmix.com/en/articles/facebook-user-faces-sedition-charge-for-criticising-aung-san-suu-kyi. 

https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/06/Chronology-of-COVID-19-in-May-English.pdf
https://myanmarmix.com/en/articles/facebook-user-faces-sedition-charge-for-criticising-aung-san-suu-kyi
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

အွနလ် ိုင််းဆပေါ်တွင ်ကကမ််းတမ််းစွာ ဆ ဆ ိုခ  မှုမ င  ်ဆက်သွယ်ဆရ်းဥပဆဒ ပိုဒမ် - ၆၆ ဃ ၊ ရာဇသတ်ကကီ်းပိုဒမ် - ၅၀၅ ခ တ ို   

မ င  ်လူပိုဂ္ ျုလ်သံို်းဦ်းအာ်း တရာ်းစွ ဆ ိုခ  သည်12။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ ဇူလ ိုငလ်တွင ်စစ်က ိုင််းတ ိုင််းမှ န ိုငင်ဆံရ်းသမာ်းတစ်ဦ်းမ စ်ဆသာ 

ဆဇာ်န ိုငဦ််းက ို တ ိုင််းဆဒသကကီ်းအစ ို်းရ၏ ကပ်ဆရာဂါတ ိုက် ျက်ဆရ်းဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းအာ်း ဆဝ နထ်ာ်းသည ် 

စာရွက်မျာ်း မ န  ဆ်ဝမှုမ င  ် ရာဇသတ်ကကီ်းပိုဒမ် - ၅၀၅ ခ မ င  ်တရာ်းစွ ဆ ိုခ  သည် 13 ။ န ိုငင်တံကာ စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းအရ 

န ိုငင်ဆံတာ်နငှ  ်န ိုငင်ဆံတာ်အမှတ်အသာ်းမျာ်း၊ န ိုငင်ံ ဆခါင််းဆဆာငမ်ျာ်း သ ို  မဟိုတ် အမခာ်းဆသာ အစ ို်းရအကကီ်းအက မျာ်းသည် 

န ိုငင်ဆံရ်းအရ ဆဝ နဆ်န  က်ျငမ်ှုမျာ်း ရငဆ် ိုငက်ကံျုဆတွွဲ့ရမည ် သဆဘာသဘာဝ ရှ သည ်အတွက် ယင််းတ ို  က ို 

အကာအကွယ်မပျုရန ်လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင အ်ာ်း ကန  သ်တ်မခင််းက ို ခွင မ်မပျုဆပ14။  

 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ ဧပပီလ ၃ ရက်ဆန  တွင ်အ မ်မှာဆနပါ ၊ အသက်ဆတွကယ်ပါ ဟူဆသာ သတင််းစကာ်းဆပ်းသည ် နရံံပန််းချီတွင ်

ဆသမင််းအာ်း သဃဃန််းရံိုထာ်းသည ် ပံိုဆရ်းဆွ ခ  မခင််းဆကကာင  ်ပန််းချီအနိုပညာရှင ်သံို်းဦ်းအာ်း ရာဇသတ်ကကီ်းပိုဒမ် - ၂၉၅ (က) 

မ င  ် တရာ်းစွ ဆ ိုခ  သည် 15 ။ ဇူလ ိုငလ် ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတွင ် အဆ ိုပါ ပန််းချီပညာရှင ် သံို်းဦ်းအာ်း ချျုပ်ဆနာှငထ်ာ်းရာမှ 

မပနလ်ွှတ်ဆပ်းခ  သည်16။ ရာဇသတ်ကကီ်းပိုဒမ် - ၂၉၅ (က) သည် ဘာသာသာသန ညြှ ျု်းနမ်ွ်းဆစမှု ပိုဒမ်မ စ်ပပီ်း ဆထာငဒ်ဏ် 

နစ်ှနစ်ှအထ  အမပစ်ဆပ်းန ိုငက်ာ ယခငက် ဘာသာဆရ်း အစွန််းဆရာက်မှုမျာ်းက ို ကန  က်ွက်ဆမပာဆ ိုခ  ကကသူမျာ်းနငှ  ်

ဘာသာဆရ်း လူနည််းစိုအိုပ်စိုမျာ်းက ို တရာ်းစွ ဆ ိုရာတွင ်အသံို်းမပျုခ  ကကဆကကာင််း ဆတွွဲ့ရသည်။ ပိုဒမ် - ၂၉၅ (က) က  သ ို  ဆသာ 

ဘာသာသာသနာ ညြှ ျု်းနမ်ွ်းဆစမှု ပိုဒမ်မျာ်းသည် လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင က် ို ကန  သ်တ်သည ် ပိုဒမ်မျာ်းမ စ်ပပီ်း 

Rabat Plan of Action တွင ်ထည ်သွင််းမပဌာန််းထာ်းသည ် န ိုငင်တံကာ စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်း နငှ  ်က ိုက်ညီမခင််းမရှ ပါ17။ 

 

အစ ို်းရသည် လူမှုကွနယ်က်မီဒယီာအသံို်းမပျုသူမျာ်းအာ်း COVID-19 ကပ်ဆရာဂါဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မှာ်းမျာ်း 

မ န  မ်  ်းမှုမ င  ် တရာ်းစွ ဆ ိုမှုမျာ်း မပျုခ  ဆကကာင််းဆတွွဲ့ရသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ ဧပပီ ၄ ရက်ဆန  က ဘိုန််းမမင မ် ိုရ် ဆ ိုသူသည် 

၎င််းဆနထ ိုငရ်ာ ပမ ျုွဲ့နယ်တွင ်COVID-19 ဆရာဂါကူ်းစက်ခံရသူ ဆတွွဲ့ ရှ ရဆကကာင််း ဆ ိုရှယ်မီဒယီာဆပေါ်တွင ်ဆရ်းသာ်းခ  သည်။ 

 
12 Assistance Association for Political Prisoners, ‘Cases Related to COVID-19 Pandemic For May 2020’, available at: 

https://aappb.org/2020/06/11306/. 

13The Voice, 16 July 2020, available at: http://thevoicemyanmar.com/news/42553-ndf. 

14 See, ARTICLE 19, ‘Myanmar Briefing Paper: Criminalisation of Free Expression’, May 2019, available at: 

https://www.article19.org/resources/myanmar-criminalisation-of-free-expression/. 

15 Human Rights Watch, ‘Myanmar: 3 Charged for COVID-19 Street Art’,  8 April 2020, available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/04/08/myanmar-3-charged-covid-19-street-art. 

16 Zaw Zaw Htwe, ‘Artists Freed After Anti-Buddhist Claims Dropped Against COVID-19 Mural in Myanmar’, Irrawaddy, 17 July 

2020, available at: https://www.irrawaddy.com/news/burma/artists-freed-anti-buddhist-claims-dropped-covid-19-mural-

myanmar.html. 

17 Human Rights Committee (HR Committee), General Comment No. 34, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011; Rabat Plan of 

action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, 

hostility of violence, UN Doc. A/HRC/22/17/Add.4, 5 October 2012. 

https://aappb.org/2020/06/11306/
http://thevoicemyanmar.com/news/42553-ndf
https://www.article19.org/resources/myanmar-criminalisation-of-free-expression/
https://www.hrw.org/news/2020/04/08/myanmar-3-charged-covid-19-street-art
https://www.irrawaddy.com/news/burma/artists-freed-anti-buddhist-claims-dropped-covid-19-mural-myanmar.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/artists-freed-anti-buddhist-claims-dropped-covid-19-mural-myanmar.html
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

၎င််းက ို မမှနသ်တင််းမ န  ဆ်ဝမှုမ င  ် သဘာဝ ဆဘ်းအနတရာယ်မျာ်း တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ဆရ်း ဥပဆဒ ပိုဒမ် - ၂၇ အရ 

တရာ်းစွ ဆ ိုခ  သည်18။  

 

ကပ်ဆရာဂါဆ ိုငရ်ာ သတင််းမျာ်း ဆရ်းသာ်းကကသည ် သတင််းဆထာက်မျာ်းက ို တရာ်းစွ ဆ ိုမခင််းမှာမူ စ ို်းရ မ်စရာ 

က စစမ စ်ပါသည်။ လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင အ်ာ်း အာမခံချက်ဆပ်းရာတွင ် သတင််းမီဒယီာသည်လည််း 

အကျံျု်းဝငသ်ည်။ န ိုငင်တံကာ လူ  အခွင အ်ဆရ်းအ ွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက “တရာ်းဥပဆဒ စ ို်းမ ို်းသည ် န ိုငင်တံွင ်သတင််းမီဒယီာ၏ 

ထ်ူးမခာ်းသည ် အခန််းကဏ္ဍ19” နငှ  ်ဒမီ ိုကရက်တစ် လူ  အ ွ ွဲ့အစည််းတွင ်သတင််းမီဒယီာ၏ အဆရ်းပါမှု20 က ို ထပ်ခါတလ လ  

အဆလ်းဆပ်းဆမပာဆ ိုခ  ကကသည်။ ကျန််းမာဆရ်းအခွင အ်ဆရ်းဆ ိုငရ်ာ အထ်ူးက ိုယ်စာ်းလှယ်က ကျန််းမာဆရ်းဆစာင ဆ်ရှာက်မှု 

စနစ်မျာ်း၏ တာဝနခ်ံမှုက ို ဆသချာဆစရန ် သတင််းမီဒယီာ၏ အဆရ်းပါဆသာ အခန််းကဏ္ဍက ို 

အထ်ူးအဆလ်းဆပ်းဆမပာကကာ်းခ  သည်21။  

 

မမနမ်ာန ိုငင်သံည် COVID-19 ဆရာဂါကူ်းစက်မပန  ပွ်ာ်းသည  ်ကာလအတွင််း သတင််းမီဒယီာ၏ အခန််းကဏ္ဍက ို ဆလ်းစာ်း 

အသ အမှတ်မပျုရန ် ပျက်ကွက်ခ  သည် အမပင ် ကပ်ဆရာဂါဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက ို ဆဝမျှရန ်

ကက ျု်းပမ််းခ  သူမျာ်းက ို ပစ်မှတ်ထာ်းခ  သည်။ ဆမလ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတွင ် ဘာ်းအအံဆမခစ ိုက် ဒ  ဆမပာသတင််းဆအဂျငစီ်၏ 

အယ်ဒတီာချျုပ် ဆဇာ်မင််းဦ်း (ဆဇာ်ရ ထက်ဟိုလည််း သ ကကသူ) က ို ထ ိုင််း- မမနမ်ာ နယ်စပ်တွင ်COVID-19  ကူ်းစက်ခံရ၍ 

ဆသဆံို်းသူ အဆကကာင််းသတင််းဆရ်းသာ်းခ  မှု ၊ အဆ ိုပါ သတင််း မှာ်းယွင််းဆကကာင််း ဆပေါ်ဆပါက်မှုတ ို  ဆကကာင  ်

ရာဇသတ်ကကီ်းပိုဒမ် - ၅၀၅ ခ၊ ၂၉၅ တ ို  မ င  ်တရာ်းစွ ဆ ို မပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခ  သည်။ ယခိုအခါ ဆဇာ်မင််းဦ်းသည် ဆထာငဒ်ဏ ်၂ 

နစ်ှ ချမှတ်ခံဆနပပီမ စ်သည်22။ ဇူလ ိုင ်၁ ရက် ၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတွင ်န ိုငင်ဆံတာ် ဆအ်းချမ််းတည်ပင မ်မှု က ို ပျက်မပာ်းဆစသည ် 

သတင််းအချက်အလက်မှာ်းမျာ်း မ န  ဆ်ဝမှုမ င  ် အလ ဗင််း (Eleven Myanmar ) သတင််းဆထာက် ဆအာငက် ိုက ို အာ်း 

ဆက်သွယ်ဆရ်းဥပဆဒ ပိုဒမ် - ၆၈ က နငှ  ် ရ တပ် ွ ွဲ့က တရာ်းစွ ဆ ိုခ  သည်။ အဆ ိုပါ မ စ်စဉတွင ် သတင််းဆထာက် 

ဆအာငက် ိုက ိုသည် ကျန််းမာဆရ်းနငှ  ်အာ်းကစာ်းဝနက်ကီ်းဌာန က ထိုတ်မပနသ်ည ် COVID-19 သတင််းအချက်အလက်မျာ်း 

မမပည ်စံိုမှုနငှ  ် ဆနာှင ဆ်န်ှးမှုတ ို  က ို မပစ်တငဆ်ဝ နသ်ည ်စာအာ်း လူမှုကွနယ်က်ဆပေါ်တွင ် ဆရ်းသာ်းခ  မခင််းမ စ်သည် 23 ။ 

ဆက်သွယ်ဆရ်း ဥပဆဒ ပိုဒမ် - ၆၈ (က) အရ ဆထာငဒ်ဏ ်တစ်နစ်ှအထ မ စ်ဆစ ၊ ဆငဒွဏမ် စ်ဆစ ချမှတ်န ိုငသ်ည်။ 

 

 
18 တံတာားဦားနငှ့််ရေတာရှည်မှ အမ   ားသာားနစ်ှဦားက ို COVID-19နငှ့််ပတသ်က၍် အရေားယူ, Myanmar Times, 5 April 2020, available at: 

https://myanmar.mmtimes.com/news/138004.html. 

19 See, e.g. European Court for Human Rights (the European Court), Thorgeirson vs Iceland, 25 June 1992, App. No. 13778/88, 

para 63 or Castells vs Spain, 24 April 1992, App. No. 11798/85, para 43. 

20 European Court, Dichand and others vs Austria, 26 February 2002, App. No. 29271/95, para 40. 

21 Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and 

mental health, 11 August 2008, UN Doc. No. A/63/263, para 11. 

22 Toe Wai Aung, ‘Editor in Kayin State sentenced to jail over COVID-19 story’, Myanmar Times, 21 May 2020, available at: 

https://www.mmtimes.com/news/editor-kayin-state-sentenced-jail-over-covid-19-story.html. 

23Nay Yaing, ‘EMG reporter from Nay Pyi Taw sued for Facebook comment about Covid-19’, Eleven Myanmar, 2 July 2020, 

available at: https://elevenmyanmar.com/news/emg-reporter-from-nay-pyi-taw-sued-for-facebook-comment-about-covid-19. 

https://myanmar.mmtimes.com/news/138004.html
https://www.mmtimes.com/news/editor-kayin-state-sentenced-jail-over-covid-19-story.html
https://elevenmyanmar.com/news/emg-reporter-from-nay-pyi-taw-sued-for-facebook-comment-about-covid-19
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

အစ ို်းရအဆနမ င  ် အဆ ိုပါလိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းသည် ၎င််းတ ို  မ န  ဆ်ဝခ  ဆသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း 

မှာ်းယွင််းမှုဆကကာင မ် စ်ဆကကာင််း မငင််းချက်ထိုတ်န ိုငဆ်သာ်လည််း အဆ ိုပါ ပိုဂ္ ျုလ်မျာ်းအာ်း ရာဇဝတ်မပစ်မှုဆကကာင််းအရ 

တရာ်းစွ ဆ ိုမခင််းသည် မပစ်မှု၊ မပစ်ဒဏ ် မမျှတသည ်အမပင ် အဆထာက်အကူမ စ်ဆစမည ် လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်း မဟိုတ်ပါ။ 

မမနမ်ာန ိုငင်တံွင ်သတင််းဆထာက်မျာ်း နငှ  ်အမခာ်းသူမျာ်းအာ်း ကပ်ဆရာဂါ ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ဆဝမျှမခင််း ၊ 

အချ ျုွဲ့ဆသာ မ စ်ရပ်မျာ်းတွင ် အဆ ိုပါ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း မှာ်းယွင််းဆကကာင််း ဆတွွဲ့ ရှ ရဆသာ်လည််း 

တရာ်းစွ ဆ ိုမခင််းသည် သတင််းမီဒယီာကဏ္ဍအာ်း ဆကကာက်ရွံ ွဲ့တ တ်ဆ တ်သွာ်းဆစန ိုငပ်ပီ်း အစ ို်းရ၏  COVID-19 

တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ တာဝနခ်ံမှုက ို ဆစာင က်ကည  ်ကကပ်မတ်မှုမျာ်းအာ်း အာ်းနည််းသွာ်းဆစသည်။ 

 

‘အမိုန််းစကာ်း’ 

မမနမ်ာန ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရသည် ကက ျုတငဆ်ဆာငရွ်က်သည ် ဆမခလှမ််းမျာ်းစွာက ို လှမ််းခ  ပပီ်း အချ ျုွဲ့ မှာ မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််း က ိုရ ိုနာ 

ဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်မပန  ပွ်ာ်းမှုက ို တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ရန၊် အမိုန််းစကာ်းမျာ်းက ို တာ်းဆ်ီးရနတ် ို  မ စ်သည်။ 

မည်သ ို  ပငဆ် ိုဆစကာမူ အစ ို်းရ၏ ကပ်ဆရာဂါမ စ်ပွာ်းမှုက ို တာ်းဆီ်းကာကွယ်သည ် လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းတွင ်ကာလကကာရှည် 

တည်ရှ ဆနခ  သည  ် န ိုငင်မံခာ်းသာ်းဆကကာက်ရွံ ွဲ့ မှု ၊ လူမျ ျု်းဆရ်းခွ မခာ်းမှုမျာ်း နငှ  ် အမိုန််းစကာ်းက ို က ိုငတ်ွယ်ရန ်

တည်ဆ ဥပဆဒမူဆဘာငမ်ျာ်း မလံိုဆလာက်မှုတ ို  သည် စ ို်းရ မ် ွယ်မ စ်ပါသည်။  

 

ICCPR အပ ိုဒ ်၂၀(၂) အရ န ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရမျာ်းသည် ခွ မခာ်းဆက်ဆမံှု၊ ရနလ် ိုမှု သ ို  မဟိုတ် အကကမ််း က်မှုမျာ်း မ စ်ဆစရန ်

အမျ ျု်းသာ်းဆရ်း၊ လူမျ ျု်းဆရ်း သ ို  မဟိုတ ် ဘာသာဆရ်း မိုန််းတီ်းမှု တ ို  မ င  ် စည််းရံို်းလှုံွဲ့ဆဆာ်မှုမျာ်းက ို တာ်းမမစ်ရမည်။ 

တာ်းမမစ်ရာတွင ် နာ်းဆထာငသ်ူ ပရ သတ်အာ်း အကာအကွယ်ဆပ်းရမည ် အိုပ်စို တစ်စိုစိုက ို  ခွ မခာ်းဆက်ဆမံှု၊ ရနလ် ိုမှု 

သ ို  မဟိုတ ် အကကမ််း က်မှုမျာ်း မပျုလိုပ်ဆစရန ် ရည်ရွယ်ဆသာ ၊ အဆ ိုပါ လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်း လိုပ်ဆဆာငန် ိုငဆ်မခရှ ဆသာ 

ထိုတ်ဆ ာ် ဆမပာဆ ိုမှုမျာ်းက ိုသာ ဦ်းတည်သင ပ်ပီ်း အဆ ိုပါ လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်း လိုပ်ဆဆာငန် ိုငဆ်မခမရှ ဆသာ ၊ 

လိုပ်ဆဆာငဆ်စရန ် မရည်ရွယ်ဆသာ ဆမပာဆ ိုမှုမျာ်းက ို ထ ခ ိုက်ဆစမခင််း မရှ ဆစရဆပ။ သ ို  ရာတွင ် အမိုန််းစကာ်းဆ ိုငရ်ာ 

က ိုငတ်ွယ် ဆဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းသည် အပ ိုင််းသံို်းပ ိုင််း ဆန််းစစ်မခင််းမ စ်ဆသာ ဥပဆဒနငှ  ်မပဌာန််းထာ်းမခင််း၊ တရာ်းမျှတသည ် 

ရည်ရွယ်ချက်ရှ မခင််း၊ အမှနတ်ကယ် လ ိုအပ်၍ မပစ်မှု၊ မပစ်ဒဏအ်ချ ျု်းအစာ်းမျှတမခင််း တ ို  နငှ  ် က ိုက်ညီရပါမည် 24 ။ 

ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမှုမျာ်းက ို လ ိုအပ်သည်ထက် ဆကျာ်လွန၍် ရာဇဝတ်ဆကကာင််းအရ တာ်းမမစ်ကန  သ်တ် 

အဆရ်းယူမခင််းသည် ခွ မခာ်းဆက်ဆမံှု အဆကကာင််းရင််းမျာ်းက ို ပ ိုမ ိုဆ ို်းရွာ်းဆစပပီ်း လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆကာငစီ် ဆံို်းမ တ်ချက် 

၁၆/၁၈ ပါ အမပျုသဆဘာ ဆဆာငသ်ည ် မူဝါဒမျာ်းက  သ ို  ဆသာ မူဝါဒမျာ်း ချမှတ်ဆဆာငရွ်က်မခင််းမ င သ်ာ 

သဆဘာထာ်းမကကီ်းမှုမျာ်းက ို တ ိုက် ျက်ရာတွင ်မျာ်းစွာ ထ ဆရာက်အဆရ်းပါဆကကာင််း ဆတွွဲ့ရသည်25 ။ 

 

 
24 See, Human Rights Committee (HR Committee), General Comment No. 34, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011.  

25 For further information on proposals to combat hate speech in Myanmar, see, ARTICLE 19, ‘Myanmar Briefing Paper: 

Countering “Hate Speech”’, February 2020, available at: https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/2020.02.04-

A19-Hate-Speech-Law-Policy-Paper-final-3.pdf. 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/2020.02.04-A19-Hate-Speech-Law-Policy-Paper-final-3.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/2020.02.04-A19-Hate-Speech-Law-Policy-Paper-final-3.pdf
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

ကပ်ဆရာဂါ ကာလအတွင််း က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်ခံရသူမျာ်း၊ ကျန််းမာဆရ်း ဝနထ်မ််းမျာ်း၊ ဆနရပ်မပန ်

ဆရွှွဲ့ဆမပာင််းလိုပ်သာ်းမျာ်း၊ ခရ ယာနဘ်ာသာဝငမ်ျာ်း နငှ  ် ရ ိုဟငဂ်ျာ လူမျ ျု်းစိုအဆပေါ် ဦ်းတည်သည ် “အမိုန််းစကာ်းမျာ်း” 

မပန  န်ှံ  ဆနဆကကာင််း သ ရှ ရသည် 26 ။  ARTICLE 19 သည် COVID-19 နငှ ဆ်က်စပ်၍ ဆူပူအံိုကကဆစမည ် 

ဇာတ်ဆကကာင််းဆမပာဆ ိုမှုမျာ်း နငှ  ် အမိုန််းစကာ်းမျာ်းပါဝငသ်ည ် လူမှုကွနယ်က်စာမျက်နာှ၌ ဆရ်းသာ်းမှုမျာ်းစွာက ို 

ဆလ လာသံို်းသပ်ခ  သည်။ နမူနာဆကာက်ယူဆလ လာသည ် ဆရ်းသာ်းမှု အဆရအတွက်သည် COVID-19 နငှ ဆ်က်စပ် 

အမိုန််းစကာ်းမျာ်းအာ်းလံို်းက ို မခံျုငံိုမ သည်ဟို မဆမပာန ိုငဆ်သာ်လည််း ARTICLE 19 ၏ ဆတွွဲ့ ရှ ချက်မျာ်းအရ 

ကပ်ဆရာဂါသည် အနည််းဆံို်းအဆင အ်ဆနမ င  ် သဆဘာထာ်းမကကီ်းမှုမျာ်းနငှ  ် ဆူပူအံိုကကဆစသည  ်

ဇာတ်ဆကကာင််းဆမပာဆ ိုမှုမျာ်း ပျံွဲ့ နှံ   ဆစသည်  အဆကကာင််းရင််းတစ်ခိုမ စ်သည်ဟို ဆကာက်ချက်ချန ိုငသ်ည်။   

 

လူမှုကွနယ်က်မီဒယီာဆပေါ်တွင ် ရ ိုဟငဂ်ျာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် မိုန််းတီ်းမှု နငှ  ် အကကမ််းတမ််းဆံို်း ဆဝါဟာရမျာ်းသံို်းစွ ၍ 

ပစ်မှတ်ထာ်းမခင််း ခံရဆကကာင််း၊ ရံ နရ်ံခါ နှ မ ်ချဆသာအာ်းမ င  ် ဘဂဃ ါလီ ဟိုရည်ညွန််းကာ န ိုငင်ရံပ်မခာ်းမှ 

ဝငဆ်ရာက်လာသူမျာ်း မ စ်ဆကကာင််း သ သာဆစသည ် အသံို်းအနှုန််းမျာ်း သံို်းစွ ဆကကာင််းဆတွွဲ့ရသည်။  USDP ၊ တပ်မဆတာ် နငှ  ်

အစွန််းဆရာက် အမျ ျု်းသာ်းဆရ်းအိုပ်စိုမျာ်းက ို ဆထာက်ခံကကသူ လူမှုကွနယ်က်မီဒယီာ သံို်းစွ သူမျာ်းသည် ဘဂဃလာ်းဆဒ ရှ်မှ 

မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််းသ ို   ဝငဆ်ရာက်လာဆသာ လူအိုပ်စိုမျာ်းနငှ  ်ပတ်သက်သည ် သတင််းမှာ်းမျာ်း သ ို  မဟိုတ် မလ ိုလာ်းမှုမျာ်းက ို 

ဆရ်းသာ်းခ  ကကပပီ်း ၎င််းတ ို  အာ်း ဆရာဂါပ ို်းသယ်ဆဆာငလ်ာသူမျာ်းအမ စ် သသံယမ စ်ဆစသည ် အဆရ်းအသာ်းမျာ်း 

ဆတွွဲ့ရသည်။ အချ ျုွဲ့ မှာ အစ ို်းရအဆနမ င  ် န ိုငင်တံွင််းဝငဆ်ရာက်လာသူမျာ်းအာ်း သတ်မ တ်မခင််းအပါဝင် 

အဆရ်းယူဆဆာငရွ်က်မှုမျာ်း မပျုလိုပ်ရန ်ဆတာင််းဆ ိုကကဆကကာင််း ဆတွွဲ့ရသည်။ 

 

တပ်မဆတာ်နငှ  ် ဆက်စပ်ဆနဆသာ လူမှုကွနယ်က်သံို်းစွ သူ တစ်ဦ်းက “(ရက္ ျုင တ်ပ်မဆတာ်) သည် 

ဘဂဃလာ်းဆဒ ရှန်ယ်စပ်မှတစ်ဆင  ်  ဘဂဃလီမျာ်းအာ်း ရခ ိုငမ်ပည်နယ်အတွင််းသ ို   လျ ျုွဲ့ ဝှက်စွာ ဆခေါ်ဆဆာငလ်ာမခင််းမ င  ်

COVID-19  ပ ို်းယူဆဆာငလ်ာဆကကာင််း  ” ဆရ်းသ်းခ  သည်ဟို လူ  အခွင အ်ဆရ်း အ ွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက အစီရငခ်ံခ  ကကပပီ်း 

ယင််းအချက်က န ိုငင်တံွင််း တည်ရှ ဆနဆသာ မမနမ်ာ တပ်မဆတာ်၏ ရ ိုဟငဂ်ျာမိုန််းတီ်းဆရ်း ဝါဒမ န  ခ်ျီမှုက ို 

ထငဟ်ပ်ဆနသည် 27 ။ အမခာ်းဆသာ န ိုငင်မံျာ်းတွင ် COVID-19 ဆကကာင  ် တရိုတ်မလ ိုလာ်းမှု မျာ်း သ သ သာသာ 

တ ို်းမမင လ်ာဆကကာင််းဆတွွဲ့ရသည်28။  

 

ကပ်ဆရာဂါကာလအတွင််း အစ ို်းရသည် အမိုန််းစကာ်းက ို တ ိုက် ျက်ရန ် ရည်ရွယ်သည ် ဆမခလှမ််းမျာ်းစွာ 

လိုပ်ဆဆာငခ်  သည်။  အချ ျုွဲ့လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းမှာ န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်တရာ်းရံို်းတွင ် လက်တဆလာ မမနမ်ာန ိုငင် ံ

 
26 Ye Mon, ‘Patients, medical workers battle discrimination as well as disease’, Frontier Myanmar, 4 May 2020, available at: 

https://frontiermyanmar.net/en/patients-medical-workers-battle-discrimination-as-well-as-disease. 

27 Progressive Voice, ‘A Nation Left Behind, Myanmar’s Weaponization of COVID-19’, p 35, available at:  

https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2020/06/Final_PV-COVID-19_Report-2020.pdf. 

28 Thompson Chau, ‘Beijing urges citizens to take precautions, asks Myanmar to tackle crimes against Chinese’, Myanmar Times, 

18 May 2020, available at: https://www.mmtimes.com/news/beijing-urges-citizens-take-precautions-asks-myanmar-tackle-

crimes-against-chinese.html; Reuters, ‘Anti-Chinese Sentiment Spreads Abroad Along With Coronavirus’, 31 January 2020, 

available at: https://www.irrawaddy.com/news/asia/anti-chinese-sentiment-spreads-abroad-along-coronavirus.html. 

https://frontiermyanmar.net/en/patients-medical-workers-battle-discrimination-as-well-as-disease
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2020/06/Final_PV-COVID-19_Report-2020.pdf
https://www.mmtimes.com/news/beijing-urges-citizens-take-precautions-asks-myanmar-tackle-crimes-against-chinese.html
https://www.mmtimes.com/news/beijing-urges-citizens-take-precautions-asks-myanmar-tackle-crimes-against-chinese.html
https://www.irrawaddy.com/news/asia/anti-chinese-sentiment-spreads-abroad-along-coronavirus.html
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

ရငဆ် ိုငဆ်နရသည ် လူမျ ျု်းမပျုန််းတီ်းဆစမှု စွပ်စွ ချက်က တွန််းအာ်းဆပ်းမခင််းဆကကာင  ် မ စ်သည်။ အမခာ်းဆသာ 

တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းမှာ  COVID-19 ကပ်ဆရာဂါက ို တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ရန ်လိုပ်ဆဆာငမ်ခင််းမ စ်သည်။ ဧပပီလ ၂၀ ရက် ၊ ၂၀၂၀ 

ခိုနစ်ှတွင ်န ိုငင်ဆံတာ်သမမတရံို်းက ညွှနက်ကာ်းချက်အမှတ် ၃/၂၀၂၀ မ င  ်အစ ို်းရ အ ွ ွဲ့အစည််းအဆင ဆ်င သ်ည် အမိုန််းစကာ်း 

ပံိုစံအာ်းလံို်း က ို ရှု ံ ွဲ့ချရန ် နငှ  ် တာ်းမမစ်ရန ် ညွှနက်ကာ်းခ  ပပီ်း အမိုန််းစကာ်းက ို တနမ်ပနသ်ည ် လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းအာ်း 

ပံ ပ ို်းကူညီရမည်ဟို ပါရှ သည်29။  

 

အဆ ိုပါ ညွှနက်ကာ်းချက်အရ ဝနက်ကီ်းဌာနမျာ်း ၊ မပည်နယ်နငှ  ် တ ိုင််း အစ ို်းရမျာ်းသည် ၎င််းတ ို  လိုပ်ဆဆာငခ်ျက်မျာ်းက ို 

န ိုငင်ဆံတာ် သမမတရံို်းသ ို   အစီရငခ်ံ တငမ်ပရမည် မ စ်သည် 30 ။ ညွှနက်ကာ်းချက်တွင ် “အမိုန််းစကာ်း” က ို လူမျ ျု်း၊ 

က ို်းကွယ်ရာဘာသာ၊ ကျာ်း မ သ ို  မဟိုတ် မည်သူမည်ဝါမ စ်သည် ဆ ိုသည ် အဆကကာင််းအရာတ ို  အဆပေါ်အဆမခမပျု၍ 

လူပိုဂ္ ျုလ်တစ်ဦ်း သ ို  မဟိုတ် လူအိုပ်စိုတစ်စိုက ို မျှတမှုမရှ စွာဆဝ နသ်ည ် သ ို  မဟိုတ် မလ ိုမိုန််းထာ်းမှုက ို ဆ ာ်မပသည ် 

ဆက်ဆမံှုတစ်မျ ျု်းမျ ျု်းက ို ရည်ညွှန််းပပီ်း အကကမ််း က်ရန်လှုံွဲ့ဆဆာ်မခင််းသည်လည််း အမိုန််း စကာ်းပငမ် စ်သည် 

ဟို ွင ဆ် ိုထာ်းသည်။ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်ခံရသည်ဟို သသံယရှ ဆသာ လူနာမျာ်းက ို အမိုန််းစကာ်းမျာ်းမ င  ်

တ ိုက်ခ ိုက်မခင််းအာ်း က ိုငတ်ွယ်ဆမ ရှင််းရန ်န ိုငင်ဆံတာ်၏ အတ ိုငပ်ငခ်ံပိုဂ္ ျုလ် ဆဒေါ်ဆအာငဆ်န််းစိုကကည်သည် “လူနာမျာ်းအာ်း 

အမပစ်တငမ်ခင််းထက် အာ်းဆပ်း ကူညီရန ် ၊ ဆရာဂါကူ်းစက်မခင််းသည် တစ်စံိုတစ်ဦ်းဆကကာင  ် ဟို အမပစ်တငမ်ခင််းအာ်း 

ဆရှာငက်ျဉရန ် အမျာ်းမပည်သူအာ်း တ ိုက်တွန််းမခင််း ” တ ို  က ို ဧပပီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှက မပျုလိုပ်ဆသာ ဗွီဒယီ ို 

ဆတွွဲ့ဆံိုဆဆွ်းဆန်ွးမခင််းတွင ် ထည ်သွင််းဆမပာဆ ိုခ  သည် 31 ။ ယင််းလတွငပ်င ် လူမှု ူလံိုဆရ်း၊ ကယ်ဆယ်ဆရ်းနငှ  ်

မပနလ်ည်ဆနရာချထာ်းဆရ်း ဝနက်ကီ်းဌာန ၊ မပည်ဆထာငစ်ိုဝနက်ကီ်း ဆဒါက်တာ ဝင််းမမတ်ဆအ်းက မပည်နယ်နငှ  ် တ ိုင််း 

ဆဒသအဆင ဆ်င  ်အရာရှ မျာ်းနငှ  ်ဆတွွဲ့ဆံိုဆဆွ်းဆန်ွးသည ် ဗွီဒယီ ို ဆဆွ်းဆန်ွးပွ တွင ်အမိုန််းစကာ်းမျာ်းတာ်းဆ်ီးကာကွယ်ရန ်နငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ်ာ ဝနထ်မ််းအာ်းလံို်း အမိုန််းစကာ်းဆမပာဆ ိုမှုမှ ဆရှာငက်ျဉရန ်တ ိုက်တွန််းခ  သည်32။   

 

အဆ ိုပါ လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းသည် ချီ်းကျ ်းစ ွယ်ဆကာင််းမွနဆ်သာ လိုပ်ရပ်မျာ်းမ စ်သည ်အမပင ် ယင််းတ ို  မှ ဆက်လက်၍ 

ကပ်ဆရာဂါနငှ  ်ကပ်ဆရာဂါအလွန ်ကာလတ ိုင ်သဆဘာထာ်းမကကီ်းမှုမျာ်းအာ်း တ ိုက် ျက်ရန ်  ပ ိုမ ိုတ ကျဆသာ မူဝါဒမျာ်း 

ချမှတ်န ိုငပ်ါသည်။  ဥပမာအာ်းမ င  ်အစ ို်းရသည် COVID-19 ဆရာဂါပ ို်းကူ်းစက်ခံရသူမျာ်းအာ်း ဦ်းတည်တ ိုက်ခ ိုက်သည ် 

အမိုန််းစကာ်းမျာ်းနငှ  ် ဂိုဏ်သ က္ာကျဆင််းဆစဆသာ လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းအာ်း ဆန  က်ျငသ်ည ် လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း 

ဆက်လက်ဆဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ ဆရရှည်တွင ်န ိုငင်ဆံတာ်ဆရှ ွဲ့ဆနချျုပ်ရံို်းက အမိုန််းစကာ်းက ို ရာဇဝတ်မှုအမ စ် သတ်မှတ် 

အဆရ်းယူန ိုငမ်ခင််းက ို ဟန  တ်ာ်းရန ်တရာ်းစွ ရာ၌ လ ိုက်နာရမည ် လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းက ို Rabat Plan of Action နငှ အ်ညီ 

ချမှတ်န ိုငသ်ည်။ ထ ို  အမပင ်ပညာဆရ်းဝနက်ကီ်းဌာန အဆနမ င  ်ဆကျာင််းမျာ်းနငှ  ်စာသငခ်န််းမျာ်းတွင ်ခွ မခာ်းဆက်ဆံမှုမျာ်း ၊ 

 
29 မပည်ဆထာငစ်ိုသမမတ မမနမ်ာန ိုငင်ဆံတာ်၊ သမမတရံို်း ၊ ညွှနက်ကာ်းချက်အမှတ် ၃/၂၀၂၀ ၊ - https://www.president-

office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2020/04/21/id-10007. 

30Ibid. 

31 Ye Mon, ‘Patients, medical workers battle discrimination as well as disease’, Frontier Myanmar, 4 May 2020, available at: 

https://frontiermyanmar.net/en/patients-medical-workers-battle-discrimination-as-well-as-disease. 

32Global New Light of Myanmar,  ‘Union Minister Dr Win Myat Aye holds meeting on prevention of hate speech, incitement to 

violence’, 25 April 2020, available at: https://www.globalnewlightofmyanmar.com/union-minister-dr-win-myat-aye-holds-

meeting-on-prevention-of-hate-speech-incitement-to-violence/. 

https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2020/04/21/id-10007
https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2020/04/21/id-10007
https://frontiermyanmar.net/en/patients-medical-workers-battle-discrimination-as-well-as-disease
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/union-minister-dr-win-myat-aye-holds-meeting-on-prevention-of-hate-speech-incitement-to-violence/
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/union-minister-dr-win-myat-aye-holds-meeting-on-prevention-of-hate-speech-incitement-to-violence/
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

သဆဘာထာ်းမကကီ်းမှုမျာ်းက ို တာ်းဆ်ီးရန ်လက်ရှ  သငရ် ို်းညွှန််းတမ််းမျာ်း အာ်းလံို်းက ို မပနလ်ည် သံို်းသပ်မခင််း မပျုသင သ်ည်။ 

အစ ို်းရ အရာရှ မျာ်းအာ်း ဆဒသနတရအဆင တ်ွင ် အမိုန််းစကာ်းမျာ်းအာ်း သင ဆ်လျာ်သည ်ပံိုစံမ င  ် တိုန  မ်ပန်ိုန ိုငရ်န ်

သငတ်န််းဆပ်းမခင််း ၊ မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််း တည်ရှ ဆနသည ် တ ိုင််းရင််းသာ်းလူနည််းစိုမျာ်း၊ ဘာသာဆရ်းလူနည််းစိုမျာ်းအဆပေါ် 

ခွ မခာ်းဆက်ဆသံည ် ဇာတ်ဆကကာင််း ဆမပာဆ ိုမှုမျာ်းအာ်း သ ရှ နာ်းလည်ဆစမခင််း တ ို  သည် ကက ျုဆ ိုရမည ် 

လိုပ်ဆဆာငခ်ျက်မျာ်းမ စ်ပါသည်။  

 

သ ို  ရာတွင ် အမငင််းပွာ်း ွယ်ရာ အမိုန််းစကာ်းမျာ်း တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ဆရ်း ဥပဆဒက ို မပဌာန််းရန ် ကာလရှည်ကကာ 

ကက ျု်းပမ််းလာမှုသည် လတ်တဆလာ အမိုန််းစကာ်းမျာ်း တာ်းဆီ်းရန ် အမပျုသဆဘာဆဆာငသ်ည ် ကက ျု်းပမ််းမှုမျာ်းအဆပေါ်  

အရ ပ်ထ ို်းဆစပါလ မ ်မည်။  ဥပဆဒကကမ််းပါ ပိုဒမ်မျာ်းသည် ကျယ်မပန  သ်ည်  ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမှု ပံိုစံမျာ်းအာ်း 

ရာဇဝတ်မှုအမ စ် သတ်မှတ်အဆရ်းယူန ိုငပ်ပီ်း ဘာသာဆရ်းနငှ  ် တ ိုင််းရင််းသာ်းလူနည််းစိုမျာ်းအဆပေါ်  

ဆ ို်းကျ ျု်းသက်ဆရာက်ဆစန ိုငပ်ါသည်။ ဥပဆဒကကမ််းက ို ဆဆွ်းဆန်ွးအတည်မပျုမည ် အချ နက်ာလ ရှင််းလင််းစွာ 

သ ရှ န ိုငမ်ခင််းမရှ ဆသာ်လည််း ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလက န ိုငင်မံခာ်းဆရ်း ဝနက်ကီ်းဌာနက ထိုတ်မပနခ်ျက်အရ ဥပဆဒကကမ််းက ို 

လွှတ်ဆတာ်သ ို   အကကံမပျုန ိုငရ်န ်တငမ်ပထာ်းသည် ဟိုသ ရှ ရသည်။  မပည ်စံိုမခင််းမရှ သည ် ဥပဆဒကကမ််းက ို မပဌာန််းမည ် အစာ်း 

မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရအဆနမ င  ်လတ်တဆလာ ဆဆာငရွ်က်ဆနသည ် နည််းလမ််းအတ ိုင််း ရာဇဝတ်မပစ်မှုအမ စ် အဆရ်းယူကာ 

ကကီ်းဆလ်းသည ် မပစ်ဒဏဆ်ပ်းမခင််းထက် အမပျုသဆဘာဆဆာငသ်ည ် မူဝါဒလမ််းစဉမျာ်းချမှတ် ကျင သ်ံို်းမခင််းက 

ပ ိုမ ိုလျှငမ်မနထ် ဆရာက်ပါလ မ ်မည် 33 ။ ရာဇဝတ်ဆကကာင််း အရ အဆရ်းယူရန ် လ ိုအပ်သည ် အမိုန််းစကာ်း လှုံွဲ့ဆဆာ်မှုမျာ်း 

ဥ ပမာအာ်းမ င  ်  အကကမ််း က်မှု မ စ်ပွာ်းဆစရန ် ခွ မခာ်းဆက်ဆသံည ် အမိုန််းစကာ်းမျာ်းမ င  ် လှုံွဲ့ဆဆာ်မှုက  သ ို  ဆသာ 

မပင််းထနသ်ည ် က စစရပ်မျာ်းက ို လက်ရှ တည်ဆ ဥပဆဒမျာ်းမ င  ် အဆရ်းယူန ိုငပ်ပီ်း အဆ ိုပါ တည်ဆ ဥပဆဒမျာ်းက ိုလည််း 

န ိုငင်တံကာ လူ  အခွင အ်ဆရ်း ဥပဆဒမျာ်းနငှ အ်ညီ မပငဆ်ငသ်င် ပါသည်။  

 

သတင််းအချက်အလက် ရယ န ိုင်မှု မ ှ မခင််း  

မမနမ်ာန ိုငင်သံည် ၎င််း၏ COVID-19  တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ဆရ်း လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းက ို မပည်မပည ်စံိုစံို လျှငမ်မနစွ်ာ 

သတင််းအချက်အလက် တငက်က ျုထိုတ်မပနန် ိုငမ်ခင််း မရှ ခ  ဆပ။ ထ ိုမျှသာမက ကပ်ဆရာဂါကူ်းစက်ပျံွဲ့ ပွာ်းဆနသည ် 

ကာလအတွင််း အမျာ်းမပည်သူ သတင််းအချက်အလက် ချ တ်ဆက်ရယူန ိုငစွ်မ််းက ို ဆလျာ ကျဆစမည ် တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း 

ချမှတ်ခ  သည်။ ယင််းတ ို  တွင ် မှာ်းယွင််းဆသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း မပန  ပွ်ာ်းမှုက ို ရာဇဝတ်မပစ်မှုအမ စ် 

သတ်မှတ်အဆရ်းယူမခင််း ၊ မမနမ်ာန ိုငင်အံဆနာက်ပ ိုင််းတွင ် တယ်လီ ိုန််း အငတ်ာနက် 

ဆက်သွယ်ဆရ်းလ ိုင််းမျာ်းမ တ်ဆတာက်မခင််း၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း သတင််းမီဒယီာမျာ်းအာ်း ဝငဆ်ရာက်ကကည ်ရှုန ိုငမ်ခင််း မရှ ဆအာင ်

ပ တ်ဆ ို  မခင််း နငှ  ် မမ စ်မဆန SIM ကတ်မှတ်ပံိုတငရ်န ်တ ိုက်တွန််းမခင််း တ ို  ပါဝငသ်ည်။ ထ ဆရာက်ဆသာ အမျာ်းမပည်သူ 

ကျန််းမာဆရ်း ဆစာင ဆ်ရှာက်မှု လိုပ်ဆဆာငခ်ျက်မျာ်းတွင ် သတင််းအချက်အလက် ချ တ်ဆက်ရယူပ ိုငခ်ွင သ်ည် 

 
33 ARTICLE 19, ‘Myanmar Briefing Paper: Countering “Hate Speech”’, February 2020, available at: https://www.article19.org/wp-

content/uploads/2020/05/2020.02.04-A19-Hate-Speech-Law-Policy-Paper-final-3.pdf. 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/2020.02.04-A19-Hate-Speech-Law-Policy-Paper-final-3.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/2020.02.04-A19-Hate-Speech-Law-Policy-Paper-final-3.pdf
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

အဆရ်းပါသည ် အချက်မ စ်ဆသာဆကကာင  ် မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် ကပ်ဆရာဂါဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက ို 

လျှငမ်မနစွ်ာ ချ တ်ဆက်ရယူပ ိုငခ်ွင  ်ပ ိုမ ိုဆကာင််းမွနလ်ာဆစရန ်ဆဆာငရွ်က်သင သ်ည်။  

 

န ိုငင်တံကာ လူ  အခွင အ်ဆရ်း ဥပဆဒမျာ်းတွင ် န ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရမျာ်းက သတင််းအချက်အလက် ချ တ်ဆက်ရယူခွင က် ို 

အာမခံဆပ်းမခင််းမ င  ် ကျန််းမာဆရ်းဆစာင ဆ်ရှာက်မှု ရယူပ ိုငခ်ွင က် ို ကာကွယ်ရမည်ဟိုပါရှ သည် 34  ။ မမနမ်ာန ိုငင်ကံ 

သဆဘာတူ လက်မှတ်ဆရ်းထ ို်းထာ်းဆသာ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ စီ်းပွာ်းဆရ်း၊ လူမှုဆရ်း နငှ  ်

ယဉဆကျ်းမှုအခွင အ်ဆရ်းမျာ်းဆ ိုငရ်ာ ပဋ ညာဉစာချျုပ် (ICESCR) အပ ိုဒ ် - ၁၂ တွင ် ‘လူတ ိုင််းလူတ ိုင််းသည် ရိုပ်ပ ိုင််း နငှ  ်

စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ကျန််းမာဆရ်း ဆစာင ဆ်ရှာက်မှုမျာ်းက ို ရန ိုငသ်မျှ အမမင ဆ်ံို်း အဆင ထ်  ရယူခံစာ်းပ ိုငခ်ွင ရ်ှ သည်’ ဟို 

 ွင ဆ် ိုထာ်းသည် 35 ။ ကိုလသမဂ္ စီ်းပွာ်းဆရ်း ၊ လူမှုဆရ်း နငှ  ် ယဉဆကျ်းမှု အခွင အ်ဆရ်းမျာ်းဆ ိုငရ်ာ ဆကာ်မတီက 

ကျန််းမာဆရ်းဆစာင ဆ်ရှာက်မှု ရယူပ ိုငခ်ွင သ်ည် ‘သတင််းအချက်အလက် ချ တ်ဆက် ရယူပ ိုငခ်ွင  ်(အပါအဝင)် အမခာ်းဆသာ 

လူ  အခွင အ်ဆရ်းမျာ်းနငှ  ် န်ီးကပ်စွာ အမပနအ်လှန ် ဆက်နယွ်လျှက်ရှ ဆသာဆကကာင  ် ’ ကျန််းမာဆရ်းဆစာင ဆ်ရှာက်မှု 

ရယူပ ိုငခ်ွင ၏် သ်ီးမခာ်း ယ်ထိုတ်မရဆသာ အစ တ်အပ ိုင််း တစ်ခိုအမ စ် သတ်မှတ်ရည်ညွှန််းသည်36။    

 

န ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရမျာ်းသည် ‘လူထိုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတွင််း အဓ က ကျန််းမာဆရ်း မပဿနာမျာ်း၊ ယင််းတ ို  အာ်းကာကွယ် 

ထ န််းချျုပ်မခင််းတ ို  နငှ  ် ပတ်သက်လာလျှင ်  ပညာဆရ်းနငှ  ် သတင််းအချက်အလက် ရယူန ိုငဆ်ရ်းက ို ပံ ပ ို်းဆပ်းရန ်

တာဝနရ်ှ သည် ’ 37 ။ ဆကာ်မတီက ဆအာက်ဆမခမှတ်စိုတွင ် ‘ဤဆယဘူယျမှတ်ချက်အရ သတင််းအချက်အလက် 

ရယူပ ိုငခ်ွင က် ို အထ်ူးသမ င  ်အဆလ်းထာ်းသည် အဘယ ်ဆကကာင ဆ် ိုဆသာ် ယင််းသည် ကျန််းမာဆရ်းအတွက် အထ်ူးအာ်းမ င  ်

အဆရ်းကကီ်းသည်’ ဟို မှတ်ချက်မပျုသည်။ ‘ကျန််းမာဆရ်းဆစာင ဆ်ရှာက်မှု ရယူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ 

ကိုလသမဂ္အထ်ူးက ိုယ်စာ်းလှယ်က န ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရ မျာ်းသည် မပည်သူလူထိုအာ်း လူထိုကျန််းမာဆရ်းဆ ိုငရ်ာ 

အဆရ်းဆပေါ်အဆမခအဆနမျာ်းက ို အသ ဆပ်းရန ် တာဝနရ်ှ ပပီ်း အမျာ်းမပည်သူအာ်း အသံို်းဝငဆ်သာ ၊ အချ နန်ငှ  ်

တစ်ဆမပ်းညီမ စ်ဆသာ ၊ မှနက်နဆ်သာ၊ တ ကျဆသာ ၊ သင ဆ်တာ် အသံို်းဝငဆ်သာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက ို ချက်မခင််း 

ထိုတ်မပနဆ်ပ်းန ိုငသ်ည ် ထ ဆရာက်ဆသာ အဆရ်းဆပေါ် စနစ် အဆကာငအ်ထည်ဆ ာ်ဆပ်းရန ်လ ိုအပ်ဆကကာင််း ဆတွွဲ့ ရှ ရသည်’ 38။   

 

 
34 ARTICLE 19, ‘A healthy knowledge: Right to information and the right to health’, 27 September 2012, 

https://www.article19.org/resources/healthy-knowledge-right-information-right-health/. 

35 UN, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 12, 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/01/19760103%2009-57%20PM/Ch_IV_03.pdf. 

36 OHCHR, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) general comment no. 14: The right to the highest 

attainable standard of health (Art. 12), 11 August 2000, available at: https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf. 

37 OHCHR, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) general comment no. 14: The right to the highest 

attainable standard of health (Art. 12), 11 August 2000, https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf. 

38 UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest 

attainable standard of physical and mental health, Anand Grover. Addendum: Mission to Japan, A/HRC/23/41/Add.3, 31 July 

2013, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-41- Add3_en.pdf. 

https://www.article19.org/resources/healthy-knowledge-right-information-right-health/
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/01/19760103%2009-57%20PM/Ch_IV_03.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-41-%20Add3_en.pdf
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်းက ို တငက်က ျုထိုတဆ်ပ်းရန် ပျကက်ကွမ်ခင််း  

မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ ဥပဆဒမူဆဘာငသ်ည် သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက ို တငက်က ျုထိုတ်မပနဆ်ပ်းရန ်အဆထာက်အကူမပျုန ိုငမ်ခင််း 

မရှ ပါ။ ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ ဇူလ ိုငလ် အစီရငခ်ံစာတွင ် ARTICLE 19 က မမနမ်ာ ဥပဆဒမျာ်း၌ သတင််းအချက်အလက် 

အချ ျုွဲ့အဝက်က ိုသာ ချ တ်ဆက် ရယူန ိုငဆ်ကကာင််း ခွင မ်ပျုထာ်းသည ် ပိုဒမ်အချ ျုွဲ့အဝက်သာ ပါဝငပ်ပီ်း သတင််းအချက်အလက် 

ရယူပ ိုငခ်ွင က် ို မခံျုငံိုအာမခံချက်ဆပ်းသည ် မူဆဘာင ် မရှ ဆကကာင််း ဆကာက်ချက်မပျုခ  သည်။ ထ ိုမျှသာမက 

တည်ဆ ဥပဆဒမျာ်းတွင ်သတင််းအချက်အလက် ရယူပ ိုငခ်ွင က် ို ပ တ်ပငထ်ာ်းသည ် ဥပဆဒမျာ်းအာ်း မပျုမပငပ်ယ် ျက်ပပီ်း 

မခံျုငံိုမပည ်စံိုသည ် သတင််းအချက်အလက် ရယူပ ိုငခ်ွင ဥ်ပဆဒက ို မပဌာန််းဆပ်းရန ်အကကံမပျုထာ်းသည ်အမပင ်တ တ်တဆ တ် 

အသ ဆပ်း တ ိုငက်ကာ်းသူအာ်း (whistleblower) အကာအကွယ်ဆပ်းရန ် အဆရ်းတကကီ်းလ ိုအပ်ဆနဆကကာင််း 

ဆထာက်မပခ  သည်39။  

 

သ ို  ရာတွင ်လတ်တဆလာ ဥပဆဒမျာ်းက ပွင လ်င််းမမငသ်ာမှုဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်ပူပနမ်ှုမျာ်း မမင တ်က်လာဆစသည်။ ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ 

ဆနာှင််းပ ိုင််းက မပဌာန််းခ  ဆသာ အမျ ျု်းသာ်း မှတ်တမ််း နငှ  ်ဆမာ်ကွန််း ဥပဆဒတွင ်ပွင လ်င််းမှုက ို အာ်းဆပ်းရမည ်အစာ်း အစ ို်းရ 

လျ ျုွဲ့ ဝှက်ချက်မျာ်းဆ ိုသည ် အမမစ်တွယ်ဆနသည ် အယူအဆအတ ိုင််းသာ မ စ်ဆနဆကကာင််း ဆတွွဲ့ရသည်။ ယင််းတွင ် 

အမျ ျု်းအစာ်းသတ်မှတ်ရန ်ရှည်လျာ်းသည ် ကာလအပ ိုင််းအမခာ်းသတ်မှတ်ချက်မျာ်း ပါဝငပ်ပီ်း ခွင မ်ပျုချက်မရှ ဘ  သတင််း 

အချက်အလက် ရယူသူမျာ်းက ို ရာဇဝတ်မပစ်မှုမျာ်း သတ်မှတ်ထာ်းသည်။ အဆ ိုပါ ဥပဆဒသည် သတင််းအချက်အလက် 

ရယူပ ိုငခ်ွင  ် မူဆဘာင ် တ ို်းတက်ဆကာင််းမွနဆ်စရန ် တစ်စံိုတရာ အဆထာက်အကူမမပျုန ိုငသ်က  သ ို   အချက်အလက် 

ထိုတ်ဆဝစာမျာ်းက ို ချ တ်ဆက်ရယူန ိုငမ်ခင််း နငှ  ် တငက်က ျုထိုတ်မပနန် ိုငမ်ခင််းစသည် အဆရ်းပါသည ် ပွင လ်င််းမမငသ်ာမှု 

မူဝါဒမျာ်း တ ို်းတက်ဆကာင််းမွနဆ်စမခင််းက ိုလည််း ပံ ပ ို်းဆပ်းန ိုငမ်ခင််း မရှ ပါ။  

 

ကပ်ဆရာဂါ အဆစာပ ိုင််းကာလမျာ်းတွင ် လူ  အခွင အ်ဆရ်းအ ွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက န ိုငင်တံွင််း COVID-19 

ဆရာဂါပ ို်းကူ်းစက်ခံရသူ အဆရအတွက်နငှ  ် ပတ်သက်၍ အစ ို်းရ၏ ပွင လ်င််းမမငသ်ာမှု မရှ မခင််းအတွက် 

စ ို်းရ မ်ပူပနခ်  ကကသည် 40 ။ အချ ျုွဲ့ဆနရာမျာ်းတွင ် သတင််းဆထာက်မျာ်း ဝငဆ်ရာက်သတင််းရယူခွင က် ို 

မငင််းပယ်ခံရမခင််းဆကကာင  ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်နငှ  ် ပတ်သက်၍ စဉဆက်မမပတ် ထကွ်ဆပေါ်လာဆသာ အချက်အလက်မျာ်းက ို 

သတင််းဆရ်းသာ်းန ိုငရ်န ် အခက်အခ  ဆတွွဲ့ ခ  ကကသည် 41 ။  ယင််းအချ နမှ်စတင၍် မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် 

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းထိုတ်မပနရ်ာတွင ် ပ ိုမ ိုလျှငမ်မနသ်ွက်လက်လာပပီ်း ကပ်ဆရာဂါကူ်းစက်မှု 

တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းမှာ ပွင လ်င််းမမငသ်ာမှု ပ ိုမ ိုအာ်းဆကာင််းလာခ  သည်။ ကျန််းမာဆရ်းနငှ  ်

 
39 ARTICLE 19, ‘Report: The right to information and natural resources in Myanmar’, 31 July 2019, available at: 

https://www.article19.org/resources/myanmar-the-right-to-information-and-natural-resources/.  

40 Phil Robertson, Human Rights Watch, ‘Myanmar Denials Define COVID-19 Response’, 17 March 2020, available at: 

hrw.org/news/2020/03/17/myanmar-denials-define-covid-19-response. 

41 See, e.g., Lapyae Ko, Facebook post, 23 January 2020, available at: 

https://www.facebook.com/100009392004396/posts/2560218004301241/; Hein Thar, ‘Blocked numbers and no access: the 

challenges of reporting a pandemic’, Frontier, 6 July 2020, available at: https://www.frontiermyanmar.net/en/blocked-numbers-

and-no-access-the-challenges-of-reporting-a-pandemic/. 

https://www.article19.org/resources/myanmar-the-right-to-information-and-natural-resources/
http://hrw.org/news/2020/03/17/myanmar-denials-define-covid-19-response
https://www.facebook.com/100009392004396/posts/2560218004301241/
https://www.frontiermyanmar.net/en/blocked-numbers-and-no-access-the-challenges-of-reporting-a-pandemic/
https://www.frontiermyanmar.net/en/blocked-numbers-and-no-access-the-challenges-of-reporting-a-pandemic/
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

အာ်းကစာ်းဝနက်ကီ်းဌာန၏ ဆစာင က်ကည ် သတင််းထိုတ်မပနခ်ျက် ‘Surveillance Dashboard’ တွင ်စစ်ဆဆ်းသည ် နမူနာ ၊ 

မပနလ်ည်ဆကာင််းမွနလ်ာသူမျာ်း၊ ဆစာင က်ကည ်လူနာ နငှ  ်ဆသဆံို်းသူအဆရအတွက် တ ို  က ို ထိုတ်မပနဆ်ကကညာဆပ်းသည်42 ။ 

သ်ီးမခာ်းစာမျက်နာှတစ်ခိုတွင ် တ ိုင််းနငှ မ်ပည်နယ်အလ ိုက် COVID-19 ကာကွယ်တ ိုက် ျက်ဆရ်း လိုပ်ငန််းမျာ်းအဆကကာင််း 

အဆသ်းစ တ်ဆ ာ်မပထာ်းသည်။ မည်သ ို  ပငဆ် ိုဆစကာမူ မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ ဥပဆဒမူဆဘာငတ်ွင ်ထ ဆရာက်ဆသာ COVID-19 

ကာကွယ်တ ိုက် ျက်ဆရ်း လိုပ်ငန််းစဉအတွက် ရှ သင ရ်ှ ထ ိုက်ဆသာ ပွင လ်င််းမမငသ်ာမှုအဆင က် ို ပံ ပ ို်းဆပ်းန ိုငရ်န ်

လစ်ဟာချက်မျာ်း ရှ ဆနဆ မ စ်သည်43။  

 

ကပ်ဆရာဂါ ကာလအတွင််း အစ ို်းရ ဌာနဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းအာ်း ဆဝမျှမခင််းသည် ထ ဆရာက်သည ် 

မပည်သူ  ကျန််းမာဆရ်း လိုပ်ငန််းစဉအတွက် လ ိုအပ်သည ် အစ တ်အပ ိုင််းမ စ်သည်။ အနည််းဆံို်းအဆင အ်ဆနမ င  ်

န ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရသည် က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်ခံရသည ် လူနာမျာ်း နငှ  ် ဆသဆံို်းသူ အဆရအတွက် မျာ်းနငှ တ်ကွ  

နမူနာစစ်ဆဆ်းမှုမျာ်း၊ လိုပ်ဆဆာငဆ်ပ်းဆနမှုမျာ်း၊ ဆဆ်းဝါ်းစမ််းသပ်မှုမျာ်း နငှ  ် အဆရ်းဆပေါ် စီမံဆဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက ို 

ထိုတ်မပနဆ်ကကညာသင ပ်ါသည်။ ထ ိုသ ို  ထိုတ်မပနရ်ာတွင ်စာချျုပ်စာတမ််းမျာ်း၊ ရနပံ်ိုဆငမွျာ်း၊ ဆချ်းဆငမွျာ်း ၊ ကိုမပဏမီျာ်းအာ်း 

ဆထာက်ပံ မှု၊ နငှ  ်အမခာ်းဆသာ ကပ်ဆရာဂါကူ်းစက်မှု တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ဆရ်းဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ဆဆာငမ်ှုအာ်းလံို်းက ို အဆသ်းစ တ် 

ထိုတ်မပနသ်င သ်ည်။ အစ ို်းရအ ွ ွဲ့အစည််းမျာ်းရှ  ဆကာ်မတီမျာ်းတွင ် သ ပပံပညာ၊ စီ်းပွာ်းဆရ်း သ ို  မဟိုတ် အမခာ်းဆသာ 

အကကံညဏ်မျာ်း ဆပ်းအပ်ဆနသည ် အ ွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း၏ အမည်မျာ်းနငှ  ်က ိုယ်ဆရ်းအကျဉ်းမျာ်း ၊ အစည််းအဆဝ်းမှတ်တမ််းမျာ်း ၊ 

အလိုပ်စာရွက်စာတမ််းမျာ်း နငှ  ် အစ ို်းရအာ်း ဆပ်းအပ်သည ် အကကံညဏ်မျာ်း စသည်အချက်အလက်မျာ်းက ိုလည််း 

ထိုတ်မပနသ်င သ်ည်။ ထ ို  အမပင ် အိုပ်ချျုပ်ဆရ်း၊ လူ  အခွင အ်ဆရ်း နငှ  ် တရာ်းဥပဆဒ စ ို်းမ ို်းဆရ်းဆ ိုငရ်ာ 

အချက်အလက်မျာ်းသည်လည််း အမျာ်းမပည်သူ ကကည ်ရှုန ိုငဆ်စရန ်မပျုလိုပ်ထာ်းသင သ်ည်44 ။  

 

မမနမ်ာန ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရသည် အချ ျုွဲ့ဆသာ အချက်အလက်မျာ်းက ို အမျာ်းမပည်သူသ ို   ထိုတ်မပနဆ်ပ်းခ  သည်။ COVID-19 

ကူ်းစက်ဆရာဂါ ကာကွယ်တ ိုက် ျက်ဆရ်းက ို လိုပ်ဆဆာငဆ်နကကဆသာ ဆကာ်မတီအ ွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းက ို အမျာ်းမပည်သူသ ရှ ဆစရန ်

ထိုတ်မပနဆ်ပ်းမခင််းမ င  ် အစ ို်းရ ၏ဆံို်းမ တ်ချက် ချမှတ်ဆဆာငရွ်က်ဆနသူမျာ်း၏ တာဝနယ်ူမှု ၊ တာဝနခ်ံမှုက ို 

ဆသချာဆစသည်။ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ အစည််းအဆဝ်းမျာ်း အဆကကာင််းက ို န ိုငင်ပံ ိုငသ်တင််းစာမျာ်းတွင ် မကကာခဏ 

ထိုတ်မပနဆ်ပ်းဆကကာင််း ဆတွွဲ့ရသည်45။ သ ို  ရာတွင ်အစ ို်းရသည် အစည််းအဆဝ်းမှတ်တမ််းမျာ်း၊ အလိုပ်စာရွက်စာတမ််းမျာ်း 

 
42 မမနမ်ာန ိုငင် ံ၊ ကျန််းမာဆရ်းနငှ  ်အာ်းကစာ်းဝနက်ကီ်းဌာန ဝဘဆ် ိုဒ ်-  https://mohs.gov.mm/page/2966. 

43 COVID-19 ကပ်ဆရာဂါကာလအတငွ််း သတင််းအချကအ်လက်သ ရှ ပ ိုငခွ်င န်ငှ  ်ပတ်သက်၍ ပ ိုမ ိုသ လ ိုပါက ARTICLE 19, ‘Ensuring the Public’s 

Right to Know in the COVID-19 Pandemic,’ May 2020, available at: https://www.article19.org/wp-

content/uploads/2020/05/Ensuring-the-Publics-Right-to-Know-in-the-Covid-19-Pandemic_Final-13.05.20.pdf. 

44 ARTICLE 19, ‘Ensuring the Public’s Right tKnow in the COVID-19 Pandemic’, May 2020, available at: 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/Ensuring-the-Publics-Right-to-Know-in-the-Covid-19-Pandemic_Final-

13.05.20.pdf. 

45 See, e.g., Global New Light of Myanmar, ‘Inter-ministerial coordination committee meets for preventing 2019 Novel 

Coronavirus’, 13 February 2020, available at: https://www.globalnewlightofmyanmar.com/inter-ministerial-coordination-

committee-meets-for-preventing-2019-novel-coronavirus/; Global New Light of Myanmar, ‘Central Committee on Prevention, 

Control and Treatment on COVID-19 holds 2nd meeting’, 24 April 2020, available at: 

 

https://mohs.gov.mm/page/2966
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/Ensuring-the-Publics-Right-to-Know-in-the-Covid-19-Pandemic_Final-13.05.20.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/Ensuring-the-Publics-Right-to-Know-in-the-Covid-19-Pandemic_Final-13.05.20.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/Ensuring-the-Publics-Right-to-Know-in-the-Covid-19-Pandemic_Final-13.05.20.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/05/Ensuring-the-Publics-Right-to-Know-in-the-Covid-19-Pandemic_Final-13.05.20.pdf
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/inter-ministerial-coordination-committee-meets-for-preventing-2019-novel-coronavirus/
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/inter-ministerial-coordination-committee-meets-for-preventing-2019-novel-coronavirus/
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

သ ို  မဟိုတ ်ကျွမ််းကျငသ်ူမျာ်းက အစ ို်းရက ို ဆပ်းအပ်သည ် အကကံဉာဏ်မျာ်းဆ ိုငရ်ာ စာရွက်စာတမ််းမျာ်းက ို အမျာ်းမပည်သူ 

လက်လှမ််းမှီ သ ရှ န ိုငဆ်စရနအ်လ ို  ငာှ  ထိုတ်မပနဆ်ပ်းရန ် ပျက်ကွက်ဆနသည်။ ယင််းအချက်က မမနမ်ာန ိုငင်သံည် 

ကျွမ််းကျငသ်ူမျာ်းက ဆပ်းအပ်သည ် အကကံဉာဏမ်ျာ်းက ို လ ိုက်နာမှုမျာ်း၊ မျာ်းစွာဆသာ မူဝါဒ ချမှတ် လိုပ်ဆဆာငဆ်နမှု 

စသည်တ ို  က ို အမျာ်းမပည်သူအဆနမ င  ်သ ရှ န ိုငရ်န ်အတာ်းအဆ်ီးမ စ်ဆနပါသည်။  

 

မမနမ်ာန ိုငင်သံည် COVID-19 ဆကကာင  ် စီ်းပွာ်းဆရ်း ထ ခ ိုက်မှု အကျ ျု်းဆက်မျာ်းက ို ဆလျာ နည််းဆစရန ် ကကီ်းမာ်းသည ် 

စီ်းပွာ်းဆရ်းနှု ်းဆွမှု အစီအစဉက ို အာ်းထိုတ်လိုပ်ဆဆာငဆ်နပါသည် 46 ။ သ ို  ရာတွင ် စီ်းပွာ်းဆရ်းနှု ်းဆွမခင််း အစီအစဉဆ ိုငရ်ာ 

သတင််း အချက်အလက်မျာ်းအာ်း တစ်ဆမပ်းညီထိုတ်မပနမ်ခင််း မရှ ဆကကာင််း ဆတွွဲ့ ရှ ရပါသည်။ အစ ို်းရဆချ်းဆငရွရှ သည ် 

စီ်းပွာ်းဆရ်း လိုပ်ငန််းမျာ်း အမည်စာရင််းက ို အချ ျုွဲ့အချ နမ်ျာ်းတွင ် ထိုတ်မပနမ်ှုမျာ်း 47 ရှ သက  သ ို   အချ ျုွဲ့အချ နမ်ျာ်းတွင ်

ထိုတ်မပနမ်ခင််း မရှ ဆကကာင််း 48  ဆတွွဲ့ရသည်။ ဤထ်ူးမခာ်းသည ် စီ်းပွာ်းဆရ်း နှု ်းဆွမှု အစီအစဉဆ ိုငရ်ာ 

အချက်အလက်မျာ်းအာ်း အဆသ်းစ တ် ထိုတ်မပနမ်ခင််းမ င  ် အမျာ်းမပည်သူက အဆ ိုပါအစီအစဉက ို 

ဆစာင က်ကည ်န ိုငဆ်သာဆကကာင  ် အကျင ပ်ျက ် မခစာ်းမှုမျာ်းက ို ဆရှာငလ်ွှ န ိုငသ်မ င  ် အဆမခခံလိုပ်ဆဆာငသ်င သ်ည်  

အချက်မ စ်သည်။  

 

အဆရ်းဆပေါ်တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းက ို ကကပ်မတ်ဆဆာငရွ်က်ရာတွင ်တရာ်းဥပဆဒစ ို်းမ ို်းဆရ်း လိုပ်ငန််းဆ ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာ်း 

မရရှ န ိုငဆ်သ်းဆသာဆကကာင  ် သတင််းဆထာက်မျာ်းနငှ  ် လူ  အခွင အ်ဆရ်း အ ွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအဆနမ င  ် ကပ်ဆရာဂါနငှ ဆ်က်စပ် 

 မ််းဆ်ီးအဆရ်းယူမှုမျာ်း အတ ိုင််းအတာက ို ခန  မှ်န််းရံိုသာ လိုပ်ဆဆာငန် ိုငပ်ါသည်။ ပွင လ်င််းမမငသ်ာမှု မရှ မခင််းနငှ  ်

အချက်အလက်မျာ်း တငက်က ျုထိုတ်မပနသ်ည ် အဆလ အထ မရှ မခင််းတ ို  ဆကကာင  ် အစ ို်းရအဆနမ င  ် မပည်သူ  ကျန််းမာဆရ်း 

လိုပ်ငန််းမျာ်း လိုပ်ဆဆာငရ်ာတွင ်တာဝနခ်ံမှု ရှ မရှ က ို သံို်းသပ်ရန ်ခက်ခ ပါသည်။  

  

က ်းစကဆ်ရာဂေါမျာ်း ကာကယွန်ှ မ်နင််းဆရ်း ဥပဆဒ  

COVID-19 ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါ မ စ်ပွာ်းဆနစဉကာလအတွင််း မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် အမျာ်းမပည်သူအဆနမ င  ်

ကပ်ဆရာဂါဆ ိုငရ်ာ အဆမခအဆနမျာ်းက ို ဆဝမျှရာတွင ် အခက်အခ မ စ်ဆစမည ် ဥပဆဒက ို ဆရ်းဆွ ခ  သည်။ အစ ို်းရသည် 

မပည်သူတစ်ဦ်းတစ်ဆယာက် အဆနမ င  ် ကူ်းစက်မမနဆ်ရာဂါနငှ  ် ပတ်သက်ဆသာ စ ို်းရ မ်ပူပနမ်ှုမျာ်းက ို 

 
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/central-committee-on-prevention-control-and-treatment-on-covid-19-holds-2nd-

meeting/. 

46 Charltons, COVID-19 Myanmar Relief Measures, available at: https://www.charltonsmyanmar.com/covid-19-myanmar-relief-

measures/. 

47 ဥပမာ - ဟ ိုတယ်နငှ  ်ခရီ်းသာွ်းလာဆရ်းဝနက်ကီ်းဌာနက ို ကကည်ရန ်- https://tourism.gov.mm/coronavirus-disease-2019-covid-19-

announcement/; ဟ ိုတယ်နငှ  ်ခရီ်းသွာ်းလာဆရ်းဝနက်ကီ်းဌာန - 

https://www.facebook.com/402576259861147/posts/3023014547817292/. 

48 ဥပမာ - ဟ ိုတယ်နငှ  ်ခရီ်းသာွ်းလာဆရ်းဝနက်ကီ်းဌာနက ို ကကည်ရန ်- https://tourism.gov.mm/announcement_9th_april/. 

https://www.globalnewlightofmyanmar.com/central-committee-on-prevention-control-and-treatment-on-covid-19-holds-2nd-meeting/
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/central-committee-on-prevention-control-and-treatment-on-covid-19-holds-2nd-meeting/
https://www.charltonsmyanmar.com/covid-19-myanmar-relief-measures/
https://www.charltonsmyanmar.com/covid-19-myanmar-relief-measures/
https://tourism.gov.mm/coronavirus-disease-2019-covid-19-announcement/
https://tourism.gov.mm/coronavirus-disease-2019-covid-19-announcement/
https://www.facebook.com/402576259861147/posts/3023014547817292/
https://tourism.gov.mm/announcement_9th_april/
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းအာ်း တာ်းမမစ်န ိုငသ်ည ် ဥပဆဒက ို ဆရ်းဆွ ခ  မခင််းမ စ်သည် 49 ။ ဆ ဆ ာ်ဝါရီလလယ်တွင် 

ကူ်းစက်ဆရာဂါမျာ်း ကာကွယ်နှ မ်နင််းဆရ်းဥပဆဒကကမ််း က ို မပည်သူမျာ်း အကကံမပျုချက်ဆပ်းပ ို  ရန ်န ိုငင်ပံ ိုငသ်တင််းစာမျာ်းတွင် 

ထည ်သွင််း ဆ ာ်မပခ  သည်။ ဥပဆဒကကမ််း ပိုဒမ် - ၂၀ တွင ် ကျန််းမာဆရ်းနငှ  ် အာ်းကစာ်း ဝနက်ကီ်းဌာနက 

လိုပ်ပ ိုငခ်ွင အ်ပ်နငှ််းမခင််းခံရဆသာ အ ွ ွဲ့အစည််း သ ို  မဟိုတ် ကျန််းမာဆရ်းအရာရှ သည် ကူ်းစက်ဆရာဂါ သ ို  မဟိုတ် 

ကူ်းစက်မမနဆ်ရာဂါ မ စ်ပွာ်းမှုနငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ အမျာ်းမပည်သူ အထ တ်တလန  မ် စ်ဆစန ိုငမ်ည ် သတင််းရယူမခင််း၊ 

ဆမပာဆ ိုမခင််း၊ ဆရ်းသာ်းမခင််း သ ို  မဟိုတ် သတင််းထိုတ်မပနမ်ခင််း မမပျုရန ်ကာလသတ်မှတ်၍ တာ်းမမစ်ပ တ်ပငန် ိုငသ်ည် ဟို 

အခွင အ်ာဏာ ဆပ်းအပ်ထာ်းသည်။ ပထမအကက မ် ကျ ်းလွနသ်ူမျာ်းမှာ ဒဏဆ်င ွ၅၀၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်အထ  ၊ 

ဒိုတ ယအကက မ်ထပ်မံကျ ်းလွနသ်ူမျာ်းမှာ ၆ လအထ  ဆထာငဒ်ဏ ်နငှ  ်ဒဏဆ်င ွ၃၀၀၀၀၀ ကျပ် မှ ၅၀၀၀၀၀ ကျပ်အထ  

ဆပ်းဆဆာငရ်မည်မ စ်သည်။ 

 

ယင််းဥပဆဒကကမ််းက ို ထိုတ်မပနဆ်ကကညာသည ်အချ နက် မပည်သူ  လွှတ်ဆတာ်တွင ် မ ခွ ဆံို်းမ တ်မခင််း မမပျုရဆသ်းဆပ။ 

အထက်တွင ် မပဆ ိုခ  သည ်အတ ိုင််း ကျယ်မပန  သ်ည  ် အဓ ပပါယ်သတ်မှတ်ချက်ပါဝငဆ်သာ ပိုဒမ်မျာ်းသည် န ိုငင်တံကာ 

လူ  အခွင အ်ဆရ်းဥပဆဒမျာ်း နငှ  ် က ိုက်ညီမခင််းမရှ ပ  မကကာခဏ တစ်လွ အသံို်းချန ိုငပ်ါသည်။ အဆရ်းယူမခင််းခံရသည ် 

လူပိုဂ္ ျုလ်တစ်ဦ်းချင််းစီ၏ လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင က် ို ချ ျု်းဆ ာက်မခင််း မ စ်သည ်အမပင ် ယင််းက  သ ို  ဆသာ 

ဥပဆဒသည် အမျာ်းမပည်သူတ ို  ၏ သတင််း အချက်အလက် ရယူပ ိုငခ်ွင က် ို အတာ်းအဆ်ီးမ စ်ဆစပါသည်။ 

 

အငတ်ာနက ်ချ တဆ်ကမ်ှုက ို ပ တဆ် ို  မခင််း  

ဇွနလ် ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှသည် မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််းရှ  ရခ ိုငမ်ပည်နယ်နငှ  ် ချင််းမပည်နယ်တ ို  တွင ် အငတ်ာနက် 

မ တ်ဆတာက်ထာ်းမှု တစ်နစ်ှတ တ  မပည ်ဆမမာက်ဆသာ ဆန  မ စ်သည်50။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ ဩဂိုတ်လတွင ်မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် 

အမ န  စ်ာထိုတ်မပန၍် ပမ ျုွဲ့နယ်အာ်းလံို်းတွင ် 2G အငတ်ာနက် အသံို်းမပျုခွင  ် မပျုခ  ဆသာ်လည််း အဆစာပ ိုင််း 

သတင််းဆပ်းပ ို  မှုမျာ်းအရ အငတ်ာနက်လ ိုင််းမျာ်း အလွနဆ်န်ှးဆကွ်းဆနပပီ်း တယ်လီ ိုန််းအသံို်းမပျုသူမျာ်းအဆနမ င  ်

ဝဘစ်ာမျက်နာှမျာ်းကကည ်ရှုန ိုငမ်ခင််း သ ို  မဟိုတ် အက်ပလီဆက်းရှင််းမျာ်း အသံို်းမပျုန ိုငမ်ခင််း မရှ ဆသာဆကကာင  ် အစ ို်းရ၏ 

မူဝါဒဆမပာင််းလ မှု အတ ိုင််းအတာက ို ဆမ်းခွန််းထိုတ်ဆနကကသည် 51  ။ ရခ ိုငဆ်ဒသတွင ် က ိုဗစ်ဆရာဂါပ ို်း 

ကူ်းစက်မှုအဆရအတွက် တ ို်းမမင လ်ာသည်က ို ကကည ်မခင််းမ င  ် အဆ ိုပါဆဒသတွင ် အငတ်ာနက်အမပည ်အဝ 

မပနလ်ည်သံို်းစွ ခွင  ်ရရှ ရန ်အဆရ်းတကကီ်းလ ိုအပ်ဆနဆကကာင််း ဆ ာ်မပဆနသည်52။  

 
49 ARTICLE 19, ‘Myanmar: Restriction on expression in communicable diseases bill would undermine COVID-19 response’, 12 

May 2020, available at: https://www.article19.org/resources/myanmar-restriction-on-expression-in-communicable-diseases-bill-

would-undermine-covid-19-response/.  

50 ARTICLE 19, ‘Myanmar: One year on, Internet shutdown imperils human rights in Myanmar’, 19 June 2020, available at: 

https://www.article19.org/resources/myanmar-one-year-on-internet-shutdown-imperils-human-rights-in-myanmar/.  

51 Lei Lei, ‘Myanmar Govt Restores Internet in Rakhine, Locals Complain of Weak Signal’, Irrawaddy, 5 August 2020, 
available at: https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-govt-restores-internet-rakhine-locals-complain-weak-
signal.html. 
52 Dr Nay Lin Tun, ‘Rakhine is in a State of Emergency’, Frontier, 24 August 2020, available at: 
https://www.frontiermyanmar.net/en/rakhine-is-in-a-state-of-emergency/;Kaung Hset Naing, ‘Complacency turns to fear 

 

https://www.article19.org/resources/myanmar-restriction-on-expression-in-communicable-diseases-bill-would-undermine-covid-19-response/
https://www.article19.org/resources/myanmar-restriction-on-expression-in-communicable-diseases-bill-would-undermine-covid-19-response/
https://www.article19.org/resources/myanmar-one-year-on-internet-shutdown-imperils-human-rights-in-myanmar/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-govt-restores-internet-rakhine-locals-complain-weak-signal.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-govt-restores-internet-rakhine-locals-complain-weak-signal.html
https://www.frontiermyanmar.net/en/rakhine-is-in-a-state-of-emergency/
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

 

အငတ်ာနက်ပ တ်ဆ ို  မခင််းဆကကာင  ် မ ိုဘ ိုင််း ိုန််းမျာ်းကတစ်ဆင်  အငတ်ာနက် ချ တ်ဆက်အသံို်းမပျုဆနရသည ် 

မမနမ်ာန ိုငင်အံဆနာက်မခမ််းတွင ် ဆနထ ိုငက်ကဆသာ မပည်သူမျာ်းအဆနမ င  ် သင ဆ်လျာ်သည ် မပည်သူ   ကျန််းမာဆရ်းဆ ိုငရ်ာ 

အချက်အလက်မျာ်းက ို ရယူရန ် ကကီ်းစွာ အခက်အခ မ စ်ဆစသည် 53 ။ လူသာ်းချင််းစာနာဆထာက်ထာ်းမှု ဆ ိုငရ်ာ 

အကူအညီဆပ်းဆရ်း အ ွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက အငတ်ာနက် ပ တ်ဆ ို  ထာ်းသည ် ဆဒသမျာ်းမှ မပည်သူမျာ်းသည် COVID-19 

ကပ်ဆရာဂါက ို သတ မူမ မခင််း မရှ ဆကကာင််း အစီရငခ်ံခ  ကကသည် 54 ။ ရခ ိုငအ်မျ ျု်းသာ်းဒမီ ိုကဆရစီ အ ွ ွဲ့ချျုပ် ပါတီ 

လွှတ်ဆတာ်က ိုယ်စာ်းလှယ် ဦ်းထဋွမ်မတ်က “ကျွနဆ်တာ  မ ဆနဒနယ်က မပည်သူဆတွက ို COVID-19 အဆကကာင််း 

စကာ်းဆမပာကကည ်တ  အခါ ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါ  ဆ ိုတာ ဘာလ  ဆ ိုတာကဆန စပပီ်း ရှင််းမပရတယ်။ လူချင််းခပ်ခွာခွာဆနတယ် 

ဆ ိုတာ ဘာက ိုဆခေါ်တယ် ၊ လက်က ို ဘယ်လ ို ဆသဆသချာချာ ဆဆ်းရမယ် ဆ ိုတာဆတွ ရှင််းမပရတယ်” ဟိုဆမပာမပခ  သည်55။  

အငတ်ာနက် မ တ်ဆတာက်မှုနငှ  ် ပတ်သက်၍ အဆရ်းဆ ိုကကသူမျာ်းက အငတ်ာနက်ပ တ်ဆ ို  မှုဆကကာင  ်

မပည်သူလူထိုအဆနမ င  ် လံိုမခံျုဆရ်း ၊ ကျန််းမာဆရ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းမရရှ မခင််း၊ 

အဆရ်းဆပေါ်အဆမခအဆနမ စ်ဆပေါ်လာပါက မပည်သူမျာ်းအချင််းချင််း ဆက်သွယ်န ိုငမ်ှု မရှ မခင််း၊ ကျန််းမာဆရ်း 

ဆစာင ဆ်ရှာက်မှုက ို အဟန  အ်တာ်းမ စ်ဆစမခင််း၊ ဆကျ်းလက်ဆဒသမျာ်းတွင ် လိုပ်ငန််းမျာ်း ဆဆာငရွ်က်မခင််း၊ 

အကူအညီဆပ်းမခင််းတ ို   ဆဆာငရွ်က်ရန ်ခက်ခ မခင််း နငှ  ်သတင််းဆထာက်မျာ်း၊ လူ  အခွင အ်ဆရ်း အ ွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအဆနမ င  ်

မ စ်ပွာ်းဆနသည ် လူ  အခွင အ်ဆရ်း ချ ျု်းဆ ာက်မှုမျာ်းက ို မှတ်တမ််းရယူန ိုငရ်န ်ခက်ခ မခင််း တ ို  မ စ်ဆစဆကကာင််း ထပ်ခါ ထပ်ခါ 

ဆထာက်မပခ  ကကသည်56 ။ အငတ်ာနက် မ တ်ဆတာက်မခင််းမ င  ် ဆမမမမျုပ်မ ိုင််းမျာ်း နငှ  ် ဆပါက်ကွ ဆရ်းပစစည််းမျာ်းအာ်း 

အဆဝ်းထ န််းစနစ်နငှ  ်ဆ ာက်ခွ မခင််းမှ တာ်းဆ်ီးန ိုငရ်န ်ဟူဆသာ အစ ို်းရ၏အဆကကာင််းမပချက်၏ အမှနတ်ကယ် ထ ဆရာက်မှု 

ရှ မရှ က ို သသံယမ စ် ွယ်ရာ မ စ်ပါသည်57။  

 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ မတ်လတွင ်ကိုလသမဂ္ လွတ်လပ်စွာထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင ဆ် ိုငရ်ာ ကျွမ််းကျငသ်ူမျာ်း၊  Inter-American 

Commission for Human Rights နငှ  ်ဥဆရာပ လံိုမခံျုဆရ်းနငှ  ်ပူ်းဆပါင််းဆဆာငရွ်က်ဆရ်းအ ွ ွဲ့ (Organization for Security 

and Co-operation in Europe) တ ို  ပူ်းဆပါင််း၍ မပည်သူ  ကျန််းမာဆရ်း ဆ ိုငရ်ာ အဆရ်းဆပေါ်အဆမခအဆနမျာ်း 

ကကံျုဆတွွဲ့ရသည ်အခါ  အငတ်ာနက်ချ တ်ဆက်မှု အထ်ူးသမ င  ် အဆရ်းပါပံိုက ို အဆလ်းအနက်တ ိုက်တွန််းထာ်းသည်  

 
in Rakhine State amid fresh COVID-19 outbreak’ Frontier, 23 August 2020, available at: 
https://www.frontiermyanmar.net/en/complacency-turns-to-fear-in-rakhine-state-amid-fresh-covid-19-outbreak/. 
53 Freedom House, ‘Freedom on the Net 2018: Myanmar,’ available at: 

https://freedomhouse.org/report/freedomnet/2018/myanmar. 

54 Human Rights Watch, ‘Myanmar: End World’s Longest Internet Shutdown’, 19 June 2020, available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/06/19/myanmar-end-worlds-longest-internet-shutdown. 

55 Isobel Asher Hamilton, ‘Myanmar has had an internet blackout for a year. Some of its citizens still don't know there's a 

pandemic’, Business Insider, 25 June 2020, available at: https://www.businessinsider.com/myanmar-internet-shutdown-people-

unaware-coronavirus-pandemic-2020-6. 

56 ARTICLE 19, ‘Briefing Paper: Myanmar’s Internet Shutdown in Rakhine and Chin States’, 2 August 2019, available at: 

https://www.article19.org/resources/briefing-myanmars-internet-shutdown-in-rakhine-and-chin-states/. 

57 Human Rights Watch, Myanmar: End Unlawful Internet Restrictions, 27 July 2020, available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/07/27/myanmar-end-unlawful-internet-restrictions#. 
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

သဆဘာထာ်း ဆကကညာချက်တစ်ဆစာင ် ထိုတ်မပနခ်  သည်။ ၎င််းတ ို  က န ိုငင်အံာ်းလံို်းအာ်း က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် 

ကူ်းစက်မပန  ပွ်ာ်းဆနစဉ အဆတာအတွင််း ‘မ စ်န ိုငသ်မျှ အမမနဆ်ံို်း နငှ  ်အကျယ်မပန  ဆ်ံို်း အငတ်ာနက်ကွနယ်က်ချ တ်ဆက်မှု 

ချက်မခင််း ရရှ ဆစရန ် ’ ချက်မခင််းလိုပ်ဆဆာငဆ်ပ်းရမည်မ စ်ဆကကာင််းနငှ  ် “အငတ်ာနက် ချ တ်ဆက်မှုအာ်း 

န ိုငင်ဆံတာ်လံိုမခံျုဆရ်းက ို အဆကကာင််းမပျု၍ ပ တ်ဆ ို  မခင််း မမပျုလိုပ်သင ဆ်ကကာင််း အဆလ်းအနက်ဆမပာဆ ို” ခ  ကကသည်58။ 

 

လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆကာငစီ်က အွနလ် ိုင််းမှ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ချ တ်ဆက်ရယူမခင််း သ ို  မဟိုတ် မ န  မ်  ်းမခင််းက ို 

အဆနာှက်အယှက်မပျုရန ် ရည်ရွယ်ချက်ရှ ရှ  လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းအာ်း ထပ်ခါတလ လ  ကန  က်ွက်ခ  ပပီ်း န ိုငင်မံျာ်းအဆနမ င  ်

ယင််းသ ို   မပျုလိုပ်မခင််းမှ ဆရှာငက်ျဉရန ် တ ိုက်တွန််းခ  သည် 59 ။ မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််း လူ  အခွင အ်ဆရ်းက စစရပ်မျာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အထ်ူးက ိုယ်စာ်းလှယ်က မမနမ်ာန ိုငင်ဆံတာ်အစ ို်းရအာ်း လူ  အခွင အ်ဆရ်းချ ျု်းဆ ာက်မှုဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်မှုမျာ်းဆကကာင  ်

“တယ်လီ ိုန််းအငတ်ာနက်လ ိုင််းမျာ်း မ တ်ဆတာက်ရန ်ဆံို်းမ တ်ချက်အာ်း အမမနဆ်ံို်းပယ် ျက်ဆပ်းရန”် တ ိုက်တွန််းခ  သည်60 

။ ARTICLE 19 သည် တယ်လီ ိုန််းအငတ်ာနက်လ ိုင််းမျာ်း အမမနဆ်ံို်း မပနလ်ည် ွင လ်ှစ်ဆပ်းရန ် နငှ  ် ယင််းက  သ ို   

မ တ်ဆတာက်မှုမျ ျု်းက ို ဥပဆဒအရ ခွင မ်ပျုထာ်းဆသာ ဆက်သွယ်ဆရ်းဥပဆဒ ပိုဒမ် - ၇၇ က ို ပယ် ျက်ရန ် အခါမျာ်းစွာ 

တ ိုက်တွန််းခ  သည် 61 ။ ယခိုမ စ်ပွာ်းဆနသည ် ကပ်ဆရာဂါအဆမခအဆနအရ အဆ ိုပါ အငတ်ာနက်မ တ်ဆတာက်မှုက ို 

ရပ်ဆ ိုင််းရန ်ပ ို၍ပင ်အဆရ်းကကီ်းလာပပီမ စ်ပါသည်။ 

. 

 

တ ိုင််းရင််းသာ်းသတင််းမီဒယီာ ဝဘဆ် ိုဒမ်ျာ်းအာ်း ပ တဆ် ို  မခင််း  

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ မတ်လတွင ် ဆက်သွယ်ဆရ်းနငှ  ် သယ်ယူပ ို  ဆဆာငဆ်ရ်း ဝနက်ကီ်းဌာန (‘MOTC’) က မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််းရှ  

တယ်လီ ိုန််းဆက်သွယ်ဆရ်း ဆအာ်ပဆရတာမျာ်းက ို ဝဘ်ဆ ိုဒ ်၂၂၁ ခိုအာ်း ဝငဆ်ရာက်ကကည ်ရှု မခင််းမမပျုန ိုငဆ်စရန ်ပ တ်ဆ ို  ရန ်

ညွှနက်ကာ်းခ  သည်။ ယင််းတ ို  တွင ် မမနမ်ာ တပ်မဆတာ်၏ ဥပဆဒနငှ  ် မဆလျာ်ညီဆသာ လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းအာ်း ဆရ်းသာ်း 

ဆ ာ်မပဆနခ  သည  ် တ ိုင််းရင််းသာ်း သတင််းမီဒယီာ ဝဘဆ် ိုဒမ်ျာ်း ပါဝငသ်ည် 62 ။ ဆက်သွယ်ဆရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

ညွှနက်ကာ်းဆရ်းမ ်းချျုပ် ဦ်းမျ ျု်းဆဆွက အဆ ိုပါ အမ န   ်ညွှနက်ကာ်းချက်သည် COVID-19 နငှ ဆ်က်စပ်၍ သတင််းတိုမျာ်းက ို 

 
58 David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; Harlem 

Désir, OSCE Representative on Freedom of the Media and Edison Lanza, IACHR Special Rapporteur for Freedom of Expression, 

‘COVID-19: Governments must promote and protect access to and free flow of information during pandemic – International 

experts’, 19 March 2020, available at: 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729&LangID=E. 

59 Human Rights Council, ‘The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet’, UN Doc A/HRC/32/L.20, 

27 June 2016, para 10.  

60 Yanghee Lee, ‘Myanmar: UN expert 'fears for civilians' after Internet shutdown’, 24 June 2019, available at: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24733&LangID=E. 

61 ARTICLE 19, ‘Briefing Paper: Myanmar’s Internet Shutdown in Rakhine and Chin States’, 2 August 2019, available at: 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.01-Myanmar-Internet-Shutdown-briefing-.pdf. 

62 ARTICLE 19, ‘Myanmar: Immediately lift ban on ethnic news websites’, 1 April 2020, available at: 

https://www.article19.org/resources/myanmar-immediately-lift-ban-on-ethnic-news-websites/. 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24733&LangID=E
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.01-Myanmar-Internet-Shutdown-briefing-.pdf
https://www.article19.org/resources/myanmar-immediately-lift-ban-on-ethnic-news-websites/
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

တိုန  မ်ပနရ်န ် ရည်ရွယ်မခင််းမ စ်သည် ဟိုဆမ ကကာ်းခ  သည်။ သက်ဆ ိုငရ်ာ သတင််းဝဘဆ် ိုဒမ်ျာ်းအာ်း ARTICLE 19 ၏ 

သံို်းသပ်ချက်အရ ၎င််းတ ို  သည်  အမ န  ထ်ိုတ်မပနသ်ည ်အချ နတ်ွင ်COVID-19 နငှ ဆ်က်စပ်သတင််း အနည််းငယ် သ ို  မဟိုတ် 

လံို်းဝဆ ာ်မပခ  ကကမခင််း မရှ ဆကကာင််း ဆတွွဲ့ရသည်63 ။ သ ို  ရာတွင ်အဆ ိုပါ သတင််းဝဘ်ဆ ိုဒမ်ျာ်းသည် COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ 

အချက်အလက်မျာ်းက ို စဉဆက်မမပတ်တငဆ်က်ဆနမခင််းက ို ဆထာက်ရှုမခင််းမ င  ် အဆ ိုပါ ဝဘဆ် ိုဒမ်ျာ်းမှ တစ်ဆင  ်

သတင််းအချက်အလက် အဓ က ရရှ ဆနသူမျာ်းသည် ပ တ်ဆ ို  မှုဆကကာင  ် ကပ်ဆရာဂါဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း 

ရရှ န ိုငမ်ခင််း မရှ န ိုငဆ်တာ ဆကကာင််း သ န ိုငပ်ါသည်။ ဇူလ ိုငလ်တွင ် အမ န  ည်ွှနက်ကာ်းချက်တစ်ဆစာင ် ထပ်မံထိုတ်မပန၍် 

တယ်လီ ိုန််းဆက်သွယ်ဆရ်း ဆအာ်ပဆရတာမျာ်းအာ်း ဆနာက်ထပ် ဝဘဆ် ိုဒ ် နစ်ှခိုက ို ပ တ်ဆ ို  ရန ် ညွှနက်ကာ်းခ  သည် 64 ။ 

ARTICLE 19 အဆနမ င  ်အဆ ိုပါ အမ န  ည်ွှနက်ကာ်းချက်မ င  ်ပ တ်ဆ ို  ခ  သည ် ဝဘဆ် ိုဒအ်မည်က ို ဆ ာ်ထိုတ်န ိုငမ်ခင််းမရှ ခ  ပါ။ 

 

 

MOTC ၏ ညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်းသည် လ ိုအပ်ချက်ရှ မှု သ ို  မဟိုတ် အချ ျု်းအစာ်းမျှတမှု တ ို  မှ ကင််းလွတ်လျှက် 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအရ တရာ်းမျှတမှု မရှ ဆကကာင််းဆတွွဲ့ ရှ ရသည်။ တရာ်းဥပဆဒဆကကာင််းအရ က ိုငတ်ွယ်ဆမ ရှင််းရန ်

အမှနတ်ကယ်လ ိုအပ်ဆကကာင််း ထငရ်ှာ်းပါက ဝဘဆ် ိုဒတ်စ်ခိုလံို်းက ို ပ တ်ဆ ို  မခင််းထက် အဆ ိုပါ 

ဆရ်းသာ်းတငမ်ပမှုမျာ်းက ိုသာ ဦ်းတည် က ိုငတ်ွယ်ဆမ ရှင််းမခင််းက  သ ို  ဆသာ ဆပျာ ဆမပာင််းသည ် က ိုငတ်ွယ်ဆမ ရှင််းမှုမျာ်း 

မပျုလိုပ်သင ပ်ါသည်။ ဝဘဆ် ိုဒတ်စ်ခိုလံို်းအာ်း ပ တ်ဆ ို  မခင််းသည် မပင််းထနဆ်သာ အဆရ်းယူမှုမ စ်ဆသာဆကကာင  ်

ရှင််းလင််းသည ် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမျာ်းနငှ အ်ညီသာ လိုပ်ဆဆာငသ်င သ်ည်။ ဆယဘူယျအာ်းမ င  ် ဝဘဆ် ိုဒမ်ျာ်းက ို 

တရာ်းရံို်း၏ အမ န   ် သ ို  မဟိုတ် အမခာ်းဆသာ လွတ်လပ်သည ် တရာ်းဥပဆဒဆရ်းရာ အ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခိုခိုက ယင််းက  သ ို   

ပ တ်ဆ ို  မှုသည် တရာ်းဥပဆဒအရ အမှနတ်ကယ် လ ိုအပ်ပပီ်း လိုပ်သင လ်ိုပ်ထ ိုက်သည်ဟို  ဆံို်းမ တ်ချက်မှသာ 

ပ တ်ဆ ို  သင သ်ည်။ မည်သ ို  ပငဆ် ိုဆစကာမူ တယ်လီ ိုန််းဆက်သွယ်ဆရ်း ဆအာ်ပဆရတာမျာ်း၊ ဝဘဆ် ိုဒ ်ဆအာ်ပဆရတာမျာ်း 

နငှ  ် အရပ်ဘက်အ ွ ွဲ့အစည်မျာ်းအပါအဝင ် ယင််းက  သ ို   ပ တ်ဆ ို  မှု၏ အကျ ျု်းသက်ဆရာက်မှုက ို ခံစာ်းရသူမျာ်းဘက်က 

တရာ်းရံို်းဆတာ်တွင ်ဆမခပဆမပာဆ ိုန ိုငခ်ွင ရ်ှ သင ပ်ါသည်။  

. 

 

SIM ကတမှ်တပံ်ိုတငမ်ခင််း  

အချက်အလက်ရယူပ ိုငခ်ွင န်ငှ  ် ပတ်သက်၍ အမခာ်းဆသာ စ ို်းရ မ် ွယ်ရာအဆကကာင််းအရာတစ်ခိုမှာ မမနမ်ာန ိုငင်အံတွင််း 

မကကာဆသ်းခငက် အဆကာငအ်ထည်ဆ ာ် ဆဆာငရွ်က်ဆနသည ် SIM ကတ်မျာ်းအာ်းလံို်း မှတ်ပံိုတငရ်မည် 

ဆ ိုသည ်အချက်သည် သန််းဆပါင််းမျာ်းစွာဆသာ မပည်သူမျာ်း အငတ်ာနက်ချ တ်ဆက် ရယူန ိုငခ်ွင က် ို 

 
63 Thompson Chau, ‘Telenor follows Myanmar orders to block alleged “fake news” sites’, Myanmar Times, 31 March 2020, 

available at: https://www.mmtimes.com/news/telenor-follows-myanmar-orders-block-alleged-fake-news-sites.html. 

64 Telenor, ‘Directive from authorities to block additional websites in Myanmar’, 11 July 2020, 

https://www.telenor.com.mm/en/article/directive-authorities-block-additional-websites-myanmar-0.  

https://www.mmtimes.com/news/telenor-follows-myanmar-orders-block-alleged-fake-news-sites.html
https://www.telenor.com.mm/en/article/directive-authorities-block-additional-websites-myanmar-0
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

အတာ်းအဆ်ီးမ စ်ဆစန ိုငပ်ါသည် 65  ။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ ဆ ဆ ာ်ဝါရီလက စာတ ိုက်နငှ  ် ဆက်သွယ်ဆရ်း ဦ်းစီ်းဌာနသည် 

မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််းသံို်းစွ ဆနသည ် SIM ကတ်မျာ်းအာ်းလံို်း ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ  ဧပပီလ ၃၀ ရက် ဆနာက်ဆံို်းထာ်း၍  

မှတ်ပံိုတငရ်မည်မ စ်ဆကကာင််း ဆကကညာခ  သည် 66 ။ မှတ်ပံိုတငရ်ာတွင ် န ိုငင်ကံူ်းလက်မှတ် သ ို  မဟိုတ် န ိုငင်သံာ်း 

စ စစ်ဆရ်းကတ် က  သ ို   သက်ဆသခံကတ်တစ်ခိုခို လ ိုအပ်ပါသည်။ မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််း ဆနထ ိုငက်ကဆသာ 

မပည်သူသန််းဆပါင််းမျာ်းစွာသည် တရာ်းဝင ် သက်ဆသခံကတ်မပာ်း ရရှ န ိုငမ်ခင််း မရှ ဆသ်းပါ။ သ ို  မ စ်ရာ 

ဤညွှနက်ကာ်းချက်သည် မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််း ဆနထ ိုငသ်ူမျာ်းစွာအတွက် COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း 

ရရှ န ိုငရ်န ်အဓ က အတာ်းအဆ်ီးတစ်ခို မ စ်လာန ိုငပ်ါသည်။ မှတ်ပံိုတငထ်ာ်းမခင််းမရှ ဆသာ SIM ကတ်မျာ်းက ို ဇွနလ် ၃၀ 

ရက်တွင ် ပ တ်သ မ််းလ ိုက်ရာ တယ်လီ ိုန််းဆအာ်ပဆရတာ တစ်ခိုမ စ်ဆသာ တယ်လီဆနာက သန််းဆပါင််းမျာ်းစွာဆသာ 

အသံို်းမပျုသူမျာ်း၏ တယ်လီ ိုန််းဆက်သွယ်ဆရ်း လ ိုင််းမျာ်း မပတ်ဆတာက်သွာ်းမည် ဟိုဆမပာဆ ိုခ  သည်67။  

 

လ ိုငစ်ငရ်ယူမခင််းနငှ  ်မှတ်ပံိုတငရ်န ်လ ိုအပ်မခင််းသည် န ိုငင်တံကာ လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင  ်စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းနငှ  ်

က ိုက်ညီမခင််း မရှ ပါ။ ၂၀၁၁ ခိုနစ်ှ လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင န်ငှ  ်အငတ်ာနက်ဆ ိုငရ်ာ ပူ်းတွ ဆကကညာချက်တွင ်

မှတ်ပံိုတငမ်ခင််းနငှ  ် ဝနဆ်ဆာငမ်ှုရရှ ရန ် အမခာ်းဆသာ သတ်မှတ်ချက်မျာ်း ကန  သ်တ်ထာ်းမခင််းက  သ ို  ဆသာ 

တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းသည် အဆ ိုပါ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းအာ်း အဆင သ်ံို်းဆင  ်ဆန််းစစ်မခင််းမ စ်သည ် ဥပဆဒမ င  ်ခွင မ်ပျုထာ်းမခင််း 

၊ တရာ်းမျှတသည ် ရည်ရွယ်ချက်မ စ်မခင််း၊ အမှနတ်ကယ်လ ိုအပ်၍ အချ ျု်းအစာ်းမျှတမခင််း ဆ ိုသည်အချက်မျာ်းနငှ  ်

က ိုက်ညီမခင််း မရှ ပါက  တရာ်းမျှတမှုမရှ ဆကကာင််း ဆ ာ်မပထာ်းသည်68။ 

 

၂၀၁၅ နငှ  ် ၂၀၁၈ ခိုနစ်ှမျာ်းတွင ် လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆကာငစီ် အထ်ူးက ိုယ်စာ်းလှယ်က အသံို်းမပျုသူအာ်းဆ ာ်ထိုတ်မခင််းနငှ  ်

မမ စ်မဆန SIM ကတ်မှတ်ပံိုတငရ်မခင််းတ ို  သည် ‘ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်သွယ်ဆရ်း နငှ  ် အွနလ် ိုင််းဝနဆ်ဆာငမ်ှုမျာ်းက ို 

ချ တ်ဆက်အသံို်းမပျုမှု’ နငှ  ် ‘အွနလ် ိုင််းဆပေါ်တွင ် အမည်မသ  သံို်းစွ ပ ိုငခ်ွင အ်ာ်း အကာအကွယ်မပျုထာ်းမခင််း’က ို 

ပခ မ််းဆမခာက်မခင််းမ စ်ဆကကာင််း မှတ်ချက်မပျုခ  သည် 69 ။ ၂၀၁၆ ခိုနစ်ှတွင ် ကိုလသမဂ္လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆကာငစီ်က 

န ိုငင်မံျာ်းသည် ‘လူသာ်းမျာ်းအဆနမ င  ်အငတ်ာနက်ဆပေါ်၌ ၎င််းတ ို  ၏ အခွင အ်ဆရ်းမျာ်း ကျင သ်ံို်းမခင််းက ို  ပံ ပ ို်းဆပ်းမခင််း ၊ 

 
65 ARTICLE 19, ‘Myanmar: Restriction on expression in communicable diseases bill would undermine COVID-19 response’, 

Myanmar Times, 12 May 2020, available at: https://www.article19.org/resources/myanmar-restriction-on-expression-in-

communicable-diseases-bill-would-undermine-covid-19-response/. 

66 Thompson Chau, ‘Millions in Myanmar risk having mobile phones cut off after SIM registration deadline’, 29 April 2020, 

available at: https://www.mmtimes.com/news/millions-myanmar-risk-having-mobile-phones-cut-after-sim-registration-

deadline.html. 

67 Telenor, ‘Open letter to everyone disconnected on 30 June’, 1 July 2020, available at: 

https://www.telenor.com.mm/en/article/open-letter-everyone-disconnected-30-june.  

68 UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, OSCE Representative on Freedom of the Media, OAS Special 

Rapporteur on Freedom of Expression and ACHPR Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, 

‘Joint declaration on freedom of expression and the Internet’, 1 June 2011, available at: https://www.osce.org/fom/78309. 

69 Human Rights Council Resolution A/HRC/29/32, 22 May 2015; Human Rights Council Resolution A/HRC/38/35, 13 July 2018. 

https://www.article19.org/resources/myanmar-restriction-on-expression-in-communicable-diseases-bill-would-undermine-covid-19-response/
https://www.article19.org/resources/myanmar-restriction-on-expression-in-communicable-diseases-bill-would-undermine-covid-19-response/
https://www.mmtimes.com/news/millions-myanmar-risk-having-mobile-phones-cut-after-sim-registration-deadline.html
https://www.mmtimes.com/news/millions-myanmar-risk-having-mobile-phones-cut-after-sim-registration-deadline.html
https://www.osce.org/fom/78309
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

အကာအကွယ်ဆပ်းမခင််း မပျုရန ်တာဝနရ်ှ သည်’ ဟို အတည်မပျုခ  သည်70။ အထက်တွင ် မပဆ ိုခ  သည ်အတ ိုင််း COVID-19 

ကူ်းစက်မမနက်ပ်ဆရာဂါက ို တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ရန ် အွနလ် ိုင််းဆပေါ်၌ သတင််းအချက်အလက် မ န  မ်  ်းမခင််းသည် 

အလွနအ်ဆရ်းကကီ်းသည ်အမပင ် SIM ကတ်မှတ်ပံိုတငမ်ခင််းသည် လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင  ် အတွက် 

ဆသာ်လည််းဆကာင််း ၊ COVID-19 က ိုထ ဆရာက်စွာ ကာကွယ်တာ်းဆ်ီးဆရ်းအတွက် ဆသာ်လည််းဆကာင််း အတာ်းအဆ်ီး 

မ စ်ဆစပါသည်။  

 

အဆရ်းဆပေါ် တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း  

ကမ္ာအနှံ  မှ န ိုငင်မံျာ်းစွာနည််းတူ COVID-19 ကမ္ာ ကပ်ဆရာဂါ စတငမ် စ်ပွာ်းလာသည ်အချ နတ်ွင် မမနမ်ာန ိုငင်သံည်လည််း 

ဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်မပန  ပွ်ာ်းမှုက ို တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ရန ် အဆရ်းဆပေါ် တာ်းဆ်ီးကန  သ်တ်မှုမျာ်း ချမှတ်ဆဆာငရွ်က်ခ  သည်။ 

မတ်လ ၂၉ ရက် ၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတွင ် မမနမ်ာန ိုငင်သံည် ၁၉၉၅ ခိုနစ်ှ ကူ်းစက်ဆရာဂါမျာ်း ကာကွယ်နှ မ်နင််းဆရ်းဥပဆဒ 

က ိုမပငဆ်ငမ်ခင််း နငှ  ် ၂၀၁၃ ခိုနစ်ှ သဘာဝဆဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီမံခန  ခ်ွ မှု ဥပဆဒတ ို  အရ COVID-19 က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် 

ကူ်းစက်ဆရာဂါက ို ကာကွယ်၊ ထ န််းချျုပ် ၊ ကိုသန ိုငရ်န ်အရှ နမ်မင လ်ိုပ်ဆဆာငဆ်နဆကကာင််း ဆကကညာခ  သည်71။ ဧပပီလ ၁၆ 

ရက် ၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတွင ်ကျန််းမာဆရ်းနငှ  ်အာ်းကစာ်းဝနက်ကီ်းဌာန သည် ကူ်းစက်ဆရာဂါမျာ်း ကာကွယ်နှ မ်နင််းဆရ်းဥပဆဒ ၊ 

ပိုဒမ် - ၂၁ (ခ) အရ အမ န  ည်ွှနက်ကာ်းစာအမှတ် ၃၇/၂၀၂၀ က ိုထိုတ်မပနခ်  သည်။ အဆ ိုပါ အမ န  တ်ွင ်သ်ီးမခာ်းက စစရပ်မျာ်း ၊ 

ကျန််းမာဆရ်း နငှ  ် နာဆရ်းက  သ ို  ဆသာ က စစရပ်မျာ်းမှအပ လူငါ်းဦ်း ပ ို၍ စိုဆဝ်းမခင််းမမပျုရဟို ပါရှ သည် 72 ။  

မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် ကယ်ဆယ်ဆရ်းဆလယာဉမျာ်း မှအပ န ိုငင်တံကာ ဆလယာဉခရီ်းစဉမျာ်း  ျက်သ မ််းမခင််း ၊ 

မပည်တွင််းခရီ်းသွာ်းမျာ်းအဆနမ င  ် မ မ ရပ်ကွက်အိုပ်ချျုပ်ဆရ်းမ ်း၏ ဆထာက်ခံစာ ယူဆဆာငရ်မခင််း စသည်တ ို  က ို 

ဆဆာငရွ်က်ခ  သည် 73 ။ ယခင ် လံိုမခံျုဆရ်းတပ် ွ ွဲ့မျာ်း အသံို်းမပျုခ  ပပီ်း ဆစာင က်ကည ် ထ န််းဆကျာင််းန ိုငမ်ခင််း မရှ ခ  သည ် 

ရာဇဝတ်ကျင ထ်ံို်းဥပဆဒ ပိုဒမ် - ၁၄၄ အရ ညမထကွ်ရအမ န   ်ထိုတ်မပနမ်ခင််း တ ို  က ို မပျုလိုပ်ခ  သည်74။ ကူ်းစက်ဆရာဂါမျာ်း 

ကာကွယ်နှ မ်နင််းဆရ်းဥပဆဒအရ ထိုတ်မပနသ်ည ်  အမ န   ်မျာ်းက ို လ ိုက်နာမခင််းမရှ လျှင ်အမျာ်းဆံို်း ဆထာငဒ်ဏ ်ဆမခာက်လ 

နငှ  ် ဆငဒွဏ ် ၅၀၀၀၀ ကျပ်ချမှတ်န ိုငသ်ည်။ သဘာဝဆဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီမံခန  ခ်ွ မှု ဥပဆဒအရ ထိုတ်မပနသ်ည ် 

ညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်းက ို လ ိုက်နာရန ်ပျက်ကွက်ပါက တစ်နစ်ှအထ  ဆထာငဒ်ဏန်ငှ  ်ဆငဒွဏ်မျာ်း ချမှတ်န ိုငသ်ည်75။  

 
70 Human Rights Council Resolution A/HRC/32/13, 18 July 2016.  

71 Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, ‘Announcement on laws to be abided by people in time of COVID-19 

crisis’ 29 March 2020, available at: https://www.globalnewlightofmyanmar.com/announcement-on-laws-to-be-abided-by-

people-in-time-of-covid-19-crisis/. 

72 Republic of the Union of Myanmar Ministry of Health and Sports , Order No 37/2020, 9th Waning 1381 ME (16 April 2020), 

available at: https://www.globalnewlightofmyanmar.com/republic-of-the-union-of-myanmar-ministry-of-health-and-sports/. 

73 Zeyar Hein, ‘Recommendation letters required for domestic travel in Myanmar’, Myanmar Times, 16 June 2020, available at: 

https://www.mmtimes.com/news/recommendation-letters-required-domestic-travel-myanmar.html. 

74 Human Rights Watch, ‘Myanmar: Hundreds Jailed for Covid-19 Violations’, 28 May 2020, available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/05/28/myanmar-hundreds-jailed-covid-19-violations. 

75 သဘာဝဆဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီမံခန  ခွ် မှု ဥပဆဒ ၊ မပည်ဆထာငစ်ိုလွှတ်ဆတာ် ဥပဆဒအမှတ် - ၂၁/၂၀၁၃ ၊ ၂၀၁၃၊ ပိုဒမ် - ၃၀(က)။  

https://www.globalnewlightofmyanmar.com/announcement-on-laws-to-be-abided-by-people-in-time-of-covid-19-crisis/
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/announcement-on-laws-to-be-abided-by-people-in-time-of-covid-19-crisis/
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/republic-of-the-union-of-myanmar-ministry-of-health-and-sports/
https://www.mmtimes.com/news/recommendation-letters-required-domestic-travel-myanmar.html
https://www.hrw.org/news/2020/05/28/myanmar-hundreds-jailed-covid-19-violations
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

  

အထက်ပါ အဆရ်းဆပေါ်တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းအနက် အချ ျုွဲ့ မှာ ကျ ျု်းဆကကာင််းဆဆီလျာ်သည ် တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းမ စ်သည်။ 

သ ို  ရာတွင ် အချ ျုွဲ့ဆသာ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းမှာ မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရအဆနမ င  ် မပင််းထနလ်ွန််းသည်။ ဥပမာ သဘာဝ 

ဆဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီမံခန  ခ်ွ မှု ဥပဆဒအရ အမျာ်းမပည်သူ ထ တ်လန  စ် ို်းရ မ်ဆစရန ် ရည်ရွယ်ချက်မ င  ် မှာ်းယွင််းဆသာ 

သတင််းအချက်အလက်မျာ်း မ န  မ်  ်းပါက ဆထာငဒ်ဏ ် တစ်နစ်ှအထ  ချမှတ်န ိုငသ်ည် 76 ။ မမနမ်ာန ိုငင်တံွင််းရှ  

လူနည််းစိုလူမျ ျု်းစိုမျာ်းနငှ  ်ဘာသာဆရ်းအစိုအ ွ ွဲ့မျာ်းအဆပေါ် အဆရ်းဆပေါ်တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းက ို မညီမျှစွာ အဆကာငအ်ထည် 

ဆ ာ်ဆနသည်ဟို စ ို်းရ မ်ပူပနမ်ှုမျာ်း ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုဆနကကသည်။  

 

မပည်သူ  ကျန််းမာဆရ်း အတွက် လ ိုအပ်ပါက အဆရ်းဆပေါ် အခွင အ်ာဏာသံို်းစွ န ိုငဆ်သာ်လည််း ကိုလသမဂ္ 

လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆ ိုငရ်ာ မဟာမင််းကကီ်းရံို်းက COVID-19 နငှ  ် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည ် အဆရ်းဆပေါ် 

အာဏာသံို်းစွ ရမှုမျာ်းက ိုမဆ ို န ိုငင်တံကာ လူ  အခွင အ်ဆရ်း ဥပဆဒမျာ်းနငှ  ်အညီသာ သံို်းစွ သင သ်ည် ဟိုထိုတ်မပနခ်  သည်77။  

 

ARTICLE 19 အဆနမ င  ် COIVD-19 နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အဆရ်းဆပေါ် အာဏာသံို်းစွ ရန ် ကကံျုဆတွွဲ့လာပါက 

လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းသည် -  

• ခွွဲမခာ်းဆကဆ်မံှု မ ှ ဆစရ - မည်သည ် လူအိုပ်စိုက ိုမဆ ို ခွ မခာ်းဆက်ဆသံည ် သဆဘာမ င  ် န ိုငင်တံွင််းသ ို   

ဝငဆ်ရာက်ခွင က် ို မငင််းပယ်မခင််း သ ို  မဟိုတ ် မ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းမခင််းတ ို  က ို မပျုလိုပ်န ိုငမ်ခင််း မရှ ဆစရန ်အဆရ်းဆပေါ် 

ဥပဆဒမျာ်းတွင ်ခွ မခာ်းဆက်ဆမံခင််းမမပျုဆသာ ဝါကျအဆရ်းအသာ်းမျာ်း ထည ်သွင််းသင သ်ည်။  

• လွှတဆ်တာ်က ဆစာင က်ကည ်ထ န််းဆကျာင််းန ိုငမ်ခင််း  ှ ရမည် -  အစ ို်းရမျာ်းက အဆရ်းဆပေါ် တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းက ို 

ဆရ်းဆွ မပဌာန််းသည်မ စ်ရာ လွှတ်ဆတာ်အဆနမ င  ်အဆ ိုပါ မပဌာန််းချက်မျာ်းသည် အမှနတ်ကယ်လ ိုအပ်မှု ရှ မရှ  

ပံိုမှန ် သံို်းသပ်မခင််းမပျုသင သ်ည်။ အဆရ်းဆပေါ် အဆမခအနမျာ်းမ စ်ဆပေါ်လာပါက  အိုပ်ချျုပ်ဆရ်းအာဏာက ို 

ခခင််းချက်မရှ  သံို်းစွ ရန ် ကက ျု်းပမ််းမှုအာ်းဆကာင််းလာတတ်ပပီ်း ထ ိုသ ို   မပျုလိုပ်ရန ် လ ိုအပ်မှု 

မှနက်နဆ်ကကာင််းက ိုလည််း ဆကာင််းစွာ အဆကကာင််းမပဆပလ မ ်မည်။ သ ို  ဆသာ် ယင််းသ ို  လိုပ်ဆဆာငမ်ှုမျာ်းက ို 

တရာ်းဥပဆဒစ ို်းမ ို်းဆရ်း နငှ  ်လွှတ်ဆတာ်က ဆစာင က်ကည ် ထ န််းဆကျာင််းမခင််းတ ို   မပျုလိုပ်ရဆပမည်။  

• အာဏာတည်သည ် အချ န်ကာလသတမှ်တဆ် ာ်မပချကမ်ျာ်း ထည ်သငွ််းထာ်းမခင််း - အဆရ်းဆပေါ် 

အာဏာသံို်းစွ မှုသည် အချ နအ်တ ိုင််းအတာတစ်ခိုအတွင််းသာမ စ်ပပီ်း အပမ တမ််း သ ို  မဟိုတ် လိုပ်ရ ို်းလိုပ်စဉအမ စ် 

ဆက်လက် လိုပ်ဆဆာငသ်ွာ်းမခင််းမျ ျု်း မမ စ်ဆစရန ် အချ နက်ာလ သတ်မှတ်ချက်က ို တင််းကျပ်စွာ ထာ်းရှ ရန ်

အဆရ်းကကီ်းသည်။ ဤသ ို   ဆ ိုရာတွင ်က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ကပ်ဆရာဂါဆ ိုငရ်ာ အဆရ်းဆပေါ် တာ်းမမစ်ချက် ဥပဆဒမျာ်း 

မပဌာန််းသည ်အခါ မည်သည ်အချ နက်ာလအထ သာ အကျံျု်းဝငသ်ည် ဆ ိုသည ် 

ဆ ာ်မပချက်မျာ်းထည ်သွင််းထာ်းသင သ်ည်78 ။   

 
76 သဘာဝဆဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီမံခန  ခွ် မှု ဥပဆဒ ၊ မပည်ဆထာငစ်ိုလွှတ်ဆတာ် ဥပဆဒအမှတ် - ၂၁/၂၀၁၃ ၊ ၂၀၁၃ ၊ အပ ိုဒ ်- ၂၇။  

77 UN Office of the High Commissioner for Human Rights, ‘COVID-19 guidance’, 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx. 

78 ARTICLE 19, ‘Coronavirus: Emergency powers must be kept in check’, 20 March 2020, available at: 

https://www.article19.org/resources/covid-19-emergency-powers-must-be-kept-in-check/.   

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.article19.org/resources/covid-19-emergency-powers-must-be-kept-in-check/
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

 

သ ို  ရာတွင ် ကပ်ဆရာဂါနငှ စ်ပ်လျဉ်းဆသာ မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ အဆရ်းဆပေါ် တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းအာ်းလံို်းသည် န ိုငင်တံကာ 

လူ  အခွင အ်ဆရ်း ဥ ပဆဒမျာ်းနငှ  ် က ိုက်ညီဆနသည် မဟိုတ်ဆပ။ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းတွင ် အချ နအ်တ ိုင််းအတာ 

သတ်မှတ်ချက်ပါဝငဆ်သာ်လည််း ထပ်ခါတလ လ  အချ နတ် ို်းဆနခ  ပပီ်း လွှတ်ဆတာ်က ဆစာင က်ကည ် ထ န််းဆကျာင််း န ိုငမ်ှု 

မရှ မခင််းဆကကာင  ် တရာ်းလက်လွတ်မပျုမူမှုမျာ်း မ စ်ဆပေါ်လာန ိုငဆ်ကကာင််း စ ို်းရ မ်ပူပနက်ကသည်။ ထ ို  အမပင ် ရရှ ခ  သည ် 

အစီရငခ်ံစာမျာ်းအရ အဆ ိုပါ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းက ို ခွ မခာ်းဆက်ဆသံည ် သဆဘာမ င  ် ကျင သ်ံို်းမှုမျာ်း ရှ ဆနခ  ဆကကာင််း 

ဆတွွဲ့ ရှ ရသည ်အတွက် ကာလရှည်ကကာ အမမစ်တွယ်ဆနသည ် လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆ ိုငရ်ာ စ နဆ်ခေါ်မှုမျာ်းက ို 

ပ ိုမ ိုဆ ို်းရွာ်းဆစန ိုငသ်ည်။ အဆရ်းကကီ်းသည ်အချက်မှာ အဆရ်းဆပေါ် တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းက ို စည််းကကပ်ရာတွင ်

ဆထာငဒ်ဏအ်မပစ်ဆပ်းမှုက ို ကျင သ်ံို်းမခင််းဆကကာင  ်ကျန််းမာဆရ်းဆ ိုငရ်ာ ထ ခ ိုက်န ိုငဆ်မခမျာ်း ဆပေါ်ဆပါက်လာန ိုငသ်ည်79 ။   

 

ဧပပီလ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတွင ် မပစ်ဒဏက်ျခံဆနသူ အကျဉ်းသာ်း ၂၅၀၀၀ ခန  က် ို လွတ်ပင မ််းချမ််းသာခွင ဆ်ပ်းခ  ကာ 

အဆ ိုပါအဆရအတွက်သည် စိုစိုဆပါင််းဆထာငက်ျအကျဉ်းသာ်း အဆရအတွက်၏ ဆလ်းပံိုတစ်ပံိုန်ီးပါ်းမ စ်သည်80။ သ ို  ဆသာ် 

အစ ို်းရ၏ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းဆကကာင  ် အကျဉ်းကျသူ ရာဆပါင််းမျာ်းစွာရှ ဆနသည ်အတွက် အဆ ိုပါ 

တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းသည် COVID-19 ကပ်ဆရာဂါက ို တာ်းဆ်ီးကာကွယ်မခင််းထက် ကူ်းစက်မှုက ို ပ ိုမ ိုတ ို်းမမင ဆ်စန ိုငဆ်ကကာင််း 

လူ  အခွင အ်ဆရ်းအ ွ ွဲ့မျာ်းက ဆဝ နခ်  ကကသည်။ ။  ဇွနလ်တွင ် COVID-19  ဆ ိုငရ်ာ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းက ို 

ဆ ာက် ျက်ဆသာဆကကာင  ်အဆရ်းယူခံရသူဦ်းဆရ ၈၀၀၀ ဆကျာ်ခန  ရ်ှ ဆကကာင််း အစ ို်းရက ထိုတ်မပနခ်  သည်81။ 

 

 မ််းဆ်ီးမှုမျာ်းမှာ တရာ်းမျှတမှုမရှ ပ  ခွ မခာ်းဆက်ဆံမှုရှ ဆနသည်ဟိုလည််း ဆဝ နက်ကသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ ဆမလတွင ်

ဘိုရာ်းရှ ခ ို်းဆကျာင််း၌ စိုဆပါင််းဝတ်မပျုပွ  ကျင််းပခ  ဆသာဆကကာင  ်လူဆပါင််း ၈၀ ဆရာဂါပ ို်းကူ်းစက်ခံရသည ်အတွက် ခရ ယာန ်

တရာ်းဆဟာဆရာနစ်ှဦ်းက ို  မ််းဆ်ီးအဆရ်းယူခ  သည် 82 ။ အဆ ိုပါလတွငပ်င ် အစစလာမ်ဘာသာဝင ် ၁၂ ဆယာက်က ို 

စိုဆပါင််းဝတ်မပျုခ  သည ်အတွက် သဘာဝဆဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီမံခန  ခ်ွ မှု ဥပဆဒ ပိုဒမ် - ၃၀ (က) အရ ဆထာငဒ်ဏ် 

သံို်းလစီ ချမှတ်ခ  သည်83။ ယင််း တာ်းမမစ်ကာလတွင ်လူဒါဇငဆ်ပါင််းမျာ်းစွာ တက်ဆရာက်ခ  သည ် ဗိုဒဓဘာသာ ဘာသာဆရ်း 

ပွ ဆတာ်တစ်ခိုက ို တက်ဆရာက်ခ   ဆသာ ရနက်ိုနတ် ိုင််း ဝနက်ကီ်းချျုပ် ဦ်းပ  ျု်းမင််းသ န််းက ို အဆရ်းယူခ  မခင််း မရှ ဆကကာင််း 

 
79 မပစ်ဒဏမ်ျာ်းမှာ ဒဏဆ်င ွ၅၀၀၀ ကျပ်မှ ဆထာငဒ်ဏ ်၉ လအထ ပါဝငသ်ည် ၊ ဆဒါကတ်ာနွ ွဲ့ဆကခ ိုင ်- တစ်ပူဆပေါ်နစ်ှပူဆင ခ်  ဆသာ မမနမ်ာ  ဆအာက်ဆမခ 

လတူန််းစာ်းမျာ်း၊ ၆ ဇူလ ိုင ်၂၀၂၀ ၊  tni.org/en/article/hitting-where-it-hurts-impacts-of-covid-19-measures-on-myanmar-poor. 

80 မမနမ်ာန ိုငင်သံည် ပံိုမှနအ်ာ်းမ င  ်ဧပပီလ သကကဃနက်ာလတွင ်န ိုငင်ဆံရ်းအကျဉ်းသာ်းမျာ်းအာ်း လတွ်ပင မ််းချမ််းသာခွင  ်ဆပ်းဆလ ရှ သည်။ ‘Myanmar to 

free almost 25,000 prisoners in largest amnesty in years’, Reuters, 16 April 2020, available at: https://www.reuters.com/article/us-

health-coronavirus-myanmar-prisoners/myanmar-to-free-almost-25000-prisoners-in-largest-amnesty-in-years-

idUSKBN21Z0FR. 

81 San Yamin Aung, ‘Over 8,000 Citizens Prosecuted in Myanmar for COVID-19 Breaches’, Irrawaddy, 19 June 2020, available at: 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/8000-citizens-prosecuted-myanmar-covid-19-breaches.html. 

82 Zaw Zaw Htwe, Pastors Arrested for Holding Gatherings Amid Myanmar’s COVID-19 Restrictions, Irrawaddy, 20 May 2020, 

available at: https://www.irrawaddy.com/specials/myanmar-covid-19/pastors-arrested-holding-gatherings-amid-myanmars-

covid-19-restrictions.html. 

83 Zarni Mann, ‘Myanmar Muslims Jailed For COVID-19 Rules Breach’, Irrawaddy, 9 May 2020, available at: 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-muslims-jailed-covid-19-rules-breach.html. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-myanmar-prisoners/myanmar-to-free-almost-25000-prisoners-in-largest-amnesty-in-years-idUSKBN21Z0FR
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-myanmar-prisoners/myanmar-to-free-almost-25000-prisoners-in-largest-amnesty-in-years-idUSKBN21Z0FR
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-myanmar-prisoners/myanmar-to-free-almost-25000-prisoners-in-largest-amnesty-in-years-idUSKBN21Z0FR
https://www.irrawaddy.com/news/burma/8000-citizens-prosecuted-myanmar-covid-19-breaches.html
https://www.irrawaddy.com/specials/myanmar-covid-19/pastors-arrested-holding-gatherings-amid-myanmars-covid-19-restrictions.html
https://www.irrawaddy.com/specials/myanmar-covid-19/pastors-arrested-holding-gatherings-amid-myanmars-covid-19-restrictions.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-muslims-jailed-covid-19-rules-breach.html
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အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

ဆတွွဲ့ရသည ်အတွက် အဆရ်းဆပေါ်တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းသည် ဘာသာဆရ်း လူနည််းစိုမျာ်းက ိုသာ ဦ်းတည်၍ ခွ မခာ်း 

အဆရ်းယူဆနဆကကာင််း ဆဝ နမ်ှုမျာ်း မမင တ်က်လာခ  သည် 84 ။ ဇွနလ်တွင ် ရနက်ိုနတ် ိုင််းဆဒသကကီ်း လွှတ်ဆတာ်မှ 

က ိုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းစွာက ဝနက်ကီ်းချျုပ် ဦ်းပ  ျု်းမင််းသ န််းက ို တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း ဆ ာက် ျက်မှုအပါအဝင ် အမခာ်းဆသာ 

ဥပဆဒဆကျာ်လွန ်မပျုမူမှုမျာ်းဆကကာင  ်အဆရ်းယူဆပ်းရန ်အဆ ိုတငသ်ွင််းခ  ကကသည်85။ 

 

COVID-19 နငှ စ်ပ်လျဉ်းဆသာ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းက ို ရ ိုဟငဂ်ျာမျာ်းအဆပေါ် ဦ်းတည်၍ မပင််းထနဆ်သာ မပစ်ဒဏမ်ျာ်း 

ချမှတ်ဆနမှုမျာ်းရှ ဆကကာင််း အစီရငခ်ံစာမျာ်း ဆတွွဲ့ ရှ ရသည်။ Human Rights Watch က ရခ ိုငမ်ပည်နယ်တွင််းရှ  

ဆနရပ်စွန  ခ်ွာ ဒိုက္သည်စခန််းမျာ်းတွင ် ဆနထ ိုငဆ်နကကဆသာ ရ ိုဟငဂ်ျာမျာ်းက ို နာှဆခါင််းစည််း မဝတ်ဆငမ်ခင််းအတွက် 

မပင််းထနဆ်သာ အဆရ်းယူမှုမျာ်း ဆဆာငရွ်က်ဆသာ်လည််း နာှဆခါင််းစည််းမျာ်း ပံ ပ ို်းဆပ်းမခင််း မရှ ဆကကာင််း ဆတွွဲ့ ရှ ခ  သည်။ 

၎င််းတ ို  ကပင ် ရ ိုဟငဂ်ျာမျာ်းအာ်း စစ်ဆဆ်းဆရ်းဂ တ်မျာ်းတွင ် လာဘဆ်ငဆွတာင််းခံမခင််း၊ ဆနာှက်ယှက်မခင််း၊ 

ဒဏဆ်ငရွ ိုက်မခင််းနငှ  ် က ိုယ်ထ လက်ဆရာက် မပစ်ဒဏဆ်ပ်းမှုမျာ်း ရှ ဆကကာင််း အစီရငခ်ံခ  ကကသည်။ ရ ိုဟငဂ်ျာမျာ်းအာ်း 

အကယ်၍ ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်း ကူ်းစက်မခင််း ခံရပါက စစ်ဆတွဆဆ်းရံိုတွင ် ဆဆ်းကိုသဆပ်းမည် မဟိုတ်ဆကကာင််း 

ဆမပာဆ ိုမှုမျာ်းရှ သည်86။   

 

ကမ္ာတစ်ဝှမ််းရှ  န ိုငင်မံျာ်းတွင ် ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်း ကူ်းစက်မှု ဆန်ှးဆကွ်းဆလျာ ကျဆစရန ် ပ တ်ဆ ို  တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း 

ထိုတ်မပနမ်ခင််းနငှ  ်အမပငမ်ထကွ်ရ အမ န  မ်ျာ်း ထိုတ်မပနမ်ခင််း တ ို  မပျုလိုပ်ကကသည်။ သ ို  ရာတွင ်ဆထာငဒ်ဏ်အမပစ်ဆပ်းမခင််းက ို 

အာ်းမပျုမခင််းသည် ဆရာဂါကူ်းစက်မှု ဆလျာ ကျဆစလ ိုသည ် ရည်ရွယ်ချက်က ို မပည ်ဝဆစမခင််း မရှ သည ်အမပင ်ခွ မခာ်းဆက်ဆံ 

အဆရ်းယူမှုမျာ်းက လူ  အခွင အ်ဆရ်း ချ ျု်းဆ ာက်မှုမျာ်းက ိုမ စ်ဆပေါ်ဆစသည်။ မမနမ်ာအာဏာပ ိုငမ်ျာ်းအဆနမ င  ် COVID-19 

ဆ ိုငရ်ာ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း ထိုတ်မပနရ်ာတွင ်သက်ညြှာသည ် အဆရ်းယူမှုနည််းလမ််းမျာ်း ထည ်သွင််းစဉ်းစာ်းသင ပ်ါသည်။ 

ထ ိုမျှသာမက ထိုတ်မပနသ်ည ် အမ န  မ်ျာ်းသည် အချ နက်ာလ သတ်မှတ်ချက် ရှ ရမည ်အမပင ်

အဆရ်းဆပေါ်တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းအာ်း ဆစာင က်ကည  ်ထ န််းဆကျာင််းမှု ရှ သင သ်ည်။  

 

အကကံမပျုချက်မျာ်း  

ယခိုအချ နအ်ထ  မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်းမှာ ဆရာဂါကူ်းစက်မှုက ို ထ န််းချျုပ်ထာ်း 

န ိုငဆ်သာ်လည််း ကပ်ဆရာဂါကာလအတွင််း မမနမ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရသည် လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင က် ို 

 
84 Kyaw Phyo Tha, ‘Apparently, Myanmar Govt’s COVID-19 Rules Don’t Apply to Yangon Chief Minister’, Irrawaddy, 27 May 2020, 

available at: https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/apparently-myanmar-govts-covid-19-rules-dont-apply-yangon-

chief-minister.html; Min Wathan, ‘Yangon officials criticised over pagoda festival’, 27 May 2020, Myanmar Times, available at: 

https://www.mmtimes.com/news/yangon-officials-criticised-over-pagoda-festival.html. 

85Min Wathan, ‘Legislators want to impeach Yangon chief minister’, 8 June 2020, Myanmar Times, available at: 

https://www.mmtimes.com/news/legislators-want-impeach-yangon-chief-minister.html. 

86 Nadia Hardman and Param-Preet Singh, ‘Pandemic Adds New Threat for Rohingyas in Myanmar’, available at: 

https://www.hrw.org/news/2020/05/29/pandemic-adds-new-threat-rohingyas-myanmar. 

https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/apparently-myanmar-govts-covid-19-rules-dont-apply-yangon-chief-minister.html
https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/apparently-myanmar-govts-covid-19-rules-dont-apply-yangon-chief-minister.html
https://www.mmtimes.com/news/yangon-officials-criticised-over-pagoda-festival.html
https://www.mmtimes.com/news/legislators-want-impeach-yangon-chief-minister.html
https://www.hrw.org/news/2020/05/29/pandemic-adds-new-threat-rohingyas-myanmar


 

27 

အကျဉ်းချျုပ်စာတမ််း မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ COVID-19 ဆ ိုငရ်ာ တိုန  မ်ပနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၌ လတွလ်ပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမခင််းဆ ိုငရ်ာ စ ို်းရ မ်စရာမျာ်း 

ထ ခ ိုက်ဆစမှုမျာ်း ဆက်လက်လိုပ်ဆဆာငဆ်နဆ မ စ်သည်။ ယင််းတ ို  တွင ် မလ ိုအပ်ပ  မပည်သူမျာ်းအတွက် 

ဆနရာကျဉ်းဆမမာင််းဆစန ိုငသ်ည ် ဥပဆဒမျာ်းနငှ  ်တာ်းမမစ်ကန  သ်တ်နည််းလမ််းမျာ်း ရှ သည်။ မမနမ်ာန ိုငင်အံဆနမ င  ် COVID-

19 ဆရာဂါကူ်းစက်မှုက ို တ ိုက် ျက်ရန ်ဆက်လက်လိုပ်ဆဆာငဆ်နသက  သ ို   လူ  အခွင အ်ဆရ်းက ို ဆလ်းစာ်းတန ် ို်းထာ်းသည ် 

နည််းလမ််းမျာ်းအမ စ် မပျုမပငသ်င သ်ည်။ အထ်ူးသမ င  ်မမနမ်ာန ိုငင်ဆံတာ် အစ ို်းရသည် -  

 

• သတင််းဆထာက်မျာ်း၊ လူ  အခွင အ်ဆရ်း ကာကွယ်ဆစာင ဆ်ရှာက်သူမျာ်းနငှ  ်အမခာ်းသူမျာ်းက ို COVID-19 နငှ  ်

ဆက်စပ်အဆကကာင််းအရာမျာ်းအာ်း ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုမှုအပါအဝင ်၎င််းတ ို  ၏ လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်ဆ ာ်ဆမပာဆ ိုခွင က် ို 

ကျင သ်ံို်းမှုဆကကာင  ်တရာ်းစွ ဆ ိုထာ်းမခင််းမျာ်းအာ်း ပယ် ျက်ရန ် 

• လူ  အခွင အ်ဆရ်းဆကာငစီ် ဆံို်းမ တ်ချက် ၁၆/၁၈ နငှ  ်Rabat Plan of Action  အပါအဝင ်န ိုငင်တံကာ လူ  အခွင အ်ဆရ်း 

စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်း ၊ အဆကာင််းဆံို်းအဆလ အကျင မ်ျာ်းနငှ အ်ညီ အမိုန််းစကာ်းနငှ  ်သဆဘာထာ်းမကကီ်းမှုမျာ်းအာ်း 

တ ိုက် ျက်ရန ်န ိုငင်ဆံတာ်အဆင  ်လိုပ်ငန််းစီမံချက်ဆရ်းဆွ  အဆကာငအ်ထည်ဆ ာ်ရန၊်  

• အဆ ိုမပျုထာ်းသည ် အမိုန််းစကာ်းမျာ်း တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ဆရ်းဥပဆဒ မပဌာန််းမခင််းက ို ဆ ိုင််းငံ ထာ်းရန၊်  

• ဆအာက်ပါတ ို  အပါအဝင ်ကပ်ဆရာဂါဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းအာ်း ထိုတ်မပနမ်ခင််းက ို 

တငက်က ျုထိုတ်မပနမ်ခင််းမျာ်း မပျုလိုပ်သင သ်ည် -   

• က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်မှုမ စ်ရပ်မျာ်း၊ ဆသဆံို်းမှုမျာ်း၊ စစ်ဆဆ်းမှုမျာ်း၊ မပငဆ်ငထ်ာ်းရှ မှုမျာ်း ၊ 

ဆဆ်းဝါ်းစမ််းသပ်မှုမျာ်းနငှ  ်အဆရ်းဆပေါ် စီမံချက်မျာ်း ဆ ိုငရ်ာ မပည်သူ  ကျန််းမာဆရ်း သတင််းအချက်အလက်မျာ်း၊    

• စာချျုပ်မျာ်း၊ ဆထာက်ပံ ဆငမွျာ်း၊ ဆကက်းပမီမျာ်း၊ ကိုမပဏမီျာ်းအာ်း ဆထာက်ပံ မှုမျာ်းနငှ  ်အမခာ်းဆသာ ဆငဆွကက်းသံို်းစွ မှု 

အာ်းလံို်း၏ အဆသ်းစ တ် အချက်အလက်မျာ်း၊ 

• ဆကာ်မတီအာ်းလံို်းရှ  အ ွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း၏ အမည ်နငှ  ်သ ပပံပညာရပ်ဆ ိုငရ်ာ၊ စီ်းပွာ်းဆရ်းဆ ိုငရ်ာ သ ို  မဟိုတ် အမခာ်းဆသာ 

မပည်သူ  အ ွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်း အကကံမပျုဆပ်းန ိုငသ်ည ် အရည်အချင််းမျာ်းပါဝငသ်ည ် က ိုယ်ဆရ်းအကျဉ်း ၊  

• ကပ်ဆရာဂါနငှ်  ပတ်သက်၍ အစ ို်းရအာ်း ပံ ပ ို်းကူညီဆပ်းမခင််းဆ ိုငရ်ာ အစည််းအဆဝ်းအာ်းလံို်း၊ လိုပ်ငန််းဆ ိုငရ်ာ 

စာရွက်စာတမ််းမျာ်း နငှ  ်အကကံမပျုချက်မျာ်း အာ်းလံို်း၏ မ တတ  မျာ်း ၊  

• အိုပ်ချျုပ်ဆရ်း၊ လူ  အခွင အ်ဆရ်းနငှ  ်တရာ်းဥပဆဒစ ို်းမ ို်းဆရ်း ဆ ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာ်း။  

• ကူ်းစက်ဆရာဂါမျာ်း ကာကွယ်နှ မ်နင််းဆရ်းဥပဆဒက ို မပငဆ်ငသ်ည ် ဥပဆဒကကမ််းပါ ပိုဒမ် - ၂၀ အာ်း ယ်ရှာ်းရန၊်  

• န ိုငင်တံကာ စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းနငှ အ်ညီ သတင််းအချက်အလက် သ ရှ ပ ိုငခ်ွင ဥ်ပဆဒက ို မပဌာန််းရန၊်  

• တ တ်တဆ တ်အသ ဆပ်းတ ိုငက်ကာ်းသူ (whistleblower) အာ်း အကာအကွယ်ဆပ်းသည ် ဥပဆဒက ို မပဌာန််းရန၊်  

• ရခ ိုငမ်ပည်နယ်နငှ  ်ချင််းမပည်နယ်တ ို  တွင ်အငတ်ာနက် ကန  သ်တ်ထာ်းမှုအာ်းလံို်းက ို အဆံို်းသတ်ရနန်ငှ  ်

ဆက်သွယ်ဆရ်းဥပဆဒ ပိုဒမ် - ၇၇ က ို ပယ် ျက်ရန၊်  

• တ ိုင််းရင််းသာ်း သတင််းမီဒယီာ ဝဘဆ် ိုဒမ်ျာ်းအာ်း တာ်းဆ်ီးပ တ်ပငထ်ာ်းမခင််းအာ်း ရပ်တန  ရ်န၊်  

• SIM  ကတ်မှတ်ပံိုတငရ်န ်သတ်မှတ်ချက်အာ်း ပယ် ျက်ရန၊်  

• အဆရ်းဆပေါ်က စစရပ်မျာ်းအတွက် တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းထိုတ်မပနရ်ာ၌ လွှတ်ဆတာ်က ဆစာင က်ကည ် ထ န််းဆကျာင််းရန၊်  

• အဆရ်းဆပေါ် တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းချမှတ်ရာတွင ်ခွ မခာ်းဆက်ဆမံှု မရှ ဆစရန ်နငှ  ်တာ်းမမစ်ချက်မျာ်းက ို စည််းကကပ်ရာ၌ 

 မ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းမှုမျာ်းအာ်း မပနလ်ည်သံို်းသပ်ရန၊်  

 


