
ျမန္မာႏုိင္ငံ - ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ကုစားမႈမ်ားေပးရန္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ကာကြယ္ရန္၊ 
အစီရင္ခံစာအသစ္သည္ အခြင့္အေရးအတြက္လႈပ္ရွားသူ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ႏိွပ္စက္မႈမ်ားအား 
ေဖၚထုတ္ေပးထားပါသည္။ 
 
 
 (ရန္ကုန္ျမိ ႕ဳ၊ ဧျပီလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္) - ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးအား လြတ္ေပးျခင္းႏွင့္ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားျခင္းခံရသူ 
မည္သူကုိမဆုိ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ယေန႔တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေျပာျပထားသည္။ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နွင့္ အက်ဥ္းသား 
၂၅၀၀၀ ေက်ာ္အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အနည္းဆုံး ၁၈၂ 
ဦးမွာ ေထာင္ထဲတြင္ရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ႏုိင္ငံတကာဥပေဒနွင့္အညီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကုိ 
ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲပါသည္။ 
 
ဤပူးတြဲ အစီရင္ခံစာအသစ္သည္ “ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔႔႔႔၏ အိမ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး အတြက္ျဖစ္သည္”၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးျမိ ႕ဳရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေထာင္အတြင္းရွိေနစဥ္ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း 
ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္မ်ားအား 
တားဆီးခ့ဲျခင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ထိခုိက္ခံခ့ဲရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရခ့ဲေသာ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ေျမာက္ခ့ဲေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား  
(လြန္ခ့ဲေသာ အပတ္တြင္လြတ္ေျမာက္သြားသူမ်ားအပါအဝင္) အတြက္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည္။  
 
 “လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္မ်ားကုိ အာမခံခ်က္မေပးတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတ့ဲ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ အတြက္ စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြဟာ အလွမ္းေ၀းစြာရွိေနပါတယ္”ဟု အသံကုိ 
ပူးတြဲ တည္ေထာင္ခ့ဲသူ ကိုရဲေ၀ျဖိဳးေအာင္က ေျပာခ့ဲပါသည္။ “ဒီအစား အရပ္သားအစုိးရဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေနရာက်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။” 
 
Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိမႈအရ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္မွ ဧၿပီလ ၁၇ 
ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၈ ဦးအပါအဝင္ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၄၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ 
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၇၄၀ ေက်ာ္အား အစုိးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားႏွင့္ တရား 
မွ်တမႈမ်ား ေပးရန္ပ်က္ကြက္ေနခ့ဲသည္။  
 
ႏွစ္စဥ္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အား ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ္လည္္း ျမန္မာအစုိးရသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ 
သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား သူတုိ႔၏အခြင့္အေရး ထုတ္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး၊ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး ေထာင္ခ်ေနဆဲျဖစ္သည္။  
 
စာမ်က္ႏွာ ၆၀ ပါေသာ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ Fortify Rights တုိ႔၏ အစီရင္ခံစာသည္ တစ္ႏွစ္တာၾကေသာ ပူးတြဲစုံစမ္း 
စစ္ေဆးမႈ အေပၚအေျခခံထားပါသည္။ မႏၲေလးတုိင္းရွိ ရတနာပုံတကၠသုိလ္တြင္ လုံျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား 
ပုိမုိထားရွိရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တကၠသုိလ္အရာရွိမ်ားမွ တားဆီးခ့ဲပုံကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ခံခ့ဲရျပီး ရက္ေပါင္း 
၈၀ ေက်ာ္ေထာင္ထဲတြင္ ေနခ့ဲရသည္။ အခ်ိ ႕ဳကုိ ေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အေစာင့္မ်ားက 
ရုိက္နက္ျခင္းခံခ့ဲရသည္ကုိ ေဖၚျပထားသည္။  ေထာင္မွလြတ္လာသည့္အခါ အစုိးရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
လုံေလာက္သည့္ ျပန္လည္ကုစားမႈတစ္ခုေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ေစာင့္မ်ားက ရုိက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ေ၀မွ်ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည္။  
 



ဤကိစၥသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မ်ားစြာျဖစ္ပြားေသာ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ 
 
“COVID-19 ေရာဂါအက်ပ္အတည္း ပုိမုိနက္ရိႈင္းလာတာနဲ႔အမွ် အစုိးရက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ လြတ္ေပးျပီး 
အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကုိ လိုက္နာဖုိ႔ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္”ဟု ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ (Fortify Rights) ၏ 
အမႈေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမႈး ေအမီစမစ္ Amy Smith က ေျပာခ့ဲသည္။ “မိမိတုိ႔ရ့ဲလြတ္လပ္မႈအတြက္ မတရားသျဖင့္ 
မွားယြင္းစြာက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား အပါအ၀င္ ထိခုိက္နစ္နာသူေတြကုိ အစုိးရက ျပန္လည္ကုစားေပးသင့္ပါတယ္” 
 
မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ Novel Coronavirus ေၾကာင့္တကမၻာလုံးျပန္႔ပြားေနသည့္  COVID-
19 ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ပထမဦးဆုံး အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ျမန္မာ့အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ 
အက်ဥ္းသားဦးေရ အလြန္ထူထပ္မႈ အမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနျပီး သန္႔ရွင္းမႈနည္းပါးသည့္ 
အခ်က္သည္ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကုိ တုိးျမင့္ႏုိင္ေျခ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားက်င့္သုံးမႈျခင္းကုိ 
ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္းထက္ ကမၻာတ၀ွမ္းရွိ အစုိးရမ်ား၏ စံနမူနာကုိ လုိက္နာသင့္ျပီး  အထူးသျဖင့္ COVID-19 
ကူးစက္မႈအႏၲရယ္ရွိေနသည့္ အေျခအေနတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ေပးသင့္ပါသည္။  
 
အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ (Fortify Rights) တုိ႔သည္ အစီရင္ခံစာအတြက္ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း ခံခ့ဲရေသာ ေက်ာင္းသား ၇ 
ဦးအပါအ၀င္၊ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ခ့ဲသည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ အရာရွိမ်ား၊ 
ပါေမာကၡမ်ားအပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား၊ လြတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦး၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမွ 
တက္ၾကြလုပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၈ ခုကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။  
 
ရတနာပုံ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရွည္လ်ားေသာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ရွားမႈ သမုိင္းရွိေသာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး 
၏ ေက်ာင္းသားအဖြ႔ဲအစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (ABFSU)တြင္ မည္သုိ႔ 
ပါ၀င္ခ့ဲျပီး မႏၲေလးတုိင္း အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား အသတ္ခံရမႈအပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
တုိးပြားလာျပီးေနာက္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လုံျခံဳေရးႏွင့္ အျခားတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိရန္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ မည္သို႔စည္းရုံးခ့ဲသည္ကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ေဖၚျပထားသည္။ 
ဤဆႏၵျပပြဲမ်ား အတြင္းရတနာပုံတကၠသုိလ္၏ အရာရွိမ်ားက ေက်ာင္းသားအဖြ႔ဲတစ္ဖြ႔ဲအား တကၠသုိလ္၀င္းအတြင္းသုိ႔ 
မ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ၀င္းတံခါးမ်ားပိတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵျပသူမ်ား ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း မ၀င္ေရာက္ေစရန္ 
ပါေမာကၡမ်ားအား တံခါး၀တြင္ ေစာင့္ေစျခင္း တုိ႔ကုိျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
သံတူတစ္ခုျဖင့္ ရုိက္ႏွက္မည္ဟု ပါေမာကၡတစ္ဦးက ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။  
 
ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြဟာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ ေတာင္းဆုိခ်က္မႈမ်ားေတြဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးအတြက္ျဖစ္ပါ 
တယ္” ဟုရွင္းျပခ့ဲသည္။  
 
ေလးလအတြင္း တတိယအၾကိမ္ မႏၲေလးေက်ာင္းသားတစ္ဦး အသတ္ခံရအျပီးတြင္ 
တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္မႈကုိ ပယ္ခ်ကာ  
ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအား “ငါတုိ႔ဟာလူသားေတြဘဲ။ လူသားေတြေသႏုိင္တယ္” ဟုေျပာခ့ဲသည္္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
၄င္းအားတုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လုုံျခံဳေရးအစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ 
ပ်က္ကြက္ခ့ဲေသာ အစုိးရႏွင့္ တကၠသုိလ္အရာရွိမ်ား အတြက္  သရုပ္ျပအသုဘတစ္ခုကုိ စီစဥ္ခ့ဲသည္။  
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ သရုပ္ျပအသုဘျပီးျပီးျခင္း အရပ္၀တ္ရဲမ်ားက ေက်ာင္းသား ၃ ဦးျဖစ္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္ေဇာ္ 
၁၈ ႏွစ္၊ ရဲမင္းထြန္း ၂၃ ႏွစ္၊ ႏွင့္ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ ၂၃ ႏွစ္တုိ႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈအစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအျဖစ္ 
အစုိးရႏွင့္တကၠသုိလ္ အရာရွိမ်ား၏ ဓါတ္ပုံမ်ားပါ၀င္သည့္  စကၠဴကတ္ထူျပား သရုပ္ျပေခါင္းတလားအား မီးရႈိ႔ခ့ဲသည့္အတြက္ 
ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးအား ျပန္လြတ္ေပးရန္ 



ထပ္မံေတာင္းဆုိဆႏၵျပခ့ဲသည့္ ရဲမ်ိဳးေဆြ ၂၃ ႏွစ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ ၂၀ ႏွစ္၊ ရဲလင္းအာင္ ၂၀ ႏွစ္ႏွင့္ ေန၀င္းေက်ာ္ ၂၂ ႏွစ္ 
တုိ႔အား အာဏာပုိင္မ်ားမွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံဖမ္းဆီးခ့ဲပါသည္။  
 
အာဏာပုိင္မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအား မီးရိႈ႕မႈႏွင့္ ဆႏၵမျပမီ အစုိးရထံၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားခြင့္ေတာင္းရန္ 
လုိအပ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျင္ိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ (ျငိမ္းခ်မ္းေသာစုေ၀းမႈ 
ဥပေဒ)အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခ့ဲသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ 
အမရပူရျမိ ႕ဳနယ္တရားရုံးမွ ေက်ာင္းသား ၇ ဦးစလုံးအား စြဲခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ခ့ဲျပီး 
သူတုိ႔ကုိ ေထာင္သုံးလ ခ်ခ့ဲသည္။  
 
ေထာင္ထဲတြင္ရွိစဥ္တြင္ ေထာင္ေစာင့္မ်ားမွသူတုိ႔ကုိ ရုိက္နက္ခ့ဲေၾကာင္း ေက်ာင္းသား ၄ ဦးမွ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ 
(Fortify Rights) ကုိေျပာျပရာတြင္ -  
 

အေစာင့္(တစ္)ေယာက္ အေနာက္ကေန ကၽြန္ေတာ့လက္ကုိ ဆြဲထားလုိ႔မလႈပ္ႏုိင္ခ်ိန္မွာ အျခားတစ္ေယာက္က 
ကၽြန္ေတာ့မ်က္ႏွာကုိ ရုိက္ျပီး ဗ္ုိက္ကုိကန္တယ္။ အေစာင့္ ၂ ေယာက္က အေနာက္ကေနဆြဲထားခ်ိန္မွာ အျခား 
၂ ေယာက္က ကန္ေနတယ္၊ ရုိက္ေနတယ္။ အေစာင့္ေတြကကလဲ ကၽြန္ေတာ့ေနာက္ေၾကာကုိ 
လက္ကုိင္တုတ္တစ္ ေခ်ာင္းနဲ႔ရုိက္တယ္။ 

 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရုိက္နက္မႈမ်ားမွ ၾကာရွည္စြာခံစားခ့ဲရေသာ နာက်င္မႈကုိ ေဖၚျပခ့ဲသည္။  
 
ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ လူမဆန္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္ေစ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ  ျပင္းထန္စြာနာက်င္ေစမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ခံစားေစမႈကုိ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ 
လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အျခားေသာပံုစံမ်ားမွ ကင္းလႊတ္ခြင့္သည္ အေျခခံက်  ေသာလူ႔႔အခြင့္အေရး 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္သာမက နုိင္ငံတကာျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နုိင္ငံတကာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔မွလည္း အဆုိပါအခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္မႈေပးထားသည္။ ၄င္းအျပင္  
ျမန္မာနိုင္ငံအပါအ၀င္ နုိင္ငံအားလံုးအတြက္လည္း အေျခခံက်ေသာအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ရံုမွ်မက တရား၀င္လုိက္နာရန္ 
တင္းက်ပ္ထားသည္။ 
 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေထာင္တြင္းရုိက္ႏွက္ခံရမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ အစုိးရအရာရွိမ်ားက စုံစမ္း 
စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာေရးခ်ိန္အထိ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ျပည္သူလူထုအား ေဖၚျပျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိေနသည့္ သူတုိ႔၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအား 
အစီရင္ခံစာ တစ္ခုမ်ွထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္း မရွိခ့ဲေပ။  
 
မႏၲေလးေက်ာင္းသား ၇ ဦး၏ ျဖစ္ရပ္သည္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ 
 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ သေကၤတျပေနျပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မတရားဖမ္းဆီး ထိန္းသ္ိမ္းျခင္းခံရသူမ်ား အတြက္ 
ကုထုံးမရွိျခင္းကုိလည္း ေဖၚျပေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာ) (AAPP) 
အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၈ဦး ေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနျပီး လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားသည္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးမႈအတြက္ 
မတရားေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။  
 
လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္တုိ႔ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း 
ဥပေဒမွလည္း ကာကြယ္မႈေပးထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း(UDHR) အပုိဒ္ ၁၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ၂၀(၁) တြင္ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 



ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲခြင့္တုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ 
ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးမွ လုိက္နာရန္ စည္းေႏုွာင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားဆုိင္ရာ 
ဥပေဒ ေအာက္တြင္လည္း အသိအမွတ္ျပဳ ထားပါသည္။ ျမန္မာန္ုိင္ငံဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ (ခ)တြင္ 
“နိုင္ငံသားမ်ား၏ ခုိင္မာေသာ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ 
ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး” ႏွင့္ “လက္နက္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ျခင္း  မျပဳဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ 
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား” ကုိ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
ဤကာကြယ္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားသည္ လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈဥပေဒ က့ဲသုိ႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဥပေဒအား  ျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း  အခ်ဳိ႕ေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈတုိ႔သည္  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈမရိွေပ။ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ စုေ၀းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထပ္မံခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူထုအေျချပဳ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား၏ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ 
 
ဤအစီရင္ခံစာ ေရးေနခ်ိန္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးဥပေဒၾကမ္းသည္ 
ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 
ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားမႈအခြင့္အေရး  
 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းခံရသည့္အခါ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အခြင့္အာဏာ 
တစ္ခုက ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း ထိေရာက္ေသာကုသမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိသည္။ အဆုိပါျပန္လည္ 
ကုစားမႈနည္လမ္းမ်ားတြင္ (အစီရင္ခံစာတြင္ ပုိမုိတိက်စြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္ )“ ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရိွျခင္း၊  ခုိင္မာမႈရိွေသာ အာမခံ 
ခ်က္မ်ား” ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။  
 
ရတနာပုံတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား ၇ ဦးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ 
ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားခြင့္မ်ားေပးသင့္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ (Fortify 
Rights) တုိ႔မွ မီးေမာင္းထုိး ေဖၚျပထားပါသည္။  
 
ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေစရန္ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ (Fortify Rights) 
တုိ႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံးျခင္း အတြက္ 
ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းကုိ  
ျပင္ဆင္ရန္ ျမန္မာ့လြတ္ေတာ္အား ေတာင္းဆုိပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င့္ေရး 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳေပးရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ 
အသုံးျပဳမႈကုိ အဆုံးသတ္ေစေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ႏွင့္ 
ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္သူမ်ားမွ တာ၀န္ယူမႈကုိ အာမခံေပးရန္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း အစုိးရထံေတာင္းဆုိပါသည္။  
 
ရတနာပုံတကၠသုိလ္ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ ေက်ာင္းသား ၆ ဦး၏ အတၳဳပတိၱမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။ 
ABFSU ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ တုိးျမင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေစာပုိင္း 
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေလ့လာျပီးေနာက္ ၄င္းေက်ာင္းသားတုိ႔အထဲမွ အခ်ိ ႕ဳသည္ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားတက္ၾကြလာခ့ဲသည္။ 
ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ မႏၲေလးတုိင္း၊ 
လက္ပံေတာင္း ျမိ ႕ဳနယ္ရွိ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား၏ ေသြးထြက္သံယုိ ျဖိဳခြဲႏိွမ္နင္းျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ခ့ဲေသာ ခ်ီတက္ပြဲတစ္ခု 
အေပၚတြင္ ဗဟုိျပဳခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ တြင္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ (Fortify Rights) ႏွင့္ 
ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္းမွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးသုေတသနဌာန the International Human Rights Clinic 
at Harvard Law School တုိ႔သည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ - ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ 



လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္အား အလြန္အကၽြံအင္အားသုုံျခင္းႏွင့္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း Crackdown at Letpadan: Excessive 
Force and Violations of the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and Expression အစီရင္ခံစာကုိ 
ပူးတြဲထုတ္ေ၀ခ့ဲသည္။ ၄င္းအစီရင္ခံစာျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ လက္ပံတန္းတြင္ ရဲမ်ားမွ အင္အားအလြန္အကၽြံ အသုံးျပဳျခင္းကုိ 
အာရုံစုိက္ေစရန္ တင္ျပခ့ဲသည္။ ABFSU မွ အစီရင္ခံစာ အတြက္ နိဒါန္းကုိ ေရးသားခ့ဲပါသည္။ 
 
ဤေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဇြဲရွိစြာ ခုခံကာကြယ္ေနျခင္းကုိ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ (Fortify Rights) တုိ႔သည္ 
မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။  
 
“ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြရ့ဲ အခြင့္အေရးေတြကုိ ကာကြယ္ေနသူပါဟု မိမိကုိယ္ကုိ ခံစားရပါတယ္” 
ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ABFSU)၏ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က 
 ေျပာခ့ဲသည္။ “ကၽြန္ေတာ့ အတြက္လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသားထုတစ္ခုလုံးနဲ႔ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္အတြက္ 
ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ … ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု လုိအပ္ေနလုိ႔ပါ” 
 
ပုိမုိသိရွိလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ရန္ -  
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Email: Jacob.bogart@fortifyrights.org 
Twitter: @BogartJacob 
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Twitter: @Chaungalay 
 
Amy Smith, Executive Director, Fortify Rights 
+66 87 795 5454 (Thailand) 
Email: amy.smith@fortifyrights.org 
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