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ျမနမ္ာ - သတငး္ေထာက ္ေဆြ၀ငး္ အားစြဲဆိထုားသည့္စြခဲ်ကမ္်ားအားလံုးကိ ုခ်ကခ္်ငး္ ရပုသ္မိး္ေပးရန ္

(၂) လအတြင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရသည္ ့၅ေယာက္ေျမာက္ သတင္းေထာက္ 

(ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္လ ၃၁ရက္ ၂၀၁၇) - ယမန္ေန ့ည ဇူလုိင္လ ၃၀ရက္ေန ့ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ ရဲမ်ား၏ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ 
ခံခ့ဲရသည္ ့ သတင္းေထာက္ေဆြ၀င္း အားစြဲဆုိထားသည့္စြဲခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ျမန္မာအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအေန ျဖင့္ ခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္း 
 ေပးသင့္ ေၾကာင္း Fortify Rightsမွ ယေန့ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ယေန့တြင္ ေဆြ၀င္းအားအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ အာမခံေပး၍ လႊတ္ေပး 
ခ့ဲပါသည။္ 

“လြန္ခ့ဲတ့ဲ၂လအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မတရားဖမ္းဆီးခံခ့ဲရတ့ဲ သူေတြထဲမွာေဆြ၀င္းက ၅ေယာက္ေျမာက္သတင္းေထာက္ျဖစ္တယ္”ဟု Fortify 
Rights ၏ စီမံခန္ ့ခြဲေရး ဌာနအၾကီးအကဲ Mattew Smith မွ ေျပာခ့ဲပါသည။္ “ဒါဟာ သတင္းစာပညာကုိ ရာဇ၀တ္က်ဴး လြန္မႈလုိ ျဖစ္ေစေအာင္ 
ၾကိဳးပမ္းမႈ နည္းလမ္းတခုဘဲျဖစ္တယ္။ သတင္းစာပညာဟာ ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။” 

ျမန္မာရဲမ်ားမွ ေဆြ၀င္း၊ အသက္၄၀အား သတ္မွတ္ထားသည့္ေလယာဥ္ျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္သုိ ့သြားရန္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနကုိ  
ျဖတ္စဥ္တြင္ ဖမ္းဆီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည။္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ သူ ့အား မဂၤလာဒုံ ရဲစခန္းသုိ ့ေခၚေဆာင္သြားျပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၁ ည 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာ ရဲမ်ားမွ သူ ့အား မႏၱေလးျမိဳ ့သုိ ၀ရမ္းျဖင့္ ပုိ ့ရန္ မႏၱေလးျမဳိ ့တရားရုံးသုိ ့ ေလွ်ာက္တင္ခ့ဲပါသည။္ ယေန ့တြင္ သူသည ္
မႏၱေလးျမိဳ ့အိုးဘုိေေထာင္သုိ ့လႊေဲျပာင္းျခင္းခံခ့ဲရျပီး ထုိေထာင္မွ အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆြ၀င္းသည ္ထင္ရွားသည္ ့စုံစမ္းေထာက္လမ္းေရး သတင္းေထာက္တဦးျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ သတင္း 
မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ျဖန္ ့ေ၀ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ Myanmar Now၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။  

ေဆြ၀င္းမွ ၀ီရသူႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္ကုိ Facebook ေပၚတြင္ေဖာ္ျပေရးသားခ့ဲျခင္းအေပၚ ၀ီရသူအားေထာက္ခံ အားေပးသူ 
 ေက်ာ္မ်ိဳးေရႊမွ မတ္လ ၇ရက္ေန ့တြင္ မႏၱေလးရိွ မဟာေအာင္ေျမ ျမိဳ ့နယ္ရဲစခန္းတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) 
၏ေအာက္မွ အသေရဖ်က္ျခင္းဆုိသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ျဖင့္အမႈဖြင့္ခ့ဲပါသည။္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ေရွ ့ေန ဦးကုိနီကုိ လုပ္ၾကံ 
သတ္ျဖတ္ခ့ဲသူအား ၀ီရသူမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲျပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေဆြ၀င္းမွ Facebook ေပၚ၌၀ီရသူ၏ “ရဟန္းဘ၀ 
ကုန္ဆုံးသြားျပီ”ဟု ေျပာဆုိေရးသားခ့ဲပါသည္။ အခေၾကးေငြေပး၍ငွားရမ္းထားသည့္ ေသနတ္သမားသည ္ ဦးကုိနီကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ရက္ေန ့တြင္ 
ရန္ကုန္အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာေလဆိပ္၌ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည။္ ၀ီရသူမွ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သူအား  ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ 
 ေရးသားခ့ဲျခင္းအေပၚ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ Sein Dago Wu မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရဟန္းဘ၀မွဖယ္ရွားရန္ အေျခခံအားျဖင့္ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြျဖစ္တ့ဲ “ပါရာဇီက စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိေက်ာ္လြန္သြားသည္” ဆုိသည့္ေျပာဆုိခ်က္ကုိ 
ကုိးကား၍ ျမန္မာေနာင္း မွ အပုိဒ္ခြဲတခု တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည။္ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ “ျခိမ္းေျခာက္၍ေငြညွစ္ျခင္း ၊ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း ၊ မတရားတားဆီးခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ၊ အသေရ 
ဖ်က္ျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း ၊ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ လႊမ္းမုိးမႈလြန္ကဲေနျခင္း သုိ ့မဟုတ္ မညသူ္တဦး တေယာက္ကုိမဆုိ ဆက္သြယ္ေရး 
ကြန္ယက္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း ” တုိ ့ပါ၀င္ျပီး ထုိဥပေဒ ကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ အျပစ္ဒါဏသ္ည္ ေထာင္ဒါဏ္၃ႏွစ္အထိျဖစ္ပါသည္။  

ယမေန ့ညက အဖမ္းအဆီးခံခဲ့ဲရျပီးေနာက္တြင္ေဆြ၀င္းမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား - ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကုိ ရညည္ႊန္း၍ “ဒီလုိျဖစ္ 
သြားတာေကာင္းပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိကြ် န္ေတာ္ ကုိင္တြယ္ရမယ္။ ဒီဥပေဒဟာ မရိွသင့္ပါဘူး.. ဒါမွသာ တုိင္းသူျပည္သား ေတြအတြက္ေကာင္းမွာပါ” 
ဟုေျပာခ့ဲပါသည္။  

လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာလူ ့အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ  
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ Fortify Rights၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အေယာက္ ၆၀ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအား ေတာင္းဆုိခ့ဲပါသည္။  

မတ္လ ၈ရက္ေန ့တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဆြ၀င္းမွ Facebookတြင္တင္ခ့ဲသည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္း 
မ်ားကုိ တုံ ့ျပန္ေျပာၾကားရာတြင္ “သူတုိ ့က (ကြ် န္ေတာ္ တင္ခ့ဲတ့ဲအေၾကာင္းအရာ) ေတြက အသေရပ်က္ေစတယ္လုိ ့ေျပာၾကတယ္ ဒါေပမ့ဲ 
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(ဦး၀ီရသူ)က အေသေရဖ်က္ရေလာက္တ့ဲ ဂုဏ္သိကၡာရိွရဲ ့လား? တႏုိင္ငံလုံးအႏံွ ့အျပားကသူ ့ကုိ မဆုံးႏုိင္ေအာင္က်ိန္ဆဲေနၾကတယ္။ ဒီလုိလူက 
ဂုဏသိ္ကၡာ ရိွတ့ဲလူလား?”ဟု ေျပာခ့ဲျခင္းအေပၚ ၀ီရသူအား ေထာက္ခံအားေပးသူ အျခားတဦးျဖစ္သည့္ သက္မ်ိဳးဦးက ေဆြ၀င္းသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ 
ကုိ ေစာ္ကားသည ္ဆုိသည့္အခ်က္ျဖင့္  ေဆြ၀င္းအား မတ္လ ၁၉ရက္ေန ့တြင္ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ခ့ဲပါသည။္  

သက္မ်ိဳးဦးသည ္ေဆြ၀င္းအား ဘာသာတရားကုိ ေစာ္ကားသည့္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ၂၉၅ ေအာက္မွ တုိင္ခ်က္ျဖင့္အမႈဖြင့္ခ့ဲ 
ပါသည။္ ဧျပီလေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေက်ာက္တံတားျမိဳ ့နယ္တရားရုံးမွ ေဆြ၀င္းအားဖြင္ ့ဆုိခ့ဲသည့္ တုိင္ခ်က္သည္ ပုဒ္မ ၂၉၅၏ေအာက္တြင္ ၀ီရသူ 
ကသာလွ်င္ တုိက္ရုိက္အမႈဖြင့္ရမည္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖင့္ ပယ္ခ်ခ့ဲပါသည။္  

အျခားဘာသာတရားမ်ားကုိ ဆန္ ့က်င္သည့္ အမုန္းတရားမ်ားကုိ ထပ္ကာတလဲလဲ ေဟာေျပာခ့ဲသည့္အတြက္ ျပည္နယ္ သံဃမဟာ 
နာယက ေကာ္မတီမွ ၀ီရသူအား အမ်ားျပညသူ္အား တရားေဟာေျပာျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ရန္ ၁ႏွစ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခ့ဲပါသည္။  

၀ီရသူ၏ သတင္းမ်ားကုိ အစီရင္ခံတုိင္ၾကားခ့ဲျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဆြ၀င္းသည္ ထုိထက္မက ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကုိခံခ့ဲရသည။္ ဥပမာ 
အားျဖင့္မတ္လ ၁၄ရက္ေန ့တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ ့နယ္တြင္ ရန္ျပဳသူ ၃ဦးမွ ေဆြ၀င္းအား  စကားျဖင့္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ထိ 
လက္ေရာက္္ က်ဴးလြန္ရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲသညဟု္ သိရိွခ့ဲရပါသည။္  

ေဆြ၀င္း မိမိအား စြဲခ်က္တင္ခ့ဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ အက်ဥ္းခ်ံဳးေတာင္းခံခ့ဲရာတြင္ ဘာသာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ 
၀န္ၾကီးဌာနမွ ဧျပီလ ၅ရက္ေန ့တြင္ စာတေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ေဆြ၀င္းမွ ၀ီရသူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိေရးသားခ့ဲျခင္းမ်ားသည ္ မညသ္ည္ ့
ဥပေဒကုိ မွ်ခ်ိဳးေဖာက္ခ့ဲျခင္းမရိွဘဲ “သူထမ္းေဆာင္ရမည္ ့သတင္းေထာက္အလုပ္ကုိသာလုပ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည”္ ဟုေဖာ္ျပခ့ဲပါသည။္ 

ဇြန္လမွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတင္းေထာက္ ၄ဦးအား မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ့ဲပါသည။္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာ 
သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္သည္ ့ ဧရာ၀တီတြင္အလုပ္လုပ္ေနသူ Lawi Weng (ခ) သိန္းေဇာ္ ၊ ေအးႏုိင္ ႏွင့္ လႊတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ့အသံမွ  
ျပည့္ဘုန္းေအာင္တုိ ့အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အျခားအမ်ိဳးသား ၄ဦးတုိ ့ကုိဖမ္းဆီးခ့ဲပါသည။္ ထုိသတင္းေထာက္မ်ားသည္ တအန္း အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၾကီးမွဴးလုပ္ေဆာင္သည္ ့အခမ္းအနားသုိ ့တတ္ေရာက္ခ့ဲျခင္းအတြက္ တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ ့ 
မ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ေအာက္ရိွ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည။္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းထင္ရွားခ့ဲလွ်င္ Lawi Weng၊ ေအးႏုိင္ႏွင့္  
ျပည့္ဘုန္းေအာင္ တုိ ့သည္ ေထာင္ဒါဏ္ ၃ႏွစ္စီ က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည။္ ဇြန္လတြင္ Voice ဂ်ာနယ္မွ ေက်ာ္မင္းေဆြ ကုိလည္း စစ္တပ္၀ါဒျဖန္ ့သည့္ 
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအား ေလွာင္ေျပာင္သည္ ့သေရာ္စာကုိေရးသားခ့ဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခ့ဲပါသည။္  

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပည္သူႏွင့္ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရး ပဋညိာဥ္စာခ်ဳပ္ တြင္ပါရိွသည္ ့ ပုိဒ္ခြဲ ၁၉ ေအာက္မွ 
ကာကြယ္ေပးထားပါသည။္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း အေပၚတားျမစ္ဟန္ ့တားခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကုိက္ညီမႈရိွလွ်င္၊ 
တရား၀င္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုိအပ္ခ့ဲလွ်င္ စသည္ ့လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေသာအခ်က္မ်ား ရိွမွသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည။္ 
လူ ့အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အေပၚ အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း ဥပေဒ ၆ တြင္ “လူတုိင္းတြင္ အခြင့္အေရးရိွ 
သည။္ တဦးတေယာက္ျခင္းျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ား ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ ့ျဖင့္ျဖစ္ေစ လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သိရိွရန္ ၊ ရွာေဖြရန္ ၊ ရရိွရန္ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းခြင့္ အပါအ၀င္  အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားရိွပါသည”္ 

ေဆြ၀င္းအား စြဲဆုိသည့္ စြဲဆုိခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ကုိခ်ိဳးေဖာက္ကာ မပီမျပင္ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ ျပစ္မႈဥပေဒ ကုိ အက်ယ္ 
တ၀င့္လုပ္သည့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း Fortify Rights မွေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ သည ္ပြင့္လင္းျမင္သာေစျခင္း ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံျခင္းႏွင့္ လူ ့အသုိင္းအ၀ုိင္း၏အေျခခံက်သည္ ့လူ ့အခြင့္အေရး 
မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္းတုိ ့အတြက္အေထာက္အကူျပဳျမင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည။္ သတင္းေထာက္ ေဆြ၀င္းအားစြဲဆုိထားသည့္စြဲခ်က္မ်ား 
အားလုံးကုိ ခ်က္ခ်င္း ရုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရေနရသည္ ့အျခားေသာ သတင္းေထာက္ ၄ဦးကုိလည္းလႊတ္ေပးရန္ 
Fortify Rights မွေျပာၾကားလုိက္ပါသည။္  

“အခမ့ဲ သတင္းျဖန္ ့ေ၀ေပးျခင္းက လူထုရဲ  ့စိတ္၀င္စားမႈကုိဆြဲေဆာင္တယ္” ဟု Matthew Smith ကေျပာခ့ဲပါသည။္ “အခုကြ် န္ေတာ္တုိ ့ေတြ ့ေန 
ရတာက သတင္းေထာက္ေတြကုိ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတာဘဲ။ ပါလီမန္ အေနနဲ ့တရား၀င္ ဖြဲ ့စည္းမႈ ပုံစံကုိ အသုံးျပဳျပီး သတင္းစာပညာကုိ တရား၀င္ 
လုပ္ေပးရမယ္ ျပီးေတာ့ ဒီဖိႏိွပ္မႈေတြကုိ အဆုံးသတ္ရမယ္” 
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ေနာကခ္အံေၾကာငး္အရငး္ 

ေဆြ၀င္းမွ ျမန္မာျပညအ္တြင္းျဖစ္ေပၚေနသည္ ့ တရားမွ်တမႈမရိွျခင္းမ်ားႏွင့္လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခ့ဲဖူးသည္ ့
သမုိင္း ေၾကာင္းရိွခ့ဲပါသည္။ ဦးကုိနီကုိ သတ္ျဖတ္ခ့ဲသည့္  ေသနတ္သမား ၾကည္လင္းကုိ ေအာင္၀င္းခုိင္ႏွင့္ ေအာင္ေဇာ္၀င္းတုိ ့မွ 
အခေငြေပးဌားရမ္းခ့ဲသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ေဆြ၀င္းမွ သူ၏စုံစမ္းေထာက္လမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန ့တြင္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲ 
ပါသည။္ ေနာက္ဆက္တြဲအေန ျဖင့္ ရဲမ်ားမွ ေအာင္ေဇာ္၀င္းႏွင့္ အျခားသံသယရိွသူ ၂ဦးျဖစ္သည့္ ေဇယ်ာျဖိဳးႏွင့္ ေအာင္၀င္းထြန္း 
တုိ ့အား ေအာင္ေဇာ္၀င္း ကုိ ခုိလံႈပုန္းေအာင္း ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဖမ္းဆီးခ့ဲပါသည္။  

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ေဆြ၀င္းမွ ျမန္မာအစုိးရမွ ဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့အလုပ္သမားေထာင္စခန္းမ်ားတြင္ “ယခုလက္ရိွ ႏွင့္ ယခင္ကလက္ေတြ ့က်င့္သုံး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အားျဖင့္ 
 ေထာင္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆုံးရံႈးခ့ဲျခင္း စသည့္ရလဒ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည”္ဟု အစီရင္ခံတင္ျပခ့ဲပါသည။္ ထုိသုိ ့ 
 ေဖာ္ျပခ့ဲျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ ့အခြင့္အေရး အေျခအေနအေပၚ အထူးေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ Yanghee Lee မွ 
လာေရာက္လည္ပတ္ခ့ဲျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အလုပ္သမားေထာင္စခန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အေရးကိစၥ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစီရင္ခံ 
တင္ျပခ့ဲပါသည္။   

ေဆြ၀င္းမွ ရန္ကုန္ျမိဳ ့နယ္အတြင္း အသက္၁၆ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၇ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး ၂ဦးအား လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ကြ် န္ျပဳခုိင္းေစျခင္း အမႈကုိ  အစီရင္ခံ 
တင္ျပခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ေကာင္မရွင္ (MNHRC) မွ အဖြဲ ့၀င္၄ဦး သည္ ထုိအမႈကကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ တာ၀န္ 
ယူတာ၀န္ခံရန္ေတာင္းဆုိျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ အမႈကုိေငြေၾကးညွိႏုိွဳင္းျခင္းျဖင့္ေက်ေအးေပးခ့ဲျခင္းက အျငင္းပြားရန္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ 
ထုိအဖြဲ ့၀င္ ၄ဦး အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ခ့ဲပါသည။္   

 

 

 

 

 

 


