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ြမန်မာ&ိုင်ငံ - “ရခိုင်ြပည်နယ်&ှင့် ချင်းြပည်နယ်များတွင် ြဖစ်&ိုင်ေြခရှိေသာ စစ်ရာဇဝတ်မ<များ&ှင့် 

လူသားမျိuး&ွယ်ကုိ ဆနC်ကျင်ေသာ ရာဇဝတ်မ<များ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနြခင်း” –  

ကုလသမဂE အထူးကုိယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီ 

ဂျီနီဗာ/ဘန်ေကာက် (၂၀၂၀ ခု&ှစ် ဧOပီလ ၂၉ ရက်) - ြမန်မာ&ုိင်ငံရိှ ရခုိင်ြပည်နယ်&ှင့် ချင်းြပည်နယ်များတွင် 

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ စစ်ရာဇဝတ်မ<များ၊ လူသားမျိuး&ွယ်ကုိ ဆနC်ကျင်ေသာ ရာဇဝတ်မ<များ&ှင့် 

ပတ်သက်သည့် စွပ်စဲွချက်များအေပS စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးတစ်ရပ် လုပ်ေဆာင်ရန် ကုလသမဂE၏ 

လူCအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကUမ်းကျင်သူမှ ေတာင်းဆုိလုိက်သည်။  

“ကမWာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ကပ်ေရာဂါေYကာင့် အလုပ်များေနတ့ဲချိန်မှာ ြမန်မာစစ်တပ်က 

ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်းမှာ ြပည်သူလူထုအေပS ပစ်မှတ်ထားတ့ဲ တုိက်ခုိက်မ<ေတွကုိ ဆက်လက် 

တုိးြမင့်လုပ်ေဆာင်ေနတယ်” ဟု ကုလသမဂE၏ ြမန်မာ&ုိင်ငံ လူCအခွင့်အေရး အေြခအေနဆုိင်ရာ 

အထူးကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် တာဝန်သက်တမ်း ကုန်ဆံုးေတာ့မည့် ယန်ဟီးလီ က ေြပာဆုိလုိက်သည်။  

“ရကZိuင့်တပ်ေတာ်ကပါ ပါဝင်ရမယ့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲေရး ေတာင်းဆုိမ<ေတွကုိ ဥေပကZာြပu ခံေနရပါတယ်။ 

အဲဒီအစား တပ်မေတာ်အေနနဲC ရခုိင်နဲC ချင်းြပည်နယ်က တုိင်းရင်းသားြပည်သူ အသုိင်းအဝုိင်းေတွအေပS 

ဆုိးဝါးလှတ့ဲ နစ်နာခံစားရမ<ေတွြဖစ်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေနတယ်” ဟု ယန်ဟီးလီ က ေြပာသည်။ 

“&ုိင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမ<ဆုိင်ရာဥပေဒန့ဲ လူCအခွင့်အေရးတုိCရဲ] အေြခခံအကျဆံုးမူေတွကုိ 

တပ်မေတာ်က စနစ်တကျ ချိuးေဖာက်မ<ေတွ လုပ်ေဆာင်ေနတယ်။ ရခုိင်နဲC ချင်းြပည်နယ်ေတွမှာရိှတ့ဲ 

ြပည်သူလူထုေတွအေပS သူCရဲ] ကျ^းလွန်မ<ေတွဟာ စစ်ရာဇဝတ်မ<နဲC လူသားမျိuး&ွယ်အေပS ဆနC်ကျင်တ့ဲ 

ရာဇဝတ်မ<များ အတုိင်းအတာေလာက်အထိ ရိှ&ုိင်တယ်။ ရကZိuင့်တပ်ေတာ် အပါအဝင် ပဋိပကZမှာ ပါဝင်တ့ဲ 

အစုအဖဲွ]အားလံုးအေနနဲC ြပည်သူလူထုကုိ အကာအကွယ်ေပးရပါမယ်။”  

ပဋိပကZကုိ အဆံုးသတ်ရန်အတွက် တာဝန်ယူမ< တာဝန်ခံမ<သည် အလွန်အေရး`ကီးသည်ဟု ကUမ်းကျင်သူမှ 

ေြပာသည်။ “တာဝန်ယူမ< တာဝန်ခံမ<ကုိ ရင်ဆုိင်စရာ မလုိတ့ဲအတွက်ေYကာင့် တပ်မေတာ်အေနနဲC 

အြပစ်ေပးအေရးယူခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်စွာနဲC ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနတယ်။ သူတုိCရဲ] နည်းဗျ^ဟာေတွက 

ြပည်သူလူထုေတွရဲ] ထိခုိက်နစ်နာမ<ကုိ အြမင့်ဆံုး အေနအထားြဖစ်ေအာင် ဆယ်စု&ှစ်များစွာ 

ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ လုပ်ေဆာင်ေနခ့ဲOပီး ြဖစ်တယ်၊ ၂၀၁၇ ခု&ှစ်မှာ cုိဟင်ဂျာေတွအေပS ကျ^းလွန်ခ့ဲတာေတွကုိ 

ကျမတုိC အားလံုး သိOပီးသား ြဖစ်တယ်။ အခုအချိန်မှာ ရခုိင်၊ Oမိu၊ ဒုိင်းနက်&ှင့် ချင်း ြပည်သူအသုိင်းအဝုိင်းေတွ 

လတ်တေလာ လေတွမှာ အသတ်ခံေနရတာေတွနဲCအတူ ပဋိပကZေဒသက ြပည်သူေတွအားလံုးကုိ 

ပစ်မှတ်ထားတာေတွ ရိှေနတယ်။ စွပ်စဲွထားတ့ဲ ရာဇဝတ်မ<ေတွကုိ &ုိင်ငံတကာ စံချိန်စံ&ှuန်းေတွနဲCအညီ 

စံုစမ်းစစ်ေဆးတာမျိuးေတွ လုပ်ေဆာင်Oပီး ကျ^းလွန်သူေတွကုိလဲ တာဝန်ယူမ< တာဝန်ခံမ<ရိှလာေအာင် 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ရပါမယ်။”  

၂၀၁၈ ခု&ှစ် ဒီဇင်ဘာလကတည်းက တပ်မေတာ်ဟု သိYကေသာ ြမန်မာစစ်တပ်&ှင့် ရကZိuင့်တပ်ေတာ် 

တုိCအYကား ြဖစ်ပွားေနခ့ဲေသာ ရခုိင်ြပည်နယ်&ှင့် ချင်းြပည်နယ်များရိှ  လက်နက်ကုိင်ပဋိပကZသည် ြပင်းထန် 
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ဆုိးရွားလာခ့ဲOပီး Oပီးခ့ဲသည့် ရက်သတeပတ်များအတွင်းကမှ တပ်မေတာ်က ြပည်သူလူထုအား 

ပစ်မှတ်ထားသည့် တုိက်ခုိက်မ<များမှာ ပုိမုိတုိးပွားလာခ့ဲသည်။ ပဋိပကZ စတင်ြဖစ်ပွားချိန်မှစ၍ လူဦးေရ 

၁၅၇,၀၀၀ ေကျာ် ေနရပ်စွနC်ခွာ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်YကရOပီး အမျိuးသမီးများ&ှင့် ကေလးများအပါအဝင် 

ရာ&ှင့်ချီေသာ ြပည်သူများ ေသဆံုးြခင်း&ှင့် ထိခုိက်ဒဏ်ရာမ<များ ရိှခ့ဲသည်။  

ရကZိuင့်တပ်ေတာ်အေနြဖင့်လည်း ေဒသခံအရာရိှများ&ှင့် လjတ်ေတာ်အမတ်များကုိ ြပန်ေပးဆဲွြခင်း 

အပါအဝင် ြပည်သူလူထုအား အ&ှuတ်လကZဏာေဆာင်ေသာ သက်ေရာက်မ<များကုိ ြဖစ်ေပSေစခ့ဲသည့် ၎င်း၏ 

ရန်လုိသည့်ဟန်ပန်များ ြပuလုပ်ခ့ဲသည်။ လက်တေလာ ဧOပီလ ၁၂ ရက်ေနCတွင်ပင် ပလက်ဝOမိu]နယ် 

ေကာ်မတီ၏ ေရွးေကာက်ခံ အဖဲွ]ဝင်တစ်ဦးအား ရကZိuင့်တပ်ေတာ်မှ အဓမmေခSေဆာင်သွားေYကာင်း 

သတင်းရရိှထားသည်။ သုိCေသာ်လည်း ၎င်းအေနြဖင့် အရပ်သားများအား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ<ကုိ 

တုိးြမင့်ေစသည့် သက်ေရာက်မ<ရိှေသာ တဖက်သတ် အပစ်ခတ်ရပ်စဲေရး ေYကညာထားOပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

လံုြခuံေရးတပ်ဖဲွ]များ အပါအဝင် အာဏာပုိင်များအားလံုး အေနြဖင့် COVID-19 အကျပ်အတည်း 

ေြဖရှင်းရာတွင် အေလးထား အာcံုစုိက်သင့်ပါသည်။  

ရခုိင်ြပည်နယ်&ှင့် အိမ်နီးချင်း ချင်းြပည်နယ်များရိှ အရပ်သားြပည်သူများအေပS တပ်မေတာ်မှ 

ေလေYကာင်းြဖင့် တုိက်ခုိက်ြခင်း&ှင့် လက်နက်`ကီး ပစ်ခတ်ြခင်းတိုCသည် အရွယ်ေရာက်Oပီးသူများ&ှင့် 

ကေလးသူငယ်များ၏ အေရအတွက် ေတာ်ေတာ်များများ ေသေYကြခင်း၊ ဒါဏ်ရာရြခင်းများ ြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ 

ဒါဏ်ရာရသူများ အေရးေပS ကျန်းမာေရး ကုသေစာင့်ေရှာက်မ< ရရိှရန်ကုိလည်း တပ်မေတာ်မှ 

တားဆီးခ့ဲသည်ဟု အထူးစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှက ေြပာဆုိသည်။ ရကZိuင့်တပ်ေတာ်&ှင့် 

ဆက်စပ်မ<ရိှသည်ဟု သံသယရိှသူ အမျိuးသားများအား ရက်များစွာ ထိိန်းသိမ်းခ့ဲကာ 

ညnင်းပမ်း&ိှပ်စက်ခ့ဲသည်။ စာသင်ေကျာင်းများ၊ အိမ်များ &ှင့် ဘုန်း`ကီးေကျာင်း တစ်ေကျာင်းအား မီးc<ိ]ခ့ဲ 

သုိCမဟုတ် ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်၊ အိမ်ေြခ ၇၀၀ ထိရိှေသာ ရွာတစ်ရွာလံုး အပါအဝင်ပင် ြဖစ်သည်။ 

“ဧOပီလ ၁၃ ရက်ေနCက ပုဏpားကUန်းOမိu]နယ် ေကျာက်ဆိပ်ရွာကုိ ပစ်မှတ်ထားတ့ဲ ရွာနား တပ်ရင်း အမှတ် 

၅၅၀ အေြခစုိက်စခန်းက လက်နက်`ကီး တုိက်ခုိက်မ< တစ်ခုမှာဆုိရင် တပ်မေတာ်က အနည်းဆံုး ကေလး ၂ 

ေယာက် အပါအဝင် အရပ်သား ၈ ေယာက်ကုိ သတ်ြဖတ်ခ့ဲတယ်။” ဟု ယန်ဟီးလီ က ေြပာသည်။ 

ထုိတုိက်ခုိက်မ<များေနာက်တွင် ရွာများရိှ လူထုအားလံုး ထွက်ေြပးခ့ဲYကရသည်ဟု မျက်ြမင်သက်ေသများက 

ဆုိYကသည်။  

တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ဒါဇင်&ှင့်ချီေသာ အမျိuးသားများကုိ ေပျာက်ဆံုးသွားေစြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ 

&ိှပ်စက်ညnင်းပန်းြခင်း သုိCမဟုတ် သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြဖစ်ေစခ့ဲသည်ဟု ကုလသမဂE ကUမ်းကျင်သူက 

ဆုိသည်။ မတ်လ ၂၂ ရက်ေနC ေကျာက်ေတာ်၊ တင်မရွာရိှ အိမ်ေြခ ၇၀၀ ကုိ မီးc<ိ]ခဲ့Oပီးေနာက် အမျိuးသား ၁၀

ဦး ေပျာက်ဆံုးခ့ဲသည်။ အမျိuးသားတစ်ဦး ေသနတ်ဒါဏ်ရာြဖင့် ေသဆံုးေနOပီး 

အပုိင်းပုိင်းြဖတ်ေတာက်ထားေသာ ခ&qာကုိယ် အစိတ်အပုိင်းများကုိ အနီးအနားရိှ ြမစ်ထဲတွင် ေနာက်ပုိင်း၌ 

ေတွ]ရိှခ့ဲရသည်။ 
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၂၀၁၉ ခု&ှစ် ဇ&sဝါရီလ ကတည်းက လူသားချင်းစာနာမ< အကူအညီရရိှေရးအေပS တင်းYကပ်ေသာ 

ကန်Cသတ်မ<များ ရိှေနစဥ်မှာပင်  ေရj]ေြပာင်းေနထုိင်ရသူ ၈ ေထာင်ေကျာ်ရိှေနသည့် ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝ 

Oမိu]နယ်အပါအဝင် ေနရာေဒသတချိu]သုိC အကူအညီများ မေရာက်ရိှေစရန် တပ်မေတာ်မှ ပိတ်ပင်ေနသြဖင့်  

ေဒသခံလူထုအတွက် ေYကာက်မက်ဖွယ်ရာ ေနာက်ဆက်တဲွ သက်ေရာက်မ<များ ြဖစ်ေစသည် ဟု သူမက 

ဆုိသည်။ ြပည်သူများအေနြဖင့် အေရးေပS ကျန်းမာေရးကုသေစာင့်ေရှာက်မ< ရရိှရန်ကုိလည်း 

ဤအြခအေနက တားဆီးေနသည်။ ရက်စက်လှသည်မှာ  ြပင်းထန်စွာ ဒါဏ်ရာရေနေသာ 

ဆယ်ေကျာ်သက်အရွယ် အမျိuးသားငယ်တစ်ဦးကုိ သယ်ေဆာင်လာသည့်ကားအား ေဆးcံုသုိC 

သွားရာလမ်းတွင် ရခုိင်ရိှ စစ်တပ်စစ်ေဆးေရးဂိတ် တစ်ခုမှ အတင်းအYကပ် ေစာင့်ဆုိင်းခုိင်းခ့ဲေသာေYကာင့် 

ထုိလူငယ်မှာ ထုိဂိတ်တွင်ပင် ေသဆံုးခ့ဲရသည်။  

ေထာက်ပ့ံေရး လုပ်သားများသည်ပင် ပဋိပကZအတွင်း ပစ်မှတ်ထားခံေနခ့ဲရပါသည်။ Oပီးခ့ဲသည့် 

ရက်သတeပတ်က ကုလသမဂE အမှတ်တံဆိပ်ပါသည့်ယာဥ်သည် အပစ်ခံခ့ဲရOပီး 

ကမWာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ]အစည်းမှ ယာဥ်ေမာင်းသူ&ှင့် ကျန်းမာေရး&ှင့် အားကစားဝန်`ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းတုိC 

ဒါဏ်ရာရရိှခ့ဲOပီး ထုိCေနာက်ပုိင်းတွင် ယာဥ်ေမာင်းသူမှာ ေသဆံုးခ့ဲပါသည်။ “လူသားချင်း စာနာမ<ဆုိင်ရာ 

လုပ်သားေတွဟာ ပစ်မှတ် တစ်ခု မြဖစ်သင့်ပါဘူး၊ သူတုိCကုိ တုိက်ခုိက်တာဟာ &ုိင်ငံတကာ 

လူသားချင်းစာနာမ<ဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ ြပင်းထန်စွာ ချိuးေဖာက်မ< တစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်၊ အဲဒီတုိက်ခုိက်မ<အတွက် 

ကျuးလွန်သူေတွကုိ တာဝန်ခံေစမ<နဲCအတူ ဘယ်သူက တာဝန်ရိှတာလဲဆုိတာ စံုစမ်းစစ်ေဆးမ< တစ်ရပ် 

ရိှရပါလိမ့်မယ်။” ယန်ဟီးလီက ေြပာဆုိပါသည်။  

၂၀၁၉ ဇွန်လက စOပီး မုိဘုိင်းအင်တာနက် ြဖတ်ေတာက်မ< &ှင့် သတင်းသမားများအေပS အYကမ်းဖက်မ<ြဖင့် 

လက်တေလာ တရားစဲွဆုိြခင်းများေYကာင့်  ေYကာက်ရံွ]မ<&ှင့် သတင်းတင်ြပမ<ကုိ ေ&ှာင့်ေ&ှးေစမ<များ 

ရိှေနလင့်ကစား သူမအေနြဖင့် ေြမြပင်ရိှ ြပည်သူများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ 

ဆက်လက်ရရိှေနခ့ဲပါသည်။  

“ပဋိပကZကိစvအေပS တင်ြပေနတ့ဲ သတင်းဌာနေတွမှာ အလုပ်လုပ်ေနလုိC အဖမ်းခံရမှာကုိ 

စုိးရံွ]Oပီး းတိမ်းေရှာင် ပုန်းေအာင်ေနရတ့ဲ ရခုိင်တုိင်းရင်းသား သတင်းေထာက်ေတွနဲC ပတ်သက်လုိC 

သတင်းေတွကုိလဲ ကျမ ရေနခ့ဲပါတယ်၊ မုိဘုိင်းအင်တာနက် ပိတ်ဆုိCမ<ကုိ လံုးဝ ရပ်လုိက်ဖုိC၊ ဒီလုိ 

အကျပ်အတည်းကိစvေတွအေပS တင်ြပ&ုိင်ဖုိCအတွက် မီဒီယာေတွကုိ လွတ်လပ်စွာ လ<ပ်ရှားခွင့်ြပuဖုိC 

ကျမအေနနဲC ထပ်မံေတာင်းဆုိလုိက်ပါတယ်။” 

“ရခုိင်နဲC ချင်းမှာရိှတ့ဲ အရပ်သားေတွကုိ ကာကွယ်&ုိင်ေရး `ကိuးပမ်းအားထုတ်မ<ေတွကုိ အရိှန်ြမnင့်တင်ဖုိCနဲC 

၂၀၁၇ တုန်းကလုိ စံနစ်ကျc<ံးမ<မျိuး ေနာက်တခါ ထပ်မြဖစ်ေရး ေသချာေစဖုိC ကုလသမဂEကုိလဲ ကျမအေနနဲC 

ေတာင်းဆုိလုိက်ပါတယ်။” 
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ြမန်မာ&ုိင်ငံ&ှင့် ၎င်း၏ လံုြခuံေရးတပ်ဖဲွ]များအေနြဖင့် &ုိင်ငံတကာတရားcံုး၏ Yကားြဖတ်အစီအစဥ်များ&ှင့် 

လူမျိuးတုန်းသတ်ြဖတ်မ<ဆုိင်ရာ စာချuပ်ကုိ ေလးစားလုိက်နာရန် မိမိတုိC သမတ၏ လမ်းwjန်ချက်တိုCကုိ 

လုိက်နာရမည်ြဖစ်ေYကာင်း လူCအခွင့်အေရး ကUမ်းကျင်သူက ေြပာဆုိလုိက်ပါသည်။  

ြမန်မာ&ုိင်ငံ လူCအခွင့်အေရး အေြခအေနဆုိင်ရာ အထူးကုိယ်စားလှယ်၏ အစီရင်ခံစာများ အားလံုးကုိ 

ဤေနရာတွင် Yကည့်&ုိင်ပါသည်။  

(အဆံုး) 

ယန်ဟီးလီ (ကုိရီးယား ြပည်သူCသမmတ&ုိင်ငံ) အား ကုလသမဂE လူCအခွင့်အေရးေကာင်စီက ြမန်မာ&ုိင်ငံ 

လူCအခွင့်အေရး အေြခအေနဆုိင်ရာ အထူးကုိယ်စားလှယ် အြဖစ် ၂၀၁၄ ခု&ှစ်တွင် ခန်Cအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

သူမအေနြဖင့် မည်သည့် အစုိးရ သုိCမဟုတ် အဖဲွ]အစည်းများ&ှင့်မy သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှ၊ အမှီအခုိကင်းလွတ်Oပီး 

သူမ၏ ကုိယ်ပုိင် စွမ်းေဆာင်&ုိင်ရည်အတွင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည်။ ယန်ဟီးလီ အေနြဖင့် ကုလသမဂE 

ကေလးသူငယ်များဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးေကာ်မတီတွင် အဖဲွ]ဝင်&ှင့် ဥကzဌ အြဖစ် တာဝန်ယူခ့ဲသည် (၂၀၀၃-

၂၀၁၁)။ သူမသည် ဆုိးလ်OမုိCရိှ Sungkyunwan University ၌ လက်ရိှ ပါေမာကZတစ်ဦးြဖစ်Oပီး 

ကုိရီးယား&ုိင်ငံ၏ &ုိင်ငံေတာ်အဆင့် လူCအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်၏ အYကံေပးေကာ်မတီတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ သူမသည် ကေလးအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ &ုိင်ငံတကာ စင်တာ၏ 

တည်ေထာင်သူ ဥကzဌြဖစ်သည်။  

အထူးကုိယ်စားလှယ်များသည် လူCအခွင့်အေရးေကာင်စီ၏ အထူးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၏ 

အစိတ်အပုိင်းြဖစ်သည်။ ကုလသမဂE လူCအခွင့်အေရးစံနစ်ရိှ သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ 

ကUမ်းကျင်သူများပါဝင်သည့် အ`ကီးဆံုးအေဆာက်အအံုြဖစ်ေသာ အထူးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည် 

ေကာင်စီ၏ သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ အချက်အလက်ရှာေဖွေရး&ှင့် `ကီးYကပ်ေစာင့်Yကည့်ေရး ယ&{ရားများ၏ 

ေယဘူယျ အမည်နာမလည်း ြဖစ်ပါသည်။ အထူးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်ရရိှထားသူများသည် 

လူCအခွင့်အေရး ေကာင်စီမှ ခန်Cအပ်ထားေသာ သီးြခားလွတ်လပ်သည့် လူCအခွင့်အေရး ကUမ်းကျင်သူများ 

ြဖစ်YကOပီး &ုိင်ငံတခုခု၏ အေြခအေနများ သုိCမဟုတ် ကမWာ့ေနရာအ&ံှCရိှ အေYကာင်းကိစvများကုိ 

ေဖSထုတ်တင်ြပေပးရန်ြဖစ်သည်။ ၎င်းတုိCသည် ၎င်းတုိC၏ ကုိယ်ပုိင်စွမ်းေဆာင်ရည်အတွင်းမှ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်YကOပီး ၎င်းတုိCအလုပ်အတွက် လခတစံုတရာ မရရှိပါ။ 

ကုလသမဂE လူCအခွင့်အေရး, &ုိင်ငံအလုိက် စာမျက်&ှာ -  ြမန်မာ  

သတင်းအချက်အလက်များ ပုိမုိရရိှလုိမ<&ှင့် မီဒီယာဆုိင်ရာ ေတာင်းခံမ<များအတွက် Georgia Drake (+66 

659 450 406/ georgia.drake@un.org) ထံ ေကျးဇူးြပu၍ ဆက်သွယ်ပါ။ 

အြခား သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ ကုလသမဂE ကUမ်းကျင်သူများ&ှင့် ပတ်သက်၍ မီဒီယာဆုိင်ရာ 

စံုစမ်းလုိမ<များ&ှင့် ပတ်သက်၍ Xabier Celaya (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org) ထံ ေကျးဇူးြပu၍ 

ဆက်သွယ်ပါ။ 
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Concerned about the world we live in? 

Then STAND UP for someone’s rights today. 

#Standup4humanrights 

and visit the web page at http://www.standup4humanrights.org 

 

 

 

 

 

 


