ြမန်မာ&ိုင်ငံ - “ရခိုင်ြပည်နယ်&ှင့် ချင်းြပည်နယ်များတွင် ြဖစ်&ိုင်ေြခရှိေသာ စစ်ရာဇဝတ်မ<များ&ှင့်
လူသားမျိuး&ွယ်ကို ဆနC်ကျင်ေသာ ရာဇဝတ်မ<များ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနြခင်း” –
ကုလသမဂE အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီ

ဂျီနီဗာ/ဘန်ေကာက် (၂၀၂၀ ခု&ှစ် ဧOပီလ ၂၉ ရက်) - ြမန်မာ&ိုင်ငံရှိ ရခိုင်ြပည်နယ်&ှင့် ချင်းြပည်နယ်များတွင်
ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ
ပတ်သက်သည့်

စစ်ရာဇဝတ်မ<များ၊

စွပ်စွဲချက်များအေပS

လူသားမျိuး&ွယ်ကို

ဆနC်ကျင်ေသာ

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးတစ်ရပ်

ရာဇဝတ်မ<များ&ှင့်

လုပ်ေဆာင်ရန်

ကုလသမဂE၏

လူCအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကUမ်းကျင်သူမှ ေတာင်းဆိုလိုက်သည်။
“ကမWာတစ်ဝှမ်း

COVID-19

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းမှာ

ကပ်ေရာဂါေYကာင့်

ြပည်သူလူထုအေပS

တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ေနတယ်”

ဟု

ကုလသမဂE၏

အလုပ်များေနတဲ့ချိန်မှာ

ပစ်မှတ်ထားတဲ့
ြမန်မာ&ိုင်ငံ

ြမန်မာစစ်တပ်က

တိုက်ခိုက်မ<ေ
 တွကို
လူCအခွင့်အေရး

ဆက်လက်

အေြခအေနဆိုင်ရာ

အထူးကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် တာဝန်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးေတာ့မည့် ယန်ဟီးလီ က ေြပာဆိုလိုက်သည်။
“ရကZိuင့်တပ်ေတာ်ကပါ ပါဝင်ရမယ့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲေရး ေတာင်းဆိုမ<ေ
 တွကို ဥေပကZာြပu ခံေနရပါတယ်။
အဲဒီအစား တပ်မေတာ်အေနနဲC ရခိုင်နဲC ချင်းြပည်နယ်က တိုင်းရင်းသားြပည်သူ အသိုင်းအဝိုင်းေတွအေပS
ဆိုးဝါးလှတဲ့
“&ိုင်ငံတကာ

နစ်နာခံစားရမ<ေ
 တွြဖစ်ေအာင်

လုပ်ေဆာင်ေနတယ်”

လူသားချင်းစာနာမ<ဆိုင်ရာဥပေဒနဲ့

ဟု

ယန်ဟီးလီ

လူCအခွင့်အေရးတိုCရဲ]

က

ေြပာသည်။

အေြခခံအကျဆုံးမူေတွကို

တပ်မေတာ်က စနစ်တကျ ချိuးေဖာက်မ<ေ
 တွ လုပ်ေဆာင်ေနတယ်။ ရခိုင်နဲC ချင်းြပည်နယ်ေတွမှာရှိတဲ့
ြပည်သူလူထုေတွအေပS သူCရဲ] ကျ^းလွန်မ<ေတွဟာ စစ်ရာဇဝတ်မ<နဲC လူသားမျိuး&ွယ်အေပS ဆနC်ကျင်တဲ့
ရာဇဝတ်မ<မ
 ျား အတိုင်းအတာေလာက်အထိ ရှိ&ိုင်တယ်။ ရကZိuင့်တပ်ေတာ် အပါအဝင် ပဋိပကZမှာ ပါဝင်တဲ့
အစုအဖွဲ]အားလုံးအေနနဲC ြပည်သူလူထုကို အကာအကွယ်ေပးရပါမယ်။”
ပဋိပကZကို အဆုံးသတ်ရန်အတွက် တာဝန်ယူမ< တာဝန်ခံမ<သည် အလွန်အေရး`ကီးသည်ဟု ကUမ်းကျင်သူမှ
ေြပာသည်။

“တာဝန်ယူမ<

တာဝန်ခံမ<ကို

ရင်ဆိုင်စရာ

မလိုတဲ့အတွက်ေYကာင့်

တပ်မေတာ်အေနနဲC

အြပစ်ေပးအေရးယူခံရြခင်းမှ ကင်းလွတ်စွာနဲC ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနတယ်။ သူတိုCရဲ] နည်းဗျ^ဟာေတွက
ြပည်သူလူထုေတွရဲ]

ထိခိုက်နစ်နာမ<ကို

အြမင့်ဆုံး

အေနအထားြဖစ်ေအာင်

ဆယ်စု&ှစ်များစွာ

ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ေဆာင်ေနခဲ့Oပီး ြဖစ်တယ်၊ ၂၀၁၇ ခု&ှစ်မှာ cိုဟင်ဂျာေတွအေပS ကျ^းလွန်ခဲ့တာေတွကို
ကျမတိုC အားလုံး သိOပီးသား ြဖစ်တယ်။ အခုအချိန်မှာ ရခိုင်၊ Oမိu၊ ဒိုင်းနက်&ှင့် ချင်း ြပည်သူအသိုင်းအဝိုင်းေတွ
လတ်တေလာ

လေတွမှာ

အသတ်ခံေနရတာေတွနဲCအတူ

ပဋိပကZေဒသက

ြပည်သူေတွအားလုံးကို

ပစ်မှတ်ထားတာေတွ ရှိေနတယ်။ စွပ်စွဲထားတဲ့ ရာဇဝတ်မ<ေတွကို &ိုင်ငံတကာ စံချိန်စံ&ှuန်းေတွနဲCအညီ
စုံစမ်းစစ်ေဆးတာမျိuးေတွ

လုပ်ေဆာင်Oပီး

ကျ^းလွန်သူေတွကိုလဲ

တာဝန်ယူမ<

တာဝန်ခံမ<ရှိလာေအာင်

အေရးယူေဆာင်ရွက်ရပါမယ်။”
၂၀၁၈ ခု&ှစ် ဒီဇင်ဘာလကတည်းက တပ်မေတာ်ဟု သိYကေသာ ြမန်မာစစ်တပ်&ှင့် ရကZိuင့်တပ်ေတာ်
တိုCအYကား ြဖစ်ပွားေနခဲ့ေသာ ရခိုင်ြပည်နယ်&ှင့် ချင်းြပည်နယ်များရှိ လက်နက်ကိုင်ပဋိပကZသည် ြပင်းထန်
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ဆိုးရွားလာခဲ့Oပီး

Oပီးခဲ့သည့်

ရက်သတeပတ်များအတွင်းကမှ

တပ်မေတာ်က

ြပည်သူလူထုအား

ပစ်မှတ်ထားသည့် တိုက်ခိုက်မ<များမှာ ပိုမိုတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ပဋိပကZ စတင်ြဖစ်ပွားချိန်မှစ၍ လူဦးေရ
၁၅၇,၀၀၀ ေကျာ် ေနရပ်စွနC်ခွာ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်YကရOပီး အမျိuးသမီးများ&ှင့် ကေလးများအပါအဝင်
ရာ&ှင့်ချီေသာ ြပည်သူများ ေသဆုံးြခင်း&ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာမ<များ ရှိခဲ့သည်။
ရကZိuင့်တပ်ေတာ်အေနြဖင့်လည်း

ေဒသခံအရာရှိများ&ှင့်

လjတ်ေတာ်အမတ်များကို

ြပန်ေပးဆွဲြခင်း

အပါအဝင် ြပည်သူလူထုအား အ&ှuတ်လကZဏာေဆာင်ေသာ သက်ေရာက်မ<များကို ြဖစ်ေပSေစခဲ့သည့် ၎င်း၏
ရန်လိုသည့်ဟန်ပန်များ ြပuလုပ်ခဲ့သည်။
ေကာ်မတီ၏

ေရွးေကာက်ခံ

သတင်းရရှိထားသည်။

လက်တေလာ

အဖွဲ]ဝင်တစ်ဦးအား

သိုCေသာ်လည်း

ဧOပီလ

၁၂

ရက်ေနCတွင်ပင်

ရကZိuင့်တပ်ေတာ်မှ

၎င်းအေနြဖင့်

ပလက်ဝOမိu]နယ်

အဓမmေခSေဆာင်သွားေYကာင်း

အရပ်သားများအား

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ<ကို

တိုးြမင့်ေစသည့် သက်ေရာက်မ<ရ
 ှိေသာ တဖက်သတ် အပစ်ခတ်ရပ်စဲေရး ေYကညာထားOပီး ြဖစ်ပါသည်။
လုံြခuံေရးတပ်ဖွဲ]များ

အပါအဝင်

အာဏာပိုင်များအားလုံး

အေနြဖင့်

COVID-19

အကျပ်အတည်း

ေြဖရှင်းရာတွင် အေလးထား အာcုံစိုက်သင့်ပါသည်။
ရခိုင်ြပည်နယ်&ှင့်
ေလေYကာင်းြဖင့်

အိမ်နီးချင်း

ချင်းြပည်နယ်များရှိ

တိုက်ခိုက်ြခင်း&ှင့်

လက်နက်`ကီး

အရပ်သားြပည်သူများအေပS
ပစ်ခတ်ြခင်းတုိCသည်

တပ်မေတာ်မှ

အရွယ်ေရာက်Oပီးသူများ&ှင့်

ကေလးသူငယ်များ၏ အေရအတွက် ေတာ်ေတာ်များများ ေသေYကြခင်း၊ ဒါဏ်ရာရြခင်းများ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။
ဒါဏ်ရာရသူများ

အေရးေပS

တားဆီးခဲ့သည်ဟု
ဆက်စပ်မ<ရှိသည်ဟု

ကျန်းမာေရး

ကုသေစာင့်ေရှာက်မ<

ရရှိရန်ကိုလည်း

အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရှိက ေြပာဆိုသည်။
သံသယရှိသူ

အမျိuးသားများအား

တပ်မေတာ်မှ

ရကZိuင့်တပ်ေတာ်&ှင့်

ရက်များစွာ

ထိိန်းသိမ်းခဲ့ကာ

ညnင်းပမ်း&ှိပ်စက်ခဲ့သည်။ စာသင်ေကျာင်းများ၊ အိမ်များ &ှင့် ဘုန်း`ကီးေကျာင်း တစ်ေကျာင်းအား မီးc<ိ]ခဲ့
သိုCမဟုတ် ဖျက်ဆီးခဲ့သည်၊ အိမ်ေြခ ၇၀၀ ထိရှိေသာ ရွာတစ်ရွာလုံး အပါအဝင်ပင် ြဖစ်သည်။
“ဧOပီလ ၁၃ ရက်ေနCက ပုဏpားကUန်းOမိu]နယ် ေကျာက်ဆိပ်ရွာကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ရွာနား တပ်ရင်း အမှတ်
၅၅၀ အေြခစိုက်စခန်းက လက်နက်`ကီး တိုက်ခိုက်မ< တစ်ခုမှာဆိုရင် တပ်မေတာ်က အနည်းဆုံး ကေလး ၂
ေယာက် အပါအဝင် အရပ်သား ၈ ေယာက်ကို သတ်ြဖတ်ခဲ့တယ်။” ဟု ယန်ဟီးလီ က ေြပာသည်။
ထိုတိုက်ခိုက်မ<များေနာက်တွင် ရွာများရှိ လူထုအားလုံး ထွက်ေြပးခဲ့Yကရသည်ဟု မျက်ြမင်သက်ေသများက
ဆိုYကသည်။
တပ်မေတာ်အေနြဖင့်
&ှိပ်စက်ညnင်းပန်းြခင်း

ဒါဇင်&ှင့်ချီေသာ
သိုCမဟုတ်

အမျိuးသားများကို ေပျာက်ဆုံးသွားေစြခင်း၊

သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြဖစ်ေစခဲ့သည်ဟု

ကုလသမဂE

ဖမ်းဆီးြခင်း၊
ကUမ်းကျင်သူက

ဆိုသည်။ မတ်လ ၂၂ ရက်ေနC ေကျာက်ေတာ်၊ တင်မရွာရှိ အိမ်ေြခ ၇၀၀ ကို မီးc<ိ]ခ့ဲOပီးေနာက် အမျိuးသား ၁၀
ဦး ေပျာက်ဆုံးခဲ့သည်။

အမျိuးသားတစ်ဦး ေသနတ်ဒါဏ်ရာြဖင့် ေသဆုံးေနOပီး

အပိုင်းပိုင်းြဖတ်ေတာက်ထားေသာ ခ&qာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများကို အနီးအနားရှိ ြမစ်ထဲတွင် ေနာက်ပိုင်း၌
ေတွ]ရှိခဲ့ရသည်။
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၂၀၁၉ ခု&ှစ် ဇ&sဝါရီလ ကတည်းက လူသားချင်းစာနာမ< အကူအညီရရှိေရးအေပS တင်းYကပ်ေသာ
ကန်Cသတ်မ<များ ရှိေနစဥ်မှာပင် ေရj]ေြပာင်းေနထိုင်ရသူ ၈ ေထာင်ေကျာ်ရှိေနသည့် ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝ
Oမိu]နယ်အပါအဝင် ေနရာေဒသတချိu]သိုC အကူအညီများ မေရာက်ရှိေစရန် တပ်မေတာ်မှ ပိတ်ပင်ေနသြဖင့်
ေဒသခံလူထုအတွက် ေYကာက်မက်ဖွယ်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲ သက်ေရာက်မ<မ
 ျား ြဖစ်ေစသည် ဟု သူမက
ဆိုသည်။ ြပည်သူများအေနြဖင့်
ဤအြခအေနက

အေရးေပS

တားဆီးေနသည်။

ဆယ်ေကျာ်သက်အရွယ်

ကျန်းမာေရးကုသေစာင့်ေရှာက်မ<

ရက်စက်လှသည်မှာ

အမျိuးသားငယ်တစ်ဦးကို

ြပင်းထန်စွာ

ရရှိရန်ကိုလည်း
ဒါဏ်ရာရေနေသာ

သယ်ေဆာင်လာသည့်ကားအား ေဆးcုံသိုC

သွားရာလမ်းတွင် ရခိုင်ရှိ စစ်တပ်စစ်ေဆးေရးဂိတ် တစ်ခုမှ အတင်းအYကပ် ေစာင့်ဆိုင်းခိုင်းခဲ့ေသာေYကာင့်
ထိုလူငယ်မှာ ထိုဂိတ်တွင်ပင် ေသဆုံးခဲ့ရသည်။
ေထာက်ပံ့ေရး

လုပ်သားများသည်ပင်

ရက်သတeပတ်က

ပဋိပကZအတွင်း

ကုလသမဂE

ပစ်မှတ်ထားခံေနခဲ့ရပါသည်။ Oပီးခဲ့သည့်

အမှတ်တံဆိပ်ပါသည့်ယာဥ်သည်

အပစ်ခံခဲ့ရOပီး

ကမWာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ]အစည်းမှ ယာဥ်ေမာင်းသူ&ှင့် ကျန်းမာေရး&ှင့် အားကစားဝန်`ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းတိုC
ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့Oပီး ထိုCေနာက်ပိုင်းတွင် ယာဥ်ေမာင်းသူမှာ ေသဆုံးခဲ့ပါသည်။ “လူသားချင်း စာနာမ<ဆိုင်ရာ
လုပ်သားေတွဟာ

ပစ်မှတ်

တစ်ခု

မြဖစ်သင့်ပါဘူး၊

သူတိုCကို

တိုက်ခိုက်တာဟာ

&ိုင်ငံတကာ

လူသားချင်းစာနာမ<ဆိုင်ရာ ဥပေဒကို ြပင်းထန်စွာ ချိuးေဖာက်မ< တစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်၊ အဲဒီတိုက်ခိုက်မ<အတွက်
ကျuးလွန်သူေတွကို တာဝန်ခံေစမ<နဲCအတူ ဘယ်သူက တာဝန်ရှိတာလဲဆိုတာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ< တစ်ရပ်
ရှိရပါလိမ့်မယ်။” ယန်ဟီးလီက ေြပာဆိုပါသည်။
၂၀၁၉ ဇွန်လက စOပီး မိုဘိုင်းအင်တာနက် ြဖတ်ေတာက်မ< &ှင့် သတင်းသမားများအေပS အYကမ်းဖက်မ<ြဖင့်
လက်တေလာ

တရားစွဲဆိုြခင်းများေYကာင့်

ရှိေနလင့်ကစား

ေYကာက်ရွံ]မ<&
 ှင့်

သတင်းတင်ြပမ<ကို ေ&ှာင့်ေ&ှးေစမ<များ

သူမအေနြဖင့် ေြမြပင်ရှိ ြပည်သူများထံမှ

သတင်းအချက်အလက်များ

ဆက်လက်ရရှိေနခဲ့ပါသည်။
“ပဋိပကZကိစvအေပS

တင်ြပေနတဲ့

စိုးရွံ]Oပီး းတိမ်းေရှာင်
သတင်းေတွကိုလဲ

သတင်းဌာနေတွမှာ

ပုန်းေအာင်ေနရတဲ့

ကျမ

ရေနခဲ့ပါတယ်၊

အကျပ်အတည်းကိစvေတွအေပS

ရခိုင်တိုင်းရင်းသား
မိုဘိုင်းအင်တာနက်

တင်ြပ&ိုင်ဖိုCအတွက်

အလုပ်လုပ်ေနလိုC

အဖမ်းခံရမှာကို

သတင်းေထာက်ေတွနဲC
ပိတ်ဆိုCမ<ကို

မီဒီယာေတွကို

လုံးဝ

လွတ်လပ်စွာ

ပတ်သက်လိုC

ရပ်လိုက်ဖိုC၊

ဒီလို

လ<ပ်ရှားခွင့်ြပuဖိုC

ကျမအေနနဲC ထပ်မံေတာင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။”
“ရခိုင်နဲC ချင်းမှာရှိတဲ့ အရပ်သားေတွကို ကာကွယ်&ိုင်ေရး `ကိuးပမ်းအားထုတ်မ<ေတွကို အရှိန်ြမnင့်တင်ဖိုCနဲC
၂၀၁၇ တုန်းကလို စံနစ်ကျc<ံးမ<မ
 ျိuး ေနာက်တခါ ထပ်မြဖစ်ေရး ေသချာေစဖိုC ကုလသမဂEကိုလဲ ကျမအေနနဲC
ေတာင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။”
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ြမန်မာ&ိုင်ငံ&ှင့် ၎င်း၏ လုံြခuံေရးတပ်ဖွဲ]များအေနြဖင့် &ိုင်ငံတကာတရားcုံး၏ Yကားြဖတ်အစီအစဥ်များ&ှင့်
လူမျိuးတုန်းသတ်ြဖတ်မ<ဆ
 ိုင်ရာ စာချuပ်ကို ေလးစားလိုက်နာရန် မိမိတိုC သမတ၏ လမ်းwjန်ချက်တုိCကို
လိုက်နာရမည်ြဖစ်ေYကာင်း လူCအခွင့်အေရး ကUမ်းကျင်သူက ေြပာဆိုလိုက်ပါသည်။
ြမန်မာ&ိုင်ငံ လူCအခွင့်အေရး အေြခအေနဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ အစီရင်ခံစာများ အားလုံးကို
ဤေနရာတွင် Yကည့်&ိုင်ပါသည်။
(အဆုံး)

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

လူCအခွင့်အေရး အေြခအေနဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် အြဖစ် ၂၀၁၄ ခု&ှစ်တွင် ခန်Cအပ်ခဲ့ပါသည်။
သူမအေနြဖင့် မည်သည့် အစိုးရ သိုCမဟုတ် အဖွဲ]အစည်းများ&ှင့်မy သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိ၊ အမီှအခိုကင်းလွတ်Oပီး
သူမ၏ ကိုယ်ပိုင် စွမ်းေဆာင်&ိုင်ရည်အတွင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည်။ ယန်ဟီးလီ အေနြဖင့် ကုလသမဂE
ကေလးသူငယ်များဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးေကာ်မတီတွင် အဖွဲ]ဝင်&ှင့် ဥကzဌ အြဖစ် တာဝန်ယူခဲ့သည် (၂၀၀၃၂၀၁၁)။

သူမသည်

ကိုရီးယား&ိုင်ငံ၏

ဆိုးလ်OမိုCရှိ

Sungkyunwan

&ိုင်ငံေတာ်အဆင့်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်။

သူမသည်

University

၌

လက်ရှိ

လူCအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်၏

ပါေမာကZတစ်ဦးြဖစ်Oပီး
အYကံေပးေကာ်မတီတွင်

ကေလးအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ

&ိုင်ငံတကာ

စင်တာ၏

တည်ေထာင်သူ ဥကzဌြဖစ်သည်။
အထူးကိုယ်စားလှယ်များသည်

လူCအခွင့်အေရးေကာင်စီ၏

အစိတ်အပိုင်းြဖစ်သည်။

ကုလသမဂE

ကUမ်းကျင်သူများပါဝင်သည့်

အ`ကီးဆုံးအေဆာက်အအုံြဖစ်ေသာ

အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏

လူCအခွင့်အေရးစံနစ်ရှိ

သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ

အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်

ေကာင်စီ၏ သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ အချက်အလက်ရှာေဖွေရး&ှင့် `ကီးYကပ်ေစာင့်Yကည့်ေရး ယ&{ရားများ၏
ေယဘူယျ အမည်နာမလည်း ြဖစ်ပါသည်။ အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူများသည်
လူCအခွင့်အေရး ေကာင်စီမှ ခန်Cအပ်ထားေသာ သီးြခားလွတ်လပ်သည့် လူCအခွင့်အေရး ကUမ်းကျင်သူများ
ြဖစ်YကOပီး

&ိုင်ငံတခုခု၏

အေြခအေနများ

ေဖSထုတ်တင်ြပေပးရန်ြဖစ်သည်။

သိုCမဟုတ်

၎င်းတိုCသည်

ကမWာ့ေနရာအ&ှံCရှိ

၎င်းတိုC၏

အေYကာင်းကိစvများကို

ကိုယ်ပိုင်စွမ်းေဆာင်ရည်အတွင်းမှ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်YကOပီး ၎င်းတိုCအလုပ်အတွက် လခတစုံတရာ မရရိှပါ။
ကုလသမဂE လူCအခွင့်အေရး, &ိုင်ငံအလိုက် စာမျက်&ှာ - ြမန်မာ
သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိလိုမ<&ှင့် မီဒီယာဆိုင်ရာ ေတာင်းခံမ<များအတွက် Georgia Drake (+66
659 450 406/ georgia.drake@un.org) ထံ ေကျးဇူးြပu၍ ဆက်သွယ်ပါ။
အြခား သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ ကုလသမဂE ကUမ်းကျင်သူများ&ှင့် ပတ်သက်၍ မီဒီယာဆိုင်ရာ
စုံစမ်းလိုမ<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
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