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THE UNITED NATIONS COUNTRY TEAM STATEMENT 
 

 
(Yangon, 21 February) The United Nations Country Team in Myanmar expresses profound 
concern over the events yesterday at the Yadanarbon Shipyard in Mandalay in which security 
forces used lethal force against demonstrators, reportedly killing two and leaving dozens 
wounded, some of whom remain in serious condition.  The United Nations Country Team in 
Myanmar extends its thoughts and condolences to the families of the victims and to those 
injured. 
 
We call on security forces to refrain from violence. The use of excessive force against 
demonstrators by security forces must stop and the fundamental right to peaceful assembly 
must be respected along with other human rights such as the freedom of speech. 
 
The United Nations Country Team in Myanmar reiterates the Secretary-General’s call for the 
“military leadership to respect the will of the people of Myanmar and adhere to democratic 
norms, with any differences to be resolved through peaceful dialogue. All leaders must act in 
the greater interest of Myanmar’s democratic reform, engaging in meaningful dialogue, 
refraining from violence and fully respecting human rights and fundamental freedoms.”  
 

 မန ေ့က မန္တန ေးမမှိ ြို့ရ ှိ ရတ ာပ ုံသန္ဘောကျငေ်းတငွ် ဖြစ်ပေွာေးခ ဲ့နသော   ုံခခ  နရေးတပြ်ွ ြို့မျောေးမ  ဆန္ဒဖပသူမျောေးအနပေါ်  ူကှိုံနသ

နစသည်အထှိ အကကမေ်းြက်မြှိ ခွငေ်းသည်ဲ့ဖြစစ်ဉ်မျောေးမ  နူ္ စ်န ောက်နသဆ ုံေးခ ဲ့မပ ေး  ူနပေါငေ်းဒေါဇငန်္ ငဲ့်ချ   ဒဏ်ရောရရ ှိခ ဲ့ ကော အချှိ ြို့မ ော 

စှိုံေးရှိမ်ြွ ်ရောအနဖခအန တငွ်ရ ှိန နကကောင်ေး ကကောေးသှိရသည်ဲ့အတက်ွ မျောေးစေွာ စှိုံေးရှိမပ်ူပ ် ျက်ရ ှိနကကောင်ေး ဖမ မ်ောန္ှိုံင်င ရ ှိ 

ကုံ သမဂ္ဂအြွ ြို့အစည်ေးမျောေးက နြော်ဖပ ှိုံက်ပေါသည်။  ဖမ မ်ောန္ှိုံင်င ရ ှိ ကုံ သမဂ္ဂ အြွ ြို့အစည်ေးမျောေး အန ဖြငဲ့ ်

နသဆ ုံေးသွောေးသူမျောေးန္ င်ဲ့ ဒဏ်ရောရရ ှိသူမျောေး၏ မှိသောေးစုံမျောေးန္ ငဲ့်ထပတ်ူ   ွ်စွောစှိတ်မနကောင်ေးဖြစ်ရပေါသည်။  

 

   ုံခခ  နရေးတပြ်ွ ြို့မျောေးအန ဖြငဲ့် အကကမေ်းြက်မှုမ  နရ ောင်ကကဥ်ရ  ်ကျွန္်ုံပတ်ှိုံေ့က တှိုံက်တ ွေ်း ှိုံက်ပေါသည်။   ုံခခ  

နရေးတပ်ြွ ြို့မျောေးက ဆန္ဒဖပသူမျောေးအနပေါ်အင်အောေးအ  ွ်အကျွ အသ ုံေးဖပ မှုကှိုံ ရပတ် ်ေ့ရမည်ဖြစ်မပ ေး  တွ ်ပစ်ွော ထုံတ်နြော်

နဖပောဆှိုံခွင်ဲ့အပေါအဝင် အဖခောေးနသော  ူူ့အခွင်ဲ့အနရေးမျောေးန္ င်ဲ့တကွ အနဖခခ  ူူ့အခွင်ဲ့အနရေးဖြစ်နသော 

မငှိမေ်းချမ်ေးစွော စုံနဝေးခွငဲ့်/စ တ ေ်း  ညဲ့ ်ည်ခွငဲ့်ကှိုံ အဖပညဲ့်အဝ န ေးစောေး ှိုံက် ာကကရပေါမည်။  

 

ဖမ မ်ောန္ှိုံင်င ရ ှိကုံ သမဂ္ဂအြွ ြို့အစည်ေးမျောေးအန ဖြငဲ့်  ကုံ သမဂ္ဂအနထွနထွအတငွ်ေးနရေးမ  ေးချ ပမ်  စစ်္က်  

နခေါင်ေးနဆောငမ်ျောေးအောေး ဖမ မ်ောဖပည်သူမျောေး၏ ဆန္ဒသန္ောထောေးကှိုံ န ေးစောေးရ ်န္ ငဲ့် ဒ မှိုံကနရစ စ န္ှု ်ေးမျောေးကှိုံ န ေးစောေး  

 ှိုံက် ာရ ်၊ ကွ  ွ မှုမ  ်သမျှကှိုံ မငှိမေ်းချမေ်းစွောအဖပ ်အ   ် နဆွေးနန္ေွးည ှိန္ှိှုငေ်းနသော  ည်ေး မေ်းဖြငဲ့် အနဖြရ ောရ ်   

တှိုံက်တွ ေ်းထောေးသည်ဲ့အတှိုံငေ်း ထပ်န ောငေ်းနဖပောကကောေး ှိုံက်ပေါသည်။ 

နခေါင်ေးနဆောငမ်ျောေးအောေး  ုံေးသည် အဓှိပပေါ ဖ်ပညဲ့ဝ်သညဲ့်နဆေွးနန္ေွးမှုမျောေး ဖပ  ုံပဖ်ခင်ေး၊အကကမ်ေးြက်မှုကှိုံ နရ ောင်ကကဉ်ဖခငေ်းန္ ငဲ့်  ူူ့အခွငဲ့်

အနရေးမျောေးန္ ငဲ့် အနဖခခ  တွ် ပခွ်ငဲ့်မျောေးကှိုံ အဖပညဲ့်အဝ န ေးစောေးဖခင်ေးဖြငဲ့် ဖမ မ်ောန္ှိုံင်င ၏ ဒ မှိုံကနရစ ဖပ ဖပင်နဖပောင်ေး  နရေးအတွ

က် နရ ေးရှုနဆောင်ရွက်ကကရမည်ဖြစ်သည်။ 

 
 

 


