
သတင််းထုတပ်ြန်ချက် 

အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာရရ ွှေ့ရပြာင််းသ ာ်းလာမှုအဖ  ွှေ့ (International Organization for 

Migration- IOM) သည ် “Rohingya Cultural Memory Centre” ရ ေါ် အင်တာနက် 

စာမျက်န ှာတစ် ိုက ို ထူရထာင်  ဲ့ရ ကာင််း သ ရ  ရသည။် IOM သည ်နယ်သာလန်န ိုင်ငံ၊ သည်ဟ ဂ်မမ  ွှေ့ရ   

ဘဂဂလာ်းရ ဲ့ရ ်သံရံို်းန ငဲ့် ြူ်းရြေါင််း၍ “Art, Life, Rohingya” အမည်ပဖငဲ့် အ န်လ ိုင််းပြြ  တစ်ရြက် ိုလည််း 

ကျင််းြ  ဲ့သည်။ ယင််းက ဲ့သ ိုို့ အင်တာနက်စာမျက်န ှာထူရထာင်  ဲ့ပ င််းသည ် IOM ၏လိုြြ် ိုင်  ငဲ့်န ငဲ့် 

ကျွမ််းကျင်မှုနယ်ြယ်ထက်ရကျာ်လ န်ရနမြ ်း IOM သည် လူအိုြစ်ိုအ ျ   ွှေ့၏ အတိုအရယာင် 

လူမျ   ်းရတာင််းဆ ိုမှုက ို အတည်ပြ ရြ်းန ိုင်သညဲ့် အရပ အရနတ င် မရ  ပ င််းရ ကာငဲ့် ဂျ  န ဗာမမ  ွှေ့ရ   ပမန်မာ 

အမမ တမ််းက ိုယစ်ာ်းလ ယ်အဖ  ွှေ့ရံို်းက ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တ င် IOM သ ိုို့ ကနိ်ု့က က်စာရြ်းြ ိုို့  ဲ့သည်။ 

ပမန်မာန ိုင်ငံ၏ ဥြရ န ငဲ့် သမ ိုင််းမ တ်တမ််းတ င်မရ    ဲ့သညဲ့် “ရ ိုဟင်ဂျာ” အသံို်းအနှုန််းက ို ပမန်မာန ိုင်ငံက 

အစဉ်တစ ိုက်ြယ ်ျမြ ်း ယင််းအသံို်းအနှုန််းက ို ပမန်မာပြည်သူမျာ်းက အသ အမ တ်ပြ ပ င််းမရ  ြေါ။ ထ ိုို့ပြင် 

အဆ ိုြေါအင်တာနက်စာမျက်န ှာတ င် ြေါရ  ရသာ မ ာ်းယ င််း၍ လိုြ်ကကံဖနတ် ်းထာ်းသညဲ့် ရဖာ်ပြ ျက်မျာ်း 

န ငဲ့ ်မဟိုတ်မမ န် မိုသာ်းမျာ်းက ို ပမန်မာန ိုင်ငံက ြယ် ျလ ိုက်သည။်  

န ိုင်ငံပ ာ်းရရ်းဝန်ကက ်းဌာန 

၂၀၂၂  ိုန စ်၊ ဇန်နဝေါရ လ ၇ ရက် 

Press Release 

It is observed that the International Organization for Migration (IOM) has 

developed an external link of so-called “Rohingya Cultural Memory Centre”. The IOM and 

the Embassy of Bangladesh in the Hague also jointly organized an Online Art Exhibition, 

entitled “Art, Life, Rohingya”. In this connection, the Permanent Mission of Myanmar in 

Geneva made an objection to the IOM on 23 December 2021 as the creation of the said 

external link goes beyond the mandate and competence of the IOM which is not in a 

position to validate the false identity claimed by certain quarters. Myanmar steadfastly 

rejects the term “Rohingya” which has never existed in legal and historical records of the 

country and the people of Myanmar do not recognize it. Myanmar further rejects the 

erroneous and invented claims along with fictitious stories contained in the said external 

link. 
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