
အခ ျုပ်အခခြာအြာဏြာပ ိုငန် ိုငင်တံစန် ိုငင်၏ံ ခပည်တငွ််းရရ်းက ို ဝငရ်ရြာကစွ်ကဖ်ကရ်ြာရရြာကသ်ည ် 

သတင််းထိုတခ်ပန်ခ ကမ် ြာ်းက ို ကန  ်ကကွပ်ယခ် ခခင််း 

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် တပ်ြတတာ်ြှ န ိုငင်တံတာ်တာဝနက် ို ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအတမြေြေံဥပတေနငှ အ်ညီ 

လ  တမပာင််း ရယူြေ  သည  ်တစ်နစ်ှမပည ်တမြာက်ြေ  သည ်က စစနငှ ပ်တ်သက၍် ကိုလသြဂ္ဂ အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း 

နငှ  ်တာဝနရှ် သြူ ာ်းအပါအဝင ်န ိုငင်နံငှ  ်အဖွ ွဲ့အစည််းအြေ   ွဲ့က ထိုတ်မပနတ် ကညာြေ က်ြ ာ်းက ို မပ လိုပ် 

ြေ  သည်။ 

ကိုလသြဂ္ဂလံိုမြေံ တရ်းတကာငစီ်၌ ဗ  တ နန် ိုငင်၏ံ တတာင််းဆ ိုြေ က်မဖင  ် မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ 

တံြေါ်းပ တ်တဆ်ွးတန်ွးပွ တစ်ရပ်က ို ၂၈-၁-၂၀၂၂ ရကတ်ွင ် က င််းပြေ  သည်  တစ်ရက်တည််းတွင ်

ကိုလသြဂ္ဂ လူ  အြေွင အ်တရ်းဆ ိုငရ်ာြဟာြင််းကကီ်းက လ ံွဲ့တဆာ် သတင််းထိုတ်မပနြ်ေ  သည်က ို တတွွဲ့ရ 

သည်။ တစ်ြေ  နတ်ည််းတငွ ် မြနြ်ာန ိုငင် ံ လူ  အြေွင အ်တရ်းအတမြေအတနဆ ိုငရ်ာ အထ်ူးအစီရငြ်ေံစာ 

တငသ်ငွ််းသကူ က င ဝ်တန်ငှ ြ်ညီတသာ လ ံွဲ့တဆာ်တရ်းသာ်းြေ က်ြ ာ်းက ို ထပ်ြံမပ လိုပ်ြေ  သည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်သံည် လွတလ်ပ်တသာ အြေ  ပ်အမြောအာဏာပ ိုငန် ိုငင်မံဖစ်သည်နငှ အ်ညီ န ိုငင် ံ

တစ်န ိုငင်၏ံ မပည်တွင််းတရ်းနငှ  ် မပည်တွင််းတရာ်းစီရငြ် က ို မပငပ်ြှ ဝငတ်ရာက်စကွ်ဖက ်

မြေယ်လှယ်သည ် ထငမ်ြငြ်ေ က်ြ ာ်းနငှ  ်တဝဖနတ်မပာဆ ိုြ ြ ာ်းက ို လက်ြြေံပါ။ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ေြီ ိုကတရစီ 

လြ််းတ ကာင််းသည် မပည်သတူ ို  ၏ ဆနဒအရ အတကာငအ်ထည်တဖာ်လ က်ရှ သည ် လိုပ်ငန််းစဉ် 

တစ်ရပ်မဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ အတထတွထတွရွ်းတကာက်ပွ တွင ် ြ ြသြာြ ြ ာ်းတ ကာင  ် တရာ်းြျှတသည  ်

ေြီ ိုကတရစီစနစ်က ို ဆ ို်းရွာ်းစွာ အတနာှင အ်ယှက် မဖစ်တစြေ  သည ်အတွက် စစ်ြှနတ်သာ ေြီ ိုကတရစီစနစ် 

တစ်ရပ် ထနွ််းကာ်းတပေါ်ထကွ်လာ တစရန ် ြ ြ တ ို   အစ ို်းရအတနမဖင  ် ဆက်လက်အတကာငအ်ထည် 

တဖာ်သာွ်းရန ်သနန ဌာန ် ြေ ြှတ်ဗပီ်းမဖစ်သည်။ ၁-၂-၂၀၂၁ ရက်ကတည််းက ြေ ြှတြ်ေ  သည ် တရှွဲ့လြ််းစဉ် 

(၅) ရပ်နငှ အ်ညီ ြေ ိုငြ်ာတသာ ပါတီစံိုေြီ ိုကတရစီ လြ််းတ ကာင််းတပေါ်သ ို   တရာက်ရှ တစတရ်း 

တစ ိုက်ြတ်ြတ် ကက  ်းပြ််းတဆာငရွ်က်သာွ်းြည်မဖစ်သည်။ န ိုငင်တံတာ်စီြံအိုပ်ြေ  ပ်တရ်းတကာငစီ်နငှ  ်

န ိုငင်တံတာ်အစ ို်းရသည ် လွတ်လပ်ဗပီ်း တရာ်းြျှတသည ် တရွ်းတကာက်ပွ က င််းပန ိုငတ်ရ်းက ို 

အဓ ကရည်ရွယလ် က် န ိုငင်တံည်ဗင ြ်တရ်းနငှ  ်မပည်သြူ ာ်း၏ လံိုမြေံ တရ်းအတွက် ကက  ်းပြ််းတဆာငရွ်က ်

လ က်ရှ သည်။ ဤလိုပ်ငန််းစဉ်က ို န ိုငင်တံကာက အာ်းတပ်းကူညီရန ်လ ိုအပ်သည်။ 

တရွ်းတကာက်ပွ ြသြာြ ြ ာ်းက ို ဥပတေနငှ အ်ညီ တမဖရှင််းရန ် မငင််းဆနဗ်ပီ်း ထ ပ်တ ိုက်ရငဆ် ိုင ်

တရ်းနငှ  ် အလံို်းစံိုပ က်သိုဉ််းတရ်းက ို တရွ်းြေ ယ်ြေ  သည ် NLD ၏ လိုပ်တဆာငြ် တ ကာင  ် အက   ်းဆက် 

အတနမဖင  ် ယတန   အ ကြ််းဖက်ြ ြ ာ်း မဖစ်ပွာ်းတနသည်က ို သတ မပ သင သ်ည်။ ြတရာ်းအသင််းနငှ  ်

အ ကြ််းဖက်အဖွ ွဲ့ မဖစ်တသာ CRPH ၊ NUG နငှ  ်PDF တ ို  က လူငယ်ြ ာ်းက ို အ ကြ််းဖက်သြာ်းြ ာ်းနငှ  ်



လူသတ်သြာ်းြ ာ်းအမဖစ်သ ို   တွန််းပ ို  ြေ  မြေင််းမဖစ်သည်။ ထ ိုသ ို   တစြေ ိုင််းသြူ ာ်းနငှ  ် လ ံွဲ့တဆာ်သြူ ာ်းအာ်း 

န ိုငင်အံြေ   ွဲ့က တက ာတထာက် တနာက်ြေံမပ ထာ်းတ ကာင််း တတွွဲ့ရသည်။ ၂၀၂၁ ြေိုနစ်ှ၊ တဖတဖာ်ဝါရီလြ ှ

၂၀၂၂ ြေိုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါ ရီလ ၃၁ ရက်အထ  ဆရာ/ဆရာြ၊ က န််းြာတရ်းဝနထ်ြ််းနငှ  ်

အိုပ်ြေ  ပ်တရ်းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ဝနထ်ြ််းစိုစိုတပါင််း ၃၁၂ ဦ်းနငှ  ်သဃံာတတာ်ြ ာ်းအပါအဝင ်အမပစ်ြ  မပည်သူ 

စိုစိုတပါင််း ၁,၉၈၈ ဦ်းြှာ အ ကြ််းဖက်အိုပ်စိုြ ာ်း၏ သတ်မဖတ်မြေင််းြေံြေ  ရသည်။ ထ ို  မပင ်အ ကြ််းဖက် 

သြာ်းြ ာ်းက စာသငတ်က ာင််းြ ာ်းနငှ  ် လူတနအ ြ်ြ ာ်း စသည ် အရပ်ဖက် အတဆာက်အဦြ ာ်းက ို 

စစ်တရ်းရည်ရွယ်ြေ က်မဖင  ် အသံို်းမပ လ က်ရှ သည်။ ယင််း CRPH၊ NUG နငှ  ် PDF တ ို  ၏ 

လိုပ်ရပ်ြ ာ်းသည် ဆ ို်းရွာ်းတသာ အ ကြ််းဖက်လိုပ်ရပ်ြ ာ်းမဖစ်ဗပီ်း၊ စစ်ရာဇဝတ်ြ  တမြာက်တသာ 

တ ကာင  ်ကိုလသြဂ္ဂအပါအဝင ်န ိုငင်တံကာအသ ိုကအ်ဝန််းက ဝ ိုင််းဝန််းရ တ်ြေ ရန ်လ ိုအပ် သည်။  

မြနြ်ာအစ ို်းရအတနမဖင  ် အ ကြ််းဖက်သြာ်းြ ာ်းအာ်း ထ တရာက်စွာ အတရ်းယူတဆာငရွ်က် 

လ က်ရှ တသာ်လည််း ကကီ်းတလ်းသည ် မပစ်ြ က  ်းလွနမ်ြေင််းြရှ သြူ ာ်းအာ်း လွတ်ဗင ြ််းြေ ြ််းသာြေငွ  ်

တပ်းြေ  သည်။ စိုစိုတပါင််း လူဦ်းတရ ၄၀,၀၀၀ တက ာ်အာ်း လွတ်ဗင ြ််းြေ ြ််းသာြေငွ မ်ပ ြေ  ဗပီ်း၊ အြ  ၄,၀၀၀ 

တက ာ်က ို ရိုပ်သ ြ််းတပ်းြေ  ဗပီ်းမဖစ်သည်။  

အြ   ်းသာ်းစည််းလံို်းညညီတွ်တရ်းနငှ  ်ထာဝရဗင ြ််းြေ ြ််းတရ်းရရှ တရ်းအတွက် ပစ်ြေတ်တ ိုက်ြေ ိုက် 

ြ  ရပ်စ မြေင််းက ို ၂၀၂၂ ြေိုနစ်ှကိုနအ်ထ  သက်တြ််းတ ို်းမြြှင ြ်ည်ဟို ကတြဘာေ်ီးယာ်းဝနက်ကီ်းြေ  ပ်၏ ၇-၁-

၂၀၂၂ ရက် မြနြ်ာန ိုငင်ြံေရီ်းစဉ်အတွင််း ပူ်းတွ သတင််းထိုတ်မပနြ်ေ က်တွင ် အသ တပ်းထာ်းသည်။ 

တစ်န ိုငင်လံံို်း ပစ်ြေတ်တ ိုက်ြေ ိုက်ြ  ရပ်စ တရ်း သတ ာတူစာြေ  ပ် (NCA) နငှ အ်ညီ အစ ို်းရသည ်

တ ိုင််းရင််းသာ်းလကန်က ် က ိုငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်း (EAOs) အပါအဝင ် တတွွဲ့ဆံိုသင သ်ြူ ာ်းနငှ  ် ပံိုြှန ်

ထ တတွွဲ့တဆ်ွးတန်ွးလ ကရှ် ဗပီ်း၊ သက်ဆ ိုငသ်ူ အဖွ ွဲ့အစည််းအာ်းလံို်းက ိုလည််း ဗင ြ််းြေ ြ််းတရ်းက စစ 

တဆ်ွးတန်ွးရန ်ဖ တ်တြေေါ်ထာ်းဗပီ်းမဖစ်သည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတနမဖင  ်အာဆယီံတူညီဆနဒ (၅)ြေ က်က စစက ို ဆက်လက်အတကာငအ်ထည်တဖာ ်

တဆာငရွ်က်သာွ်းြည်မဖစ်ဗပီ်း၊ ၂၀၂၂ ြေိုနစ်ှ အာဆယီံအလှည ်က ဥကက ဋ္ဌမဖစ်သည ် ကတြဘာေ်ီးယာ်းန ိုငင်နံငှ  ်

အမပ သတ ာ ပူ်းတပါင််းတဆာငရွ်က်သာွ်းြည် မဖစ်သည်။ ယင််းသ ို  တဆာငရွ်က်ရာတငွ ် အာဆယီံ 

ပဋ ညာဉ်ပါ မပဋ္ဌာန််းြေ က်ြ ာ်းနငှ  ် အာဆယီံ၏ အတမြေြေံြူြ ာ်းနငှ အ်ညီ န ိုငင်တံတာ်၏ အြေ  ပ်အမြော 

အာဏာ ပ ိုငဆ် ိုငြ် နငှ  ် အြ   ်းသာ်းတရ်းအက   ်းစီ်းပာွ်းက ို ထ ြေ ိုက်ြ ြရှ တစ   တဆာငရွ်က်သာွ်းြည် 

မဖစ်သည်။  

န ိုငင်ကံကီ်းအြေ   ွဲ့၏ မပည်ပစွက်ဖက်ြ ြ ာ်းတ ကာင  ် အက   ်းမဖစ်ထနွ််းသညက် ို တတွွဲ့ မြငြ်ေ လှ 

သည်။ ယင််းအစာ်း သက်ဆ ိုငရ်ာန ိုငင်ရှံ  မပည်သြူ ာ်းအ ကာ်း စ တ်ဝြ််းကွ မပာ်းကာ လက်နကက် ိုင ်



ပဋ ပကခြ ာ်း ရှည် ကာဗပီ်း၊ ဗင ြ််းြေ ြ််းတည်ဗင ြ်ြ  ြရရှ တ ကာင််း တတွွဲ့ရသည်။ ထ ိုအြေ က်က ို 

သက်တသထတူနသည ် ယြေင ်သာဓကြ ာ်းစွာလည််းရှ သည်။  

မြနြ်ာန ိုငင်တံတာ်အစ ို်းရအတနမဖင  ်ဖွ ွဲ့စည််းပံို အတမြေြေံဥပတေတွင ်မပဋ္ဌာန််းထာ်းသည ် တာဝနန်ငှ  ်

ဝတတ ရာ်းြ ာ်းအရ ဗင ြ််းြေ ြ််းတရ်း၊ လံိုမြေံ တရ်း နငှ  ် မပည်သြူ ာ်း၏ အက   ်းစီ်းပွာ်းက ို ြေ ြှတ်ထာ်းသည ် 

တရှွဲ့လိုပ်ငန််းစဉ် (၅)ရပ်၊ န ိုငင်တံရ်း၊ စီ်းပွာ်းတရ်း၊ လူြ တရ်းဦ်းတည်ြေ က်ြ ာ်းနငှ အ်ညီ ဆက်လက် 

အတကာငအ်ထည်တဖာ်တဆာငရွ်က်သာွ်းြည်မဖစ်သည်။ စ စစ်အတည်မပ န ိုငမ်ြေင််းြရှ သည ် အြေ က ်

အလက်ြ ာ်း အတပေါ် အတမြေြေံ၍ ပံိုဖ က်ထာ်းတသာ သတင််းထိုတ်မပနြ်ေ က်ြ ာ်းသည် မြနြ်ာန ိုငင် ံ ၏ 

မပည်တွင််းတရ်းက ို ဝငတ်ရာက်စွက်ဖကရ်ာတရာက်ဗပီ်း၊ ကိုလသြဂ္ဂပဋ ညာဉ်စာတြ််း အပါအဝင ်

သတံြန ် က င ဝ်တ်ြ ာ်းက ို ြေ   ်းတဖာက်ရာတရာက်သမဖင  ် ယင််းထိုတ်မပနြ်ေ က်ြ ာ်းက ို မြနြ်ာန ိုငင်ကံ 

မပင််းထနစွ်ာ ကန  က်ွက်ပယြ်ေ သည်။ 

န ိုငင်မံြော်းတရ်းဝနက်ကီ်းဌာန 

တနမပည်တတာ ်

၂၀၂၂ ြေိုနစ်ှ၊ တဖတဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myanmar rejects statements that interfere in internal affairs of the Sovereign State 

It is observed that certain countries and organizations including the UN entities and 

personnel have issued statements on the matter that marks one-year since the State 

responsibilities have been transferred to the Tatmadaw pursuant to the State Constitution of 

Myanmar. 

It is noted that the provoking press release by the High Commissioner for Human Rights 

was issued on the same day with the closed door meeting of the United Nations Security 

Council on Myanmar on 28 January 2022, at the request of Britain. In the meantime, the Special 

Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar did not fail to make other unethical 

and inciting remarks.  

Myanmar is the independent and sovereign state and thus, it cannot accept dictating 

comments and criticism by foreign countries which interfere in the internal affairs and domestic 

jurisdiction of the country. Myanmar’s democratization is a process implemented at the will of 

people. Since this process was severely disturbed by the massive electoral fraud in 2020 general 

elections, the Government has devoted to establish the genuine democratic system. 

Unwavering efforts of the Government have been continuing to ensure the country on track to 

multiparty democracy in accordance with the Five-Point Road Map since 1 February 2021. The 

State Administration Council and the Government of Myanmar, with ultimate aim for holding 

a free and fair election, have been making every effort to maintain peace and stability of the 

country and public safety. In this regard, the international community should render support to 

the process.  

It should be noted that today’s violence are the consequences made by the NLD which 

rejected lawful settlement of the electoral fraud but chose confrontation and utter devastation. 

The unlawful and terrorist CRPH, NUG and PDFs further exhorted many youth to terrorists 

and murderers. Again, those who have devised the plot and incited the youth are found to be 

backed by certain countries. From February 2021 to January 2022, 312 civil servants including 

teachers, health staffs and administration officials and 1,988 innocent civilians including 

monks were killed by the terrorist groups. Moreover, civilian buildings such as schools and 

residences have been used by the terrorists groups for military purpose and these are clearly 

the appalling acts of terrorism that constitute war crime which demands universal 

condemnation by the international community including the United Nations.  

While the Government of Myanmar has taken effective actions against the terrorists, 

those who have not committed any serious crimes have been granted pardons. A total of over 

40,000 persons were freed and court hearings of 4,000 cases were dropped. 

The Joint Press Release on the visit of the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia 

to Myanmar on 7 January 2022 ensures the extension of unilateral ceasefire until the end of 

2022. In accordance with the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA), the Government has 

held regular discussions with the respective parties including Ethnics Armed Organizations 

(EAOs) and invited all parties concerned to the peace process. 

Myanmar has continued implementing the five-point consensus of ASEAN and 

constructively engaging with Cambodia, the current Chair of ASEAN. Myanmar will continue 

to stand on the fundamental principles as stipulated in the ASEAN Charter without prejudicing 

its sovereignty and national interest.  



It hardly sees any gain from foreign interventions by the powerful states and 

organizations. Instead, it ended up in prolonging armed conflicts and disunity among the people 

of the concerned countries with no hope for peace and stability. The earlier precedents have 

proven it affirmatively. 

The Government of Myanmar, in observance of the responsibilities and obligations 

entrusted by the State Constitution, is committed to serving peace, stability and interest of its 

people according to Five-Point Road Map and political, economic and social objectives of the 

State. Myanmar categorically rejects those distorted press statements based on unverified facts 

and unreliable information lead to interference in internal affairs of the country in contrary to 

the diplomatic code of conduct and the Charter of the United Nations. 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

3 February 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


