
မှနက်န်မှုမရှှိ၊ ဘက်လှိိုက်သသော တစ်ဖက်သတ်ထိုတ်ပြန်သပြောဆှိိုချက်မျောျားကှိို ပမန်မောနှိိုင်ငံက 

ပြတ်သောျားစ ောြယခ်ျ 

 

၂ဝ၂၃ ခုနှစ် ဖေဖေော်ဝါရီလ ၁ ရက်တင်ွ န ုင်ငံဖတော်စီမံအုပခ် ျုပ်ဖရေးဖကောင်စီ၏ န ုင်ငံဖတော် 

တောဝန် ထမ်ေးဖ ောင်မှု နှစ် နှစ်ပပညဲ့်ခ ဲ့ပခင်ေးနှငဲ့်ပတ်သက်၍ န ုင်ငံအခ  ျုျို့နှငဲ့် ကုလသမဂ္ဂတောဝန်ရှ သူ 

အခ  ျုျို့က အပပျုသဖ ောမဖ ောင်ဖသော သတင်ေးမ ောေးထုတ်ပပန်ခ ဲ့ကကသည။် ၎င်ေးထုတ်ပပန် ဖပပော  ုခ က် 

မ ောေးတွင် ပမန်မောန ုင်ငံ၌ ပေစ်ဖပေါ်ဖနသညဲ့် အကကမ်ေးေက်မှုမ ောေးနှငဲ့်စပ်လ ဉ်ေး၍ က  ေးလွန်သူက ု ထုတ်ဖေော် 

ဖပပောကကောေးပခင်ေး မပပျု   ရင်  ုင်ဖပေရင်ှေးဖနသညဲ့် အစ ုေးရအဖပေါ် အပပစ်တင်ကော၊ အကကမ်ေးေက်အုပစ်ုမ ောေး 

ပေစ်သညဲ့် NUG၊ CRPH နှငဲ့် ၎င်ေးတ ိုု့၏လက်ဖဝခံ PDF အမည်ခံ အကကမ်ေးေက်သမောေးမ ောေး၏ 

လုပ်ရပ်ဖကကောငဲ့် အပပစ်မ ဲ့ပပညသူ် ၅ဝဝဝ ဖက ော် အသက် ံုေးရံှုေးရသည်က ု ေံုေးကွယ်ထောေးပခင်ေးဖကကောငဲ့် 

အမ ောေးပပည်သူက ုအထင်အပမင် လွ မေှာေးဖစသည။် 

န ုင်ငံဖတော်စီမံအုပခ် ျုပ်ဖရေးဖကောင်စီအဖနပေငဲ့် န ုင်ငံဖတော်တောဝန်က ုထမေ်းဖ ောင်ရောတွင် ဖရှျို့ 

လုပ်ငန်ေးစဉ် (၅) ရပ်က ုခ မှတ်ခ ဲ့ပပီေး အဖကောင်အထညဖ်ေော် ဖ ောင်ရွက်လ က်ရှ သည။် န ုင်ငံတကော 

အသ ုက်အဝန်ေးအဖနပေငဲ့် အကကမ်ေးေက်မှုမ ောေးနှငဲ့် အေ က်အဖမှောငဲ့်လုပ်ရပ်မ ောေး ပ မု အုောေးဖကောင်ေးလော 

ဖစမညဲ့် ထုတ်ပပန်မှုမ ောေး ပပျုလုပ်ဖနမညဲ့်အစောေး ပပညသူမ ောေး၏ နဒနှင်ဲ့အညီ ဒီမ ုကဖရစီလမ်ေးဖကကောင်ေး 

ဖပေါ် ဖလ ောက်လှမေ်းန ုင်ဖရေးအတွက် အစ ုေးရမဖှ ောင်ရွက်ဖနသညဲ့် ကက ျုေးပမ်ေး အောေးထုတ်ဖနမှုမ ောေးက ု 

ကုလသမဂ္ဂ ပဋ ညောဉ်စောတမ်ေးပါ အေွ ျို့ဝင်န ုင်ငံမ ောေး၏ အခ ျုပ်အပခောအောဏော တန်ေးတူညီမ မှုက ု ဖလေးစောေး 

လ က် အပပျု သဖ ော အဖထောက်အကူပပျုသငဲ့်သည်။ 

န ုင်ငံဖတော်အစ ုေးရအဖနပေငဲ့် ၂ဝ၂ဝ ပပညဲ့်နှစ် ပါတီစံုဒီမ ကုဖရစီအဖထွဖထွဖရွေးဖကောက်ပွ တင်ွ 

ပေစ်ဖပေါ်ခ ဲ့သညဲ့် မ မသမောမှုမ ောေးနှငဲ့် တရောေးမ ဲ့ပပျုက ငဲ့်မှုမ ောေး၊ ဖရေွးဖကောက်ပွ   ုင်ရော လုပ်ငန်ေးဖ ောင်ရွက်မှု 

အ ငဲ့် ငဲ့်တွင် အုပခ် ျုပ်ဖရေးအောဏောက ု အလွ သုံေးစောေးပပျုမှုမ ောေးက ု သက်ဖသပပခ ဲ့ပပီေး တ င်ုေးရင်ေးသောေး 

ညအီစ်က ုဖမောင်နှမမ ောေး ဒီမ ုကဖရစီအခွငဲ့်အဖရေး မ ံုေးရံှုေးဖစရန် တစ်န ုင်ငံလံုေး အကကောေးအလပ်မရှ သညဲ့် 

ဖရေွးဖကောက်ပွ က င်ေးပန ုင်ဖရေး ကက ျုေးပမ်ေးဖ ောင်ရွက်လ က်ရှ သည။် ဖရေွးဖကောက်ပွ သည ် စစ်မှန်ဖသော 

ဒီမ ုကဖရစီစနစ်အတွက် မပေစ်မဖနလ ုအပ်သညဲ့် အဖပခခံလမ်ေးစဉ်တစ်ရပ်ပေစ်သည။် န ုင်ငံအခ  ျုျို့နှငဲ့် 

ကုလသမဂ္ဂတောဝန်ရှ သူအခ  ျုျို့အဖနပေငဲ့် ပမန်မောန ုင်ငံက ု ဒီမ ုကဖရစီလမ်ေးဖကကောင်ေးဖပေါ် ပပန်လည် 

ဖရောက်ရှ  ဖရေး တ ုက်တနွ်ေးလ က်ရှ ဖသော်လည်ေး တစ်ေက်တင်ွ လွတ်လပ်မ တသညဲ့် ဖရေွးဖကောက်ပွ  

က င်ေးပဖရေး အစ ုေးရ ၏ ကက ျုေးပမ်ေးမှုမ ောေးအဖပေါ် ပပစ်တင်ဖဝေန်လ က်ရှ သည်မှော ဖရျှို့ဖနောက်မညီဖကကောင်ေး 

ဖတွျို့ရှ ရသည။် 

လူသောေးခ င်ေးစောနောဖထောက်ထောေးမှု အကူအညဖီပေးအပ်ဖရေးကဏ္ဍနှငဲ့်စပ်လ ဉ်ေး၍ ပမန်မောန ုင်ငံ 

အဖနပေငဲ့် ဖ ေးအနတရောယ်က ဖရောက်မှုအတွက် လူသောေးခ င်ေးစောနောဖထောက်ထောေးမှု အကူအညမီ ောေး 

ဖပေးအပ်ဖရေး   ုင်ရော အော ီယံည  န ှုင်ေးဖရေးဗဟ ုဌောန (AHA Centre) နှငဲ့်လည်ေးဖကောင်ေး၊ ကုလသမဂ္ဂ 

လက်ဖအောက်ခံ ဖအဂ္ င်စီမ ောေးနှငဲ့်လည်ေးဖကောင်ေး ည  န ှုင်ေးဖ ောင်ရွက်ဖပေးလ က်ရှ သည။် ကုလသမဂ္ဂ 

လက်ဖအောက်ခံ ဖအဂ္ င်စီမ ောေးအဖနပေငဲ့် ပမန်မောန ုင်ငံတ ုင်ေးဖဒသကကီေးမ ောေးနှငဲ့် ပပည်နယ်မ ောေးတွင် ရုံေးခွ မ ောေး 

ေွငဲ့်လှစ်ဖ ောင်ရွက် လ က်ရှ သညပ်ေစ်ရော အမှနစ်င်စစ်အောေးပေငဲ့် ၎င်ေးတ ိုု့ရရှ သငဲ့်သညဲ့်လုပ်ဖ ောင်ခွငဲ့် 

(access) ရရှ ဖနမှုအဖပေါ် ဖမေးခွန်ေးထုတ်ရန်ပင် မလ ုအပ်ပါ။ 



 ပမန်မောန ုင်ငံက ု ပံမုှနအ်ဖပခအဖနသ ုို့ ဖရောက်ရှ ဖစလ ုပါက ပမန်မောအစ ုေးရမ ှဖရျှို့ က်ဖ ောင်ရွက် 

မညဲ့် ဖရျှို့လုပင်န်ေးစဉ် (၅) ရပ ်  က်လက်အဖကောင်အထည်ဖေော်ပခင်ေးမှတစ် ငဲ့် န ုင်ငံဖတော်ဖအေးခ မေ်း 

တည်ပင မဖ်ရေးနှငဲ့် ဒီမ ုကဖရစီပေစ်ထွန်ေးဖရေး ပမန်မောအစ ုေးရ၏ ကက ျုေးပမ်ေးဖ ောင်ရွက်မှုအဖပေါ် အသ အမှတ် 

ပပျုရန် လ ုအပ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂရညရ်ွယ်ခ က်နှငဲ့် အဖပခခံမူမ ောေးက ု လ ုက်နောရန်ပ က်ကွက်ပပီေး 

ပမန်မောန ုင်ငံ ပပည်တွင်ေးဖရေးက ုစွက်ေက်ဖနသညဲ့် န ုင်ငံအခ  ျုျို့နှငဲ့် လုပ်ပ ုင်ခွငဲ့်က ုဖက ော်လွန် လုပ်ဖ ောင် 

ဖနသူ ကုလသမဂ္ဂမှတောဝန်ရှ သူအခ  ျုျို့၏ တောဝန်မ ဲ့ဖပပော  ုလုပ်ဖ ောင်ခ က်မ ောေးက ု ပမန်မောန ုင်ငံက 

ပပတ်သောေးစွော ကနိ်ု့ကွက်ပယ်ခ သည။် 

 

န ုင်ငံပခောေးဖရေးဝန်ကကီေးဌောန၊ 

ဖနပပည်ဖတော် 

၂ဝ၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖေော်ဝါရီလ ၄ ရက်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myanmar categorically rejects fraudulent, biased and unilateral statements 

 

As 1 February 2023 marks the two-year term in office of the State Administration 

Council (SAC), some countries and some UN-mandate holders released unconstructive 

statements. Those statements fail to reveal the actual perpetrators of the violence in 

Myanmar, but put the blame on the government which has been coping with the 

situation. Besides, the statements mislead the public by covering up the brutal crimes 

committed by the terrorist organizations NUG, CRPH and their subordinates PDFs which 

claimed the lives of more than 5000 unarmed civilians and civil servants. 

 

The State Administration Council adopted the Five-Point Roadmap while 

performing the state responsibilities and steadfastly implementing it. Meanwhile the 

international community should contribute the Government’s efforts in democratization 

process in line with the will of its people by constructive means and respect the principle 

of the sovereign equality of member states as stipulated in the Charter of the United 

Nations rather than issuing such statements that would only exacerbate violence and 

sabotages. 

 

Moreover, the Government has proved the voting fraud and abuse of the power 

by the then authorities in the whole electoral process in the 2020 general election and it 

has been striving for all ethnic brethren to be able to cast votes nationwide without 

leaving any area unaccounted. Elections are fundamental and a prerequisite for a genuine 

democratic system. It is inconsistent to observe that approach of some countries and UN 

mandate holders although they call on Myanmar to restore democracy, they reprehend 

the endeavours of the Government to hold free and fair election. 

 

In terms of humanitarian assistance, Myanmar has been cooperating with and 

facilitating the works of the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on 

Disaster Management (AHA Centre) and respective UN agencies. Indeed, the question on 

having access should not be raised in the first place since the UN agencies have already 

secured their field presence in many states and regions of the country. 

 

Acknowledgement on the Government’s effort to maintain state peace and 

stability and prevalence of democracy through the five-point roadmap is imperative for 

Myanmar to return to normalcy. As certain overstepping UN mandate-holders and 



countries meddling in Myanmar’s internal affairs clearly fail to comply with the purposes 

and principles of the United Nations, Myanmar categorically rejects all their immoral and 

irresponsible statements and acts. 

 

 

Ministry of Foreign Affairs 

4 February 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


