
မလ ေးရ ာေးန ိုင်ငံခ ာေးလရေးဝနက်ကီေးက အာဆီယအံာေး အကကမ်ေးဖက်အဖ  ွဲ့အစည်ေးခဖစ်သည ် 

အမ   ေးသာေးညီည တ်လရေး အစ ိုေးရ (NUG) န င ် အ  တသ်လ ာထ လတ ွဲ့ဆက်ဆရံန ်

အဆ ိုခြ   ကအ်လြေါ် ခမနမ်ာန ိုင်ငံက ခြငေ်းထနစ် ာ ကန က် က်ြယ်   

(၂-၅-၂၀၂၂ ရက်၊ လနခြည်လတာ)် 

 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်ထုတ ် ေမလေးမေေးလ် သတင်ေးစာတငွ် 

“ေမလေးရှာေးန ငု်ငံခခာေးမရေးဝနက်ကီေးက အာဆယီံအာေး အကကေ်ေးဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ေးခဖစသ်ည ် 

အေ   ေးသာေးညီညွတ်မရေးအစ ုေးရ (NUG) နငှ ် အလတွ်သမ ာထ မတွွဲ့ဆက်ဆရံန် 

အဆ ုခ  သာွေးေည်ခဖစမ်ကကာင်ေး” မဖာ်ခ  ါရှ သည ် သတင်ေးမဆာင်ေး ါေးက ု န ုင်ငံခခာေးမရေး 

ဝနက်ကီေးဌာနက မတွွဲ့ရှ ရသည်။ 

ခေနေ်ာန ငု်ငအံကကေ်ေးဖက်ေှုတ ုက်ဖ က်မရေး ဗဟ ုမကာ်ေတီသည် ခ ည်မထာင်စု 

သေမတ ခေနေ်ာန ုငင်ံမတာ်၊ အကကေ်ေးဖကေ်ှုတ က်ုဖ က်မရေး ဥ မေအရ ခ ည်မထာင်စု 

လွှတမ်တာ်က ုယ်စာေးခ  မကာ်ေတ ီ (CRPH) ၊ အေ   ေးသာေးညီညွတ်မရေးအစ ုေးရ (NUG) ၊ 

ခ ည်သ ူ့ကာကွယ်မရေးအဖွ ွဲ့ (PDF) နှင ် ယင်ေးတ ုို့၏ လက်မအာက်ခံ အဖွ ွဲ့အစည်ေး 

ေ ာေးသည် အကကေ်ေးဖက်အု ်စေု ာေးအခဖစ ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်တငွ် 

အေ နို့မ်ကကာ်ခငာစာ အေှတ ် ၂/၂၀၂၁ ခဖင  ် တရာေးဝင် ထုတခ် နမ်ကကညာခ  မကကာင်ေးက ု 

န ုင်ငံခခာေးမရေး ဝနက်ကီေးဌာနအမနခဖင ် ထ ေ်ံအသ မ ေးအ ်သည်။ 

ေမလေးရှာေးန ငုင်ံခခာေးမရေးဝနက်ကီေး၏ ေဆင်ေခခင်နငှ ် တာဝန်ေ   အဆ ုခ  မခ ာကကာေး 

ခ ကသ်ည် ခေနေ်ာန ငုင်ံအတငွ်ေး အကကေ်ေးဖက်ေှုေ ာေးက ု အာေးမ ေးရာ မရာက်န ုင်သည ် 

အခ င် အကကေ်ေးဖကေ်ှုေ ာေး တ က်ုဖ က်မရေးအတွက် ခေနေ်ာအစ ေုးရ၏ ကက  ေး ေ်ေး 

မဆာင်ရက်ွခ ကေ် ာေးက  ု အဟနို့်အတာေးခဖစမ်စပ ီေး န ုင်ငတံကာ အကကေ်ေးဖကေ်ှု 

တ က်ုဖ က်မရေး သမ ာတ ညီခ ကေ် ာေးက ု ခ   ေးမဖာက်ရာမရာက်မစသည ်အတွက် 

န ုင်ငံခခာေးမရေးဝနက်ကီေးဌာနအမနခဖင ် ခ င်ေးထနစ်ာွ ကနို့်ကွက် ယ်ခ မကကာင်ေး 

မဖာ်ခ အ ်သည်။ ထ ုို့ခ င် မနောင်တငွ ် ေမလေးရာှေးန ုငင်ံအစ ေုးရတာဝန်ရှ သ ေ ာေးနှင  ်

လွှတမ်တာ်အေတေ် ာေးအမနခဖင  ် အကကေေ်းဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ေးေ ာေးနှင ် ၎င်ေးတ ုို့၏ 

က ုယ်စာေးလှယေ် ာေးအာေး ထ မတွွဲ့ဆက်ဆခံခင်ေးနငှ ် အာေးမ ေး ံ   ုေးခခင်ေးေ ာေး ေခ  လု ်ရန် 

လည်ေး သတ မ ေးမဖာ်ခ အ ်သည်။ 



Myanmar strongly protests and rejects the remarks of Malaysian Foreign 

Minister proposing ASEAN to establish informal engagement with terrorist 

group so-called the National Unity Government (NUG) 

(2-5-2022, Nay Pyi Taw) 

 

The Ministry has observed a news article published in the Malaymail 

of 1 May 2022 entitled “Malaysia will propose ASEAN to establish an informal 

engagement with the National Unity Government (NUG), say Foreign 

Minister”. 

The Ministry recalls the fact that the Anti-Terrorism Central Committee 

of Myanmar has officially declared the unlawful associations – the 

Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), the National Unity 

Government (NUG), People’s Defence Force (PDF) and all their subordinates 

– as terrorist groups by its Notification No. 2/2021 on 8 May 2021 in accord 

with the Anti-Terrorism Law of the Republic of the Union of Myanmar. 

The Ministry strongly protests and rejects the irresponsible and 

reckless remarks and proposals made by the Minister of Foreign Affairs of 

Malaysia. Such remarks could abet terrorism and violence in the country, 

hamper the Myanmar Government’s anti-terrorism efforts and infringe 

international agreements related to combatting terrorism. The Ministry 

cautions the government officials and parliamentarians of Malaysia against 

making contacts or communication as well as providing support and 

assistance to those terrorist groups and their representatives in future. 

 


