
န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား ဦြားဝဏ္ဏရြာင်လွင် ခြန်ြာန ိုင်ငံ၏ လ ်   ခြညတ်ွင်ြား 

န ိုင်ငံရ ြားခြစ်ရြေါ် တ ိုြားတ ်ြှု အရခ အရနြ ာြားန င ်ြတ်သ ်၍  န် ိုန်မြ  ြို့    သံတြန်ြ ာြားန င ် 

 ိုလသြဂ္ဂဌာရန  ိုယစ်ာြားလ ယ်တ ိုို့အာြား   င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား 

(၈-၂-၂၀၂၂   ်၊  န် ိုန်) 

န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား ဦြားဝဏ္ဏရ ာင်လွင်သည် ခ န် ာန ိုင်ငံ၏ 

လ ်   ခြည်တွင်ြား န ိုင်ငံရ ြားခြစ်ရြေါ် တ ိုြားတ ် ှု အရခ အရန  ာြားန င ်ြတ်သ ်၍  န် ိုန်မ   ြို့    

သံတ န်  ာြားန င ်  ိုလသ ဂ္ဂ ဌာရန  ိုယစ်ာြားလ ယ်တ ိုို့အာြား   င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား ှုအစ အစဉ်  ို 

န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန( န် ိုန်)၊ ဝန်ဇင်ြား င်ြား ာဇာ န်ြား ၌ ၈-၂-၂၀၂၂   ် တွင် ခြ လိုြ်   သည။်  

အဆ ိုြါ   င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား ှုအစ အစဉ်သ ိုို့ ခြည်ရ ာင်စိုရ  ြားရ ာ ်ြွ ရ ာ်   င်၊ အြွ ြို့ဝင် 

ဦြား င်ရ ာင်ဦြား၊ န ိုင်ငံရတာ်စ  ံအိုြ ်  ြ်ရ ြားရ ာင်စ ဥ ကဋ္ဌ၏ အက ံရြြားအြွ ြို့ဝင်  ာြား ခြစ်က သည ် 

ရ ါ တ်ာရ ေါ် င် င်နွယ်၊ ရ ေါ်ယဉ်ယဉ်ဦြားန င ် ရ ါ တ်ာဆလ ိုင်ြားငွန်  ံ ြားလ န်၊ သ ်ဆ ိုင် ာဝန်က  ြား 

ဌာန  ာြား   အဆင ်ခ င ်အ ာ   က  ြား  ာြားန င ် တာဝန်   သူ  ာြား ြါဝင်တ ်ရ ာ ်    မြ ြား  န် ိုန်မ   ြို့    

သံရံိုြား  ာြား၊ သံအ တ်က  ြား  ာြားန င ် သံတ န်  ာြား၊  ိုလသ ဂ္ဂ ဌာရန   ိုယ်စာြားလ ယ်တ ိုို့ ြါဝင် 

တ ်ရ ာ ်   က သည။်  

ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား    င်ြားလင်ြားြွ သ ိုို့ တ ်ရ ာ ်လာက သူ  ာြားအာြား န ိုင်ငံရတာ် 

စ  အံိုြ ်  ြ်ရ ြားရ ာင်စ ရြေါ်ရြါ ်လာြံို၊ န ိုင်ငံရတာ်တစ်ဝ  ြ်ား အရ ြားရြေါ်အရခ အရန ရက ညာ   ခ င်ြား 

န င ်အတူ ယာယ သ မတ  တြ် ရတာ် ာ ွယ်ရ ြားဦြားစ ြား   ြ်အာြား အာဏ္ာ (၃) ြ်  ို 

လွ ရခြာင်ြားရြြား   မြ ြား ၂၀၂၀ ခြည ်န စ် ရ  ြားရ ာ ်ြွ ၌ ရြေါ်ရြါ ်   သည ်    သ ာ ှု  ာြားအာြား စ စစ် 

    ခ င်ြား၊ န ိုင်ငံရတာ်စ  ံအိုြ်   ြ်ရ ြားရ ာင်စ   ရ  ြို့လိုြင်န်ြားစဉ် (၅) ြ်     တ်မြ ြား န ိုင်ငံရတာ် 

ြွ ြို့စညြ်ားြံိုအရခ  ံဥြရ န င ်အည  အရ ြားရြေါ် ာလ ခြဋ္ဌာန်ြား   ်  ာြား ရဆာင်   ်မြ ြားစ ြားြါ  ြါတ စံို 

    ို ရ စ  အရ ွရ ွရ  ြားရ ာ ်ြွ   ာြား ခြန်လည်  င်ြားြသွာြား န်  စစ၊ န ိုင်ငံရတာ်စ  ံ အိုြ ်  ြ်ရ ြား 

ရ ာင်စ အာြား ြွ ြို့စညြ်ားြံို အရခ  ံဥြရ န င ်အည  ရဆာင်   ်လ  ်   မြ ြား န ိုင်ငံရတာ် စ  အံိုြ ်  ြ်ရ ြား 

ရ ာင်စ ၏ ဗဟ ို   ခြည်နယ်န င ်တ ိုင်ြားရ သက  ြားအဆင ်အ   အိုြ ်  ြ် ှု အဆင ်ဆင ် တွင်တ ိုင်ြား င်ြားသာြား 

  ိုယစ်ာြားခြ သူ  ာြား၊ န ိုင်ငံရ ြားြါတ အ    ြို့     ိုယစ်ာြားလ ယ်  ာြားန င ် တြ် ရတာ်     ိုယစ်ာြားလ ယ်  ာြား 

ြါဝင်ြွ ြို့စည်ြား ာြားခ င်ြားခြစ်သည် အတွ ် န ိုင်ငံရတာ် စ  အံိုြ ်  ြ်ရ ြားရ ာင်စ  သည ် စစ်ဘ ် 

အိုြ ်  ြ်ရ ြား  ဟိုတ်သည်  ို  င်  ာြားရစရက ာင်ြား ရခြာက ာြား   သည။် 

  ိုို့ရနော ် ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြားသည ်ြွ ြို့စညြ်ားြံိုအရခ  ံဥြရ (၂၀၀၈)တွင် ခြဋ္ဌာန်ြား  ာြားသည ် 

လွတ်လြ်၍ တ ်က ွမြ ြား ဘ ် လ ို ်ရသာ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြား  ူဝါ န င ်အည  ခြည်ြန ိုင်ငံ  ာြားန င ် 

  စ်က ည်  င်ြားန  ြားရသာ ဆ ်ဆံရ ြား အရ ာင်အ ည်ရြာ်ရဆာင်   ်ရန ှု၊ ခြည်ြ   ြားစဉ်  ာြား 

သွာြားရ ာ ်    ှုန င ် ခြည်ြန ိုင်ငံ  ာြား     ိုယစ်ာြားလ ယ်အြွ ြို့  ာြား ခ န် ာန ိုင်ငံသ ိုို့ လာရ ာ ်    ှု၊ 



ခ န် ာန ိုင်ငံအရနခြင ် အာဆ ယံအြွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံခြစ်သည ်အာြားရလ ာ်စွာ အာဆ ယ ံ  ူရဘာင်ရအာ ်တွင် 

ြူြားရြါင်ြားရဆာင်   ် ှု၊ အာဆ ယံ၏ တူည ဆနဒ (၅)   ်န င ်ြတ်သ ်၍ ြတ်သ ်၍ ခ န် ာန ိုင်ငံ   

ြူြားရြါင်ြားရဆာင်   ်ရန ှု  ာြားန င ်  ိုလသ ဂ္ဂတင်ွ ခ န် ာန ိုင်ငံ   ြူြားရြါင်ြားရဆာင်   ်ရန ှု  ာြား  ို 

အရသြားစ တ်   င်ြားလင်ြား ရခြာက ာြား    ြါသည်။ 

  ိုို့ရနော ် ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား  ခ န် ာအစ ိုြား သည် ခြည်သူ  ာြား၏ အသ ်  ် 

 ည်သည ်အ ာ  ျှ အရ ြား က  ြား၊ တန်ြ ိုြား    ဟူရသာ ံယူ   ်ခြင ် တရိုတ၊် အ နဒ ယန င ် ရို  ာြား န ိုင်ငံတ ိုို့ 

အြါအဝင်စသည ်   စ်က ည ်င်ြားန  ြားရသာန ိုင်ငံ  ာြား     ိုဗစ်-၁၉  ာ ွယ်ရဆြား  ာြား     ရ ြား 

ရဆာင်   ်ရန ှုန င ်   ိုဗစ်-၁၉  ြ်ရ ာဂ္ါ ာလအတွင်ြား န ိုင်ငံ ြ်ခ ာြားတွင် ရ ာ ်    ရနရသာ 

ခ န် ာန ိုင်ငံသာြား (၉၇,၀၀၀)ဦြား   ို ရန ြ်သ ိုို့ ခြန်လည်ရ ေါ်ရဆာင်ရြြား    ှု အရခ အရန   ာြား  ို 

  င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား   ြါသည။် 

  ိုို့ခြင် ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြားသည် အက  ်ြားြ ်အြွ ြို့  ာြားခြစ်သည ် PDF ၊ NUG န င ် CRPH 

တ ိုို့၏အက  ်ြားြ ်တ ို ်  ို ် ှု  ာြားရက ာင ် အခြစ်   ခြည်သူ  ာြား၊ အစ ိုြား ဝန်  ်ြား  ာြား၊  ဟန်ြား 

သံဃာရတာ်  ာြား     ို ်ရသဆံိုြား     ှု  ာြား၊ စာသင်ရ  ာင်ြား၊ ရဆြားရံို၊ လ ်ြားန င ် တံတာြား  ာြား    သ ိုို့ရသာ 

အ  ာြားခြည်သူဆ ိုင် ာ အရဆာ ်အဦ  ာြား ြ  ်စ ြားဆံိုြားရံှုြား    ှု  ာြား၊ အက  ်ြားြ ်အြွ ြို့န င ် ၎င်ြားတ ိုို့န င ် 

ဆ ်နွှယ် ှု   သူ  ာြား  ို စံိုစ ်ြားစစ်ရဆြား ှုန င ် ဥြရ အ  အရ ြားယူရဆာင်   ် ှု  ာြား၊ လ ်န ် 

  ယ ်ြား  ာြား ြ ်ြားဆ ြား        ှု  ာြားန င ် အဆ ိုြါအက  ်ြားြ ်အြွ ြို့  ာြား၏ အက  ်ြားြ ် လိုြ် ြ်  ာြား  ို 

UNCTED ၊ ACCT ၊ ASEANAPOL န င ် INTERPOL တ ိုို့  ရှုတ ်  န်န င ် အက  ်ြားြ ် ှု 

တ ို ်ြ  ်ရ ြားတွင် ၎င်ြားတ ိုို့၏ အခြ သရဘာ ြူြားရြါင်ြားရဆာင်   ် ှု  ာြား ခြ လိုြ် သွာြား န် 

တ ို ်တနွ်ြား   သည။် 

န ိုင်ငံရတာ်အိုြ ်  ြ်ရ ြားရ ာင်စ ၏ အ    ြားသာြားလိုြ်ငန်ြားစဉ် ခြစ်သည ် န ိုင်ငံရတာ် သာယာ 

ဝရခြာရ ြားန င ် စာြားနြ်   ခာ ြူလံိုရ ြား၊ န ိုင်ငံရတာ်ြွံြို့မြ  ြားတ ိုြားတ ်ရ ြားတ ိုို့အတွ ် သဘာဝ 

သယံဇာတန င ် လူသာြားအ င်ြား အခ စ်တ ိုို့  ို   ရ ာ ်စွာ အသံိုြား  ရ ြား၊ ခြည်တွင်ြားစ ြားြွာြားရ ြား 

ခြန်လညဦ်ြားရ ာ လာရစရ ြား၊   ိုဗစ်-၁၉  ြ်ရ ာဂ္ါ  ို   ရ ာ ်စွာ  ာ ွယ်  န်ြား   ြ် 

တ ို ်ြ  ်သွာြားရ ြား၊     ို ရ စ န င ် ြ ်  ယ်စနစ်တ ိုို့  ို အရခ  ံသည ် ြါတ စံို    ို ရ စ  

ခြည်ရ ာင်စို  ို တည်ရ ာင်သွာြား န်၊ အ ူြားသခြင ် အ  န် ြား  င်ြားန ိုင်ငံ  ာြားန င ် တန်ြားတူည  ျှ ှု၊ 

အခြန်အလ န်ရလြားစာြား ှုန င ် နောြားလည် ှုတ ိုို့အရြေါ် အရခ  ံ၍     င်ြားစွ    စ်က ည ်င်ြားန  ြားရသာ 

ဆ ်ဆံရ ြား  ို ဆ ်လ ်  န်ြားသ  ်ြား၍ န စ်ဘ ်အ    ြား    ည ် ြူြားရြါင်ြားရဆာင်   ် ှု  ာြား 

တ ိုြား   ြို့သွာြား န်   င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား   သည။် 

  ိုို့ရနော ် ခြည်ရ ာင်စိုရ  ြားရ ာ ်ြွ  ရ ာ်   င်အြွ ြို့ဝင် ဦြား င်ရ ာင်ဦြား   ၂၀၂၀ ခြည ်န စ် 

အရ ွရ ွရ  ြားရ ာ ်ြွ အရြေါ် စံိုစ ြ်ားစစ်ရဆြား     ှု  ာြား   ရတွြို့        ှု  ာြားန င ် န ိုင်ငံရတာ်စ  ံ 



အိုြ ်  ြ်ရ ြားရ ာင်စ ၏ ရ  ြို့လိုြင်န်ြားစဉ် (၅) ြ်န င ်အည    င်ြားြ ည ် လာ ည ်ရ  ြားရ ာ ်ြွ  အတွ ် 

ခြင်ဆငရ်ဆာင်   ် ာြား ှု  ာြား  ို   င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား   သည။် 

န ိုင်ငံရတာ်စ  ံအိုြ ်  ြ်ရ ြားရ ာင်စ ဥ ကဋ္ဌ၏ အက ံရြြားအြွ ြို့ဝင် ရ ါ ်တာရ ေါ် င် င်နွယ် 

 လည်ြား ၂၀၂၀ ခြည ်န စ် အရ ွရ ွရ  ြားရ ာ ်ြွ တွင် ရြေါ်ရြါ  ်  သည ်    သ ာ ှု   စစ ြ်   ာြားန င ် 

အက  ်ြားြ ်ခြစ်စဉ်  ာြားန င ်ြတ်သ ်၍ အ င်ြား ံအရက ာင်ြား င်ြား  ာြားန င ် အရခ အရန  န်   ာြား  ို 

  င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား   သည်။ 

န ိုင်ငံရတာ်စ  ံအိုြ ်  ြ်ရ ြားရ ာင်စ ဥ ကဋ္ဌ၏ အက ံရြြားအြွ ြို့ဝင် ရ ါ ်တာ ဆလ ိုင်ြားငွန် 

  ံ ြားလ န်  န ိုင်ငံရတာ်စ  ံအိုြ ်  ြ်ရ ြားရ ာင်စ သည် ြွ ြို့စည်ြားြံိုအရခ  ံဥြရ ြ (၂၀၀၈)ြါခြဋ္ဌာန်ြား 

   ်  ာြားန င ်အည  န ိုင်ငံရတာ်တာဝန်  ာြား  ို  ယူ   ခ င်ြားခြစ်ရက ာင်ြား   င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား   သည။်  

  ိုို့ရနော ် ခြည်  ရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခ န် ာန ိုင်ငံ  တြ်ြွ ြို့        ြား   ြ် ရအာင်ရဌြားခ င ်  

န ိုင်ငံရတာ် တညမ်င  ်ရအြား   ်ြား ှု ြ  ်ခြာြားရစ န်အတွ ် အက  ်ြားြ ်အြွ ြို့  ာြားခြစ်သည ် CRPH ၊ NUG 

န င ် PDF တ ိုို့   အက  ်ြားြ ်လိုြ ်ြ ် ာြား ရဆာင်   ်ရန ှု  ာြား၊ အ ူြားသခြင ် န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံ၏ 

အက  ်ြားြ ်အြွ ြို့ သ ိုို့ ဟိုတ် အက  ်ြားြ ်သ ာြားတ ိုို့အာြား န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံ  လ ် ံခ င်ြား၊ ရ ာ ်ြံ  

 ူည ခ င်ြားစသည ် လိုြ် ြ်  ာြားသည်  ိုလသ ဂ္ဂလံိုခ ံ ရ ြားရ ာင်စ  ဆံိုြားခြတ်   ်အ  တ် ၂၁၇၆၊ ၂၃၆၈ 

န င ် ၂၀၅၀ တ ိုို့အ  ခြစ် ှုရခ ာ ်ရက ာင်ြား   င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား   သည။်   န်ြား ာရ ြား ဝန်က  ြားဌာန   

 ိုတ ယညွှန်က ာြားရ ြား   ြား   ြ် ရ ါ ်တာ ွန်ြားတင်  အ ို     န်    ြား ွ  အနတ ာယ်ရက ာင ် 

ခြစ်ရြေါ်လာန ိုင်သည ် အရခ အရန  ာြားအတွ ်   ိုဗစ်-၁၉  ြ်ရ ာဂ္ါ  ာ ွယ်  န်ြား   ြ်ရ ြား 

အစ အ ံသစ်  ာြားန င ်ြတ်သ ်၍ အသ ရြြား  င်ြားလင်ြားရခြာက ာြားသည်။   ိုို့ရနော ် အရ ြားအရခြ ဏ္ဍ 

ရဆာင်   ်   သည။် 

  င်ြားလင်ြားရခြာက ာြား ှုအစ အစဉ်မြ ြားရနော ် တ ်ရ ာ ်လာသူ  ာြား    င်ြား  င်ြားခြသ ာြား 

သည ်   တ်တ ်ြားဓာတ်ြံို  ာြား၊ အ   ်အလ ်  ာြား  ို က ည ်ရှုက ရက ာင်ြားသ     သည။် 

 

 

 

 

 



Union Minister for Foreign Affairs, U Wunna Maung Lwin held a diplomatic briefing on 

the recent development in Myanmar 

(8-2-2022, Yangon) 

Union Minister for Foreign Affairs, U Wunna Maung Lwin held a diplomatic briefing 

on the recent development in Myanmar at the Ministry of Foreign Affairs in Yangon on 8 

February 2022.  

U Khin Maung Oo, Member of the Union Election Commission, Dr. Yin Yin Nwe, 

Daw Yin Yin Oo and Dr. Salai Ngun Cung Lian, members of Advisory Board of the Chairman 

of the State Administration Council, and senior officials from respective ministries of 

Myanmar, Ambassadors of foreign embassies, diplomats and representative from the 

United Nations Resident Coordinator Office joined the briefing.  

Firstly, the Union Minister briefed the attendees the matters related to the 

emergence of the State Administration Council and scrutinizing of 2020 electoral process 

in addressing the issues of electoral fraud following the declaring of state of emergency 

and transferring of three branches of State power by the Pro Tem President to the 

Commander-in-Chief of Defense Services, Tatmadaw; and the State Administration 

Council’s endeavours to implement five-point roadmap to ensure the holding of multi-

party democratic elections in accordance with the State Constitution. The Union Minister 

highlighted that the State Administration Council from central level to state/region levels 

are comprised of members of ethnic nationalities, political parties and members of the 

Tatmadaw that clearly shows SAC is not a military administration.  

Next, the Union Minister briefed in details regarding the establishment of friendly 

relations with foreign nations in accordance with the foreign policy enshrined in the State 

Constitution, which is an independent, active and non-aligned policy; outgoing visits and 

incoming visits of foreign delegations; Myanmar’s cooperation under the ASEAN 

frameworks as member of ASEAN; the significant development with regard to the 

implementation of the five-point consensus of ASEAN; and Myanmar’s cooperation with 

the United Nations. 



The Union Minister then outlined the Government’s effective measures to control 

and contain COVID-19 pandemic with the belief that nothing is more valuable than 

people’s lives and endeavours to acquire the COVID-19 vaccines from friendly countries 

including China, India and Russia as well as arrangements being made for the return of 

97,000 Myanmar nationals stranded abroad during the COVID-19 pandemic period. 

Moreover, the Union Minister also highlighted the incidents of killings of innocent 

civilians and government employees, casualties of monks, damages of public buildings 

and infrastructure such as schools, hospitals, roads and bridges by PDF, NUG, CRPH 

terrorist groups and their affiliates; investigation and legal actions taken against those 

have links to terrorist organizations; seizures of arms and ammunition and notifying of 

those terrorist groups and their terrorist acts to UNCTED, ACCT, ASEANAPOL and 

INTERPOL to denounce them and calls for their positive cooperation in the fight against 

terrorism. 

The Union Minister also reaffirmed Myanmar’s commitment to implement the 

National Tasks of the State Administration Council (SAC), namely, prosperity and 

development of the State and food security and sufficiency through effective utilization 

of the national and human resources of the country; to reinvigorate the economy; to 

strictly control, contain and combat the COVID-19 pandemic; to build a multiparty 

democratic Union based on democracy and federalism and to maintain existing friendly 

relations and expand mutually beneficial cooperation on the basis of equality, mutual 

respect and understanding with countries around the world, neighbouring countries in 

particular. 

U Khin Maung Oo, Member of the Union Election Commission (UEC) briefed the 

attendees about the measures taken by the UEC including findings of the investigations 

on 2020 Multi-party General Election and preparation for upcoming elections in accord 

with the Five-point Roadmap of the State Administration Council. 

Dr. Yin Yin Nwe, Member of Advisory Board of the Chairman of the State 

Administration Council, briefed and explained about election fraud and irregularities in 

2020 General Election, and root cause of the violence and the real situation in Myanmar. 



Dr. Salai Ngun Cung Lian joined the briefing by explaining the SAC’s assumption of the 

State responsibilities is in accord with the provisions of the State Constitution 2008.  

Police Brig. Gen. Aung Htay Myint of Myanmar Police Force, Ministry of Home 

Affairs informed the attendees about the acts of terrors committed by those terrorist 

groups such as CRPH, NUG and PDF to destabilize the country. He also emphasized that 

accepting and supporting terrorist group or a terrorist of a country is a crime as described 

in the United Nations Security Council Resolutions such as 2176, 2368 and 2050. Dr. Tun 

Tin, Deputy Director-General from the Ministry of Health also updated the preventive 

measures to contain and control the Covid-19 pandemic in light of the risks posed by the 

new variant ̶ Omicron. It was followed by the questions and answers session.  

After the briefing, the attendees observed the documents, photographs, and charts 

displayed at the lobby of the Ministry of Foreign Affairs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


