
သတင််းထုတပ်ြန်ချက် 

(၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်၊ နနပြညန်တ ်) 

 

န ိုင်ငံခခ ြားသံရံိုြားမ  ြားမှ သံတမန်အခ   ျို့နှင ် ကိုလသမဂ္ဂရံိုြားမ  ြား၊ အထ ြားအအဂ္ င်စီမ  ြားနှင ် အခြည် 

ခြည်ဆ ိုင်ရ အဖ  ျို့အစည်ြားမ  ြားမှ ဝန်ထမ်ြားမ  ြား၊ ခြညြ်န ိုင်ငံမ  ြားမှ အစ ိုြားရြ ိုင်ြားဆ ိုင်ရ  တ ဝန်ရှ သ မ  ြားနှင ် 

လွှတ်အတ ်အမတ်မ  ြားသည ် ခမန်မ န ိုင်ငံ၏ ခြညတ် င်ြားန ိုင်ငံအရြားခဖစ်အြေါ်တ ိုြားတက်မှုမ  ြားနှင ် ြတ်သက်၍ 

စ စစ်အတည်ခြ န ိုင်ခခင်ြားမရှ သည ် သတင်ြားအရင်ြားအခမစ်မ  ြား၊ ခမန်မ န ိုင်ငံရှ  အစ ိုြားရဆန ်က င်သ မ  ြားနှင ် 

အကကမ်ြားဖက်အဖ  ျို့အစည်ြားမ  ြားထံမှရရှ အသ  လ ိုရ ဆ  သည ်စ ြ်စ  ခ က်မ  ြား၊ မှနက်န်မှုမရှ အသ  တစ်ဖက်သတ် 

သတင်ြားအခ က်အလက်မ  ြားအအြေါ် အအခခခံက  အဝဖန်အခြ ကက ြားခ က်မ  ြား/ အကကည ခ က်မ  ြား ထိုတ်ခြန် 

အနမှုမ  ြားက ို န ိုင်ငံခခ ြားအရြားဝန်ကကီြားဌ နအအနခဖင ် ကက ြားသ အတ ျို့ရှ ရသည်။ ထ ို ခြင် ခြည်ြန ိုင်ငံမ  ြားမှ အစ ိုြားရ 

တ ဝန်ရှ သ မ  ြားနှင ် လွှတ်အတ ်အမတ်အခ   ျို့တ ို သညလ်ည်ြား တရ ြားမဝင် အဖ  ျို့အစည်ြားနှင ် အကကမ်ြားဖက် 

အဖ  ျို့အစည်ြားမ  ြားခဖစ်ကကသည ် ခြည်အထ င်စိုလွှတ်အတ ်က ိုယစ် ြားခြ  အက ်မတီ (CRPH)၊ အမ   ြားသ ြား 

ညညီ တအ်ရြားအစ ိုြားရ (NUG) နှင ် ယင်ြားတ ို ၏ လက်အအ က်ခံအဖ  ျို့မ  ြားမှ က ိုယ်စ ြားလှယ်မ  ြားနှင ် ထ အတ ျို့ 

ဆက်သ ယ်အဆ င်ရွက်ခခင်ြားနှင ် အထ က်ခံအ ြားအြြားခခင်ြား၊ ၎င်ြားတ ို ၏ န ိုင်ငံမ  ြား၌ က ိုယစ် ြားလှယ်ရံိုြားမ  ြား ဖ င ်လှစ် 

ခ င ်ခြ ခခင်ြားနှင ် လွှတ်အတ ်မ  ြားက ဆံိုြားခဖတ်ခ က်မ  ြား ခ မတှ်အတည်ခြ ခခင်ြားတ ို က ို ခြ လိုြ်လ က်ရှ ကကအကက င်ြား 

အတ ျို့ရှ ရသည။်  

အထက်အဖ ်ခြြါ အအခခအအနမ  ြားနှင ်ြတ်သက်၍ ခြညြ်န ိုင်ငံမ  ြားမှ အစ ိုြားရ တ ဝန်ရှ သ မ  ြား၊ 

လွှတ်အတ ်အမတ်မ  ြားအအနခဖင ် အဆ ိုြါအကကမ်ြားဖက်အိုြစ်ိုမ  ြားနှင ် ထ အတ ျို့ဆက်သ ယ်ခခင်ြားနှင ် 

အကကမ်ြားဖက်အိုြစ်ိုမ  ြားက ို သက်ဆ ိုင်ရ န ိုင်ငံမ  ြား၌ ရံိုြားခန်ြားဖ င ်လှစ်ခ င ်ခြ ခခင်ြားစသည ် လိုြ်ရြ်မ  ြားသည ်အကကမ်ြား 

ဖက်ဝါဒက ို အ ြားအြြားရ အရ က်သည ်အခြင် ခမန်မ န ိုင်ငံ၌ စစ်မှန်ပြီြားစည်ြားကမ်ြား ခြည ်ဝအသ  ြါတီစံို ဒီမ ိုကအရစီ 

စနစ် တည်အဆ က်အရြားအတ က် အစ ိုြားရ၏ ကက  ြားြမ်ြားအ ြားထိုတ်မှုမ  ြားက ို ထ ခ ိုက်အစက  အခ  ြ်အခခ  

အ ဏ ြ ိုင်န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံ၏ ခြည်တ င်ြားအရြားက ို ဝင်အရ က် စ က်ဖက်ရ လညြ်ား အရ က်သည ်အခ က်က ို 

န ိုင်ငံခခ ြားအရြားဝန်ကကီြားဌ နအအနခဖင ် အအလြားအနက်ထ ြား အထ က်ခြ လ ိုသည်။ ထ ို ခြင် အဆ ိုြါလိုြရ်ြမ်  ြားသည် 

အခြည်ခြည်ဆ ိုင်ရ  အကကမ်ြားဖက်မှုတ ိုက်ဖ က်အရြား ဥြအဒမ  ြားနှင ် လိုြ်ငန်ြားစဉ်မ  ြားက ိုလည်ြား ခ   ြားအဖ က်ရ  

အရ က်သည။်  

န ိုင်ငံခခ ြားအရြားဝန်ကကီြားဌ နအအနခဖင ် သံရံိုြားမ  ြားနှင ် ကိုလသမဂ္ဂရံိုြားမ  ြား၊ အဆ ိုြါ အကကမ်ြားဖက် အိုြ်စို 

မ  ြားနှင ် ဆက်သ ယ်သည ်န ိုင်ငံမ  ြားမှ သက်ဆ ိုင်ရ အ ဏ ြ ိုင်မ  ြားထံသ ို  ခြင်ြားထန်စ   ကန ်က က်ခခင်ြား၊ 

၎င်ြားတ ို ၏နယ်အခမမ  ြားက ို အသံိုြားခြ ၍ ခမန်မ န ိုင်ငံအအြေါ် တရ ြားမဝင်လှုြရ်ှ ြားမှုမ  ြား၊ အကကမ်ြားဖက်လိုြရ်ြ်မ  ြား 

လိုြ်အဆ င်သည ် အဆ ိုြါအကကမ်ြားဖက်အိုြစ်ိုမ  ြားနှင ် ယင်ြားတ ို ၏ ဆက်စြအ်ဖ  ျို့မ  ြားက ို ထ အတ ျို့ဆက်သ ယ်ခခင်ြား 

မခြ ရန်၊ အထ က်ခံအ ြားအြြားခခင်ြားမခြ ရန်နှင ် အဆ ိုြါ အကကမ်ြားဖက်သမ ြားမ  ြားနှင ် ၎င်ြားတ ို ၏ လိုြ်ရြ်မ  ြားက ို 

စံိုစမြ်ားစစ်အဆြားခခင်ြားနှင ် တညဆ် ဥြအဒမ  ြားအရ အအရြားယ အဆ င်ရွက်ခခင်ြားတ ို အြါအဝင် လ ိုအြ်သည ် တ ြားဆီြားမှု 

အစီအမံမ  ြား အဆ င်ရွက်အြြားရန်အတ က် ထြ်တလ လ  အသ အြြားတ ိုက်တ န်ြားခ  သည ် တရ ြားဝင်အအကက င်ြား 

ကက ြားစ  အြြားြ ို ခ  မှုမ  ြားက ိုလည်ြား ထြ်အလ င်ြားရညည် န်ြားသည။်  

အကကမ်ြားဖက်ဝါဒနှင ် အစ န်ြားအရ က်ဝါဒတ ို ၏ အသ င်သဏ္ဍ န်မ   ြားစံိုက ို ရှုတခ် သည ် ခမန်မ  န ိုင်ငံ၏ 

တစ်သမတ်တည်ြားခဖစ်အသ  ရြတ်ည်ခ က်က ို န ိုင်ငံခခ ြားအရြားဝန်ကကီြားဌ နအအနခဖင ် ထြ်အလ င်ြားအဖ ်ခြလ က် 

အကကမ်ြားဖက်မှုက  ြားလ န်သ မ  ြားက ို တည်ဆ ဥြအဒမ  ြားအရ ထ အရ က်စ   အအရြားယ သ  ြားမည် ခဖစ်အကက င်ြား 

က ိုလည်ြား ထြ်အလ င်ြားအတည်ခြ သည။် န ိုင်ငံတက အသ ိုက်အဝန်ြား အအနခဖင ် အကကမ်ြားဖက်ဝါဒနှင ် 



အစ န်ြားအရ က်ဝါဒတ ို က ို လ စ်လ  ရှုခခင်ြား မခြ ကကရန်နှင ် အကကမ်ြားဖက်မှုမ  ြားက ို ခမန်မ န ိုင်ငံနှင ်အတ  လက်တ   

တ ိုက်ဖ က်သ  ြားရန် န ိုင်ငံခခ ြားအရြားဝန်ကကီြားဌ နအအနခဖင ် စစ်မှန်စ   အမ  ်လင ်အကက င်ြား အဖ ်ခြအြ်သည။် 

 

န ိုင်ငံခခ ြားအရြားဝန်ကကီြားဌ န 
အနခြည်အတ ် 

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ အအ က်တ ိုဘ  ၉ ရက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Press Statement 

(9-10-2021, Nay Pyi Taw) 

 

The Ministry of Foreign Affairs has observed that on several occasions some diplomats 

from Foreign Missions, officials from the Offices of the United Nations, its specialized agencies 

and International Organizations, government officials and legislators from foreign countries have 

been issuing remarks/ statements regarding Myanmar’s domestic political developments based 

on sweeping allegations, distorted and biased information emanating from unverifiable sources, 

anti-government and terrorist groups in Myanmar. Moreover, on some occasions, some foreign 

officials and legislators have made contacts and communications with representatives of the 

unlawful and terrorist associations – the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), 

the National Unity Government (NUG) and their subordinates, and extended support, inter alia, 

by allowing the establishment of representative offices in their territories and the adoption of 

resolution at Parliaments in support of these terrorist groups. 

In light of the above circumstances, the Ministry wishes to underscore the fact that such 

contacts and communications made by some foreign government officials and parliamentarians 

with those terrorist groups and allowing the terrorists to open their establishments in respective 

territories could give rise to abetting terrorism, hamper the Government’s efforts to establish a 

genuine and discipline-flourishing multiparty democratic system in Myanmar, and also lead to 

the interference in the internal affairs of a sovereign state. Such activities could also be 

tantamount to breaching the international counter-terrorism laws and practices.  

The Ministry also wishes to refer to its previous official correspondences made to the 

diplomatic and the UN missions as well as to relevant authorities of countries having 

communications with those terrorist groups, by expressing strong protests and repeatedly 

reminding and advising them not to communicate, contact and support those terrorists and their 

affiliates to use their territories to carry out any illegal activities or terrorist acts against 

Myanmar, and to take all necessary preventive measures including investigation and legal 

actions against those terrorists and elements.  

The Ministry reiterates Myanmar’s consistent position of condemning terrorism and 

extremism in all their forms and manifestations and reaffirms its determination to take legal 

actions under existing laws against those committing terrorist acts. The Ministry sincerely hopes 

that the international community will not condone terrorism and extremism, and will join hands 

with Myanmar in the fight against all forms of terrorism. 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Dated. 9 October 2021 


