
ပြည်တင်ွ်းရ  ်းစွက်ဖ က်မှုမျ ်းနှင ် သတင််းမှ ်းအ ရြေါ် အရပြေြေံသည ် ထုတ်ပြန်ြေျက်မျ ်းအ  ်း ကန ်ကွက် 

(၉-၁၂-၂၀၂၁  က်၊ ရနပြ ညရ်တ ်) 

 

နေပြည်နတော ်န ော င်စီေယ် နပြေ ဇြေဗူသီရိ မြေိ ြို့ေယ် ( သီီး သေ ်) တရော ီး ရ  ီး၌  ၆-၁၂-၂ ၀၂၁ ရ  ် တွ င်  

ပြစ်ဒဏ်ြေ ော ီးခ ြေတှ်ခြဲဲ့ သညဲ့်  ိစစနှငဲ့်စြ်လ ဉ်ီး၍    လ သြေဂ္ဂလ  ခခ  နရ ီးန ော င်စီဥ  ကဋ္ဌ နိ င်ဂ္ ော  အ မြေြဲတြေ် ီး 

 ိ ယစ်ော ီးလှယ် Mr. Abdou Abarry   ပြေေ်ြေော နိ င်င ဆိ င်ရော  လ  ခခ  နရီးန ော င်စီ သတ င်ီး ထ တ် 

ပြေ်ခ  ်တစ်ရြ်  ိ  လည် ီး န ော င်ီး၊    လသြေဂ္ဂ လ ူ့ အ ခွငဲ့်အနရီးဆ ိ င်ရော  ြေဟော ြေင်ီး က ီ ီး Ms. Michelle 

Bachelet ၊  ပြေေ်ြေော နိ င်င လ ူ့ အ ခွငဲ့်အနရီးအ နပခအ နေဆိ င်ရော  အ ထ ီးအ စီရင်ခ စော  တင်သွင် ီးသ  Mr. Thomas 

Andrews နှငဲ့်   လသြေဂ္ဂ အ တွင်ီးနရီးြေှူ ီးခ  ြ်၏  နပြ ော နရီးဆ ိ ခွငဲ့်ရှသိ  Mr. Stephane Dujarric တိ    

သတင်ီးထ တ် ပြေ်ခ  ်ြေ ော ီး  ိ လည်ီးန  ော င်ီး အ သီ ီးသီ ီး  ထ တ်ပြေ်ခြဲဲ့ န   ော င် ီး နတွြို့ ရှိရသည။် 

အ ထ ်ြါ ိစစနှငဲ့်ြတ်သ  ်၍ အ နပခအ နေြေေှ် ိ  နိ င်င ြိ င်သတ င်ီးစော ြေ ော ီး တွင် အ ခ ေိ်နှ ငဲ့်  

တစ်နပြီးည ီ ရှ င်ီးလ င်ီးအ သိနြီးမြီီး ပြစ်သည် ။ တ ရော ီးရ  ီးနရြှို့နြေှော ် တွင် ြေ ညသ် ြေဆိ  တေ်ီးတ ပ ြစ်မြီီး  

တရော ီးဥြနဒအ ထ ်တွ င်  ြေည်သ ြေျှ ြေရှိြါ။  ထိ  အ တ  အ ခ  ြ်အပခော အ ောဏော ြိ င် နိ င်င တစ်နိ င်င ၏  

ပြည်တင်ွ ီးတရော ီး စီရင်ြိ င် ခွငဲ့်ရှသိညဲ့် တရော ီးရ  ီး၏ ဆ   ီးပြတ်ခ  ်ြေ ော ီးအ နြေါ် တစ်ြ ်သတ် နေ ြေ် 

သ  ီးသြ် နေပခင် ီးြေှော သ ငဲ့်န လ ော ်ြေှု ြေရှိြါ။ ယင် ီး ြဲဲ့ သိ   နဆော င်ရွ ်ခ  ်ြေ ော ီးသ ည ် ပြေေ်ြေော နိ င် င ၏ တရော ီး  

စီရင်နရီးနှငဲ့်  ပြည် တွင်ီးနရီး ိ  စွ ်ြ  ်ရော နရော ်သ ည။် 

အ လော ီးတ  ရေ်  ေ်တိ င်ီးန ဒသက  ီီး၊    ညဲ့်ပြေ င်တိ င် မြေိ  ြို့ေယ်၌ ၅-၁၂-၂ ၀၂၁ ရ  ်တင်ွ ပ ြစ်ြွော ီး 

ခြဲဲ့သညဲ့် ိစစနှငဲ့်စြ်လ ဉ် ီး၍    လသြေဂ္ဂ လ ူ့အ ခွငဲ့်အနရီးဆ ိ င်ရော  ြေဟော ြေင်ီး က ီ ီး၊    လသြေ ဂ္ဂ 

အ တွင်ီးနရီးြေှူ ီးခ  ြ်၏  နပြောနရီးဆ ိ ခွငဲ့်ရှသိ နှ ငဲ့်    လသ ြေဂ္ဂယော ယီဌောနေ ိ ယစ်ော ီးလှယ် Mr. 

Ramanathan Balakrishnan တိ    အ သီ ီးသီ ီး သ တင် ီးထ တ်ပြေ်ခြဲဲ့န  ော င်ီး  နတွြို့ ရှိရသည။် 

ရေ်  ေ်တိ င်ီး နဒသ က ီ ီး၊    ညဲ့်ပ ြေင်တိ င်မြေိ  ြို့ေယ်ပြစ်စ ဉ်နှငဲ့်စြ်လ ဉ်ီး၍ ၇-၁၂-၂ ေ၂၁ရ ်ထ တ်  

နိ င်င ြိ င်သတ င်ီးစော ြေ ော ီး၌ အ တိအလ င်ီး ထ တ်ပြေ်ထ ော ီးမြီီးပ ြစ်သည။်    လသြေ ဂ္ဂဘ ်ြေှ  ထ တ်ပြေ်သ ညဲ့်  

သတင်ီး န  ညောခ  ်ြေ ော ီး သည ် ပြစ်စဉ်အ ြေှေ ိ်  ထင်ဟြ်ပခ င်ီး ြေရှိဘြဲ တိ   နသခ ော စွော  စိစစ်ထော ီး 

ပခင်ီးြေရှိ နသော  အ ွေ်လိ င်ီးန ြေါ်တွင် ြ   ြို့နှ  နေသညဲ့်  သတင်ီး ြေှောီးြေ ောီးနှငဲ့်  ြေြှေေ် ြေ ေ် စွြစ်ွြဲခ  ်ြေ ော ီး  ိ  

ရညရ်ွယ်ခ  ်ရှိရိှပြ ငဲ့်  ိ ီး ောီးထော ီးန  ော င် ီး နတွ ြို့ ရှိရသည။် အ လော ီးတ ြ င်  ပြေေ်ြေော နိ င် င အနပခစိ  ်  

နိ င်င ပခော ီး  သ ရ  ီးအ ခ  ိြို့  လည်ီး တစ်ြ  ်သတ်န   ည ော ခ  ်ြေ ော ီး ထ တ်ပြေ်ခြဲဲ့န   ော င်ီး နတွြို့ရှရိ သည။်  

ယင်ီး ြဲဲ့ သိ   ပြေေ်ြေော နိ င် င ၏ ပြ ညတ်ွင်ီးတရော ီး စီရင်နရီး ိစစရြ် ြေ ော ီး ိ  စွ ်ြ ်မြီ ီး  

သတင်ီး ြေှောီးြေ ောီး  ိ  အ န ပခခ သညဲ့် ထ တ် ပြေ်န  ညောခ  ်ြေ ော ီး ိ  နိ င်င ပခော ီး နရီးေေ်က  ီီးဌော ေ  ပြ င်ီးထေ်စွ ော  

 ေ ် ွ ် သည။်  

  လသြေဂ္ဂအြွြဲြို့အစည်ီးြေ ော ီးနှငဲ့် နိ င် င ပခော ီး သ ရ  ီးြေ ော ီးြေှ တော ေေ်ရှသိ ြေ ော ီးအ နေပြ ငဲ့် အ တည်ြေပြ   

ရနသီးန သော  သတ င်ီးြေ ော ီးအ နြေါ် တစ်ြ  ်သတ်  စွြစ်ွြဲခ  ်ြေ ော ီး ဆ  ်လ  ်ြေပြ  လ ြ်  ရေ်၊    လသြေဂ္ဂ၏  

စ နှုေ်ီးြေ ော ီးနှငဲ့် ဗီယ င်ော  ွေ်ဗင် ီးရှင် ီးြါ ပြဌောေ်ီးခ  ်ြေ ော ီး ိ  နလီးစော ီးလိ  ်ော   ရေ် တိ  ်တေွ် ီး 

နြော ်ပြအြ်သည။်  

 

နိ င်င ပခော ီးနရ ီးေေ်က  ီီးဌော ေ 

နေပြည်နတော ် 

 



 

Myanmar objects interference in internal affairs and statements based on false news 

(9-12-2021, Nay Pyi Taw) 

 

It is observed that Mr. Abdou Abarry, Permanent Representative of Niger and 

President of the United Nations Security Council issued a Security Council Press Statement 

on Myanmar and that Ms. Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, Mr. 

Thomas Andrews, UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar 

and Mr. Stephane Dujarric, Spokesperson for the United Nations Secretary-General 

respectively issued statements on the verdicts passed against some individuals by the 

Special Court of Zabuthiri Township of Nay Pyi Taw Area on 6 December 2021. 

The State-owned newspapers have reported the real account of the matter in a 

timely manner. Every person is equal before the court and no one is above the law. 

Likewise, it is not appropriate to make one-sided judgment against the decision of the 

court which falls within the domestic jurisdiction of a sovereign country. Such acts 

constitute interference in the judiciary process and internal affairs of Myanmar.  

Similarly, the UN High Commissioner for Human Rights, the Spokesperson for the 

United Nations Secretary-General and Mr. Ramanathan Balakrishman, Acting Resident 

Coordinator of the United Nations in Yangon respectively issued statements regarding the 

incident that took place in Kyimyindine Township, Yangon Region on 5 December 2021. 

The incident was publicly announced in the 7 December 2021 issue of the Global 

New Light of Myanmar. It is observed that the statements made by the UN do not reflect 

the reality and are deliberately referred to allegations and unverified online information. 

Certain foreign embassies also issued similar one-sided statements. 

The Ministry of Foreign Affairs strongly objects such statements which interfere in 

domestic jurisdiction and rely on distorted news.  

The Ministry urges the UN personnel and responsible officials from foreign 

embassies to stop making one-sided allegations and to abide by the principles of the 

United Nations and provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. 

 

Ministry of Foreign Affairs  

Nay Pyi Taw  

 

 

 

 

 


