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ကုလသမဂ္ဂအထ

ွေထ

ွေညီလာခံ၏ တတိယထကာော်မတီတင
ွေ ော် “မမနော်မာနိုငော်ငံရိ “ရိုဟငော်ဂ္ ာ” ဆိုသူ

မွေတော်စလငော်မ ာျားနငော် အမခာျားလူနညော်ျားစုမ ာျား၏ လူူ့အခွေငော်အထရျားအထမခအထန” ဟု ထခေါငော်ျားစဉော်တပော်

ာျားသညော်

ဆံုျားမြတော်ခ ကော်အဆိုကို အတညော်မပြုခသညော်အထပေါ် လံုျားဝပယော်ခ ထ ကာငော်ျား နိုငော်ငံမခာျားထရျားဝနော်ကကီျားဌာနက ၁၉၁၁-၂၀၂၁ ရကော်တွေငော် သတငော်ျား

ုတော်မပနော်ခမှုကို မပနော်လညော်ရညော်ညွှနော်ျားအပော်သညော်။ ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရကော်တွေငော်

က ငော်ျားပခသညော် (၇၆)ကကိမော်ထမမာကော် ကုလသမဂ္ဂအထ
ယငော်ျားဆံုျားမြတော်ခ ကော်အဆိုကို

ွေထ

အတညော်မပြုခသညော်အထပေါ်

ွေညလ
ီ ာခံ၏ မ ကော်နှာစံုညအ
ီ စညော်ျားအထဝျားတွေငော်
နိုငော်ငံမခာျားထရျားဝနော်ကကီျားဌာနက

ပော်ထလာငော်ျား

ကနော်ကွေကော်သညော်။
မမနော်မာနိုငော်ငံအထနမြငော် ယငော်ျားအဆိုမူ ကမော်ျားကိုမခွေရနော် ထတာငော်ျားဆိုထလရိခထသာော်လညော်ျား ယခုနစော်တွေငော်
မမခွေဘ

အတညော်မပြုခမခငော်ျားမာ

နိုငော်ငံဝနော်

မော်ျားအမြစော်မ

ုတော်ပယော်မခငော်ျားခံ

ာျားရပပီျား

နိုငော်ငံထတာော်

သစစာ

ထြာကော်ြ ကော်မှုမြငော် တရာျားရငော်ဆိုငော်ထနရသူက ကုလသမဂ္ဂတင
ွေ ော် မမနော်မကနော် ကိုယစ
ော် ာျားမပြုထနမခငော်ျားထ ကာငော်
မြစော်သညော်။

၎ငော်ျား၏

အက ြုိ ျားစီျားပွောျားကို

နိုငော်ငံထတာော်အထပေါ်

သစစာထြာကော်ထသာလုပော်ရပော်သညော်

မမနော်မာနိုငော်ငံ၏

အမ ြုိ ျားသာျား

ိခိုကော်ထစသညော်။

လူူ့အခွေငော်အထရျားကိစစရပော်မ ာျားကို စဉော်ျားစာျားသံုျားသပော်ရာတွေငော် နိုငော်ငံအာျားလံုျား တစော်ထမပျားညက
ီ ငော်သံုျားထရျား၊
သမာသမတော်က ထရျား၊

နိုငော်ငံတစော်နင
ို ော်ငံတညော်ျားကိုထရျားခ ယော်ပစော်မတော်မ

ာျားထရျားစသညော်

ကုလသမဂ္ဂ

အထမခခံမူမ ာျားကို ဆနော်က ငော်၍ နိုငော်ငံတစော်နင
ို ော်ငံတညော်ျားအထပေါ် ဦျားတညော်ခ မတော်သညော် ဆံုျားမြတော်ခ ကော်အဆိုမ ာျားကို
မမနော်မာနိုငော်ငံက

အစဉော်တစိုကော်

ဆနော်က ငော်သညော်။

ယငော်ျားကသို

ဆံုျားမြတော်ခ ကော်အဆိုမ ာျားကို

ထရျားဆွေပပီျား

ထဆွေျားထနွေျားပမ
ွေ ာျား ထဆာငော်ရကော်သညော် လုပော်ငနော်ျားစဉော်မ ာျားတွေငော် ခ ြုိ ျို့ယွေငော်ျားမှုမ ာျားရိထ ကာငော်ျား ထတွေျို့ရရ
ိ သညော်။ ယခု
ဆံုျားမြတော်ခ ကော် အဆိုတွေငော် မမနော်မာနိုငော်ငံ၏ ဥပထေနငော် သမိုငော်ျားထ ကာငော်ျား၌ မညော်သညော်အခေါကမျှ မရိခဘ
မပညော်သူမ ာျားက အသိအမတော်မမပြုသညော် “ရိုဟငော်ဂ္ ာ” ဆိုထသာအသံုျားအနှုနော်ျားအပေါအဝငော် လိုရာပံသ
ု ွေငော်ျား၍
မာျားယွေငော်ျားသညော် အထ ကာငော်ျားအရာမ ာျားနငော် မပညော်နကော်ထနသညော်မာ လကော်မခံနိုငော်ြယ
ွေ ော်မြစော်သညော်။
မမနော်မာနိုငော်ငံက ယငော်ျားဆံုျားမြတော်ခ ကော် အဆိုကို မပငော်ျား
နိုငော်ငံမခာျားထရျားဝနော်ကကီျားဌာန
ထနမပညော်ထတာော်

နော်စွော ကနော်ကွေကော်ပယော်ခ လိုကော်သညော်။

ိုထ ကာငော်

Myanmar reiterates its objection against country-specific resolution on Myanmar
(17-12-2021, Nay Pyi Taw)
The Ministry of Foreign Affairs of Myanmar recalls its press release dated 19
November 2021 that categorically rejected the adoption of the resolution entitled
“Situation of Human Rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar” at the
Third Committee of the 76th Session of the United Nations General Assembly. The Ministry
reiterates its objection against the adoption of the said resolution at the Plenary Session of
the 76th United Nations General Assembly on 16 December 2021.
In the past, Myanmar used to call for a vote. However, this year resolution was
adopted without a vote due to misrepresentation of illegitimate representative, who was
dismissed from civil service and has been facing the charge of high treason, at the United
Nations. His treasonous act jeopardizes the national interest.
Myanmar always opposes the targeted country-specific resolutions which are
adopted against the United Nations’ principles of universality, objectivity and nonselectivity in consideration of human rights issues. As the modalities of formulating the
resolutions and organizing the dialogues are fundamentally flawed, it is unacceptable to
see that the said resolution against Myanmar is full of distorted and erroneous elements
including the term “Rohingya” which has never existed in any legal and historical context
of Myanmar and has never been recognized by the people of Myanmar. In this connection,
Myanmar strongly rejects and dissociates itself from the adoption of the resolution.
Ministry of Foreign Affairs
Nay Pyi Taw

