
မြန်ြာန ိုင်ငံတစ်န ို င်ငံတည််း အပပေါ် ဦ်းတည်ချြှတ်သည ်  အဆ ိုက ိုထပပ် ာ င််းကန ကွ်က် 

(၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ရက်၊ ပနမပ ညပ်တာ်) 

 

ကုလသမဂ္ဂအထ ွေထ ွေညီလာ ခံ၏ တတယိထကာ ော်မတီတွေငော် “ မမနော်မာ နိုငော်ငံရ ိ “ ရုိဟငော်ဂ္ ာ ”  ဆ ိုသူ  

မွေတော်စလငော်မ ာ ျားန င ော် အ မခာ ျား လူနညော်ျားစုမ ာ ျား၏ လူူ့အ ခွေင ော် အ ထရျားအ ထမခအ ထန” ဟု ထခေါငော်ျားစဉော်တပော် ာ ျားသည ော်  

ဆ ံုျားမြတော်ခ ကော်အဆ ိုကုိ အ တညော်မပြုခ  သည ော်အထပေါ် လံု ျား ဝပယော်ခ ထ ကာ ငော် ျား နို ငော်ငံ မခာ ျားထရျားဝနော်က ကီျားဌာ နက ၁၉-

၁၁-၂၀၂ ၁ ရ ကော်တွေငော်  သ တငော်ျား ုတော်မ ပနော်ခ  မှုကုိ မပနော် လညော်ရညော်ညွှနော်ျားအ ပော်သညော်။  ၁၆-၁၂-၂၀၂ ၁ ရ ကော်တွေ ငော်  

က ငော် ျားပခ  သည ော်  (၇၆)က ကိမော် ထမမာကော်  ကုလသမဂ္ဂအထ  ွေထ ွေညလီာ ခံ၏ မ ကော်န ှာ စံုညအီ စညော်ျားအ ထဝျားတွေငော်  

ယငော်ျားဆ ံုျားမ ြတော်ခ ကော်အဆ ိုကုိ အ တညော်မပြုခ  သည ော်အထ ပေါ် နိုငော်ငံမခာ ျား ထရျားဝနော်က ကီျား ဌာ နက  ပော်ထလာ ငော် ျား 

ကန ော်ကွေကော် သညော်။ 

မမနော်မာ နိုငော်ငံအထနမြ င ော် ယ ငော် ျားအ ဆ ိုမူ ကမော်ျားကုိမ ခွေ ရနော် ထ တာ ငော်ျားဆ ိုထလ ရ ိခ  ထသာ ော်လညော်ျား ယခုန စော်တွေငော်  

မ မခွေ ဘ  အ တညော်မပ ြုခ  မခငော် ျား မ ာ နိုငော်ငံ ဝနော် မော်ျားအ မြစော်မ   ုတော်ပယော်မခငော်ျားခံ ာ ျားရပ ပီျား နိုငော်ငံ ထတာ ော် သစစ ာ 

ထြာ ကော်ြ ကော်မှု မြင ော် တရာ ျား ရငော်ဆိုငော်ထနရသူက  ကုလ သမဂ္ဂတွေငော် မမ နော်မ ကနော် ကုိယော်စာ ျားမပြုထနမခငော် ျားထ ကာ င ော်  

မြစော်သညော်။ ၎ငော် ျား၏ နိုငော် ငံ ထတာ ော်အထပေါ် သစစာ ထြာကော်ထသာ လုပော်ရပော်သညော် မမ နော်မာနိုငော်ငံ၏ အ မ ြိုျား သာ ျား 

အ က ြိုျားစီ ျားပွောျားကုိ   ိခိုကော်ထစ သညော်။  

လူူ့အ ခွေင ော်အထရျားကိစစရပော်မ ာ ျား ကုိ စဉော်ျားစာ ျား သုံျားသပော်ရာ တွေငော် နို ငော်ငံအာ ျားလံုျား တစော်ထမပ ျားညကီ င ော်သုံ ျားထရ ျား ၊  

သမာသမတော်က ထရျား၊  နိုငော် ငံတစော်နိငုော် ငံတညော် ျားကုိထရ ျားခ ယော်ပစော်မ တော်မ ာ ျား ထရျားစသည ော်  ကုလသ မဂ္ဂ 

အ ထမခခံမူမ ာျားကုိ ဆ န ော် က ငော် ၍  နိုငော်ငံတစော်နိငုော် ငံတညော် ျားအ ထပေါ် ဦ ျားတညော်ခ မ တော် သည ော် ဆ ံုျားမြတော်ခ ကော်အဆ ိုမ ာ ျား ကုိ  

မမနော်မာ နိုငော်ငံ က အ စဉော်တ စိုကော် ဆ န ော်က ငော်သညော် ။ ယငော်ျားက  သုိ  ဆ ံု ျားမြတော်ခ ကော် အ ဆ ိုမ ာျားကုိ ထရျားဆ ွေ ပ ပီ ျား  

ထဆွေျားထနွေျားပွေ မ ာ ျား  ထဆာ ငော်ရ ကော်သည ော် လုပော် ငနော်ျားစဉော်မ ာ ျား တွေငော် ခ ြို ျို့ယွေငော် ျားမှုမ ာျား ရ ိထ  က ာ ငော်ျား ထတွေျို့ရ ရိသ ညော်။ ယ ခု 

ဆ ံုျားမြတော်ခ ကော် အ ဆ ိုတွေငော်  မမနော်မာ နိုငော်ငံ၏ ဥပ ထေန င ော် သမို ငော်ျားထ  ကာ ငော် ျား၌ မညော် သည ော်အခေါ ကမျှ မရ ိခ  ဘ  

မပညော်သူမ  ာျားက အ သိအမ တော်မမပြုသည ော် “ ရုိဟ ငော်ဂ္ ာ ”  ဆ ိုထသာ အ သုံျားအ နှုနော်ျားအ ပေါအ ဝငော် လိုရာ ပံသုွေငော်ျား၍  

မ ာျားယွေငော်ျား သည ော် အ ထ  ကာ ငော် ျား အ ရာ မ ာ ျားန င ော် မပည ော်န ကော်ထန သညော်မ ာ လကော်မခံ နို ငော်ြွေယော်မ ြစော်သညော်။   ို ထ ကာ င ော်  

မမနော်မာ နိုငော်ငံ က ယငော် ျားဆ ံုျားမ ြ တော်ခ ကော် အ ဆ ိုကုိ မပငော် ျား နော်စွော  ကန ော်ကွေကော်ပယော်ခ လို ကော် သညော်။  

 

နိုငော်ငံမခာ ျားထရ ျားဝနော်က ကီျားဌာ န 

ထနမပညော်ထတာ ော် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 non-

selectivity 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


