သတင််းထုတပ် ြန်ချက်
ပြည်ြနိုင်ငံအခ ျို့၊
ထိုတ်ပြန်ခ က်မ ာ်းအဒြေါ်
အတွင််း

ဒေသတွင််းနှငဲ့်

နိုင်ငံတကာအဖွျို့အစည််းအခ ျို့က

နိုင်ငံပခာ်းဒ ်းဝန်ကက်းဌာနက

အပြစ်မဲ့ပြည်သူမ ာ်းအာ်း

က်စက်ပြ်း

ထိုတ်ပြန်ခသ
ဲ့ ည်

ပြင််းထန်စွာကန်ကွက်ြယ်ခ

လူမဆန်သညဲ့်

သတ်ပဖတ်

နိုင်ငံဒတာ်

က ်းလွန်မှုမ ာ်းနှငဲ့်

အကကမ််းဖက်လိုြ် ြ်မ ာ်း က ်းလွန် ာတွင် စစဉ်ညွှန်ကကာ်းစမံဒဆာင် ွက် ပခင််း၊ ြူ်းဒြေါင််းကကံစည်ပခင််း၊
ကိုယတ
် င
ို ်ြေါဝင်က ်းလွန်ပခင််းတဒကကာငဲ့
ို
် တ ာ်းခံ (၄) ဦ်းအာ်း အကကမ််းဖက်မှု တိုက်ဖ က်ဒ ်းဥြဒေနှငဲ့်
ာဇသတ်ကက်းြေါ

ပြဋ္ဌာန််းခ က်ြေ
ို ်မမ ာ်းအ

ပြစ်မှု

ထင် ှာ်းသပဖငဲ့်

ဒသေဏ်ခ မှတ်ခပဲ့ ခင််းအဒြေါ်

ပြည်ြနိုင်ငံအခ ျို့၊ နိုင်ငံတကာနှငဲ့် ဒေသတွင််း အဖွျို့အစည််းအခ ျို့က ဒဝဖန်ပြစ်တင်သညဲ့် ထိုတ်ပြန်
ဒကကညာခ က်မ ာ်း ထိုတ်ပြန်ခဲ့ဒကကာင််း ဒတွျို့ ှ သည်။
ပမန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံဒတာ်တည်ပငမ်ဒအ်းခ မ််းဒ ်း၊ တ ာ်းဥြဒေစို်းမ်းို ဒ ်းနှငဲ့် ပြည်သူ မ ာ်း၏
လံိုခခံ ဒ ်းအတွက် ၎င််းတို (၄) ဦ်းအာ်း အကကမ််းဖက်မတ
ှု က
ို ်ဖ က်ဒ ်းဥြဒေနှငဲ့်

ာဇသတ်ကက်းြေါ

ပြဋ္ဌာန််းခ က်ြိုေ်မမ ာ်းပဖငဲ့် ဥြဒေနှငဲ့်အည ထဒ ာက်စွာ အဒ ်းယူခဲ့ပခင််း ပဖစ်သည်။
နိုင်ငံတကာအကကမ််းဖက်မှု

တက
ို ်ဖ က်ဒ ်းပြဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းနှငဲ့်

သဒ

ာတူညခ က်မ ာ်း

တွင်လည််း မည်သညဲ့်အကကမ််းဖက်လိုြ် ြ်ကိုမဆို မည်သညဲ့်အဒပခအဒန၊ မည်သညဲ့် အဒန အထာ်း၊
မည်သညဲ့အ
် ဒကကာင််းပြခ က်နှငဲ့်မျှ

က ်းလွန်ပခင််းကို

လက်ခံပခင််းမပြ ဒကကာင််းနှငဲ့်

ဥြဒေနှငဲ့်အည

ထဒ ာက်စွာအဒ ်းယူ န် ပြဋ္ဌာန််းဒဖာ်ပြထာ်းသည်။
နိုင်ငံတကာအဖွျို့အစည််းမ ာ်း၊ နိုင်ငံမ ာ်းသည် နိုင်ငံအခ င််းခ င််းဆက်ဆံ ာတွင် တစ်နိုင်ငံ ၏
အခ ြ်အပခာအာဏာကို တစ်နိုင်ငံက ဒလ်းစာ်းဒ ်း၊ တစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင််းဒ ်းကို အပခာ်း တစ်နိုင်ငံက
ဝင်ဒ ာက်စွက်ဖက်မမ
ှု ပြ ဒ ်း၊

နိုင်ငံအခ င််းခ င််း

တန််းတူညမျှ ှမှုကို

ဒလ်းစာ်း

လိုက်နာဒ ်း

အဒပခခံမူမ ာ်းကို လိုက်နာက ငဲ့်သံို်းသွာ်း မည်ပဖစ်ဒကကာင််း ထြ်ဒလာင််းဒဖာ်ပြ အြ်သည်။
ယခိုကစစတင
ွ ်လည််း ပမန်မာနိုင်ငံတင
ွ ် ၂၀၀၈ ခိုနှစ် ဖွျို့စည််းြံအ
ို ဒပခခံဥြဒေနှငဲ့်အည အာဏာ
(၃)

ြ်ကို တာဝန်ယူထာ်းသညဲ့် အစို်း အဒနပဖငဲ့် တ ာ်းစ င်ဒ ်းအာဏာကို ဥြဒေနှငဲ့် အည

က ငဲ့်သံို်း၍ အကကမ််းဖက်လိုြ် ြ်မ ာ်းနှငဲ့် က ်းလွန်မှုမ ာ်းကို ထဒ ာက်စွာ တာ်းဆ်း ကာကွယ် န်
ပြစ်ေဏ်ခ မှတ်ဒဆာင် ွက်ခဲ့ပခင််းပဖစ်သည်။
ဒဝဖန်ပြစ်တင်မှုမ ာ်းသည်

ပမန်မာနိုင်ငံ၏

ယခိုကဲ့သို

ပမန်မာအစို်း ၏

ပြည်တွင််းဒ ်းကို

ဒဆာင် ွက်ခ က်အဒြေါ်

စွက်ဖက် ာ

ဒ ာက်ပြ်း

အကကမ််းဖက်လိုြ် ြ်မ ာ်းကို သွယ်ဝိုက်ပြ်း အာ်းဒြ်း ာဒ ာက်ဒစသည်ကို သတပြ န် ပဖစ်သည်။
အကကမ််းဖက်လိုြ် ြ်မ ာ်းဒကကာငဲ့် ဒသဆံို်း၊ ေဏ် ာ ခဲ့ကကသညဲ့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ မ ာ်းနှငဲ့် ြညာဒ ်း၊
က န််းမာဒ ်း၊
ယခိုကဲ့သို

စ်းြွေါ်းဒ ်းအဒပခခံအဒဆာက်အဦမ ာ်း ြ က်စ်းဆံို်းရံှု်းခဲ့ ပခင််း မ ာ်းကို လ စ်လ ရှုပြ်း

တစ်ဖက်သတ်ထိုတ်ပြန်ခသ
ဲ့ ညဲ့်

ဒဖာ်ပြအြ်သည်။
နိုင်ငံပခာ်းဒ ်းဝန်ကက်းဌာန
ဒနပြည်ဒတာ်
၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ က်

ဒကကညာခ က်မ ာ်းကို

ကန်ကွက်ြယ်ခ လိုက်ဒကကာင််း

Press Release
The Foreign Ministry protests and rejects in the strongest terms on the statements
issued by certain countries and regional/ international organisations
The Ministry of Foreign Affairs has observed statements issued by certain countries
and regional/international organisations with respect to the verdicts of four convicts who
were given death sentences in accordance with the Penal Code and the CounterTerrorism Law of the Republic of the Union of Myanmar as they were found to be guilty
of masterminding, arranging and committing brutal and inhumane terror acts and
murders which have resulted in the deaths of many innocent civilians.
The Government of Myanmar has taken legal actions against these four convicts
in line with the Penal Code and the Counter-Terrorism Law of Myanmar with a view to
maintaining rule of law and peace and stability of the State as well as for ensuring public
safety.
The provisions of international counter-terrorism laws and agreements reject and
condemn terrorism in all its forms and manifestations under any circumstances and
situations, and also state to take effective legal actions against those who committed
terrorist activities.
Countries and international organisations should practise and strictly adhere to
the fundamental principles of respecting the sovereignty, equality, and non-interference
in internal affairs of other states in the conduct of international relations.
As regards the present cases, the incumbent Government which has been vested
the three pillars of powers and authorities by the State Constitution (2008), has effectively
taken legal actions against terrorist acts in accordance with the existing laws. The Ministry
cautions that such concerns and criticisms on the Myanmar government's legal actions
could be tantamount to interfering the internal affairs of the country and indirectly
abetting terrorism. Therefore, the Ministry strongly protests and rejects such one-sided
statements that neglect the deaths of numerous innocent lives and injuries as well as
destruction of education, health and economic infrastructures.
Ministry of Foreign Affairs
Nay Pyi Taw
Dated, 26 July 2022

