
သတင််းထုတပ်ြန်ချက် 

ပြည်ြန ိုင် ငံအခ   ျို့၊ ဒေ သ တွင််းနှ ငဲ့် န ိုင်ငံတ ကာ အ ဖွ ျို့အစည််းအ ခ   ျို့က ထို တ်ပြန်ခ ဲ့သ ည်  

ထိုတ်ပြန်ခ က်မ ာ ်းအ ဒြေါ်  န ိုင်ငံ ပခာ ်းဒ ်းဝန် ကက ်းဌာ နက ပ ြင််းထန်စွာ ကန ် ကွ က်ြယခ်  န ို င်ငံဒ တ ာ ် 

အ တွင််း  အ ပြစ်မ ဲ့ပြည် သူ မ ာ ်းအ ာ ်း  က်စ က်ပြ ်း  လူမဆန ်သညဲ့် သတ် ပဖ တ် က   ်းလွန်မှုမ ာ်းနှ ငဲ့်  

အ ကကမ််းဖ က်လိုြ ်ြမ် ာ ်း  က  ်းလွန် ာ တွင် စ စဉ်ညွှန်ကကာ ်းစ မဒံဆာ င် ွက် ပခင် ်း၊  ြူ်းဒြေါင် ်းက ကံစညပ်ခင် ်း ၊  

က ိုယတ် ိုင်ြေါဝ င်က  ်းလွန် ပခင််းတ ို ဒ ကကာ ငဲ့် တ ာ ်းခံ (၄ )  ဦ်းအ ာ ်း အ ကကမ် ်းဖ က်မှု တ ို က်ဖ က်ဒ ်းဥြဒ ေနှ ငဲ့်  

 ာ ဇသတ်ကက ်းြေါ ပြဋ္ဌာ န််း ခ က်ြိုေ်မ မ ာ ်းအ   ပြစ်မှု  ထင် ှာ်းသပဖ ငဲ့် ဒ သေ ဏ်ခ မတှ်ခ ဲ့ပခင််းအ ဒြ ေါ်  

ပြည်ြန ိုင် ငံအခ   ျို့၊  န ိုင်ငံ တ ကာ နှငဲ့် ဒ ေသတွ င််း  အ ဖွ ျို့ အ စည််းအ ခ   ျို့က  ဒဝဖန် ပြ စ်တင်သညဲ့်  ထိုတ်ပြန် 

ဒကကညာခ က်မ  ာ်း ထိုတ်ပြ န်ခ ဲ့ဒကကာ င််း  ဒတွျို့ ှ  သ ည။် 

ပမန်မာ န ိုင်ငံသ ည ် န ို င်ငံဒတ ာ ်တည်ပင မဒ်အ်းခ မ် ်းဒ ်း၊  တ ာ ်းဥြဒေစ ို်း မ ို်းဒ ်းနှငဲ့်  ပ ြည်သူ မ ာ ်း ၏  

လံိုခခံ ဒ ်းအ တွက် ၎င် ်းတ ို  (၄ )  ဦ်းအ ာ ်း  အ ကကမ် ်းဖ က်မှုတ ိုက်ဖ  က်ဒ ်းဥြဒ ေနှ ငဲ့်  ာ ဇသတ် ကက ်း ြေါ  

ပြဋ္ဌာ န််းခ က် ြိုေ်မမ ာ်း ပဖ ငဲ့် ဥ ြဒေနှငဲ့်အည  ထ ဒ ာ က်စွာ  အ ဒ ်းယူခ ဲ့ပခင် ်း ပဖစ်သည် ။ 

န ိုင်ငံတကာ အ ကက မ််းဖ က်မှု တ ိုက်ဖ က်ဒ ်းပ ြဋ္ဌာ န််း ခ က်မ ာ ်းနှငဲ့် သဒ  ာ တူည ခ က်မ ာ ်း 

တွင်လည််း မည် သညဲ့်အက ကမ််းဖ က်လိုြ ်ြက် ို မဆ ို မည်သညဲ့်အဒပခအ ဒန၊ မည်သညဲ့် အ ဒန အ ထာ ်း၊  

မည်သညဲ့အ် ဒက ကာ င််းပ ြခ က်နှငဲ့်မျှ  က  ်းလွန် ပခင််း က ို လ က်ခံပခင် ်းမပြ  ဒက က ာ င််းနှငဲ့်  ဥြဒ ေနှငဲ့်အ ည  

ထ ဒ ာ က်စွာ အ ဒ ်းယူ န် ပြဋ္ဌာ န််းဒဖာ ်ပြထာ ်းသည် ။ 

န ိုင်ငံတကာ အ ဖွ ျို့အစည််းမ ာ ်း၊  န ိုင်ငံမ ာ ်းသ ည ် န ိုင် ငံအခ င််းခ င််းဆ က်ဆံ ာ တွင် တစ်န ိုင်ငံ  ၏  

အ ခ  ြ်အပခာ အ ာ ဏာ က ို တစ်န ိုင်ငံက  ဒလ်းစာ ်းဒ ်း၊  တ စ်န ိုင်ငံ၏ ပြည်တွ င််းဒ ်းက ို  အ ပခာ ်း တစ်န ိုင်ငံ က  

ဝင်ဒ ာ က်စွက်ဖ က်မှုမပ ြ ဒ  ်း၊  န ိုင်ငံအခ င််းခ င််း  တန််းတူည မျှ ှ မှုက ို  ဒလ ်းစာ ်း လ ိုက်နာ ဒ ်း  

အ ဒပခခံမူမ ာ်းက ို လ ို က်နာ က ငဲ့် သံို်းသွာ ်း မည်ပဖစ်ဒ က ကာ င််း ထြ်ဒလာ င် ်းဒဖာ ်ပြ  အ ြ်သည။် 

ယခိုက စစတင်ွလည််း ပမန်မ ာ န ိုင်ငံတင်ွ ၂၀၀ ၈ ခိုနှစ် ဖွ ျို့စည််းြံိုအ ဒပခခံဥြဒ ေနှငဲ့်အ ည  အ ာ ဏာ  

(၃)  ြ်က ို တာ ဝန်ယူထာ ်းသညဲ့် အ စ ို်း အ ဒနပဖ ငဲ့်  တ ာ ်းစ  င်ဒ ်းအ ာ ဏာ က ို ဥြဒ ေနှငဲ့် အ ည  

က ငဲ့် သံို်း၍  အ ကကမ် ်းဖက်လိုြ် ြ်မ ာ ်း နှငဲ့် က   ်းလွန် မှုမ ာ်းက ို ထ ဒ ာ က်စွာ  တာ ်းဆ  ်း ကာ ကွယ် န်  

ပြစ်ေဏ်ခ မတှ်ဒဆ ာ င် ွက်ခ ဲ့ပခင််း ပဖစ်သည် ။ ယခိုက ဲ့ သ ို  ပမန်မာ အ စ ို်း ၏ ဒဆာ င် ွက်ခ က်အဒ ြ ေါ်  

ဒဝဖန်ပြစ်တင် မှုမ ာ်းသ ည်  ပမန်မာ န ိုင် ငံ၏ ပြ ညတ်ွင််းဒ ်းက ို  စွက် ဖ က် ာ  ဒ ာက်ပြ ်း  

အ ကကမ််းဖ က်လိုြ ်ြမ် ာ ်း က ို  သွယ်ဝ ို က်ပြ ်း အ ာ ်းဒြ ်း  ာ ဒ ာက်ဒစသည်က ို သ တ ပြ  န်  ပဖစ်သ ည။်  

အ ကကမ််းဖ က်လိုြ ်ြမ် ာ ်းဒ က ကာ ငဲ့် ဒ သဆ ံို်း၊  ေဏ် ာ  ခ ဲ့ကကသညဲ့်  အ ပြစ်မ ဲ့  ပြည်သူ  မ ာ ်းနှ ငဲ့် ြညာ ဒ ်း၊  

က န််းမာဒ ်း၊  စ ်းြွေါ်းဒ ်းအ ဒပခခံအ ဒဆာ က်အဦမ ာ်း ြ က်စ ်းဆ ံို်းရံှု်းခ ဲ့ ပခ င််း  မ ာ ်းက ို လ စ်လ  ရှု ပြ ်း  

ယခိုက ဲ့သ ို  တစ်ဖက် သတ် ထိုတ်ပြန်ခ ဲ့သညဲ့်  ဒက ကည ာ ခ က် မ ာ ်းက ို  ကန ် ကွက် ြယခ် လ ိုက်ဒက ကာ င် ်း  

ဒဖာ ်ပြအြ်သည။် 

 

န ိုင်ငံပခာ ်းဒ ်းဝန်က က ်းဌာ န 

ဒနပြည်ဒတာ ် 

၂၀၂၂  ခိုနှစ်၊  ဇူလ ိုင်လ ၂၆  က် 



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 Counter-

Terrorism 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 

 

 


