
သတင််းထုတပ်ြန်ချက် 

 

အ မေရိကန်ပြည်မ ော င်စု အ ြါအ ဝင် နိုင်ငံအခ  ိျို့ က ၂၆ -၁၁-၂၀ ၂၁ ရ က်တင်ွ ပေ န်ေောနိုင်ငံနှ င ်  

ြတ်သက် သည ် ြ ူးတွွဲမ ကညောခ က်တစ်မစော င်  ုတ်ပြန်မ ကော င် ူး နိုင် ငံပ ခော ူးမရူးဝန်ကက ူးဌော န က  

သိရှိရသည။်  ယ င်ူးြ ူးတွွဲမ ကညောခ က်တင်ွ  တြ် ေမ တော ်က အ စိုူးရဆ န ်က င်သ ေ ော ူးကုိ  အ င်အော ူး အ လွ န် 

အ က ံ သုံူးစွွဲမခ ေှုန် ူးမနမ ကော င်ူးနှင ်  လ ူ့ အ ခွင ်အမရူး ခ  ိူးမ ော က် ေှုေ ောူးကုိ  က  ူး လွန်မန မ ကော င်ူး မ  ော်ပ ြ 

 ော ူးမ ကော င်ူး  မတွျို့ရှရိသ ည။် 

အ ဆ ိုြါြ ူးတွွဲမ ကညောခ က် ြါ မ ော ်ပြခ က်ေ ော ူးသည်  အ မပခအ ပေစ်ေရှိသည ် စွ ြ် စွွဲခ က်ေ ော ူးနှင ်  

အ စိုူးရဆ န ်က င်မနသ ေ  ောူး၊  အ  ကေ် ူး က်အ ွွဲျို့ေ  ောူး  ံေှ ရရှိသည ်အခ က်ေ ော ူးကုိ အ မပခခံ  ော ူး 

မသော မ ကော င ် ေှန် ကန်ေှုေရှိ မ ကော င်ူး  မ ော ်ပြအြ်သည် ။  လံုခခံ မရူးတ ြ် ွွဲျို့ဝ င်ေ ော ူးအ မနပ င ် နို င်ငံမတ ော ် 

တည်ငငိေမ်အ ူးခ ေူ်း မရူး၊  လံုခ ခံ မရူးနှင ်  တရော ူးဥြမ ေစိုူးေို ူး မရူးတိ ုအ တွက် လိုအ ြ်သည ် အ မရူးယ ေှုေ ော ူး ကုိ  

 ိန်ူး ိန်ူးသိေ် ူးသိေ် ူးပ င ် မ ဆ ော င်ရွက်လ က်ရှိသည။် 

နိုင်ငံမတော ် တည်င ငိေမ်အူး ခ ေူ်းမရူး၊  တရော ူးဥ ြမေစိုူး ေို ူးမရူးနှ င ် အ ုြခ်  ြ်ေှု ကုိ ြ က်ပြောူးမအော င်  

ဉ ူးတည်လုြမ်ဆော င်မနသ ည ် အ  ကေ်ူး က်အ ွွဲျို့ေ ော ူး ၏ က  ူးလွန်ေှုေ ောူးနှင ် အ ပြစ်ေွဲ ပြည်သ ေ ော ူး ကုိ  

သတ်ပ တ်မနမ သော အ  က ေ်ူး က်လုြရ်ြ် ေ ော ူးကုိ  လ စ်လ  ရှုလ က် ပ ြစ်တင် ရှုတ် ခ ပခင်ူး၊  တော ူးဆ  ူးပခ င်ူး ၊  

ရြတ်န ်မြူးရန် မ  ော်ပြပခင် ူး ၊  မတော င်ူးဆ ိုပခင်ူး ေ ော ူး ြါဝ င်ပခင် ူးေရှိသည ်  ဘ က်လိုက် ေှု ရှိမသော  တစ် က် 

သတ် မ ကညောခ က် ပ စ်မ ကော င်ူး မတွျို့ရှရိသည် ။ 

အ ခ  ြ်အပခော အ ော ဏော ြိင်ုနိုင်ငံတစ်နိင်ုငံ၏  ပ ြည်တင်ွ ူးမရ ူးကုိ  ဝင်မရော က်စွ က် က်သ ည ်ကိစစေ ောူး ၊  

ေှနက်န်ေှုေရှိမသော  အ ခ က် ေ ော ူးအ မြေါ် အ မပခခံ ော ူးင ြ ူး၊  ဘ က်လိုက်ေှုရှိ ၍  နိုင် ငံမ ရူး ရညရ်ွယ်ခ က်ရှိရိှ  

 ုတ်ပြန်ခွဲ သည ်  အ ဆ ိုြါြ ူး တွွဲမ ကညောခ က် ကုိ  ပေန်ေော နိုင်ငံအမနပ င ် ပြင်ူး န်စွော  ကန ် ကွက်မ  ကော င် ူး  

မ ော ်ပြအြ်သည။် 

 

နိုင်ငံပခော ူးမရ ူးဝန်က က ူးဌော န 

မနပြည်မတော ် 

ရက်စွွဲ၊ ၂၀၂၁  ခုနှစ်၊  နိုဝင်ဘော လ ၂၇ ရက် 

 

 

 

 

 

 

 

 



Press Statement 

 

The Ministry of Foreign Affairs has learnt that on 26 November 2021, some 

countries including the United States of America have issued a joint statement regarding 

the situation in Myanmar. It is observed that the joint statement contained sweeping and 

groundless accusations against the Tatmadaw such as human rights violations and 

disproportionate use of force. 

The Ministry underscores that facts expressed in the joint statement are totally 

groundless and merely sweeping allegations emanating from groups who are committing 

terrorist acts or opposing the Government. The Myanmar security forces exercise utmost 

restraint and only use minimal and befitting force when performing their main duty of 

ensuring peace, stability, security and rule of law of the country. 

Failure and negligence to mention, to condemn and to call for cessation of 

terrorist activities including the acts of jeopardizing peace and stability, disrupting rule 

of law and administrative mechanisms and killings of innocent civilians increasingly 

committed by those terrorist groups clearly demonstrate that the joint statement is a 

one-sided and biased one. 

The Ministry strongly objects the joint statement issued with the political motives 

as the contents of the statement were not only flawed and biased but also meddled the 

internal affairs of a sovereign State.  

 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Dated, 27 November 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


