သတင််းထုတပ် ြန်ချက်
အမေရိကန်ပြည်မ
ြတ်သက်သည်

ောင်စု အြါအဝင် နိုင်ငံအခ ိ ျို့က ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ ရက်တင
ွ ် ပေန်ေောနိုင်ငံနှင်

ြူးတွွဲမ ကညောခ က်တစ်မစောင်

ုတ်ပြန်မ ကောင်ူး

နိုင်ငံပခောူးမရူးဝန်ကကူးဌောနက

သိရှိရသည်။ ယင်ူးြူးတွမ
ွဲ ကညောခ က်တင
ွ ် တြ်ေမတော်က အစိုူးရဆန်က င်သေ ောူးကို အင်အောူး အလွန်
အက ံ သံုူးစွွဲမခ ေှုန်ူးမနမ ကောင်ူးနှင် လူ့အခွင်အမရူးခ ိ ူးမ ောက်ေှုေ ောူးကို က ူးလွန်မနမ ကောင်ူး မ ော်ပြ
ောူးမ ကောင်ူး မတွျို့ရရ
ှိ သည်။
အဆိုြါြူးတွမ
ွဲ ကညောခ က်ြါ မ ော်ပြခ က်ေ ောူးသည် အမပခအပေစ်ေရှိသည် စွြ်စွွဲခ က်ေ ောူးနှင်
အစိုူးရဆန်က င်မနသေ ောူး၊

အ ကေ်ူး က်အ ျို့ွွဲ ေ ောူး

ံေှ

ရရှိသည်အခ က်ေ ောူးကို

အမပခခံ

ောူး

မသောမ ကောင် ေှန်ကန်ေေ
ှု ရှိမ ကောင်ူး မ ော်ပြအြ်သည်။ လံုခခံ မရူးတြ် ွွဲျို့ဝင်ေ ောူးအမနပ င် နိုင်ငံမတော်
တည်ငငိေမ
် အူးခ ေ်ူးမရူး၊ လံုခခံ မရူးနှင် တရောူးဥြမေစိုူးေိုူးမရူးတိအတွ
ု
က် လိုအြ်သည် အမရူးယေှုေ ောူးကို
ိန်ူး

ိန်ူးသိေ်ူးသိေ်ူးပ င် မဆောင်ရွက်လ က်ရှိသည်။
နိုင်ငံမတော် တည်ငငိေမ
် အူးခ ေ်ူးမရူး၊ တရောူးဥြမေစိုူးေိုူးမရူးနှင် အုြခ
် ြ်ေှုကို ြ က်ပြောူးမအောင်

ဉူးတည်လုြမ
် ဆောင်မနသည် အ ကေ်ူး က်အ ျို့ွွဲ ေ ောူး၏ က ူးလွန်ေှုေ ောူးနှင် အပြစ်ေွဲပြည်သေ ောူးကို
သတ်ပ တ်မနမသော အ ကေ်ူး က်လုြရ
် ြ်ေ ောူးကို လ စ်လ ရှုလ က် ပြစ်တင်ရှုတ်ခ ပခင်ူး၊ တောူးဆူးပခင်ူး၊
ရြ်တန်မြူးရန် မ ော်ပြပခင်ူး၊ မတောင်ူးဆိုပခင်ူးေ ောူး ြါဝင်ပခင်ူးေရှိသည် ဘက်လိုက်ေှု ရှိမသော တစ် က်
သတ် မ ကညောခ က်ပ စ်မ ကောင်ူး မတွျို့ရရ
ှိ သည်။
အခ ြ်အပခောအောဏောြိင
ု ်နိုင်ငံတစ်နင
ို ်ငံ၏ ပြည်တင
ွ ်ူးမရူးကို ဝင်မရောက်စွက် က်သည်ကိစစေ ောူး၊
ေှနက
် န်ေေ
ှု ရှိမသော အခ က်ေ ောူးအမြေါ် အမပခခံ

ောူးငြူး၊ ဘက်လိုက်ေရ
ှု ှိ၍ နိုင်ငံမရူး ရည်ရွယ်ခ က်ရှိရှိ

ုတ်ပြန်ခသည
ွဲ
် အဆိုြါြူးတွမ
ွဲ ကညောခ က်ကို ပေန်ေောနိုင်ငံအမနပ င် ပြင်ူး
မ ော်ပြအြ်သည်။
နိုင်ငံပခောူးမရူးဝန်ကကူးဌောန
မနပြည်မတော်
ရက်စွွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘောလ ၂၇ ရက်

န်စွော ကန်ကွက်မ ကောင်ူး

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

