
တစ်ဖက်သတ်စွပ်စွွဲချက်မျောျားအပပေါ် အပ ခခံပပ ျား န ိုငင်ံပ ျားသပ ောသက်ဝင်သည ် န ိုငင်တံစ်န ိုင်ငတံည်ျားအပပေါ် 

ပစ်မှတ်ထောျားချမှတပ်သော ဆံိုျား ဖတ်ချက်အဆ ိုက ို   မန်မောန ိုငင်ံက ကန က်ွကပ်ယ်ချ 

 

အမ ေရကိနပ်ြညမ်  ောငစ်ု၊ နယ  ူးမယောက်မေိ ြို့ ၌ ၁ ၆ - ၁၁ -၂၀၂၂ ရကတ် ွင် ကျင်ူးြခ ဲ့သညဲ့် ( ၇၇) 

ကကိေ်မ ပေောက် ကုလသေဂ္ဂအမ  ွမ  ွညီလောခ၊ံ တတ ိယမ ကော်ေတ ီအစည်ူးအမ  ူးတ ွင် “ပေန်ေောနိငု်င ံရ ိ 

“ရ ိုဟငဂ်္ျော ” ဆုိသ  ေွတ ်စလင်ေျောူးန ငဲ့ ် အပခောူးလ နည်ူးစေုျောူး၏ လ ူ့အခွငဲ့အ်မ ရူးအမပခအမ န ” ဟု မ ခေါင်ူးစဉ ်

တ ြ် ောူးသညဲ့် ဆုံူးပြတ်ချကအ်ဆိုကိ ု ပေနေ်ောနိုငင်ံ၏ တရောူး င်ကိယု ်စောူးလ ယ ်ေျောူး ြေါ င် တ ကမ် ရောကပ်ခင်ူး 

ေရ ိဘ  အတ ညပ်ြ  ချေ တ်ခ ဲ့သည်။ 

လ ူ့အခွငဲ့်အမ ရူးပေြှငဲ့တ်င်မ ရူးန ငဲ့် ကောကယွ ်မ စောငဲ့မ် ရ ောက်မရူးတ ွင် သေောသေတ ်ကျမ ရူး၊ ဓေမဓိဋ္ဌော န ်

ကျမ ရူးန ငဲ့် မ ရ ူးချယ ်ြစ်ေ တေ် ောူးမ ရူး ေ  ေါဒေျောူးကို ဆန ်ကျင်၍ နိုငင်ံတစ်နိငုင်တံ ည်ူး အမ ြေါ် ဦ ူးတည် 

မ ဆောင်ရ ကသ်ညဲ့ ် ြန်တီူး ောူးမ သော ဆုံူးပြတ ်ချကအ်ဆိုေျောူးန ငဲ့် လုြ်ြုိင်ခငွဲ့်ေျောူးကိ ု ပေနေ်ော နို င်ငကံ အစဉ်တစိကု် 

ကန ်ကွက်သည်။ 

အီူးယ  န ငဲ့် အိုအိငု်စီတ ို က န စစ်ဉ် ကေက ပြ  တင်သငွ်ူးသည်ဲ့ ရ ည်လျောူးလ မ သော ဆုံူးပြတ ်ချကအ်ဆို 

တ ွင် အမ ပခအပေစေ်ရ ိမ သော  ြ်တလ လ  စွြ်စွ ချက်ေျောူး ြေါ င်သည်။ ဆုံူးပြတ်ချကအ်ဆိုတငွ် အချ ြ်အပခော 

အော ဏောြုိင် နိုင်ငတံ စ်နိငု်င ံ၏ ပြည်တငွ်ူးမ ရူးကို  င်မ ရော က်စကွ်ြက်ရန် နိုငင်ံမ ရူး ရည်ရ ယခ်ျက်ပြငဲ့် ကုလသေဂ္ဂ 

အတငွ်ူးမ ရူးေ  ူးချ ြ်၏ ပေနေ်ောနိုငင်ံဆိငု်ရော အ  ူးကိယု ်စောူးလ ယ်ကိ ု မ ြူးအြသ်ညဲ့် လက်မတ ွြို့ေကျမ သော 

လုြ်ငန်ူးတော  န်ေျောူးလည်ူး ြေါ င်သည်။  ုိ အပြင် ကုလသေဂ္ဂ အမ  ွမ  ွညီလောခံန ငဲ့် “IIMM” ဆုိသညဲ့်  

ယ နတရောူးအကကော ူး မ ဆွူးမ နွူးေှုပြ လုြ်ရန်  ြ်မ ဆောင်ူး အစီအစဉ်ကုိ ြနတ် ီူးေှုသည်  ပေနေ်ောနိုငင်ံအမ ြေါ် တ ိုူးပေြှငဲ့် 

ြိအောူးမ ြူးရနသ်ော မ ဆောင်ရ က်ပခင်ူးပြစသ်ည်။ ၂၇- ၈- ၂၀၁၈ ရကတ် ွင် အတည်ပြ ချေ တ ်ခ ဲ့သညဲ့် လ ူ့အခွငဲ့်အမ ရူး 

မ ကောင်စီ၏ ဆုံူးပြတ်ချက်အဆုိ ၃၉/၂ ပြငဲ့် “IIMM” ကို စတ င်ြွ ြို့ စည်ူးတ ညမ်  ောင်စဉ်ကတ ည်ူးက ပေနေ်ော နိုငင်ံက 

အသိအေ တ်ေပြ  မ ကကောင ်ူး တရောူး င် အသိမ ြူးမ ကကညော ောူးမြူီး ပြစ်သည်။ 

စင်စစ်အောူးပြငဲ့ ် ယ ခုဆုံူးပြတခ်ျက်အဆုိသည ် ရခုိင်ပြည်နယ ်မပေောက်ြုိင်ူးတငွ် ၂၀၁၇ ခနု စ်၊ ဩဂ္ုတ ်လ 

အတငွ်ူး ပြစြွ်ောူးခ ဲ့မ သော ပြစ်စဉ၏် မနောက်ဆက်တွ အမနပြငဲ့် မ ြေါ်မြေါက်လောပခင်ူး ပြစ် သည်။ သုိ မ သော်  

ယ င်ူးဆုံူးပြတ ်ချကအ်ဆိတုငွ ် ပြစစ်ဉ်၏ ေ လဇော စ်ပေစန် ငဲ့် မ ပေပြင်အမ ပခအမ နေ နက်ို ရည်ရ ယ်ချက်ရ ိရ ိ 

ချန်လ ြ် ောူးသည်။ လက်မတ ွြို့တ ွင် ရခုိငပ်ြည်နယမ် ပေောက်ြုိင်ူး၌ ARSA (မ ခေါ်) Aqua Mul Mujahidin 

အကကေူ်းြက်အြွ ြို့၏ မခိေ်ူးမ ပခောက်ေှုေျောူး၊ သတ ်ပြတ ်ေှုေျောူးန ငဲ့် ကက ိတင်ကကံစည် တ ိကု်ခိုက်ေှုေျောူး ပြစြွ်ောူး 

ခ ဲ့မြူီးမ နောက်ြုိင်ူး ၂၀၁ ၇ ခုန စ၊် စက်တင ်ဘောလမ န ောင်ူးြုိင်ူးတ ွင် အလုံူးအရင်ူး မ နရြ်စွန ခ်ွောေှုေျောူး စတင်ခ ဲ့ပခင်ူး  

ပြစသ်ည်။ ယင်ူးအကကေ်ူးြက်အြွ ြို့အစည်ူး၏ အကကေ်ူးြက်လုြ်ရြ် ေျောူးက အဆိုြေါမ ဒသရ ိ အသုိကအ် နူ်း 

ေျောူးအော ူး ၎င ်ူးတ ို မ နရြ်ေ  စွန ခ်ွော ွက်မပြူးရန ် မခိေ်ူးမ ပခောက ် တ ွန်ူးအော ူးမ ြူးခ ဲ့ပခင်ူးပြစ်သည်။ မ ကောဲ့ ဇက်ဘဇော ူးရ ိ  



စခန်ူးေျောူးတငွ် သတ ်ပြတေ်ှုန ငဲ့် အကကေ်ူးြက် လှုြ်ရ ောူးေှုမ ြေါင်ူးေျောူးစေွာ ပြစြွ်ောူးလျက်ရ ိသည်ကိလုည်ူး 

အသိအေ တ်ပြ ရန် လုိအြ်သည်။  ုိသုိ မ သော အမ ကကောင်ူးေျောူးမ ကကောငဲ့ ် အဆိုြေါစခန်ူးေျောူးရ ိ အသက်အနတရောယ ် 

မခိေ်ူးမ ပခောက်ေှုေျောူး မတြွို့ ကကံ ခံစောူးမနရ သညဲ့် မ နရြ်စနွ ်ခေွာသ ေျောူးက မ နရြ်သုိ ပြနမ် ရူး လုြ်ငန်ူးစဉတ် ွင်  

ြ ူးမ ြေါင်ူးြေါ င်ရန ်တံု မ န ူး နမ်လူး မနကကပခင်ူး ပြစသ်ည်။ 

ပေနေ်ောနိုငင်ံအမ နပြငဲ့် တည်ဆ ဥ ြမဒန င ဲ့် ပေနေ်ော -ဘဂ္ဂလောူးမဒဲ့ရ ်အကကောူး န စ်နိငု်င ံအစီအစဉေ်ျောူး န ငဲ့်အညီ  

ရခုိင်ပြညန်ယ ်ေ  အေ န်တကယ ် မ နရြ်စနွ ်ခေွာသ ေျောူးအပြစ ် အတည်ပြ နိုင်သ ေျောူးကို စိ စစ် လက်ခရံန်  

အဆင်သငဲ့်ရ သိည်။ အပခောူးနိုင်ငံေျောူးနည်ူးတ   နိငု်င ံသောူးစိစစ်မရူးလုြ်ငန်ူးစဉ်ေ  တ စဆ်ငဲ့်  ၁ ၉၈၂ ခုန စ်  

ပေနေ်ောနိုငင်ံသောူးဥ ြမဒန င ဲ့က်ိကု်ညီသ ေျောူးကို နိုငင်ံသောူးအပြစ ် ခွငဲ့်ပြ လျက်ရ ိ သည်။ သုိ မ သော ် ဥ ြမ ဒအရ 

လည်ူးမ ကောင်ူး၊ သေုိင်ူးေ တတ် ေ်ူးေျောူးအရလည်ူးမ ကောင်ူး ေည်သညဲ့်အခေါက ေျှေရ ိခ ဲ့မ သော “ရ ိဟုင်ဂ္ျော ” ဆုိသညဲ့် 

အသုံူးအနှုန်ူးကို အသိအေ တေ်ပြ မကကောင်ူး ပေနေ်ောနိုငင်ံ၏ ရြ်တည် ချကက်ို  ြ်မ လောင်ူးမ ြော်ပြအြသ်ည်။    

ရခုိင်ပြညန်ယ ်အမ ရူးကိစစကိုကကညဲ့်လျှင် နိုငင်ံအချ ိြို့ က ဓနအင်အောူးန ငဲ့် ေီဒယီောကို အသုံူးချ၍ ပေနေ်ော 

နိုင်ငတံ ွင် တ ညမ်င ိေ်ေှု ေရ မိ စရန ် ြဋိြ ကခတ စ်ခလုံုူးကို ြနတ် ီူးခ ဲ့ပခင်ူးပြစ်သည်။ လက်ရ ကိျင်ူးြလျက် ရ မိ သော  

( ၇၇)ကကိေ်မ ပေောက် ကုလသေဂ္ဂအမ  ွမ  ွညီလောခံ တတယိ မကော်ေတတီ ွင် အတ ည်ပြ ခ ဲ့ သညဲ့် ဆုံူးပြတ်ချက် 

အဆိုသည် ပေနေ်ောနိငု်င ံက ကကံ မတ ွြို့မ နရသညဲ့် စိန်မခေါ်ေှုေျောူးန ငဲ့် ပြဿနော၏ ရ ှုြ်မ  ွူးေှုေျောူးကို လျစ်လျ ရှုလျက ်

နိုင်ငမံ ရူးသွတ်သွင်ူးသညဲ့် အဆုိသောပြစမ်ြူီး၊ ေျှတ ေှု၊ ဓေမဓိဋ္ဌော န် ကျေှုန ငဲ့် လက်မတ ွြို့ကျေှု ေရ ိြေါ။ အဆိုတွင် 

အကကေူ်းြက်ေှုန ငဲ့် ချ ိူးမ ြောကေ်ှုေျောူးကို ချက်ချင်ူးရြ်တ န ် မရူး မ တောင်ူးဆုိ ောူးမ သော်လညူ်း ကမ လူးသ ငယ ် ၁ ၀၀  

ဦ ူး မကျော်အြေါအ င် လက်နက်ေ ဲ့အရြ်သောူး ၄,၀၀၀ မကျောတ် ို ကို သတ ်ပြတ ်ခ ဲ့သညဲ့် အကကေ်ူးြက် NUG န ငဲ့် PDF 

ဆုိသ တို ၏ အကကေူ်းြက်လုြ်ရြ် ေျောူးကို ရ ှုတ်ချရန် ြျကက်ွကခ် ဲ့သည်။ ယင်ူးဆုံူးပြတခ်ျက်အဆုိတ ွင် အေနု်ူး 

စကောူးမပေောက်သညဲ့် အချက်ေျောူးန ငဲ့် နိုငင်ံအတ ွင်ူး ေတ  ညမီ သော အသုိကအ် နူ်းေျောူးအကကော ူး အယ   ေါဒ 

ကွ ပြောူးေှုန ငဲ့် တ င်ူးေော ေှုေျောူးကို ြုိေုိပေငဲ့တ် ကမ် စနိုငသ်ညဲ့်  အချက်ေျောူး ြေါ င်သည်။ စိတ်က ူးယ ဉ ်

တ ီ ွင်ြနတ် ီူး ောူးမ သော စြ်ွစွ ချက်ေျောူး ြေါ င်သညဲ့် ယ င်ူးဆုံူးပြတ်ချက်အဆုိကို အတည်ပြ ပခင်ူးပြငဲ့် ပေနေ်ောနိုငင်ံ 

အမ ရူးကိစစ အတကွ် လက်မတ ွြို့ကျမ သော အမ ပြရ ောမ ြွရောတ ွင် ေည်သုိ ေျှ အမ  ောက်အက ပြ နိုင်ေည် ေဟုတ ်ြေါ။ 

အဆိုြေါ ဆုံူးပြတ်ချက်အဆုိကို အတည်ပြ ရောတငွ် ြေါ ငြ်တ ်သက်ပခင်ူးေရ ိမ သော ေိတမ် ဆွနိငုင်ံ ေျောူးကို 

ပေနေ်ောနိုငင်ံက မ ကျူးဇ ူးတ ငရ် ိမ ကကောင်ူး မ ြော်ပြအြသ်ည်။ တ စ်ချနိတ်ည်ူးတငွ် အချ ြ်အပခော အော ဏော ြုိင် 

နိုင်ငတံ စ်နိငု်င ံ၏ ပြည်တငွ်ူးမ ရူးကို  ငမ် ရောက်စွက်ြကသ်ညဲ့် ဆုံူးပြတ်ချက်အဆုိြေါ  ိြေါူး မ သော မ ြော်ပြချက် 

ေျောူးကို ပေနေ်ောနိငု်င ံက လကေ်ခံနိုင်ြေါ။ နိုင်ငတံ စ်နိငု်ငတံည်ူးအမ ြေါ် ြစ်ေ တ ် ောူး ချေ တ ်သညဲ့် ဆုံူးပြတ ်ချက် 

အဆိုေျောူးအမ ြေါ် ဆန ်ကျင်သညဲ့် ပေနေ်ောနိုငင်ံ၏ ခိငု်မေ မသော ရြ်တည်ချက ် အရလည်ူးမကောင ်ူး၊ ယ ခအုဆိတု ွင် 

ြေါ င်သညဲ့် သိေ်ူးကကံ ူးစွြ်စွ ချက်ေျောူးအရလည်ူးမ ကောင်ူး၊ လက်သငဲ့် ခံနိုင်ြယွ ်ေရ သိညဲ့် မတ ောင်ူးဆုိချက် 

ေျောူးအရလည်ူးမကောင်ူး ပေနေ်ောနိုငင်ံက ယ ခုဆုံူးပြတ ်ချကအ်ဆိုကိ ု လုံူး ြယ ်ချ၍ ြေါ ငြ်တ ်သက်ေှု ေရ ိမ ကကောင်ူး  

မ ြော်ပြအြသ်ည်။  ုိ အပြင် လက်ရ ိတွင ် “NUG” ဆုိ သညဲ့် အကကေူ်းြက်အြွ ြို့ ကို ကိယု ်စောူးပြ လျက်ရ ိမသော  



မ ကျော်ေုိူး ွန်ူး၏ ြေါ င်တ ကမ် ရောကပ်ခင်ူး၊ ေိန ်ခနွ်ူးမ ပြောကကောူးပခင်ူးန ငဲ့် အပခောူးလု ြ်ရြ်ေျောူးကိုလည်ူး ခခွင်ူးချက်ေရ ိ  

ကန ်ကွက်ြယ ်ချသည်။ 

 

နိုင်ငံပခောူးမ ရူး နက်ကီူးဌောန 

မ နပြညမ်တ ော ်

၂၀၂၂ ခုန စ၊် နို င်ဘောလ ၁ ၈ ရက်။           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myanmar rejects politicized country-specific resolution based on one-sided allegations 

The resolution entitled “Situation of human rights of Rohingya Muslims and other 

minorities in Myanmar” was adopted at the Third Committee of the 77th Session of the United 

Nations General Assembly in New York, the United States on 16 November 2022 without 

participation of lawful representatives of Myanmar. 

Myanmar always opposes country-specific resolutions and mandates which are created 

against the principles of impartiality, objectivity and non-selectivity in promotion and protection 

of human rights. 

The lengthy resolution yearly co-sponsored by the EU and the OIC contains not only 

repetitive and unfounded allegations but also unrealistic tasks for the Special Envoy of the 

Secretary-General on Myanmar with the political aim to interfere in the internal affairs of a 

sovereign state. Moreover, its devised additional scheme to facilitate a dialogue between the 

General Assembly and the so-called “IIMM” is simply to heighten pressure on Myanmar. Myanmar 

has officially stated that it does not recognize the so-called “IIMM” since its establishment by the 

Human Rights Council’s resolution 39/2 adopted on 27 September 2018. 

Indeed, the resolution adopted at the Third Committee was originated from the aftermath 

of August 2017 incident in northern Rakhine State. Nonetheless, it has intentionally left the root 

causes of that incident and reality of ground situation. In fact, the mass displacement started in 

late September 2017, following threats, killings and coordinated attacks committed by the so-

called ARSA aka Aqua Mul Mujahidin terrorist group in northern Rakhine State. Such terrorizing 

acts forced and threatened the community to flee from their villages. It is also necessary to 

recognize that numerous cases of killings and terrorist activities have occurred in Cox’s Bazar 

camps. Accordingly, the displaced persons who have been facing life-threatening challenges in 

these camps are reluctant to take part in the repatriation process. 

Myanmar stands ready to receive those who are verified as displaced persons from 

Rakhine State in accordance with the existing laws and bilateral arrangements between Myanmar 

and Bangladesh. Myanmar has been granting citizenship status to the eligible persons in 

accordance with the 1982 Myanmar Citizenship Law and through the verification process like in 



many other countries. Meanwhile, Myanmar reiterates its position that it does not recognize the 

invented term “Rohingya” which has never existed in legal and historical records of the country. 

The issue of northern Rakhine Sate was a made-up crisis, backed by some countries 

through wealth, power and media to destabilize the country. The resolution adpoted at the Third 

Committee of the 77th Session of the United Nations General Assembly is politically motivated, 

ignoring complexities of the issue and challenges Myanmar is facing. It is unbalanced, non-

objetive and non-pragmatic. While the resolution calls for immediate cessation of violence and 

violations, it fails to condemn the terrorist attacks committed by the so-called NUG and PDFs 

which have claimed lives of over 4,000 unarmed civilians including more than 100 children. The 

said resolution itself amounts to hate speech and may arise more polarization and escalation of 

tension among different communities in the country. Adoption of such resolution with fictitious 

allegations will not contribute to any practical solution to Myanmar. 

Myanmar expresses its gratitude to the friendly countries which dissociated themselves 

from the adoption of the resolution. Meanwhile, Myanmar cannot accept intrusive elements 

contained in the resolution which interferes in the internal affairs of the sovereign State. Due to 

sweeping allegations and unacceptable calls contained in the resolution as well as Myanmar’s 

consistent position against the country-specific resolutions, Myanmar categorically rejects the 

whole resolution and dissociates itself from adoption of it. Furthermore, Myanmar also 

unconditionally objects the participation, remarks and action made by Kyaw Moe Tun who is 

representing the terrorist group, the so-called NUG, at present. 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

18 November 2022 


