သတင်းေကညာချက်
ျ ကလီးယားလက်နက်စမ်းသပ်ေဖာက်ခွဲမ အလုံးစုံတားဆီး
ပိတ်ပင်ေရးစာချ ပ်သို ြမန်မာ ိုင်ငံမှ အတည်ြပ ပါဝင်

အေမရိကန် ြပည်ေထာင်စု၊ နယူးေယာက် မိ ၌ ကျင်းပပ
ြ လုပ်လျက်ရှိသည့် (၇၁) ကိမေြ
် မာက်
ကုလသမဂအေထွေထွညီလာခံကာလအတွင်း ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစု
ကည်သည် ကုလသမဂဌာနချ ပ်၌ (၂၁-၉-၂၀၁၆)ရက်ေန၊(၁၆၀၀)နာရီတွင် ြပ လုပ်ေသာ
ျ ကလီးယား
လက်နက်စမ်းသပ်ေဖာက်ခွဲမ
အလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ေရးစာချ ပ်
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - CTBT)သို ြမန်မာ ိုင်ငံကအဖွဲ ဝင်အ ြဖစ်
အတည်ြပ ပါဝင်သည့်စာခန်လာ (Instrument of Ratification) ေပးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို
တက်ေရာက်ခဲ့ ပီး၊ ကုလသမဂဥပေဒေရးရာဌာန၊ ဒုတိယအတွင်းေရးမှ းချ ပ် Mr. Miguel de
Serpa Soares ထံသို အတည် ြပ ပါဝင်သည့် စာခန်လွာကို ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ
အခမ်းအနားသို CTBTO အမေဆာင် အတွင်းေရးမှ း Dr. Lassina Zerbo အပါအဝင်
ကုလသမဂဘက်မှ
တာဝန်ရှိသူများ ှင့်
ကုလသမဂအေထွေထွညီလာခံဆိုင်ရာ
ြမန်မာ
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ မှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ ကပါသည်။
ြမန်မာ ိုင်ငံသည် အဆိုပါစာချ ပ်သို ၁၉၉၆ ခု ှစ် ိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန၌ ပါဝင်
လက်မှတ်ေရးထိုး(Signature) ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါစာချ ပ်သို ိုင်ငံေပါင်း (၁၈၃) ိုင်ငံမှ
ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးထားြပီး၊ ိုင်ငံေပါင်း(၁၆၆) ိုင်ငံက အတည် ြပ ပါဝင်(Ratification) ထား ပီး
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ျ ကလီးယား လက်နက်စမ်းသပ်ေဖာက်ခွဲမအလုံးစုံ တားဆီးပိတ်ပင်ေရး
စာချ ပ်သို အတည်ြပ ပါဝင်လိုက် ြခင်းြဖင့် ြမန်မာ ိုင်ငံအစိုးရသစ်အေနဖ
ြ င့် ျ ကလီယားလက်နက်
မပ
ြ န် ပွားေရး ှင့် ျ ကလီယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းေရးတို ကို ေထာက်ခံအားေပးေကာင်း ိုင်ငံ
တကာသို ထပ်ေလာင်းအတည် ြပ ြပသ ိုင်ခဲ့ပါသည်။

ိုင်ငံ ြခားေရးဝန် ကီးဌာန
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန
**** ****

News Release
Myanmar ratifies the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

During the 71st Session of the United Nations General Assembly, the State
Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar Daw Aung San Suu Kyi
deposited the “Instrument of Ratification to the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty (CTBT)” to Mr. Miguel de Serpa Soares, Under-Secretary-General for
Legal Affairs of the United Nations, at the Treaty Event held at the United Nations
Headquarters at 4 pm on 21 September 2016. It was attended by concerned
officials from the United Nations including CTBTO Executive Secretary Dr. Lassina
Zerbo and Members of Myanmar Delegation to the United Nations General
Assembly.
Myanmar signed the Treaty on 25 November 1996. At present, a total of
183 states have already signed the Treaty and 166 states have ratified.
Myanmar’s ratification to the Treaty reflects its firm commitment to nuclear nonproliferation and nuclear disarmament.

Dated: 23 September 2016

