သတင််းထုတပ် ြန်ချက်
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေော်ဝါရီလ (၁၇)ရက်ဖ ေ့တွင် ကဖ္ဘောဒီီးယောီးနုင်ငံ၊ ေဖ ောင်ပင်မ္ ြို့၌ အောဆီယံ
နုင်ငံခခောီးဖရီးဝ ်ကကီီး္ ောီး၏ သီီးသ ေ့်အစည်ီးအဖဝီးကု ကဖ္ဘောဒီီးယောီးနုင်ငံကလက်ခံ က င်ီးပသွောီး္ည်
ခေစ်ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အောဆီယံဥကကဋ္ဌအခေစ် ပထ္ဆံုီးအကက္် လက်ခံက င်ီးပသည် အောဆီယံ
နုင်ငံခခောီးဖရီးဝ ်ကကီီး္ ောီး၏ သီီးသ ေ့်အစည်ီးအဖဝီးတွင် အောဆီယံအေွြို့ဝင်နုင်ငံ္ ောီးခေစ်သည် ဘရူနုင်ီး၊
ကဖ္ဘောဒီီးယောီး၊ အင်ဒု ီီးရှောီး၊ လောအု၊ ္ဖလီးရှောီး၊ ခ္ ်္ော၊ ေလစ်ပုင်၊ စင်ကောပူ၊ ထုင်ီး နှင်
ဗီယက် ္်နုင်ငံတုေ့ စံုညစ
ီ ွော ပါဝင် တက်ဖရောက်ရ ် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အောဆီယံဥကကဋ္ဌခေစ်သည် ကဖ္ဘောဒီီးယောီး
နုင်ငံက ကက ီးပ္်ီး ဖဆောင်ရွက်္က
ှု ု ခ္ ်္ောက အသအ္ှတ်ခပ ပါသည်။
အဆုပါအစည်ီးအဖဝီးသုေ့

အောဆီယအ
ံ ေွြို့ဝင်နုင်ငံ္ ောီးအောီးလံုီး

ပါဝင်တက်ဖရောက်နုင်ဖရီး

အောဆီယံဥကကဋ္ဌ အဖ ခေင် ည်ီးလ္်ီး္ ီးစံုခေင် ကက ီးပ္်ီးဖဆောင်ရွက်လ က်ရှဖသော်လည်ီး အခ ြို့အောဆီယံ
အေွြို့ဝင်နုင်ငံ္ ောီးက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖအောက်တုဘောလ ၁၅ ရက်ဖ ေ့က က င်ီးပခသည် အောဆီယံ
နုင်ငံခခောီးဖရီးဝ ်ကကီီး္ ောီး၏
တစ်ေက်သတ်

အဖရီးဖပေါ်အစည်ီးအဖဝီးတွင်

ဆံုီးခေတ်ခသည်

ခ္ ်္ောနုင်ငံက

ယခင်အောဆီယံ

နုင်ငံဖရီးအရ

အလှည်က ဥကကဋ္ဌက

ကုယစ
် ောီး္ခပ သည်

ပုဂ္ လ်ကု

သောေတ်ကကောီးသွောီးရ ် ဆံုီးခေတ်ခ က်ကု ဆက်လက် ဆုပက
် ုင်ထောီးသည်ကု ဖတွြို့ရပါသည်။ အဆုပါ
ဆံုီးခေတ်ခ က်သည်

နုင်ငံ္ ောီး၏

အခ ပ်အခခောအောဏော

ပင
ု ်ဆုင်္၊ှု

တ ်ီးတူရည်တရ
ူ ှ္ှုစသည်

အောဆီယံပဋညောဉ်စောတ္်ီး၊ အဖရှြို့ဖတောင်အောရှ ခ စ်ကကည်ဖရီးနှင် ပူီးဖပါင်ီးဖဆောင်ရွက်ဖရီးစောခ ပ်၊
မင္်ီးခ ္်ီးစွောအတူ ယှဉ်တွဖရီး္ူကကီီး (၅)ခ က်၊ ကုလသ္ဂ္ပဋညောဉ်စောတ္်ီးပါ အဖခခခံ္ူ္ ောီးနှင်
ခ္ ်္ောနုင်ငံခခောီးဖရီး္ူဝါဒတေ့န
ု ှင်

ဖသွေည်ဖ သည်အတွက်

မပီီးခသည်နှစ်

ဖအောက်တုဘောလက

က င်ီးပခသည် (၃၈)ကက္်နှင် (၃၉)ကက္်ဖခ္ောက် အောဆီယံ ထပ်သီီးအစည်ီးအဖဝီး္ ောီးနှင် ဆက်စပ်
အစည်ီးအဖဝီး္ ောီးတွင် ခ္ ်္ောနုင်ငံက ပါဝင် တက်ဖရောက်နုင်္ှု ္ရှခခခင်ီးခေစ်ပါသည်။
ခ္ ်္ောနှင် အောဆီယံအကကောီး ပူီးဖပါင်ီးဖဆောင်ရွက်ဖရီး တီးု တက်္ရ
ှု ရှရ ် အောဆီယံ ဥကကဋ္ဌနှင်
ခ္ ်္ောနုင်ငံတုေ့က ္ည်သုေ့ပင်ကက ီးပ္်ီးဖစကော္ူ ခ္ ်္ောနုင်ငံက “္ူ”အရ လက်္ခံ နုင်သည် ယခင်
ဆံုီးခေတ်ခသည်အဖခခအဖ သုေ့ ခပ ်လည်ဖရောက်ရှလောသည်ကု စတ်္ဖကောင်ီး စွောဖတွြို့ရပါသည်။
သခုေ့ ေစ်ပါ၍

အောဆီယံတင
ွ ်

နုင်ငံတုင်ီး

တ ်ီးတူရည်တူ

ပါဝင်တက်ဖရောက်

ခွင်ရဖရီးဟူ
ှ
သည်

္ူနင
ှ ်ထံုီးတ္်ီးစဉ်လော္ ောီးကု ဖသွေည်ဖ သည်အတွက် ္လ္ဖရှောင်သောဖသော အဖခခအဖ ဖကကောင်
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ဖ ေ့တွင် က င်ီးပခပ လုပ်္ည် အောဆီယံနင
ု ်ငံခခောီးဖရီးဝ ်ကကီီး္ ောီး၏
သီီးသ ေ့်အစည်ီးအဖဝီးသုေ့ ခ္ ်္ောနုင်ငံက ပါဝင် တက်ဖရောက်နုင်္ည်္ဟုတ်သကသုေ့ နုင်ငံဖရီးအရ
ကုယစ
် ောီး္ခပ သည် ပုဂ္ လ်ကုလည်ီး ဖစလတ်တက်ဖရောက်ဖစနုင်္ည်္ဟုတ်ဖကကောင်ီး ဖေော်ခပအပ်
ပါသည်။

ခ္ ်္ောနုင်ငံအဖ ခေင် အောဆီယံပဋညောဉ်စောတ္်ီးပါ တ ်ီးတူရည်တရ
ူ ှရ္ည် “္ူ” နှင်အညီ
လက်ရှအောဆီယံအလှည်က ဥကကဋ္ဌအပါအဝင် အေွြို့ဝင်နုင်ငံ္ ောီးနှင် အခပ သဖဘော ဆက်လက်ထဖတွြို့
ပူီးဖပါင်ီးဖဆောင်ရွက်သွောီး္ည်ခေစ်ပါသည်။
နုင်ငံခခောီးဖရီးဝ ်ကကီီးဌော
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်

Press Release
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar takes note
that the Cambodia will be hosting the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Retreat (AMM
Retreat) in Phnom Penh on 17 February 2022. Myanmar recognizes that Cambodia, as the
ASEAN Chair for 2022, has endeavored to ensure that all members of ASEAN comprising
of Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the
Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam participate in the AMM Retreat, which is
the first meeting for the ASEAN Chair in 2022.
Despite numerous attempts by the ASEAN Chair to ensure all members of ASEAN
to participate at the AMM Retreat, some members are still holding on to the unilateral
decision taken by the previous Chair at the Emergency ASEAN Foreign Ministers’ Meeting
which was held on 15 October 2021 that only a non-political representative should be
invited to participate. Since that decision was contrary to the principles of national
sovereignty and equality as stipulated in the ASEAN Charter, the Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia (TAC), the Five Principles of Peaceful Coexistence, and the
Charter of the United Nations, as well as the Myanmar’s Foreign Policy, Myanmar was not
able to participate in the 38th and 39th ASEAN Summit and Related Summits, held in
October last year.
Despite the efforts made by the ASEAN Chair and Myanmar to promote
cooperation in ASEAN, it is regrettable to see the return of the decision made last year
which Myanmar in principle is unable to accept. In this regard, Myanmar’s inability to
participate or even designate a non-political representative to the AMM Retreat which will
be held on 17 February 2022 is inevitable since it contradicts the principles and practice
of equal representation in ASEAN.
Myanmar, while upholding the principle of equality as stipulated in the ASEAN
Charter, will continue to extend constructive engagement with the current ASEAN Chair,
including with all ASEAN Member States.
Ministry of Foreign Affairs
Dated, 14 February 2022

