သတင််းထုတပ် ြန်ချက်

ကမ္ဘောဒီးယောီးနိုင်ငံ၊ ဖမ ောင်ပင်မ္ ြို့တွင် ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်မ ေ့္ှ ဩဂိုတ်လ ၆
ရက်မ ေ့အထ ကျင်ီးပပပ လိုပ်ခသ
ဲ့ ညဲ့် (၅၅)ကက္်မပ္ောက်အောဆယံ နိုင်ငံပခောီးမရီးဝ ်ကကီး္ျောီး အစည်ီး
အမဝီးနှငဲ့်

ဆက်စပ်အစည်ီးအမဝီး္ျောီးသိုေ့

ပိုဂ္ လ်ကသ
ို ော

ပ္ ်္ောနိုင်ငံက

အောဆယံဥကကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယောီးနိုင်ငံက

နိုင်ငံမရီးအရ

ဖတ်ကကောီးခဲ့ရော

ကိုယစ
် ောီး္ပပ သညဲ့်

အောဆယံပဋညောဉ်စောတ္်ီး

အပဒ
ို ်(၅)တွင် မဖော်ပပချက်နှငဲ့် သသောထင်ရှောီးစွော မသွဖည်မ သပဖငဲ့် ပ္ ်္ောနိုင်ငံ္ှ ကိုယစ
် ောီးလှယ်
တက်မရောက်ခဲ့ပခင်ီး ္ရှပါ။
ပ္ ်္ောနိုင်ငံသည် တူညဆနဒ(၅)ချက်ကိုတောဝ ်သ အောဆယံအဖွြို့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအမ ပဖငဲ့်
လက်ခံခဲ့ပါသည်။ ယင်ီးသိုေ့လက်ခံစဉ်ကလည်ီး ပ္ ်္ောနိုင်ငံ၏ ပပည်တွင်ီးတည်မင္်္ှုအမပေါ်္ူတည်မပီး
နိုင်ငံဲ့မကောင်ီးကျ ီးအတွက် အောဆယံပဋညောဉ်စောတ္်ီး၊ အောဆယံ

ည်ီးလ္်ီးနှငဲ့် အောဆယံစတ်ဓောတ်

တေ့န
ို ှငဲ့်အည မဆောင်ရွက်သွောီး္ည်ပဖစ်မကကောင်ီး ရှင်ီးလင်ီးစွော မပပောကကောီးခဲ့ပါသည်။ အဖွြို့ဝင်နိုင်ငံ္ျောီး၏
ပပည်တင
ွ ်ီးမရီးကစစကို ပပင်ပ္ှ္စွက်ဖက်မရီး၊ ္မနှောငဲ့်ယက
ှ ်မရီး၊ အဖွြို့ဝင်နိုင်ငံ္ျောီးအကကောီး နိုငဲ့်ထက်
စီး င်ီး္ှု္ရှမရီးစသညဲ့် “္ူ”္ျောီးကို အောဆယံအမ ပဖငဲ့်မလီးစောီးသငဲ့်မပီး ပ္ ်္ောနိုင်ငံသည် ္္၏
ပပည်တင
ွ ်ီးမရီးကစစကို ပ္ ်္ော နိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ခိုနှစ် ဖွြို့စည်ီးပံအ
ို မပခခံဥပမဒ၊ တည်ဆဥပမဒ၊ လိုပ်ထံိုီး
လိုပ် ည်ီး္ျောီးနှငဲ့်အည မဆောင်ရွက်မ ္ှုကို မလီးစောီးရ ်လိုပါသည်။
(၅၅)ကက္်မပ္ောက်
ထိုတ်ပပ ်ချက်ပါ

အောဆယံနင
ို ်ငံပခောီးမရီးဝ ်ကကီး္ျောီး

“ပ္ ်္ောနိုင်ငံ၏ပဖစ်မပေါ်တိုီးတက်္ှု္ျောီး”

အစည်ီးအမဝီးဆိုင်ရော

မခါင်ီးစဉ်မအောက်တင
ွ ်

ပူီးတွ

ပ္ ်္ောနိုင်ငံက

တူညဆနဒ(၅)ရပ် အမကောင်အထည်မဖော်ရောတွင် တီးို တက်္္
ှု ရှမကကောင်ီး မဖော်ပပချက်သည် ပ္ ်္ော
နိုင်ငံ၏ အ္ှ တ
် ကယ်ကက ီးပ္်ီးမဆောင်ရွက်မ ္ှု္ျောီးကို္ျက်ကွယ်ပပ ၍ လျစ်လျျူရှုရော မရောက်သညဲ့်
အတွက်က ေ့်ကွက်ပါသည်။
ပ္ ်္ောနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတွင်ီးမင္်ီးချ္်ီး၊ တည်မင္်္ှုရရှမရီးအတွက်ကက ီးပ္်ီးမ သကဲ့သိုေ့ တစ်ချ ်
တည်ီး္ှောပင်

တူညဆနဒ(၅)ရပ်

အမကောင်အထည်မဖော်ပခင်ီးကို

ကမ္ဘောဒီးယောီး၏ အထူီးကိုယစ
် ောီးလှယ်နှငဲ့် အပပ သမ

ော

လက်ရှအောဆယံ

ဥကကဋ္ဌ

ီးကပ်စောွ ပူီးမပါင်ီးမဆောင်ရွက် လျက်ရှ

ပါသည်။ ပ္ ်္ောနိုင်ငံ၌ ဒ္ိုကမရစပပ ်လည်မဖော်မဆောင်မရီးအတွက် အစိုီးရက မရှြို့လိုပ်င ်ီးစဉ်
(၅)ရပ်ချ္ှတ်ကော

နိုင်ငံမတော်စ္ံအိုပခ
် ျ ပ်မရီးမကောင်စဥကကဋ္ဌကိုယတ
် ိုင် ဦီးမဆောင်၍

မင္်ီးချ္်ီးမရီး

ကက ီးပ္်ီးအောီးထိုတ်္ှု္ျောီး မဆောင်ရွက်မ ပခင်ီးသည် သသောထင်ရှောီး သညဲ့် တီးို တက်္ှု တစ်ရပ်ပဖစ်
ပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလံိုီးတွင် ထောဝရမင္်ီးချ္်ီး္ှုရရှမရီးအတွက် နိုင်ငံမတော်စ္ံအိုပခ
် ျ ပ်မရီးမကောင်စ
ဥကကဋ္ဌသည်

တိုင်ီးရင်ီးသောီးလက် က်ကိုင်

(၁၀)ဖွြို့နှငဲ့်

မတွြို့

ဆံိုခဲ့မပီး၊

ညနှုင်ီးမရီးမကော်္တ

သည်လည်ီးတိုင်ီးရင်ီးသောီးလက် က်ကိုင်အဖွြို့္ျောီး၊ နိုင်ငံမရီးပါတ္ျောီး၊ မင္်ီးချ္်ီးမရီးကို လိုလောီးသညဲ့်
အပခောီးအဖွြို့အစည်ီး္ျောီးနှငဲ့်

(၇၅)

ကက္်

မတွြို့ဆံိုကော

တစ်နိုင်ငံလံိုီးမင္်ီးချ္်ီးမရီးရရှမရီးအတွက်

ပွငဲ့်လင်ီးစွောမဆွီးမနွီးလျက်ရှပါသည်။
အစိုီးရအမ ပဖငဲ့် မင္်ီးချ္်ီးမရီးရရှရ ်အတွက် အစွ္ီး် ကို ်ကက ီးပ္်ီးမ မသော်လည်ီး NUG နှငဲ့်
PDF

္ျောီးက

အကက္်ီးဖက်္္
ှု ျောီးကို

ဆက်လက်လိုပ်

မဆောင်မ မပီး

၎င်ီးတေ့၏
ို

အကက္်ီးဖက်

လိုပ်ရပ်္ျောီးမကကောငဲ့် အပပစ်္ဲ့ပပည်သူ္ျောီးစွော မသဆံိုီးဒဏ်ရောရ္ှု္ျောီးကိုလည်ီး အစိုီးရ္ှ အချ ်နှငဲ့်
တစ်မပပီးည တရောီးဝင်သတင်ီး္ျောီးထိုတ်ပပ ်အသမပီးခဲ့မပီးပဖစ်သည်။
သပ
ိုေ့ ါ၍

အောဆယံအဖွြို့ဝင်နိုင်ငံ္ျောီးနှငဲ့်

ပပင်ပနိုင်ငံ္ျောီးသည်

ပ္ ်္ောနိုင်ငံကို

ပံို္ှ ်

အမ အထောီးသိုေ့ ပပ ်လည်မရောက်ရှမရီးကူညရ ် အ္ှ တ
် ကယ် ဆနဒရှသည်ဆိုပါက အကက္်ီးဖက်
အဖွြို့အစည်ီး္ျောီးပဖစ်သညဲ့် NUG နှငဲ့် PDF တေ့န
ို ှငဲ့် ထမတွြို့ဆက်ဆံရ ် မပပောဆို္ှု္ျောီးနှငဲ့် အောီးမပီးသညဲ့်
လိုပ်ရပ်္ျောီးကို မရှောင်ရှောီးသွောီးရ္ည်ပဖစ်သည်။
တူညဆနဒ

(၅)ချက်

ကစစရပ်တစ်ခို္ောှ

AHA

အမကောင်အထည်မဖော်ရောတွင်

စင်တော္ှတစ်ဆငဲ့်

သသောထင်ရှောီးသညဲ့်

လူသောီးချင်ီးစော ော္ှု

မ ောက်ထပ်

အကူအည္ျောီးမပီးအပ်မ

ပခင်ီးပင်ပဖစ်ပါသည်။ လူသောီးချင်ီးစော ော္ှုအကူအည္ျောီးလိုအပ်မ သူ္ျောီးထံသိုေ့ ္ျှတ္ှုရမပ
ှ ီး ခွပခောီး
ဆက်ဆံ္ှု္ရှ

မပီးပေ့ိုမဆောင်ရွက်ရောတွင် မစတ ောဲ့ဝ ်ထ္်ီး္ျောီး၏ မ

ီးကင်ီးလံိုခခံ ္ှုကို အထူီးအမလီး

ထောီး၍ ဆက်လက်မဆောင်ရွက်သွောီး္ည်ပဖစ်ပါသည်။
သပိုေ့ ဖစ်ပါ၍
ပ္ ်္ောနိုင်ငံက

တူညဆနဒ(၅)ရပ်

အမကောင်အထည်မဖော်္ပှု ပ ်လည်သံိုီးသပ်သညဲ့်အခါတွင်

လက်မတွြို့မဆောင်ရွက်မ မသော

ထညဲ့်သွင်ီးစဉ်ီးစောီးမပီး

္ျှတစွော

သံိုီးသပ်ရ ်

ပကတအမပခအမ ္ျောီးကို

လိုအပ်ပါသည်။

တစ်ဖက်သတ်

္ှ ္
် ှ က
်
်က ်
သံိုီးသပ်ပခင်ီး္ျ ီး

္မဆောင်ရွက်သငဲ့်ပါ။
(၅၅)ကက္်မပ္ောက်

အောဆယံ

နိုင်ငံပခောီးမရီးဝ ်ကကီး္ျောီးအစည်ီးအမဝီးဆိုင်ရော

ပူီးတွထိုတ်

ပပ ်ချက်တွင် အကက္်ီးဖက်္ှုနင
ှ ဲ့် ရောဇဝတ်္ှုကျျူီးလွ ်သူ (၄)ဦီးအောီး ပပစ်ဒဏ်ချ္ှတ်ခဲ့သညဲ့် ကစစအောီး
စိုီးရ္်မကကောင်ီး မဖော်ပပခပဲ့ ခင်ီးနှငဲ့် ္မလီးရှောီး၊ အင်ဒို ီးရှောီး၊ ဖလစ်ပိုင်၊ ထိုင်ီးနှငဲ့် စင်ကောပူတ္
ိုေ့ ှ AICHR
ကိုယစ
် ောီးလှယ်္ျောီးက မဝဖ ်ပပစ်တင်သညဲ့် ပူီးတွထိုတ်ပပ ်ချက်တတ
ိုေ့ ွင် ယင်ီးပပစ်္က
ှု ျျူီးလွ ်သူ္ျောီးကို
“နိုင်ငံမရီးတက်ကကွသူ္ျောီးအပဖစ်” မဖော်ပပချက်သည် ပကတအမပခအမ ္ှ ်္ဟိုတ်

္ှ ်က ်္ှု္ရှ

လွ္ှောီး မ ၍က ေ့်ကွက်ပါသည်။
ရောဇဝတ်္ှုကျျူီးလွ ်သူတရောီးခံ(၄)ဦီးသည်

ဒ္ိုကမရစတက်ကကွလှုပရ
် ှောီးသူ္ျောီး၊

နိုင်ငံမရီး

တက်ကကွ လှုပ်ရောှ ီးသူ္ျောီးပဖစ်ပခင်ီးမကကောငဲ့် ၎င်ီးတေ့အ
ို ောီး မသဒဏ် အပပစ်ဒဏ်ချ္ှတ် ခံရပခင်ီး ္ဟိုတ်
နိုင်ငံမတော်အတွင်ီး အပပစ်္ဲ့ပပည်သူ္ျောီးအောီး ရက်စက်မပီး လူ္ဆ ်သညဲ့် သတ်ပဖတ်ကျျူီးလွ ်္ှု္ျောီးနှငဲ့်
အကက္်ီးဖက်လိုပရ
် ပ်္ျောီး ကျျူီးလွ ်ရောတွင် စ္ံမဆောင်ရွက်ပခင်ီး၊ ပူီးမပါင်ီးကကံစည်ပခင်ီး၊ ကိုယတ
် ိုင်
ပါဝင်ကျျူီးလွ ်ပခင်ီးတေ့ိုမကကောငဲ့် ဥပမဒနှငဲ့်အည ထမရောက်စွော အမရီးယူပခင်ီးပဖစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သတ
ိုေ့ ရောီးဥပမဒအရ အမရီးယူခဲ့ရမကကောင်ီးကို အောဆယံဥကကဋ္ဌနှငဲ့် အဖွြို့ဝင်နိုင်ငံ္ျောီးထံ
သက်မသအမထောက်အထောီး္ျောီးနှငဲ့်တကွ

ရှင်ီးလင်ီးသညဲ့်စော္ျောီး

ပ္ ်္ောနိုင်ငံက

မပီးပေ့ထ
ို ောီး

ခဲ့မသော်လည်ီး ယခိုကဲ့သိုေ့ “နိုင်ငံမရီးတက်ကကွလှုပရ
် ှောီးသူ္ျောီး” အပဖစ် ပူီးတွထိုတ်ပပ ်ချက်တွင် သံိုီးနှု ်ီး
မဖော်ပပပခင်ီးသည် မလျော်က ်္္
ှု ရှပါ။
ပ္ ်္ောနိုင်ငံသည် ္္တခ
ိုေ့ ျ္ှတ်ထောီးမသော ဦီးစောီးမပီး မရှြို့လိုပင
် ်ီးစဉ် (၅)ရပ်ကို ဆက်လက်
အမကောင်အထည်မဖော်မဆောင်ရွက်သွောီး္ည်ပဖစ်ပါသည်။ အောဆယံနှငဲ့်လည်ီး အောဆယံ ပဋညောဉ်
စောတ္်ီးပါ အမပခခံ “္ူ”္ျောီး၊ အမလဲ့အထ္ျောီးနှငဲ့်အညဆက်လက် ပူီးမပါင်ီးမဆောင်ရွက် သွောီး္ည်
ပဖစ်ပါသည်။

အောဆယံ

တူညဆနဒ

(၅)ရပ်ကိုလည်ီး

ပ္ ်္ောပင
ို ်၊

ပ္ ်္ောဦီးမဆောင်္ပှု ဖငဲ့်

လက်ရှအောဆယံဥကကဋ္ဌ၏ အထူီးကိုယစ
် ောီးလှယ်နှငဲ့်အတူ ္္နိုင်ငံ၏ အချ ပ်အပခော အောဏောပင
ို ်ဆိုင်္က
ှု ို
္ထခိုက်မစ

ညနှုင်ီးပူီးမပါင်ီးမဆောင်ရွက်သွောီး္ည်ပဖစ်ပါသည်။

မရရှညခ
် ိုင်္ောမသော အောဆယံအဖွြို့အစည်ီးပဖစ်မစရ ်အတွက် အောဆယံပဋညောဉ် စောတ္်ီးတွင်
ပါရှသညဲ့်

သောတူည္ျှရှ္ှု၊

အောီးလံိုီးပါဝင်နိုင်္၊ှု

အချ ပ်အပခောအောဏော

ပင
ို ်ဆိုင်္ှုတစ်နိုင်ငံ၏

ပပည်တင
ွ ်ီးမရီးကို တစ်နိုင်ငံက ဝင်မရောက်္စွက်ဖက်မရီးတေ့က
ို ို မလီးစောီးလိုက် ောမရီးစသညဲ့် အမပခခံ
္ူ္ျောီးကို အောဆယံ အဖွြို့ဝင်နိုင်ငံ္ျောီးကလည်ီး လိုက် ောပါ္ှသောလျှင်အောဆယံ၏ အချက်အချောကျ္ှုနှငဲ့်
စိုစည်ီးညညွတ္
် ှုကို ထ ်ီးသ္်ီးနိုင်္ည်ဟို ယံိုကကည်ပါသည်။
သပိုေ့ ဖစ်ပါ၍

(၅၅)ကက္်မပ္ောက်

အောဆယံနင
ို ်ငံပခောီးမရီးဝ ်ကကီး္ျောီးအစည်ီးအမဝီး

အမပီး

ထိုတ်ပပ ်ခသ
ဲ့ ညဲ့် မကကညောချက်ပါ ပ္ ်္ောနိုင်ငံမရီးကစစနှငဲ့်ပတ်သက်သညဲ့် စောပဒ
ို ်အမပေါ် ပ္ ်္ောနိုင်ငံ
အမ ပဖငဲ့် လက်္ခံပယ်ချပါမကကောင်ီးမဖော်ပပအပ်ပါသည်။

နိုင်ငံပခောီးမရီးဝ ်ကကီးဌော
မ ပပည်မတော်
ရက်စွ၊ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လ ၅ ရက်

Press Release

Myanmar received the invitation from Cambodia, the current Chair of ASEAN, to
the non-political representative from Myanmar to attend the 55th ASEAN Foreign
Ministers’ Meeting and related Meetings from 31 July 2022 to 6 August 2022 in Phnom
Penh, Cambodia. Myanmar didn’t participate in the 55th AMM and related meetings as it
is obviously contradictory to the Article 5 of the ASEAN Charter on “Rights and
Obligations”.
Myanmar accepted the ASEAN five-point consensus as a responsible member of
ASEAN. When the ASEAN five-point consensus was discussed, Myanmar clearly stated that
it will be undertaken based on evolving domestic situation of the country, the interest of
the country, and the principles of ASEAN Charter and ASEAN Way and ASEAN spirit. ASEAN
should respect the right of every Member State refraining from interferences in internal
affairs of fellow member states, subversion and coercion. ASEAN should also respect
Myanmar’s efforts to manage its internal affairs in line with the State Constitution (2008),
existing law and regulations of one country.
The Ministry objects to the usage of a “lack of progress” on the implementation of
ASEAN five point consensus stated in the paragraph on “Developments in Myanmar” in
the Joint Communiqué of the 55th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting as it neglects
Myanmar’s efforts on its implementation.
Myanmar never fails in its endeavors to find a peace and tranquility in the country
while closely and constructively cooperating with special envoy of the current ASEAN
Chair in the implementation of the five-point consensus. Ongoing peace efforts led by the
Chairman of the State Administration Council himself, is a notable progress. In order to
achieve enduring peace for the entire nation, the Chairman of the State Administration
Council met with leaders of ten Ethnic Armed Organizations (EAOs), and the Peace
Negotiation Committee met with EAOs, political parties and peace-seeking organizations
75 times and had frank discussion with them to achieve peace across the country.
The Government has always been providing timely information on the terrorist
activities of NUG and PDF and the loss of innocent lives and damages caused by those
activities despite government’s all out efforts for peace in every corner of the country.
If ASEAN member States and external partners genuinely wish to help Myanmar in
restoring normalcy, they should not encourage engaging with the terrorist groups such
as NUG and PDF and should avoid any actions that could encourage terrorism.

Provision of Humanitarian Assistance through AHA Centre is another tangible
progress made under five-point consensus. While giving special consideration to the
safety and security of humanitarian personnel, Myanmar government will continue
facilitating delivery of broader humanitarian assistance to the people in equitable and
non-discriminatory manner.
Therefore, ASEAN should avoid any one-sided assessment on the implementation
of the five-point consensus. Progress of implementation of ASEAN five-point consensus
should be assessed in objective and fair manner based on the factual updates and
situations on the ground.
The Ministry strongly objects and rejects on the Joint Statement issued by the
AICHR representatives of Malaysia, Indonesia, the Philippines, Thailand and Singapore
and some ASEAN member states’ expression of their concerns on the execution of four
criminals as they are incorrectly referred them as “political activists”.
Those criminals are executed not because of being democracy activists but
because of they are found guilty of masterminding, inciting, supporting, arming and
committing terrorist activities which caused tremendous loss of innocent lives. It is
inappropriate to express those four criminals as “political activists”. Myanmar already
explained and sent letters to the Chair and other ASEAN member states about the terrorist
activities of those four criminals along with actual facts and data.
Myanmar will continue to implement its Five-Point Future Plan and will also
constructively cooperate with ASEAN while adhering to the important principles
enshrined in the ASEAN Charter and in line with ASEAN practices. Myanmar will continue
facilitating and cooperating with the special envoy of the current ASEAN Chair in
implementation of the ASEAN five-point consensus by Myanmar-owned and Myanmar-led
process without compromising its national sovereignty.
Myanmar believes that ASEAN can maintain its unity and centrality in the longterm only if all ASEAN member states respect the provisions and basic principles of ASEAN
Charter, especially equality, inclusiveness, sovereignty and non-interference in the
internal affairs of ASEAN member States.
Therefore, Myanmar rejects and dissociates the paragraph on “Developments in
Myanmar” in the Joint Communiqué of the 55th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting.
Ministry of Foreign Affairs
Nay Pyi Taw
Date, 5 August 2022

