
သတင််းထုတပ်ြန်ချက် 

အင်ဒုိန ်းရှာ်းနိုင်ငံပခာ်းရရ်းဝန်ကက ်းက ပြန်ြာနိုင်ငံနှငဲ့် ြတ်သက်၍ ရပြာကကာ်းခ ဲ့သညဲ့်ကိစ္စ 

 

အင်ဒ ိုနီီးရ ာီးန ိုင်ငံ၊ န ိုင်ငံခ ာီးရရီးဝန်က ီီး ရတ်န ိုမာဆူဒီသည ်၁၁-၁-၂၀၂၃ ရ ်၊ နံန ်ပ ိုင်ီးတွင် 

အင်ဒ ိုနီီးရ ာီးန ိုင်ငံ၊ န ိုင်ငံခ ာီးရရီးဝန်က ီီးဌာန၌ ပံိုမ န်သတင်ီးထိုတ်ခပန် ျ ်ခြင ် Annual Press 

Statement ရခပာက ာီး   ပပီီး၊ ထ ိုသ ိုို့ရခပာက ာီးရာ၌ ခမန်မာန ိုင်ငံန င ်ပတ်သ ်၍ ထည ်သွင်ီး ရခပာက ာီး 

   ရက ာင်ီး ခမန်မာန ိုင်ငံခ ာီးရရီးဝန်က ီီးဌာနမ  သ ရ  ရသည။် 

ခမန်မာန ိုင်ငံအရနခြင ် အသ ရပီးထိုတ်ခပန်   ပပီီးခြစ်သည ် ရအာ ်ရြာ်ခပပါ ရပ်တည် ျ ်မျာီး 

အတ ိုင်ီး ဆ ်လ ်ရပ်တညရ်ဆာင်ရွ ်သွာီးမည်ခြစ်ရက ာင်ီး ထပ်ရလာင်ီးအသ ရပီးရြာ်ခပအပ်သည်- 

( ) ခမန်မာန ိုင်ငံသည် အာဆီယံ၏ တူညီဆနဒ (၅)  ျ ် အရ ာင်အထည်ရြာ်ခ င်ီး  ို 

မ မ န ိုင်ငံ၏ အမျ  ျုီးသာီးရရီး အ ျ  ျုီးစီီးပွာီး၊ အ ျျုပ်အခ ာ အာဏာပ ိုင်ဆ ိုင်မှုန င ် တစ်န ိုင်ငံ၏ ခပည်တွင်ီး 

ရရီး  ို အြွ ွဲ့ဝင် တစ်န ိုင်ငံမ  မစွ ်ြ ်ရရီး စသည ် အရခ  ံမူမျာီးန င ်အညီ စွ ပမ စာွ ရဆာင်ရွ ် 

လျ ်ရ  သည။်  

( ) ခမန်မာန ိုင်ငံတွင် ပါတီစံိုဒီမ ို ရရစီ ခပန်လည်ရြာ်ရဆာင်ရရီးအတွ ် ၂၀၀၈  ိုန စ် 

ြွ ွဲ့စညီ်းပံို အရခ  ံဥပရဒန င ်အညီ ရရ ွဲ့လိုပင်န်ီးစဉ် (၅) ရပအ်ာီး လွတ်လပ်သည ် အ ျျုပ်အခ ာ 

အာဏာပ ိုင်န ိုင်ငံ တစ်န ိုင်ငံအခြစ် ဆ ်လ ်က  ျုီးပမ်ီးရဆာင်ရွ ်သွာီးမည်ခြစ်သည။်  

(ဂ) အာဆီယံသည ် စည်ီးမျဉ်ီး  ိုအရခ  ံသည ် အြွ ွဲ့အစည်ီးခြစ်သညန် င ်အည ီ အာဆီယံ 

ပဋ ညာဉ်စာတမ်ီးပါ ခပဋ္ဌာန်ီး ျ ်မျာီးန င ် အာဆီယံအရခ  ံမူမျာီးန င ်အညီ တ တ  ျ ျ ရလီးစာီး 

လ ို ်နာရန် လ ိုအပ်ပပီီး ခမန်မာအစ ိုီးရမ  ရက ညာထာီးသည ် မည်သည ် အက မ်ီးြ ်အြွ ွဲ့မျာီး၊ 

မတရာီးအသင်ီးမျာီးန င ်မျှ ထ ရတွွဲ့ဆ ်ဆံခ င်ီး မခပျုရန် လ ိုအပ်ရက ာင်ီး  ို ထပ်ရလာင်ီး သတ ရပီး 

တ ို ်တနွ်ီးသည။် 

 

န ိုင်ငံခ ာီးရရီးဝန်က ီီးဌာန 

ရနခပည်ရတာ် 

ရ ်စွ ၊ ၂၀၂၃  ိုန စ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရ ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Press Release 

Myanmar Position on the Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs, 

Indonesia, 11 January 2023 

 

The Ministry of Foreign Affairs, Myanmar observed that the Annual Press 

Statement of the Minister for Foreign Affairs, Indonesia was held on 11 January 2023 in 

Jakarta, Indonesia. The Ministry learnt that matters relating to Myanmar were mentioned 

during the delivery of the press statement made by Retno Marsudi. 

In this connection, the Ministry reiterated Myanmar’s position as follows; 

(a) Myanmar will implement ASEAN’s five-point consensus in line with the 

fundamental principles of upholding its national interest, sovereignty and non-

interference of the internal affairs of the member states.  

(b) Myanmar will continue its efforts in implementation of the Five-Point Roadmap 

to restore the multiparty democratic system in line with the 2008 State Constitution as 

an independent and sovereign state. 

(c) Myanmar again urged ASEAN as a rule-based organization, to follow the 

provisions of the ASEAN Charter and its fundamental principles and not to engage with 

any terrorist groups and unlawful associations which had been declared by the 

Government of Myanmar. 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw  

Date, 12 January 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


