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နိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကီြားမ ာြား၏
က င်ြားပ ဲ့ ာ

အထြားအစည်ြားအရဝြားကို

နိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကီြားဌာန

၁၅-၁၀-၂၀၂၁

ခပည်ရထာင်စိုဝန်ကကီြား

က်ရနေ့တွင်

ဉီြားဝဏ္ဏရမာင်လွင်

တက်ရ ာက် ဲ့ပါသည်။ အစည်ြားအရဝြားတွင် အာဆီယံဥကကဋ္ဌ၏ ခမန်မာနိုင်ငံဆိုင် ာ အထြားကိုယစ
် ာြားလှယ်က
ခမန်မာနိုင်ငံသိုေ့ သွာြားရ ာက် န် ၎င်ြား၏

ီြားစဉ်ကို ခမန်မာအစိုြား နှငဲ့် ညနှိုင်ြားရဆာင် ွက် ဲ့မှို အရခ အရနကို

ှင်ြားလင်ြားရခပာကကာြား ဲ့ပါသည်။
အဆိုပါရခပာကကာြား က်နှငဲ့်

စပ်လ ဉ်ြား၍

ခပည်ရထာင်စိုဝန်ကကီြားက

ကိုယစ
် ာြားလှယ်၏ ခမန်မာနိုင်ငံသိုေ့ လာရ ာက်မညဲ့် ပထမဆံိုြား
အထြားကိုယစ
် ာြားလှယ်နှငဲ့်

နီြားကပ်စာွ

ပြားရပါင်ြား

တ ာြားဥပရဒစိုြားမြားို မှိုတိုေ့ကို ထညဲ့်သွင်ြားစဉ်ြားစာြားငပီြား

ခမန်မာနိုင်ငံ

အရနခဖငဲ့်

အထြား

ီြားစဉ် ခဖစ်ရခမာက်ရ ြားအတွက် ခမန်မာဘက်မှ

ရဆာင် ွက် ဲ့ရကကာင်ြား၊

ခပည်တွင်ြား

တည်ငငမ်ရအြား မ်ြားမှို၊

ီြားစဉ်ရအာင်ခမင်ရစရ ြားနှငဲ့် အခပြုသရဘာ လဒ်မ ာြား

ှရစရ ြား

အတွက် အတတ်နိုင်ဆံိုြား ပြားရပါင်ြားရဆာင် ွက် ဲ့ပါရကကာင်ြား၊ အထြားကိုယစ
် ာြားလှယ်အရနခဖငဲ့် ခမန်မာနိုင်ငံသိုေ့
လာရ ာက်မညဲ့် ၎င်ြား၏ ပထမဆံိုြား

ီြားစဉ်တင
ွ ် ခမန်မာနှငဲ့် နှစ်ဖက်ယံိုကကည်မှို

ှရ ြားကို အရလြားရပြား ရဆာင် ွက်

သငဲ့်ရကကာင်ြားနှငဲ့် ခမန်မာနိုင်ငံအရနခဖငဲ့် အထြားကိုယ်စာြားလှယ်နှငဲ့် ပြားရပါင်ြားရဆာင် ွက်သွာြားမည်ခဖစ်ရကကာင်ြား
ရခပာကကာြား ဲ့ပါ သည်။
အစည်ြားအရဝြားတွင် မကကာမီ က င်ြားပမညဲ့် အာဆီယံထပ်သီြားအစည်ြားအရဝြားသိုေ့ ခမန်မာနိုင်ငံမှ ကိုယစ
် ာြားခပြု
တက်ရ ာက်မညဲ့်ကစစနှငဲ့် တက်ရ ာက်ပါက မည်သညဲ့်အဆငဲ့် တက်ရ ာက် န်ကစစကို အာဆီယအ
ံ ဖွွဲ့ဝင်
နိုင်ငံအ ြုွဲ့က ရဆွြားရနွြားရခပာကကာြား ဲ့ပါသည်။
အာဆီယအ
ံ စည်ြားအရဝြားမ ာြား

တက်ရ ာက်ရ ြားနှငဲ့်

ကိုယစ
် ာြားခပြုမှိုကစစ

ရခပာကကာြား က်မ ာြား

ပတ်သက်၍ ခပည်ရထာင်စိုဝန်ကကီြားက ယင်ြားကစစကို ရဆွြားရနွြား န် အာဆီယံ၏ ပဋညာဉ်စာတမ်ြားနှငဲ့် အရခ

နှငဲ့်
ံမ

မ ာြားတွင် ခပဌာန်ြားထာြားခ င်ြား မ သခဖငဲ့
ှ
် ရဆွြားရနွြား န် မလိုအပ်ရကကာင်ြား၊ လက် ှခမန်မာအစိုြား သည် ဖွွဲ့စည်ြားပံို
အရခ

ံဥပရဒနှငဲ့်အညီ နိုင်ငံရတာ်၏ အာဏ္ာကို

အိုပ် ြုပ်ရနမှိုအရပေါ် ဥပရဒရကကာင်ြားအ
ကိုယစ
် ာြားလှယ်၏

ီြားစဉ်ကို

ရဘြားထွက်ဆိုြားက ြုြားမ ာြားသာ

ယက ငဲ့်သံိုြားရနသညဲ့် အစိုြား ခဖစ်ရကကာင်ြား၊ ခမန်မာအစိုြား ၏

ရမြား ွန်ြားထိုတ် န် အရကကာင်ြားမ ရကကာင်
ှ
ြား၊ ယ ိုကစစနှငဲ့် အထြား

တ်ဆက်ရဆာင် ွက်ခ င်ြားသည် ခမန်မာနိုင်ငံအရပေါ် ဖအာြားရပြားခ င်ြား ခဖစ်သခဖငဲ့်
ခဖစ်ရစမည်ခဖစ်ရကကာင်ြားနှငဲ့်

တညီဆနဒမ ှဘ

ရဆာင် ွက် ဲ့မှိုအရပေါ်

ခမန်မာမှ

သရဘာမတရကကာင်ြားနှငဲ့် ယင်ြားကနေ့်ကွက် က်ကို မှတ်တမ်ြားတင်ရပြား န် ရခပာကကာြား ဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အာဆီယံနင
ို ်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကီြားမ ာြား၏ အထြားအစည်ြားအရဝြားတွင် အာဆီယအ
ံ ဖွွဲ့ဝင် နိုင်ငံအ ြုွဲ့က
ရဆွြားရနွြားရခပာကကာြား ဲ့သညဲ့် အာဆီယံအစည်ြားအရဝြားမ ာြား တက်ရ ာက်ရ ြားကစစအပါအဝင် ကိုယစ
် ာြားခပြုမှိုဆိုင် ာ
ကစစမ ာြားနှငဲ့် တညီဆနဒမ ှဘ ရဆာင် ွက် ဲ့မှိုမ ာြားသည် အာဆီယံ၏ ပဋညာဉ်စာတမ်ြားနှငဲ့် အရခ

ံမမ ာြားတွင်

ခပဌာန်ြားထာြားမှို မ ခှ င်ြား၊ အာဆီယံ၏ ည် ွယ် က်တန
ိုေ့ ှငဲ့် ဆနေ့်က င်ရကကာင်ြား ရတွွဲ့ ှ သညဲ့်အတွက် ခမန်မာနိုင်ငံ
အရနခဖငဲ့် လွန်စွာစတ်ပ က်မငပီြား၊ ခပင်ြားထန်စွာ ကနေ့်ကွက်ပါသည်။
ရဒသတွင်ြား မဟာဗ ျူဟာအ

အာြားငပြုင်မှိုမ ာြား ပမ
ို ိုခဖစ်ရပေါ်ရန န်တွင် အာဆီယံ၏ အစဉ်အလာ

ရကာင်ြားမ ာြားခဖစ်သညဲ့် မတကွခပာြားမှိုမ ာြားကို အရခ

ံငပီြား အာဆီယံ၏ စည်ြားလံိုြားညီညွှတမ
် ှိုကို တည်ရဆာက် ဲ့မှိုနှငဲ့်

မတညီမမ
ှို ာြားကို ရဆွြားရနွြားတင
ို ်ပင်ငပီြား တညီဆနဒခဖငဲ့် ရဆာင် ွက်မမ
ှို ာြားကို ပစ်ပယ် ဲ့ခ င်ြားသည် အာဆီယံ၏

စည်ြားလံိုြားညည
ီ ွှတမ
် ှို၊ ဗဟိုခပြုမှိုကို ထ ိုက်ရစမညဲ့် ရဘြားထွက်ဆိုြားက ြုြားမ ာြား ခဖစ်ရပေါ်မည်ခဖစ်ပါရကကာင်ြား သတရပြား
ရဖာ်ခပအပ်ပါသည်။
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Press Release
(16-10-2021, Nay Pyi Taw)
The Union Minister for Foreign Affairs U Wunna Maung Lwin participated in the Emergency
ASEAN Foreign Ministers’ Meeting held via video conference on 15-10-2021. At the meeting, H.E.
Dato Erywan Pehin Yusof, the special envoy of the ASEAN Chair briefed about the coordination
processes done with the Government of Myanmar for his visit to Myanmar.
In response to the briefing by the special envoy, the Union Minister explained that Myanmar
had closely cooperated and coordinated with the special envoy to materialize his very first trip to
Myanmar. While considering the rule of law and internal stability, Myanmar has also extended its
full facilitation for the success of his visit and for productive outcomes. While encouraging the
special envoy to build trust and confidence with Myanmar during his first visit, the Union Minister
reiterated the continued cooperation with the Special Envoy.
At the meeting, some ASEAN Member States discussed on the matter of Myanmar’s
representation and the level of representation at the upcoming ASEAN Summit and related
Summits.
In response, the Union Minister reminded that such discussions were not necessary as there
is no provision in ASEAN Charter and its principles on such matter. The Union Minister stated that
the legality and constitutionality of the Government of Myanmar should not be questioned as the
Government has been undertaking state responsibilities in accordance with the State
Constitution. Linking the matter of Myanmar’s representation at the ASEAN Summit with the visit
of the Special Envoy would be counterproductive as it is merely putting pressure on Myanmar.
The Union Minister also put on the record of the meeting that Myanmar objected the decision
made by ASEAN without reaching the consensus.
Myanmar is extremely disappointed and strongly objected the outcomes of the Emergency
Foreign Ministers’ Meeting as the discussions and decision on Myanmar’s representation issue was
done without consensus and was against the objectives of the ASEAN, the ASEAN Charter and its
principles.
At the juncture of emerging strategic competition in the region, ignoring the ASEAN’s good
traditions of fostering Unity in Diversity and resolving differences through consultations and
consensus would greatly affect the unity and centrality of the ASEAN.
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