အာဆီယံနင
ို ်ငံခြာြားရ ြားဝန်ကကီြားမျာြား၏ သီြားသန်အစည်ြားအရဝြား ကျင်ြားပခြင်ြားအရပေါ် နင
ို ်ငံခြာြားရ ြားဝန်ကကီြားဌာန၏
သတင်ြားထိုတခ် ပန်ြျက်

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံ၊ နုင်ငံပခောြားထ ြားဝန်က

်ထနေ့တွင် အောဆယံနင
ု ်ငံပခောြားထ ြားဝန်က
အစည်ြားအထဝြားဥ

ကဋ္ဌ၏ သတင်ြား

အောဆယံအသု

ူထ

ထြြားလုြ်ငန်ြားအစအစဉ်မ္ ောြားနှငဲ့် အထ
ဝန်က

ြားဌောနမ္ှ က

ထဆောင် ွ

်မ္ှု

်ပခင်ြား၊

ဆ

်

ု မ္ှတ်သောြား

ောင်အ

ု အောဆယံထြါင်ြားစည်ြား ဆ

အထ ှေ့ှ ထတောင်အော ှခ စ်က

်အပြံြိုလု

ြ

ပြန်လည်

ူထ

ောင်အ

ြူြားထြါင်ြားထဆောင် ွ

်န

်ပခင်ြားတေ့ု

ုလည်ြား က
်ထနေ့

်ဝင်ထ ြားအတွ

နုင်ငံတစ်နင
ု ်ငံပေစ်သည်

်

ု နုင်ငံပခောြားထ ြားဝန်က

င်ြားမ္ဇ
ဲ့ ံုအပေစ်
ောင်အ

မ္်ြားသမ္်ြားသူအထနပေငဲ့်

အသ

အတွ

်

သထဘောတူစောခ ြိုြ်

ပေစ် ြါသည်။ ယင်ြားသုေ့ ထဆောင် ွ

အသ

င်ြားမ္ဇ
ဲ့ ံုနှငဲ့်

ု အထလြားအန

်

်ထေော်ပြပခင်ြား၊

ည်ထေော်ပခင်ြားနှငဲ့် အောဆယံဘ

်စံု

ု အပြညဲ့်အဝ

်စံုစြားြွောြားထ ြား ြူြားထြါင်ြား

ဲ့သုေ့ ပမ္န်မ္ောနုင်ငံအထနပေငဲ့် ယင်ြားသထဘောတူ

်မ္ ောြားနှငဲ့်အည

ထဆောလ င်စွော

ထဆောင် ွ

်ခဲ့သညဲ့်

ြားဌောနအထနပေငဲ့် အသထြြားလုြါသည်။ သုေ့ ောတွင် ပမ္န်မ္ောနုင်ငံ
်နှငဲ့်ြတ်သ

ောင်ြားပြြို အဟနေ့်အတောြားပြြိုခဲ့မ္ှုထက

်မ္ ောြားနှငဲ့်အည

်ဝင်မ္တ
ှု ွင်

မ္ထဆောင် ွ

ုလည်ြား ယံုက

်၍ အေွှေ့ဝင်နုင်ငံအခ ြိုှေ့
ောငဲ့် စောခ ြိုြ်စောတမ္်ြားမ္ ောြား

်နုင်ခဲ့သညဲ့်အတွ

ထနှှောငဲ့်ထနှြားမ္ှုမ္ ောြားပေစ်ထြေါ်ခဲ့ သည်

်ပခင်ြားသည် အောဆယံအေွှေ့အထြေါ် ယံုက

အောဆယံ အတွင်ြားထ ြားမ္ှျူြားခ ြိုြ်ရံုြားအထြေါ်

်

ောင်ြား

န်ြားသမ္်ြားနုင်ထ ြားအတွ

်ဝင်ခဲ့သညဲ့် ထဒသတွင်ြားဘ

ပြဌောန်ြားခ

ု အထက

စောခ ြိုြ်ြါပြဌောန်ြားခ

်န

ောြား

ြိုဆုြါသည်။

RCEP သထဘောတူစောခ ြိုြ်အထြေါ် ထြြားြေ့ခ
ု ဲ့သညဲ့် အတည်ပြြိုပြဌောန်ြားခ
ပမ္န်မ္ောနုင်ငံ၏ နုင်ငံထ ြားအထပခအထန

နုင်ငံမ္ ောြားအက

ုဗစ်-၁၉ တံေ့ပု ြန်ထ ြားအစအမ္ံမ္ ောြား

ု မ္ှတ်သောြားမ္သ

စောခ ြိုြ်ြါ

ည်ထေော် ထဆောင်

လြားယောြားလ

မ္ှုနှငဲ့် စည်ြားလံုြားညညွတမ္
် ှု

် ၂၀၂၅ ခုနှစ်အလွန် အထ

ောင်အ

ငဲ့်ဝတ်တစ် ြ်ပေစ်ထက

န ျူ

်မ္ ောြား

ောင်ထ ြား မ္ူထဘောင်အြါအဝင် အောဆယံ၏
ည်ထေော်ထဆောင် ွ

ု

ြိုြားြမ္်ြား

နဦြား ထြါင်ြားစည်ြား

်ထ ြားစောခ ြိုြ်သည်

န်ြားသမ္်ြားထ ြား၌ အဓ

်အခ ော

်မ္သ
ှု ထဘောတူစောခ ြိုြ် (RCEP)

စောခ ြိုြ်အသ

ု

်စြားထစထသော လ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါ လ ၁
ထဆောင် ွ

န်ြား ၂၀၂၅ နှငဲ့် အောဆယံ

အထ ှေ့ှ ထတောင်အော ှထဒသ

် အဝန်ြားထမ္ ော်မ္န
ှ ်ြားခ

ောြားသညဲ့် ဦြားစောြား

ြားဌောနအထနပေငဲ့် ထဒသတွင်ြား ထြါင်ြားစည်ြားထ ြား က

ည်ထ ြားနှငဲ့်

်၍

်မ္ညဲ့် အစအစဉ်မ္ ောြားအထြေါ် နုင်ငံပခောြားထ ြား

်သွယ်မ္ှု မ္ဟောစမ္ံ

ဝတ်ပြြိုပခင်ြား၊ အောဆယံ၏ ဗဟုအခ

အောဆယံအသု
အထ

် ထသထက

စစနှငဲ့်ြတ်သ

ထမ္ဘောဒြားယောြားနုင်ငံမ္ခ
ှ မ္ှတ်

်ပြြိုမ္ှုလုြ်ငန်ြားအစအစဉ်-၄ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) တေ့မ္
ု ှတစ်ဆငဲ့် အထ

ြ်ထလောင်ြားအတည်ပြြိုထေော်ပြပခင်ြား၊
တ

်၍

ည်ထေော်ထဆောင် ွ

်ဆံထ ြားအပြင် ထဒသတွင်ြား တည်ငငမ္်ထအြားခ မ္်ြားမ္ှု

အစုလု

င်ြားြခသ
ဲ့ ညဲ့်

ောြားြါသည်။

ောင်ထ ြားနှငဲ့်ြတ်သ

ြိုဆုြါသည်။ နုင်ငံပခောြားထ ြားဝန်က

ထ ြားဦြားထဆောင်ဦြား ွ
ွ

ြားမ္ ောြား၏ သြားသနေ့်အစည်ြားအထဝြား

ုတ်ပြန်ခ

်အဝန်ြား

ြားဌောနသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ထေထေော်ဝါ လ ၁၇

ည်

ုြားစောြားမ္ှု

ု

ည်
ခု

ုြားစောြားမ္ှု

ု
ု

်

ပမ္န်မ္ောနုင်ငံ
စတ်မ္ထ
ခု

်ရံုသောမ္

်လောထစြါသည်။ ဥြထဒ

အထပခပြြိုထသော အစုြား အခ င်ြားခ င်ြားဆုင် ောအေွှေ့အစည်ြားတစ်ခုပေစ်သညဲ့် အောဆယံ၌ ယင်ြားသုေ့ အပေစ်မ္ ြိုြား
မ္ပေစ်ထြေါ်ထစထ ြား ပမ္န်မ္ောနုင်ငံအထနပေငဲ့် ထမ္ ော်လငဲ့်ြါသည်။

ောင်ြား
ု

ြ်မ္ံ

အောဆယံြဋညောဉ်စောတမ္်ြား၊ အထ ှေ့ှ ထတောင်အော ှခ စ်က

ည်ထ ြားနှငဲ့် ြူြားထြါင်ြားထဆောင် ွ

ြါ ှသညဲ့် အောဆယံ စံနှုန်ြားနှငဲ့် “မ္ူ” မ္ ောြားမ္ှတစ်ဆငဲ့် အောဆယံပြင်ြဆ
စုစည်ြားညညွတမ္
် ှုအောြားထ
ပမ္န်မ္ောနုင်ငံ

က

ောင်ြားလောထစ န်

အောဆယံဥ

ကဋ္ဌ

်ဆံထ ြားတွင် ဗဟုအခ

အထလြား

ြိုဆုြါသည်။ သပုေ့ ေစ်ြါ၍ အထ ှေ့ှ ထတောင် အော ှခ စ်က

စောခ ြိုြ်သုေ့ ပြင်ြနင
ု ်ငံမ္ ောြား

် ထ ြားစောခ ြိုြ်တွင်

ောြားထဆောင် ွ

်အခ ော

်မ္ညဲ့်

အစအစဉ်

ည်ထ ြား နှငဲ့်ြူြားထြါင်ြားထဆောင် ွ

ြါဝင် န် စတ်ြါဝင်စောြားမ္ှုပမ္ငဲ့်မ္ောြားလောပခင်ြား

ု ထ

နြ်အောြား မ္ြါထက

အဆုြါ နုင်ငံမ္ ောြား

ု ထဆောလ င်စွောလ

်ခံနုင်ထ ြား

ု ထမ္ ော်မ္န
ှ ်ြားြါသည်။ အထ ှေ့ှ ထတောင်အော ှခ စ်က

ြူြားထြါင်ြားထဆောင် ွ

်ထ ြားစောခ ြိုြ်

်မ္တ
ှ ်ထ ြား

ုြား ော၌ လွန်ခဲ့သညဲ့် နှစ် (၅၀)ထ

ငဲ့်သံုြားခဲ့သညဲ့်

ံုြားတမ္်ြားစဉ်လောမ္ ောြား

ခုင်ပြည်နယ်မ္ှ
ဝင်ထ ော

်ထ ြား

ဆ

်

်လ

က

ု လ

ောင်အ

ဆ

ထ ော

်လ

အခွငဲ့်အခါသငဲ့်ခ န်၌

ပြြိုလုြ်နုင်ထ ြား

ဏ္ဍမ္ ောြား

ု

်တန
ွ ်ြားြါသည်။

်မ္ ောြား

ု အထ

ောင်ြား၊ ပြန်လည်လ

်လ

်၍

ံပြြိုခ

ြားဌောန

်မ္ ောြား

ု
်

မ္ှတ်သောြား

် ဆန်ြားစစ်ထလဲ့လောမ္ှု

ထမ္ ော်လငဲ့်သ

ောင်အ

ပြန်လည်

လုြ်ငန်ြားမ္ ောြားအတွ

်စံုလုအြ်ခ

အောဆယံအထနပေငဲ့်

ောင်ြားနှငဲ့်

ည်ထ ြားနှငဲ့်

င်ြားလံုပခံြိုစွော

်ခံထ ြား

်ထ ြား

ဲ့သုေ့

နဦြား

ည် ထေော် န်

န် ှထန

်ခံထ ြားလုြ်ငန်ြားစဉ်၌ အောဆယံမ္ှ

ှောထေွသတ်မ္ှတထ
် ြြား န်အတွ

် လည်ြားထ

င်ြားြပြြိုလုြ်သွောြား န် အောဆယံ အတွင်ြားထ ြားမ္ှျူြားခ ြိုြ်

ောင်ြား

ု ပမ္န်မ္ောနုင်ငံ

်တန
ွ ်ြားြါသည်။

်ထနေ့တွင်

န်

ောင်အ

ုန်ငမ္ြိုှေ့၌
ူြား

က

ြားဌောန၊ ပြည်ထ

သံတမ္န်မ္ ောြား

ု

ောင်စုဝန်က

်၌

င် ှောြားသညဲ့် ပေစ်ထြေါ်တုြားတ

ြား

်ထ ြားဝန်က

ောြားခဲ့ငြြားပေစ်ြါသည်။

ြား ြ တ်ဆုတ်ခွန်ြား

ထေော်ပြြါ ှသညဲ့်

ပမ္န်မ္ောဲ့

်မ္ှု

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ထေထေော်ဝါ လ ၈

ထမ္ဘောဒြားယောြားနုင်ငံမ္ှ ဒုတယဝန်က

ြိုဆုြါသည်။ အောဆယံနင
ု ်ငံပခောြားထ ြားဝန်က

ုတ်ပြန်ခ

်၍ သသော

ှင်ြားလင်ြားထပြောက

ုယစ
် ောြားလှယ်အပေစ်

အပြည်ပြည်ဆုင် ော ြူြားထြါင်ြားထဆောင် ွ
ြား ဌောန

ည်ထေော်ပခင်ြားနှငဲ့်ြတ်သ

ု နုင်ငံပခောြားထ ြားဝန်က

ပမ္န်မ္ောနုင်ငံဆုင် ော အ

သတင်ြား

ပြန်လည်လ

ံပြြိုခ

ု ဆ

် ြံြ
ဲ့ ြားု နုင်မ္ညဲ့်

ု တု

်ခံပခင်ြားအထြေါ် နုင်ငံပခောြားထ ြား ဝန်က

်ထ ော

မ္ ောြားနှငဲ့် စန်ထခေါ်မ္ှုမ္ ောြား
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Press Release by the Ministry of Foreign Affairs on ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Retreat
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar takes note of the
Press Statement of the Chairman of the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Retreat (AMM Retreat)
which was held on 17 February 2022.
The Ministry welcomes the priorities and deliverables presented by Cambodia in
advancing ASEAN Community building. The Ministry also welcomes the initiatives taken to
accelerate regional integration through the implementation of the Master Plan on ASEAN
Connectivity (MPAC) 2025 and the IAI Work Plan IV (2021-2025); for reaffirming that TAC is the
key code of conduct governing interstate relations in the region and as foundation for
maintaining regional peace and stability; for the commitment to preserve Southeast Asia region
as a nuclear-weapon-free zone and free of all other weapons of mass destruction; for stressing
the importance of strengthening ASEAN centrality and unity; for working toward the ASEAN
Community’s Post-2025 Vision; and for full and effective implementation of ASEAN COVID-19
initiatives, including ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) among others.
On RCEP, while taking note of the entry into force of the RCEP Agreement on 1 January
2022, the Ministry would like to recall that Myanmar is one of the signatory states to early deposit
its instrument of ratification of the RCEP in accordance with the provision of the RCEP
Agreement. However, the Ministry regrets that Myanmar’s ratification of RCEP have been
politicized by some members and therefore the depository was not able to comply with the
provisions of the RCEP Agreement ultimately causing delays for the Agreement to enter into
force for Myanmar. Such course of action will not only damage ASEAN’s credibility but also the
credibility of the ASEAN Secretariat. Myanmar hopes that such course of action will never take
place again in ASEAN which is supposed to be a rule-based inter-governmental organization.
The Ministry welcomes ASEAN Chair’s emphasis on strengthening ASEAN centrality and
unity in ASEAN’s external relations through promoting ASEAN norms and principles, including
those enshrined in the ASEAN Charter and the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast
Asia (TAC). Myanmar is encouraged by the increasing request by countries to accede to the TAC
and looks forward to their accession at an early date. Myanmar encourages ASEAN to uphold
the past practices which has existed in ASEAN for over the past 50 years when signing TAC
documents.
The Ministry notes ASEAN’s continued support for Myanmar’s repatriation efforts,
especially on the follow-up to the recommendations of the Preliminary Need Assessment (PNA)

in facilitating the voluntary return of the displaced persons from Rakhine State in a safe, secure
and dignified manner. While ASEAN looks forward to the conduct of the Comprehensive Needs
Assessment (CNA) when conditions allow, Myanmar again encourages the Secretary-General of
ASEAN to revitalize the High-Level Coordination Meeting with a view to finalize the remaining
project proposals as well as to identify possible areas for ASEAN to effectively facilitate the
repatriation process.
On the implementation of the five-point consensus, significant progress and challenges
have been briefed to the diplomats in Yangon on 8 February 2022 by the Union Minister for
Foreign Affairs. The Ministry welcomes Mr. Prak Sokhonn, Deputy Prime Minister, Minister of
Foreign Affairs and International Cooperation as the special envoy of the ASEAN Chair. Myanmar
will continue to promote constructive cooperation with ASEAN, including with the special envoy,
with the understanding that it is Myanmar-owned, Myanmar-led process as stated in the press
statement by the Chairman of the AMM Retreat.
The Ministry notes that while some deliberations were constructive on the
implementation of the five-point consensus, two members have suggested special envoy to
engage with unlawful associations and terrorist groups which Myanmar Government has
declared as terrorist groups. The Ministry would like to recall that the Anti-Terrorism Central
Committee of Myanmar has declared CRPH, NUG and all their subordinates as terrorist groups
on 8 May 2021 for perpetrating violence and pursuing total destructive path which are conducive
to terrorism in the country. Suggesting the special envoy to engage with such groups are not
only contrary to the principles of the ASEAN Charter but also undermine ASEAN’s counterterrorism efforts. In this regard, the Ministry again urges the two members not to use ASEAN
platforms to make such comments and encourages to condemn the terrorist acts.
Ministry of Foreign Affairs
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