သတင််းထုတပ် ြန်ချက်
(၂၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက် ၊ နနပြည်နတ ်)
အာဆီယံနင
ို ်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကီြားမ ာြား၏ အရ ြားရ ေါ်အစည်ြားအရဝြားကို ၁၅-၁၀-၂၀၂၁
က င်ြား

က်ရနေ့ တွင်

ပဲ့ ီြား အာဆီယံအလှညဲ့်က ဥကကဋ္ဌ၊ ဘရူနိုင်ြားနိုင်ငံသည် အဆို ါ အစည်ြားအရဝြား နှငဲ့်

တ်သက်၍

ရ ကညာ က်ကို ၁၆-၁၀-၂၀၂၁ က်ရနေ့တွင် ထိုတ်ခ န် ဲ့ ါသည်။
ထိုေ့ရနောက် ဘရူနိုင်ြားနိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကီြား (၂) သည် ၁၈-၁၀-၂၀၂၁
ဝန်ကကီြားဌာန ခ ည်ရထာင်စိုဝန်ကကီြားထံသလ
ိုေ့ ည်ြားရကာင်ြား၊ ၁၉-၁၀-၂၀၂၁

က်ရနေ့တွင် နိုင်ငံခ ာြားရ ြား

က်ရနေ့တွင် ဘရူနိုင်ြား နိုင်ငံခ ာြား

ရ ြားဝန်ကကီြားဌာနက ခမန်မာဘက်သိုေ့ သံတမန်လမ်ြားရ ကာင်ြားမှလည်ြားရကာင်ြား၊ ၁၅-၁၀-၂၀၂၁
အာဆီယံနိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကီြားမ ာြား

အရ ြားရ ေါ်အစည်ြားအရဝြားတွင်

က် ရနေ့

သရဘာတူဆံိုြားခြတ် ဲ့သညဲ့်ကစစကို

ရြာ်ခ ပ ီြားရနောက် ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ က်ရနေ့ မှ ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ က်ရနေ့အထက င်ြား မညဲ့် (၃၈) ကကမ်နှငဲ့် (၃၉)
ကကမ်ရခမာက် အာဆီယံ ထ ်သီြားအစည်ြားအရဝြားမ ာြားနှငဲ့် ဆက်စ အ
် စည်ြားအရဝြားမ ာြားသိုေ့ ခမန်မာ နိုင်ငံမှ
နိုင်ငံရ ြားအ

ကိုယစ
် ာြားမခ ြုသူကို အဆို ါ အစည်ြားအရဝြားမ ာြားသတ
ိုေ့ က်ရ ာက် န် ြတ် ကာြား

မည်

ခြစ်ရ ကာင်ြား ခမန်မာဘက်သိုေ့ အသရ ြားလာ ါသည်။
၁၅-၁၀-၂၀၂၁

က်ရနေ့

အာဆီယံနင
ို ်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကီြားမ ာြား

အာဆီယံထ သ
် ီြားအစည်ြားအရဝြား
ဲ့ ာတွင်

တူညီဆနဒမ

အစည်ြားအရဝြားအပ ီြား

အဆို ါတူညီဆနဒမ

မြတ် ကာြား န်လည်ြား

အာဆီယံအလှညဲ့်က ဥကကဋ္ဌမှ

ဆံိုြားခြတ် က်မ ာြား

မှတ် ာတွင်

ြတ် ကာြားရ ြား

အ ဒ
ို ်-၈(၂)(က)အ

ကစစအ ါအဝင်

ရဆာင် ွက် မည်ဟို

၄-၁၀-၂၀၂၁

ြတ် ကာြား န်

တူညီဆနဒမ

တူညဆ
ီ နဒကို

ါသည်။

အာဆီယံ

ရ ါင်ြားစ ်ညနှုင်ြားရ ြားရကာင်စီသည်
ခ င်ဆင်လို ်ကိုင်

အာဆီယံနင
ို ်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကီြားအစည်ြားအရဝြားတွင်
က်ရနေ့တွင်

ှ ဲ့ ါ။

ရ ကညာ က်တွင်

ရဆွြားရနွြားတိုင် င်ခ င်ြားနှငဲ့်

အာဆီယံထ သ
် ီြားအစည်ြားအရဝြားကစစမ ာြားကို

ရြာ်ခ ထာြားပ ီြား၊

မညဲ့် ကစစမဟိုတ် ါ။

ထိုတ်ခ န် သ
ဲ့ ညဲ့်

ရဆွြားရနွြား

ရ
ဲ့ သာ ရ ကာငဲ့် အာဆီယံ ဋညာဉ် အ ဒ
ို ်-၂၀(၁)

ံ မည်ဆိုသညဲ့်အ က်နှငဲ့် မကိုက်ညရ
ီ ကာင်ြား ရတွွဲ့ ှ
အာဆီယံ ဋညာဉ်၏

ကိုယ်စာြားခ ြုမှုကစစကို

နိုင်ငံရတာ်ဝန်ကကီြား ြု ်အာြား

ှ ဲ့ ကသကဲ့သိုေ့

ှသညဲ့် ကစစကို ထညဲ့်သွင်ြားရြာ်ခ

ခ ဋ္ဌာန်ြား က်ခြစ်သညဲ့်
အရခ

ခမန်မာနိုင်ငံ၏

နိုင်ငံရတာ်စီမံအို ် ြု ်ရ ြားရကာင်စီဥကကဋ္ဌ/

အြွွဲ့ဝင်နိုင်ငံမ ာြားအ ကာြား
သိုေ့ ာတွင်

တက်ရ ာက် န်

အရ ြားရ ေါ်အစည်ြားအရဝြားတွင်

ရဆာင် ွက်

က င်ြား သညဲ့် (၃၀) ကကမ်ရခမာက်

အာဆီယံ

ညနှုင်ြားရ ါင်ြားစ ်ရ ြား ရကာင်စီအစည်ြားအရဝြားတွင် အာဆီယံ ထ ်သီြားအစည်ြားအရဝြားမ ာြားသိုေ့ ခမန်မာ နိုင်ငံမှ
ကိုယစ
် ာြားခ ြုမှုကစစကို

ရဆွြားရနွြားခ င်ြားမ ှဘ

အာဆီယံ

နိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကီြားမ ာြားအဆငဲ့်

အရ ြား

ရ ေါ်အစည်ြားအရဝြားက င်ြား ပ ီြား ယင်ြားကစစကို ရဆွြားရနွြား ဲ့ရသာရ ကာငဲ့် ခ ဋ္ဌာန်ြားထာြားသညဲ့် အ ဒ
ို ်-၈(၂)(က) ါ
လို ်ထံိုြား/လို ်နည်ြားမ ာြားနှငဲ့် မညီရ ကာင်ြား ရတွွဲ့ ှ
အာဆီယံ ဋညာဉ်၊
မှတ် မည်ခြစ်ပ ီြား၊ တူညီဆနဒမ

ိုဒ်မ

၂၀

သညဲ့
ှ
်အ ါ

ါသည်။
(၁)အ

ိုဒ်မ ၂၀ (၂)

အာဆီယံထ သ
် ီြား အစည်ြားအရဝြားကသာ ဆံိုြားခြတ် က်
၁၅-၁၀-၂၀၂၁

က်ရနေ့

ဆံိုြားခြတ် က်မ ာြားကို

အစည်ြားအရဝြားတွင်

ါ ခ ဌာန်ြား က်အ

တူညီဆနဒခြငဲ့်သာ
ဆံိုြားခြတ် က်ကို

မှတ် မည်ခြစ် ါသည်။
ခမန်မာနိုင်ငံ၏

ကိုယစ
် ာြားခ ြုမှုကို

အာဆီယံ

အြွွဲ့ဝင်နိုင်ငံအ ြုွဲ့က ရဆွြားရနွြား ဲ့ ာတွင် အာဆီယံ ဋညာဉ် အ ဒ
ို ်အ ြုွဲ့အရ ေါ် ၎င်ြားတေ့ို လိုသလို

အဓ ပါယ်ြွငဲ့်ဆို ာတွင် သရဘာထာြားကွလွမှု ှ ါက

ိုဒ်မ ၂၅

ါ ခ ဌာန်ြား က်အ

ရစဲ့စ ်ြ န်ရခြရ ြား

ခြစ်သညဲ့် အခငင်ြား ွာြားမှုရခြ ှင်ြားရ ြားယနတ ာြားအတင
ို ်ြား ရဆာင် ွက် မည် ခြစ် ါသည်။
ရခြ င
ှ ်ြား၍မ ရသာ

အခငင်ြား ွာြားမှုမ ာြားကို

အာဆီယထ
ံ
်သီြား

အစည်ြားအရဝြားသိုေ့

ိုဒ်မ ၂၆ တွင်

တင်ခ ဆံိုြားခြတ် က်

ယူ မည်ဟို ရြာ်ခ ထာြား ါသည်။
၁၅-၁၀-၂၀၂၁ က်ရနေ့ အစည်ြားအရဝြားတွင် အာဆီယံ အလှညဲ့်က ဥကကဋ္ဌမှ ဆံိုြားခြတ် မ
ဲ့ ှုမ ာြားသည်
အထက်ရြာ်ခ

ါ

ခ ဌာန်ြား က်မ ာြားနှငဲ့်

ကိုက်ညီမှုမ ဘ
ှ

သတ်မှတ်လို ်ထံိုြားလို ်နည်ြားမ ာြားနှငဲ့်အညီ

ရဆာင် ွက်မမ
ှု ရသာရ
ှ
ကာငဲ့် သက်ဆိုင် ာနိုင်ငံခြစ်သညဲ့် ခမန်မာနိုင်ငံအရနခြငဲ့် လိုက်နောရဆာင် ွက် န်
က်

ါရ ကာင်ြား ရြာ်ခ အ ် ါသည်။
ထိုေ့အခ င် ၁၅-၁၀-၂၀၂၁

က်ရနေ့အစည်ြားအရဝြားတွင် ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ခ ည်တွင်ြားရ ြား ကစစမ ာြားကို

အရ ကာင်ြားခ ြုပ ီြား အာဆီယံထ သ
် ီြားအစည်ြားအရဝြားသိုေ့ ခမန်မာနိုင်ငံမှ ကိုယစ
် ာြားခ ြု တက်ရ ာက်ရ ြား ကစစကို
အဓကထာြားရဆွြားရနွြား ဲ့ရသာရ ကာငဲ့် အာဆီယံ ဋညာဉ်စာတမ်ြား အ ဒ
ို ် (၂) (က)၊ (င)နှငဲ့် (စ) ါ
ခ ဌာန်ြား က်မ ာြားခြစ်သညဲ့်

အြွွဲ့ဝင်နိုင်ငံမ ာြား၏

အ ြု ်အခ ာအာဏာ င
ို ်ဆိုင်မက
ှု ို

ရလြားစာြား န်၊

ခ ည်တင
ွ ်ြားရ ြား မစွက်ြက် န်နှငဲ့်အြွွဲ့ဝင်နိုင်ငံမ ာြား၏ အမ ြုြားသာြားရ ြား တည် ှမှုကို ခ င် မှ မစွက် ြက်ရ ြား
စသညဲ့် မူမ ာြားနှငဲ့် ဆနေ့်က င်ရနရ ကာင်ြား ရတွွဲ့

ါသည်။

အာဆီယံ ဋညာဉ်စာတမ်ြား အ ဒ
ို ် (၅) အ အြွွဲ့ဝင်နိုင်ငံမ ာြား အာြားလံိုြားသည် တန်ြားတူ ည်တူ ှပ ီြား၊
အ ဒ
ို ် (၇)(၁) အ

အာဆီယံထ သ
် ီြားအစည်ြားအရဝြားမ ာြားကို နိုင်ငံအကကီြားအက သမ
ိုေ့ ဟိုတ် အစိုြား

အြွွဲ့အကကီြားအကမ ာြားခြငဲ့်
နိုင်ငံအကကီြားအကမှ
အခ ညဲ့်အဝ

ါဝင်ြွဲ့ွ စည်ြား မည်ဟို

ခ ဌာန်ြားထာြားရသာရ ကာငဲ့်

အာဆီယံထ သ
် ီြားအစည်ြားအရဝြားသိုေ့

ခမန်မာနိုင်ငံအရနခြငဲ့်

တက်ရ ာက် မညဲ့်

အ ွငဲ့်အရ ြားမ ာြားကို

ိုင် ွငဲ့် ှ ါသည်။ အကယ်၍ အ ြုွဲ့အာဆီယံနင
ို ်ငံမ ာြားက ယင်ြားကစစအရ ေါ် ရမြား ွန်ြား

ထိုတ်လာ ါက အထက်ရြာ်ခ

ါ အာဆီယံ ဋညာဉ် ါ ခ ဌာန်ြား က်မ ာြားနှငဲ့်အညီ တက စွာ ရဆာင် ွက်

သွာြား န်ခြစ် ါသည်။
ထိုေ့ရ ကာငဲ့်

ခမန်မာနိုင်ငံအရနခြငဲ့်

သရဘာထာြားကွလွမှုမ ာြားကို
စွာရခြ င
ှ ်ြားနိုင် န်

အာဆီယံစတ်ဓာတ်၊

တင
ို ် င်ရဆွြားရနွြားမှုနှငဲ့်

ကကြုြား မ်ြားရဆာင် ွက်သွာြားမည်

အာဆီယံနည်ြားလမ်ြားမ ာြားနှငဲ့်အညီ

ရစဲ့စ ်ရဆွြားရနွြားမှု

နည်ြားလမ်ြားမ ာြားခြငဲ့်

ပငမ်ြား မ်ြား

ခြစ်ရသာ်လည်ြား

အာဆီယံ ဋညာဉ်

စာတမ်ြား

ခ ဌာန်ြား က် ါ အ က်မ ာြား၊ မူမ ာြား၊ ဦြားတည် က်မ ာြားနှငဲ့် ဆနေ့်က င်ပ ီြား၊ မျှတမှုမ ှ မူရဘာင် ရက ာ်လွန်
ရဆာင် ွက်မမ
ှု ာြားကို
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Press Release
(22-10-2021, Nay Pyi Taw)
The Emergency ASEAN Foreign Ministers’ Meeting was held on 15 October 2021 via
video conference and current ASEAN Chair, Brunei Darussalam issued a statement on 16
October 2021 with regard to the accounts of the meeting.
Foreign Minister II of Ministry of Foreign Affairs of Brunei Darussalam in his capacity
as ASEAN Chair sent a letter addressed to Union Minister for Foreign Affairs on 18 October
2021 and Ministry of Foreign Affairs of Brunei also sent a note verbal to Ministry of Foreign
Affairs of Myanmar on 19 October 2021 about the decisions taken at the emergency ASEAN
Foreign Ministers’ Meeting of 15 October 2021. In the letters, Brunei informed of Myanmar
side that a “Non-Political Representative” will be invited to the 38th and 39th ASEAN
Summit and Related Summits.
In the course of Emergency ASEAN Foreign Ministers Meeting on 15 October 2021,
there was no consensus reached either to invite or not to invite on matter of the status of
Myanmar representation. However, ASEAN Chair’s statement issued after the Foreign
Ministers Meeting mentioned about no consensus on the invitation for the Chairman of the
State Administration Council. Therefore, the decision made by the current Chair of ASEAN
at the said meeting is found contrary to Article 20 (2) of the ASEAN Charter, which states
that the matter of reaching no consensus be referred to ASEAN Summit for the Summit’s
decision.
In accordance with Article 8 (2) (a) of the ASEAN Charter, ASEAN Coordinating
Council is the body mandated to prepare for the Summit Meetings including invitations to
Summits, but not the ASEAN Ministerial Meetings. In the course of 30th Meeting of the
ASEAN Coordinating Council which was held on 4 October 2021, the matter of Myanmar
representation was not raised. In this regard, the conduct of Emergency ASEAN Foreign
Ministers’ Meeting on 15 October 2021 failed to comply with the procedures prescribed in
Article 8 (2) (a) and is found clearly deviated from the Article aforesaid.
If there is no consensus, ASEAN Summit may decide in accordance with provisions
of Article 20 (2) of the ASEAN Charter.
During the course of Emergency ASEAN Foreign Ministers’ Meeting on 15 October
2021, some ASEAN Member States expressed their own individual position on the status of
Myanmar’s representation. Such opinions fall within the context of their own individual
interpretation of some articles of ASEAN Charter. It is noticed that different views on
interpretation of articles is to be dealt with provisions of Article 25 of the ASEAN Charter

on Dispute Settlement Mechanism. A dispute unresolved shall be referred to the ASEAN
Summit as per Article 26 of the ASEAN Charter.
Decision made by current ASEAN Chair, at the Emergency ASEAN Foreign Ministers’
Meeting on 15 October 2021, is found inconformity with the articles mentioned above and
contrary to the procedures prescribed. Therefore, Myanmar as a country concerned is
difficult to comply with the decision, which was not in line with the procedures and
beyond the mandate of the Chair.
Furthermore, in the course of Emergency ASEAN Foreign Ministers Meeting on 15
October 2021, the matter of participation at the Summits was deliberately linked with the
domestic affairs of Myanmar. It is also found in breach of Article 2 (2) (a), (e) and (f) of the
ASEAN Charter which state the member states’ adherence to principles of sovereignty,
equality, non-interference in internal affairs and national existence of every Member State
free from external interference, subversion and coercion.
In accordance with Article 5 of the ASEAN Charter having equal rights and
obligations and as per Article 7 (1), Head of State or Government of Myanmar is entitled to
participate in the ASEAN Summits. On question of the status of representation, Head of
State or Government of Myanmar enjoys equal and full rights to participate in ASEAN
Summits.
Taking into all accounts, Myanmar will not be in a position to accept any outcome
of the discussions and decisions which are ultra vires and contrary to the provisions,
objectives and cherished principles of the ASEAN Charter. Regardless of such position,
Myanmar will endeavor to find a peaceful solution based on ASEAN Spirit and ASEAN Way
through consultation and negotiation. ASEAN member states should respect the unity and
centrality of ASEAN aiming for long-term interest in accordance with provisions of ASEAN
Charter.
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