
သတင််းထုတပ်ြန်ချ က် 

(၂၆-၁၀-၂ ၀၂၁  ရက်၊ နနပြ ညန်တ ်) 

 

၂၀၂၁  ခုနှစ်၊  အအော က်တိုဘော လ (၂၆)  ရက်အ ေ့မှ  (၂ ၈) ရ က် အ ေ့အ ထိ ကျင် ်းပခ ဲ့သညဲ့်  ( ၃ ၈ )  

ကကိမအ်  မော က်နှငဲ့်  ( ၃၉)  ကကိ မ်အ မော က်  အ ော ဆ ီယံ ထိပ်သီ်းအ စည််း အ အ ်းမျော ်းနှ ငဲ့် ဆ က်စ ပ်  

ထိပ်သီ်းအ စည််းအ အ ်း မျော ်း သုိေ့  မ ်မော နိုင်ငံမှ  နိုင်ငံအရ ်းအ ရ ကုိယစ်ော ်း မ ပြု သညဲ့် ကုိယစ်ော ်းလှ ယ်  

(နိုင်ငံ  ခော ်းအရ်း  ် ကကီ ်းဌော  ၊  အ မမ တမ် ်းအ တွင််း  ် ) တက်အရော က်ပါရ ် ၁ ၉ -၁ ၀-၂၀၂ ၁ ရ က်အ ေ့၌  အ ော ဆ ီယံ 

အ လှညဲ့်ကျဥကကဋ္ဌ  ြစ်သညဲ့်  ဘရူနိုင် ်းနိုင် ငံ၏ ြိတ် ကကော ်း စော ကုိ  မ ်မော ဘက် က လ က်ခံရရှခိ ဲ့ပါသည။်  

အ စည််းအ အ ်းတက်မညဲ့်   မ ်မော ကုိယစ်ော ်းလှယ်၏ အ ဆ ငဲ့်ကုိနှိမဲ့်၍ ြိတ်က ကော ်း ခင် ်းနှငဲ့်  မိ ေ့်ခွ  ် ်း 

အ ပော  ခင််းနှ ငဲ့်  ဆ ံု်း ြ တ်ချက် မျော ်းချမတှ်ရောတွင်  အ က ေ့် အ သတ်ထော ်း ခင််း  တိေု့ သည်  အ ော ဆ ီယံ ပဋညိော ဉ်စော တမ််းပါ  

မူ၊ လုပ်ထံု်းလုပ် ည််းနှငဲ့် အ ော ဆ ီယံ၏ ထံု်းတမ််းအ စဉ ်အ လော တိေု့နှငဲ့် ကွ လွ  အ မပီ်း၊  အ ထူ်းသ ြ ငဲ့် အ ော ဆ ီယံ 

ပဋညိော ဉ်စော တမ််း အ ပိဒ်ု -၂ ပါ “ အ ောဆ ီယံအြွ ွဲ့ င် နိုင်ငံအ ော ်းလံု်း၏ လွတ် လပ်မှု၊ အချြုပ်အ ခော အ ော ဏော ပိင်ုဆိုင်မှု ၊  

တ ််းတူ ရညတ်ူရှိမှု၊   ယ် အ  မ တည်တံဲ့ခို င်မမ မှုနှ ငဲ့် အ မ ျြို်း သော ်းအရ်းလကခဏော မျော ်း ကုိ  အလ်းစော ်းလိုက် ာ ရ ် ”  နှငဲ့်  

အ ပိဒ်ု-၅ တွင်ပါရှိသ ညဲ့် “ အ ြွ ွဲ့ င် နိုင် ငံမျော ်းသ ည ် တူညီသညဲ့်အ ခွငဲ့်အအရ်းနှ ငဲ့် တော   ်မျော ်းရှိရမည် ”  ဆ ိုသညဲ့်  

 ပဌော ််းချက်မ ျော ်းနှငဲ့် ကုိက် ညမီှုမရှိပါ။  

ထိုေ့အ  ပင် ၁၅-၁ ၀-၂၀ ၂၁  ရက်အ ေ့က   ပ ြုလုပ်ခ ဲ့ သညဲ့် အ အရ်းအ ပေါ် အ ော ဆ ီယံနိင်ုငံ ခော ်းအရ ်း  

  ်ကကီ်း မျော ်းအ စည််းအ အ ်း အ မပီ်း ဆ ံု်း ြတ်ချ က်သည်  အ ော ဆ ီယံပဋိညောဉ်စော တမ််းနှငဲ့်အညီ အ ြွ ွဲ့ င် နို င် ငံ 

အ ော ်းလံု်း၏ တူညီဆန ဒအ ရ ဆ ံု်း ြတ်ခ ဲ့ ခင် ်း မ ဟုတသ်ညဲ့်အ တွက် ယ င််းအ စည််းအ အ ်းဆ ံု်း ြတ်ချ က် ကုိ  

 မ ်မော နိုင်ငံ က လက်မခံနို င်အကကော င် ်း၊  ယင် ်းကိစစကုိ မှတ်တမ််းတ င်ထော ်းရ ် အ ဆ ိုပါ အ စည််းအ အ ်းတွင်ပ င်  

အ ော ဆ ီယံ အ လှညဲ့်ကျဥကကဋ္ဌ၊  ဘရူနိုင် ်းနိုင် ငံသုိေ့ အ သိ အပ်း ခ ဲ့သည။် 

သုိေ့ရော တွင်  မ ်မော နိုင်ငံ၏  သအဘော ထော ်းကုိ  လျစ်လျျူ ရှုလျက်၊ အ ော ဆ ီယံထိပသီ််း အ စည််း အ အ ်းမ ျော ်း သုိေ့  

 မ ်မော နိုင်ငံမှ  နို င် ငံ ခော ်းအ ရ်း  ်ကကီ ်းဌော  ၊  အ မမ တမ် ်း အ တွင််း  ်၊  ဦ ်းချမ််း အအ်း  တက်အရော က်ရ ်  အ ော ဆ ီယံ 

အ လှညဲ့်ကျဥကကဋ္ဌ  ဘရူနို င််း နိုင်ငံက  ၂၅ -၁ ၀-၂၀ ၂၁ ရ က် အ ေ့တွင် ြိတ် ကကော ်းခ ဲ့ သည။်  

သုိေ့ပါ၍  အ ဆ ိုပါ အ ော ဆယီံထိပ်သီ်းအ စည််းအ အ ်း မျ ော ်းနှငဲ့် ဆ က်စပထ်ိပ် သီ်းအ စည််းအ အ ်း  မျော ်း သုိေ့  

 မ ်မော နိုင်ငံ က နို င်ငံအ က ကီ်းအ က  သုိေ့ မ ဟုတ ် အ စို်းရအ ြွ ွဲ့ အ ကကီ ်းအ က  သုိေ့မဟုတ်  နိုင် ငံအ ကကီ ်းအ က ကုိ  

ကုိယစ်ော ်း ပြု မညဲ့်  ပည်အ ထော င်စု  ်ကကီ်းအ ဆ ငဲ့်ပုဂ္ိြု လ်က ပါ င်တ က်အရော က်နိုင်အရ ်းကုိသော  လ က် ခံမ ည် 

 ြစ်အကကော င် ်း  အ ော ဆ ီယံအလှညဲ့်ကျဥကက ဋ္ဌ ဘရူနို င််း ဘက်သုိေ့  ၂၅ - ၁၀-၂ ၀၂၁  ရက်အ ေ့တွင်  အ အကကော င် ်း ပ  ် 

ကကော ်းခ ဲ့သည် ။  

 မ ်မော နိုင်ငံမှ  အ ော ဆ ီယံထိပသီ််းအ စည််းအ အ ်း မျော ်း သုိေ့ နို င်ငံဲ့အကကီ ်းအ က အ ဆ ငဲ့် သုိေ့မဟုတ်  ၎ င််း ၏ 

ကုိယစ်ော ်း  ပည် အထော င်စု  ်ကကီ်းအ ဆ ငဲ့် တ က်အရော က်ခွငဲ့် မရရှိအ သော အကကော ငဲ့်  မတက်အရော က် နို င်ခ ဲ့ ခင် ်းမှ ော  

အ ော ဆ ီယအံ ော ်း မအကျ ပ် မှု ကုိ  ပသလိုအ သော  သ အဘော ဆ နဒ ြငဲ့်  ပြုလုပ်ခ ဲ့  ခင် ်း မ ဟုတသ်ညဲ့်အ  ပ င်၊ အ ော ဆ ီယံကုိ 

သပိတ်အမှော က်အ  ခ င််းလ ည််း မ ဟုတအ်က ကော င််း၊ အ ော ဆ ီယံ ပဋညိော ဉ်စော တမ််းပါ မူမျော ်း၊  အ စဉ ်အ လော မျော ်းနှငဲ့်အညီ 

အ ြွ ွဲ့ င်နိုင်ငံ  တစ်နို င်ငံ၏  ရရှိသ ငဲ့်သညဲ့်  အ ခွငဲ့်အအ ရ်းကုိအတော င် ်းဆ ို ခင် ်းသော  ြ စ်မပီ်း  မ ်မော နိုင် ငံ၏  ည ိနိှု င် ်း 

အဆော င်ရွက်လိုသညဲ့် သ အ ဘော ထော ်းကုိ  ပ သ ခင် ်း ြစ် သည။်  

 မ ်မော နိုင်ငံသ ည်  အ ော ဆယီံအ ြွ ွဲ့ သုိေ့  င်အရော က်မပီ ်း သညဲ့်အ ချ ိ်မစှ၍  အ ော ဆ ီယံပဋိညောဉ ် စော တမ််းပါ  မူ  

နှငဲ့်လုပ်ထံု်းလုပ် ည််းမ ျော ်း ကုိ အလ်းစော ်း၊  လိုက် ာ ခ ဲ့မ ပီ်း အ ော ဆ ီယံအသိက်ုအ   ််း ထူအထော င်ရော တွင် ပူ်းအ ပါင််း 



အဆော င်ရွက်လျက်ရှိပါသည် ။  မ ်မော နိုင်ငံအ အ  ြ ငဲ့်  တူညီဆန ဒ (၅)  ချ က် အ အကော င်အ ထည်အြော ်ရောတွ င်  

အ ော ဆ ီယံနှငဲ့် အ  ပြုသအဘော  ဆ က်လက်ပ်ူး အပါင််း အဆ ော င်ရွက်သွော ်း ပါမည်။ 

 

နိုင်ငံ ခော ်းအရ ်း  ်က ကီ်းဌော   

အ  ပည်အတော ် 

ရက်စွ ၊ ၂၀၂၁  ခုနှစ်၊  အအော က်တိုဘော လ ၂ ၆  ရ က် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Press Release 

(26-10-2021, Nay Pyi Taw) 

 

Myanmar received the invitation from Brunei Darussalam, the current Chair of ASEAN, to 

the non-political representative (Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs) to attend 

the 38th and 39th ASEAN Summits and Related Summits on 19 October 2021.  

Downgrading the level of participant from Myanmar and limiting the role of participant, 

in discussions and decisions making at the Summits, are contrary to the principles, procedures 

of the ASEAN Charter and precedent of ASEAN, especially with Article 2 on respecting the 

independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN 

Member States and the Article 5 of the ASEAN Charter on equal rights and obligations of ASEAN 

Member States. 

Furthermore, Myanmar has made it known its inability to accept the decision taken by 

the Emergency ASEAN Ministerial Meeting held on 15 October 2021 as it was not based on ASEAN 

consensus as required by the ASEAN Charter in making decisions and thus Myanmar made 

reservation on the decision taken in that meeting. 

However, Brunei Darussalam in the capacity of ASEAN Chair extended the invitation letter 

to U Chan Aye, Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs, Myanmar on 25 October 2021 

for his attendance in ASEAN Summits ignoring the points made by Myanmar. 

Therefore, Myanmar has communicated Brunei Darussalam, as the current Chair of 

ASEAN, on 25 October 2021, informing Myanmar can accept the participation of Head of State 

or Head of Government or his Ministerial level representation at the ASEAN Summits and Related 

Summits. 

Myanmar’s absence at the ASEAN Summits due to denial for the Head of State or Head 

of Government or his Ministerial level representation, does not intend to show its protest against 

ASEAN or to boycott ASEAN. Myanmar rather exercises its rights as an ASEAN Member State in 

accordance with the principles enshrined in ASEAN Charter while demonstrating its willingness 

to consult with ASEAN Member States.  

Since Myanmar joined the ASEAN, Myanmar has been respecting and complying with the 

principles and procedures enshrined in the ASEAN Charter in contribution to ASEAN Community 

Building process. Myanmar will continue to constructively cooperate with ASEAN, including in 

implementing the five-point consensus. 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Date, 26 October 2021 


