သတင််းထုတပ် ြန်ချက်
(၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ရက်၊ နနပြည်နတ ်)
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အအောက်တုဘ
ိ ောလ (၂၆) ရက်အ ေ့မှ (၂၈) ရက် အ အ
ေ့ ထိ ကျင််းပခသ
ဲ့ ညဲ့် (၃၈)
ကကိမအ
် မောက်နှငဲ့်

(၃၉)

ကကိမ်အ မောက်

ထိပ်သီ်းအစည််းအအ ်းမျော်းသိုေ့
(နိုင်ငံ ခော်းအရ်း

အောဆီယံ

မ ်မောနိုင်ငံမှ

်ကကီ်းဌော ၊ အမမတမ််းအတွင််း

ထိပ်သီ်းအစည််း

နိုင်ငံအရ်းအရ

အအ ်းမျော်းနှငဲ့်

ကိုယစ
် ော်းမ ပြုသညဲ့်

ဆက်စပ်

ကိုယစ
် ော်းလှယ်

်) တက်အရောက်ပါရ ် ၁၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်အ ေ့၌ အောဆီယံ

အလှညဲ့်ကျဥကကဋ္ဌ ြစ်သညဲ့် ဘရူနိုင််းနိုင်ငံ၏ ြိတ်ကကော်းစောကို မ ်မောဘက်က လက်ခံရရှခ
ိ ဲ့ပါသည်။
အစည််းအအ ်းတက်မညဲ့်

မ ်မောကိုယစ
် ော်းလှယ်၏

အဆငဲ့်ကိုနှိမဲ့်၍

ြိတ်ကကော်း ခင််းနှငဲ့်

မိ ်ခ
ေ့ ွ ််း

အ ပော ခင််းနှငဲ့် ဆံု်း ြတ်ချက်မျော်းချမှတ်ရောတွင် အက ေ့်အသတ်ထော်း ခင််း တိေ့ုသည် အောဆီယံ ပဋိညောဉ်စောတမ််းပါ
မူ၊ လုပ်ထံု်းလုပ် ည််းနှငဲ့် အောဆီယံ၏ ထံု်းတမ််းအစဉ်အလောတိေ့န
ု ှငဲ့် ကွလွ အ မပီ်း၊ အထူ်းသ ြငဲ့် အောဆီယံ
ပဋိညောဉ်စောတမ််း အပိဒ
ု ်-၂ ပါ “အောဆီယံအြွွဲ့ င် နိုင်ငံအော်းလံု်း၏ လွတ်လပ်မှု၊ အချြုပ်အ ခော အောဏောပိင
ု ်ဆိုငမ
် ှု၊
တ ််းတူ ရည်တူရိမ
ှ ၊ှု

ယ်အ မ တည်တဲ့ခ
ံ ိုင်မမမှုနှငဲ့် အမျိြု်းသော်းအရ်းလကခဏောမျော်းကို အလ်းစော်းလိုက် ာရ ်” နှငဲ့်

အပိဒ
ု ်-၅ တွင်ပါရှိသညဲ့် “အြွွဲ့ င် နိုင်ငံမျော်းသည် တူညီသညဲ့်အခွငဲ့်အအရ်းနှငဲ့်တော

်မျော်းရှိရမည်” ဆိုသညဲ့်

ပဌော ််းချက်မျော်းနှငဲ့် ကိုက်ညမ
ီ ှုမရှိပါ။
ထိုေ့အ ပင်

၁၅-၁၀-၂၀၂၁

်ကကီ်းမျော်းအစည််းအအ ်းအမပီ်း
အော်းလံု်း၏တူညီဆနဒအရ

ရက်အ ေ့က

ဆံု်း ြတ်ချက်သည်

ဆံု်း ြတ်ခဲ့ ခင််း

ပြုလုပ်ခဲ့သညဲ့်

အအရ်းအပေါ်

အောဆီယံနင
ို ်ငံ ခော်းအရ်း

အောဆီယံပဋိညောဉ်စောတမ််းနှငဲ့်အညီ

မဟုတသ
် ညဲ့်အတွက်

အြွွဲ့ င်

နိုင်ငံ

ယင််းအစည််းအအ ်းဆံု်း ြတ်ချက်ကို

မ ်မောနိုင်ငံက လက်မခံနုိင်အကကောင််း၊ ယင််းကိစစကို မှတ်တမ််းတင်ထော်းရ ် အဆိုပါ အစည််းအအ ်းတွင်ပင်
အောဆီယံ အလှညဲ့်ကျဥကကဋ္ဌ၊ ဘရူနိုင််းနိုင်ငံသိုေ့ အသိအပ်းခဲ့သည်။
သိရ
ုေ့ ောတွင် မ ်မောနိုင်ငံ၏ သအဘောထော်းကို လျစ်လျျူရှုလျက်၊ အောဆီယံထိပသ
် ီ်း အစည််း အအ ်းမျော်းသိုေ့
မ ်မောနိုင်ငံမှ နိုင်ငံ ခော်းအရ်း

်ကကီ်းဌော ၊ အမမတမ််းအတွင််း

်၊ ဦ်းချမ််းအအ်း တက်အရောက်ရ ် အောဆီယံ

အလှညဲ့်ကျဥကကဋ္ဌ ဘရူနိုင််းနိုင်ငံက ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ ရက်အ တ
ေ့ ွင် ြိတ်ကကော်းခဲ့သည်။
သိပ
ုေ့ ါ၍ အဆိုပါ အောဆီယံထိပ်သီ်းအစည််းအအ ်းမျော်းနှငဲ့် ဆက်စပ်ထိပ်သီ်းအစည််းအအ ်း မျော်းသိုေ့
မ ်မောနိုင်ငံက နိုင်ငံအကကီ်းအက သိုေ့မဟုတ် အစို်းရအြွွဲ့ အကကီ်းအက သိမ
ုေ့ ဟုတ် နိုင်ငံအကကီ်းအကကို
ကိုယစ
် ော်း ပြုမညဲ့်

ပည်အထောင်စု

်ကကီ်းအဆငဲ့်ပုဂ္ိြုလ်က

ပါ င်တက်အရောက်နိုင်အရ်းကိုသော

လက်ခံမည်

ြစ်အကကောင််း အောဆီယံအလှညဲ့်ကျဥကကဋ္ဌ ဘရူနိုင််းဘက်သိုေ့ ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ ရက်အ ေ့တွင် အအကကောင််း ပ ်
ကကော်းခဲ့သည်။
မ ်မောနိုင်ငံမှ အောဆီယံထိပသ
် ီ်းအစည််းအအ ်းမျော်းသိုေ့ နိုင်ငံဲ့အကကီ်းအကအဆငဲ့် သိမ
ုေ့ ဟုတ် ၎င််း၏
ကိုယစ
် ော်း ပည်အထောင်စု

်ကကီ်းအဆငဲ့် တက်အရောက်ခွငဲ့် မရရှိအသောအကကောငဲ့် မတက်အရောက် နိုင်ခဲ့ ခင််းမှော

အောဆီယအ
ံ ော်း မအကျ ပ်မှုကို ပသလိုအသော သအဘောဆနဒ ြငဲ့် ပြုလုပ်ခဲ့ ခင််း မဟုတသ
် ညဲ့်အ ပင်၊ အောဆီယံကို
သပိတ်အမှောက်အ ခင််းလည််း မဟုတအ
် ကကောင််း၊ အောဆီယံ ပဋိညောဉ်စောတမ််းပါ မူမျော်း၊ အစဉ်အလောမျော်းနှငဲ့်အညီ
အြွွဲ့ င်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ ရရှိသငဲ့်သညဲ့် အခွငဲ့်အအရ်းကိုအတောင််းဆို ခင််းသော ြစ်မပီ်း မ ်မောနိုင်ငံ၏ ညိနိှုင််း
အဆောင်ရွက်လိုသညဲ့် သအဘောထော်းကို ပသ ခင််း ြစ်သည်။
မ ်မောနိုင်ငံသည် အောဆီယံအြွွဲ့သိုေ့

င်အရောက်မပီ်းသညဲ့်အချိ ်မစ
ှ ၍ အောဆီယံပဋိညောဉ် စောတမ််းပါ မူ

နှငဲ့်လုပ်ထံု်းလုပ် ည််းမျော်းကို အလ်းစော်း၊ လိုက် ာခဲ့မပီ်း အောဆီယံအသိက
ု ်အ

််း ထူအထောင်ရောတွင် ပူ်းအပါင််း

အဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မ ်မောနိုင်ငံအအ ြငဲ့် တူညီဆနဒ (၅) ချက် အအကောင်အထည်အြော်ရောတွင်

အောဆီယံနှငဲ့် အ ပြုသအဘော ဆက်လက်ပ်းူ အပါင််း အဆောင်ရွက်သွော်းပါမည်။
နိုင်ငံ ခော်းအရ်း

်ကကီ်းဌော

အ ပည်အတော်
ရက်စွ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အအောက်တုဘ
ိ ောလ ၂၆ ရက်

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

