သတင််းထုတပ် ြန်ချက်
ကမ္ဘောဒီီးယောီးနိိုင်ငံက

၂၀၂၂

ခိုနှစ်အတွက်

အောဆီယံဥကကဌတောဝန်ယူ္ည်ကိစစနှင်ပတ်

သက်၍

မ္န်္ောနိိုင်ငံအမနမြင် ဝ္်ီးမမ္ောက်ဂိုဏ်ယူပါသည်။ မ္န်္ောနိိုင်ငံသည် အောဆီယံအြွွဲ့ ဝင်နိိုင်ငံမြစ်သည်နှင်အညီ
ကမ္ဘောဒီီးယောီးနိိုင်ငံ၏

အောဆီယံဥကကဌတောဝန်ယူ္ှုနှင်

၂၀၂၂

ခိုနှစ်

တွင်

ကကိ ီးပ္်ီး

အမကောင်အထည်

မြော်သွောီး္ည် ဦီးစောီးမပီးအစီအစဉ်္ ောီးကိိုလည်ီး အမပည်အဝ မထောက်ခံသွောီး္ည်မြစ်ပါသည်။
ဝန်ကကီီးခ ပ်ဟွန်ဆင် မ္န်္ောနိိုင်ငံသိိုို့ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်မနို့္ှ ၈ ရက်မနို့ အထိ
အလိုပ်သမ

ောခရီီးစဉ် လောမရောက်ခသည်အတွက် မက ီးဇူီးတင်ပါသည်။ ယင်ီးခရီီးစဉ် က အမပ သမ

မဆောင်မသောရလဒ်္ ောီးမြစ်သည်

လူသောီးခ င်ီးစောနာမထောက်ထောီး္ှုအကူ

အညီ္ ောီးမပီးအပ်မခင်ီး၊

ော

အောဆီယံ

ဥကကဌ၏အထူီးကိိုယစ
် ောီးလှယ်၊ အောဆီယံအတွင်ီးမရီး္ှ ီးခ ပ်၊ AHA စင်တော္ှ ကိိုယ်စောီးလှယ်္ ောီး၊ မ္န်္ောနိိုင်ငံသိိုို့
AHA စင်တော ္ှတစ်ဆင် လှ ဒါန်ီးသည် လူသောီးခ င်ီး စောနာမထောက်ထောီး္ှုအကူအညီ္ ောီး စီ္ခ
ံ နို့်ခွမရီး
လိုပ်ငန်ီးအြွွဲ့၊ မ္န်္ောနိိုင်ငံ ကကက်မမခနီအသင်ီးနှင် သက်ဆိိုင်ရောကိုလသ္ဂဂလက်မအောက်ခံ အထူီးမအဂ င်စီတို့ိို
ပါဝင်မသော

အစည်ီးအမဝီး က င်ီးပမခင်ီး၊

အောဆီယံဥကကဌ၏ အထူီးကိိုယစ
် ောီးလှယ်္ှ လက်နက်ကိိုင်အြွွဲ့

အစည်ီး္ ောီးအပါအဝင် မ္န်္ောနိိုင်ငံ၏ အမမခအမနအမပေါ်္ူတည်၍ သက်ဆိိုင်သူအောီးလံိုီးနှင် မတွွဲ့ဆံိုမခင်ီးတိို့ို ကိို
ရရှိ္ည်မြစ်ပါသည်။

အထူီးကိိုယစ
် ောီးလှယ်အမနမြင်

တိင
ို ်ီးရင်ီးသောီး

လက်နက်ကိိုင်အြွွဲ့အစည်ီး္ ောီးနှင်

မပ လိုပ်သည် အပစ်အခတ်ရပ်စမရီး ညိနိှုင်ီးမဆွီးမနွီးပွတွင် ပါဝင်တက်မရောက်မရီး္ှော ဝန်ကကီီးခ ပ် ဟွန်ဆင်၏
ခရီီးစဉ် ရလဒ်တစ်ခိုလည်ီးမြစ်ပါသည်။
မ္န်္ောနိိုင်ငံအမနမြင် ဝန်ကကီီးခ ပ်ဟွန်ဆင်က အောဆီယံအတွင်ီး ္တူညီသည်သမ

ော ထောီး္ ောီးကိို

မဆွီးမနွီး္ှု္ ောီးမြင် မဆောင်ရွက်မနမခင်ီး၊ အောဆီယံ ပဋိညောဉ်စောတ္်ီးနှင်အညီ အောဆီယံ စည်ီးလံိုီးညီညွတ္
် ှု
ကိိုထိန်ီးသိ္်ီးမရီးနှင် တူညီဆနဒ(၅) ခ က်အမကောင်အထည်မြော်္ှု နှင်ပတ်သက်၍ သက်ဆိိုင်ရော တောဝန်ရသ
ှိ ူ္ ောီး
နှင် ဆက်သွယ်မဆွီးမနွီး္ှု္ ောီး မပ လိုပ်မခင်ီးကိိုလည်ီး ္ှတ်သောီးထောီးပါသည်။
နိိုင်ငံမတော်စီ္ံအိုပခ
် ပ်မရီးမကောင်စီဥကကဌ၊ ဝန်ကကီီးခ ပ် ဗိလ
ို ်ခ ပ်္ှ ီးကကီီး္င်ီးမအောင်လိှုင် နှင် ဝန်ကကီီးခ ပ်
ဟွန်ဆင်တို့ိို ၂၆-၁-၂၀၂၂ ရက်မနို့၌ ဗီဒီယိိုကွန်ြရင်္ှတစ်ဆင် မတွွဲ့ဆံိုစဉ် တွင်လည်ီး အောဆီယံဥကကဌနှင်
ပူီးမပါင်ီးမဆောင်ရွက်္္
ှု ောီး ဆက်လက်မဆောင်ရွက်မရီးအတွက် အမပ သမ

ော မဆွီးမနွီးခကကပါသည်။

မ္န်္ောအမနမြင် အောဆီယံ၏ တူညီဆနဒ(၅)ခ က် အမကောင်အထည်မြော်္န
ှု ှင် ပတ်သက်၍ ၂၄-၄-၂၀၂၁
ရက်၌ က င်ီးပခသည် အောဆီယံနင
ိို ်ငံမခါင်ီးမဆောင်္ ောီး အစည်ီးအမဝီး ပပီီးခသည်မနာက်ပိုင
ိ ်ီး မပည်သူ္ ောီး
အသက်အိိုီးအိ္လ
် ံိုခခံ ္ှုနှင် မပည်တွင်ီး တရောီးဥပမဒစိိုီး္ိီးို မရီး အတွက် အမ္င်္ောီးဆံိုီး ထိန်ီးထိန်ီးသိ္်ီးသိ္ီး်
မဆောင်ရွက်ရံို သော္က အင်အောီးအနည်ီးဆံိုီး အသံိုီးမပ ၍ ကိိုင်တယ
ွ ်မဆောင်ရွက်မနပပီီး အထူီးကိိုယစ
် ောီးလှယ်
မ္န်္ောနိိုင်ငံသိိုို့ လောမရောက်မရီးတိို့န
ို ှင်ပတ်သက်၍လည်ီး မ္န်္ောနိိုင်ငံအမနမြင် အောဆီယံဥကကဌနှင် ပူီးမပါင်ီး
မဆောင်ရွက်လ က် ရှိပါသည်။ ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ ရက်မနို့တွင် က င်ီးပခသည် အောဆီယံနင
ိို ်ငံမခောီးမရီးဝန်ကကီီး္ ောီး
အမရီးမပေါ်အစည်ီးအမဝီး မနာက်ပိုင
ိ ်ီး၌လည်ီး မ္န်္ောနိိုင်ငံသည် အောဆီယံနှင် အမပ သမ

ော ဆက်လက်ထိမတွွဲ့

ဆက်ဆံလ က်ရှိပါသည်။

ထိန်ီးသိ္်ီးသွောီးမရီးကိို

ထိိုသရ
ိိုို့ ရှိပပီီးမြစ်သည်

ရလဒ်မကောင်ီး္ ောီးကိို

ဆက်လက်

ရည်ရွယ်၍ ကမ္ဘောဒီီးယောီးနိိုင်ငံက ၎င်ီးတိို့ို ဒိုတိယဝန်ကကီီးခ ပ်နှင် နိိုင်ငံမခောီးမရီးနှင် အမပည်မပည်ဆိိုင်ရော
ပူီးမပါင်ီးမဆောင်ရွက်မရီးဝန်ကကီီး ပရတ် ဆိုတခ
် ွန်ီး အောီး အထူီးကိိုယစ
် ောီးလှယ်အသစ် အမြစ်ခနို့်ရန် မရွီးခ ယ်
အဆိိုမပ လောမခင်ီးကိို

ကကိ ဆိိုခပါသည်။

၎င်ီးအောီး

တောဝန်မပီးခနို့်အပ်ရန်

မဆောင်ရွက်ရ္ည်လိုပင
် န်ီးစဉ်ကိို

အောဆီယံ နိိုင်ငံမခောီးမရီးဝန်ကကီီး္ ောီးအောီးလံိုီး ပါဝင်ကော မဆောလ င်စွော အပပီီးသတ် မဆောင်ရွက်နိိုင်္ည်ဟို
မ္န်္ောနိိုင်ငံအမနမြင်

မ္ ော်လင်ပါသည်။

အောဆီယံ

အစည်ီးအမဝီး္ ောီးတွင်လည်ီး

နိိုင်ငံကိိုယစ
် ောီးမပ ္ှု

နှင်ပတ်သက်၍ မ္န်္ောနိိုင်ငံအမနမြင် အောဆီယံပဋိညောဉ်စောတ္်ီးပါ ္ူ္ ောီးနှင် အညီ တန်ီးတူရည်တရ
ူ ှိမရီး
ဟူမသော္ူအတိိုင်ီး ရပ်တည်မဆောင်ရွက်သွောီး္ည်မြစ်ပါသည်။
မ္န်္ောနိိုင်ငံအမနမြင် အောဆီယံပဋိညောဉ်စောတ္်ီးပါ မပဌောန်ီးခ က်္ ောီးနှင်အညီ အောဆီယံနှင် အမပ
သမ

ောဆက်ဆံ္ှုမပ မရီးကိို ရည်ရွယ်၍ အောဆီယံဥကကဌကမ္ဘောဒီီးယောီး္ှ ခနို့်အပ်္ည် အထူီးကိိုယစ
် ောီးလှယ်

အသစ်နှင် ပူီးမပါင်ီးမဆောင်ရွက်သွောီးရန် ဆနဒရှိပါမကကောင်ီး မြော်မပအပ်ပါသည်။
နိိုင်ငံမခောီးမရီးဝန်ကကီီးဌောန
ရက်စွ၊ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်။

Press Release
Myanmar congratulates Cambodia for assuming the ASEAN Chairmanship 2022. Myanmar,
being a member of ASEAN, will be extending full support to Cambodia’s Chairmanship of ASEAN
and its efforts to deliver the priorities set for 2022.
Myanmar appreciates Prime Minister Hun Sen for paying a working visit to Myanmar from
7 to 8 January 2022. This visit has delivered several positive outcomes particularly on the
provision of humanitarian assistance; convening of a meeting among the stakeholders involving
special envoy of the ASEAN Chair, the Secretary-General of ASEAN, representatives of AHA
Centre, the Myanmar National Task Force to facilitate provision of Humanitarian Assistance
through AHA Centre, the Myanmar Red Cross Society and relevant UN Specialized Agencies;
pledging to support the special envoy of the ASEAN Chair and to meet with all parties
concerned, including EAOs, taking into account of the prevailing situation in Myanmar. Prime
Minister Hun Sen’s visit has also paved the way for the special envoy to join the ceasefire talks
with and among the EAOs.
Myanmar has also taken note of Prime Minister Hun Sen’s dedication to resolve
differences in ASEAN through consultations, to maintain the ASEAN solidarity while upholding
the ASEAN Charter and for reaching out to stakeholders on the implementation of the five-point
consensus.
Chairman of the State Administration Council and Prime Minister Senior General Min
Aung Hlaing and Prime Minister Hun Sen had a video conference on 26 January 2022 and
discussions were held constructively with regard to Myanmar’s continued cooperation with
ASEAN.
With regard to the implementation of ASEAN’s five-point consensus, Myanmar, has taken
measures to maintain law and order in the country to protect the livelihood of the people by
exercising maximum restraint and minimum use of force and cooperated with the ASEAN Chair
on the visit of the special envoy to Myanmar after the ASEAN Leaders’ Meeting held on 24 April
2021. Myanmar’s constructive engagement with ASEAN continues even in the wake of the
Emergency ASEAN Foreign Ministers’ Meeting which was held on 15 October 2021. To maintain
the momentum, Myanmar has welcomed Cambodia’s nomination of Deputy Prime Minister and
Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Prak Sokhonn as the next special
envoy. Myanmar looks forward to the finalization of his appointment process by all ASEAN
Foreign Ministers at an early date. With regard to representation at the ASEAN meetings,
Myanmar will continue to stand based on the principles of equality as stipulated in the ASEAN
Charter.

With a view to constructively engage with ASEAN, Myanmar, while upholding the
principles of the ASEAN Charter, will extend cooperation with the new special envoy to be
appointed by the ASEAN Chair.
Ministry of Foreign Affairs
Dated, 29 January 2022

