
သတင််းထုတပ်ြန်ချက် 
 

(၄၀)က ကြိမန်ှ ငဲ့် (၄၁ )က ကြိမမ်ပ မြောက် အြောဆီယံထြိြသီ််းအစည််းအမ ်းမျြော်းအ ပြီ်း ထတု်ပြန်ခ ဲ့သညဲ့် 

တူညီဆနဒ(၅)ချ က် အမကြောင်အထည်မ ြော်ပခ င််းအမြေါ် အြော ဆီယမံခေါင််းမ ဆြောင်မျြော်း၏ ပြန်လညသုံ််းသြ် ချ က် နှငဲ့် 

ဆံု်းပ တ်ချက်မျြော်းကြို ပမန်မ ြောနြိုင်ငံက ကန ်ကွ က် 

 

(၄၀)ကကြိမ်နငှ ် (၄၁)ကကြိမ်မ မြောက် အြောဆီယံထြိပသီ်ီး အစည်ီးအမ ီးမ ြောီးကြိို ကမမဘြောဒီီးယြောီးနြိိုင်ငံ၊ ဖမ ောင် 

ပင်မမြိ ြို့တင်ွ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ နြိို င်ဘြောလ ၁၁ ရက်တွင် က င်ီးပ  ပ လိုပ်ခ   ခင်ီးနှင ် အဆြိိုပါ အစည်ီးအမ ီးမ ြောီးအမပီီး 

တူညီဆနဒ(၅)ခ က် အမကြောင်အထည် မဖြော် ခင်ီးဆြိိုင်ရြော အြောဆီယံ  မခါင်ီးမဆြောင်မ ြောီး၏  ပ ်လညသံ်ိုီးသပ်ခ က် 

နှင ် ဆံိုီး ဖတ်ခ က်အြောီး ထိုတ်  ပ ်ခ   ခင်ီးကြိို နြိိုင်ငံ ခြောီးမရီး   ်ကကီီးဌြော မှ မတွြို့ရှြိရပါသည။် 
 

အြောဆီယအံလှည် က ဥကကဋ္ဌ ကမမဘြောဒီီးယြောီးနြိိုင်ငံ သည် အြောဆီယံအဖွ ြို့ င်နြိိုင်ငံအခ ြိ ြို့၏ မတြောင်ီးဆြိိုမှုအရ 

အြောဆီယံပဋြိညြောဉ်စြောတမ်ီးအပြိိုဒ်(၅)ပါ  ပဋ္ဌြော ်ီးခ က် ဖစ်သည ် အဖွ ြို့ င်နြိိုင်ငံမ ြောီး အကကြောီး အဆင ်တူ 

တ ်ီးတူကြိိုယစ်ြောီး ပ မရီး “မူ” နှင ် မသွဖည၍်  မ ်မြောနြိိုင်ငံက နြိိုင်ငံမရီးအရ ကြိိုယ်စြောီးမ ပ သည ် ပိုဂ္ြိ လ်ကြိိုသြော 

(၄၀)ကကြိမ်နငှ ် (၄၁)ကကြိမမ် မြောက် အြောဆီယံ ထြိပ်သီီးအစည်ီး အမ ီးမ ြောီးနှင ် ဆက်စပ ် ထြိပ်သီီးအစည်ီးအမ ီး 

မ ြောီးသြိိုို့ တက်မရြောက်ရ ် ဖြိတ်ကကြောီးခ  ပါသည။်  မ ်မြော နြိိုင်ငံသည ် အြောဆီယံ ပဋြိညြောဉ်ပါ  ပဋ္ဌြော ်ီးခ က်မ ြောီးနှင ် 

အမ ခခံမူမ ြောီးကြိို တြိက စွြောမလီးစြောီး လြိိုက် ော လ က်ရှြိမပီီး၊ တြော  ်သြိ အြောဆီယံအဖွ ြို့ င်နြိိုင်ငံ တစ်နြိိုင်ငံအ ဖစ် 

အြောဆီယံ၏ အမရီးကြိစစရပမ် ြောီးကြိို တက်ကကွစွြော ပူီးမပါင်ီး ပါ င် မဆြောင် ရွက်လ က်ရှြိသ ဖင ် ယခိုက  သြိိုို့ 

 မ ်မြောနြိိုင်ငံအြောီး တ ်ီးတူရညတ်ူ မဆက်ဆံ ခင်ီးနှင ် ခွ  ခြောီးဆက်ဆံသည ်လိုပရ်ပအ်မပေါ် လက်ခံနြိိုင် ခင်ီး 

မရှြိသ ဖင ် မဖြော် ပပါ အစည်ီး အမ ီးမ ြောီးသြိိုို့  မ ်မြောနြိိုင်ငံမှ ကြိိုယစ်ြောီး ပ တက်မရြောက် ခင်ီး မ ပ ခ  ပါ။ 
 

ယင်ီး တူညီဆနဒ(၅)ခ က် အမကြောင်အထည်မဖြော် ခင်ီးဆြိိုင်ရြော အြောဆီယံ မခါင်ီးမဆြောင်မ ြောီး၏  ပ ်လည် 

သံိုီးသပ်ခ က်နှင ် ဆံိုီး ဖတ်ခ က်တင်ွ  မ ်မြောနြိိုင်ငံနှင ်ပတ်သက်၍ မဖြော် ပခ က်မ ြောီးသည ်  ဖစ်စဉ်အမှ တ်ရြောီး 

နှင ်ကင်ီးကွြောလ က်ရှြိ ခင်ီး၊ အြောဆီယံ၏ တူညီဆနဒ(၅)ခ က်အမပေါ်  မ ်မြောနြိိုင်ငံမ ှ ကကြိ ီးစြောီးအြောီးထိုတ် 

မဆြောင်ရွက်မပီးခ  မှုမ ြောီးကြိို အ ပ သမဘြောမဆြောင် မဖြော် ပမှုမရှြိ ခင်ီး၊ အြောဆီယံ အဖွ ြို့ င်နြိိုင်ငံ တစ်နြိိုင်ငံ ဖစ်သည်  

 မ ်မြောနြိိုင်ငံ၏  ပည်တွင်ီးမရီးကြိို  င်မရြောက်စွက်ဖက် ခင်ီးနှင ် ထြိပ်သီီးအစည်ီးအမ ီးတွင်  မ ်မြောနြိိုင်ငံကြိို 

ခ  ်လှပထ်ြောီးမပီီး အြောဆီယံ(၉)နြိိုင်ငံ ဖင ်သြော မဆွီးမနွီး သမဘြောတူညီခ   ခင်ီးသည် အြောဆီယံပဋြိညြောဉ်စြောတမ်ီးပါ 

အမ ခခံမူမ ြောီးနှင ်  ပဋ္ဌြော ်ီးခ က်မ ြောီးနှင ်အညီ မဆြောင်ရွက်ခ   ခင်ီးမဟိုတ်သ ဖင ်  မ ်မြောနြိိုင်ငံအမ နှင ် တူညီဆနဒ 

(၅)ခ က် အမကြောင်အထည် မဖြော် ခင်ီးဆြိိုင်ရြော အြောဆီယံ မခါင်ီးမဆြောင်မ ြောီး၏  ပ ်လည်သံိုီးသပ်ခ က်နှင ် ဆံိုီး ဖတ် 

ခ က်မ ြောီးကြိို လက်ခံမည်မဟိုတမ်ကကြောင်ီးနှင ်  ပတ်သြောီးစွြောပယခ် သည။် 
 

 မ ်မြောနြိိုင်ငံသည ် အြောဆီယံ၏ တြော  ်သြိအဖွ ြို့ င်နြိိုင်ငံတစ်နြိိုင်ငံအ ဖစ် တူညီဆနဒ(၅)ခ က် အမကြောင် 

အထည်မဖြော် ခင်ီးကြိို လက်ရှြိအြောဆီယအံလှည် က  ဥကကဋ္ဌ၏ အထူီးကြိိုယစ်ြောီးလှယ်နှင ် အ ပ သမဘြော  ီီးကပ်စြွော 

ပူီးမပါင်ီးမဆြောင်ရွက်လ က်ရှြိသည။် နြိိုင်ငံတွင်ီး ထြော ရမငြိမီ်းခ မ်ီးမရီး ရရှြိမစရ ်ရည်ရွယ်လ က်  မ ်မြောအစြိိုီးရသည် 

အပစ်အခတ်ရပ်စ မရီးကြိို တစ်ဖက်သတ် မကကညြောလ က် တြိိုင်ီးရင်ီးသြောီး လက် က် ကြိိုင်အဖွ ြို့မ ြောီးကြိို ဖြိတ်မခေါ်မပီီး၊ 

နြိိုင်ငံ အကကီီးအက ကြိိုယ်တြိိုင် မတွြို့ဆံို၍ မငြိမ်ီးခ မ်ီးမရီး မဆွီးမနွီးပွ မ ြောီး  ပ လိုပ်လ က်ရှြိ ခင်ီး၊ လူသြောီးခ င်ီး 

စြော ောမထြောက်ထြောီးမှု အကူအညမီ ြောီး ကြိို လြိိုအပ်သည ်မ ရြောမ ြောီးသြိိုို့ ခွ  ခြောီးမှုမရှြိဘ  မျှတစွြောမပီးအပ်မရီးအတွက် 



အြောဆီယံလူသြောီးခ င်ီး စြော ောမထြောက်ထြောီးမှုကူညီမရီးည ြိနြိှုင်ီးမှုဗဟြိိုဌြော  (AHA Centre) နှင ် ပူီးမပါင်ီးမဆြောင်ရွက် 

လ က်ရှြိ ခင်ီး စသည ် သြိသြောထင်ရှြောီးသည ် တြိိုီးတက်မှုမ ြောီးစွြောရှြိသညက်ြိို လ စ်လ ျူရှုထြောီး ခင်ီးအမပေါ် မ ြောီးစွြော 

စြိတ်ပ က်မြိပါသည။် 
 

ထြိိုို့အ ပင် ဖွ ြို့စည်ီးပံိုအမ ခခံဥပမဒနှင် အညီ နြိိုင်ငံမတြော်၏ တြော  ်ကြိိုထမီ်းမဆြောင်လ က် ရှြိသည်   မ ်မြော 

အစြိိုီးရနှင် တပ်မမတြော်အြောီး ရညည်ွှ ်ီးမဖြော် ပရြောတွင် မသင် မလ ြော်သည်  သံိုီးနှု ်ီးမဖြော် ပခ က်မ ြောီးကြိို  ပင်ီးထ ်စွြော 

က ်ို့ကွက်သည။် 
 

ယင်ီးက  သြိိုို့  မ ်မြောအစြိိုီးရ၏ ကကြိ ီးပမ်ီးမဆြောင်ရွက်မ မှုအမပေါ် အဖ က်အမမှြောင ်လိုပ်ရပ်မ ြောီး၊ အကကမ်ီးဖက် 

လိုပ်ရပ်မ ြောီးလိုပ်မဆြောင်၍ ဖ က်ဆီီးလ က်ရှြိသည ် NUG နှင ် PDF အမည်ခံ အဖွ ြို့အစည်ီး မ ြောီးနှင ် 

ဆက်သွယ်မဆြောင်ရွက်ရ ် ရညည်ွှ ်ီးမ ပြောကကြောီးခ က်မ ြောီးကြိို စြိတ်ပ က်စွြော မတွြို့ရှြိရပါသည။် ထြိိုက  သြိိုို့ တရြောီးမ င်၊ 

အကကမ်ီးဖက်အဖွ ြို့အစည်ီးမ ြောီးနှင ် ဆက်သွယ် ခင်ီးသည ် အကကမ်ီးဖက် လိုပ်ရပ်မ ြောီးကြိို အြောီးမပီးမထြောက်ခံရြော 

မရြောက်သည ်အ ပင် အြောဆီယံပဋြိညြောဉ်စြောတမ်ီး စြောပြိိုဒ် ၂ ပါ အမ ခခံ “မူ”မ ြောီးကြိိုလည်ီးမကြောင်ီး၊ အကကမ်ီးဖက်မှု 

တြိိုက်ဖ က်မရီးဆြိိုင်ရြော အြောဆီယံနှင ် အ ပည် ပည်ဆြိိုင်ရြော ကွ ်ဗ ်ီးရှင်ီးမ ြောီးကြိိုလည်ီးမကြောင်ီး မဖြောက်ဖ က်ရြော 

မရြောက်ပါသည။် သြိိုို့ ဖစ်၍ အကကမ်ီးဖက်အဖွ ြို့အစည်ီးမ ြောီးနှင ် မည်သည ် ပံိုစံ၊ မည်သည်  ည်ီးလမ်ီးနှင ်မဆြိို 

ဆက်သွယ် မဆြောင်ရွက်ရ ် ကကြိ ီးပမ်ီး ခင်ီးကြိို  မ ်မြောနြိိုင်ငံက  ပင်ီးထ ်စွြော ရံှုြို့ခ က ိ်ု့ကွက်သည။် 
 

တူညီဆနဒ(၅)ခ က် အမကြောင်အထည်မဖြော် ခင်ီးသည ် လိုပ်င ်ီးစဉ်တစ်ရပ် ဖစ်ရြော၊ အခ ြိ ် က ိ်ု့သတ်ခ က် 

 ဖင ် ဖြိအြောီးမပီး၊ အကကပ်ကြိိုင်သည ် ခ ဉ်ီးကပ်မှုမ ြိ ီးသည ် အက ြိ ီးမရှြိနြိိုင်သည ်အ ပင်၊ လက်ရှြိပူီးမပါင်ီး 

မဆြောင်ရွက်မှုမ ြောီးအမပေါ် ဆြိိုီးက ြိ ီးသက်မရြောက်မှုမ ြောီးကြိိုပင် ဦီးတညသွ်ြောီးမစနြိိုင်သည။် 
 

 မ ်မြောနြိိုင်ငံက တူညဆီနဒ(၅)ခ က် အမကြောင်အထညမ်ဖြော်မ မှုသည် တြိိုီးတက်မှုမရှြိဟို အမကကြောင်ီး 

 ပလ က် အြောဆီယံအစညီ်းအမ ီးမ ြောီးတွင်  မ ်မြောနြိိုင်ငံပါ င်မှုကြိို ပြိိုမြိိုက ိ်ု့သတ် ပြိတ်ပင်ရ ် ကကြိ ီးစြောီး ခင်ီးသည် 

အြောဆီယအံသြိိုက်အ  ်ီး အမကြောင်အထည်မဖြော် ခင်ီးကြိို အတြောီး အဆီီး ဖစ်မစသည ်အ ပင် အြောဆီယံ၏ 

စည်ီးလံိုီးညညီွတမ်ှု၊ အမရီးပါအရြောမရြောက်မှု၊ မြိသြောီးစို စြိတ်ဓါတ်ကြိို ပ က် ပြောီးမစမည် ဖစ်သည်။  မ ်မြောနြိိုင်ငံက 

အြောဆီယအံဖွ ြို့သြိိုို့  င်မရြောက်ခ  သည်  ၁၉၉၇ ခိုနှစ်မ ှ စတင်၍ အြောဆီယအံသြိိုက်အ  ်ီး အမကြောင်အထည်မဖြော်မှု 

တွင်  မ ်မြောနြိိုင်ငံက တက်ကကွစွြော ပါ င်မဆြောင်ရွက်ခ  မှုမ ြောီးကြိို လစ်လ ျူရှုမ က်ကွယ် ပ  ခင်ီးကြိို  မ်ီး ညီ်းစွြော 

မတွြို့ရမပီီး ယင်ီးလိုပ်ရပ် မ ြောီးသည ်  မ ်မြော အစြိိုီးရ၏ ဒီမြိိုကမရစီ  ပ ်လညမ်ဖြော်မဆြောင်မ မှုကြိို အဟ ိ်ု့အတြောီး 

 ဖစ်မစပါမည်။ 
 

အြောဆီယအံစည်ီးအမ ီးမ ြောီးတွင် ဆံိုီး ဖတ်ခ က်ခ မှတ် ခင်ီး ည်ီးလမ်ီးကြိိုလည်ီး အြောဆီယံ ပဋြိညြောဉ် 

စြောတမ်ီး စြောပြိိုဒ်(၂၀)ပါ “မဆွီးမနွီး ခင်ီးနှင ် တူညဆီနဒ”ပါ အမ ခခံမူမ ြောီးအတြိိုင်ီး အြောဆီယံ အဖွ ြို့ င်နြိိုင်ငံ(၁၀)နြိိုင်ငံ 

လံိုီးပါ င်သည ် မဆွီးမနွီးည ြိနြိှုင်ီး ခင်ီးနှင ် တူညီဆနဒ ဖင ် ဆံိုီး ဖတ် ခင်ီး “မူ”ကြိိုသြောလ င် လက်ခံသည်။ သြိိုို့ ဖစ်၍ 

ကြောယကံရှင်နြိိုင်ငံ ပါ င် ခင်ီးမရှြိသည်  မဆွီးမနွီးဆံိုီး ဖတ် ခ က်မ ြောီးကြိို လက်မခံ ပယ်ခ သည။် 
 

အြောဆီယအံမ  ဖင ် အြောဆီယံပဋြိညြောဉ်စြောတမ်ီးပါ  ပဋ္ဌြော ်ီးခ က်မ ြောီးနှင ် အမ ခခံမူမ ြောီးကြိို မလီးစြောီး 

လြိိုက် ောလ က် အဖွ ြို့ င်နြိိုင်ငံတစ်နြိိုင်ငံ၏  ပည်တွင်ီးမရီးကြိို အ ခြောီးတစ်နြိိုင်ငံက  င်မရြောက် စွက်ဖက် ခင်ီး 

မ ပ ရ ် ထပ်မလြောင်ီးအသြိမပီးအပ်သည၊် ယင်ီးသြိိုို့မဆြောင်ရွက် ခင်ီးမကကြောင ် အြောဆီယံ ၏ စည်ီးလံိုီးညညီွတမ်ှုနှင ် 



ဗဟြိိုအခ က်အခ ြောက မပီီး အမရီးပါအရြောမရြောက်မှုအမပေါ် ဆြိိုီးက ြိ ီးသက်မရြောက်မှုမ ြောီးသြော  ဖစ်မစမည် ဖစ် မကကြောင်ီး 

သတြိမပီးမဖြော် ပအပ်ပါသည။် 

 

 

နြိိုင်ငံ ခြောီးမရီး  ်ကကီီးဌြော  

မ  ပည်မတြော် 

ရက်စွ ၊ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ နြိို င်ဘြောလ ၁၁ ရက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Press Release 
 

Myanmar rejects the ASEAN Leaders’ Review and Decision on the Implementation of The five-

point consensus which was issued after the 40th and 41st ASEAN Summits 
 

The Ministry of Foreign Affairs learnt the issuance of the ASEAN Leaders’ Review and 

Decision on the Implementation of the five-point consensus at the 40th and 41st ASEAN 

Summits which was held in Phnom Penh, Cambodia on 11 November 2022. 

The current Chair of ASEAN invited a non-political representative from Myanmar to 

attend the said meetings due to the demand made by some ASEAN member states. Such action 

of unequal representation contradicts the Article 5 of the ASEAN Charter on “Rights and 

Obligations”. Since Myanmar is fully adhered to the basic principles and provision enshrined in 

the ASEAN Charter while actively participating in ASEAN as a responsible member state, 

Myanmar did not accept the invitation which discriminates the level of representation among 

the Member States. 

The Ministry learnt that the ASEAN Leaders’ review and decision on the implementation 

of the five-point consensus did not factually reflect the on-ground situation and did not include 

any constructive efforts made by Myanmar government in the implementation of the five-point 

consensus. Some expressions in the document amount to interference of the internal affairs of 

the one member state, and were contrary to the basic principles and provisions in the ASEAN 

Charter. Therefore, Myanmar categorically rejects and dissociates itself from the said-review and 

decision made by the nine ASEAN leaders. 

As a responsible member state of ASEAN, Myanmar has been constructively cooperating 

with the Special Envoy of the ASEAN Chair in implementing the ASEAN five-point consensus. To 

achieve ever-lasting peace and stability in every corner of the country, the Government has 

already declared the unilateral ceasefire and the Head of State himself is holding several rounds 

of dialogues with Ethnic Armed Organizations (EAOs) including in facilitating the delivery of 

broader humanitarian assistance to the population, without any discrimination, in cooperation 

with the AHA Centre. Therefore, Myanmar is disappointed that ASEAN ignores the notable 

progress made by Myanmar in implementation of five-point consensus. 

The Ministry also strongly objects the inappropriate usage to refer Myanmar government 

and Tatmadaw (Myanmar Armed Forces) that take responsibility of the state in accordance with 

the Constitution. 

The Ministry regrettably observed that the Statement calls for the engagement with all 

parties concerned which is referring to the groups who have been committing terrorist acts to 

disturb the government’s efforts. Such calls for engagements with the said unlawful and terrorist 



organizations could encourage terrorist activities while violating the Article 2 of the ASEAN 

Charter as well as the ASEAN and International Conventions on counter terrorisms. Therefore, 

Myanmar strongly objects and condemns the attempts by ASEAN member states to engage with 

those unlawful and terrorist orgnaizations through any means and forms. 

Since implementing the five-point consensus is a process, inserting additional pressure 

by setting a timeframe will create more negative implications than positive ones. 

Indeed, one-sided and malicious approach towards Myanmar, including blocking 

Myanmar from further participation in the ASEAN meetings by giving inappropriate reason such 

as lack of improvement in the implementation of the five-point consensus, could provoke the 

disturbance of ASEAN Community building, ASEAN Unity, Centrality and ASEAN spirit. Such 

attempts totally neglect Myanmar’s active participation in the work of ASEAN since its joining of 

ASEAN in 1997 as well as Myanmar government’s on-going efforts to reinstate a multi-party 

democracy. 

The Ministry reaffirms that Myanmar will continue to adhere to the Article 20 of the 

ASEAN Charter on decision making by “consultation and consensus” by all ten ASEAN member 

states. Myanmar objects any discussion or decisions without the involvement of the country 

concerned. 

The Ministry reiterates its call to ASEAN Member States to follow the provisions and 

fundamental principles of the ASEAN Charter, especially non-interference in the internal affairs 

of the member states. The Ministry reminds that failure to do so would be counterproductive 

and creates negative impacts on the ASEAN Centrality and Unity. 

 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Date, 11 November 2022 

 


