
 

ဆ ်းဘ ်းယ ်းနိုင်ငံ၊ဘဲလ်ဂရတိ်မမိ ြို့၌ ကျင််းြသည ် ဘက်မလိက်ုလှုြရ်  ်းမှုအဖ ြဲို့၏ 

န စ်(၆၀)ပြည ်အထိမ််းအမ တ်အဆင ်ပမင ်အစည််းအန ်းတ င် ပြည်နထ င်စု န်ကက ်း ဦ်း ဏ္ဏနမ င်လ င် ဗ ဒ ယိုပဖင်  

မိန့််ခ န််းနပြ ကက ်း 

(၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်၊ နနပြညန်တ ်) 

 

ဘက်မလ ိုက်လှုြရ်ှ ြားမှုအဖ  ျို့၏ နှစ်(၆၀)ခြည ် အထ မ်ြားအမှတ်အဆင ်ခမင ်အစည်ြားအအဝြားက ို ၁၁-၁၀-

၂၀၂၁ ရက်မ ှ ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်အထ  ဆ ြားဘီြားယ ြားန ိုင်ငံ၊ ဘ လ်ဂ္ရ တ်ပမ  ျို့၌ က င်ြားြခ  ရ  

အဆ ိုြါအစည်ြားအအဝြားတ င် န ိုင်ငံခခ ြားအရြားဝန်ကကီြားဌ န၊ ခြည်အထ င်စိုဝန်ကကီြား ဦြားဝဏဏအမ င်လ င်မ ှ ဗီဒီယ ိုခဖင်  

မ န ်ခ န်ြားတစ်ရြ် ြါဝင်အခြ ကက ြားခ  သည။်  

ခြညအ်ထ င်စိုဝန်ကကီြားက မ န ်ခ န်ြားအခြ ကက ြားရ ၌ ခမန်မ န ိုင်ငံအအနခဖင ် ဘက်မလ ိုက် လှုြ်ရ ှြားမှုအဖ  ျို့က ို 

စတင်တည်အထ င်ခ  သည ် အဖ  ျို့ဝင်န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံ အခဖစ်လညြ်ားအက င်ြား၊ ဘန်အဒါင်ြားက န်ဖရင် ၌ ြ ြားတ  ြါဝင် 

ခ  သည ်န ိုင်ငံမ  ြားအနက် တစ်န ိုင်ငံအခဖစ်လညြ်ားအက င်ြား အစဉ် ဂ္ိုဏ်ယ လ က်ရှ ြါအကက င်ြား၊ မ မ တ ို လက်ရှ  

အစ ိုြားရအအနခဖင ် ခမန်မ န ိုင်ငံ၌ ြံိုမှနအ်အခခအအနရှ ပြီြား ဒီမ ိုကအရစီလမ်ြားအကက င်ြားအြေါ်သ ို  တည ်မတ်စ   

အရ က်ရှ အရြားအတ က် အရှျို့လိုြ်ငန်ြားစဉ် (၅) ရြ်က ို အအက င်အထည်အဖ ် အဆ င်ရွက်လ က်ရှ အကက င်ြား 

အအလြားထ ြား အခြ ကက ြားခ  သည။် 

ဆက်လက်၍ ခြည်အထ င်စိုဝန်ကကီြားက က ိုဗစ်ကြ်အရ ဂ္ါက ိုတ ိုက်ဖ က်ရန် န ိုင်ငံအတ ်အစ ိုြားရအအနခဖင ် 

အစ မြ်ားကိုန် ကက  ြားြမ်ြားအနအကက င်ြား၊ တစ်န ိုင်ငံလံိုြားအတ ိုင်ြားအတ အအနခဖင ် က က ယ်အဆြားထ ိုြား အြြားသည ် 

အစီအစဉ်က ိုခ မတှ်ခ  ပြီြား ယခိုနှစ်ကိုန်တ င် လ ဦြားအရ ၅၀% က ို က က ယ်အဆြားထ ိုြားအြြားန ိုင်ရန် ရညမ်ှနြ်ားထ ြား 

အကက င်ြား၊ ထ ို အကက င်  ကြ်အရ ဂ္ါ က က ယ်၊ ထ န်ြားခ  ြ်၊ ကိုသအရြားအတ က် မ တ်အဆ န ိုင်ငံမ  ြားနှင ်အတ  

ြ ြားအြါင်ြားအဆ င်ရွက်ရန် အသင် ရှ အကက င်ြား အခြ ကက ြားြါသည။် 

ခြည်အထ င်စိုဝန်ကကီြားက ဘက်မလ ိုက်လှုြရ်ှ ြားမှုအဖ  ျို့သည ် န ိုင်ငံစံို တစ်စိုတစညြ်ားတည်ြား ခဖင ် သီြားခခ ြား 

ရြတ်ည်န ိုင်သည ် အဖ  ျို့အစညြ်ားတစ်ခိုခဖစ်သညန်ှင ်အညီ န ိုင်ငံအခ င်ြားခ င်ြားအကက ြား န ြားလည်မှုရှ မှုနှင ် အလြားစ ြားမှု၊ 

ဘက်မလ ိုက်မှုနငှ ် န ိုင်ငံအရြား ြအယ ဂ္ကင်ြားရှင်ြားအစရန် စသည ် အအခခခံမ မ  ြားက ို ဆက်လက်က င် သံိုြား 

ရမည်ခဖစ်ြါအကက င်ြား၊ မ မ တ ို ၏ ဘံိုအက   ြားစီြားြ  ြားက က ယ်ရန် နှင ် ဘံိုစ န်အခေါ်မှုအခက်အခ မ  ြားက ို တံို ခြန်အခဖရင်ှြား 

ရန်အတ က် ခမန်မ န ိုင်ငံအအနခဖင ် ဘက်မလ ိုက်လှုြ်ရ ှြားမှုအဖ  ျို့ဝင်မ  ြားနှင ် စည်ြားလံိုြားညညီ တစ်   လက်တ   

အဆ င်ရွက်သ  ြားမည်ခဖစ်အကက င်ြား၊ ခမန်မ န ိုင်ငံတ င်ြား ပင မ်ြားခ မ်ြားအရြား၊ ဒီမ ိုကအရစီနှင ် ဖ ျံို့ပဖ  ြားတ ိုြားတက်မှု 

အဖ ်အဆ င်ရန် ကက  ြားြမ်ြား အ ြားထိုတ်အနသည ်အခ  န်တ င် ဘက်မလ ိုက်လှုြရ်ှ ြားမှုအဖ  ျို့ဝင်မ  ြား၏ အထ က်ခံမှု၊ 

န ြားလည်မှုနှင ် အခြ သအဘ အဆ င်သည ် ြ ြားအြါင်ြားအဆ င်ရွက်မှုက ို ဆက်လက်ရရှ ဖ ို  အမ  ်လင် အကက င်ြား 

အအလြားထ ြားအခြ ကက ြားခ  သည။် 

အစည်ြားအအဝြားသ ို  ခမန်မ န ိုင်ငံက ိုယစ် ြားခြ အအနခဖင ် ဆ ြားဘီြားယ ြားန ိုင်ငံဆ ိုင်ရ  ခမန်မ သံအမတ်ကကီြား 

ဦြားသ ရ န်သန ်ဇင်မ ှတက်အရ က်ခ  အကက င်ြား သ ရှ ရြါသည။် 

 

 

န ိုင်ငံခခ ြားအရြားဝန်ကကီြားဌ န 
အနခြည်အတ ် 

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ အအ က်တ ိုဘ  ၁၂ ရက် 



 

Union Minister U Wunna Maung Lwin delivers a Statement via video link at the 

Commemorative High-Level Meeting on the occasion of marking the 60th Anniversary of the 

First Conference of the Non-Aligned Movement (NAM) 

(12-10-2021, Nay Pyi Taw) 

 

The Commemorative High-Level Meeting on the occasion of marking the 60th Anniversary 

of the First Conference of the Non-Aligned Movement (NAM) was held from 11 to 12 October 

2021 in Belgrade, Serbia and the Union Minister for Foreign Affairs U Wunna Maung Lwin 

delivered a statement via video link at the meeting. 

In his statement, the Union Minister mentioned that Myanmar is always proud to be one 

of the founding members of the NAM and a co-sponsor of the Bandung Conference. He 

underscored that the present Government of Myanmar laid down and has been implementing a 

five-point roadmap to bring the country back to normalcy and its path to democracy.  

In addition, the Union Minister explained that the Government is making all-out efforts 

to fight against COVID-19 pandemic and has set up a country-wide vaccination plan to achieve 

50% coverage of vaccination at the end of this year. He also stated that Myanmar is ready to 

cooperate with all friendly countries in its efforts on prevention, control and treatment of the 

COVID-19 pandemic.  

The Union Minister emphasized that being a consolidated entity, the Movement must 

continue pursuing its fundamental principles of mutual understanding and respect, impartiality 

and non-politicization. He also highlighted that Myanmar will work in unity with the members of 

the Movement to defend the common interests in tackling complex and common challenges and 

Myanmar is also looking forward to seeking continuous support, mutual understanding and 

constructive cooperation from the NAM member states in its efforts to bring peace, democracy 

and development to the country. 

H.E. U Thurain Thant Zin, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Myanmar 

to Serbia, attended the meeting as the representative of the Government of Myanmar. 

 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Dated. 12 October 2021 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


