
အာဆီယအံလှည ့်ကျဥကကဋ္ဌ၏ မြန့်ြာန ိုင့်ငံဆ ိုင့်ရာအထ ူးက ိုယ့်စာူးလှယ့် မြန့်ြာန ိုင့်ငံသ ိုို့ လာရရာက့်ြည ့် 

က စစနှင ့်ပတ့်သက့်၍ သတင့်ူးထိုတ့်မပန့်ချက့် 

(၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက့် ၊ ရနမပည့်ရတာ့်) 

 

၂၄-၄-၂၀၂၁ ရက်နနေ့က အင်ဒ ိုနီီးရ ာီးန ိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမ  ြုြို့၌ ပပြုလိုပ်ခ ဲ့သညဲ့် အာဆီယံ 

နခေါင်ီးနဆာင် ျာီးအစည်ီးအန ီးအတွင်ီး သန ာတူညီခ ဲ့သညဲ့် တူညီဆနဒ (၅) ရပ ်အနကာင် အထည်န ာ် ှုက ို 

ပ န် ာန ိုင်ငံသည ်အပပြုသန ာပ ငဲ့် ဆက်လက် ပူီးနပေါင်ီးနဆာင်ရွက်သွာီး ည် ပ စ်ပေါသည်။ အဆ ိုပေါတူညီဆနဒ 

(၅) ရပအ်နပေါ် ပ န် ာန ိုင်ငံ၏ သန ာထာီးက ို ၂၆-၄-၂၀၂၁ ရက်နနေ့တွင် န ိုင်ငံပခာီးနရီး န်ကကီီးဌာန   

န ကညာချက် ထိုတ်ပပန်မပီီး အသ နပီးမပီီး ပ စ်ပေါသည။် 

တူညီဆနဒ (၅) ရပတ်ွင် ပေါရ  သညဲ့် အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ် ခနေ့်အပ်ပခင်ီးက စစက ို ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နနေ့တွင် 

ပပြုလိုပ်ခ ဲ့သညဲ့် အာဆီယံန ိုင်ငံပခာီးနရီး န်ကကီီး ျာီးအစည်ီးအန ီးတွင် နဆွီးနနွီးခ ဲ့ ရာ  ရူန ိုင်ီးန ိုင်ငံပခာီးနရီး 

 န်ကကီီး (၂) ဒေါတ ိုဆရီအီရ န်ပီဟင်ယူဆွတ်အာီး ခနေ့်အပ်ပခင်ီးက ို ပ န် ာန ိုင်ငံက အပပြုသန ာ ပူီးနပေါင်ီး 

နဆာင်ရွက်သညဲ့်အနနပ ငဲ့် သန ာတူလက်ခံခ ဲ့ပေါသည။် 

ထ ိုေ့အပပင်တညူဆီနဒ (၅) ရပတ်ွင်ပေါရ  သညဲ့် အာဆီယံ  တစ်ဆငဲ့်နပီးအပ် ညဲ့် လူသာီးချင်ီး 

စာနာနထာက်ထာီးသညဲ့် အကူအည ီျာီးက ို ပ န် ာန ိုင်ငံ   လက်ခံမပီီး လ ိုအပ်သူ ျာီးထံ ပ နေ့်ပ  ီးနရီးက စစ 

က ိုလည်ီး ပ န် ာန ိုင်ငံက ပူီးနပေါင်ီးနဆာင်ရွက်လျက်ရ  ပေါသည။်  

၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နနေ့ အစညီ်းအန ီးတွင်  ရူန ိုင်ီးန ိုင်ငံပခာီးနရီး န်ကကီီး (၂) အာီး အာဆီယံဥကကဋ္ဌ၏ 

အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်အပ စ် ခနေ့်အပ်မပီီးနနာက် ပ န် ာန ိုင်ငံသည ် အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်န ငဲ့် ပံို  န ် ထ နတွြို့ 

နဆွီးနနွီး ှု ျာီး ပပြုလိုပ်လျက်ရ  ပေါသည။်  

အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်သည် ၁၁-၁၀-၂၀၂၁    ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နနေ့အထ  ပ န် ာန ိုင်ငံသ ိုေ့ 

လာနရာက်လ ိုန ကာင်ီး၊ အဆ ိုပေါခရီီးစဉ်တင်ွ ၎င်ီးနတွြို့ဆံိုလ ိုသူ ျာီး၏အ ည်န ငဲ့် ပ န် ာ က်က နဆာင်ရွက် 

နပီးရ ညဲ့်က စစ ျာီးက ို န ာ်ပပသညဲ့် နပီးစာက ို ပ န် ာ က်သ ိုေ့ ၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နနေ့တွင် နပီးပ ိုေ့ခ ဲ့ပေါသည။်  

ပ န် ာန ိုင်ငံ၊ န ိုင်ငံပခာီးနရီး န်ကကီီးဌာနက ၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွ ပေါစာပ ငဲ့် ပ န် ာ က်   စီစဉ် နဆာင်ရွက် 

နပီးန ိုင် ညဲ့် ခရီီးစဉ်က ို အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်ထံသ ိုေ့ ပပန်လည် နပီးပ ိုေ့ခ ဲ့ပေါသည်။ အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်က ၈-၁၀-

၂၀၂၁ ရက်စွ ပေါ စာပ ငဲ့် ၎င်ီး၏  ူလနတာင်ီးဆ ိုချက် ပေါအတ ိုင်ီး ပ န် ာ က်   နဆာင်ရွက်နပီးရန် စာပပန်လည် 

နပီးပ ိုေ့ခ ဲ့ပေါသည်။ ထ ိုေ့န ကာငဲ့် ပ န် ာ န ိုင်ငံ၊ န ိုင်ငံပခာီးနရီး န်ကကီီးဌာနက ၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွ ပေါစာပ ငဲ့် ပ န် ာ 

 က်က လ ိုက်နလျာ ှု အချ  ြုြို့ ပပြုလိုပ်မပီီး ပပန်လညပ်ပင်ဆငန်ပီးထာီးသညဲ့် ခရီီးစဉ် အစီအစဉ်သစ် တစ်ခိုက ို 

အထူီး က ိုယစ်ာီးလ ယ်ထံ နပီးပ ိုေ့ခ ဲ့ပေါသည်။ အထူီးက ိုယ်စာီးလ ယ်က ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွ ပေါစာပ ငဲ့် ၎င်ီး၏ ူလ 

နတာင်ီးဆ ိုချက် ျာီးအတ ိုင်ီးသာ နဆာင်ရွက်နပီးရန် နတာင်ီးဆ ိုခ ဲ့နသာန ကာငဲ့် ပ န် ာ က်က ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ 

ရက်စွ ပေါစာပ ငဲ့် ခရီီးစဉ် ပ စ်နပ ာက်နရီးအတွက် အတတန် ိုင်ဆံိုီး နဆာင်ရွက်နပီးထာီးန ကာင်ီးက ို ရ င်ီးလင်ီး 

န ာ်ပပသညဲ့် ပပန် ကာီးစာနပီးပ ိုေ့ခ ဲ့ပေါသည်။  

အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်က ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွ ပေါစာပ ငဲ့် ၎င်ီး၏  ူလနတာင်ီးဆ ိုချက် ျာီးအတ ိုင်ီး 

နဆာင်ရွက်နပီးရန် နတာင်ီးဆ ိုခ ဲ့နသာန ကာငဲ့် ပ န် ာ က်က ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွ ပေါစာပ ငဲ့်      က်   

လ ိုက်နလျာနပီးထာီး ှုန ငဲ့် အနပခအနန ျာီးက ို အထူီးက ိုယစ်ာီး လ ယ် က်သ ိုေ့ ပပန် ကာီးခ ဲ့ပေါသည်။ 

၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နနေ့တွင် အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်က သတင်ီးထိုတ်ပပန်ချက်တစ်ရပ်ပပြုလိုပ်မပီီး 

ပ န် ာန ိုင်ငံသ ိုေ့ လာနရာက်ရာတွင် သက်ဆ ိုင်သူ ျာီးအာီးလံိုီးန ငဲ့် နတွြို့ဆံိုခွငဲ့်ရရန် လ ိုအပ်န ကာင်ီးက ို န ာ်ပပခ ဲ့ 

ပေါသည။် 



ပ န် ာန ိုင်ငံအနနပ ငဲ့် အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်၏ ပ န် ာန ိုင်ငံခရီီးစဉ် ပ စ်နပ ာက်နရီးအတွက် 

လ ိုက်နလျာ ှု ျာီးက ို အတတ်န ိုင်ဆံိုီး နဆာင်ရွက်နပီးခ ဲ့ပေါသည။်  

ပ န် ာန ိုင်ငံအနနပ ငဲ့် ပပညတ်ွင်ီး တညမ်င  ်နအီးချ ်ီးနရီး၊ တရာီးဥပနဒစ ိုီး  ိုီးနရီးက ို အနလီးနပီး 

နဆာင်ရွက်နနရချ  န်ပ စ်နသာန ကာငဲ့် အချ  ြုြို့က စစရပ် ျာီးက ို နဆာင်ရွက်နပီးရန်  ာ အခက်အခ ရ  သက ဲ့သ ိုေ့ 

အချ  ြုြို့က စစရပ ်ျာီးသည ် တညဆ် ဥပနဒ၊ လိုပ်ထံိုီးလိုပ်နည်ီး ျာီးန ငဲ့်အညီ နဆာင်ရွက်ရန် လ ိုအပ်နသာန ကာငဲ့် 

ယင်ီးတ ိုေ့က ို အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်န ငဲ့် အပခာီးန ိုင်ငံ ျာီး   နာီးလည်နပီးရန် လ ိုအပ်ပေါသည။် 

အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်၏ ပ န် ာန ိုင်ငံသ ိုေ့ လာနရာက် ညဲ့် ပထ ဆံိုီးခရီီးစဉ်တင်ွ န စ် က် ယံို ကည် ှု 

တည်နဆာက်နရီးက စစက ိုသာ အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်   အနလီးနပီး နဆာင်ရွက်သငဲ့်မပီီး ပ န် ာန ိုင်ငံ က် 

ကလည်ီး ၎င်ီးန ငဲ့် အစ ိုီးရတာ န်ရ  သူ ျာီးအပပင် နတွြို့ဆံိုသငဲ့်သူ ျာီးက ို နတွြို့ဆံိုန ိုင်ရန် စီစဉ်နပီးထာီးမပီီး 

ပ စ်ပေါသည။်  

သ ိုေ့ပေါ၍ အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်အနနပ ငဲ့် ပ န် ာန ိုင်ငံသ ိုေ့   ကာ ီကာလအတွင်ီး လာနရာက် န ိုင်လ  ဲ့် ည် 

ဟို န  ာ်လငဲ့်  ပေါသည်။  

အထူီးက ိုယစ်ာီးလ ယ်အနနပ ငဲ့် ပ န် ာန ိုင်ငံခရီီးစဉ် ပ စ်နပ ာက်နရီးအတွက် နဆာင်ရွက်ရာတွင် 

အာဆီယံ၏အနပခခံ ူ ျာီး၊ အာဆီယံပဋ ညာဉ်န ငဲ့် အာဆီယံစ တ်ဓေါတ်တ ိုေ့က ို အနပခခံမပီီး  က်လ ိုက် ှု ရ     

နဆာင်ရွက် ည်ဟို နပပာ ကာီးထာီးသညက် ို ကက ြုဆ ိုပေါန ကာင်ီး န ငဲ့် ပ န် ာန ိုင်ငံအနပေါ် န ိုင်ငံနရီးဦီးတညခ်ျက်န ငဲ့် 

  အာီးနပီးသညဲ့် နည်ီးလ ်ီး ျာီးပ ငဲ့် နဆာင်ရွက်လ ိုသူ ျာီး၏ လိုပ်နဆာင် ှု ျာီးက ို နရ ာင်ရ ာီးန ိုင်လ  ဲ့် ည်ဟို 

န  ာ်လငဲ့်ပေါန ကာင်ီး န ာ်ပပအပ်ပေါသည။် 

 

 

န ိုင်ငံပခာီးနရီး န်ကကီီးဌာန 
နနပပည်နတာ် 

၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ နအာက်တ ို ာ ၁၄ ရက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Press Release on the visit of the Special Envoy of the ASEAN Chair on Myanmar 

(14-10-2021, Nay Pyi Taw) 

 

Myanmar is committed to constructively cooperate in the implementation of five-point 

consensus agreed at the ASEAN Leaders’ Meeting held in Jakarta, Indonesia on 24 April 2021. 

The Ministry of Foreign Affairs released the Statement on Myanmar’s Position on the five-point 

consensus on 26 April 2021. 

The appointment of special envoy, as part of five-point consensus, was discussed during 

the 54th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) held on 4 August 2021 and Myanmar accepted the 

appointment of H.E. Dato Erywan Pehin Yusof, Minister of Foreign Affairs II of Brunei Darussalam 

as special envoy of the ASEAN Chair in order to demonstrate Myanmar’s constructive 

cooperation.  

Furthermore, in implementation of the five-point consensus, Myanmar has been 

cooperating in receiving and distribution of the humanitarian assistance delivered through 

ASEAN to those in need in Myanmar.  

Since his appointment on 4 August 2021, Myanmar has been regularly communicating 

with special envoy.  

On 2 October 2021, Myanmar received a letter from the special envoy, proposing his visit 

to Myanmar from 11 to 14 October 2021 along with a proposed list of names of individuals with 

whom he wishes to meet and other actions required from Myanmar for his visit.  

In response to his proposed program, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 

the Union of Myanmar conveyed the revised program to special envoy on 7 October 2021, 

indicating the program of activities Myanmar side can accommodate and facilitate. Special 

Envoy made the same proposal again on his note of 8 October 2021. Therefore, Myanmar 

consented to proposed meetings with some individuals and the revised program with additional 

arrangements was communicated to him on 9 October 2021. However, in his note of 11 October 

2021, special envoy insisted on his initial proposal of meetings with some specific individuals. 

Therefore, the Ministry responded, in its letter of 11 October 2021, that Myanmar has already 

accommodated its best to the proposals of special envoy to enable his visit to Myanmar. 

As the special envoy insisted on same requests on his note of 12 October 2021, Myanmar’s 

explanations on its exercise of maximum flexibilities in accommodating his visit was 

communicated on the same date. 

On 12 October 2021, special envoy issued the press statement and he reiterated his 

commitment to visit Myanmar and to have access to all parties concerned. 

Myanmar has demonstrated flexibility in any possible ways and means to facilitate the 

special envoy’s visit to Myanmar. 



As Myanmar has been prioritizing peace and tranquility in the country, some requests 

which go beyond the permission of existing laws will be difficult to be accommodated. In this 

respect, special envoy and international community need to show some understanding on such 

situation.  

As Myanmar has made arrangements for special envoy to meet with Government officials 

including members from legally existing political parties, the special envoy should prioritize in 

his the very first trip to meet with these relevant parties and build trust and confidence between 

special envoy and the country concerned. 

Therefore, Myanmar looks forward to the confirmation by the special envoy on his visit 

to Myanmar at an early date. 

Myanmar welcomes the special envoy’s position that he will carry out in neutral and 

impartial manner in accordance with the principles enshrined in the ASEAN Charter and based 

on ASEAN Spirit. Myanmar hopes that he will be able to avoid actions from anyone with the 

intention of putting politically, motivated actions and pressures on Myanmar. 

 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Dated. 14 October 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


