
English version: 
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 
 

***** 
 
 
 
 

 



Myanmar version: 
အာဆီယံအလှည့်ကျဥက၏ ြမန်မာုိင်ငဆံိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် ြမန်မာိုင်ငံသို 

လာေရာက်မည့် ကစိှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက် 
(၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက် ၊ ေနြပည်ေတာ်)  
၂၄-၄-၂၀၂၁ ရက်ေနက အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမိ၌ ြပလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံေခါင်းေဆာင ်
များအစညး်အေဝးအတွင်း သေဘာတူညီခဲ့သည့် တူညီဆ (၅) ရပ် အေကာင်အထည်ေဖာမ်ကို 
ြမန်မာိုင်ငံသည်အြပသေဘာြဖင့် ဆကလ်က် ပူးေပါင်းေဆာင်ရကသွ်ားမညြ်ဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 
တူညီဆ(၅)ရပ်အေပ ြမန်မာိုင်ငံ၏သေဘာထားကုိ ၂၆-၄-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ုိင်ငြံခားေရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ ေကညာချကထ်ုတ်ြပန်ပီး အသိေပးပီးြဖစ်ပါသည်။ 
တူညီဆ (၅)ရပ်တွင် ပါရှိသည့် အထူးကိုယ်စားလှယခ်န ်အပ်ြခင်းကိစကို ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် 
ြပလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးတွင် ေဆွးေွးခ့ဲရာ ဘူိုင်း 
ိုင်ငြံခားေရးဝန်ကီး(၂) ဒါတိုဆရီအီရဝန်ပီဟင်ယူဆွတ်အားခန ်အပ်ြခင်းကုိ ြမန်မာိုင်ငံက အြပ 
သေဘာပူးေပါင်းေဆာင်ရကသ်ည့်အေနြဖင့် သေဘာတူလကခ်ံခဲ့ပါသည်။ 
ထိုအြပင်တူညီဆ(၅)ရပ်တွင်ပါရိှသည့် အာဆီယံမှတစ်ဆင့်ေပးအပ်မည့် လူသားချင်းစာနာ 
ေထာကထ်ားသည့် အကူအညီများကုိ ြမန်မာိုင်ငံမလှကခ်ံပီး လုိအပသူ်များထံ ြဖန ်ြဖးေရးကစိ 
ကိုလညး် ြမန်မာုိင်ငံက ပူးေပါင်းေဆာင်ရကလ်ျက်ရှိပါသည်။  
၄-၈-၂၀၂၁ ရကေ်န အစည်းအေဝးတွင် ဘူိုင်းိုင်ငြံခားေရးဝန်ကီး (၂) အား အာဆီယံဥက၏ 
အထူးကိုယ်စားလှယအ်ြဖစ် ခန ်အပ်ပီးေနာက ် ြမန်မာုိင်ငံသည် အထူးကိုယ်စားလှယ်ှင့် ပုံမှန် 
ထိေတွေဆွးေွးမများ ြပလုပ်လျကရ်ှိပါသည်။  
အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ မှ ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံသုိ 
လာေရာကလ်ိုေကာင်း၊ အဆုိပါခရီးစဉ်တွင် ၎ငး်ေတွဆုံလိုသူများ၏အမည်ှင့် ြမန်မာဘကက် 
ေဆာင်ရက်ေပးရမည့်ကိစများကို ေဖာ်ြပသည့် ေပးစာကို ြမန်မာဘက်သို ၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် 
ေပးပိုခဲ့ပါသည်။  
ြမန်မာိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက ၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါစာြဖင့် ြမန်မာဘက်မစှီစဉ် 
ေဆာင်ရက်ေပးုိင်မည့် ခရီးစဉ်ကို အထူးကုိယ်စားလှယ်ထံသို ြပန်လည်ေပးပုိခဲ့ပါသည။် အထူး 
ကိုယ်စားလှယ်က ၈-၁၀-၂၀၂၁ ရကစ်ွဲပါစာြဖင့် ၎င်း၏ မူလေတာင်းဆုိချက်ပါအတိုင်း ြမန်မာ 
ဘက်မှ ေဆာင်ရက်ေပးရန် စာြပန်လည်ေပးပိုခဲ့ပါသည။် ထိုေကာင့် ြမန်မာိုင်င၊ံ ုိင်ငြံခားေရး 
ဝန်ကီးဌာနက ၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါစာြဖင့် ြမန်မာဘက်က လုိက်ေလျာမအချိ ြပလုပ်ပီး 
ြပန်လညြ်ပင်ဆင်ေပးထားသည့် ခရီးစဉ် အစီအစဉ်သစတ်စ်ခုကို အထူးကိုယ်စားလှယ်ထံ 
ေပးပိုခဲ့ပါသည်။ အထူးကိုယ်စားလှယ်က ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါစာြဖင့် ၎င်း၏မူလေတာင်းဆုိချက် 
များအတိုင်းသာေဆာင်ရကေ်ပးရန် ေတာင်းဆုိခဲ့ေသာေကာင့် ြမန်မာဘက်က ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ 



ရကစ်ွပဲါစာြဖင့် ခရီးစဉြ်ဖစ်ေြမာကေ်ရးအတွက် အတတ်ိုင်ဆုံးေဆာင်ရကေ်ပးထားေကာင်းကို 
ရှင်းလင်းေဖာ်ြပသည့် ြပန်ကားစာေပးပိုခဲ့ပါသည်။  
အထူးကိုယ်စားလှယ်က ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရကစ်ွဲပါစာြဖင့် ၎ငး်၏ မူလေတာင်းဆိုချကမ်ျားအတိုင်း 
ေဆာင်ရက်ေပးရန် ေတာင်းဆုိခဲ့ေသာေကာင့် ြမန်မာဘက်က ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရကစ်ွဲပါစာြဖင့် မိမိ 
ဘက်မှ လိုက်ေလျာေပးထားမှင့် အေြခအေနများကို အထူးကိုယ်စားလှယ်ဘကသိ်ု ြပန်ကား 
ခဲ့ပါသည်။ 
၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် အထူးကိုယ်စားလှယ်က သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်ြပလုပ်ပီး 
ြမန်မာိုင်ငံသို လာေရာက်ရာတွင် သက်ဆိုင်သူများအားလံုးှင့ေ်တွဆံုခွင့်ရရန် လုိအပ်ေကာင်းကို 
ေဖာ်ြပခ့ဲပါသည်။ 
ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ ြမန်မာိုင်ငံခရီးစဉ် ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက် 
လိုကေ်လျာမများကို အတတ်ိုင်ဆံုး ေဆာင်ရကေ်ပးခဲ့ပါသည်။  
ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ြပည်တွင်း တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေလးေပး 
ေဆာင်ရကေ်နရချန်ိြဖစ်ေသာေကာင့် အချိကိစရပ်များကုိ ေဆာင်ရကေ်ပးရန်မှာ အခက်အခဲရိှ 
သကဲ့သုိ အချိကိစရပ်များသည် တည်ဆဲဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေဆာငရ်ကရ်န် 
လိုအပ်ေသာေကာင့် ယငး်တိုကိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ှင့် အြခားုိင်ငံများမှ နားလည်ေပးရန် 
လိုအပ်ပါသည်။ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ ြမန်မာုိင်ငံသို လာေရာက်မည့် ပထမဆံုးခရီးစဉ်တငွ် ှစ်ဖက် ယုံကည်မ 
တည်ေဆာက်ေရးကိစကိုသာ အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ အေလးေပးေဆာင်ရက်သင့်ပီး ြမန်မာုိင်ငံ 
ဘက်ကလည်း ၎င်းှင့် အစုိးရတာဝန်ရှိသူများအြပင် ေတွဆုံသင့်သူများကို ေတွဆုံုိင်ရန် စီစဉ် 
ေပးထားပီးြဖစ်ပါသည်။  
သိုပါ၍ အထူးကုိယ်စားလှယ်အေနြဖင့် ြမန်မာိုငင်သံို မကာမီကာလအတွင်း လာေရာက်ိုင ်
လိမ့်မည်ဟ ုေမာ်လင့်မပိါသည်။  
အထူးကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံခရီးစဉ် ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ရာတွင် 
အာဆီယံ၏အေြခခံမူများ၊ အာဆီယံပဋိညာဉ်ှင့် အာဆီယံစိတ်ဓါတ်တိုကို အေြခခံပးီ ဘက်လိုက် 
မမရိှဘဲ ေဆာင်ရကမ်ည်ဟ ု ေြပာကားထားသည်ကို ကိဆိုပါေကာင်းှင့် ြမန်မာိုင်င ံ အေပ 
ိုင်ငေံရးဦးတည်ချက်ှင့် ဖိအားေပးသည့် နည်းလမ်းများြဖင့် ေဆာငရ်က်လိုသူများ၏ 
လုပ်ေဆာင်မများကို ေရှာင်ရှားိုင်လိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ပါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

***** 
 

 


