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The Government of the Republic of the Union of Myanmar welcomes the 
European Union decision on 22 April 2013, regarding the lifting of all economic 
sanctions on Myanmar. 

The EU has enthusiastically supported the wide-ranging reform efforts of 
the Government of Myanmar, and as an initial gesture of its support for that 
reform, the EU, on 14 May 2012, suspended most of the sanctions it had 
previously imposed upon Myanmar for a period of one year.  

The Government believes that this decision will be greatly beneficial to 
the Myanmar people who have demonstrated their strong determination to 
achieve democratic reforms and have been actively supporting the 
Government’s reform process during the last two years.  

The lifting of all economic sanctions on Myanmar will encourage and 
engender a far stronger Myanmar-EU relationship and will facilitate a deeper 
and wider bilateral cooperation. 
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ြပည်ေထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစုိးရ 
ိ ုင်ငံခြ ားေရးဝန်ကီးဌာန 
သတင်းထုတ်ပြ န်ချက် 

 

 ပြ ည်ေထာငစ်ုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် အစိုးရသည်  မြ န်မာ ိုင်ငံအေပ  ဥေရာပသမဂမှ 
ချမှတ်ထားေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ပိတ်ပင်ကန်သတ်ချက် အားလုံးအား ုပ်သိမ်းလိုက်သည့် 
ဥေရာပသမဂ၏ ၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ဧပီလ ၂၂ ရက်ေန  ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို ဝမ်းေမြ ာက်စွာ 
 ကိ ဆိုပါသည်။ 

ဥေရာပသမဂသည်  မြ န်မာအစိုးရ၏ ကျယ်ကျယ်ပြ န် ပြ န်  ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ 
 ပြ ပြ င်ေရးဆိုင်ရာ  ကိ းပမ်းအားထုတ်မများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ေထာက်ခံအားေပးလျက် 
ရှိပီး ကနဦးအေနဖြ င့် ၂၀၁၂  ခု ှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက်ေနတွင် ပိတ်ပင်ကန်သတ်မ အများစုကို 
တစ် ှစ ်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ပါသည်။ 

 ပြ ည်ေထာငစ်ုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် ဥေရာပသမဂ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက် 
သည် ဒီမိုကေရစီေရး  ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမများကို  ပြ င်းပြ စွာ လိုလားလျက်  မြ န်မာအစိုးရ၏ 
လွန်ခဲ့ေသာ (၂) ှစ်ကာလအတွင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ  ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ လုပ်ငန်းစဥ်များကို 
တက်ကစွာ ေထာက်ခံလျက်ရှိသည့်  ပြ ည်သူများကို များစွာအကျိ းရှိေစမည်ဟု ယုံကည် 
ပါသည်။   

ဥေရာပသမဂဘက်မှ စီးပွားေရး ပိတ်ပင်ကန်သတ်မများ အားလုံးကို ုပ်သိမ်းလိုက် 
 ခြ င်းသည်  မြ န်မာ-အီးယူ ဆက်ဆံေရးကို အားေပးရာေရာက်သည့်အပြ င် ပိုမိုနက် ိင်း 
ကျယ်ပြ န်ေသာ ှစ်ဘက်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကိုပါ အကျိ းပြ မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 
ိ ုင်ငံခြ ားေရးဝန်ကီးဌာန 
ေနပြ ည်ေတာ် 
၂၀၁၃ ခု ှစ် ဧပီလ ၂၃ ရက် 


