
 

န ိုင်ငံခ ာ ြားရ  ြားဝန ်က  ြားဌာ န၊ ခြည်ရ  ာ င်စိုဝန်က  ြား တရို တ်န ိုင်ငံရ တာ ်ရ  ာ င်စ ဝင်နှ င ် န ိုင် ငံခ ာ ြားရ  ြားဝန ်က  ြား၏  

ဖ တ်က ာ ြား ျ ်အ   တရိုတ် ခြည်သ ူ့သ မ္မတန ိုင် ငံသ ိုို့ အ လိုြ်သရ  ာ    ြားစဉ ်သ ာ ြားရ ာ  ်   ခ င်ြား 

(၁-၄-၂၀၂၂   ်၊  ရ နခြည် ရ တာ ်) 

ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံ၊ န ုင်ငံပ ောြားထ ြားဝန်က  ြားဌောန၊ ပြညထ် ောင်စုဝန်က  ြား ဦြားဝဏ္ဏထမ္ောင်လွင် 

သည ်တရုတပ်ြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံ၊ န ုင်ငံထတော်ထ ောင်စ ဝင်နှင ် န ုင်ငံပ ောြားထ ြားဝန်က  ြား မ္စစတောဝမ်္ယ ၏ ဖ တ်က ောြား 

 ျ ်အ  တရုတ်ပြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံ၊ အန်ြားထ ွြား ပြညန်ယ်၊  ွမ္်ြား ှမ်္မမ္  ြို့သ ုို့ ၃၁-၃-၂၀၂၂   ်မ္ှ ၂-၄-၂၀၂၂   ် 

အ   အလုြ်သထ ော   ြားစဉ် သွောြားထ ော ်   သည်။  

 ွမ္ြ်ား ှမ်္မမ္  ြို့သ ုို့ ထ ော ် ှ ထနစဉ်အတွင်ြား ၁-၄-၂၀၂၂   ် (၁၇၀၀) နာ  တင်ွ န ုင်ငံပ ောြားထ ြား ဝန်က  ြားဌောန၊ 

ပြည်ထ ောင်စုဝန်က  ြား၊ ဦြားဝဏ္ဏထမ္ောင်လွင်သည် တရုတပ်ြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံ၊ န ုင်ငံထတော် ထ ောင်စ ဝင်နှင ် 

န ုင်ငံပ ောြားထ ြားဝန်က  ြား မ္စစတောဝမ်္ယ နှင ် ထတွြို့ဆံု   မြ ြားထနာ ် န ုင်ငံပ ောြားထ ြားဝန်က  ြားမ္ျောြား ဦြားထဆောင်သည ် နှစ်န ုင်ငံ 

ထဆွြားထနွြားြွ   ျင်ြားြ   သည်။ ထဆွြားထနွြားြွ တွင်  ှ  င်ြားစွ  ထဆွမ္ျ   ြားထြေါ ်ထဖော် ဆ ်ဆံထ ြား  ု ြ မု္ ုတ ြုားတ ်  ုင်မ္ောထ ြား၊ 

ပမ္န်မ္ော-တရုတ ် နှစ်န ုင်ငံအက ောြား ြ ြားထြေါင်ြားထဆောင် ွ ်လျ ် ှ သည ် စ မ္ံ  န်ြားမ္ျောြား  ု နှစ်ဖ ်အပြန်အလှန် 

အ ျ   ြား ှ ထစမ္ှုအထြေါ်မ္ တညမ်ြ ြား အ ှ န်အ နု်ပမ္ြှင ် အထ ောင်အ ည်ထဖော်သွောြားထ ြား၊   ုဗစ်-၁၉  ော ွယ်၊ 

  န်ြား ျ ြထ် ြားဆ ုင် ော ြ ြားထြေါင်ြားထဆောင် ွ ်မ္ှုမ္ျောြား ြ မု္ အုောြားထ ောင်ြားလောထစထ ြား၊ တရုတန် ုင်ငံ၊  ျံ  ျင်ြားမမ္  ြို့၌ 

ပမ္န်မ္ောထ ောင်စစ်ဝန် ျ ြ်ရုံြား ဖွင ်လှစ်သွောြားထ ြား၊ ပမ္န်မ္ော-တရုတ ် နှစ်န ုင်ငံနယ်စြ်ထေသတစ်ထလ ော ် 

မင မ္်ြား ျမ္ြ်ားထ ြားနှင ် တည်မင မ္်ထ ြား  ု   န်ြားသ မ္ြ်ားထ ြားအတွ ် ဆ ်လ ်ြ ြားထြေါင်ြားထဆောင် ွ ်ထ ြား၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံမ္ှ 

စ ု ်ြျ   ြားထ ြား ုတ် ုန်မ္ျောြားအတွ ် နှစ်န ုင်ငံအက ောြား နယ်စြ် ုန်သွယ်ထ ြား လျင်ပမ္န်ထ ျောထမွ္ြို့ထစထ ြားနှင ် 

 ုန်သွယ်ထ ြားနှင ် စ ြားြွောြားထ ြား ြ ြားထြေါင်ြားထဆောင် ွ ်မ္ှုပမ္ြှင ်တင်ထ ြားနှင ် ပမ္န်မ္ော-တရုတ ် နှစ်န ုင်ငံအက ောြား 

ယောယ နယ်စြ်ဂ တန်ှင ် အမမ္ တမ္်ြားနယ်စြ်ဂ တ်တ ုြားပမ္ြှင ် ဖွင ်လှစ်သွောြားန ုင်မ္ည ် အလောြားအလောမ္ျောြား  ု  င်ြားနှ ြားစွော 

အပမ္င် ျင်ြား ဖလှယ်ထဆွြားထနွြား   က သည။်  

  ုို့ပြင် ထေသတွင်ြားနှင ် န ုင်ငံတ ော အ ျ   ြားတ   စစ ြမ်္ျောြား အ  ြားသပဖင ်  ုလသမ္ဂဂနှင ် အောဆ ယံ 

မ္ျ ်နှာစောတွင် နှစ်န ုင်ငံအက ောြား ြ မု္ နု ြား ြ်စေွာ ြ ြားထြေါင်ြားထဆောင် ွ ်သွောြားထ ြား   စစမ္ျောြား  ုလည်ြား ထဆွြားထနွြား 

   က သည်။ အောဆ ယံ၏ တ ည ဆနဒ(၅) ြ် ဆ ်လ ်အထ ောင်အ ည်ထဖော်မ္ှုနှင ် စြ်လျဉ်ြား၍ တစ်န ုင်ငံနှင ် 

တစ်န ုင်ငံပြညတ်ွင်ြားထ ြား  ု ဝင်ထ ော ်စွ ်ဖ ်မ္ှုမ္ပြ ထ ြားမ္ ဝေါေနှင ် အောဆ ယံ ြဋ ညောဉ်နှင ် အထပ  ံမ္  

မ္ျောြားနှင ်အည  န ုင်ငံပ ောြားထ ြားဝန်က  ြားနှစ်ဦြားမ္ှ ထဆွြားထနွြား   သည။် ပြည်ထ ောင်စုဝန်က  ြား  ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံ၏ ထနာ ်ဆံုြား 

ပဖစ်ထြေါ်တ ုြားတ ်မ္ှုအထပ အထန၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံ၏   ်စံုဖံွြို့မဖ  ြား တ ုြားတ ်မ္ှုအတွ ် အထ ောင်အ ည်ထဖော် 

ထဆောင် ွ ်လျ ် ှ သည ် န ုင်ငံထတော် စ မ္အံုြ ်ျ ြ်ထ ြားထ ောင်စ ၏ န ုင်ငံထ ြား၊ စ ြားြွောြားထ ြားနှင ် လ မ္ှုထ ြား ဦြားတည် ျ ် 

(၉)  ျ ်နှင ် ထ ြှို့လုြင်န်ြားစဉ် (၅)  ြ်တ ုို့၏ တ ုြားတ ်မ္ှုမ္ျောြား  ုလည်ြား  ှင်ြားလင်ြားထပြောက ောြား   သည။် 

နှစ်န ုင်ငံထဆွြားထနွြားြွ အမြ ြားတွင် န ုင်ငံပ ောြားထ ြားဝန်က  ြားမ္ျောြားထ ြှို့ထမ္ှော ်၌ တရုတပ်ြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံဆ ုင် ော 

ပမ္န်မ္ောသံအမ္တ်က  ြားနှင ် တရုတန် ုင်ငံပ ောြားထ ြားဝန်က  ြားဌောန လ ်ထ ော ်ဝန်က  ြား တ ိုု့သည် ပြညထ် ောင်စုသမ္မတ 

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံနှင ် တရုတပ်ြညသ် ူ့သမ္မတန ုင်ငံတ ုို့အက ောြား စ ြားြွောြားထ ြားနှင ် နည်ြားြညော ြ ြားထြေါင်ြားထဆောင် ွ ်ထ ြား 

ဆ ုင် ော သထ ောတ စော ျ ြ်နှင ် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံမ္ှ ငှ ်ထြျောသ ြား  ု တရုတ်ပြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံသ ုို့ တင်ြ ုို့ န် အြင် 

 ျန်ြားမ္ောထ ြားဆ ုင် ော လ ုအြ် ျ ်သထ ောတ စော ျ ြ်မ္ျောြား လ လှယ်   သည်။ ဆ ်လ ်၍ န ုင်ငံပ ောြားထ ြား 



ဝန်က  ြားမ္ျောြား  တရုတပ်ြညသ် ူ့သမ္မတန ုင်ငံ၊  ျံ  ျင်ြားမမ္  ြို့၌ ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတော် ထ ောင်စစ် 

ဝန် ျ ြ်ရုံြား  ထ ောင်ထက ောင်ြား တ ောြားဝင် ုတ်ပြန်   သည။် 

စ ြားြွောြားထ ြားနှင  ် နည်ြားြညောြ ြားထြေါင်ြားထဆောင် ွ ်ထ ြားဆ ုင် ော သထ ောတ စော ျ ြ်အ  တရုတန် ုင်ငံမ္ှ 

ယွမ်္သန်ြား (၆၅၀)  ု ပမ္န်မ္ောအတွ ်   ည ထ ော ်ြံ သွောြား န် ှ ထက ောင်ြားနှင ် ငှ ်ထြျောသ ြား တင်ြ ုို့ န် အြင် 

 ျန်ြားမ္ောထ ြားဆ ုင် ော လ ုအြ် ျ ် သထ ောတ စော ျ ြ်အ  ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံမ္ှ တရုတ်န ုင်ငံသ ုို့ ငှ ်ထြျောသ ြား တင်ြ ိုု့မ္ှု 

အ ွင ်အလမ္်ြားမ္ျောြား ြ မု္  ု ှ မ္ညပ်ဖစ်ထက ောင်ြား သ  ှ  သည်။ 

  ုို့ထနာ ် န ုင်ငံပ ောြားထ ြားဝန်က  ြားဌောန၊ ပြည်ထ ောင်စုဝန်က  ြားသည် တရုတ်ပြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံ၊ 

န ုင်ငံထတော်ထ ောင်စ ဝင်နှင ် န ုင်ငံပ ောြားထ ြားဝန်က  ြားမ္ှ တည ်င်ြားဧည် ံသည ် ညစောစောြားြွ သ ုို့ တ ်ထ ော ်   သည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Union Minister for Foreign Affairs pays a working visit to China at the invitation of the Chinese 

State Councilor and Foreign Minister 

(1-4-2022, Nay Pyi Taw) 

At the invitation of Mr. Wang Yi, State Councilor and Minister of Foreign Affairs of the 

People’s Republic of China, U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs paid a 

working visit to Huangshan, Anhui Province of the People’s Republic of China from 31 March 

2022 to 2 April 2022.  

While in Huangshan, at 17:00 hrs on 1 April 2022, Union Minister for Foreign Affairs U 

Wunna Maung Lwin had separate meeting with State Councilor and Minister of Foreign Affairs of 

China Mr. Wang Yi followed by a bilateral meeting between the two Foreign Ministers. At the 

meeting, they cordially exchanged views on matters pertaining to the further consolidation of 

the existing Pauk Phaw relations, accelerating the implementation of Myanmar-China bilateral 

projects on the basis of mutual benefit, strengthening of cooperation in the fights against the 

Covid-19 pandemic, opening of the Myanmar Consulate-General in Chongqing Municipality, the 

maintenance of peace and stability along the border between Myanmar and China, closer 

coordination for the smooth flow of border trade for Myanmar agriculture products and 

promotion of trade and commerce between the two countries as well as possibilities of opening 

of additional temporary and permanent border gates between Myanmar and China. 

They also cordially exchanged views on regional and international matters of mutual 

interest as well as for closer collaboration between the two countries in regional and 

multilateral contexts particularly ASEAN and the United Nations. The two Foreign Ministers 

touched on the ongoing implementation of ASEAN five-point consensus on the basis of non-

interference policy and ASEAN Charter and fundamental principles. The Union Minister also 

apprised the Chinese side regarding the latest developments in Myanmar and the achievements 

made on the implementation of five-point road map and the nine political, economic and social 

objectives of the State Administration Council (SAC) for all round development of Myanmar. 

Following the bilateral meeting, the Foreign Ministers witnessed the exchanging 

ceremony of the Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government 

of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the People’s Republic of China 

and the Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export of Banana from Myanmar to 

China between the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation of the Republic of the Union 

of Myanmar and General Administration of Customs of the People’s Republic of China between 

Myanmar Ambassador to China and Assistant Minister of Foreign Affairs of China. The Ministers 



also made a public announcement on the establishment of Myanmar Consulate-General in 

Chongqing, People’s Republic of China. 

With the signing of the Agreement on Economic and Technical Cooperation, China will 

provide RMB 650 millions grant to Myanmar. And the Protocol of Phytosanitary Requirements for 

the Export of Banana, Myanmar will have the opportunity to export more bananas to Chinese 

markets, it is learnt.  

Subsequently, the Union Minister attended the dinner hosted by State Councilor and 

Minister of Foreign Affairs of China. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 


