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မြန်ြာန ိုင်ငံသ ိုို့ အလိုပ်သဘ ာခရ ီးစဉ်အမြစ် လာဘရာက်သည ် ရိုရှာီးြက်ဒဘရီးရှင်ီးန ိုင်ငံ၊ 

န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီး ြစစတာ ဆာဂ   လတ်ဗဘ်ရာ သည ်၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လ ၃ ရက်၊ နံနက်ပ ိုင်ီး တွင် 

အထ ီးဘလယာဉ်မြင ် ဘနမပည်ဘတာ်သ ိုို့ ဘရာက်ရှ ခ  ရာ န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးဌာန၊ ဒိုတ ယဝန်ကက ီး 

ဦီးဘက ာ်ြ   ီးထွဋ် နှင ် တာဝန်ရှ ပိုဂ္  လ်ြ ာီးက ဘနမပည်ဘတာ်ဘလဆ ပ၌် ကက  ဆ ိုခ  ကကသည်။ 

အဆ ိုပါ အလိုပ်သဘ ာခရ ီးစဉ်အတွင်ီး နံနက်ပ ိုင်ီးတွင် ရိုရှာီးြက်ဒဘရီးရှင်ီးန ိုင်ငံ၊ န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီး 

ြစစတာ ဆာဂ  လတ်ဗဘ်ရာ သည ်န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးဌာန၊ မပည်ဘထာင်စို ဝန်ကက ီး ဦီးဝဏ္ဏဘြာင်လွင်နှင ် 

ဘနမပည်ဘတာ်ရှ  န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးဌာန၌ သ ီးသနိ်ု့ဘတွွေ့ဆံိုခ  ပပ ီး၊ နှစ်န ိုင်ငံဆကဆ်ံဘရီးနှင ် 

ပ ီးဘပါင်ီးဘဆာင်ရွက်ြှုတ ိုီးမြြှင ်ဘရီးနှင ် န ိုင်ငံတကာြ က်နှှာစာတွင် အမပန်အလှန် ယံိုကကညြ်ှု၊ 

နှာီးလည်ြှုြ ာီးက ို အဘမခခံလ က် ဆက်လက်၍ ပ ီးဘပါင်ီးဘဆာင်ရွက် သွာီးဘရီးဆ ိုင်ရာက စစရပြ် ာီး 

ရင်ီးနှ ီးပွင လ်င်ီးစွာ အမြင်ခ င်ီးြလှယ် ဘဆွီးဘနွီးခ  ကကသည။် 

ယင်ီးဘနှာက် မြန်ြာ-ရိုရှာီး နှစ်န ိုင်ငံ န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးဌာနြ ာီးအကကာီး ဘဆွီးဘနွီးပွ က ို 

န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးဌာန၊ မပည်ဘထာင်စိုဝန်ကက ီးနှင်  ရိုရှာီးြက်ဒဘရီးရှင်ီးန ိုင်ငံ၊ န ိုင်ငံမခာီးဘရီး 

ဝန်ကက ီးတ ိုို့က ဦီးဘဆာင်က င်ီးပခ  ရာ နှစ်ြက်န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးဌာနြ ာီးြှ ဒိုတ ယဝန်ကက ီးြ ာီးနှင ် 

အဆင ်မြင ်အရာရှ ကက ီးြ ာီး တက်ဘရာက်ခ  ကကသည။် မပည်ဘထာင်စိုဝန်ကက ီးက မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ 

ြ တ်ဘဆွရင်ီးခ ာန ိုင်ငံမြစ်သည ် ရိုရှာီးန ိုင်ငံအဘနမြင ် မြန်ြာအဘရီးနှင ်ပတ်သက်၍ နှစ်န ိုင်ငံခ င်ီး 

သာြက န ိုင်ငံတကာြ က်နှှာစာတွင် အစဉ်တစ ိုက် ပံ ပ ိုီးက ည ြှုြ ာီးအတွက် ဘက ီးဇ ီးတင်ရှ ဘကကာင်ီး 

ဘမပာကကာီးခ  သည။် ထ ိုို့မပင် မြန်ြာအစ ိုီးရ၏ က ိုဗစ်-၁၉ ဘရာဂါကာကွယ်ထ န်ီးခ  ပ်ဘရီး လိုပ်ငန်ီးစဉ် 

ြ ာီး၌ အဘထာက်အက မပ န ိုင်ရန် ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရ လအတွင်ီးက က ိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဘဆီး 

လှှူဒါန်ီးခ  ြှုြ ာီးနှင ် ယခိုခရ ီးစဉ်အတွင်ီး ဘြ ာက်ဘက ာက်ဘရာဂါ စစ်ဘဆီးသည ် Test Kits လှှူဒါန်ီးြှု 

ြ ာီးအတွက်လည်ီး ဘက ီးဇ ီးတင်ရှ ဘကကာင်ီး ဘမပာကကာီးခ  သည။် ဘဆွီးဘနွီးပွ တွင် နှစ်န ိုင်ငံ န ိုင်ငံမခာီးဘရီး 

ဝန်ကက ီးြ ာီးက မြန်ြာန ိုင်ငံနှင ် ရိုရှာီးြက်ဒဘရီးရှင်ီးန ိုင်ငံတ ိုို့ အကကာီး နှစ်န ိုင်ငံဆကဆ်ံဘရီးနှင ် 

ပ ီးဘပါင်ီးဘဆာင်ရွက်ြှုတ ိုီးမြြှင ်ဘရီးက စစရပြ် ာီး အထ ီးသမြင ် နှစ်ြက်အစ ိုီးရအြွ ွေ့အစည်ီးြ ာီး၊ 

တပ်ြဘတာ်ြ ာီးနှင ် မပည်သ ြ ာီးအကကာီး ဆက်ဆံဘရီးတ ိုီးမြြှင ်ဘရီး၊ စ ီးပွာီးဘရီးနှင ် ယဉ်ဘက ီးြှု 

ကဏ္ဍြ ာီး၌ ပ ီးဘပါင်ီးဘဆာင်ရွက်ြှုမြြှင ်တင်ဘရီးနှင ် ဘဒသတွင်ီးနှင ် န ိုင်ငံတကာအြွ ွေ့အစည်ီးြ ာီး 

မြစ်ကကသည ် အာဆ ယံ၊ အာရှ−ဥဘရာပဘဆွီးဘနွီးပွ  (ဘအဆြ်)၊ ဥဘရာပ အာရှစ ီးပွာီးဘရီးသြဂ္ 

(EAEU)နှင ် ကိုလသြဂ္တ ိုို့တွင် ဆက်လက်၍န ီးကပ်စာွ ပ ီးဘပါင်ီးဘဆာင်ရွက်သွာီးဘရီး 

တ ိုို့နှင ်ပတ်သက်၍ ဘဆွီးဘနွီးခ  ကကပပ ီး၊ သက်ဆ ိုင်ရာန ိုင်ငံြ ာီး၏ မြစ်ဘပေါ်တ ိုီးတက်ြှု အဘမခအဘနြ ာီးနှင ် 

ဘဒသတွင်ီးနှင ် န ိုင်ငံတကာအက   ီးတ က စစရပြ် ာီးအဘပေါ် အမြင်ခ င်ီးြလှယ် ဘဆွီးဘနွီးခ  ကကသည။် 

ဘဆွီးဘနွီးပွ အပပ ီးတွင် မြန်ြာ−ရိုရှာီး နှစ်န ိုင်ငံ၊ န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးဌာနြ ာီးအကကာီး ညြှ န ှုင်ီး 

ဘဆွီးဘနွီးပွ အစ အစဉ် (၂၀၂၂-၂၀၂၄)က ို မပညဘ်ထာင်စိုဝန်ကက ီး ဦီးဝဏ္ဏဘြာင်လွင် နှင ် ရိုရှာီး 

န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီး ြစစတာ ဆာဂ  လတ်ဗဘ်ရာ တ ိုို့က လက်ြတှ်ဘရီးထ ိုီးလ လှယ်ခ  ကကသည်။ အဆ ိုပါ 



အစ အစဉ်သည ် မြန်ြာနှင ် ရိုရှာီးန ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးဌာနြ ာီးအကကာီး နှစ်န ိုင်ငံ၊ ဘဒသတွင်ီးနှင ် 

န ိုင်ငံတကာက စစရပ်ြ ာီးတွင် ပ ိုြ ိုန ီးကပ်စာွ ပ ီးဘပါင်ီးဘဆာင်ရွက်န ိုင်ြည ် အစ အစဉ်တစ်ရပ်မြစ်ပပ ီး၊ 

၁၉၉၉ ခိုနှစ်တွင် စတင်ခ  မခင်ီးမြစ်သည။် 

ြွနီ်းလွ ပ ိုင်ီးတွင် မပည်ဘထာင်စိုဝန်ကက ီးသည် ရိုရှာီးန ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးနှင ် 

က ိုယစ်ာီးလှယ်အြွ ွေ့အာီး ဘနမပည်ဘတာ်ရှ  ဘရွှေနန်ီးဘတာ်ဟ ိုတယ်၌ အလိုပ်သဘ ာဘနို့လယ်စာမြင်  

တည်ခင်ီးဧည် ခံခ  သည။် 

ရိုရှာီးြက်ဒဘရီးရှင်ီးန ိုင်ငံ၊ န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီး ြစစတာ ဆာဂ   လတ်ဗဘ်ရာ သည ် ယင်ီးဘနို့ 

ညဘနပ ိုင်ီး တွင် ဘနမပည်ဘတာ်ြ ှ မပန်လညထ်ွက်ခွာခ  ရာ န ိုင်ငံမခာီးဘရီးဝန်ကက ီးဌာန၊ ဒိုတ ယဝန်ကက ီး 

ဦီးဘက ာ်ြ   ီးထွဋ် နှင ် တာဝန်ရှ ပိုဂ္  လ်ြ ာီးက ဘနမပညဘ်တာ်ဘလဆ ပသ် ိုို့ လ ိုက်ပါပ ိုို့ဘဆာင် နှုတ်ဆက် 

ခ  ကကဘကကာင်ီး သ ရှ ရပါသည။် 

 

 

Press Release 

(3-8-2022, Nay Pyi Taw) 

Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Mr. Sergey Lavrov arrived in 

Nay Pyi Taw by special aircraft on the morning of 3 August 2022 to pay a working visit to 

Myanmar. The Russian Foreign Minister was welcomed by U Kyaw Myo Htut, Deputy 

Minister and responsible officials of the Ministry of Foreign Affairs at the Nay Pyi Taw 

Airport. 

During the working visit, Mr. Sergey Lavrov, Minister of Foreign Affairs of Russia 

met with U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs at the Ministry of 

Foreign Affairs in Nay Pyi Taw in the morning. The foreign ministers cordially exchanged 

views on promotion of bilateral relations and cooperation and reaffirmed their 

commitment to enhance cooperation between the two countries in the multilateral arena 

based on mutual trust and understanding. 

Subsequently, the Myanmar-Russia Bilateral Talks co-chaired by the Union 

Minister for Foreign Affairs of Myanmar and the Minister of Foreign Affairs of the Russian 

Federation was held. The meeting was attended by the Deputy Foreign Ministers and 

senior officials from the Foreign Ministries of Myanmar and the Russian Federation. The 

Union Minister expressed his deep appreciation to the Russian Federation, a true friend 

to Myanmar, for the consistent support rendered to Myanmar both bilaterally and 

multilaterally. The Union Minister also thanked Russia for the donation of Covid-19 

vaccines in January 2022 to support the Myanmar Government’s efforts to combat and 



contain the Covid-19 as well as for contribution of the Monkeypox diagnostic test kits for 

Myanmar during his working visit. 

During the meeting, the two sides discussed matters pertaining to further 

advancement of bilateral relations and cooperation especially between the governmental 

institutions, two armed forces and peoples, potentials for promotion of economic and 

cultural cooperation and continuing cooperation in regional and international fora 

particularly in ASEAN, Asia-Europe Meeting (ASEM), Eurasian Economic Union (EEU) and 

the United Nations. The ministers also appraised the recent developments of their 

respective countries and also exchanged views on regional and international matters of 

common interests. 

Afterwards, the Plan of Consultations (2022-2024) between the Ministry of Foreign 

Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and the Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation was signed and exchanged by the two Foreign Ministers. The Plan of 

Consultations will further enhance engagements and collaboration between the two 

Foreign Ministries and will offer opportunities to synergize and coordinate on bilateral 

and multilateral arenas on core issues of common interests. The Plan of Consultations 

was launched between the two Foreign Ministries since 1999. 

In the afternoon, the Union Minister for Foreign Affairs hosted a working luncheon 

for the Russian Delegation at the Aureum Palace Hotel. 

Mr. Sergey Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation left Nay 

Pyi Taw in the evening, and was seen off by U Kyaw Myo Htut, Deputy Minister and 

officials of the Ministry of Foreign Affairs at the Nay Pyi Taw Airport. 

 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


