
နိိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကက ြားဌာန၊ ဒိုတယိဝန်ကက ြား ဦြားရက ာ်မ  ိြားထွဋ် (၆) နှစ်ရခမာက် 

မဲရ ေါင်-လန်  န်ြား ပ ြားရပေါင်ြားရ ာင် ွက်မှု  က်သတတပတ် (၂၀၂၂) ဖွင ်ပဲွအ မ်ြားအန ြားသိိုို့ 

တက်ရ ာက်အမှာစကာြားရခပာကကာြား 

(၇-၄-၂၀၂၂  က်၊ ရနခပည်ရတာ်) 

 

နိိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ဒိုတယိဝန်က  ြား ဦြားရ  ာ်မ  ိြားထွဋ်သည် ယရနေ့ မွနြ်ားလွွဲပိိုင်ြားတွင် 

တရိုတခ်ပည်သူူ့သမမတနိိုင်ငံ၊ ယူနန်ခပည်နယ်၊ ခပည်သူူ့အစိိုြား မ ှ   င်ြားပခပ လိုပ်သည ် (၆)နှစ်ရခမာ ် မွဲရ ေါင်-

လန်  န်ြားပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှု   ်သတတပတ် (၂၀၂၂)ဖွင ်ပွွဲ အ မ်ြားအန ြားသိိုေ့ ဗ ဒ ယိို  ွန်ဖ င ်စနစ်ခဖင ် ပေါဝင် 

တ ်ရ ာ ် ွဲ သည်။ 

အ မ်ြားအန ြားတွင် ယူနန်ခပညန်ယ်၊ ခပည်သူူ့အစိိုြား ၊ ဒိုတယိအိုပ ်  ပ်ရ ြားမှ ြား H.E. Ren Jun Hao၊ 

နိိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန ဒိုတယိဝန်က  ြား ဦြားရ  ာ်မ  ိြားထွဋ်၊ တရိုတခ်ပညသူ်ူ့သမမတနိိုင်ငံ၊ နိိုင်ငံခ ာြားရ ြား 

ဝန်က  ြားဌာန အာ ှရ ြား ာဌာနမှ Counselor Mr. Liang Jianjun တိိုေ့  အမှာစ ာြား မ ာြား ရခပာက ာြား ွဲ ပပ ြား၊ 

 ူမင်ြားပမိ ြို့အရခ စိို ် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြား ပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှု အဖွွဲြို့ဝင်နိိုင်ငံ မ ာြားမှ ရ ာင်စစ် ဝန ်  ပ်မ ာြားနှင ် 

 ိိုယစ်ာြားလှယ်မ ာြား ပေါဝင်တ ်ရ ာ ် ွဲ သည်။ 

အ မ်ြားအန ြားတွင် ဒိုတယိဝန်က  ြား ဦြားရ  ာ်မ  ိြားထွဋ်  မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြားပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ် မှုတွင် 

ယူနန်ရဒသသည် အိမန် ြားန ြား  င်ြားနိိုင်ငံမ ာြားနှင ်  ိိုင်မာသည ် သမိိုင်ြားရက ာင်ြား  တိ်  ်မှုနှင ် အစဉ်အလာ 

  စ်က ည ်င်ြားနှ ြားမှုတိိုေ့ရက ာင ် အရ ြားက  ြားသည ် အ န်ြား ဏ္ဍမှ ပေါဝင်ရနရက ာင်ြား၊ လန်  န်ြား-မွဲရ ေါင်ခမစ်သည် 

ရဒသတွင်ြားခပည်သူမ ာြား၏ အသ ်ရသွြားရက ာ အခဖစ် သာမ  “Shared River, Shared Future” 

မိသာြားစိုစိတ်ဓေါတ် ိို ခဖစ်ရပေါ်ရစရက ာင်ြား၊ မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြားရဒသအတွင်ြား ပငိမ်ြား  မ်ြားရ ြား၊ သာယာဝရခပာရ ြားနှင ် 

စဉ်  မ်ခပတ်ဖွံြို့ပဖိ ြားတိိုြားတ ်ရ ြား တိိုေ့ ိို ရဖာ်ရ ာင်နိိုင် န် အတွ ် ခမန်မာနိိုင်ငံတင်ွ   င်ြားပ ွဲ ရသာ 

(၁၇)က ိမရ်ခမာ ် အာ  ယံ-တရိုတထ်ိပ်သ ြား အစည်ြား အရဝြားတွင် အစခပ  ွဲ သည ် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြား ပူြားရပေါင်ြား 

ရ ာင် ွ ်မှုသည ်၂၀၁၆  ိုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃   ်ရနေ့တွင် ပထမအက ိမ ်နိိုင်ငံ ရ ေါင်ြားရ ာင်မ ာြားအစည်ြားအရဝြား 

  င်ြားပခ င်ြားခဖင ် စတင်အသ ်ဝင်  ွဲ ရက ာင်ြား၊ မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြားပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှုသည် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြား 

ရဒသ၏ လ ် ှိနငှ ် အန ဂတ်စိန်ရ ေါ်မှုမ ာြား ိို စိုရပေါင်ြားအာြားခဖင ် ရ  ာ်လ ာြား ာတွင် အလွန်အရ ြားက  ြားသည ် 

အစဉ်အလာ   စ်က ည ်င်ြားနှ ြားမှု၊ စည်ြားလံိုြားည ညွတမ်ှု၊ မိသာြားစိုစိတ်ဓေါတ်တိိုေ့ ိို အာြားသစ်ရလာင်ြားရစ ွဲ ရက ာင်ြား၊ 

ယရနေ့အ  နိ်တွင် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြား ပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှုသည ်အရခ  ံအိုတခ်မစ်  သည ်အ င ် ိို ရဖာ်ရ ာင် 

ပပ ြားခဖစ်၍ အလံိုြားစံိုဖံွြို့ပဖိ ြားတိိုြားတ ်မှုအ င ်သစ်သိိုေ့ ရ ာ ် ှိရနပပ ခဖစ်ရက ာင်ြားတိိုေ့ ိို ရခပာက ာြား ွဲ သည်။ 

ဒိုတယိဝန်က  ြား  ခမန်မာနိိုင်ငံသည ် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြားပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှု စတင် ွဲ သည ် 

မတ်လ  ရ ာ ်တိိုင်ြားတွင် အဖွွဲြို့ဝင်နိိုင်ငံမ ာြားနညြ်ားတူ အထိမ်ြားအမှတ်လှုပ ်ှာြားမှုမ ာြား ရ ာင် ွ ် ွဲ  ရက ာင်ြား၊ 

ယ ိုနှစ်တွင်   ရ ာ ်ရသာ (၆)နှစ်ရခမာ ် နှစ်ပတ်လည်ရနေ့ အထိမ်ြားအမှတ်အခဖစ် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြား 

ပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှု၏ ရအာင်ခမင်မှုမ ာြား တ ဗွ အစ အစဉ်နှင ် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြား အထူြား န်ပံိုရငွစ မံ ိန်ြားခဖစ်သည ် 

အဖွွဲြို့ဝင်နိိုင်ငံမ ာြား၏ လူငယ်မ ာြားအက ာြား ယဉ်ရ  ြားမှုဖလှယ်ရ ြား အစ အစဉ်တင်ွ ပေါဝင်သူမ ာြား ရ ြားဖွွဲြို့ထာြားသည ် 

မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြားသ   င်ြားတိိုေ့ ိို မ ဒ ယာမ ာြားတွင် ထိုတ်လ င ်ခပသ ွဲ ရက ာင်ြား၊ မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြား 

ပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှု ခမန်မာအ င ်ခမင ် အ ာ ှိက  ြား ရ ြားသာြားသည ် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြားမူဝေါဒနှင ်စိတ်ဓေါတ်တိိုေ့၏ 

အရ ြားက  ြားမှု ိို ရဖာ်ည န်ြားထာြားရသာ ရ ာင်ြားပေါြား ိို သတင်ြားစာမ ာြားတွင် ထည ်သွင်ြားရဖာ်ခပ ွဲ ရက ာင်ြား၊ မွဲရ ေါင်-



လန်  န်ြားပူြားရပေါင်ြား ရ ာင် ွ ်မှု အထူြား န်ပံိုရငွခဖင ် အရ ာင်အထညရ်ဖာ်သည ် စ မံ ိန်ြားမ ာြားမှ 

ခပည်သူမ ာြားအရပေါ် အ   ိြားခဖစ်ထွန်ြားရစ ွဲ သည ် မှတ်တမ်ြားအခဖစ် “A Success Story of MLC in Myanmar” 

စာအိုပအ်ာြား ပံိုနှိပ်ထိုတ်ရဝနိိုင် န် စ စဉ်ရ ာင် ွ ်လ  ် ှိရက ာင်ြား ိိုလည်ြား ရခပာက ာြား ွဲ သည။် ထိိုေ့အခပင် 

ဒိုတယိဝန်က  ြား  တရိုတ်နိိုင်ငံအာြား မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြားရဒသတစ် ိုလံိုြား ဖွြံို့ပဖိ ြားတိိုြားတ ်ရ ြား အတွ ် မွဲရ ေါင်-

လန်  န်ြားပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှုအထူြား န်ပံိုရငွသိိုေ့  န်ပံိုရငွထည ်ဝင်ခ င်ြားအတွ ် လည်ြားရ ာင်ြား၊ 

ခမန်မာနိိုင်ငံအတွ ် အထူြား န်ပံိုရငွစ မံ ိန်ြား ရပေါင်ြား(၇၃) ို ိို အတည်ခပ ရပြား ွဲ သည ် အတွ ်လည်ြားရ ာင်ြား 

ရ  ြားဇူြားတင် ှိပေါရက ာင်ြားလည်ြား ရခပာက ာြား ွဲ သည။် 

ယူနန်ခပည်နယ် ဒိုတိယအိုပ ်  ပ်ရ ြားမှ ြား  မိနေ့် ွန်ြားရခပာက ာြား ာတွင် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြား 

ပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှုတွင် ယူနန်ခပည်နယ်ပူြားရပေါင်ြားပေါဝငန်ိိုင် န်  ာလ ှည်က ာစွာ ပံ ပိိုြား ူည   ွဲ က သူမ ာြား 

အာြားလံိုြား ိို ရ  ြားဇူြားတင် ှိရက ာင်ြား၊ ယူနန်ခပည်နယ်နှင ် မွဲရ ေါင်နိိုင်ငံမ ာြားသည်  ူြားစ ်ရ ာဂေါ  ာ ွယ်ခ င်ြားနှင ် 

  န်ြားမာရ ြားရစာင ်ရ ှာ ်မှု၊ စ ြားပွာြားရ ြားခပန်လည်ထူရထာင်မှုနှင ် ရဒသတွင်ြား   တိ်  ်မှု ိိုင် ာ 

ပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှုမ ာြားတွင် ပိိုမိိုန ်ရိှုင်ြားစွာ ရ ာင် ွ ်လ  ် ှိ ရက ာင်ြား၊ မွဲရ ေါင်နိိုင်ငံမ ာြားမှ 

ရ  ာင်ြားသာြားမ ာြား အာြား ယူနယ်ခပည်နယ်အစိိုြား ပညာသင် ို ရပြားအပ် ခ င်ြားနှင ် မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြားနိိုင်ငံမ ာြားအက ာြား 

ယဉ်ရ  ြားမှုဖလှယ်ရ ြား ိို တိိုြားခမြှင ်ရ ာင် ွ ်ခ င်ြား တိိုေ့  ပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှုလိုပ်ငန်ြားစဉ် ဖွြံို့ပဖိ ြားတိိုြားတ ်ရ ြား 

အတွ ် အရခမာ်အခမင်၊  ိိုင်မာ င ်သန် ရစ န် စိုရပေါင်ြားအာြားထိုတ်မှု ိို ခဖစ်ရပေါ်ရစ ွဲ ရက ာင်ြား ထည ်သွင်ြား 

ရခပာက ာြား ွဲ သည။် 

မွဲရ ေါင်-လန်  န်ြားပူြားရပေါင်ြားရ ာင် ွ ်မှုတွင် အဖွွဲြို့ဝင်နိိုင်ငံမ ာြားအရနခဖင ်  ရမဘာဒ ြားယာြား၊ တရိုတ၊် လာအိို၊ 

ခမန်မာ၊ ထိိုင်ြားနှင ် ဗ ယ ်နမ်နိိုင်ငံတိိုေ့ပေါဝင်ပပ ြား ရဒသတွင်ြားပငိမြ်ား  မ်ြားရ ြားနှင ် သာယာဝရခပာရ ြားတိိုေ့ ိို ရဖာ်ရ ာင် 

သွာြား န်၊ ဖွြံို့ပဖိ ြားတိိုြားတ ်မှု ွာဟ   ်မ ာြား ိိုရလ ာ    န်နှင ် ရဒသတွင်ြား နိိုင်ငံမ ာြား၏ အလံိုြားစံို ပေါဝင်ရသာ 

စဉ်  မ်ခပတ် ဖွြံို့ပဖိ ြားတိိုြားတ ်မှု  ှိရစရ ြား က ိ ြားပမ်ြားမှုမ ာြားအာြား အရထာ ်အ ူခပ  န်  ည ်ွယ် ဖွွဲြို့စည်ြား ွဲ ခ င်ြား 

ခဖစ်သည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deputy Minister U Kyaw Myo Htut attended and delivered the remarks at the launching 

Ceremony of the 6th Anniversary of Mekong-Lancang Cooperation Week 2022 

(7-4-2022, Nay Pyi Taw) 

 

H.E. U Kyaw Myo Htut, Deputy Minister for Foreign Affairs attended the Launching 

Ceremony of the “6th Anniversary of Mekong-Lancang Cooperation Week 2022” held in the 

afternoon today organized by the People’s Government of Yunnan Province, People’s Republic 

of China through video conference. 

At the launching ceremony, H.E. Ren Jun Hao, Vice Governor of Yunnan Provincial 

Government, H.E. U Kyaw Myo Htut, Deputy Minister for Foreign Affairs, Mr. Liang Jianjun, 

Counselor of the Asian Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs of China delivered the 

remarks. The Consul Generals and delegates of the Mekong-Lancang countries residing in 

Kunming, China also participated in the ceremony. 

At the ceremony, Deputy Foreign Minister, U Kyaw Myo Htut stated the significant role of 

Yunnan Province in the Mekong-Lancang Cooperation for its strong historical ties and traditional 

friendship with the neighbouring countries, and representation of Lancang-Mekong River not only 

as a lifeline of the people in the region but also foundation of the Family Spirit of “Shared River, 

Shared Future.” He highlighted that Mekong-Lancang Cooperation is officially established on 23 

March 2016 by the 1st Leaders’ meeting based upon the ideas that crystalized during the 17th 

ASEAN-China Summit in Myanmar to foster peaceful, prosperous and sustainably developed 

Mekong-Lancang region. He also expressed that reinforced traditional friendship, solidarity and 

family spirit are great importance for collective efforts in addressing current and future challenges 

of the region through Mekong-Lancang Cooperation. Deputy Minister also mentioned the current 

status of MLC which has been entering into a new stage of comprehensive development after it 

has gone through the phase of nurturing. 

Deputy Minister stressed that Myanmar has been celebrating the foundation of Mekong-

Lancang Cooperation in March of every year, same with other member countries. He said that, in 

honour of the 6th Anniversary of Mekong-Lancang Cooperation in 2022, a TV Programme 

reflecting the success of MLC Cooperation and MLC songs composed by the participants in the 

Cultural Youth Camp project under the MLC special fund were broadcast in the TV Channels, and 

an article highlighting the importance of MLC Principles and Spirits written by Myanmar MLC SOM 

Leader was published in the Newspapers. He also informed that the book “A success story of MLC 

in Myanmar” which reflects the tangible results and benefitted to the peoples by the 

implementation of MLC Special Fund Projects will be published. In addition, he thanked China 



for the contribution to the MLC Special Fund to assist the development of entire Mekong-Lancang 

region, and also for (73) projects granted to Myanmar in various areas since 2017. 

In the remarks, H.E. Ren Jun Hao, Deputy Governor of Yunnan Province expressed his 

heartfelt thanks to everyone for long-term care and support for Yunnan Province’s participation 

in the Mekong-Lancang Cooperation. He also stated that Yunnan Province and Mekong countries 

have deepened the cooperation in anti-epidemic and health care, economic recovery and 

regional interconnection. In addition, he highlighted that providing Yunnan Provincial 

Government Scholarship to the students from Mekong countries and enhancing cultural exchange 

among the Mekong-Lancang countries will make concerted efforts to contribute wisdom and 

strength to the development of cooperation mechanism. 

The members of Mekong-Lancang Cooperation are Cambodia, China, Laos, Myanmar, 

Thailand and Viet Nam. It was established with an aim to assist regional efforts to achieve 

sustainable inclusive development and narrowing development gaps in the region, while 

promoting peace and prosperity. 

 

 

 
 

 

 



 


