
ကမ္ဘောဒီီးယောီးန ိုင်ငံ၊ ဝန်ကကီီးခ ျုပ် ဆ္်ဒက် အောခါ ္ ိုဟော ဆီနာ ပါဒ ိုင်ီး တ ဲ့ခ  ျု ဟွန်ဆင်၏ 

ပပည်မ ောင်စိုသ္မတပ္န်္ောန ိုင်ငံမတော်ခရီီးစဉ ်

ပ ီးတွ သတင်ီး ိုတ်ပပန်ခ က် 

( ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ - ၈ ရက် ) 

 

ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတော်၊ န ုင်ငံထတော်စီမံ္အုြခ် ျုြ်ထ ေးထက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ န ုင်ငံထတော် 

ဝန်ကကီ္ေးခ ျုြ် ဗ လု်ခ ျုြ်မ္  ေးကကီ္ေးမ္င်ေးထအောင်လ ှိုင်၏ ဖ တ်ကက္ောေးခ က်္အ  က္ထမ္ဘောဒီေးယောေးန ုင်ငံ၊ ဝန်ကကီ္ေးခ ျုြ် ဆမ္်ဒက်္ 

အောခါ မ္ ဟုော ဆီနာ ြါဒ ုင်ေး တ ဲ့ခ  ျု ဟွန်ဆင် ဉီေးထဆောင်သညဲ့် အဆငဲ့်ပမ္ငဲ့်က္ ုယစ်ောေးလ ယ်အဖွ ွဲ့သည ်ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံသ ုို့ 

၂၀၂၂ ခုန စ်၊ ဇန်နဝါ ီလ ၇  က်္မ္  ၈  က်္အ   အလုြ်သထ ောခ ီေးစဉ် လောထ ောက်္ခ ဲ့သည။် 

ဝန်ကကီ္ေးခ ျုြ် ဆမ္်ဒက်္ တ ဲ့ခ  ျု သည ် ဗ လု်ခ ျုြ်မ္  ေးကကီ္ေးမ္င်ေးထအောင်လ ှိုင်န ငဲ့် န စ်န ုင်ငံထဆွေးထနွေးြွ  က္ င်ေးြ 

ခ ဲ့သည။် အဆ ုြါထဆွေးထနွေးြွ တွင် န စ်န ုင်ငံဆက္ဆ်ံထ ေးန ငဲ့် ထဒသတွင်ေးဆ ုင် ော အက္  ျုေးတူက္ စစ ြမ်္ ောေးန ငဲ့် 

အထလေးထြေးထဆောင် ွက်္ မ္ညဲ့်က္ စစ ြမ်္ ောေးအထြေါ် ထဆွေးထနွေးခ ဲ့ကက္သည်။   ုို့ပြင် န စ်ဖက်္ထခါင်ေးထဆောင်မ္ ောေးသည် 

သက်္ဆ ုင် ော န ုင်ငံမ္ ောေး၏ ထနာက်္ဆံုေးပဖစ်ထြေါ်တ ုေးတက်္မ္ှိုမ္ ောေးန ငဲ့် စြ်လ ဉ်ေး၍   င်ေးလင်ေးထပြောကက္ောေးခ ဲ့ကက္သည်။ 

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံ၏ ပဖစ်ထြေါ်တ ုေးတက်္မ္ှိုအထပခအထနမ္ ောေးန ငဲ့်ြတ်သက်္၍ ဗ လု်ခ ျုြ်မ္  ေးကကီ္ေး မ္င်ေးထအောင်လ ှိုင်က္ 

ဝန်ကကီ္ေးခ ျုြ် ဆမ္်ဒက်္ တ ဲ့ခ  ျု အောေး ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံအစ ုေး အထနပဖငဲ့် တ င်ုေး င်ေးသောေး လက်္နက်္က္ ုင် 

အဖွ ွဲ့အစည်ေး(EAO)မ္ ောေး န ငဲ့် ၂၀၂၂ ခုန စ်၊ ထဖထဖော်ဝါ ီလကု္န်အ   အြစ်အခတ် ြ်စ ထကက္ောင်ေး ထကက္ညောခ ဲ့ပြီေး 

ပဖစ်ပြီေး ၂၀၂၂ န စ်ကု္န်အ    ြ်မံ္တ ုေးပမ္ြှငဲ့်သွောေး န်လည်ေး အသ ထြေးခ ဲ့သည။် ဆက်္လက်္၍ သက်္ဆ ုင်သူမ္ ောေး 

အောေးလံုေးအထနပဖငဲ့် န ုင်ငံန ငဲ့် ပြညသူ်မ္ ောေး၏ အက္  ျုေးစီေးြွောေးက္ ု ထ  ေးရှိုလ က်္ အြစ်အခတ် ြ်စ မ္ှိုက္ ု လက်္ခံ န်၊ 

အကက္မ္်ေးဖက်္လုြ ်ြမ်္ ောေးအောေးလံုေးက္ ု အဆံုေးသတ် န်န ငဲ့် တတန် ုင်သမ္ျှ   န်ေး  န်ေးသ မ္်ေးသ မ္်ေးထဆောင် ွက်္ကက္ န် 

ထတောင်ေးဆ ုခ ဲ့သည။် ဝန်ကကီ္ေးခ ျုြ် ဆမ္်ဒက်္ တ ဲ့ခ  ျု က္လည်ေး အမ္  ျုေးသောေးဖွွံဲ့ပဖ ျုေးတ ုေးတက်္ထ ေးန ငဲ့် ထ   ည် 

တည်တံဲ့သညဲ့် ပင မ္်ေးခ မ္်ေးထ ေး     န် သက်္ဆ ုင်သူမ္ ောေးအကက္ောေး အပြျုသထ ောထဆောင်သညဲ့် ထဆွေးထနွေးမ္ှိုမ္ ောေး 

ပြျုလုြ်ထ ေးန ငဲ့် တင်ေးမ္ောမ္ှိုမ္ ောေး ထလျှောဲ့ခ ထ ေးတ ိုု့က္ ု  ည ်ွယ်သညဲ့် ယင်ေးထတောင်ေးဆ ုခ ဲ့မ္ှိုအထြေါ် ခ ုင်မ္ောစွော 

ထ ောက်္ခံခ ဲ့သည။် ဗ လု်ခ ျုြ်မ္  ေးကကီ္ေးမ္င်ေးထအောင်လ ှိုင်က္လည်ေး တ င်ုေး င်ေးသောေးလက်္နက်္က္ ုင် အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေးန ငဲ့် 

အြစ်အခတ် ြ်စ ထ ေး ထဆွေးထနွေးြွ မ္ ောေးတွင် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံဆ ုင် ောအောဆီယံအ ေူးက္ ုယစ်ောေးလ ယ်၏ ြါဝင်မ္ှိုက္ ု 

ကက္ ျုဆ ုခ ဲ့သည်။ အဆ ုြါအထ ေးကကီ္ေးသညဲ့် လုြ်ထဆောင်ခ က်္သည် အောဆီယံ၏တူညီဆနဒ (၅)ခ က်္တင်ွ  ညဲ့်သွင်ေး 

ထဖော်ပြ ောေးထသောအခ က်္ ပဖစ်သည။် 

န စ်ဖက်္ထခါင်ေးထဆောင်မ္ ောေးသည ် ပမ္န်မ္ောပြည်သူမ္ ောေးအတွက်္ လူသောေးခ င်ေးစောနာကူ္ညီြံဲ့ြ ုေးမ္ှိုမ္ ောေး ထြေးအြ် 

 ောတွင် အမ္ နတ်က္ယ်လ ုအြ်သူမ္ ောေး ံသ ုို့ ထ ောက်္    န် အောဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏ အ ူေးက္ ုယစ်ောေးလ ယ်၊ အောဆယီံ 

အတွင်ေးထ ေးမ္  ေးခ ျုြ်၊ AHA စင်တောမ္  က္ ုယစ်ောေးလ ယ်မ္ ောေး၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံသ ုို့ AHA စင်တောမ္ တစ်ဆငဲ့် လ  ဒါန်ေးမ္ညဲ့် 

လူသောေးခ င်ေး စောနာထ ောက်္ ောေးမ္ှိုဆ ုင် ောအကူ္အည ီ စီမ္ခံနို့်ခွ ထ ေး လုြ်ငန်ေးအဖွ ွဲ့၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံ ကက္က်္ထပခနီ 

အသင်ေးန ငဲ့် သက်္ဆ ုင် ော ကု္လသမ္ဂ္ဂလက်္ထအောက်္ခံအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေးက္ ဲ့သ ုို့ထသော သက်္ဆ ုင်သူမ္ ောေးအကက္ောေး 

အစည်ေးအထဝေး တစ် ြ်က္ င်ေးြထ ေးအတွက်္ အောေးထြေးသွောေးမ္ည် ပဖစ်သည်။ အမ္ န်တက္ယ်လ ုအြ်လ က်္   သညဲ့် 

ပြည်သူမ္ ောေး ံသ ုို့ လူသောေးခ င်ေးစောနာမ္ှိုအကူ္အညမီ္ ောေး ခွ ပခောေးမ္ှိုမ္     ထြေးအြ်ထ ေးန ငဲ့် က္ ုဗစ်-၁၉ က္ောကွ္ယ်ထဆေး 

  ုေးန ုင်ထ ေး အတွက်္ သငဲ့်ထလ ော်သညဲ့်ယနတ ောေးမ္ ောေးန ငဲ့် အစီအစဉ်မ္ ောေး သတ်မ္ တထ်ဆောင် ွက်္သွောေး န် အထ ေးကကီ္ေး 

ထကက္ောင်ေးန ငဲ့် လူူ့အသက်္က္ယ်ဆယ်ထ ေးသည ် အထ ေးကကီ္ေးဆံုေးက္ စစပဖစ်သပဖငဲ့် ြူေးထြါင်ေးထဆောင် ွက်္သွောေး န် 

န စ်ဖက်္ ထခါင်ေးထဆောင်မ္ ောေးက္ အသ အမ္ တ်ပြျုခ ဲ့ကက္သည။်  

က္ထမ္ဘောဒီေးယောေးန ုင်ငံက္ ၂၀၂၂ ခုန စ်တွင် အောဆီယံဥက္ကဋ္ဌအပဖစ် တောဝန်ယူမ္ညဲ့်အထြေါ် ဂ္ုဏ်ယူ 

ဝမ်္ေးထပမ္ောက်္ထကက္ောင်ေး၊ ဒုတ ယဝန်ကကီ္ေးခ ျုြ်န ငဲ့် န ုင်ငံပခောေးထ ေးန ငဲ့် အပြညပ်ြည်ဆ ုင် ော ြူေးထြါင်ေးထဆောင် ွက်္ထ ေး 



ဝန်ကကီ္ေး မ္စစတော ြ တ်ထဆောဲ့ခွန်ေးအောေး အောဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏ အ ူေးက္ ုယစ်ောေးလ ယ်အပဖစ် ခနို့်အြ်မ္ညဲ့် အထြေါ် 

ကက္ ျုဆ ုထကက္ောင်ေးန ငဲ့် ၎င်ေးအထနပဖငဲ့် အောဆီယံြဋ ညောဉ်စောတမ်္ေးန ငဲ့်အညီ အောဆီယံတူညီဆနဒ (၅)ခ က်္က္ ု 

အထက္ောင်အ ည်ထဖော်န ုင်ထ ေးက္ ုအပြညဲ့်အဝြံဲ့ြ ုေးသွောေးမ္ညပ်ဖစ်ထကက္ောင်ေး ဗ လု်ခ ျုြ်မ္  ေးကကီ္ေး မ္င်ေးထအောင်လ ှိုင်က္ 

ထပြောကက္ောေးခ ဲ့သည။်   ုို့ပြင် အောဆီယံတူညီဆနဒ(၅)ခ က်္သည် န ုင်ငံထတော်စီမံ္ အုြခ် ျုြ်ထ ေးထက္ောင်စီ၏ 

ထ  ွဲ့လုြ်ငန်ေး စဉ်(၅) ြ်န ငဲ့် အပြန်အလ န် အထ ောက်္အကူ္ပြျုသငဲ့်ထကက္ောင်ေး အထလေးအနက်္ ောေး ထပြောကက္ောေး 

ခ ဲ့သည။် 

ဝန်ကကီ္ေးခ ျုြ် ဆမ္်ဒက်္ တ ဲ့ခ  ျု က္ အမ္  ျုေးသောေးပြန်လညသ်ငဲ့်ပမ္တ်ထ ေး၊  ောဝ ပင မ္်ေးခ မ္ေ်းထ ေး၊ တညပ်င မ္်ထ ေး၊ 

ဖွွံဲ့ပဖ ျုေးတ ေုးတက်္ထ ေးန ငဲ့် သောယောဝထပြောထ ေးတ ိုု့      န်အတွက်္ က္ထမ္ဘောဒီေးယောေးန ုင်ငံ၏ န စ်ဦေးန စ်ဖက်္ အက္  ျုေး    

ထသောမ္ူဝါဒက္ ု   င်ေးလင်ေးမ္ျှထဝခ ဲ့သည။် က္ထမ္ဘောဒီေးယောေးဝန်ကကီ္ေးခ ျုြ်က္ က္ထမ္ဘောဒီေးယောေးန ုင်ငံ၏ ပင မ္်ေးခ မ္ေ်းထ ေး 

လုြ်ငန်ေးစဉ်မ္      ခ ဲ့ထသော အထတွွဲ့အကကံ္ျုမ္ ောေးန ငဲ့် သင်ခန်ေးစောမ္ ောေးအထြေါ် အထပခခံ၍ သက်္ဆ ုင်သညဲ့် အဖွ ွဲ့အစည်ေး 

မ္ ောေးအောေးလံုေး၏ ြူေးထြါင်ေးြါဝင်မ္ှိုန ငဲ့် သထ ောတူညီမ္ှို မ္ြါ      အလံုေးစံု ပင မ္်ေးခ မ္်ေးထ ေးန ငဲ့် အမ္  ျုေးသောေးပြန်လည် 

သငဲ့်ပမ္တ်ထ ေးက္ ု ထဖော်ထဆောင်န ုင်မ္ည် မ္ဟုတထ်ကက္ောင်ေး အထလေး ောေး ထပြောကက္ောေးခ ဲ့သည။် အလောေးတူ 

ဗ လု်ခ ျုြ်မ္  ေးကကီ္ေးမ္င်ေးထအောင်လ ှိုင်က္လည်ေး အောဆီယံအ ူေးက္ ုယစ်ောေးလ ယ်၏ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံခ ီေးစဉ်က္ ု 

ြံဲ့ြ ေုးထြေး န်န ငဲ့် လက်္    ပြညတ်ွင်ေးအထပခအထနမ္ ောေးက္ ု  ညဲ့်သွင်ေးစဉ်ေးစောေးလ က်္ သက်္ဆ ုင်သညဲ့် အဖွ ွဲ့အစညေ်းမ္ ောေး 

အောေးလံုေးန ငဲ့် ထတွွဲ့ဆံုန ုင်ထ ေး ထပြောကက္ောေးခ ဲ့သည။် 

အ ူေးသပဖငဲ့် က္မ္ဘောလံုေးဆ ုင် ော က္ န်ေးမ္ောထ ေးအက္ ြ်အတည်ေး ပဖစ်ထြေါ်ထနသညဲ့်က္ောလတွင် န စ်န ုင်ငံ 

ပြည်သူမ္ ောေးအကက္ောေး     င်ေးစွ ခ စ်ကက္ည ်င်ေးန ီေးမ္ှိုက္ ု ြ မု္ ပုမ္ြှငဲ့်တင်ထစမ္ညဲ့် န စ်န ုင်ငံြူေးထြါင်ေး ထဆောင် ွက်္ထ ေး 

ဆ ုင် ောက္ စစ ြမ်္ ောေးအထြေါ် န စ်ဖက်္အပမ္င်ခ င်ေးဖလ ယ်ခ ဲ့ကက္သည်။ ဗ လု်ခ ျုြ်မ္  ေးကကီ္ေး မ္င်ေးထအောင်လ ှိုင်က္ 

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံအစ ုေး ၏ က္ ုဗစ်-၁၉ ထ ောဂ္ါ က္ောကွ္ယ်  န်ေးခ ျုြ်ထ ေးလုြ်ငန်ေးစဉ်မ္ ောေး၌ အထ ောက်္အကူ္ပြျုန ုင် န် 

န ာထခါင်ေးစည်ေး (၃,၂၀၀,၀၀၀) ခု၊ တစ်က္ ုယ်ထ  က္ောကွ္ယ်ထ ေးဝတစ်ံု (၃၀,၀၀၀)စံု၊ အသက်္ရှို အထ ောက်္ 

အကူ္ပြျုစက်္ (၅၀) လံုေး၊ လူနာထစောငဲ့်ကက္ညဲ့်စက်္ (၅၀) လံုေးန ငဲ့် ဆက်္စြ်ြစစညေ်းမ္ ောေး၊ ထအောက်္ဆီဂ္ င် 

စက်္(၅၀)လံုေးန ငဲ့် အပခောေးထသောထဆေး က်္ဆ ုင် ော အထ ောက်္အကူ္ ြစစည်ေးမ္ ောေး လ  ဒါန်ေးခ ဲ့မ္ှိုအထြေါ် က္ထမ္ဘောဒီေးယောေး 

အစ ုေး န ငဲ့် ပြညသူ်မ္ ောေးအောေး လ ှိုက်္လ  စွောထက္ ေးဇူေးတင်   ထကက္ောင်ေး ထပြောကက္ောေးခ ဲ့သည်။  

န စ်န ုင်ငံထဆွေးထနွေးြွ အောေး အပြန်အလ န်နာေးလည်မ္ှိုန ငဲ့်  င်ေးန ီေးြွငဲ့်လင်ေးမ္ှိုတ ုို့က္ ု အထပခခံ၍ ထဆွေးထနွေး 

က္ င်ေးြခ ဲ့သည်။ 

 

ထနပြည်ထတော်၊ ၂၀၂၂ ခုန စ်၊ ဇန်နဝါ ီလ ၇  က်္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOINT PRESS RELEASE 

On the Visit of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN 

Prime Minister of the Kingdom of Cambodia 

to the Republic of the Union of Myanmar 

07-08 January 2022 

-------------- 

 

At the invitation of His Excellency Senior General Min Aung Hlaing, Chairman of the State 

Administration Council and Prime Minister of the Republic of the Union of Myanmar, Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, led a high 

level delegation to pay a working visit to the Republic of the Union of Myanmar on 07-08 

January 2022.  

Samdech Techo Prime Minister had a bilateral meeting with His Excellency Senior General Min 

Aung Hlaing during which both sides discussed a number of bilateral and regional issues of 

common interest and concerns. The two leaders briefed each other on the recent developments 

in their respective countries. 

On the developments in Myanmar, His Excellency Senior General Min Aung Hlaing 

informed Samdech Techo Prime Minister that the Myanmar Government had declared a five-

month ceasefire with all Ethnic Armed Organizations (EAOs) until the end of February 2022 and 

decided to further extend it until the end of 2022. His Excellency Senior General also called on 

all parties concerned to accept the ceasefire in the interest of the country and people, end all 

acts of violence and exercise utmost restraint, a move Samdech Techo Prime Minister strongly 

supported with the view to deescalating tension and enable constructive dialogues among 

relevant stakeholders to achieve enduring peace and national development. To this end, H.E. 

Senior General welcomed the participation of the special envoy of the ASEAN Chair on Myanmar 

to join the ceasefire talks with and among the EAOs. This important step is embodied in the 

ASEAN five-point consensus. 

To strengthen the efficiency of the delivery of humanitarian assistance to the people of 

Myanmar, especially to the people who are most in need of help, the two Leaders supported the 

convening of a meeting among stakeholders such as the special envoy of the ASEAN Chair on 

Myanmar, the Secretary-General of ASEAN, the representatives of the ASEAN Humanitarian 

Assistance and Disaster Management Centre (AHA Centre), and the Myanmar National Task 

Force to Facilitate Provision of Humanitarian Assistance through the AHA Centre, the Myanmar 

Red Cross Society (MRCS) and the relevant United Nations Specialized Agencies. The two sides 

acknowledged the critical importance of setting up mechanisms and proper facilities for the 

COVID-19 vaccination programme along with the provision of humanitarian assistance effectively 



to the people in need without discrimination, as nothing is more important than saving people’s 

lives. 

His Excellency Senior General Min Aung Hlaing congratulated Cambodia for assuming the 

ASEAN Chairmanship 2022 and welcomed the appointment of His Excellency PRAK Sokhonn, 

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, as special 

envoy of the ASEAN Chair on Myanmar and pledged full support to the latter in fulfilling his 

mandate to implement the five-point consensus in accordance with the ASEAN Charter. He also 

emphasized that implementation of the five-point consensus should be complementary in 

realization of the five-point roadmap of the State Administration Council.  

Samdech Techo Prime Minister shared Cambodia’s Win-Win Policy success in achieving 

national reconciliation, lasting peace, stability, development and prosperity. He also stressed 

that based on the experiences and lessons learned from Cambodia’s peace process, complete 

peace and national reconciliation cannot be achieved without participation and agreement from 

all parties involved. In the same spirit, His Excellency Senior General has assured the facilitation 

of the visit of the special envoy to Myanmar and to meet with all parties concerned taking into 

account of the prevailing situation in Myanmar.  

The two sides also exchanged views on bilateral cooperation to further enhance the 

existing friendly relations between the two peoples, particularly in the context of global health 

crisis. His Excellency Senior General Min Aung Hlaing expressed his deep appreciation to the 

Government and people of Cambodia for the additional donations of 3,200,000 masks, 30,000 

personal protection equipment (PPE), 50 ventilator machines, 50 patient monitors and 

accessories and 50 Oxygen concentrators and other medical equipment to assist Myanmar in the 

fight against the Covid-19 pandemic. 

The meeting was concluded in an atmosphere of mutual understanding and in a frank 

and candid manner. 

 

Nay Pyi Taw, 7 January 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


