
န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား  ရ္ဘာဒ ြားယာြားန ိုင်ငံသ ိုို့  

အလိုြ်သရ ာ   ြားစဉ်သ ာြားရ ာ ် 

(၈-၁၂-၂၀၂၁   ်၊ ရနခြညရ် ာ်) 

 

ကမ ဘ္ောဒ ီးယောီးနိိုင်ငံ၊ ဒိုတိယဝန်ကက ီးခ ျုပ်နှင ် နိိုင်ငံခခောီးမ ီးနှင ် အခပညခ်ပည်ဆိိုင် ောပ ီးမပေါင်ီး 

မဆောင် ွက်မ ီးဝန်ကက ီး ္စ္စတောပ တ်ဆိုတ်ခွန်ီး၏ ဖိတ်ကကောီးခ က်အ  ခပည်မ ောင်စ္ိုသ္မတ 

ခ္န်္ောနိိုင်ငံမတော်၊ နိိုင်ငံမတော်စ္ ္ံအိုပခ် ျုပ်မ ီးမကောင်စ္ ဥကကဋ္ဌနှင ် နိိုင်ငံမတော်ဝန်ကက ီးခ ျုပ် ဗိိုလ်ခ ျုပ် 

္ှ ီးကက ီး ္င်ီးမအောင်လိှိုင်၏ အ  ီးကိိုယစ်္ောီးလှယ်အခဖစ္် နိိုင်ငံခခောီးမ ီးဝန်ကက ီးဌောန၊ ခပည်မ ောင်စ္ို 

ဝန်ကက ီး ဦီးဝဏ္ဏမ္ောင်လွင်သည ်၂၀၂၁ ခိုနှစ္်၊ ဒ ဇင်ဘောလ ၆  က်္ှ ၇  က်အ ိ ကမ ဘ္ောဒ ီးယောီးနိိုင်ငံသိိုို့ 

အလိုပ်သမဘောခ  ီးစ္ဉ်သွောီးမ ောက်ခ  သည။် 

ဖမနောင်ပင်မ္ိျုြို့သိိုို့မ ောက် ှိမနစ္ဉ်အတွင်ီး ၂၀၂၁ ခိုနှစ္်၊ ဒ ဇင်ဘောလ ၇  က်၊ နံနက်ပိိုင်ီးတွင် 

ခပည်မ ောင်စ္ိုဝန်ကက ီးသည် ကမ ဘ္ောဒ ီးယောီးနိိုင်ငံ၊ ဝန်ကက ီးခ ျုပ် ဆ္်ဒက်ဟွန်ဆင်အောီး ဂေါ ဝခပျု 

မတွြို့ဆံိုမပ ီး ခ္န်္ောနိိုင်ငံနှင ်ကမ ဘ္ောဒ ီးယောီးနိိုင်ငံတိိုို့အကကောီး  ှိ င်ီးစ္ွ ခ စ္်ကကည ်င်ီးနှ ီးသည ် ဆက်ဆံမ ီး 

နှင ် ပ ီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက်္ှို ပိိ္ု ိိုတိိုီးတက်ခိိုင်္ောမစ္မ ီးသော္က အောဆ ယံနညီ်းလ္်ီးနှင ် စ္ိတ်ဓောတ်ကိို 

အမခခခံလ က် အောဆ ယံအလှည ်က ဥကကဋ္ဌအခဖစ္် တောဝန်ယ မဆောင် ွက်စ္ဉ်ကောလ အတွင်ီး ဦီးစ္ောီးမပီး 

ပ ီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက်္ှိုနယ်ပယ်္  ောီးနှင ်စ္ပ်လ ဉ်ီး၍ မဆွီးမနွီးခ  ကကသည။်  

ဆက်လက်၍ ခပည်မ ောင်စ္ိုဝန်ကက ီးသည ် ကမ ဘ္ောဒ ီးယောီးနိိုင်ငံ၊ ဒိုတယိဝန်ကက ီးခ ျုပ်နှင ် 

နိိုင်ငံခခောီးမ ီးနှင  ်အခပည်ခပညဆ်ိိုင် ောပ ီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက်မ ီးဝန်ကက ီး ္ စ္စတောပ တ်ဆိုတ်ခွန်ီးနှင ်လည်ီး 

မတွြို့ဆံိုခ  သည။် ယင်ီးသိိုို့မတွြို့ဆံို ောတွင် ခ္န်္ောနိိုင်ငံနှင ် ကမ ဘ္ောဒ ီးယောီးနိိုင်ငံတိိုို့အကကောီး  ှိ င်ီးစ္ွ  

ခ စ္်ကကည ်င်ီးနှ ီး္ှိုနငှ ် နှစ္်နိိုင်ငံဆကဆ်ံမ ီး ပိိ္ု ိိုတိိုီးတက်ခိိုင်္ောမစ္မ ီး၊ နှစ္်နိိုင်ငံအကကောီး အက ျိုီးတ  

ပ ီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက်္ှ္ို  ောီး တိိုီးခ္ြှင ်အမကောင်အ ည်မဖော်သွောီးနိိုင်္ည ် အလောီးအလော္ ောီးနှင ် 

မဒသတွင်ီးနှင ် နိိုင်ငံတကော္ က်နှောစ္ောတိိုို့တွင် န ီးကပ်စ္ေွာ ဆက်လက် ပ ီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက် 

သွောီးမ ီးဆိိုင် ော ကိစ္စ ပ်္  ောီးနှင ်စ္ပ်လ ဉ်ီး၍  င်ီးနှ ီးပွင ်လင်ီးစ္ွော အခ္င်ခ င်ီးဖလှယ်ခ  ကကသည်။  ိိုို့ခပင် 

ခ္န်္ော-အောဆ ယံပ ီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက်မ ီးနှင ် အောဆ ယံ္ိသောီးစ္ိုစ္ိတ်ဓောတ်နှင ် စ္ည်ီးလံိုီးည ညွတမ် ီး 

စ္ိတ်ဓောတ်တိိုို့ကိို အမခခခံလ က် အောဆ ယံ  ္မဘောင်မအောက်တင်ွ ဆက်လက်ပ ီးမပေါင်ီး မဆောင် ွက် 

သွောီးမ ီးကိစ္စတိိုို့ကိိုလည်ီး မဆွီးမနွီးခ  ကကသည်။ ယင်ီးမတွြို့ဆံို္ှိုအတွင်ီး ခပည်မ ောင်စ္ိုဝန်ကက ီးသည် 

ခ္န်္ောနိိုင်ငံ၏ နိိုင်ငံခခောီးမ ီး္ ဝေါဒ၊ မနောက်ဆံိုီးခဖစ္်မပေါ်တိိုီးတက်္ှို္ ောီးနှင ် နိိုင်ငံမတော်စ္ ္ံအိုပခ် ျုပ်မ ီး 

မကောင်စ္ ္ှခ ္ှတ ်ောီးသည ် နိိုင်ငံမ ီး၊ စ္ ီးပွောီးမ ီး၊ လ ္ှိုမ ီးဦီးတည်ခ က်္ ောီးကိိုလည်ီး  ှင်ီးလင်ီး 

မခပောကကောီးခ  သည။် 

ခပည်မ ောင်စ္ိုဝန်ကက ီးနှင ် ခ္န်္ောကိိုယစ်္ောီးလှယ်အဖွ ြို့သည ် ဒ ဇင်ဘောလ ၇  က်၊ 

မနို့လယ်ပိိုင်ီးတွင် ကမ ဘ္ောဒ ီးယောီးနိိုင်ငံ၊ ဒိုတယိဝန်ကက ီးခ ျုပ်နငှ ် နိိုင်ငံခခောီးမ ီးနှင ် အခပည်ခပည်ဆိိုင် ော 



ပ ီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက်မ ီးဝန်ကက ီးက တည်ခင်ီးဧည ်ခံသည ် မနို့လယ်စ္ောစ္ောီးပွ သိိုို့လည်ီး တက်မ ောက် 

ခ  သည။်  

ခပည်မ ောင်စ္ိုဝန်ကက ီးနှင ် ကိိုယစ်္ောီးလှယ်အဖွ ြို့သည ်၂၀၂၁ ခိုနှစ္်၊ ဒ ဇင်ဘောလ ၇  က်၊ ညမနပိိုင်ီး 

တွင် မနခပည်မတော်သိိုို့ ခပန်လည်မ ောက် ှိခ  သည။်  

 

နိိုင်ငံခခောီးမ ီးဝန်ကက ီးဌောန 

မနခပည်မတော် 

 က်စ္ွ ၊ ၂၀၂၁ ခိုနှစ္်၊ ဒ ဇင်ဘောလ ၈  က် 

 



 

 

 

 

 

 

 



Union Minister for Foreign Affairs pays a working visit to Cambodia 

(8-12-2021, Nay Pyi Taw) 

 

U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs paid a working visit to 

Cambodia from 6 December to 7 December 2021 as a Special Envoy of Senior General 

Min Aung Hlaing, Chairman of the State Administration Council and Prime Minister of the 

Republic of the Union of Myanmar and at the invitation of Mr. PRAK Sokhonn, Deputy 

Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia. 

While in Phnom Penh, the Union Minister paid a courtesy call on Samdech HUN 

SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia in the morning of 7 December 2021 and 

discussed matters related to further consolidation of existing friendly relations and 

cooperation between Myanmar and Cambodia as well as prioritized areas of cooperation 

during Cambodia’s ASEAN Chairmanship in 2022 on the basis of ASEAN way and spirit. 

On the same day, the Union Minister also held a meeting with Mr. PRAK Sokhonn, 

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of 

the Kingdom of Cambodia. At the meeting, they cordially exchanged views on matters 

pertaining to the further enhancement of the existing friendship and bilateral relations 

between Myanmar and Cambodia, the possibilities of further strengthening the mutually 

beneficial cooperation between the two countries and closer collaboration at both 

regional and multilateral arenas. Furthermore, they also discussed matters related to 

Myanmar-ASEAN cooperation and future collaboration under the ASEAN frameworks on 

the basis of ASEAN family spirit and ASEAN solidarity. During the meeting, the Union 

Minister also apprised the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and 

International Cooperation of Cambodia on recent developments and foreign policy of 

Myanmar and political, economic and social objectives laid down by the State 

Administration Council. 

The Union Minister and Myanmar Delegation also attended the luncheon hosted 

by the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International 

Cooperation of Cambodia in the afternoon of 7 December 2021. 



The Union Minister and delegation arrived back Nay Pyi Taw in the evening of 7 

December 2021. 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Dated, 8 December 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


