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ဝန်ကကီး ဦီးဝဏ္ဏမ္ောင်လွင်သည် ၂၀၂၁ ခိုနှစ္်၊ ဒဇင်ဘောလ ၆ က်္ှ ၇ က်အ

ောင်စ္ို

ိ ကမ္ဘောဒီးယောီးနိိုင်ငံသိိုို့

အလိုပ်သမဘောခ ီးစ္ဉ်သွောီးမ ောက်ခသည်။
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မတွြို့ဆံိုခသည်။ ယင်ီးသိိုို့မတွြို့ဆံို ောတွင် ခ္န်္ောနိိုင်ငံနှင် ကမ္ဘောဒီးယောီးနိိုင်ငံတအ
ိုို့ိ ကကောီး

ှိ င်ီးစ္ွ

ခ စ္်ကကည် င်ီးနှီး္ှိုနင
ှ ် နှစ္်နိိုင်ငံဆက်ဆံမ ီး ပိ္
ို တ
ိို ိိုီးတက်ခိိုင်္ောမစ္မ ီး၊ နှစ္်နိိုင်ငံအကကောီး အက ျုိ ီးတ
ပီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက်္္
ှို ောီး
မဒသတွင်ီးနှင်

တိီးို ခ္ြှင်အမကောင်အ

နိိုင်ငံတကော္ က်နှောစ္ောတိို့တ
ို ွင်

သွောီးမ ီးဆိိုင် ော ကိစ္စ ပ်္ ောီးနှင်စ္ပ်လ ဉ်ီး၍

ည်မဖော်သွောီးနိိုင်္ည်
နီးကပ်စ္ောွ

အလောီးအလော္ ောီးနှင်

ဆက်လက်

ပီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက်

င်ီးနှီးပွင်လင်ီးစ္ွော အခ္င်ခ င်ီးဖလှယ်ခကကသည်။

ိိုို့ခပင်

ခ္န်္ော-အောဆယံပီးမပေါင်ီးမဆောင် ွက်မ ီးနှင် အောဆယံ္ိသောီးစ္ိုစ္ိတ်ဓောတ်နှင် စ္ည်ီးလံိုီးညညွတမ
် ီး
စ္ိတ်ဓောတ်တက
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က်စ္ွ၊ ၂၀၂၁ ခိုနှစ္်၊ ဒဇင်ဘောလ 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.
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