
န ိုင်ငံခ ာ ြားရ  ြားဝန ်ကက ြားဌာ န၊  ခြည်ရ  ာ င်စိုဝန်ကက ြား ဦြားဝ ဏ္ဏရ ္ာ င်လွင် ကရ ္ဘာဒ ြားယာ ြားန  ိုင်ငံခ ာ ြားရ  ြား နှင ် 

အ ခြည်ခြည်ဆ ိုင်  ာ ြ ြားရ ြေါင်ြားရ ဆာ င် ွက်ရ  ြားဝန ်ကက ြားဌာ န၊  ဒိုတ ယဝန်ကက ြား H.E. Dr. KUNG Phoak 

ဦြားရ ဆ ာ င်သည ် က ိုယစ်ာ ြားလ ှယ်အဖွ ွဲ့အ ာ ြား လက် ံရ တွွဲ့ဆ ံို 

(၉-၆-၂၀၂၂  က်၊  ရ နခြည် ရ တာ ်) 

 

န ိုင်ငံခ  ြားရ ြားဝန်ကက ြားဌ န၊ ခြည်ရ  င်စိုဝန်ကက ြား ဦြားဝဏ္ဏရ္ င်လွင်သည ် ကရ ဘ္ ဒ ြားယ ြား 

န ိုင်ငံခ  ြားရ ြားနှင ် အခြည်ခြည်ဆ ိုင်  ြ ြားရြေါင်ြားရဆ င် ွက်္ှုဝန်ကက ြားဌ န၊ ဒိုတ ယဝန်ကက ြား၊ အ ဆ ယံ 

ဥကကဋ္ဌ၏ အ  ြားက ိုယစ် ြားလှယ်ရံိုြားအဖွ ွဲ့ရ ေါင်ြားရဆ င် H.E. KUNG Phoak ဦြားရဆ င်သည ် 

က ိုယစ် ြားလှယ်အဖွ ွဲ့အ ြား ၉-၆-၂၀၂၂  က်ရနေ့တွင် န ိုင်ငံခ  ြားရ ြားဝန်ကက ြားဌ န၊ ရနခြည်ရတ ်၌ 

လက် ံရတွွဲ့ဆံို   ြေါသည။် ယင်ြားရတွွဲ့ဆံိုြွ သ ိုေ့ န ိုင်ငံခ  ြားရ ြားဝန်ကက ြားဌ န္ှ ညွှန်ကက ြားရ ြား္ှ ြား  ျုြ်္  ြား၊ 

ဒိုတ ယညွှန်ကက ြားရ ြား္ှ ြား  ျုြ်္  ြားနှင ် တ ဝန် ှ သ ္  ြား တက်ရ  က်   ကကြေါသည။် 

  ိုသ ိုေ့ရတွွဲ့ဆံို  တွင် H.E. Dr. KUNG Phoak က ခ္န်္ န ိုင်ငံအရ ြားက စစနှင ်ြတ်သက်၍ 

အခြျုသရ  ရဆ င်ရဆွြားရနွြားည  န ှုင်ြားသင ်ပြ ြား ဖယက်ကဉ်  ြားခ င်ြားက ို ္ခြျုလိုြ်သင ်ဟို ကရ ဘ္ ဒ ြားယ ြား 

န ိုင်ငံ္ှ ယ ဆြေါရကက င်ြား၊ အ ဆ ယံ၏ တ ည ဆနဒ(၅)   က်၏ စတိုတထအ  က်အ ြား အရက င်အ ည် 

ရဖ ်ရဆ င်  တွင် လ ိုအြ်  က်ဆန်ြားစစ်ခ င်ြားလိုြ်ငန်ြား္  ြားအြေါအဝင် ခဖစ်ရြေါ် တ ိုြားတက်္ှု္  ြားက ို 

ရက နြ်အ ြား ြေါရကက င်ြား၊ က န် ှ သည ် အ  က်္  ြားနှင ်ြတ်သက်၍ အခြန်အလှန်သရ  တ ည ပြ ြား 

အဆင်ရခြ္ည ်နညြ်ားလ္်ြား္  ြားခဖင ် အရက င်အ ည်ရဖ ်ရဆ င် သွ ြား န် ရဆွြားရနွြားရခြ ကက ြား 

   ြေါသည။် 

ခြည်ရ  င်စိုဝန်ကက ြား္ှ ခ္န်္ န ိုင်ငံအစ ိုြား အရနခဖင ် ခြည ်ဝရသ ဒ ္ ိုကရ စ  တည်ရဆ က် 

ရ ြားအတွက် ပင ္်ြား  ္်ြားရ ြားနှင ်သ ယ ဝရခြ ရ ြားသည် အရခ  ံအိုတခ်္စ်္  ြားခဖစ်သည ်အ ြားရလ  ်စွ  

တ ိုင်ြား င်ြားသ ြားလက်နက်က ိုင်အဖွ ွဲ့္  ြားနှင ် ပင ္်ြား  ္်ြားရ ြားရဆွြားရနွြားခ င်ြား္  ြား ရဆ င် ွက်လ က် ှ  ပြ ြား 

ဒ ္ ိုကရ စ ခြန်လညရ်ဖ ်ရဆ င်ရ ြား ကက ျုြားြ္်ြားလ က် ှ ရကက င်ြား၊ ခ္န်္ ခြည်သ ္  ြား၏ 

အက  ျုြားက ို ည်ရ္  ်၍ အ ဆ ယံ၏ တ ည ဆနဒ(၅)   က်အရက င် အ ည်ရဖ ်ရဆ င်ရ ြား၌ သ သ  

 င် ှ ြားရသ  ခဖစ်ရြေါ်တ ိုြားတက်္ှ္ု   ြား ှ ြေါရကက င်ြား၊ ခ္န်္ န ိုင်ငံ၌ ခဖစ်ရြေါ်သည ်က စစ ြ်္   ြားသည် 

န ိုင်ငံ၏ ခြည်တွင်ြားရ ြားသ ခဖစ်ပြ ြား ရဒသတွင်ြားနှင ် န ိုင်ငံတက က စစ ြ်အခဖစ် ြံိုရဖ ်္ှု 

္ခြျုသင ်ြေါရကက င်ြား၊ အ ဆ ယံ၏ တ ည ဆနဒ(၅)   က်က ို အရက င်အ ည်ရဖ ်  တွင် ခ္န်္ န ိုင်ငံ၏ 

တည်ဆ ဥြရဒ၊ နည်ြားဥြရဒ္  ြားနှင ်အည  အ ဆ ယံအဖွ ွဲ့ဝင်န ိုင်ငံအ ြားလံိုြားနှင ် ြ ြားရြေါင်ြားရဆ င် ွက် 

သွ ြား္ည်ခဖစ်ရကက င်ြား ရခြ ကက ြား   ရကက င်ြား သ  ှ  ြေါသည။်  

 

 

 



H.E. U Wunna Maung Lwin , Union Minister for Foreign Affairs receive H.E. Dr. KUNG 

Phoak, Secretary of State for the Ministry of Foreign Affairs and International 

Cooperation and Head of the office of the Special Envoy of the ASEAN Chair 

(9-6-2022, Nay Pyi Taw) 

 

H.E. U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Ministry of Foreign Affairs received 

the Cambodia Delegation led by H.E. Dr. KUNG Phoak, Secretary of State for the 

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and Head of the office of the 

Special Envoy of the ASEAN Chair on 9 June 2022 at the Ministry of Foreign Affairs in 

Nay Pyi Taw. The Meeting was attended by Director-General, Deputy Directors-General 

and officials from Ministry of Foreign Affairs. 

H.E. Dr. KUNG Phoak expressed Cambodia’s view to have constructive 

engagement but not isolation on the issues of Myanmar upholding the principle of non-

interference in one country’s internal affairs. He then mentioned that Cambodia noted 

with satisfaction on the progress made in implementation of the Point 4 of the Five-

Point Consensus including the Joint Needs Assessment. He further exchanged views on 

ways and means to implement the other points of the Five-Point Consensus in mutually 

agreeable and confortable manner. 

Union Minister explained that Myanmar’s Government has been striving to 

reinstate Democracy including through Peace Negotiation with Ethnic Armed 

Organizations as Peace and Prosperity are the fundamental steps for building 

flourishing Democracy. He then informed that Myanmar made significant progress in 

implementation of the Five-Point Consensus especially in Point 4 aiming for the 

betterment of Myanmar people. He also reiterated that developments in Myanmar are 

just the internal affairs of the country and should not be regionalized or 

internationalized. Moreover, he reaffirmed Myanmar’s readiness and willingness to 

cooperate with each and every ASEAN Member State in the implementation of Five-

Point Consensus in line with the existing rules and regulations of the Republic of the 

Union of Myanmar. 

 

 

 



 


