
Union Minister U Wunna Maung Lwin participates in the opening session of the 13th High-

Level Round Table Meeting co-organized by the Government of the Lao PDR and UNDP 

(17-11-2021, Nay Pyi Taw) 

 

At the invitation of the Lao People’s Democratic Republic, Union Minister for 

Foreign Affairs U Wunna Maung Lwin participated in the opening session of the 13th High-

Level Round Table Meeting which was organized by the Government of the Lao People’s 

Democratic Republic in collaboration with the United Nations Development Programme 

(UNDP) through video conferencing on 17 November 2021 at 07:40 hrs. 

At the opening session, the Prime Minister of the Lao People’s Democratic Republic 

H.E. Mr. Phankham Viphavanh and UNDP Administrator and Vice-Chair of the UN 

Sustainable Development Group Mr. Achim Steiner delivered the keynote speeches 

respectively.  

The 13th High-Level Round Table Meeting was held to strengthen the partnership 

between the Government of the Lao PDR and its Development Partners as well as other 

relevant stakeholders with the aim to achieve the effective outcomes on sustainable 

development.  

Also present at the occasion with the Union Minister were Deputy Minister for 

Foreign Affairs, Ambassador of Myanmar to the Lao PDR and Senior Officials from the 

Ministry of Foreign Affairs. 
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လာအ ိုပြည်သ ူ့ဒီမ ိုကရက်တစ်သမမတန ိုင်ငံအစ ိုိုးရနှင ် ကိုလသမဂ္ဂဖ ံွံ့ဖဖ  ိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP)တ ိုို့ 

ြ ိုးပြေါင်ိုးကျင်ိုးြသည ် (၁၃) ကက မ်ပပမာက် အဆင ်ပမင ်စကာိုးဝ ိုင်ိုးပဆ ိုးပန ိုးြ ွဲ ဖ င ်ြ ွဲအခမ်ိုးအန ိုးသ ိုို့ 

ပြည်ပ ာင်စိုဝန်ကကီိုး ဦိုးဝဏ္ဏပမာငလ် င် ြေါဝင်တက်ပရာက် 

(၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက်၊ ပနပြညပ်တာ်) 

 

လာအ ိုပြည်သ ူ့ဒီမ ိုကရက်တစ်သမမတန ိုင်ငံ၏ ဖ တ်ကကာိုးချက်အရ န ိုင်ငံပခာိုးပရိုးဝန်ကကီိုးဌာန၊ 

ပြည်ပ ာင်စိုဝန်ကကီိုး ဦိုးဝဏ္ဏပမာငလ် င်သည ် ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက်၊ နံနက် (၀၇:၄၀) န ရီတ င် လာအ ို 

ပြည်သ ူ့ဒီမ ိုကရက်တစ်သမမတန ိုင်ငံအစ ိုိုးရနှင ် ကိုလသမဂ္ဂဖ ံွံ့ဖဖ  ိုးမှု အစီအစဉ် (UNDP) တ ိုို့ ြ ိုးပြေါင်ိုး၍ 

ဗီဒီယ ိုက န်ဖရင ်စနစ်ပဖင ် ကျင်ိုးြပြ လိုြ်ခွဲ သည ် (၁၃) ကက မ်ပပမာက် အဆင ်ပမင ်စကာိုးဝ ိုင်ိုးပဆ ိုးပန ိုးြ ွဲ 

ဖ င ်ြ ွဲအခမ်ိုးအန ိုးသ ိုို့ ြေါဝင်တက်ပရာက်ခွဲ သည်။ 

ဖ င ်ြ ွဲအခမ်ိုးအန ိုးတ င် လာအ ိုပြည်သ ူ့ဒီမ ိုကရက်တစ်သမမတန ိုင်ငံ ဝန်ကကီိုးချ ြ် မစစတာ 

ဖန်ခမ်ဗဘီာဝန်နှင ် ကိုလသမဂ္ဂဖ ံွံ့ဖဖ  ိုးမှုအစီအစဉ်၊ အိုြခ်ျ ြ်ပရိုးမှ ိုးနှင ် ကိုလသမဂ္ဂစဉ်ဆက်မပြတ်ဖ ံွံ့ဖဖ  ိုး 

တ ိုိုးတက်မှုအဖ ွဲွံ့၏ ဒိုတ ယဥကကဋ္ဌပဖစ်သ  မစစတာ အာချင်စတီန တ ိုို့က အဖ င ်အမှာ စကာိုးမျာိုး အသီိုးသီိုး 

ပပြာကကာိုးခွဲ ကကသည်။  

(၁၃) ကက မပ်ပမာက် အဆင ်ပမင ်စကာိုးဝ ိုင်ိုးပဆ ိုးပန ိုးြ ွဲက ို ပရရညှတ်ညတ်ံ ပသာ ဖ ွံံ့ဖဖ  ိုးတ ိုိုးတက်မှု 

ဆ ိုင်ရာ   ပရာက်ပသာရလဒ်မျာိုးရရှ ပရိုးအတ က် လာအ ိုန ိုင်ငံအစ ိုိုးရ၊ ဖ ွံံ့ဖဖ  ိုးတ ိုိုးတက်မှုဆ ိုင်ရာ မ တ်ဖက် 

အဖ ွဲွံ့မျာိုးနှင ် ဆက်စြ် ြတ်သက်သ မျာိုးအကကာိုး ြ ိုးပြေါင်ိုးပဆာင်ရွက်မှု ပမြှင ်တင်န ိုင်ရန် ရညရ်ွယ်ကျင်ိုးြ 

ပခင်ိုးပဖစ်သည်။ 

အဆ ိုြေါအခမ်ိုးအန ိုးသ ိုို့ ပြညပ် ာင်စိုဝန်ကကီိုးနှင ်အတ  န ိုင်ငံပခာိုးပရိုးဝန်ကကီိုးဌာန ဒိုတ ယဝန်ကကီိုး၊ 

လာအ ိုပြည်သ ူ့ ဒီမ ိုကရက်တစ်သမမတန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ ပမန်မာသံအမတ်ကကီိုးနှင ် န ိုင်ငံပခာိုးပရိုးဝန်ကကီိုးဌာနမှ 

အဆင ်ပမင ်အရာရှ ကကီိုးမျာိုးလည်ိုး တက်ပရာက်ခွဲ ကကပကကာင်ိုး သ ရှ ရြေါသည်။ 

 

န ိုင်ငံပခာိုးပရိုးဝန်ကကီိုးဌာန 

ပနပြည်ပတာ် 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 


