
ပြည်ထထောင်စုဝန်ကကီ္ြီး ဦြီးဝဏ္ဏထ ောင်လွင် အောဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏ အထ ြီးက္ ုယစ်ောြီးလယှ်အောြီး လက်္ခံထ ွွေ့ဆံု 

(၂၁-၃-၂၀၂၂ ရက်္၊ ထနပြညထ် ော်) 

န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား ဦြားဝဏ္ဏရ ာင်လွင်သည်  ရ ဘာဒ ြားယာန ိုင်ငံ 

ဒိုတ ယဝန်က  ြား  ျုြ်၊ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားနှင ်အခြည်ခြည်ဆ ိုင် ာ ြ ြားရြေါင်ြားရဆာင် ွ ်ရ ြားဝန်က  ြား နှင ် အာဆ ယံဥ ကဋ္ဌ 

၏ အ  ြား  ိုယစ်ာြားလှယ်  စစတာ ြ ြ်ဆိုတ် ွန်ြား နှင ် အာဆ ယံ အတွင်ြားရ ြား ှ ြား  ျုြ်  စစတာဒေါတ ိုလင် 

ရ  ာ ်ဟွ ျုင်တ ိုို့အာြား ၂၀၂၂  ိုနှစ်၊  တ်လ (၂၁)  ်ရနို့၊ (၁၄၀၀)နာ  အ   န်တွင် ရနခြည်ရတာ် ှ  

န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၌ လ ် ံရတွွေ့ဆံို   ြေါသည။်  

အစည်ြားအရဝြား၌ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား  တ ည ဆနဒ(၅)   ် အရ ာင်အ ည်ရ ာ်ခ င်ြားသည် 

ခ န် ာဦြားရဆာင်သည ် ခ န် ာ   ိုယ်ြ ိုင်လိုြင်န်ြားစဉ် ခ စ်  ည်ခ စ်ရ  ာင်ြား  ှင်ြားလင်ြားရခြာ  ာြား   ြေါသည်။ 

အ  ြား  ိုယစ်ာြားလှယ်၏ ခ န် ာန ိုင်ငံသ ိုို့ ြ  အက   ် လာရ ာ ်သည ်    ြားစဉ်ခ စ်ပြ ြား ယင်ြား ှတစ်ဆင ် 

နာြားလည် ှုနှင ် ယံို  ည ်ှု  ို တည်ရဆာ ်န ိုင် ာ အာဆ ယံတွင် ြ ြားရြေါင်ြားရဆာင် ွ ် ှု  ို ခ ြှင ်တင်န ိုင်လ  ်  

 ည်ဟို အရလြား ာြားရခြာ  ာြား   ြေါ သည။် ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား  တ ည ဆနဒ(၅)   ် အရ ာင်အ ည် 

ရ ာ် ာတွင် ခ န် ာန ိုင်ငံ အရနခ င ် အာဆ ယံနှင ် ဆ ်လ ်ြ ြားရြေါင်ြားရဆာင် ွ ် ညခ် စ်ရ  ာင်ြား  ြ်ရလာင်ြား 

 တ ခြျု   ပြ ြား ခ န် ာန ိုင်ငံ၏  တ  ဝတသ်ည် အရခြာသ ်သ ် ဟိုတ်ဘ  အလိုြ်ခ င ် သ ်ရသခြ 

   သည ်ှာ ဂ  ာတာတွင် ခြျုလိုြ်   သည ် အာဆ ယံန ိုင်ငံ ရ ေါင်ြားရဆာင်  ာြား အစညြ်ားအရဝြား ြင် ခ စ်ရ  ာင်ြား 

ရခြာ  ာြား   ြေါသည်။  

အစည်ြားအရဝြားသ ိုို့ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန ှ အဆင ်ခ င ်အ ာ ှ က  ြား  ာြားလည်ြား ြေါဝင် 

တ ်ရ ာ ်     ြေါသည။် 

  ိုို့ရနာ ် ညရနြ ိုင်ြားတွင် ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြားသည ် အာဆ ယံဥ ကဋ္ဌ၏ အ  ြား   ိုယစ်ာြားလှယ်နှင ် 

အာဆ ယအံတွင်ြားရ ြား ှ ြား  ျုြ်တ ိုို့အာြား ရနခြည်ရတာ် ှ  MGallery Hotel ၌ ညစာခ င ် တည် င်ြားဧည ် ံ   ြေါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Press Release 

(21-3-2022, Nay Pyi Taw) 

Union Minister U Wunna Maung Lwin receives the special envoy of the ASEAN Chair 

U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of 

Myanmar received Prak Sokhonn, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and 

International Cooperation of Cambodia and special envoy of the ASEAN Chair and Dato Lim Jock 

Hoi, Secretary-General of ASEAN at 1400hrs on 21 March 2022 at the Ministry of Foreign Affairs 

in Nay Pyi Taw.  

During the meeting, Union Minister explained that the implementation of the five-point 

consensus must be Myanmar-owned and Myanmar-led process. He also highlighted that special 

envoy’s first visit to Myanmar would pave the way for confidence building and understanding to 

promote cooperation in ASEAN. On the implementation of the five-point consensus, Union 

Minister reiterated that Myanmar is committed to continuing its cooperation with the ASEAN and 

that Myanmar’s commitment was shown in deed since the ASEAN Leaders’ Meeting in Jakarta.  

Senior Officials from the Ministry of Foreign Affairs also attended the meeting. 

Later in the evening, Union Minister hosted dinner for special envoy of the ASEAN Chair 

and Secretary General of ASEAN at the MGallery Hotel in Nay Pyi Taw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


