နိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကြားဌာန၊ ခြည်ရ

ာင်စိုဝန်ကကြား၊ ဦြားဝဏ္ဏရ္ာင်လွင် ကရ္ဘာဒြားယာြားနိုင်ငံခ ာြားရ ြားနှင်

အခြည်ခြည်ဆိုင် ာြြားရြေါင်ြားရဆာင် ွက်ရ ြားဝန်ကကြားဌာန၊ ဒိုတယဝန်ကကြားနှင် အာဆယံဥကကဋ္ဌ၏
အ

ြားကိုယစ
် ာြားလှယ်ရံိုြားအဖွွဲ့ရ ေါင်ြားရဆာင် H.E. Dr. KUNG Phoak ဦြားရဆာင်သည်
ကိုယစ
် ာြားလှယ်အဖွွဲ့အာြား လက် ံရတွွဲ့ဆံို
(၂၁-၉-၂၀၂၂ က်၊ ရနခြည်ရတာ်)

နိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကြားဌာန၊
နိုင်ငံခ ာြားရ ြားနှင်

ခြည်ရ

ာင်စိုဝန်ကကြား၊

ဦြားဝဏ္ဏရ္ာင်လွင်သည်

အခြည်ခြည်ဆိုင် ာြြားရြေါင်ြားရဆာင် ွက်ရ ြားဝန်ကကြားဌာန၊

အာဆယံဥကကဋ္ဌ၏ အ

ကရ္ဘာဒြားယာြား

ဒိုတယဝန်ကကြားနှင်

ြားကိုယစ
် ာြားလှယ်ရံိုြားအဖွွဲ့ရ ေါင်ြားရဆာင် H.E. Dr. KUNG Phoak ဦြားရဆာင်သည်

ကရ္ဘာဒြားယာြား ကိုယစ
် ာြားလှယ်အဖွွဲ့အာြား ၂၁-၉-၂၀၂၂

က်ရနေ့၊ ၁၄၀၀ နာ တွင် ရနခြည်ရတာ် ှ

နိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကြားဌာန၌ လက် ံရတွွဲ့ဆံို ြေါသည်။
ရတွွဲ့ဆံိုရဆွြားရနွြားြ၌
ွ ခ္န်္ာနိုင်ငံအရနခဖင် အာဆယံတညဆနဒ(၅) ျက်ကို အရကာင်အ
ရဖာ် ရဆာင် ွက်ရန္ှုအြေါအဝင် တြားို တက်္္
ှု ျာြား
အ

ည်

ှ န် အာဆယံအလှည်ကျဥကကဋ္ဌ၊ အာဆယံဥကကဋ္ဌ၏

ြားကိုယစ
် ာြားလှယ် နှင် အာဆယံအတွင်ြားရ ြား္ှ ြား ျျုြ်တန
ိုေ့ ှင် ြြားရြေါင်ြားရဆာင် ွက်လျက်

ှသည်ကစစ

္ျာြားကို ရဆွြားရနွြား ကကြေါသည်။ အလာြားတြင် အာဆယံ၏တညဆနဒ(၅) ျက်ကို အရကာင်အ

ည်ရဖာ်

ရဆာင် က
ွ ်ရနခ င်ြားနှင်ြတ်သက်၍ ရ ွဲ့ှ ဆက်ရဆာင် ွက်္ည် လိုြ်ငန်ြားစဉ်္ျာြားအရြေါ် အခ္င် ျင်ြား
ဖလှယ်

ကကြေါသည်။

ိုေ့ခြင် ခြည်ရ

ာင်စိုဝန်ကကြားက ခ္န်္ာနိုင်ငံအရနခဖင် တာဝန်သ အာဆယံ

အဖွွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ြသစွာခဖင် တက်ကကွစွာြေါဝင်ရဆာင် ွက်လျက် ှသည် ကစစ ြ်္ျာြားအာြား
ရခြာကကာြား ြေါသည်။

အလာြားတြင်

ခ္န်္ာနိုင်ငံအရနခဖင်

ခြည်တင
ွ ်ြားခဖစ် ရြေါ်တိုြားတက်္္
ှု ျာြား၊ တည်ဆဥြရဒ္ျာြားနှင် လိုြ်

္္တ၏
ိုေ့

ှင်ြားလင်ြား

အ္ျျုြားသာြားအကျျုြားစြားြွာြား၊

ံိုြားလိုြ်နည်ြား္ျာြားအရြေါ် အရခ

အာဆယံနှင် ဆက်လက် ြြားရြေါင်ြား ရဆာင် ွက်သွာြား္ည်ခဖစ်ရကကာင်ြားကိုလည်ြားရကာင်ြား၊ ၂၀၂၂

ံလျက်
ိုနှစ်

အာဆယံအလှည်ကျဥကကဋ္ဌအခဖစ် ကရ္ဘာဒြားယာြားနိုင်ငံ္ှ တာဝန်ယရဆာင် ွက်ရနသည်ကစစ္ျာြားကို
ဆက်လက် ရ

ာက် ံအာြားရြြားသွာြား္ည်ခဖစ် ရကကာင်ြားကိုလည်ြားရကာင်ြား

ည်သွင်ြားရဆွြားရနွြား ြေါသည်။

ိုေ့ခြင်၊ ္ရလြား ှာြားနိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကကြားက အကက္်ြားဖက်အဖွွဲ့အစည်ြား္ျာြားနှင် တ ာြား္ဝင်အဖွွဲ့
အစည်ြား္ျာြားခဖစ် သည် NUG ၊ CRPH နှင် NUCC ဟိုရ ေါ်ဆိုသည် အဖွွဲ့္ျာြားနှင် နယြားရယာက်မ္ျုွဲ့တင
ွ ်
ရတွွဲ့ဆံို သည်ကစစအရြေါ်
ရခြာကကာြား ြေါသည်။
ရဆာင် ွက်္္
ှု ျျုြားနှင်

ခ္န်္ာနိုင်ငံအရနခဖင်
ိုကသိုေ့

အာဆယံ၏

ရဆွြားရနွြား္ှု္ျျုြားကို

ကနေ့်ကွက်ရကကာင်ြား

ခြည်ရ

ာင်စိုဝန်ကကြားက

ြဋညာဉ်၊

စည်ြား္ျဉ်ြား္ျာြားနှင်

ဆနေ့်ကျင်ရနသည်

အာဆယံအသိုက်

အဝန်ြားအတွင်ြားသိုေ့

ယရဆာင်လာခ င်ြား

္ခြျု န်အတွက်လည်ြား အာဆယံအလှည်ကျဥကကဋ္ဌ ကရ္ဘာဒြားယာြားနိုင်ငံ အရနခဖင် တက
ို ်တန
ွ ်ြား တာြားခ္စ်
ရဆာင် ွက်ရြြားြေါ န် ခြည်ရ

ာင်စိုဝန်ကကြားက အသရြြားရခြာကကာြား ရကကာင်ြား သ ှ ြေါသည်။

H.E. U Wunna Maung Lwin, Union Minister for the 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
(21-9-2022, Nay Pyi Taw)
H.E. U Wunna Maung Lwin, Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs,
received 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 at 14:00hrs on 21 September 2022 at the Ministry of
Foreign Affairs, Nay Pyi Taw.
During the Meeting, the Union Minister and Secretary of State discussed the
implementation of the ASEAN five-point consensus, including cooperation with the ASEAN
Chair, ASEAN Special Envoy and ASEAN Secretary-General. Furthermore, the Union
Minister explained how Myanmar had actively participated in all ASEAN activities as a
responsible Member State. Union Minister also emphasized that Myanmar will consider
constructive suggestions based on the national interest and evolving domestic situation
in accordance with existing laws and regulations. The Union Minister also reaffirmed that
Myanmar would continue supporting Cambodia’s tireless efforts in any possible means
as ASEAN Chair of the year 2022.
Moreover, Union Minister expressed Myanmar’s position that Myanmar objects
against Malaysia Foreign Minister’s engagement with the unlawful and terrorist
organizations such as the so-called NUG, CRPH and NUCC in New York recently.
Furthermore, Union Minister informed Secretary of State that Cambodia has to prevent
such engagement and discussion, which breach of the fundamental principle of ASEAN
Charter, as well as not to bring such kind of precedent to the ASEAN community as a
Chair of ASEAN in the year of 2022.

