
န ိုင်ငံခ ာ ြားရ  ြားဝန ်က  ြားဌာ န၊  ခြည်ရ  ာ င်စိုဝန်က  ြား ဦြားဝ ဏ္ဏရ  ာ င်လွင် 

(၇၆) က   ရ် ခ  ာ  ်  ိုလ သ ဂ္ဂအ ရ  ွရ  ွည လာ  ံနငှ ် ဆ  ်စြ်  ျင်ြားြ သည ် 

အ ာ ဆ  ယံ -အ ရ     န်န ိုင်ငံ ခ ာ ြားရ  ြားဝန ်က  ြား ျာ ြားအ စည်ြားအ ရ ဝြားသ ိုို့ 

video conferencing ခြင ် တ ်ရ  ာ  ် 

(၂ ၄ -၉-၂၀၂၁    ်၊  ရ နခြ ညရ် တာ ်) 

 

န ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား ဦြားဝဏ္ဏရ ာင်လွင်သည ် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ 

စ ်တင်ဘာလ ၂၃   ်ရနေ့တွင် (၇၆) က   ရ်ခ ာ ်  ိုလသ ဂ္ဂအရ ွရ ွည လာခံနှင ် ဆ ်စြ် 

 ျင်ြားြသည ် အာဆ ယံ-အရ    န်န ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြား ျာြား အစည်ြားအရဝြားသ ိုေ့ န ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြား 

ဌာန၊ ရနခြည်ရတာ်  ှvideo conferencing ခြင ် ြါဝင်တ ်ရ ာ ်ခ  သည်။ 

အစည်ြားအရဝြား  ို အင်ဒ ိုန ြား ှာြားန ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြား Retno L.P. Marsudi နှင ် အရ    န် 

န ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြား Antony Blinken တ ိုေ့  ြူြားတွ  ဥ ကဋ္ဌ ျာြားအခြစ် တာဝန်ယူခ  က ပြ ြား အာဆ ယံ 

န ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြား ျာြား၊ အာဆ ယအံတင်ွြားရ ြား ှ ြားချျုြ်နငှ ် အာဆ ယံနှင ်အရ    န်တ ိုေ့ ှ   ိုယစ်ာြား 

လှယ် ျာြား တ ်ရ ာ ်ခ  က သည။် 

အစည်ြားအရဝြားတွင် COVID-19  ာ ွယ်တ ို ်ြျ ်ရ ြား၊ အာဆ ယံ-အရ    န် ြူြားရြါင်ြား 

ရဆာင် ွ ် ှုနငှ ် ရဒသတွင်ြားလံိုခခံျုရ ြားဆ ိုင် ာ  စစ ြ ်ျာြား  ို ရဆွြားရနွြားခ  က သည။် ခြညရ် ာင်စို 

ဝန်က  ြား ဦြားဝဏ္ဏရ ာင်လွင်  COVID-19  ာ ွယ်တ ို ်ြျ ်ရ ြားတွင် န ိုင်ငံစံိုြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ ်  ှု  ို 

ခ ြှင ်တင် န် အရ ြားက  ြားရက ာင်ြား၊ အာဆ ယံ၏ COVID-19  ာ ွယ်တ ို ်ြျ ်ရ ြားက  ျုြားြ ်ြား ှုတွင် 

အရ    န်န ိုင်ငံ၏  ူည ရ ာ ်ြံ  ှု ျာြားအရြေါ် ရ ျြားဇူြားတင်ရက ာင်ြား၊ အ ူအည  ျာြား  ြ် ံ 

ရြြားအြသွ်ာြား န် တ ို ်တွန်ြားရက ာင်ြားနှင ် အာဆ ယံရြါင်ြားစည်ြားရ ြား ဦြားရဆာင်ဦြား ွ ်ခြျု ှုအစ အစဉ် (IAI) 

  ိုလည်ြား ဆ ်လ ် ူည ြံ ြ ိုြားသွာြား န် တ ို ်တနွ်ြား ရခြာက ာြားခ  သည။်  

ခ န် ာန ိုင်ငံနှင ်ြတ်သ ်၍ န ိုင်ငံတွင်ြားလံိုခခံျုရ ြားအရခခအရန၊ န ိုင်ငံရတာ်စ  ံအိုြခ်ျျုြ်ရ ြား 

ရ ာင်စ ၏ ရ ှှေ့လိုြ်ငန်ြားစဉ် (၅)  ြန်ှင ် ခ န် ာန ိုင်ငံခြည်သူလူ ိုအတွ ် လူသာြားချင်ြားစာနာ 

ရ ာ ် ာြား ှုအ ူအည  ျာြား ရြြားအြ်ရ ြားအတွ ် အာဆ ယံနှင ်ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ ်ရန ှု အြါအဝင် 

အာဆ ယံ န ိုင်ငံ ရခါင်ြားရဆာင် ျာြားအစည်ြားအရဝြား၏ သရဘာတူည ချ ် (၅)ချ ်အာြား အရ ာင် အ ည် 

ရြာ်ရဆာင် ွ ်ရန ှုအရခခအရန ျာြား  ို ရဆွြားရနွြားရခြာက ာြားခ  သည်။  

CRPH နှင ် NUG တ ိုေ့ ှ  ျ ြားလွန်လျ ် ှ သည ် အက  ်ြားြ ်လိုြ ်ြ ်ျာြား  ို ရှုတ်ချသွာြား န် 

ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား  အရ    န်နှင ် အာဆ ယံအြွ ှေ့ဝင် န ိုင်ငံ ျာြား  ို တ ို ်တနွ်ြားခ  သည်။ 

 ိုလသ ဂ္ဂ နှင ် အခခာြားန ိုင်ငံတ ာအြွ ှေ့အစည်ြား ျာြားတွင် ယင်ြားအြွ ှေ့ ျာြား ှ   ိုယစ်ာြားလှယ် ျာြား 

  ိုယစ်ာြားခြျု ှု လိုြ်ရဆာင် ှု ျာြားသည ် တ ာြားဝင် ှု  ှ ရက ာင်ြားနှင ် လ ် ခံန ိုင်ရက ာင်ြား ရခြာက ာြား 

ခ  သည။် 

အစည်ြားအရဝြားသ ိုေ့ န ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန ှ အဆင ်ခ င ်အ ာ ှ က  ြား ျာြားလည်ြား ြါဝင်တ ် 

ရ ာ ်ခ  က သည်။ 



Union Minister U Wunna Maung Lwin participates in the ASEAN-U.S. Foreign 

Ministers’ Meeting on the sidelines of the 76th Session of the UNGA via video 

conference 

(24-9-2021, Nay Pyi Taw) 

 

Union Minister for Foreign Affairs U Wunna Maung Lwin participated in the ASEAN-

U.S. Foreign Ministers’ Meeting which was held on the sidelines of the 76th Session of the 

United Nations General Assembly (UNGA) on 23 September 2021, via video conference 

from the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw. 

The Meeting was co-chaired by Retno L.P. Marsudi, Minister for Foreign Affairs of 

Indonesia and Antony Blinken, Secretary of State of the United States, and was attended 

by ASEAN Foreign Ministers, Secretary-General of ASEAN and representatives from ASEAN 

and the United States. 

The Meeting discussed matters relating to tackling of the COVID-19 pandemic, 

ASEAN-U.S. cooperation and regional security issues. Union Minister underlined the 

importance of strengthening multilateralism in combatting the COVID-19 pandemic.  

Union Minister appreciated the United States’ support to ASEAN’s effort on fight 

against the COVID-19 pandemic, and encouraged the United States’ further support to 

ASEAN’s COVID-19 response initiatives as well as its continued support to ASEAN’s efforts 

on regional integration, especially through the Initiative for ASEAN Integration (IAI).  

With regard to developments in Myanmar, Union Minister explained the security 

condition in the country, the implementation of the five-point roadmap of the State 

Administration Council and the five-point consensus of the ASEAN Leaders’ Meeting, 

including efforts on the provision of humanitarian assistance to the people of Myanmar 

in coordination with ASEAN. 

The Minister urged the United States and ASEAN Member States to condemn 

terrorist acts committed by NUG and CRPH. Their representation at the UN and other 

international fora is not legitimate, and unacceptable.  

The Meeting was also attended by senior officials from the Ministry of Foreign 

Affairs. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


