
ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက ြီး ဦြီးဝဏ္ဏထမောင်လွင် (၁၈)ကကြိမထ်ပမောက် ဘင်ြီးမ်စတက်နြိုင်ငံပ ောြီးထ ြီးဝန်ကက ြီးမ ောြီး 

အစည်ြီးအထဝြီးသြိိုု့ ဗွ ဒ ယြိကွုန်ဖ င ်စနစ်ပဖင ် ြါဝင်တက်ထ ောက် 

(၂၉-၃-၂၀၂၂ က်၊ ထနပြည်ထတော်) 

 

န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား ဦြားဝဏ္ဏရ ာငလ်ွင်သည ် ၂၉-၃-၂၀၂၂   ်၊ နံန ် 

၁၀:၂၅ နာ  တင်ွ သ   လ ကာန ိုင်ငံ၊   ိုလံဘ ိုမ   ြို့၌ Hybrid စနစ်ခြင့််  ျင်ြားြခြ လိုြ်သည့်် (၁၈)က   ရ်ခ ာ ် 

ဘင်ြား ်စတ ် န ိုင်ငံခ ာြားရ ြား ဝန်က  ြား ျာြားအစည်ြားအရဝြားသ ိုို့ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ရနခြညရ်တာ် ှ 

ဗွ ဒ ယ ို ွန်ြ င့််စနစ်ခြင့်် ြါဝင်တ ်ရ ာ ်  ့်သည။် 

အဆ ိုြါအစည်ြားအရဝြားတွင် ဘင်ြား ်စတ ်အလှည့်် ျဉ ကဋ္ဌခြစ်သည့်် သ   လ ကာန ိုင်ငံ  ှ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြား 

 စစတာ ဂါ န  လြ် ် ှ် င်ြားန် ြ ြား  စ် (H.E. Professor Gamini Lakshman Peiris)   အစည်ြားအရဝြား 

သဘာြတ အခြစ် ရဆာင် ွ ်  ့်မြ ြား အခ ာြားဘင်ြား ်စတ ်အြွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ ျာြားခြစ်က သည့်် ဘဂကလာြားရဒ့် ှ်၊ ဘူတန်၊ 

အ နဒ ယ၊ န ရြါနှင့််   ိုင်ြားန ိုင်ငံတ ိုို့ ှ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြား ဝန်က  ြား ျာြားနှင့်် ဘင်ြား ်စတ ်အတွင်ြားရ ြား ှ ြား ျ ြ်တ ိုို့လည်ြား 

ြါဝင်တ ်ရ ာ ်  ့်သည။် 

အစည်ြားအရဝြားတွင် သ   လ ကာန ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြား  အြွင့််အ ှာစ ာြားရခြာက ာြား  ့်မြ ြား တ ်ရ ာ ် 

လာက ရသာ ဘင်ြား ်စတ ်န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြား ျာြား    နိ်ု့ ွန်ြား ျာြား အသ ြားသ ြား ရခြာက ာြား  ့် က သည။် 

န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား ဉ ြားဝဏ္ဏရ ာင်လွင်    နို့် ွန်ြားရခြာက ာြား  ့် ာတွင် 

ဘင်ြား ်စတ ် ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ ် ှုသည ် ရဒသတွင်ြား စဉ်ဆ ် ခြတ် ြွြံို့မြ  ြားတ ိုြားတ ်ရ ြားဆ ိုင် ာ 

ဘံို ည် နှ်ြား ျ ် အတွ ် အြွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ ျာြားအက ာြား န ်ရ ှုင်ြားစွာ ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ ်  ့် ာ ယ ိုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ 

  ်တင်ွ (၂၅)နှစ်ခြည့််ရငွ တို ှတတ် ိုင် စ ို ် ူ ာြားန ိုင်မြ ခြစ်သည ် ို ရ ျနြ်ြွယ ်ာ ရတွြို့ခ င် ရက ာင်ြား၊ 

သဘာဝရဘြားအနတ ာယ်၊  ာသ ဉတိုရခြာင်ြားလ  ှု၊  ြ်ရ ာဂါနှင့်် လူဉ ြားရ တ ိုြားတ ်လာ ှုတ ိုို့သည ် ရဒသတွင်ြား 

စာြားနြ်   ခာြူလံိုရ ြားအရြေါ် သ ်ရ ာ ် ှု ျာြား ခြစ်ရြေါ် ရစလျ ် ှ ရက ာင်ြား၊ ဘင်ြား ်စတ ် ြူြားရြါင်ြား 

ရဆာင် ွ ် ှု  ူရဘာင်ရအာ ် ှ  လယ်ယာစ ို ်ြျ   ြားရ ြားနှင့်် စာြားနြ်   ခာြူလံိုရ ြား ဏ္ဍ၏ ဉ ြားရဆာင်န ိုင်ငံ 

ခြစ်သည့်် ခ န် ာန ိုင်ငံအရနခြင့်် ရဒသတွင်ြား၌  ျန်ြား ာရ ြားနှင့်် ည ညွတ်မြ ြား အာဟာ ခြည့််ဝသည့်် စာြားရသာ ် 

 ိုန် ျာြား တ ိုြားခ ြှင့်် ိုတလ်ိုြ်န ိုင်ရ ြားအတွ ် စ ို ်ြျ   ြားရ ြား၊ ငါြားလိုြ်ငန်ြားနှင့်် ရ ွြားခ  ရ ြား  ဏ္ဍတ ိုို့၌ အြွ ြို့ဝင် 

န ိုင်ငံ ျာြား အက ာြား ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ ် ှု  ို ြ ို  ိုခ ြှင့််တင်သွာြား ညခ်ြစ်ရက ာင်ြား၊ ြဉ္စ အက   ရ်ခ ာ ် 

ဘင်ြား ်စတ ်  ြ်သ ြား အစညြ်ားအရဝြားတွင် အတည်ခြ  ည့်် “ဘင်ြား ်စတ ်ြ ိုို့ရဆာင်ဆ သွ်ယ် ှု ခ ြှင့််တင်ရ ြား 

စ   ံျ ်”သည ် ရဒသတွင်ြားရြါင်ြားစည်ြားန ိုင် ှု  ို ြ ို  ိုခ ြှင့််တင်ရြြားန ိုင်ရံိုသာ   ရဒသတွင်ြား  ိုန်သွယ် ှုနှင့်် 

 င်ြားနှ ြားခ ြှ ြ်နှံ ှု  ိုလည်ြား တ ိုြားခ ြှင့််ရြြား န ိုင် ည်ဟို ယံိုက ညရ်က ာင်ြား ရခြာက ာြား  ့်သည။် 

အလာြားတူ ရဒသတွင်ြားအက  ်ြားြ ် ှုနှင့်် န ိုင်ငံခြတ်ရ ျာ် ှု င်ြား ျာြား  ို နှ  ်နင်ြားရဆာင် ွ ် ာတွင် 

အြွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ ျာြား၏ စည်ြားလံိုြားည ညွတ ်ှုနှင့်် န ြား ြ်စာွ ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ ် ှုတ ိုို့သည ်   ိုင် ာသည့်် 

 ွန်အာြားတစ် ြ်ခြစ်ရစ ညခ်ြစ်ရက ာင်ြား၊ ဘင်ြား ်စတ ်ရဒသသည် သဘာဝရဘြားအနတ ာယ် ျာြား  က ာ ဏ္ 

 ျရ ာ ်ရလ့် ှ ရက ာင်ြား၊ အြွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ ျာြား၏ သဘာဝ ရဘြားအနတ ာယ်တံိုို့ခြန်ရ ြားနှင့်် စ   ံနို့် ွ ရ ြားဆ ိုင် ာ 

စွ ြ်ားရဆာင် ည ်ျာြား တ ိုြားတ ်လာရစရ ြားအတွ ် သင်တန်ြား ျာြားနှင့်် PANEX-21   ့်သ ိုို့ ြူြားရြါင်ြား 

ရလ့် ျင့်် န်ြား ျာြား ရဆာင် ွ ်ရြြားလျ ် ှ သည့်် အ နဒ ယန ိုင်ငံ  ိုလည်ြား အ ူြားရ ျြားဇူြား တင် ှ ရက ာင်ြား၊ 

 တူ ွ ခြာြားရသာ ဘာသာတ ာြား၊ ယဉ်ရ ျြား ှုနှင့်် ဓရလ့် ံိုြားစံ ျာြားအရြေါ် အခြန်အလှန် နာြားလည် ှု  ို 



ခ ြှင့််တင်ရြြား န်အတွ ် ခြည်သူအ ျင်ြား ျင်ြား  ရတြွို့ဆ ်ဆံ ှု  ို တ ိုြားခ ြှင့််ရြြား န် လ ိုအြ်ရက ာင်ြားလညြ်ား 

ရခြာက ာြား  ့်သည။် 

ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား  ခ န် ာန ိုင်ငံအရနခြင့်် ဘင်ြား ်စတ ်ြဋ ညာဉ်စာတ ်ြားတွင် ခြဋ္ဌာန်ြား ာြားသည့်် 

အ ျ ြ်အခ ာ အာဏ္ာတန်ြားတူည တ ူှ  ှု၊ ခြညတ်ွင်ြားရ ြား  ို ဝင်ရ ာ ် စ ်ွြ ် ှု၊ မင  ်ြား ျ ်ြားစွာ အတူယဉှ်တွ  

ရန  ိုင် ှု၊ အခြန်အလှန် ရလြားစာြား ှုနငှ့်် တူည ဆနဒ စသည့်် အရခ  ံ ူ ျာြား  ို တ  ျစွာ လ ို ်နာ ျင့််သံိုြားလျ ် 

တ ်က ွစွာ ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ ်သွာြား န် သနန ဌာန် ာြား ှ  ှု  ို  ြ်ရလာင်ြား အတည်ခြ ရက ာင်ြား  ည့််သွင်ြား 

ရခြာက ာြား  ့်သည။် 

အစည်ြားအရဝြားတွင် န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြား ျာြား  ြဉ္စ အက   ရ်ခ ာ ်ဘင်ြား ်စတ ်   ြ်သ ြား 

အစည်ြားအရဝြားတွင် အတညခ်ြ /လ ် ှတ်ရ ြား  ိုြား ည့်် စာ ွ ်စာတ ်ြားဆ ိုင် ာ  စစ ြ ်ျာြား ရဆာင် ွ ်မြ ြားစ ြား ှု 

အရခ အရနအရြေါ် ရဆွြားရနွြား  ့် က မြ ြား၊ (၁၈)က   ်ရခ ာ ် ဘင်ြား ်စတ ် န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြား ျာြား 

အစည်ြားအရဝြားအစ  င် ံစာ  ို အြွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံအာြားလံိုြား၏ သရဘာတူည  ျ ်ခြင့်် အတည်ခြ န ိုင်  ့်သည်။ 

  ိုို့ရနာ ် သ   လ ကာန ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြား  စစတာ ဂါ န  လြ် ် ှ် င်ြားန် ြ ြား  စ်   ဘင်ြား ်စတ ် 

ြူြားရြါင်ြား ရဆာင် ွ ် ှု အလှည့်် ျဉ ကဋ္ဌတာဝန်  ို   ိုင်ြားန ိုင်ငံ၊ ဒိုတ ယဝန်က  ြား ျ ြ်နငှ့်် န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြား 

 စစတာဒွန်ြ ာ ွတ်(ဒ်)ဝ န ိုင်ြား (H.E. Mr. Don Pramudwinai)  ံသ ိုို့ လ  ရခြာင်ြား ရြြားအြ်  ့်သည်။ 

 

န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန 

ရနခြည်ရတာ် 

  ်စွ ၊ ၂၀၂၂  ိုနှစ်၊  တ်လ ၂၉   ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Union Minister U Wunna Maung Lwin participates in the 18th BIMSTEC Ministerial Meeting via 

Video Conference 

(29-3-2022, Nay Pyi Taw) 

 

U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs, participated in the 18th BIMSTEC 

Ministerial Meeting via video conference from the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw which 

was held in Colombo, Sri Lanka in hybrid mode at 10:25 a.m. on 29 March 2022. 

The Meeting was chaired by H.E. Professor Gamini Lakshman Peiris, Foreign Minister of 

the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and was also attended by Ministers of Foreign 

Affairs/External Affairs of other BIMSTEC Member States which are Bangladesh, Bhutan, India, 

Nepal and Thailand, and the Secretary-General of BIMSTEC. 

At the Meeting, Foreign Minister of Sri Lanka made a welcome statement and BIMSTEC 

Foreign Ministers delivered their statements respectively. 

In his statement, Union Minister U Wunna Maung Lwin, stated that BIMSTEC has set its 

silver jubilee on 6th June of this year in promoting deeper cooperation among the Member States 

for their common goal of regional sustainable development. He stressed that natural disasters, 

climate change, pandemic and the population growth have been negatively attributing food 

security of the region, and reaffirmed that Myanmar, the Lead Country of Agriculture and Food 

Security sector under BIMSTEC framework, to enhance close cooperation among the Member 

States in the agriculture, fisheries and livestock sectors in facilitating enhance production of 

healthy and nutritious food in the region. He highlighted that connectivity among the Member 

States plays vital role in regional socio-economic development and also that the BIMSTEC Master 

Plan for Transport Connectivity, to be adopted at the Fifth BIMSTEC Summit, will strengthen not 

only regional integration, but also promotes intra-regional trade and investment. 

The Union Minister also underscored that unity and close cooperation will be the great 

strength in suppressing terrorism and transnational crimes in the region. He mentioned that 

BIMSTEC region is prone to natural disasters and appreciated to India for offering trainings and 

hosting exercises like PANEX-21 for the advancement of disaster response and management 

skills of the Member States. He suggested that collective efforts should be double-up for the 

enhancement of People-to-People Contact among the Member States which will nurture mutual 

understanding on different religions, cultures and customs. 

He also reiterated Myanmar’s firm commitments of active cooperation adhering to the 

principles enshrined in the BIMSTEC Charter such as sovereign equality, non-interference in 

internal affairs, peaceful co-existence, mutual respect and the consensus. 



At the Meeting, the Ministers discussed the status of important documents envisaged to be 

adopted/ signed at the Fifth BIMSTEC Summit and adopted the Report of the 18th BIMSTEC 

Ministerial Meeting by consensus. 

Then, H.E. Professor Gamini Lakshman Peiris, the Foreign Minister of the Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka handed over the chairmanship of the BIMSTEC Ministerial Meeting 

to H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the 

Kingdom of Thailand. 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Date, 29 March 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


