ပြည်ထထောင်စုဝန်ကကြီး ဦြီးဝဏ္ဏထမောင်လွင် ြဉ္စမအကကြိမ်ထပမောက် ဘင်ြီးမ်စတက်ထြိြ်သြီးအစည်ြီးအထဝြီးသို့ြို
ဗွဒယြိက
ု ွန်ဖရင်စနစ်ပဖင် ြါဝင်တက်ထရောက်
(၃၀-၃-၂၀၂၂ရက်၊ ထနပြည်ထတော်)

နိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က
်ရနေ့၊ နံန
ြဉ္စမအက

မ်ရခမာ

်ရ ာ

ာင်စိုဝန်က

် ၁၀:၀၅ နာ တွင် သ လ

နိုင်ငံရတာ်ဝန်က
တ

ြားဌာန၊ ခြည်ရ

် ဘင်ြားမ်စတ

ြားချ ြ်

်

ကာနိုင်ငံ၊

ိုယ်စာြား နိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က

်ရ ာ

ကာနှင့််

ြားဌာန၊ ရနခြည်ရတာ်မှ ဗွဒယို

်အြွြို့ဝင်နိုင်ငံမျာြားခြစ်က

ကဋ္ဌ၊

ွန်ြ င့််စနစ်ခြင့်် ြါဝင်

် အတွင်ြားရ ြားမှ ြားချ ြ်တေ့ို ြါဝင်

်ခ့်ြါသည်။

င်္ိုတာဘာယာ
ဘင်ြားမ်စတ

ာင်္ျာြ

ဘင်ြားမ်စတ

ခြည်ရ

ာြားခ့်က

ာင်စဉ

် သည့််အတွ

်လာက

ကဋ္ဌခြစ်သည့််

သည့််

ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ဝန်က

ာြား ာတွင် ယရနေ့

ြားချ ြ် ဗလ
ို ်ချ ြ်မှ ြားက

ာင်ြား၊ ယခိုြဉ္စမအက

မ်ြား

ို

အတည်ခြ လ

ို စို

ကာနိုင်ငံ

်မတ
ှ ်ရ ြား

်၏

မူဝါဒမျာြား

ို

ြ်ရလာင်ြားအတည်ခြ

ည်မှိုနှင့်် အခြန်အလှန်နာြားလည်ရြြားနိုင်မှို

ျဆင်ြားရနချန်တွင် ဘင်ြားမ်စတ

်

ို ချြား

ျ ြားင်္ိုဏ္်ခြ ရက

် ှရစခ့်ရက

နိုင်သည့််

ာင်စိုဝန်က

စစ ခြစ်ရက

လိုြ်ရဆာင်လာသည့််
ဘင်ြားမ်စတ

ြား

အက

ာင်ြား၊ မည်သူ
အက

ို တို

ာြားရက

ာင်ြား၊

်ချတ်ဆ

မ်ြားြ

ဘင်ြားမ်စတ
်မစွ
် ှ

်ြ

်ခြစ်ရြေါ်ရစရက

ာင်ြား၊

ာင်ြား ရခြာက

်မ၊ှို မငမ်ြားချမ်ြားစွာ
် ှသည့််
တန်ြားတူ

မ္ာ့်စြားြွာြားရ ြား
ံ့်က

ံ့်ခံ

ာြားခ့်ြါသည်။

မလွမရသွရှိုတခ
် ျ မည်ခြစ်ရက
်မ၊ှို နိုင်ငံခြတ်ရ

် ြဋညာဉ်

“ရဒသတွင်ြား က

ခြစ်ရစ၊ မည်သည့််ရန ာတွင်ခြစ်ရစ၊ မည်သည့််အတွ
မ်ြားြ

့်သိုေ့

် ာ၌ အခြန်အလှန် စတ်ချ

လူသာြားမျ ြားနွယ်စိုအာြားလံိုြားအတွ

်၏ “အခြည်ခြည်ဆိုင် ာ အက

်မျာြား

ြားအာြား

ျင့််သံိုြားလျ

မ်ြားြ

ို

်အြွြို့က

ာင်ြား၊ ဘင်ြားမ်စတ

ည်မရက

်မဟ
ှို ူသမျှ

ြ်သြား

ာင်ြား၊ ယခို

်နိုင်လမ့််မည်ဟို ယံိုက
်မှိုဝါဒသည်

ိုယ်စာြား

်

အချ ြ်အခခာအာဏ္ာ

ာြား ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ
်ရို

ို

ူနိုင်သည်ခြစ် ာ ရအာင်ခမင်စွာ

်အြွြို့ဝင်နိုင်ငံ(၇)နိုင်ငံ၏ စိုစည်ြားညညွတမ
် ှိုခြင့််

ို အခိုင်အမာတည်ရဆာ

ခြည်ရ

ြ်သြား အစည်ြားအရဝြား

ိုင်မ၊ှို အခြန်အလှန်ရလြားစာြားမှိုနင
ှ ့်် တူညဆနဒအြါအဝင် လ

ည်တူ မှို
ှ ဆိုင် ာ မူဝါဒသည် အြွြို့ဝင်နိုင်ငံမျာြားအက

နိုင်စွမ်ြား ှမှို”

မနေ့်ခွန်ြား

ြားရသာ သရဘာတူညချ

စာတမ်ြားသည် အချ ြ်အခခာအာဏ္ာ တန်ြားတူ ည်တူ ှမှို၊ ခြည်တွင်ြားရ ြား ဝင်ရ ာ
ဘင်ြားမ်စတ

ာြားခ့်မြြား အခခာြား

် ဘင်ြားမ်စတ

ိုြားနိုင်ခခင်ြားသည်

ို အရခခခြ သည့်် အြွြို့အစည်ြားအခြစ်သိုေ့ ရ ာ

အတူ ယှဉ်တရန
ွ

သမမတ

ြား မင်ြားရအာင်လှိုင်

မ် ရခမာ

်ြဋညာဉ်စာတမ်ြားနှင့်် အခခာြား အရ ြားက

်ရြြားခ့်သည့်် အမ် ှင် သ လ

်ြဋညာဉ်စာတမ်ြား

စည်ြားမျဉ်ြားစည်ြား

ကာနိုင်ငံမှ

အြွင့််မနေ့်ခွန်ြားရခြာက

ိုြားနိုင်ခခင်ြားခြင့်် သမင
ို ်ြားတွင်မည့်် မှတ်တင
ို ်တစ် ြ်

ျင်ြားြနင
ို ်ရ ြား ရဆာင် ွ

သ လ

ိုယစ
် ာြားလှယ်အြွြို့ရခါင်ြားရဆာင်မျာြား

မနေ့်ခွန်ြားရခြာက

် င်္ိုဏ္်ယူမရက

အစည်ြားအရဝြားသည် ဘင်ြားမ်စတ

ဘင်ြားမ်စတ

်ရ ာ

ြား ဉြားဝဏ္ဏရမာင်လွင်

နိုင်ငံရတာ်စမံအိုြခ
် ျ ြ်ရ ြားရ

်မတ
ှ ်ရ ြား

ျဉ

သည်။

ာင်စိုဝန်က

်ရ ာ

်အလှည့််

်ဆာ (H.E. Gotabaya Rajapaksa)

်အြွြို့ဝင်နိုင်ငံမျာြားမှ တ

မျာြား အသြားသြားရခြာက

ယံိုက

ာင်စဉ

သည့်် ဘင်္ကလာြားရဒ့် ှ်၊ ဘူတန်၊ အနဒယ၊

ိုင်ြားနိုင်ငံတေ့မ
ို ှ နိုင်ငံ့်ရခါင်ြားရဆာင်မျာြားနှင့်် ဘင်ြားမ်စတ

အစည်ြားအရဝြားတွင်

လ

ျင်ြားြခြ လိုြ်သည့််

်ခ့်သည်။

နရြါ၊ သ လ

ြါဝင်တ

ိုလံဘိုမမ ြို့၌ Hybrid စနစ်ခြင့််

ြ်သြားအစည်ြားအရဝြားသိုေ့ နိုင်ငံရတာ်စမံ အိုြခ
် ျ ြ်ရ ြားရ

အဆိုြါအစည်ြားအရဝြားသိုေ့ ဘင်ြားမ်စတ
တ

ြားဦြားဝဏ္ဏရမာင်လွင်သည် ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀

ာင်ြား၊

်
်ရက

လ

်မခံ

ာင့််ခြစ်ရစ
သခိုေ့ ြစ်ြါ၍

ျာ်အိုြ်စိုြြို့ွ မှိုခင်ြားနှင့်် မူြားယစ်ရဆြားဝါြား

တ ာြားမဝင် ရ ာင်ြားဝယ်ရြာ
လာခခင်ြားနှင့်် ယခို

်

ာြားမှိုတို

်ြျ

်ရ ြား ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ

ြ်သြားအစည်ြားအရဝြားတွင် “ ာဇဝတ်မှိုခင်ြားဆိုင် ာ

အခြန်အလှန် အ

ူအညရြြားမှို ဘင်ြားမ်စတ

လာမည့််အလှည့််

ျဉ

ကဋ္ဌအခြစ်

်

ွန်ဗင်ြား ှင်ြား”

တာဝန်ယူရဆာင် ွ

ခမန်မာနိုင်ငံအရနခြင့်် အခြည့််အဝ ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ
ြဉ္စမအက

မ်ရခမာ

သည့်် အြွြို့ဝင်နိုင်ငံအက
ရ ြား

ိုြား

ခြည်ရ

ာြားသည့််

် ဘင်ြားမ်စတ

ြားအ
စာမျ

ာင်စိုဝန်က

မင်ြားရအာင်လှိုင်

်မဆ
ှို ိုင် ာ

ြား

မျာြား
်နှာ

်

်မှတ်ရ ြား

ိုင်ြားနိုင်ငံ

ိုလည်ြား

ာင်ြား

်ြဋညာဉ်စာတမ်ြား

တဗွြန်သာြားခြင်တင
ွ ်

ိုြား

ိုြားနိုင်မတ
ှို ေ့ို

ာြားသည့််

စာမျ

်နှာ

ို

ဆိုရက

င်္ိုဏ္်ယူရက

ို လ

်မှတ် ရ ြား

ာြားခ့်သည်။
်ရ ာ

ိုြားခ့်မြြား လ

ြားဌာန၊

ြားချ ြ် ဗလ
ို ်ချ ြ်မှ ြားက

အခခာြားအြွြို့ဝင်နိုင်ငံမျာြားမှ

အက

်

်မှတ်

နိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က

ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတာ်ဝန်က

ာင်ြား၊
ာင်ြားနှင့််

ွန်ြ င့််စနစ်ခြင့်် တ

ခြသခ့်သည်။

ာင်စဉ

ို က

ည့််သွင်ြားရခြာက

ြ်သြားအစည်ြားအရဝြားတွင် ဗွဒယို

နိုင်ငံရတာ်စမံအိုြခ
် ျ ြ်ရ ြားရ

လ

်မတ
ှ ် ရ ြား

်မည့််

်ဝင်

စစ ြ် မျာြား၌ ဉြရဒြင
ို ်ြားဆိုင် ာ

်သွာြား မည်ခြစ်ရက

ဘင်ြားမ်စတ
ို

ို လ

ွန်ဗင်ြား ှင်ြား” သ

ြားအ

ြား

မျာြား

ခြသချန်တွင် တစ်မြ င်တည်ြား ခြသခ့်သည်။
အဆိုြါ
အ
ရ

ြ်သြားအစည်ြားအရဝြားတွင်

ူအညရြြားမှိုဆိုင် ာ ဘင်ြားမ်စတ
ျာင်ြားမျာြားအက

ာြား

အရဆာ

လ

ိုြားခ့်က

ခမန်မာသံအမတ်က

်အအံို

ြား ဉြားဟန်သူ

ကဋ္ဌ ာ

ို အလှည့််

Chan-o-cha (Retd) )

ာင်ရ ြား

နာြားလည်မှို
်(၃)ခို

ို ခမန်မာနိုင်ငံ

်ြရ
ိုေ့ ဆာင်ဆ

်

နည်ြားြညာ

ိုလည်ြား

အတည်ခြ

ိုယ်စာြား သ လ

်ရ ာ

်ြူြားရြါင်ြားရဆာင် ွ

ဘင်ြားမ်စတ

ဘင်ြားမ်စတ

စာချွန်လာတေ့ို

ိုယ်တိုင် ြါဝင်တ

်ြြို့ွ စည်ြားြအ
ံို သစ်အ

်မှို

်လ

်မတ
ှ ်ရ ြား

ကာနိုင်ငံဆိုင် ာ
ိုြားခ့်သည်။

ဏ္ဍမျာြားနှင့််

သ
် ွယ်မှိုခမြှင့််တင်ရ ြား

ခမန်မာနိုင်ငံအရနခြင့််

လယ်ယာ

ဏ္ဍခွမျာြား
စမံချ

်တေ့ို

ို

စို

်ြျ ြားရ ြား

ဏ္ဍ၌ ဉြားရဆာင်နိုင်ငံအခြစ် တာဝန်ယူမည်ခြစ်သည်။
သ လ

ကာနိုင်ငံသမမတ

ျနင
ို ်ငံခြစ်သည့််

င်္ိုတာဘာယာ

ိုင်ြားနိုင်ငံမှ ဝန်က

ာင်္ျာြ

်ဆာ

ဘင်ြားမ်စတ

်

ြားချ ြ် ြ ာယိုဒ်ချန်အိုချာ (H.E. General Prayut

ံသိုေ့ လရခြာင်ြားရြြားအြ်ခသ
့် ည်။

အစည်ြားအရဝြားအမြြားတွင် ြဉ္စမအက
ို အြွြို့ဝင်နိုင်ငံအာြားလံိုြား၏ သရဘာတူညချ
နိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က
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Union Minister U Wunna Maung Lwin participates in the 5th BIMSTEC Summit via Video
Conference
(30-3-2022, Nay Pyi Taw)

On behalf of the Chairman of the State Administration Council and Prime Minister of
Myanmar, U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs, participated in the 5th
BIMSTEC Summit via video conference from the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw which
was held in Colombo, Sri Lanka in hybrid mode at 10:05 a.m. on 30 March 2022.
The Summit was also attended by the Heads of State/Government of other BIMSTEC
Member States which are Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka and Thailand, and the
Secretary-General of BIMSTEC.
At the Summit, H.E. Gotabaya Rajapaksa, the President of the Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka made the opening remarks, and other Leaders of BIMSTEC Member States
also delivered their statements.
The Union Minister stated in his statement that it was a great honour to attend the
Summit on behalf of Senior General Min Aung Hlaing, the Chairman of the State Administration
Council and Prime Minister of Myanmar. He congratulated the Chair, Sri Lanka, for its dedication
to convene Fifth BIMSTEC Summit which has set a historic milestone of BIMSTEC cooperation by
signing the BIMSTEC Charter and other important agreements. He underscored that BIMSTEC
has entered into a new era through the signing of BIMSTEC Charter which ensures BIMSTEC to
be a rule-based organization. He mentioned that the Charter has reaffirmed the long-standing
principles of BIMSTEC such as the principles of sovereign equality, non-interference in internal
affairs, peaceful co-existence, mutual respect and consensus. He highlighted that the principle
of sovereign equality has direct correlation with mutual trust, confidence and understanding
upon the cooperation mechanism by the Member States. He expressed his confidence that a
strong “Regional Resilient” against the backdrop of global economic recession can be built
through the collective power of BIMSTEC based on the solidarity of seven Member States of
BIMSTEC.
He also underscored that terrorism is unacceptable affront to all humanity and must
condemn all acts, methods and practices of terrorism, which cannot be justified under any
circumstances, regardless of their motivation, forms and manifestations, wherever and whoever
committed. He welcomed the entry into force of “BIMSTEC Convention on Cooperation in
Combating International Terrorism, Transnational Organized Crime and Illicit Drug Trafficking”
and the signing of the “BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters”

during the Summit. He congratulated Thailand for taking responsibilities of the next Chair of
BIMSTEC cooperation and assured Myanmar’s full support and active cooperation.
At the Fifth BIMSTEC Summit, the Leaders of BIMSTEC Member States signed the BIMSTEC
Charter virtually and displayed the signed page on the screen. The Union Minister for Foreign
Affairs also displayed the signed page of the Charter by the Chairman of the State Administration
Council and Prime Minister of Myanmar H.E. Senior General Min Aung Hlaing simultaneously with
other BIMSTEC Leaders.
At the Summit, three legal instruments; BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters, BIMSTEC Memorandum of Understanding on Mutual Cooperation in the Field
of Diplomatic Training among the Diplomatic Academies/Training Institutions of the Member
States and Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer
Facility (TTF) were also signed. On behalf of Myanmar, U Han Thu, Myanmar Ambassador to the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka signed those three legal instruments at the Summit
in Colombo.
The Summit also approved the reconstituted Sectors and Sub-Sectors of BIMSTEC
Cooperation and adopted the BIMSTEC Master Plan for Transport Connectivity. According to
reconstituted structure of BIMSTEC, Myanmar will be the Lead Country of Agricultural and Food
Security Sector.
Then, H.E. Gotabaya Rajapaksa, the President the Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka handed over the chairmanship of BIMSTEC to H.E. General Prayut Chan-o-cha (Retd),
Prime Minister of the Kingdom of Thailand.
The Declaration of the Fifth BIMSTEC Summit was issued at the end of the Meeting by
consensus.
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