
 

စင်ကာပူမ   ြို့အခ ြေစ ိုက် အာဆီယံန ိုငင်ံသံရံိုုံး  ာုံး ှ အာဆီယံဂိုဏ် ပ ညစာစာုံးပ ွဲ (ASEAN Gala Night) 

က ငု်ံးပ ြေငု်ံး 

(၂၈-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ခ ေ့) 

၁။ စင်ကာပူန ိုငင်ံအခ ြေစ ိုက် အာဆီယံန ိုငင်ံသံရံိုုံးမ ာုံး၏ အာဆီယံဂိုဏ် ပြုညစာစာုံးပ ွဲ (ASEAN 

Gala Night) အာုံး ၂၀၂၂ ြေိုနှစ် အာဆီယံအလှည ်က  ဥကကဋ္ဌန ိုင်င ံြစ်ခသာ ကခမဘာဒီုံးယာုံးန ိုင်ငံ 

သံရံိုုံးမှကကီုံးမှ ုံး၍ စင်ကာပူမမ ြုြို့ Orchard Hotel ၌ ၂၀၂၂ ြေိုနှစ်၊ န ိုဝငဘ်ာလ ၂၈ ရက်ခ ေ့တ င် (၁၇၁၅) 

 ာရီမှ (၂၁၀၀)  ာရီအထ  က ငု်ံးပ ပြုလိုပ်ြေွဲ ရာ စင်ကာပူန ိုငင်ံဆ ိုင်ရာ  မ ်မာသံရံိုုံးမှ ပါဝငတ်က်ခရာက် 

ြေွဲ ပါသည်။  

၂။ အဆ ိုပါ ASEAN Gala Night အြေမ်ုံးအ ာုံးသ ိုေ့ အထူုံးဧည ်သည်ခတာအ် ြစ် စင်ကာပူန ိုင်ငံ၊ 

န ိုငင် ံြောုံးခရုံးဝ ်ကကီုံးဌာ မှ အမမွဲတမ်ုံးအတ င်ုံးဝ ် H.E. Mr. Albert Chua၊ န ိုငင် ံြောုံးခရုံးဝ ်ကကီုံးဌာ ၊ 

အခရှြို့ခတာင်အာရှခဒသဆ ိုင်ရာ ဌာ မှ တာဝ ်ရှ ပိုဂ္ ြုလ်မ ာုံး၊ စင်ကာပူမမ ြုြို့အခ ြေစ ိုက် အာဆီယံန ိုင်ငံ 

နှင  ် ခဆ ုံးခန ုံးြက်န ိုင်ငံသံရံိုုံးမ ာုံး၊  ပင်ပမ တ်ြက်န ိုငင်ံသံရံိုုံးမ ာုံးမှ သံအမတ်ကကီုံး/ သံရံိုုံးအကကီုံးအကွဲ 

မ ာုံးနှင  ် သံရံိုုံးဝ ်ထမု်ံးမ ာုံး၊ သက်ဆ ိုငရ်ာသံရံိုုံးမ ာုံးအလ ိုက် ြ တ်ကကာုံးထာုံးသည ် ဧည ်သည်ခတာမ် ာုံး 

တက်ခရာက်ြေွဲ ကကပါသည်။  

၃။ ယငု်ံးအြေမ်ုံးအ ာုံးတ င် အာဆီယံအလှည ်က ဥကကဋ္ဌန ိုင်ငံ၊ ကခမဘာဒီုံးယာုံး သံအမတ်ကကီုံး H.E. 

Mr. Sok Khoeun နှင  ်အ မ်ရှင်စငက်ာပူအစ ိုုံးရ၏ အထူုံးဧည ်သည်ခတာ် စင်ကာပူန ိုငင်၊ံ န ိုငင် ံြောုံးခရုံး 

ဝ ်ကကီုံးဌာ မှ အမမွဲတမ်ုံးအတ င်ုံးဝ ် H.E. Mr. Albert Chua တ ိုေ့က အမှာစကာုံးမ ာုံး ခ ပာကကာုံးြေွဲ ကက 

ပါသည်။ ASEAN Gala Night ဂိုဏ် ပြုညစာစာုံးပ ွဲတ င ်စင်ကာပအူခ ြေစ ိုက် အ ြောုံးအာဆီယံသံရံိုုံးမ ာုံး 

 ညု်ံးတူ  မ ်မာသံရံိုုံးမှ  မ ်မာ ရ ိုုံးရာယဉ်ခက ုံးမှုပစစည်ုံးမ ာုံး၊ လက်ဝတ်ရတ ာမ ာုံးနှင ် အသံိုုံး 

အခဆာငမ် ာုံးက ို  မ ်မာ ပြေ ်ုံးငယ်၌ ြေင်ုံးက ငု်ံး ပသြေွဲ ကာ တက်ခရာက်လာသည ် ဧည ်သည်ခတာ် 

မ ာုံးအာုံး  မ ်မာ ရ ိုုံးရာအစာုံးအစာမ ာုံး ြစ်ကကခသာ အို ်ုံးန ိုေ့ခြေါက်ဆ ွဲ၊ ငှက်ခပ ာဆန င်ုံးမကင်ုံးနှင ် 

မို ေ့်လ ပ် ပာတ ိုေ့ ြင  ်တည်ြေင်ုံးဧည ်ြေံြေွဲ ပါသည်။ 

၄။ အြေမ်ုံးအ ာုံးတ င် အထူုံးအစီအစဉ်အ ြစ် အာဆီယံန ိုင်ငံသံရံိုုံးမ ာုံးမှ စီစဉ်တင်ဆက်သည ် 

ရ ိုုံးရာအဆ ိုအကမ ာုံး ြင ် ခြ ာခ် ြတငဆ်က်ြေွဲ ကကရာ  မ ်မာသံရံိုုံးမှလည်ုံး  မ ်မာ ရ ိုုံးရာသကကြ ်သီြေ ငု်ံး 

 ြစ်ခသာ သကကြ ်မ ိုုံးသီြေ ငု်ံး ြင ် သီဆ ိုက ပခြ ာခ် ြြေွဲ ပါသည်။ ထ ိုေ့ ပင ် အြေမ်ုံးအ ာုံးသ ိုေ့ တက်ခရာက် 

လာသူမ ာုံးအာုံး အာဆီယံန ိုင်ငံသံရံိုုံးမ ာုံးမှ စီစဉ်ခဆာင်ရွက်သည ် ကံစမ်ုံးမွဲမ ာုံးက ို ြ င ်ခြာက် 

ခပုံးအပ်ြေွဲ ကာ အြေမ်ုံးအ ာုံးက ို ခအာင ်မငစ် ာ ရိုပ်သ မ်ုံးြေွဲ ပါသည်။ 
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