
ပြည်ထ  ော င်စုဝန်ကကီြီး ဦြီးဝ ဏ္ဏထ မော င်လွင် (၂၄ ) က ကြိမထ် ပ မော က် အ ော ဆ ီယံနြိင်ုငံထ  ြီးန ှင ် လံုခ ံြုံထ  ြီး 

အ သြိုက်အ ဝန်ြီးထ ကော င်စီအစည်ြီးအ ထ ဝြီး၊  (၃ ၀) က ကြိမထ် ပ မော က်အ ော ဆ ီယထံ ြေါင်ြီးစြ်ည ြိနြိှိုင်ြီးထ  ြီး ထ ကော င်စီ 

အ စည်ြီးအ ထ ဝြီးန ှင ် အ ော ဆယီံနြိုင်ငံပ ော ြီးထ  ြီးဝန ်ကကီြီးမ ော ြီးအ စည်ြီးအ ထ ဝြီးမ ော ြီးသြိိုု့ တက်ထ  ော က် 

(၄ -၁၀-၂ ၀၂၁  က်၊  ထ နပြ ညထ် တော ်) 

 

န ိုင်ငံခ ာြားရ ြား၀နက်က ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စို၀န်ကက ြား ဦြားဝဏ္ဏရ ာင်လွင်သည် ယရနေ့နံနက် ၀၈၀၀ 
နာ   ှစတင်၍ video conference ခြင့်် ကျင်ြားြခြြုလိုြ်သည့််(၂၄) ကက  ရ်ခ ာက် အာဆ ယံ န ိုင်ငံရ ြား 
နှင့််လံိုခ ံြုရ ြား အသ ိုက်အဝန်ြားရကာင်စ အစည်ြားအရဝြား၊ (၃၀)ကက  ရ်ခ ာက် အာဆ ယံရြေါင်ြားစြ ် ည  န ှိုင်ြားရ ြား 
ရကာင်စ အစည်ြားအရဝြား နှင့်် အာဆ ယံန ိုင်ငံခ ာြားရ ြား၀နက်က ြား ျာြား အစည်ြားအရဝြား ျာြားသ ိုေ့ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြား 
ဝန်ကက ြားဌာန၊ ရနခြည်ရတာ် ှ ြေါဝင်တက်ရ ာက်  ့်သည။် 

အစည်ြားအရဝြား ျာြားတွင် အာဆ ယံအလှည့််ကျဥကကဋ္ဌ၊ ဘရူန ိုင်ြား ဒေါရူဆလ ်န ိုင်ငံ၊ န ိုင်ငံ ခ ာြားရ ြားဝန်ကက ြား(၂) 
H.E. Dato Erywan Pehin Yusof က သဘာြတ အခြစ် ရဆာင် ွက်ပြ ြား၊ အစည်ြား အရဝြား ျာြားသ ိုေ့ 
အာဆ ယအံြွ ွဲ့ဝင်န ိုင်ငံ ျာြား ှ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကက ြား ျာြားနှင့်် အာဆ ယံ အတွင်ြားရ ြား ှ ြား ျြုြ် တ ိုေ့ 
ြေါဝင်တက်ရ ာက်  ့်ကကသည။်  

(၂၄)ကက  ်ရခ ာက် အာဆ ယံ န ိုင်ငံရ ြားနှင့်် လံိုခ ံြုရ ြားအသ ိုက်အဝန်ြားရကာင်စ အစည်ြား အရဝြားတွင် 
အာဆ ယံန ိုင်ငံရ ြားနှင့်် လံိုခ ံြုရ ြားအသ ိုက်အဝန်ြားဆ ိုင် ာ၊ ကဏ္ဍအသ ြားသ ြားတွင် ခြစ်ရြေါ်တ ိုြားတက် ှို ျာြား၊ 
အာဆ ယံန ိုင်ငံရ ြားနှင့််လံိုခ ံြုရ ြားအသ ိုက်အဝန်ြား အရခ ခြရခ ြံို အရကာင်အ ည်ရြာ် ှို အရခ အရန  ျာြား အရြေါ် 
သံိုြားသြ်ရဆွြားရနွြား  ့်ကကသည်။  

အလာြားတူ (၃၀) ကက  ်ရခ ာက် အာဆ ယံရြေါင်ြားစြ်ည  န ှိုင်ြားရ ြားရကာင်စ  အစည်ြားအရဝြား တွင် က ိုဗစ်-၁၉ 
ကူြားစက်ရ ာဂေါတ ိုက်ြျက်ရ ြား အာဆ ယံ၏ ဦြားစာြားရြြားလိုြ်ငန်ြား ျာြား၊ (၃၈) ကက   ်ရခ ာက်နှင့်် (၃၉) ကက  ရ်ခ ာက် 
အာဆ ယံနှင့်် ဆက်စြ ် ြ်သ ြားအစည်ြားအရဝြား ျာြားအတွက် ကက ြုတင် ခြင်ဆင် ှို ျာြားအရြေါ် ည  န ှိုင်ြား  ့်ကကပြ ြား၊ 
အဆ ိုြေါ   ြ်သ ြားအစည်ြားအရဝြား ျာြားသ ိုေ့ တင်ခြ ည့်် စာ ွက် စာတ ်ြား  ျာြားက ို အတည်ခြြု  ့်ကကသည။်  

အာဆ ယံန ိုင်ငံခ ာြားရ ြား၀နက်က ြား ျာြား အစည်ြားအရဝြားတွင် ၂၀၂၁ ိုနှစ် အာဆ ယံ၏ ဦြားစာြားရြြား 
လိုြ်ငန်ြား ျာြားအရကာင်အ ည်ရြာ် ှို၊ အာဆ ယံ၏ ခြင်ြဆက်ဆံရ ြားဆ ိုင် ာ က စစ  ျာြား၊ ရဒသတွင်ြားနှင့်် 
န ိုင်ငံတကာရ ြား ာက စစ ြ် ျာြားနှင့်် အာဆ ယံ၏ တူည ဆနဒ(၅) ျက် အရကာင်အ ည်ရြာ် ှို အရခ  
အရန ျာြားက ို ရဆွြားရနွြား  ့်ကကြေါသည။်  

ခြည်ရ ာင်စိုဝန်ကက ြား ဦြားဝဏ္ဏရ ာင်လွင်က ခ န် ာန ိုင်ငံ  ှ ည  န ှိုင်ြားရ ြား ှိုြား တာဝန်ယူလျက် ှ သည့်် 
အာဆ ယံ-တရိုတ ်ရဆွြားရနွြားြက် ဆက်ဆံရ ြား ြ ို  ို  ိုင် ာရစ န် ကက ြုြားြ ်ြား ရဆာင် ွက်သွာြား  ည့််က စစ၊ အာဆ ယံ-
တရိုတ ်နှစ်(၃၀) ခြည့်် အ   ်ြားအ ှတ်   ြ်သ ြားအစညြ်ားအရဝြား ကျင်ြားြန ိုင်ရ ြားက စစ၊ အာဆ ယံရ ေါင်ြားရဆာင် ျာြား 
အစည်ြားအရဝြား၏ တူည ဆနဒ(၅) ျက် အရကာင်အ ည် ရြာ်ရဆာင်လျက် ှ သည့်် အရခ အရနနှင့်် အ ူြား 
က ိုယစ်ာြားလှယ်၏ ခ န် ာန ိုင်ငံ   ြားစဉ်နှင့်် ြတ်သက်၍ နှစ်ြက်ရဆွြားရနွြားည  န ှိုင်ြား လျက် ှ သည့်် အရခ အရန ျာြား 
က ို ရဆွြားရနွြား  ့်သည်။ 

အဆ ိုြေါ အစည်ြားအရဝြား ျာြားသ ိုေ့ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်ကက ြားနှင့််အတူ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကက ြားဌာန ှ အ ာ ှ ကက ြား 
 ျာြားလည်ြား တက်ရ ာက်  ့်ကကရကကာင်ြား သ  ှ  ြေါသည်။ 

 
န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်ကက ြားဌာန 
ရနခြည်ရတာ် 
၂၀၂၁  ိုနှစ်၊ ရအာက်တ ိုဘာ ၄  က် 

 



Union Minister U Wunna Maung Lwin participates in the ASEAN Foreign Ministers' Meeting, 

24th ASEAN Political-Security Community Council Meeting and 30thASEAN Coordinating 

Council Meeting held via video conference 

(4-10-2021, Nay Pyi Taw) 

 

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

Ministers' Meeting, 24th ASEAN Political-Security Community Council Meeting and 30th ASEAN 

Coordinating Council Meeting which were held via video conference today at 08:00 a.m. from the 

Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw.  

The Meetings were chaired by H.E. Dato Erywan Pehin Yusof, Minister of Foreign Affairs II 

of Brunei Darussalam in his capacity as the Chair of ASEAN and attended by ASEAN Foreign 

Ministers and the Secretary-General of ASEAN.  

At the 24th ASEAN Political-Security Community Council Meeting, the Ministers discussed 

recent developments of Sectoral Bodies under the ASEAN Political and Security Community and 

reviewed the implementation of the APSC Blueprint.  

At the 30th ASEAN Coordinating Council Meeting, the Ministers discussed matter 

pertaining to ASEAN's key initiatives on COVID-19 response, preparations for the 38th and 39 th 

ASEAN Summits and related Summits and endorsed the documents to be submitted to the 

ASEAN and Related Summits. 

At the ASEAN Foreign Ministers' Meeting, the Ministers discussed and exchanged views on 

ASEAN’s 2021 Key Deliverables, ASEAN’s external relations, regional and international issues and 

updates on the Implementation of the Five-Point Consensus. 

In his statement at the Meeting, Union Minister U Wunna Maung Lwin underscored that Myanmar, 

as a country coordinator, will make best efforts to contribute to advancement of ASEAN-China 

Dialogue Relations. He also discussed on the preparation for the 30th Anniversary of ASEAN-

China Commemorative Summit and informed the implementation of the five-point consensus of 

the ASEAN Leaders' Meeting and discussed the possibilities of the visit of Special Envoy to 

Myanmar. 

Together with the Union Minister, Senior Officials from the Ministry of Foreign Affairs also 

attended the meetings. 

 

Ministry of Foreign Affairs 
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