
အမမြဲတမ််းအတွင််းဝန် ဦ်းချမ််းအအ်း အာဆီယအံဆင ်မမင ်အရာရ ှိကကီ်းမျာ်းအစည််းအအဝ်းသှိ ို့ တက်အရာက် 

(၆-၁-၂၀၂၂ ရက်၊ အနမြည်အတာ်) 

 

န ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ အမမြဲတမ်ြားအတွင်ြားဝန် ဦြားချမ်ြားရအြားသည ် ၅-၁-၂၀၂၂   ်ရနေ့တွင် 

 ျင်ြားပခပြုလိုပ်ခြဲဲ့သညဲ့် အာဆ ယံအဆငဲ့်ခမငဲ့်အ ာ   က  ြားမျာြားအစည်ြားအရဝြားသ ိုေ့ Video conference 

မ တစ်ဆငဲ့ ်တ ်ရ ာ ်ခြဲဲ့ပါသည။် 

အဆ ိုပါအစည်ြားအရဝြား  ို ရမဘာဒ ြားယာြားန ိုင်ငံမ အမမြဲတမ်ြားအတွင်ြားဝန်/အာဆ ယံ အဆငဲ့်ခမငဲ့် 

အ ာ    H.E. EAT Sophea   အစည်ြားအရဝြား သဘာပတ ခပြုလိုပ် ာ  ျင်ြားပခြဲဲ့ခခင်ြားခြစ်မပ ြား အာဆ ယံ 

အဆငဲ့်ခမငဲ့်အ ာ   က  ြားမျာြားန ငဲ့်   ိုယစ်ာြားလ ယ်မျာြား တ ်ရ ာ ်ခြဲဲ့က ပါသည။် အာဆ ယံ 

အတွင်ြားရ ြားမ  ြားချြုပ်ရံိုြား၏ အာဆ ယံန ိုင်ငံရ ြားန ငဲ့် လံိုခခံြုရ ြားအသ ို ်အဝန်ြားဆ ိုင် ာ ဒိုတ ယ 

အတွင်ြားရ ြားမ  ြားချြုပ်လည်ြား အစည်ြားအရဝြားသ ိုေ့ တ ်ရ ာ ်ခြဲဲ့ပါသည။် 

အစည်ြားအရဝြားတွင်  ရမဘာဒ ြားယာြားန ိုင်ငံ၊ ဆ  မ်  မမ ြုြို့၌ ၁၉-၁-၂၀၂၂  ်ရနေ့တွင် 

 ျင်ြားပခပြုလိုပ်မညဲ့် အာဆ ယံန ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြားမျာြားသ ြားသနေ့်အစည်ြားအရဝြား  ို က  ြုတင် ခပင်ဆငခ်ခင်ြား၊ 

(၄၀)က  မ်ရခမာ ်န ငဲ့် (၄၁)က  မ်ရခမာ ် အာဆ ယံထ ပသ် ြားအစည်ြားအရဝြားမျာြား  ျင်ြားပခပြုလိုပ်မညဲ့် 

အဆ ိုခပြုရနေ့  ်၊ အာဆ ယံ၏ စွမြ်ားရဆာင်မှုန ငဲ့် အြွြဲြို့အစည်ြားအလ ို ် ထ ရ ာ ်ခ ိုင်မာစွာ 

ရဆာင် ွ ်ရ ြားဆ ိုင် ာ အဆ ိုခပြုစာတမ်ြား၊ အင်ဒ ို-ပစ ြ တဆ် ိုင် ာ အာဆ ယအံခမင်သရဘာထာြား၏ 

ဦြားစာြားရပြားနယ်ပယ(်၄)ခို  စစ အဆ ိုခပြုစာတမ်ြားန ငဲ့် ၂၀၂၁ခိုန စ်၊ ဧမပ လ၂၄  ်ရနေ့တွင်  ျင်ြားပခပြုလိုပ် 

ခြဲဲ့သည်ဲ့ အာဆ ယံရခါင်ြားရဆာင်မျာြားအစည်ြားအရဝြား၏ ဆ ်လ ်အရ ာင်အထည်ရြာ် ရဆာင် ွ ် န် 

  စစ ပမ်ျာြား  ို ရဆွြားရနွြားခြဲဲ့ပါသည။် 

အစည်ြားအရဝြားတွင် ဦြားချမ်ြားရအြား  ၂၀၂၂ခိုန စ်၊ အာဆ ယံဥ ကဌအခြစ် ထမ်ြားရဆာင်သညဲ့် 

 ရမဘာဒ ြားယာြားန ိုင်ငံအာြား ဂိုဏ်ယူဝမြ်ားရခမာ ်ရက ာင်ြား၊ အာဆ ယံအသ ို ်အဝန်ြား  ို တည်ရဆာ ် ာ 

တွင်  ရမဘာဒ ြားယာြားန ိုင်ငံမ  ဦြားရဆာင်မညဲ့်လိုပ်ငန်ြားစဉ်မျာြား  ိုလည်ြား က  ြုဆ ိုပါရက ာင်ြား၊ ခမန်မာန ိုင်ငံ 

အရနခြငဲ့် အာဆ ယံ  အတည်ခပြုချမ တ်ထာြားသညဲ့်စညြ်ားမျဉ်ြားမျာြားန ငဲ့် လိုပ်ထံိုြားလိုပ်နည်ြားမျာြား န ငဲ့်အည  

အာဆ ယံ၏ ဗဟ ိုအချ ်အချာ ျမှုန ငဲ့် စည်ြားလံိုြားည ညွတမ်ှုတ ိုေ့  ို တ ိုြားခမြှငဲ့် ာတွင်  ရမဘာဒ ြားယာြား 

န ိုင်ငံန ငဲ့် ပူြားရပါင်ြားရဆာင် ွ ်မှုမျာြား ခပြုလိုပ်သွာြားမည ် ခြစ်ပါရက ာင်ြား ထပ်ရလာင်ြား အတည်ခပြု 

ရခပာက ာြားခြဲဲ့ရက ာင်ြား သ     ပါသည။် 

န ိုင်ငံခခာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန 

ရနခပည်ရတာ် 

  ်စွြဲ၊ ၂၀၂၂ ခိုန စ်၊ ဇန်နဝါ  လ ၆   ် 

 



Permanent Secretary U Chan Aye attends the ASEAN Senior Officials’ Meeting 

(6-1-2022, Nay Pyi Taw) 

 

U Chan Aye, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs attended the 

ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) which was held on 5 January 2022 via video 

conference.  

The meeting was chaired by Her Excellency EAT Sopheia, Secretary of State, ASEAN 

SOM Leader of Cambodia and was attended by the ASEAN Senior Officials and 

representatives from ASEAN Member States. Deputy Secretary General for ASEAN Political 

and Security Community of the ASEAN Secretariat also attended the Meeting. 

The Meeting discussed matters pertaining to the preparation of the ASEAN Foreign 

Ministers’ Retreat which will be held on 19 January 2022 in Siem Reap, timing for the 40th 

and 41st ASEAN Summits and related meetings, the concept paper on Strengthening 

ASEAN’s Capacity and Institutional Effectiveness, the concept paper on Mainstreaming 

Four Priority Areas of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific and follow-up to the ASEAN 

Leaders’ Meeting which was held on 24 April 2021. 

At the meeting, U Chan Aye congratulated Cambodia for assuming the 

Chairmanship of ASEAN. He also welcomed Cambodia’s initiatives on the ASEAN 

Community building efforts, and reiterated that Myanmar will work with Cambodia in 

promoting ASEAN centrality and unity in line with the established principles and 

procedures of ASEAN. 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Dated, 6 January 2022 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 


