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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

