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U Chan Aye, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs attends the ASEAN
Regional Forum Senior Officials’ Meeting (ARFSOM)
(9-6-2022, Nay Pyi Taw)
U Chan Aye, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and ASEANMyanmar SOM Leader attended the ASEAN Regional Forum Senior Officials’ Meeting
(ARFSOM) held via videoconference on 9 June 2022. The meeting was chaired by H.E.
Eat Sophea, Secretary of State and Cambodia SOM Leader and attended by Senior
Officials and representatives from ARF Member States and the Deputy Secretary-General
of ASEAN Secretariat.
The Meeting discussed on the matters pertaining to the progress of the
implementation of the ARF activities for (2021-2022) the current Inter-Sessional Year,
proposed list of track 1 activities for the next Inter-Sessional Year (2022-2023), update
on the Implementation of the Hanoi Plan of Action II (2020-2025) and exchange of views
on the current regional and international issues. The Meeting then agreed to further
strengthen the cooperation in the areas under ARF pertaining to Preventive Diplomacy,
Disaster Relief, Counter-Terrorism and Transnational Crime, Maritime Security, NonProliferation and Disarmament, Security of and in the Use of Information and
Communications Technologies, Defence and Peacekeeping Operations.
During the meeting, U Chan Aye, Permanent Secretary informed the ARF
activities which Myanmar co-chaired in the Inter-Sessional Year 2021-2022 as well as in
the upcoming 2022-2023 ARF Inter- Sessional Year. On the regional and International
issues, he informed the progress made in the implementation of the Declaration on the
Code of Conduct in the South China Sea and progress of the second reading of the
SDNT of the Code of Conduct in the capacity of the country coordinator of the ASEANChina Dialogue Relations. He also informed Myanmar’s efforts in the Peace Process such
as the discussion with the respective Ethics Armed Organizations led by the Chairman of
the State Administration Council and Prime Minister, marking this year 2022 as the
Peace Year, extending the unilateral ceasefire until the end of this year, and ending the
violence in Myanmar. He discussed Myanmar’s facilitation to AHA center’s works on
Humanitarian Assistance to Myanmar and its works on the Joint needs Assessment, and
also Myanmar continues its cooperation with the special envoy of the current ASEAN
Chair and the ASEAN Member States to implement the ASEAN five-point consensus. He

responded some member states’ unfair remarks on the political development in
Myanmar. In addition, he urged these member states to respect the sovereignty of the
member states, non-interference in the internal affairs and to cooperate among the ARF
member countries based on the principles of full and equal participation.

