
န ိုင်ငံခခာ ြားရ  ြားဝန ်က  ြားဌာ န၊  အ မမြဲတမ်ြားအ တွင်ြားဝန် ဦြားချ မ်ြားရ အ ြား 

အ ာ ဆ  ယရံ ေသဆ  ိုင် ာ ဖ ို မ်အဆ င ်ခမင ်အ ာ    က   ြားမျာ ြားအ စည်ြားအရ ဝြားသ ိုို့ တ ်ရ  ာ  ် 

(၉-၆-၂၀၂၂   ်၊  ရ နခြည် ရ တာ ်) 

 

နှိိုင်ငံခခာြားရရြားဝန်က  ြားဌာန၊ အမမြဲတမ်ြားအတွင်ြားဝန်၊ ခမန်မာအဆင ်ခမင ်အရာရ ှိက  ြား ဦြားချမြ်ားရအြား 

သည ်၉-၆-၂၀၂၂ ရ ်ရနေ့တွင် ဗ ဒ ယှိို ွန်ဖရင ်စနစ်ခဖင ်  ျင်ြားပခပြုလိုပ်ခြဲ သည ် အာဆ ယံရဒသ ဆှိိုင်ရာ 

ဖှိိုရမ ် အဆင ်ခမင ်အရာရ ှိက  ြားမျာြား အစည်ြားအရဝြားသှိိုေ့ တ ်ရရာ ်ခြဲ ပါသည်။ အစည်ြားအရဝြားအာြား 

 ရမဘာဒ ြားယာြား အဆင ်ခမင ်အရာရ ှိက  ြား H.E. EAT Sophea   သဘာပတှိအခဖစ် ရဆာင်ရွ ်၍ 

 ျင်ြားပခပြုလိုပ်ခြဲ ခခင်ြားခဖစ်မပ ြား အာဆ ယံရဒသဆှိိုင်ရာ ဖှိိုရမအ်ဖွြဲွဲ့ဝင် နှိိုင်ငံမျာြားမ  အဆင ်ခမင ် အရာရ ှိက  ြား 

မျာြား၊  ှိိုယစ်ာြားလ ယ်မျာြားန င ် အာဆ ယံအတွင်ြားရရြားမ  ြားချြုပ်ရံိုြားမ  ဒိုတှိယအတွင်ြားရရြားမ  ြားချြုပ် တှိိုေ့  

တ ်ရရာ ်ခြဲ က ပါသည။် 

အစည်ြားအရဝြား၌ အာဆ ယံရဒသဆှိိုင်ရာဖှိိုရမ၏် ယခိုန စ်က ာြား ာလ(၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခိုန စ်) 

အတွင်ြား ရဆာင်ရွ ်ရမည ် လိုပ်ငန်ြားစဉ်မျာြား အရ ာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်မှု အရခခအရန၊ လာမည ်န စ် 

က ာြား ာလ(၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခိုန စ်)တွင် ရဆာင်ရွ ်ရန်လျာထာြားသည ် လိုပ်ငန်ြားစဉ်မျာြား၊ အာဆ ယံ 

ရဒသဆှိိုင်ရာဖှိိုရမ၏် ဟနွှိြုင်ြားလိုပ်ငန်ြားအစ အစဉ်-၂(၂၀၂၀-၂၀၂၅)အရ ာင်အထည်ရဖာ်မှု အရခခ 

အရနန င ် လတ်တရလာခဖစ်ပွာြားလျ ်ရ ှိသည ် ရဒသတွင်ြားန င ်နှိိုင်ငံတ ာ အရခခအရနမျာြား စသည ် 

 ှိစစရပမ်ျာြား ှိို ရဆွြားရနွြားခြဲ ပါသည။် အာဆ ယံရဒသဆှိိုင်ရာဖှိိုရမရ်အာ ်၌ ပ ြားရပါင်ြားရဆာင်ရွ ် 

လျ ်ရ ှိသည ် နယ်ပယ်မျာြားခဖစ်သည ် သံတမန်နည်ြားလမ်ြားခဖင ် ရဒသတွင်ြား ပဋှိပ ခတာြားဆ ြား ာ 

 ွယ်ရရြား၊ သဘာဝရဘြား ယ်ဆယ်ရရြား၊ အက မ်ြားဖ ်မှုန င ်နယ်စပ်ခဖတ်ရ ျာ်မှုခင်ြားတှိို ် ဖျ ် ရရြား၊ 

ပင်လယ်ရရရက ာင်ြားလံိုခခံြုရရြား၊ နျ  လ ြားယာြားလ ်န ် မခပနေ့်ပာွြားရရြားန င ် လ ်န ် ဖျ ်သှိမြ်ားရရြား၊ 

သတင်ြားအချ ်အလ ်န င ် နည်ြားပညာအသံိုြားချမှုဆှိိုင်ရာ ရဘြား င်ြားလံိုခခံြုရရြား၊  ာ ွယ်ရရြားဆှိိုင်ရာ 

ပ ြားရပါင်ြားရဆာင်ရွ ်မှုန င ် မငှိမ်ြားချမ်ြားရရြားထှိန်ြားသှိမ်ြားမှု စသည ် ှိစစရပမ်ျာြား၌ အဖွြဲွဲ့ဝင်မျာြားအက ာြား 

ပ ြားရပါင်ြားရဆာင်ရွ ်မှုတှိိုေ့ ှိိုခမြှင ်တင်ရန် သရဘာတ ခြဲ က ပါသည။်  

အစည်ြားအရဝြားတွင် အမမြဲတမ်ြားအတွင်ြားဝန် ဦြားချမ်ြားရအြား  အာဆ ယံရဒသဆှိိုင်ရာ 

ဖှိိုရမရ်အာ ်၌ ယခိုန စ် က ာြား ာလ(၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခိုန စ်)၊ ARF လိုပ်ငန်ြားရပမ်ျာြားတွင် ခမန်မာနှိိုင်ငံ  

ပ ြားရပါင်ြား ရဆာင်ရွ ်သည ် လိုပ်ငန်ြားစဉ်မျာြား၊ လာမည ်န စ်က ာြား ာလ၌ ခမန်မာနှိိုင်ငံ  ဦြားရဆာင်၍ 

ရဆာင်ရွ ်မည ် လိုပ်ငန်ြား ှိစစရပမ်ျာြားအရပေါ် ရ င်ြားလင်ြားရဆွြားရနွြားခြဲ မပ ြား၊ ရဒသတွင်ြားန င ် နှိိုင်ငံ 

တ ာရရြားရာ ှိစစရပမ်ျာြား ရဆွြားရနွြားရာတွင် ခမန်မာနှိိုင်ငံ  အာဆ ယံ-တရိုတရ်ဆွြားရနွြားဖ ် 

ဆ ်ဆံရရြားညြှှိနှိှုင်ြားရရြားမ  ြားအခဖစ် ရတာင်တရိုတ်ပင်လယ်ဆှိိုင်ရာ အဖွြဲွဲ့ဝင်နှိိုင်ငံမျာြား လှိို ်နာရ 

မည ် ျင ်ထံိုြားဆှိိုင်ရာ ရက ညာချ ်အရ ာင်အထည်ရဖာ်ရရြား န င ် ရတာင်တရိုတပ်င်လယ်ဆှိိုင် 

ရာ ျင ်ထံိုြား (COC) ညြှှိနှိှုင်ြားရရြားတွင် အရ ှိန်ခမြှင ်ရဆာင်ရွ ် ာ တှိိုြားတ ် မှုမျာြား ရရ ှိလျ ်ရ ှိ 

သညမ်ျာြား ှိို ရဆွြားရနွြားခြဲ ပါသည။် ခမန်မာနှိိုင်ငံအရနခဖင ် ခပည်တွင်ြား မငှိမ်ြားချမြ်ား ရရြားလိုပ်ငန်ြားစဉ်မျာြား 

အတွ ်နှိိုင်ငံရတာ်စ မံအိုပ်ချြုပ်ရရြား ရ ာင်စ ဥ ကဌ၊ နှိိုင်ငံရတာ်ဝန်က  ြားချြုပ်မ  တှိိုင်ြားရင်ြားသာြား 



လ ်န ် ှိိုင်အဖွြဲွဲ့အစည်ြားမျာြား အသ ြားသ ြားန င ် ရဆွြားရနွြားမှုမျာြားခပြုလိုပ်လျ ်ရ ှိခခင်ြား၊ ယခိုန စ် ှိို 

မငှိမ်ြားချမြ်ားရရြားန စ်အခဖစ် သတ်မ တ ်ာ အပစ်အခတ်ရပ်စြဲမှုမျာြား ှိို ၂၀၂၂ခိုန စ် ိုန် အထှိ 

သတ်မ တထ်ာြားခခင်ြားန င ် ခပညတ်ွင်ြား အက မ်ြားဖ ်မှုလိုပ်ရပ်မျာြား ရပဆ်ှိိုင်ြားရန် က ှိြုြားပမ်ြား လျ ်ရ ှိခခင်ြား၊ AHA 

centre မ တစ်ဆင ် လ သာြားချင်ြားစာနာရထာ ်ထာြားမှု အ  အည မျာြားခဖနေ့်ရဝနှိိုင်ရရြား အတွ ် 

လှိိုအပ်ချ ်ဆန်ြားစစ်ရရြားလိုပ်ငန်ြားမျာြား ှိို အဆင်ရခပရချာရမွွဲ့ရစရန်   ည ပံ ပှိိုြား ရပြားခခင်ြား တှိိုေ့အခပင် 

အာဆ ယံတ ည ဆနဒ (၅)ချ ် အရ ာင်အထည်ရဖာ်မှုရာတွင် ခမန်မာနှိိုင်ငံ  အာဆ ယံအထ ြား 

 ှိိုယစ်ာြားလ ယ်၊ အာဆ ယံအဖွြဲွဲ့ဝင်နှိိုင်ငံမျာြားန င ်အတ  ဆ ်လ ် ပ ြားရပါင်ြားရဆာင်ရွ ်မှုမျာြား ှိို 

ရဆွြားရနွြားခြဲ ပါသည်။ ခမန်မာနှိိုင်ငံ အတွင်ြား နှိိုင်ငံရရြားခဖစ်ရပေါ်တှိိုြားတ ်မှုမျာြားအရပေါ် နှိိုင်ငံအချ ှိြုွဲ့  

မျှတမှုမရ ှိသည ် ရဝဖန်ရခပာက ာြားမှုမျာြားန င ်ပတ်သ ်၍ ခပန်လညရ် င်ြားလင်ြား ရခပာက ာြားခြဲ မပ ြား 

လ ်မခံနှိိုင်သည ် ှိစစရပမ်ျာြား ှိို ခပန်လည်ရထာ ်ခပ တိုနေ့်ခပန်ရခပာက ာြား ခြဲ ပါ သည်။ ထှိိုေ့အခပင် 

ရအအာရပအ် ်ဖအ်ဖွြဲွဲ့ဝင်မျာြားအရနခဖင ် အဖွြဲွဲ့ဝင်နှိိုင်ငံအာြားလံိုြား၏ အချြုပ် အခခာ အာဏာ ှိို 

ရလြားစာြားလှိို ်နာက ရန်၊ ခပည်တင်ွြားရရြားမစွတ်ဖ ်ရန်န င ် အဖွြဲွဲ့ဝင်နှိိုင်ငံမျာြား အက ာြား အခပည ်အဝ 

တန်ြားတ ရည်တ ပါဝင်သည ်မ မျာြား ှိို အရခခခံမပ ြား ပ ြားရပါင်ြားရဆာင်ရွ ်ရန် တှိို ်တနွ်ြား 

ရခပာက ာြားခြဲ ရက ာင်ြား သှိရ ှိရပါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ASEAN-

Myanmar 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, Non-

Proliferation 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 ASEAN-

China 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. 
 

 

 


