
န ိုငင်ခံခ ာြား ရ ြားဝန်က  ီြားဌာန ၊ အမမြဲတ မ်ြား အတွင်ြားဝန် ဦ ြားချ မ်ြားရအြား အ ာဆီ ယံအ ဆင ခ်မင ် 

အ ာ   က ီြား မျာြား အစည်ြား အရဝြား သ ိုို့ ဗီဒီ ယ ို ွန်ဖ  င ်စန စ်ခဖင ် တ  ်ရ  ာ  ် 

(၃၀ - ၉- ၂၀ ၂၁   ် ၊ ရနခြ ည်ရတ ာ)် 

 

 

န ိုငင်ခံခာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ အမမြဲတမ်ြားအတွငြ်ားဝန် ဦြားချမ်ြားရအြားသည် ၂၀၂၁ခိုနှစ်၊ 

စ ်တငဘ်ာ လ(၃၀)  ်ရနေ့၊ နံန ်ပ ိုငြ်ားတွင် ဗ ဒ ယ ို ွန်ဖ င ်စနစ်ခဖင ်  ျငြ်ားပခပြုလိုပ်သည ် 

အာဆ ယံ အဆင ်ခမင ် အ ာ ှ က  ြားမျာြားအစည်ြားအရဝြား (ASEAN Senior Officials’ Meeting) သ ိုေ့ 

န ိုငင်ခံခာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ရနခပည်ရတာမ်ှ တ ်ရ ာ ်ခြဲ ပါသည်။ 

အာဆ ယံအဆင ်ခမင ်အ ာ ှ က  ြားမျာြားအစည်ြားအရဝြားတွင် ဘရူန ိုင်ြားန ိုငင်၊ံ န ိုငင်ခံခာြားရ ြား 

ဝန်က  ြားဌာန၊ အမမြဲတမ်ြားအတွင်ြားဝန်/ အဆင ်ခမင ်အ ာ ှ က  ြား H.E. Ms. Emaleen Abd Rahman 

Teo   အစည်ြားအရဝြား သဘာပတ အခဖစ် ခပြုလိုပ်ခြဲ မပ ြား အဆ ိုပါအစည်ြားအရဝြားသ ိုေ့ အာဆ ယံ 

အဖွြဲွဲ့ဝင်န ိုငင်မံျာြားမှ အဆင ်ခမင်အ ာ ှ က  ြားမျာြား၊   ိုယ်စာြားလှယ်မျာြား နှင  ်အာဆ ယံ န ိုငင်ရံ ြားနှင ် 

လံိုခခံြုရ ြားအသ ို ်အဝန်ြားဆ ိုင် ာ ဒိုတ ယ အတွင်ြားရ ြားမှ ြားချြုပ်တ ိုေ့ တ ်ရ ာ ်ခြဲ ပါသည်။ 

အဆ ိုပါအစည်ြားအရဝြားတွင ် လ ် ှ  အာဆ ယံဥ ကဌ ခဖစ်သည ် ဘရူန ိုင်ြားန ိုင်ငအံရနခဖင ် 

ဦြားစာြားရပြား ရဆာင် ွ ်လျ ် ှ သည ် လိုပ်ငန်ြားစဉ်မျာြား၏ အရ ာင်အထည် 

ရဖာရ်ဆာငမ်ှုအရခခအရန၊ (၃၈) က  မ်ရခမာ ် နှင  ် (၃၉) က  မ်ရခမာ ် ထ ပ်သ ြား 

အစည်ြားအရဝြားမျာြား  ျငြ်ားပခပြုလိုပ်မည ်အစ အစဉ်၊ အာဆ ယံနှင ် ရဆွြားရနွြားဖ ်န ိုင်ငံမျာြား 

ပူြားရပါငြ်ား ရဆာင ်ွ ်မှုအရခခအရနနှင ် ခဖစ်ရပေါ်တ ိုြားတ ်မှုမျာြား၊ အာဆ ယံ ပဋ ညာဉ်စာတမ်ြား 

ခပန်လည်သံိုြားသပ်ရ ြားအတွ ် အက ံခပြုချ ်မျာြား၊ (၅၄) က  မ်ရခမာ  ်အာဆ ယံ န ိုငင်ခံခာြားရ ြား 

ဝန်က  ြားမျာြားအစည်ြားအရဝြားတွင် ချမှတ်ခြဲ သည ် ဆံိုြားခဖတ်ချ ် မျာြားရဆာင ်ွ ်မှု အရခခအရန 

မျာြားနှင  ် ရဒသခွြဲဆ ိုင် ာ ပူြားရပါငြ်ားရဆာင ်ွ ်ရ ြားစသည ်  စစ ပ်မျာြား  ို အခမင်ချငြ်ားဖလှယ် 

ရဆွြားရနွြား ခြဲ က ရက ာင်ြား သ  ှ  ပါသည်။ 

 

 

န ိုငင်ခံခာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန 

ရနခပည်ရတာ် 

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ စ ်တငဘ်ာလ ၃၀  ် 

 

 

 

 



U Chan Aye, Permanent Secretary participates in the ASEAN Senior Officials’ 

Meeting Via video conference 

( 30-9-2021, Nay Pyi Taw) 

 

 

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

participated in the ASEAN Senior Officials’ Meeting which was held on 30 

September 2021, via video conference from Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi 

Taw. 

The Meeting was chaired by H.E. Ms. Emaleen Abd Rahman Teo, Permanent 

Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, Brunei Darussalam, and was attended 

by the Senior Officials from ASEAN Member States, the Deputy Secretary-General 

of ASEAN for the ASEAN Political and Security Community and representatives 

from ASEAN. 

The Meeting discussed matters relating to the implementation of Brunei’s 

priorities as the current chair of ASEAN, the program of Activities of the 38th and 

39th ASEAN Summits and related Summit, the progress and latest development of 

the ASEAN and Dialogue Partners Cooperation, the recommendations for the 

review of the ASEAN Charter, the follow up to the 54th ASEAN Foreign Ministers’ 

Meeting and the sub-regional cooperation. 

 

 

Ministry of Foreign Affairs 

Nay Pyi Taw 

Dated. 30 September 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


