
အ ပြည်ပြည်ဆ ိုင် ရာ ြ ူးပ ြေါင်ူးပ ဆာ င်ရွက်ပ ရူးဝန ်ကက ူးဌာ န၊  ပြည်ပ  ာ င်စိုဝန်ကက ူး ဦူး က ိုက ိုလ ှိုင်  

ကပ ္ဘာဒ ူးယာ ူးန  ိုင်ငံပ ာ ူးပ ရူးနှင ် အ ပြည် ပြည်ဆ ိုင်ရာ ြ ူး ပ ြေါင်ူးပ ဆ ာ င်ရွက်ပ ရူးဝန ်ကက ူးဌာ န၊  

ဒိုတ ယဝန်ကက ူး၊  H.E. Dr. KUNG Phoak ဦူးပ ဆ ာ င်သည ် က ိုယစ်ာ ူးလ ှယ်အဖ  ွဲ့အ ာူး လက် ံပ တ ွဲ့ဆ ံို 

(၉-၆-၂၀၂၂ ရ က်၊  ပ နပြည် ပ တာ ်) 

 

AHA Centre မှ တစ်ဆင ် ပပေးအ ပ်မည ်  လူသာ ေးချင် ေးစ ာ နာ ပထာ က်ထာ ေးမှုအကူအညမီျာ ေး စီမံ  

ခန ်ခ ွဲပရေးဆ  ိုင်ရာ လိုပ်ငန်ေးအ ဖ ွဲွဲ့ဥကကဋ္ဌ၊  အ ပပည် ပ ပည်ဆ ိုင်ရာ ပူေးပပေါင် ေးပဆာ င်ရွက်ပရေးဝန် ကကီေး ဌာ န ၊  

ပပည်ပထာ င်စိုဝန်ကကီ ေးဦ ေးက ို က ိုလ ှုင်သည်  ကပမဘာ ဒီ ေးယ ာ ေးန ိုင်ငံပခာ ေးပရ ေးနှင ် အ ပ ပည်ပ ပည်ဆ ိုင်ရာ  ပူေးပပေါင် ေး 

ပဆာ င်ရွက်မှုဝန်ကကီ ေးဌာ န၊  ဒိုတ ယဝန်က ကီေး၊  အ ာ ဆ ီယံဥကကဋ္ဌ၏ အ ထူေးက ိုယစ်ာ ေးလှယ်ရံို ေး  

အ ဖ ွဲွဲ့ပခေါ င်ေးပဆာ င် H.E. Dr. KUNG Phoak ဦေးပဆာ င်သည ် က ိုယစ်ာ ေးလှယ်အ ဖ ွဲွဲ့အာ ေး လက်ခံ 

ပတ ွဲ့ဆံိုခွဲ ပေါသည။် အ ဆ  ိုပေါအ စည်ေးအ ပဝေးသ ို  န ို င်ငံ ပခာ ေးပရေးဝန် ကကီ ေးဌာ နမှ ညွှန်ကက ာ ေးပရေးမှ ေး ချ ျုပ်မ ျာေး ၊  

ဒိုတ ယညွှန်ကကာ ေးပရ ေးမှ ေးချ ျု ပ်မျာေးနှင ် တာ ဝန်ရှ သူ မျာ ေး တက်ပရာ က်ခွဲ ကက ပေါသည။် 

H.E. Dr. KUNG Phoak က ပမန်မာ န ိုင် ငံသ ို  လူ သာ ေး ချင်ေးစာ နာ ပထာ က်ထာ ေးမှုအကူအည ီ မျာ ေး  

ပပေးအ ပ်သည ်  လိုပ်ငန် ေး စဉ်တစ်ပလ ာ က်၌ လ ိုအ ပ်ချက်ဆန ်ေးစစ် ပခင်ေးအ ပေါ အ ဝင် လိုပ်ငန် ေးမျာ ေး  

အ ဆ င်ပပပပချာ ပမ ွဲ့ပစပရေး  ပမန်မာ န ိုင် ငံဘ က်မှ  ကူ ညပီဆာ င်ရွက်ပပေးခွဲ မှု မျာ ေး အ တ က် အ သ အမှ တ်  

ပပျုပေါပက ကာ င်ေး ပပပာကကာ ေး ခွဲ ပပီေး အ ာ ဆ ီယံ၏ တူညီဆန ဒ (၅) ချက်အန က် စတိုတထအ ချက်  

အ ပကာ င်အထည်ပဖာ်ရန် ပရွှဲ့ဆက်မည ်လိုပင်န် ေးစဉ်မျ ာ ေးနှင ်ပတ်သ က်၍ ပဆ  ေးပန ေးခွဲ ပေါသည။် 

ပပည်ပထာ င်စိုဝန်ကကီ ေးက  လူသာ ေးချင်ေးစာ နာ မှုအကူအညမီျာ ေး ပပေးအ ပ်ရာ ၌ လ က်ပတ ွဲ့က ျ၍  

အ မှနတ်ကယ်လိုပ်ပဆ ာ င်န ိုင်ရန် လ ိုအ ပ်ပေါပကကာ င်ေး၊  ပမန်မာ န ိုင်ငံသ ို  လူ သာ ေးချင်ေးစာ နာ မှုအကူအ ညီ  

မျာ ေးပပေးအ ပ်ပရ ေး ဆ  ိုင်ရာ ည  န ှုင်ေးပဆ ေး ပန ေးပ ွဲ၏ ဆ ံို ေး ပဖတ်ချက်မ ျာေးက ို  အ ပကာ င်အထည်ပဖာ်ပရေး 

ပမန်မာ န ိုင်ငံ၏  တည်ဆွဲဥ ပ ပဒ၊  နည် ေးဥပပ ဒမျာ ေးနှ င ် အ ည ီ ပူေးပပေါင်ေး ပဆာ င်ရွက်သ ာ ေးမည်ပဖစ်ပ ကကာ င် ေး  

နှင ် အ ကူအညမီျာ ေးအ ာ ေး  ခ ွဲပ ခာ ေးမှုမရှ ဘွဲ အ မှနတ် ကယ် လ ိုအ ပ်ပနသည ် ပ ပည်သူမ ျာေးထံသ ို  ပရာက်ရှ  ပရ ေး  

ကူညီပဆ ာ င်ရွက်သ ာ ေးမ ညပ် ဖစ်ပကကာ င် ေး ပဆ ေးပန ေးခွဲ ပကကာ င်ေး သ ရှ ရပေါသည် ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



H.E. U Ko Ko Hlaing, Union Minister for Ministry of International Cooperation and 

Chairman of the Task Force to Facilitate provision of Humanitarian Assistance to 

Myanmar through the AHA centre received H.E. Dr. KUNG Phoak, Secretary of State for 

the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and Head of the office of 

the Special Envoy of the ASEAN Chair 

(9-6-2022, Nay Pyi Taw) 

 

H.E. U Ko Ko Hlaing, Union Minister for Ministry of International Cooperation 

received the Cambodia Delegation led by H.E. Dr. KUNG Phoak, Secretary of State for 

the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and Head of the office of 

the Special Envoy of the ASEAN Chair on 9 June 2022 at the Ministry of Foreign Affairs in 

Nay Pyi Taw. The Meeting was attended by Directors-General, Deputy Directors-General 

and officials from Ministry of Foreign Affairs. 

H.E. Dr. KUNG Phoak expressed Cambodia’s appreciation for Myanmar’s 

facilitation throughout the whole process of provision of Humanitarian Assistance to 

Myanmar including the conduct of Joint Needs Assessment and explained ways to move 

ahead under this point.  

Union Minister explained that provision of humanitarian assistance to Myanmar 

is necessary to be feasible and implementable. He then reaffirmed Myanmar’s 

commitment to realize the outcomes of the Consultative Meetings in accordance with 

the rules and regulations of the Republic of the Union of Myanmar as well as to 

facilitate the distribution of assistance to those needy people without discrimination 

including Ethnic Armed Organizations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


