အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာြူးပြေါင်ူးပဆာင်ရွက်ပရူးဝန်ကကူးဌာန၊ ပြည်ပ

ာင်စိုဝန်ကကူး ဦူးကိုကိုလှိုင်

ကပ္ဘာဒူးယာူးနိုင်ငံပ ာူးပရူးနှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာြူးပြေါင်ူးပဆာင်ရွက်ပရူးဝန်ကကူးဌာန၊
ဒိုတယဝန်ကကူး၊ H.E. Dr. KUNG Phoak ဦူးပဆာင်သည် ကိုယစ
် ာူးလှယ်အဖွဲ့အာူး လက် ံပတွဲ့ဆံို
(၉-၆-၂၀၂၂ ရက်၊ ပနပြည်ပတာ်)
AHA Centre မှ တစ်ဆင်ပပေးအပ်မည် လူသာေးချင်ေးစာနာပထာက်ထာေးမှုအကူအညီမျာေး စီမံ
ခန်ခပ
ွဲ ရေးဆိုင်ရာလိုပ်ငန်ေးအဖွဲ့ွဲ ဥကကဋ္ဌ၊

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာပူေးပပေါင်ေးပဆာင်ရွက်ပရေးဝန်ကကီေးဌာန၊

ပပည်ပထာင်စိုဝန်ကကီေးဦေးကိုကိုလှုင်သည် ကပမဘာဒီေးယာေးနိုင်ငံပခာေးပရေးနှင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ပူေးပပေါင်ေး
ပဆာင်ရွက်မဝ
ှု န်ကကီေးဌာန၊

ဒိုတယဝန်ကကီေး၊

အာဆီယံဥကကဋ္ဌ၏

အထူေးကိုယစ
် ာေးလှယ်ရံိုေး

အဖွဲ့ွဲ ပခေါင်ေးပဆာင် H.E. Dr. KUNG Phoak ဦေးပဆာင်သည် ကိုယစ
် ာေးလှယ်အဖွဲ့ွဲ အာေး လက်ခံ
ပတွဲ့ဆံိုခွဲပေါသည်။ အဆိုပေါအစည်ေးအပဝေးသို နိုင်ငံပခာေးပရေးဝန်ကကီေးဌာနမှ ညွှန်ကကာေးပရေးမှ ေး ချျုပ်မျာေး၊
ဒိုတယညွှန်ကကာေးပရေးမှ ေးချျုပ်မျာေးနှင် တာဝန်ရသူ
ှ မျာေး တက်ပရာက်ခွဲကကပေါသည်။
H.E. Dr. KUNG Phoak က ပမန်မာနိုင်ငံသို လူသာေးချင်ေးစာနာပထာက်ထာေးမှုအကူအညီ မျာေး
ပပေးအပ်သည်

လိုပ်ငန်ေးစဉ်တစ်ပလ ာက်၌

လိုအပ်ချက်ဆန်ေးစစ်ပခင်ေးအပေါအဝင်

လိုပ်ငန်ေးမျာေး

အဆင်ပပပပချာပမွဲ့ပစပရေး ပမန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ကူညပ
ီ ဆာင်ရွက်ပပေးခွဲမှုမျာေးအတက် အသအမှတ်
ပပျုပေါပကကာင်ေး

ပပပာကကာေးခွဲပပီေး

အာဆီယံ၏

တူညီဆနဒ

(၅)

ချက်အနက်

စတိုတအ
ထ ချက်

အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် ပရှွဲ့ဆက်မည်လိုပင
် န်ေးစဉ်မျာေးနှင်ပတ်သက်၍ ပဆေးပနေးခွဲပေါသည်။
ပပည်ပထာင်စိုဝန်ကကီေးက လူသာေးချင်ေးစာနာမှုအကူအညီမျာေး ပပေးအပ်ရာ၌ လက်ပတွဲ့ကျ၍
အမှနတ
် ကယ်လိုပ်ပဆာင်နိုင်ရန် လိုအပ်ပေါပကကာင်ေး၊ ပမန်မာနိုင်ငံသို လူသာေးချင်ေးစာနာမှုအကူအညီ
မျာေးပပေးအပ်ပရေး

ဆိုင်ရာညနှုင်ေးပဆေးပနေးပ၏
ွဲ

ဆံိုေးပဖတ်ချက်မျာေးကို

အပကာင်အထည်ပဖာ်ပရေး

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆွဲဥပပဒ၊ နည်ေးဥပပဒမျာေးနှင်အညီ ပူေးပပေါင်ေးပဆာင်ရွက်သာေးမည်ပဖစ်ပကကာင်ေး
နှင် အကူအညီမျာေးအာေး ခွဲပခာေးမှုမရှဘွဲ အမှနတ
် ကယ်လိုအပ်ပနသည် ပပည်သူမျာေးထံသို ပရာက်ရှ ပရေး
ကူညီပဆာင်ရွက်သာေးမည်ပဖစ်ပကကာင်ေး ပဆေးပနေးခွဲပကကာင်ေး သရှရပေါသည်။

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.

