
ပြည်ထထောင်စုဝန်ကကီ္ြီး ဦြီးက္ ုက္ ုလ ှိုင် အောဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏ အထ ြီးက္ ုယစ်ောြီးလှယ်အောြီး လက်္ခံထ ွွေ့ဆံု 

(၂၁-၃-၂၀၂၂ ရက်္၊ ထနပြညထ် ော်) 

အခြည်ခြည်ဆ ိုင် ာြ ြားရြေါင်ြားရဆာင် ွ ်ရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား နှင ် ခ န် ာန ိုင်ငံသ ိုို့ 

AHA Centre  ှတစ်ဆင ် လှ ဒေါန်ြားသည ် လ သာြား  င်ြားစာနာရ ာ ် ာြား ှုဆ ိုင် ာ အ  အည  

စ   ံနို့် ွ ရ ြားလိုြ်ငန်ြားအ ွ ွေ့ ဥ ကဋ္ဌ ဦြား  ို  ိုလ ှုင်သည်  ရ ဘာဒ ြားယာန ိုင်ငံ ဒိုတ ယဝန်က  ြား  ျုြ်၊ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားနှင ် 

အခြည်ခြည်ဆ ိုင် ာ ြ ြားရြေါင်ြားရဆာင် ွ ်ရ ြားဝန်က  ြားနှင ် အာဆ ယံဥ ကဋ္ဌ၏ အ  ြား  ိုယစ်ာြားလှယ်  စစတာ 

ြ ြ်ဆိုတ် ွန်ြားနှင ် အာဆ ယံ အတွင်ြားရ ြား ှ ြား  ျုြ်  စစတာ ဒေါတ ိုလင်ရ  ာ ်ဟွ ျုင်တ ိုို့အာြား ၂၀၂၂  ိုနှစ်၊  တ်လ 

(၂၁)  ်ရနို့၊ (၁၅၀၀)နာ  အ   န်တွင် ရနခြည်ရတာ် ှ  အခြည်ခြည်ဆ ိုင် ာ ြ ြားရြေါင်ြားရဆာင် ွ ်ရ ြား 

ဝန်က  ြားဌာန၌ လ ် ံရတွွေ့ဆံို   ြေါသည။်  

အစည်ြားအရဝြား၌ ခြညရ် ာင်စိုဝန်က  ြားနှင ် အ  ြား  ိုယ်စာြားလှယ်သည ်ခ န် ာန ိုင်ငံသ ိုို့ လ သာြား  င်ြားစာနာ 

ရ ာ ် ာြား ှုအ  အည ရြြားခ င်ြားဆ ိုင် ာ ြ  အဆင ် လိုြ်ငန်ြားစဉ် အရ ာင်အ ည်ရ ာ်ခ င်ြား၊ 

ဒိုတ ယအဆင ်အတွ ် ခြင်ဆင်ရဆာင် ွ ် ာြား ှ  ှု  ာြားနှင ် အခြန် အလှန် စ တ်ဝင်စာြား ှု ှ သည ်   စစ ြ ် ာြား 

အရြေါ် အခ င်  င်ြား လှယ် ရဆွြားရနွြား     ြေါသည်။ 

အစည်ြားအရဝြားသ ိုို့   န်ြား ာရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြားနှင ် ခ န် ာန ိုင်ငံသ ိုို့ AHA Centre 

 ှတစ်ဆင ် လှ ဒေါန်ြားသည ် လ သာြား  င်ြားစာနာရ ာ ် ာြား ှုဆ ိုင် ာ အ  အည စ  ံ  နို့် ွ ရ ြားလိုြ်ငန်ြားအ ွ ွေ့ 

ဒိုတ ယဥ ကဋ္ဌ ရဒေါ တ်ာသ ်  ိုင်ဝင်ြား၊ လ  ှုဝန်  ်ြား၊  ယ်ဆယ်ရ ြားနှင ် ခြန်လညရ်န ာ   ာြားရ ြား 

ဝန်က  ြားဌာန၊ ခြည်ရ ာင်စိုဝန်က  ြား နှင ် ခ န် ာန ိုင်ငံသ ိုို့ AHA Centre  ှတစ်ဆင ် လှ ဒေါန်ြားသည ် 

လ သာြား  င်ြားစာနာရ ာ ် ာြား ှုဆ ိုင် ာ အ  အည စ   ံနို့် ွ ရ ြား လိုြ်ငန်ြားအ ွ ွေ့ ဒိုတ ယဥ ကဋ္ဌ ရဒေါ ်တာ 

ရဒေါ်သ ်သ ်  ိုင်၊ န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန၊ ဒိုတ ယ ဝန်က  ြားနှင ် န ိုင်ငံခ ာြားရ ြားဝန်က  ြားဌာန ှ အဆင ်ခ င ် 

အ ာ ှ က  ြား  ာြားလည်ြား ြေါဝင်တ ်ရ ာ ်     ြေါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Union Minister U Ko Ko Hlaing receives special envoy of the ASEAN Chair 

(21-3-2022, Nay Pyi Taw) 

U Ko Ko Hlaing, Union Minister for International Cooperation and Chairman of the Task 

Force to facilitate the Provision of Humanitarian Assistance to Myanmar received Prak Sokhoon, 

Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia 

and Dato Lim Jock Hoi, Secretary-General of ASEAN at 1500hrs on 21 March 2022 at the Ministry 

of International Cooperation in Nay Pyi Taw.  

During the Meeting, Union Minister and special envoy exchanged views on the 

implementation of the provision of humanitarian assistance to Myanmar for Phase-1 and 

preparations for Phase-2, as well as other issues of mutual interest.  

The Meeting was attended by Dr. Thet Khaing Win, Union Minister for Health and the Vice 

Chairman of the Task Force, Dr. Daw Thet Thet Khine, Union Minister for Social Welfare, Relief 

and Resettlement and Vice Chairperson of the Task Force, U Kyaw Myo Htut, Deputy Minister for 

Foreign Affairs and senior officials from Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health and Ministry 

of Social Welfare, Relief and Resettlement. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


