
အေရှ့ေတာင်အာရှနုိင်ငံများအသင်း ပဋိညာဥ်စာတမ်း 
 
  

နိဒါန်း 
 

ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ၊ ကေမ္ဘာဒီးယားဘုရင့်နိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ 

လာအိုိ ပြ ည်သူ့ဒီမုိကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မေလးရှားနိုင်ငံ၊ ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာနိုင်ငံ၊ 

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူသမ္မတနုိင်ငံ၊ ထိုင်းဘုရင် ့နိုင်ငံနှင် ့ ဗီယက်နမ် 

ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲများ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အကီး 

အကဲများက ကိုယ်စားပြ ုသည် ့ ကျွနု်ပ်တို့ အေရှ့ေတာင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း 

(အာဆီယံ) အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ ပြ ည်သူများသည် - 

 အာဆီယံ ေကြ ညာစာတမ်းကို ဗန်ေကာက်မြ ို့၌ ထုတ်ပြ န်၍ အသင်းစတင် 

တည်ေထာင်ပြ ီးကတည်းက အာဆီယံ၏ ထင်ရှားေသာ ေအာင်ြမင်မှုများရရှိခဲ့မှုနှင် ့ 

တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုကို ေကျနပ်အားရစွာ အသိအမှတ်ပြ ု၍လည်းေကာင်း၊ 

 ဗီယန်ကျင်း လုပ်ငန်းအစီအစဥ်၊ အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်း ေရးဆွဲေရးဆိုင်ရာ 

ကွာလာလမ်ပူေကြ ညာစာတမ်းနှင် ့ အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်း အ ေြခခံ ပုံကြ မ်းဆိုင်ရာ 

စီဘူးေကြ ညာစာတမ်းတို့တွင် အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်း ေရးဆဲွချမှတ်ရန် ဆံုးဖြ တ်ခ့ဲကြ  

သည်များကုိ အမှတ်ရ၍လည်းေကာင်း၊   

 ဆက်စပ်ေသာ ပထ၀ီအေနအထား၊ တူညီေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အတူတကွ 

ေမျှာ်မှန်းသည့် ပန်းတိုင်ထားရှိကြ ေသာ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နိုင်ငံများနှင် ့ ပြ ည်သူများ 

အကြ ား အပြ န်အလှန် အကျိုးဖြ စ်ထွန်းမှုနှင ့်  မှီခုိအားထားမှုများ တည်ရှိေနသည်ကို 

အေလး ဂရုပြ ု၍လည်းေကာင်း၊ 

 တစ်ခုတည်းေသာ အမြ င်၊ တစ်ခုတည်းေသာ အသွင်လက္ခဏာ၊ တစ်ခုတည်း 

ေသာ ေကာင်းတူဆိုးဘက် "အသိုက်အ၀န်း" ဟူသည် ့ သေဘာထားဖြ င့် ရည်မှန်းချက် 

ထားရှိပြ ီး စည်းလုံးညီညွတ်ကြ ၍လည်းေကာင်း၊ 
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 ထာ၀ရ ငြ မိ်းချမ်းေသာ၊ ေအးချမ်းတည်ငြ ိမ်ေသာ၊ စီးပွားေရးစဥ်ဆက်မပြ တ ်

ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်၍ အတူတကွ သာယာ၀ ေြပာပြ းီ လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေသာ ေဒသ 

အတွင်း ေနထိုင်သွားရန်နှင့် အဓိကအကျို းစီးပွားများနှင့် လိုလားေမျှာ်မှန်းချက်များကို 

တိုးမြ ှင့်ေဆာင်ရွက်ရန် တူညီေသာဆန္ဒနှင် ့ စုေပါင်းစိတ်ဆုံးဖြ တ်မှုတို့ဖြ င့် ေပါင်းစည်း 

ကြ ၍လည်းေကာင်း၊ 

 ချစ်ကြ ည်ရင်းနှီးမှုနှင် ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု၏ အ ေြခခံကျေသာ အေရးပါမှု  

နှင် ့ အချုပ်အခြ ာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှု၊ တန်းတူရည်တူရှိှမှု၊ နယ် ေြမတည်တံ့ခိုင်မြ ဲမှု၊ 

တစ်နိုင်ငံ၏ ပြ ည်တွင်းေရးကို တစ်နိုင်ငံက ၀င်ေရာက်မစွက်ဖက်မှု၊ တူညီဆန္ဒဖြ င့်သာ 

ဆုံးဖြ တ်မှုနှင် ့ ပုံစံကဲွပြ ားေသာ်လည်း ညီညွတ်မှုရှိခြ င်းဟူသည် ့ အ ေြခခံမူကီးများကို 

ေလးစား၍လည်းေကာင်း၊ 

 ဒီမိုကေရစီအေခြ ခံမူများ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေကာင်းမွန်ေရး၊ 

လူ့အခွင့်အေရးနှင့် အ ေြခခံလွတ်လပ်ခွင် ့များအား ေလးစားမှုနှင့် အကာအကွယ် 

ေပးမှုများကိ ုေစာင့်ထိန်းလိုက်နာ၍လည်းေကာင်း၊ 

ပစ္စ ပ္ပန်နှင် ့ အနာဂတ ်မျို းဆက်သစ်များ၏ အကျို းစီးပွားအတွက် စဥ်ဆက်မပြ တ် 

ဖွံ့ဖြ ိုတိုးတက်မှုရှိေရးကို အာမခံချက်ရရှေစရန်နှင့် အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း ထူေထာင်မှု 

လုပ်ငန်းစဥ်ကို ဗဟိုပြ ု၍ ပြ ည်သမူျား၏ ကယ်၀ချမ်းသာမှု၊ စား၀တ်ေနေရးဖူလံုမှုနှင် ့ 

သက်သာေချာင်ချိမှုတုိ့ကုိ ေဆာင်ရွက်ကြ ရန် ဆံုးဖြ တ်ချက်ချမှတ်၍လည်းေကာင်း၊ 

 ပစ္စ ပ္ပန်နှင့် အနာဂတ ် စိန်ေခါ်မှုများနှင် ့ အခွင့်အလမ်းများကို ထိေရာက်စွာ     

တုံ ့ ပြ န်နိုင်ရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံေရးအရ တည်တံ့ေသာ၊ စီးပွားေရးအရ ေပါင်းစည်းေသာ၊ 

လူမှုေရးအရ တာ၀န်ယူေသာ အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း ဖြ စ်ေမြ ာက်ေစေရးအတကွ် 

ေဒသအတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုအင်အား ေတာင့်တင်းခိုင်မာေစရန် လိုအပ်သည်ဟု 

ယုံကြ ည်၍လည်းေကာင်း၊ 
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 ေဒသဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုနှင် ့ ေပါင်းစည်းမှုကုိ ပုိမုိမြ င်ှ ့တင်လျှက်  

အထူးသဖြ င့် အာဆီယံကွန်ေကာ့(၂) ဘာလီေကြ ညာချကတ်ွင် ေဖာ်ပြ ထားသည် ့ 

အတိုင်း အာဆီယံလုံခြ ုံေရးအသိုက်အ၀န်း၊ အာဆီယံစီးပွားေရးအသိုက်အ၀န်းနှင် ့ 

အာဆီယံလူမှု-ယဥ်ေကျးမှုအသိုက်အ၀န်းဟူသည့် မ ို င် (၃)ရပ် ပါဝင်ေသာ အာဆီယံ 

အသိုက်အ၀န်း ထူေထာင်ြခင်းဖြ င့် အသိုက်အ၀န်း တည်ေထာင်မှုကို ပိုမိုထိေရာက်စွာ 

ေဆာင်ရွက်ရန် သန္နဋ္ဌာန်ချမှတ်၍လည်းေကာင်း၊ 

 အာဆီယံ၏ ဥပေဒဆိုင်ရာနှင် ့ ဖဲွ့စည်းမှုဆိုင်ရာ မူေဘာင်ကို  ဤပဋိညာဥ် 

စာတမ်းဖြ င် ့ ထူေထာင်ရန် ဆုံးဖြ တ်ကြ သည်။ 

 ဤကိစ္စ အလို့ငှာ အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲများ 

သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အကီးအကဲများသည် စင်ကာပူနုိင်ငံ၌ အာဆီယံ တည်ေထာင် 

သည် ့ နှစ(်၄၀)ပြ ည် ့ သမုိင်း၀င် အခမ်းအနားတွင် စုစည်းေတွ့ဆံုကြ လျက် ဤ 

ပဋိညာဥ်စာတမ်းအား သေဘာတူ ချမှတ်ကြ ပါသည်။ 

 
အခန်း (၁) 

ရည်ရွယ်ချက်များနှင် ့ အ ေြခခံမူများ 

 
အပုိဒ် (၁) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

အာဆီယံ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ - 

၁။ ေဒသအတွင်း ငြ ိမ်းချမ်းေရး၊ လုံခြ ုံေရးနှင် ့ တည်ငြ ိမ်ေရးကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ 

ငြ ိမ်းချမ်းမှုကို လုိလားသည် ့ အေလ့အထများ ပိုမိုခိုင်မာေစရန်၊ 

၂။ နိုင်ငံေရး၊ လုံခြ ုံေရး၊ စီးပွားေရးနှင့် လူမှုယဥ်ေကျးမှု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကို 

ပိုမို မြ ှင့်တင်ခြ င်းအားဖြ င့် ေဒသဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိ ုမြ ှင့်တင်ရန်၊ 

၃။ အေရှ့ ေတာင်အာရှေဒသကို အဏုမြ ူလက်နက်ကင်းမဲ့ဇုန် အဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ 

ထို့အပြ င် အဖျက် စွမ်းအားကီးမားေသာ လက်နက်များ ကင်းမ့ဲေသာေဒသ အဖြ စ် 

လည်းေကာင်း ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ 
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၄။ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ပြ ည်သူများအေနဖြ င် ့ ကမ္ဘာတဝှမ်း တရား 

မျှတပြ ီး ဒီမိုကေရစီ ပြ ည် ့၀၍ ညီညွတ်မျှတသည် ့ ပတ်၀န်းကျင်တွင် ငြ ိမ်းချမ်းစွာ ေနထိုင် 

နိုင်ကြ ေစရန်၊ 

၅။ ကုန်စည်များ၊ ၀န်ေဆာင်မှုများနှင့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုများ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း၍ 

စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ အလုပ်သမား 

များ အဆင်ေပြ  ေချာေမွ့စွာ ေရွှ့ေြပာင်းနိုင်ြပီး မတည်အရင်းအနှီးများ ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ 

စီးဆင်းမှုရှိသည် ့ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုအတွက် ထိေရာက်စွာ အေထာက် 

အကူပြ ုနိုငေ်သာ တည်ငြ ိမ်၍ ကယ်၀ချမ်းသာပြ ီး အဆင့်မြ င် ့ ယှဥ်ပြ ိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည် ့ 

စီးပွားေရး ေပါင်းစည်းမှု ဖြ စ်ေပါ်ေစမည့် တစ်ခုတည်းေသာ ေစျးကွက်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု 

ေဒသ ထူေထာင်ရန်၊ 

၆။ အပြ န်အလှန်ကူညီမှုနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ င့် အာဆီယံေဒသအတွင်း 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလျာ့ပါးေစရန်နှင့် ဖွံ့ ဖြ ိုးမှု ကွာဟချက်ကို ကျဥ်း ေြမာင်းေစရန်၊  

၇။ အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ အခွင် ့အေရးနှင် ့ တာ၀န်များကို အေလးထားပြ ီး 

ဒီမိုကေရစီ ပိုမိုေတာင့်တင်းခုိင်မာေစရန်၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေကာင်းမွန်ေရးနှင် ့ တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တိုးတက်ေစရန်နှင့် လူ့အခွင် ့အေရးနှင် ့ အ ေြခခံ လွတ်လပ်ခွင် ့ 

များကို ကာကွယ်မြ ှင်တ့င်ရန်၊ 

၈။ ဘက်စုံ လုံခြ ုံေရးအေခြ ခံမူနှင့်အညီ ခြ ိမ်း ေြခာက်မှုများ၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မှုခင်း 

များနှင့် နယ်နိမိတ် ဖြ တ်ေကျာ်စိန်ေခါ်မှုများကို ထိေရာက်စွာ တုံ ့ ့ ပြ န်ရန်၊ 

၉။ ေဒသအတွင်း သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခြ င်း၊ သဘာ၀ 

အရင်းအမြ စ်များ ေရရှည်ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေစခြ ငး်၊ ယဥ်ေကျးမှုအေမွအနှစ်နှင့် အာဆီယံ 

ပြ ည်သူများ၏ ဘ၀အရည်အေသွး မြ င့်မားမှုကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းတို့ကို 

အာမခံချက်ရရှိေစမည့့် ေရရှည်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှုကို မြ ှင့်တင်ရန်၊ 
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၁၀။ အာဆီယံပြ ည်သူများ၏ စွမ်းရည်မြ င့်မားေစေရးနှင့် အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း 

ပိုမိုေတာင့်တင်းခုိင်မာေစေရးအတွက် ပညာေရးနှင့် ဘ၀တစ်သက်တာ သင်ကြ ားေရး 

တွင်လည်းေကာင်း၊ သိပ္ံပနှင့်နည်းပညာရပ် တွင်လည်းေကာင်း နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ င့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြ စ်များကုိ ဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်ေစရန်၊ 

၁၁။ လူ့ဖွံ့ဖြ ိုးမှု၊ လူမှုဖူလုံမှုနှင် ့ တရားမျှတမှုအတွက် တန်းတူ အခွင် ့အလမ်းများ 

ရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်းြဖင် ့ အာဆီယံပြ ည်သူများ၏ လူေနမှုဘ၀နှင့် ေကာင်းကျို း 

ချမ်းသာ တိုးတက်လာေစရန်၊ 

၁၂။ အာဆီယံပြ ည်သူများအတွက် လုံခြ ုံ၍ ေဘးကင်းပြ ီး မူးယစ်ေဆး၀ါးကင်းစင် 

သည့် ပတ၀်န်းကျင် ထူေထာင်ရာတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု ပိုမိုေတာင့်တင်းခိုင်မာ 

လာေစရန်၊ 

၁၃။ အာဆီယံ ေပါင်းစည်းေရးနှင် ့ အသုိက်အ၀န်း ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစဥ်တွင် လူ့အဖဲွ ့

အစည်း၏ က အားလုံးအေနဖြ င် ့ ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်၍ အကျို းခံစားမှု ရရှိကြ ေစရန် 

အားေပးြခင်းြဖင် ့ ပြ ည်သူများကို အေလးထားသည် ့ အဖွဲ့အစည်း ြဖစ်ေပါ်လာေစရန်၊ 

၁၄။ အာဆီယံ ေဒသအတွင်း ကွဲပြ ားခြ ားနားေသာ ယဥ်ေကျးမှုနှင် ့ အေမွအနှစ်များကုိ 

ပိုမိုထိန်းသိမ်း ေစာင် ့ေရှာက်ခြ င်းြဖင် ့ အာဆီယံ၏ အသွင်လက္ခဏာကို မြ ှင် ့တင်ရန်၊ 

၁၅။ ပွင် ့လင်းပြ ီး ြမင်သာထင်သာရိှ၍ အများပါ၀င်နုိင်သည် ့ ေဒသဆုိင်ရာ ဖဲွ့စည်း 

တည်ေဆာက်မှုအတွင်း အာဆီယံအ ေနဖြ င့် ပြ င်ပမိတ်ဘက်များနှင် ့ ဆက်ဆံေရးနှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးတွင် အာဆီယံ၏ ပင်မတွန်းအားြဖစ်သည့် တက်ကေသာ 

အခန်းက နှင့် ဗဟိုအချက်အချာကျမှု တို့ကို ထိန်းသိမ်းရန်။ 

အပုိဒ် (၂) 
အ ေြခခံမူများ 

 

၁။ အပိုဒ် (၁) တွင် ေဖာ်ြပထားသည် ့ ရည်ရွယ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရာတွင် အာဆီယံနှှင် ့ ယင်း၏ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည် အာဆီယံ၏ ေကြ ညာစာတမ်းများ၊ 

သေဘာတူစာချုပ်များ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ သေဘာတူညီချက်များ၊ စာချုပ်များနှင် ့ အခြ ား 

စာချုပ်စာတမ်းများပါ အ ေြခခံမူများကို ထပ်ေလာင်း အတည်ပြ ု၍ လိုက်နာမည်။ 
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၂။ အာဆီယံနှင် ့ ယင်း၏ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အ ေြခခံမူများ 

နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံအားလုံး၏ လွတ်လပ်မှု၊ အချုပ်အခြ ာအာဏာ 

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ တန်းတူရည်တူရှိမှု၊ နယ် ေြမတည်တံ့ခိုင်မြ ဲမှုနငှ် ့ အမျို းသားေရး 

လက္ခဏာများကို ေလးစားလိုက်နာခြ င်း၊ 

(ခ) ေဒသဆိုင်ရာ ငြ ိမ်းချမ်းေရး၊ လုံခြ ုံေရးနှင် ့ သာယာ၀ ေြပာေရးကို 

တိုးတက်ေစရန် အတတူကွ သန္နဋ္ဌာန်ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းနငှ့် စုေပါင်း 

တာ၀န်ယူမှုရှိ ခြ င်း၊ 

(ဂ) ကျူးေကျာ်ခြ င်း၊ အင်အားသုံးခြ င်း သို့မဟုတ် အင်အားသုံးရန် 

ခြ ိမ်း ေြခာက်ခြ င်း သို့မဟုတ်  အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဥပေဒနှင် ့ ကိုက်ညီမှု 

မရှိသည် ့ အခြ ားလုပ်ေဆာင်မှု မှန်သမျှကိ ုစွန့်လွှတ်ြခင်း၊ 

(ဃ) အငြ င်းပွားမှုများကို ငြ ိမ်းချမ်းစွာ အေဖြ ရှာသည့် နည်းလမ်းအေပါ်   

အားထားခြ င်း၊ 

(င) အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ ပြ ည်တွင်းေရးတွင် ၀င်ေရာက်စွက်ဖက်မှု 

မရှိခြ င်း၊ 

 (စ) ပြ င်ပမှ ၀င်ေရာက်စွက်ဖက်မှု၊ ဖျက်လုိဖျက်ဆီးပြ ုမှုနှင် ့ ဖိအားေပးမှုများ 

ကင်းရှင်းစွာြဖင် ့ အမျို းသားေရး တည်ရိှမှုဆုိင်ရာ အဖဲွ့၀င် နုိင်ငံတုိင်း၏ 

အခွင် ့အေရးကုိ ေလးစားခြ င်း၊ 

(ဆ) အာဆီယံ၏ ဘံုအကျို းစီးပွားကုိ ပြ င်းထန်စွာ ထိခုိက်ေစသည် ့ ကိစ္စရပ်များ 

အေပါ် တုိင်ပင်ေဆွးေနွးမှုများကုိ ပုိမုိပြ ုလုပ်ခြ င်း၊ 

(ဇ) တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ စီမံအုပ်ချု ပ်မှု ေကာင်းမွန်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီ 

အေခြ ခံမူများနှင်  ့ ဖဲွ့စည်းပံုအ ေြခခံဥပေဒအရ ဖဲွ့စည်းသည် ့ အစုိးရရိှမှု 

ဟူသည် ့ အ ေြခခံ သေဘာတရားများကုိ လုိက်နာြခင်း၊ 
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(စျ) အ ေြခခံ လွတ်လပ်ခွင် ့များ၊ လူ့အခွင် ့အေရးများကုိ မြ င့်ှတင်ကာကွယ်ခြ င်းနှင် ့ 

လူမှုေရး တရားမျှတမှု မြ ှင် ့တင်ခြ င်းတုိ့ကုိ ေလးစားြခင်း၊ 

(ည) ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဥ်စာတမ်းနှင် ့ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများမှ သေဘာတူ 

လက်ခံထားသည် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ လူသားချင်း စာနာ ေထာက်ထားမှု 

ဥပေဒ အပါအ၀င် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ ေစာင် ့ထိန်းလုိက်နာခြ င်း၊ 

(ဋ) အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံ တစ်နုိင်ငံကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င် 

မဟုတ်သည့် နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံကေသာ််လည်းေကာင်း၊ အစုိးရမဟုတ်သည့် 

အဖဲွ့အစည်း တစ်ခုခုကေသာ်လည်းေကာင်း အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများ၏ 

အချု ပ်အခြ ာအာဏာ၊ နယ် ေြမတည်တ့ံခုိင်မြ ဲမှု၊ နုိင်ငံေရးနှင် ့ စီးပွားေရး 

တည်ငြ မ်ိမှုတုိ့ကုိ ခြ ိမ်း ေြခာက်သည် ့ မိမိ၏နယ် ေြမကုိ အသံုးချခြ င်း အပါ 

အဝင် မည်သည် ့ လုပ်ေဆာင်မှုမျို း သုိ့မဟုတ် မူ၀ါဒတွင်မဆုိ  ပါ၀င်ခြ င်းကုိ 

ေရှာင်ရှားခြ င်း၊ 

(ဌ) ကဲွပြ ားမှုများ ရိှေသာ်လည်း စည်းလံုးညီညွတ်ခြ င်း စိတ်ဓာတ်ဖြ င့် ဘံုတန်ဖုိး 

ထားမှုအေပါ် အေလးထား၍ အာဆီယံ ပြ ည်သူများ၏ ကဲွပြ ားခြ ားနားသည် ့ 

ယဥ်ေကျးမှု၊ ဘာသာစကား၊ ကုိးကွယ်သည် ့ ဘာသာတရားတုိ့ကုိ ေလးစားြခင်း၊ 

(ဍ) နုိင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရးနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆုိင်ရာ ပြ င်ပဆက်ဆံေရးတွင် 

တက်ကစွာ ပါ၀င်ထိေတွ့ခြ င်း၊ ဓမ္မဓိဠာန်ကျေသာ အေမြ ာ်အမြ င်ကျယ်ခြ င်း၊ 

အများ ပါ၀င်နုိင်ခြ င်းနှင် ့ ခဲွခြ ားမှုမရိှခြ င်းတုိ့ကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြ ီး 

အာဆီယံကုိ ဗဟုိအချက်အချာကျေစခြ င်း၊ 

(ဎ) ေစျးကွက်ကုိ အေခြ ခံသည့် စီးပွာ းေရးတွင် စီးပွားေရးကတိက၀တ်များကုိ 

ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးနှင့် ေဒသဆုိင်ရာ စီးပွားေရး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု၏ အဟန့်အတားများကုိ အဆင့်ဆင့် ေလျာ့ချေရးတုိ့ 

အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်ေရး သတ်မှတ်ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

အာဆီယံက ချမှတ်ထားသည့်  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 
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အခန်း (၂) 
ဥပေဒအရ ဥပဓိဂုဏ်ရိှမှု 

 
အပုိဒ် (၃) 

အာဆီယံ၏ ဥပေဒအရ ဥပဓိဂုဏ်ရိှမှု 

 အာဆီယံကုိ အစုိးရအချင်းချင်းဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုအဖြ စ် ဥပေဒေကြ ာင်းအရ 

ဥပဓိဂုဏ်ရိှမှုကုိ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းဖြ င့် အပ်နှင်းလုိက်သည်။ 

 

အခန်း (၃) 
အဖဲွ့၀င်ဖြ စ်ြခင်း 

 
အပုိဒ် (၄ ) 

အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများ 

 အာဆီယံအဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများမှာ ဘရူနုိင်းဒါရုဆလမ်နုိင်ငံ၊ ကေမ္ဘာဒီယားဘုရင် ့နုိင်ငံ၊ 

အင်ဒုိနီးရှားသမ္မတနုိင်ငံ၊ လာအုိပြ ည်သူ့ဒီမုိကရက်တစ်သမ္မတနုိင်ငံ၊ မေလးရှားနုိင်ငံ၊ 

ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာနုိင်ငံ၊ ဖိလစ်ပုိင်သမ္မတနုိင်ငံ၊ စင်ကာပူသမ္မတနုိင်ငံ၊ ထုိင်းဘုရင့်နုိင်ငံနှင့် 

ဗီယက်နမ်ဆုိရှယ်လစ်သမ္မတနုိင်ငံတုိ့ ြဖစ်ကြ ပါသည်။ 

 

အပုိဒ် (၅) 
အခွင် ့အေရးနှင် ့ တာ၀န်များ 

 

၁။ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများသည် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအရ တူညီသည် ့ အခွင် ့အေရးနှင် ့ 

တာ၀န်များ ရိှရပါမည်။ 

၂။ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများ အေနဖြ င် ့ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိ  ထိေရာက်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်နှင် ့ အဖဲွ့၀င်၏ တာ၀န်၀တ္တရားများအားလံုးကုိ လုိက်နာေဆာင် 

ရွက်ရန် သင် ့ေလျာ်သည် ့ ပြ ည်တွင်းဥပေဒများ ပြ ဋ္ဌာန်းခြ င်း အပါအ၀င် လုိအပ်သည် ့ 

အစီအမံ အားလံုးကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၃။ ပဋိညာဥ်စာတမ်းကုိ ပြ င်းထန်စွာ ချို းေဖာက်ခြ င်းပြ ုလျှင် သုိ့မဟုတ် လုိက်နာခြ င်း 

မရိှလျှင် ယင်းကိစ္စကုိ အပုိဒ် (၂၀) သုိ့ ရည်ညွှန်းရမည်။ 

 
အပုိဒ် (၆)    

အဖဲွ့၀င်သစ်များအား လက်ခံခြ င်း 
 

၁။ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်အဖြ စ် ေလျှာက်ထားခြ င်းနှင် ့ ၀င်ခွင့်ပြ ုခြ င်းအတွက် လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများကုိ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီက သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၂။ အဖဲွ့၀င်သစ် ၀င်ခွင့်ပြ ုခြ င်းကုိ ေအာက်တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည် ့ စံသတ်မှတ်ချက်များ 

အေပါ်အေခြ ခံရမည်  - 

(က) အေရှ့ေတာင်အာရှဟု အသိအမှတ်ပြ ုထားသည် ့ ပထ၀ီေဒသအတွင်း 

တည်ရိှသည် ့ ေနရာဖြ စ်ခြ င်း၊ 

(ခ) အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံအားလံုးက အသိအမှတ်ပြ ုခြ င်း၊ 

(ဂ) ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကုိ လုိက်နာရန် သေဘာတူညီခြ င်း၊ 

(ဃ) အဖဲွ့၀င်၏ တာ၀န်၀တ္တရားများကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်စွမ်းနှင့် ထုိသုိ့ ေဆာင်ရွက် 

လုိသည် ့ ဆန္ဒရိှခြ င်း။ 
 

၃။ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်အဖြ စ် ၀င်ခွင့်ပြ ုခြ င်းကုိ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး 

ေကာင်စီ၏ ေထာက်ခံချက်ဖြ င့် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းက တူညီဆန္ဒဖြ င့် ဆံုးဖြ တ် 

ရမည်။ 

 

၄။ ေလျှာက်ထားသည့် နုိင်ငံက ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအား ေနာက်မှ ပါ၀င်ချု ပ်ဆုိ 

ေကြ ာင်း စာချွန်လွှာကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးခြ င်းဖြ င့် အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံအဖြ စ် ၀င်ခွင့်ပြ ု 

ရမည်။ 
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အခန်း (၄) 
အဖဲွ့အစည်းများ 

 
အပုိဒ် (၇) 

အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀း 

၁။ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းတွင် အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများ၏ နုိင်ငံေတာ်အကီး 

အကဲများ သုိ့မဟုတ်  အစုိးရအဖဲွ့အကီးအကဲများ ပါ၀င်ရမည်။ 

၂။ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းသည် - 

(က) အာဆီယံ၏ မူ၀ါဒ ချမှတ်ေပးသည် ့ အမြ င့်ဆံုး အဖဲွ့အစည်း ြဖစ်ရမည်။ 

(ခ) အာဆီယံ၏ ရည်မှန်းချက်များ လက်ေတွ့ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးနှင် ့ 

စပ်လျဥ်းေသာ အဓိကကျသည် ့ ကိစ္စရပ်များ အေပါ်တွင် လည်းေကာင်း၊  

အသင်း၀င်နုိင်ငံများ၏ အကျို းစီးပွားအတွက် အေရးကီးေသာ ကိစ္စရပ်များ 

အေပါ်တွင် လည်းေကာင်း၊ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး 

ေကာင်စီ၊ အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီများနှင် ့ အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင့် 

က အလုိက် အဖဲွ့အစည်းများက တင်ပြ လာသည် ့ ကိစ္စရပ်များ အေပါ်တွင် 

လည်းေကာင်း ေဆွးေနွးခြ င်း၊ မူ၀ါဒပုိင်းဆုိင်ရာ လမ်းညွှန်မှုေပးြခင်းနှင် ့ 

ဆံုးဖြ တ်ြခင်း ပြ ုရမည်။ 

(ဂ) သက်ဆုိင်ရာ ေကာင်စီအသီးသီးမှ သက်ဆုိင်ရာ ၀န်ကီးများအား ယာယီ 

၀န်ကီးအဆင့်အစည်းအ ေ၀းများ ကျင်းပရန် လမ်းညွှန်ခြ င်းနှင့် အသုိက် 

အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုထက်မက ေကျာ်လွန် သက်ေရာက်မှုရိှသည် ့ အာဆီယံနှင် ့ 

ပတ်သက်ေသာ အေရးကီးေသာ ကိစ္စရပ်များကုိ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ရန် 

ညွှန်ကြ ားရမည်။ အဆုိပါ အစည်းအ ေ၀းများကျင်းပရန် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များကုိ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီက ချမှတ် 

ေပးရမည်။ 
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(ဃ) အာဆီယံနုိင်ငံများအေပါ် ထိခုိက်မှုရိှမည် ့ အေရးေပါ် အ ေြခအေနများကုိ 

ကုိင်တွယ် ေဆာင်ရွက်ရန် သင် ့ေလျာ်သည် ့ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မှုများ 

ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

(င) ဤပဋိညာဥ် စာတမ်း၏ အခန်း (၇) နှင် ့ အခန်း (၈) တွင် ရည်ညွှန်း 

ထားေသာ ကိစ္စရပ်များအေပါ် အဆံုးအဖြ တ် ေပးရမည်။ 

(စ) အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင့်က အလုိက် အဖဲွ့အစည်းများနှင့် အခြ ားေသာ 

အာဆီယံအဖဲွ့အစည်းများ ထူေထာင်ြခင်းနှင် ့ ဖျက်သိမ်းြခင်းအေပါ် 

ခွင် ့ပြ ုချက် ေပးရမည်။ 

(ဆ) ၀န်ကီးအဆင့်အတန်းရိှသည် ့ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှ းူချု ပ်ကုိ အာဆီယံ 

နုိင်ငံခြ ားေရး၀န်ကီးများ အစည်းအ ေ၀း၏ ေထာက်ခံချက်အရ နုိင်ငံေတာ် 

အကီးအကဲများ သုိ့မဟုတ် အစုိးရအဖဲွ့အကီးအကဲများ၏ ယံုကြ ည်အားရ 

နှစ်ခြ ိုက်မှုဖြ င့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ခန့်အပ်ရမည်။ 

၃။ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းများကုိ - 

(က) တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကိမ်ကျင်းပပြ ီး အာဆီယံဥက္ကဌ ရာထူးကုိ ရယူထားသည် ့ 

နုိင်ငံက အိမ်ရှင်နုိင်ငံအဖြ စ် လက်ခံ ကျင်းပရမည်။ 

(ခ) လုိအပ်သည် ့ အခါတုိင်း အထူး သုိ့မဟုတ် ယာယီအစည်းအ ေ၀းများကုိ 

အာဆီယံဥက္ကဌ ရာထူးကုိ ရယူထားသည် ့ နုိင်ငံက ဥက္ကဌအဖြ စ် 

ေဆာင်ရွက်၍ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများမှ သေဘာတူသည် ့ သတ်မှတ် 

ေနရာတွင်  ကျင်းပရမည်။ 

အပုိဒ်  (၈) 

အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီ 

 

၁။ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီတွင် အာဆီယံ နုိင်ငံခြ ားေရး၀န်ကီးများ 

ပါ၀င်ရမည်ြဖစ်ပြ ီး တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆံုး အစည်းအ ေ၀း နှစ်ကိမ် ကျင်းပရမည်။ 
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၂။ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီသည် - 

(က) အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းများ ကျင်းပေရးအတွက် ပြ င်ဆင်ရမည်။ 

(ခ) အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀း၏ သေဘာတူညီချက်များနှင့် ဆံုးဖြ တ်ချက် 

များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် ညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) မူ၀ါဒေရးရာ ဆီေလျာ်ညီညွတ်မှု၊ ထိေရာက်မှုနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုတုိ့ကုိ 

တုိးမြ င့်ှရန် အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီများနှင့် ညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

(ဃ) အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီများ၏ အစီရင်ခံစာများကုိ အာဆီယံ 

ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းသုိ့ တင်ပြ ေရးအတွက် ညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(င) အတွင်းေရးမှူးချု ပ်၏ အာဆီယံလုပ်ငန်း နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာကုိ 

ေလ့လာ သံုးသပ်ရမည်။ 

(စ) အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းူချု ပ်ရံုးနှင် ့ အခြ ားသက်ဆုိင်သည် ့ အဖဲွ့အစည်းများ၏ 

လုပ်ငန်းတာ၀န်များနှင် ့ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများဆုိင်ရာ အတွင်းေရးမှ းူချု ပ်၏ 

အစီရင်ခံစာကုိ ေလ့လာသံုးသပ်ရမည်။ 

(ဆ) အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင် ့ အာဆီယံ ဒုတိယ 

အတွင်းေရးမှူးချု ပ်များ ခန့်အပ်ခြ င်း၊ တာ၀န်မှ ရပ်စဲခြ င်းများကုိ အတည်ပြ ု 

ေပးရမည်။ 

(ဇ) ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် ပြ ဋ္ဌာန်းထားသည် ့ အခြ ားလုပ်ငန်း တာ၀န်များ 

သုိ့မဟုတ် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းမှ ေပးအပ်သည် ့ အခြ ားလုပ်ငန်း 

တာ၀န်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃။ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီကုိ သက်ဆုိင်ရာ အဆင့်မြ င့် 

အရာရိှကီးများက အေထာက်အကူ ပြ ုေပးရမည်။  
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အပုိဒ် (၉) 
အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီများ 

 

၁။ အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီများတွင် အာဆီယံ နုိင်ငံေရးနှင် ့လံုခြ ုံ ေရး  

အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီ၊ အာဆီယံ စီးပွားေရးအသုိက်အ၀န်းေကာင်စီနှင် ့ အာဆီယံ 

လူမှုေရး-ယဥ်ေကျးမှု အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီတုိ့ ပါ၀င်ရမည်။ 

၂။ အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုစီ၏ ပတ်သက်ရာနယ်ပယ် ေအာက်တွင် 

သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင့်က အလုိက် အဖဲွ့အစည်းများ ပါ၀င်ရမည်။  

၃။ အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီ အစည်းအ ေ၀း တစ်ခုစီအတွက် မိမိတုိ့ နုိင်ငံကုိ 

ကုိယ်စားပြ ု တက်ေရာက်မည် ့သူများကုိ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံ အသီးသီးက သတ်မှတ်ေပး 

ရမည်။ 

၄။ အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်း မ ို င်(၃) ရပ်မှ မ ို င်တစ်ရပ်စီ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုစီသည် - 

(က) အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀း၏ သက်ဆုိင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်များကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) မိမိပတ်သက်ရာ နယ်ပယ်ေအာက်ရိှ က အသီးသီး၏ လုပ်ငန်းများကုိ 

လည်းေကာင်း၊ အခြ ား အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီများနှင် ့ ဆက်နွယ်ေနသည် ့ 

ကိစ္စများအေပါ်တွင်လည်းေကာင်း ညိှနိှုင်းေပးရမည်။ 

(ဂ) မိမိပတ်သက်ရာ နယ်ပယ်ေအာက်ရိှ ကိစ္စရပ်များအတွက် အာဆီယံ ထိပ်သီး 

အစည်းအ ေ၀းသုိ့  အစီရင်ခံစာများနှင် ့ ေထာက်ခံချက်များ တင်သွင်းရမည်။ 

၅။ အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုစီသည် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆံုးနှစ်ကိမ် 

အစည်းအ ေ၀းကျင်းပပြ ီး အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်သည့် အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံ၏ 

သင့်ေတာ်သည့် ၀န်ကီးက ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆။ အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုစီကုိ သက်ဆုိင်ရာ အဆင့်မြ င့်အရာရိှကီး 

များက အေထာက်အကူပြ ုရမည်။ 
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အပုိဒ်  (၁၀) 
အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင့််က အလုိက် အဖဲွ့အစည်းများ 

 
၁။ အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင့်က အလုိက် အဖဲွ့အစည်းများသည်  - 

(က) ယင်းတုိ့နှင့် သက်ဆုိင်ေသာ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ပုိင်ခွင့်နှင့်အညီ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းက ချမှတ်သည့် သေဘာတူညီချက်များနှင့် 

ဆံုးဖြ တ်ချက်များကုိ မိမိတုိ့ ပတ်သက်ရာနယ်ပယ်အလုိက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) အာဆီယံေပါင်းစည်းေရးနှင့် အသုိက်အ၀န်းထူေထာင်ေရးကုိ အေထာက် 

အကူပြ ုရန် က အသီးသီးတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုများ တုိးမြ င့်ှရမည်။ 

(ဃ) အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီ အသီးသီးသုိ့ အစီရင်ခံစာနှင့် ေထာက်ခံ 

ချက်များ တင်သွင်းရမည်။ 

၂။ အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင် ့က အလုိက် အဖဲွ့အစည်းတုိင်းသည် ေနာက်ဆက်တဲွ (၁) 

တွင်ပါရိှသည့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာ အဆင်မြ င် ့ 

အရာရိှကီးများနှင့် အေထာက်အကူပြ ုေရး အဖဲွ့အစည်းများကုိ မိမိပတ်သက်ရာနယ်ပယ် 

ေအာက်တွင် ထားရိှနုိင်သည်။ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ပြ င်ဆင်ချက်များဆုိင်ရာြပဋ္ဌာန်းချက် 

အား ရည်ညွှန်းကုိးကားြခင်းမပြ ုဘဲ အမြ တဲမ်းကုိယ်စားလှယ်များေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခံ 

ချက်အရ အဆုိပါေနာက်ဆက်တဲွကုိ အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချု ပ်က ေခတ်နှင့်ေလျာ်ညီ 

ေအာင်  ပြ င်ဆင်နုိင်သည်။ 

 

အပုိဒ်   (၁၁) 
အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်နှင် ့ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုး 

 

၁။ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ကုိ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းက အာဆီယံ 

အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံ၏ နုိင်ငံသားများထဲမှ သက်တမ်းထပ်မံတုိးခွင် ့ မရိှသည် ့ (၅)နှစ် သက်တမ်း 
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အတွက် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ရန် နုိင်ငံအက္ခရာစဥ်အလုိက် အလှည် ့ကျဖြ င့် သိက္ခာ 

သမာဓိရိှမှု၊ စွမ်းေဆာင်ရည်ရိှမှုအပြ င် အသိပညာဆုိင်ရာ အေတွ့အကုံ ရိှမှုနှင် ့ ကျားမ 

တန်းတူရိှမှုကုိ အ ေြခခံ၍ ထည် ့သွင်း စဥ်းစားကာ ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရမည်။  

၂။ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်သည်  - 

(က) ဤ ပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံ စာချု ပ် 

စာတမ်းများ၊ ပရုိတုိေကာ စာချု ပ်များနှင် ့ အခုိင်အမာ လက်ခံကျင်းသံုး 

ေနေသာ ကျင့်စဥ်များနှင် ့အညီ ဤအဆင့်မြ င့်ရံုး၏ တာ၀န်၀တ္တရားများကုိ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) အာဆီယံစာချု ပ်များနှင့် ဆံုးဖြ တ်ချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

အဆင်ေပြ ေချာေမွ့ေစရန်၊ ကြ ည် ့ရှုစိစစ်ရန်နှင့် အာဆီယံ၏ လုပ်ငန်းနှစ်ပတ် 

လည် အစီရင်ခံစာကုိ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းသုိ့ တင်ပြ ရမည်။ 

(ဂ) အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀း၊ အာဆီယံ အသုိက််အ၀န်းေကာင်စီများ၊ 

အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီ၊ အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင့် 

က အလုိက် အဖဲွ့အစည်းများနှင် ့  အခြ ားသက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံအစည်း 

အ ေ၀းများတွင် ပါ၀င်တက်ေရာက်ရမည်။ 

(ဃ) အတည်ပြ ုထားသည့် မူ၀ါဒပုိင်းဆုိင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အတွင်းေရး 

မှ းူချု ပ်သုိ့ ေပးအပ်ထားသည့် လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာနှင့်အညီ ပြ င်ပအဖဲွ့ 

အစည်းများနှင့် ပြ ုလုပ်သည့် အစည်းအ ေ၀းများတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

နှင့် အာဆီယံ၏ သေဘာထားအမြ င်ကုိ တင်ပြ ခြ င်း ပြ ုရမည်။ 

(င) ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်များ ခန့်အပ်ခြ င်းနှင့် ရပ်စဲခြ င်းအတွက် အာဆီယံ 

လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီသုိ့ အတည်ပြ ုချက် ရယူရန် 

ေထာက်ခံ တင်ပြ ရမည်။ 

၃။ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်သည် အာဆီယံ၏ အုပ်ချု ပ်မှုဆုိင်ရာ အရာရိှချု ပ် 

လည်း ြဖစ်ရမည်။ 
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၄။ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ကုိ ဒုတိယ၀န်ကီး ရာထူး အဆင့်ရိှေသာ ဒုတိယ 

အတွင်းေရးမှူးချု ပ် (၄)ဦးက ကူညီရမည်။ ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်များက ယင်းတုိ့၏ 

လုပ်ငန်းတာ၀န် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အတွင်းေရးမှူးချု ပ်သုိ့ တာ၀န်ခံရပါမည်။ 

၅။ ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်(၄)ဦးသည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်နှင် ့ တစ်နုိင်ငံ 

သားတည်း မဖြ စ်ေစရသည့်အပြ င် မတူညီသည့် အာဆီယံအဖဲွ့၀င် (၄) နုိင်ငံမှ ြဖစ်ရမည်။ 

၆။ ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချု ပ် (၄)ဦး အဖြ စ် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်သူများတွင် - 

(က) ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်(၂)ဦးမှာ သက်တမ်းထပ်မံတုိးခွင် ့ မရိှသည် ့ 

(၃)နှစ် သက်တမ်းအတွက် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ရန်ြဖစ်ပြ ီး အက္ခရာစဥ် 

အလုိက် အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများရိှ နုိင်ငံသားများထဲမှ သိက္ခာသမာဓိရိှမှု၊ 

အရည်အချင်း ပြ ည် ့၀မှု၊ စွမ်းေဆာင်နုိင်မှု၊ အေတွ့အကုံ ရိှမှု၊ ကျားမ 

တန်းတူရည်တူရိှမှု အေပါ် အ ေြခခံ၍ ေရွးချယ်ရမည်။ 

(ခ) ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်(၂)ဦးမှာ (၃)နှစ်သက်တမ်းအတွက် တာ၀န် 

ထမ်းေဆာင်ရန်ြဖစ်ပြ ီး ေနာက်ထပ်သက်တမ်း (၃) နှစ်တစ်ကိမ်တုိး၍ ခန့်ထား 

နုိင်သည်။ ယင်း ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချု ပ် (၂)ဦးကုိ အရည်အချင်းအေပါ် 

မူတည်၍ ခန့်ထားရမည်။  

၇။ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှ းူချု ပ်ရံုးတွင် အတွင်းေရးမှ းူချု ပ်နှင် ့ လုိအပ်ေသာ ၀န်ထမ်းများ 

ပါ၀င်ရမည်။ 

၈။ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်နှင့် ၀န်ထမ်းများသည် - 

(က) တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ရာတွင် သိက္ခာသမာဓိရိှမှု၊ စွမ်းရည်ပြ ည် ့၀မှု၊ အရည်အချင်း 

ပြ ည် ့မီမှုတုိ့တွင် အမြ င် ့မားဆံုးေသာ စံများကုိ ထိမ်းသိမ်း ထားရမည်။ 

(ခ) အာဆီယံပြ င်ပရိှ မည်သည် ့အစုိးရ သုိ့မဟုတ် ပုဂိ္ုဂ လ်များ၏ ညွှန်ကြ ားချက် 

များကုိမျှ ေတာင်းခံခြ င်း သုိ့မဟုတ် လက်ခံရယူခြ င်း မရိှေစရ။  
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(ဂ) အာဆီယံအေပါ်တွင်သာ တာ၀န်ခံရမည်ြဖစ်ေသာ အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းူချု ပ် 

ရံုး၏ တာ၀န်ရိှသူများသည် ယင်းတုိ့၏ ရာထူးအဆင့်အတန်းအေပါ် ထိခုိက် 

ေစမည် ့ မည်သည် ့ အပြ ုအမူမျို းကုိမဆုိ  ပြ ုလုပ်ခြ င်းမှ ေရှာင်ကြ ဥ်ရမည်။ 

၉။ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံတုိင်းသည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်နှင် ့ ၀န်ထမ်းများ၏ 

တာ၀န်ထမ်းေဆာင်မှု အပုိင်းတွင် အာဆီယံ၏ ၀ိေသသလက္ခဏာတုိ့ကုိ ေလးစား 

ရမည်ဖြ စ်ပြ ီး ယင်းတုိ့၏ တာ၀န်ထမ်းေဆာင်မှုအေပါ် သြ ဇာလွှမ်းမုိးနုိင်ေအာင် ကိုးပမ်းြခင်း 

မပြ ုရ။ 

 

အပုိဒ်   (၁၂) 
အာဆီယံ အမြ တဲမ်းကုိယ်စားလှယ်များ ေကာ်မတီ 

 

၁။ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံတုိင်းသည် ဂျာကာတာမြ ိ ့ုတွင် သံအမတ်ကီး အဆင့်ရိှ 

အာဆီယံ၏ အမြ ဲတမ်းကုိယ်စားလှယ်ကုိ ခန့်အပ်ထားရိှရမည်။  

၂။ အမြ တဲမ်းကုိယ်စားလှယ်များ စုေပါင်းပါ၀င်ေသာ အမြ တဲမ်းကုိယ်စားလှယ်များ 

ေကာ်မတီကုိ ဖဲွ့စည်းပြ ီး ထုိေကာ်မတီသည် - 

(က) အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီများနှင် ့ အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင့်က  

အလုိက် အဖဲွ့အစည်းများကုိ အေထာက်အကူပြ ုရမည်။ 

(ခ) အာဆီယံ အမျို းသားအဆင့် အတွင်းေရးမှူးရံုးများနှင် ့ အခြ ား အာဆီယံ 

၀န်ကီးအဆင့်က အလုိက် အဖဲွ့အစည်းများနှင် ့ ညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

(ဂ) လုပ်ငန်းပုိင်းနှင် ့ သက်ဆုိင်ေသာ ကိစ္စရပ် အားလံုးအေပါ်တွင် အာဆီယံ 

အတွင်းေရးမှူးချု ပ်နှင် ့ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုးတုိ့ကုိ  ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း ပြ ုရမည်။ 
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(ဃ) အာဆီယံ၏ ြပင်ပမိတ်ဖက်များနှင် ့ အာဆီယံ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး 

တွင် ပ့ံပုိးကူညီရမည််။  

(င)  အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီက သတ်မှတ််ထားသည့် 

အခြ ား တာ၀န်များကုိ ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

 

အပုိဒ်  (၁၃) 
အာဆီယံ အမျို းသားအဆင့် အတွင်းေရးမှူးရံုးများ 

 
 

 အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံတုိင်းသည် အာဆီယံ အမျို းသားအဆင့် အတွင်းေရးမှူးရံုးကုိ 

ဖဲွ့စည်း တည်ေထာင်ရမည်။ ထုိရံုးသည် __

(က) အမျို းသားအဆင့် ဆက်သွယ်ရာ ဗဟုိဌာနအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) အမျို းသားအဆင့် အာဆီယံေရးရာ ကိစ္စရပ်အားလံုးဆုိင်ရာ သတင်းအချက် 

အလက်များ သုိမီှးရာ ဌာနအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) အမျို းသားအဆင့်တွင် အာဆီယံ၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်များကုိ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်မှုအတွက် ညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။  

(ဃ) အမျို းသားအဆင့် အာဆီယံအစည်းအ ေ၀း ကျင်းပရန် ပြ င်ဆင်မှုများတွင် 

ညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းနှင့် ပ့ံပုိးခြ င်းပြ ုရမည်။ 

(င) အမျို းသားအဆင့်တွင် အာဆီယံ၏ ဥပဓိရုပ်နှင့် အာဆီယံကုိ အများသိရိှ 

ေစရန် တုိးမြ ှင့်ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

(စ) အာဆီယံအသုိက်အ၀န်း ထူေထာင်ရာတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 



 19 
 

 

အပုိဒ်  (၁၄) 
အာဆီယံ လူ့အခွင့်အေရးဆုိင်ရာအဖဲွ့ 

 

၁။ အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် ပါ၀င်သည့် လူ့အခွင့်အေရးနှင့် အေခြ ခံလွတ်လပ် 

ခွင့်များ တုိးမြ င့်ှေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆုိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အေခြ ခံမူများ 

နှင့်အညီ အာဆီယံသည် အာဆီယံ လူ့အခွင့်အေရးဆုိင်ရာအဖဲွဲ့ကုိ တည်ေထာင်ရမည်။ 

၂။ အာဆီယံ လူ့အခွင့်အေရးဆုိင်ရာအဖဲွ့သည် အာဆီယံ နုိင်ငံခြ ားေရး၀န်ကီးများ 

အစည်းအ ေ၀းက ဆံုးဖြ တ်သတ်မှတ်ေပးေသာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက် ရမည်။ 

 

အပုိဒ်   (၁၅) 
အာဆီယံေဖာင်ေဒးရှင်း 

 

၁။ အာဆီယံေဖာင်ေဒးရှင်းသည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ကုိ အေထာက်အကူပြ ု 

ရမည့်အပြ င် အာဆီယံ၏ ဥပဓိရုပ်ကုိ လူအများ ပုိမုိသိရိှေစခြ င်း၊ အာဆီယံအတွင်း 

ြပည်သူလူထုအကြ ား အပြ န်အလှန် ဆက်ဆံမှုပြ ုခြ င်း၊ စီးပွားေရး က ၊ လူမှုေရး အသင်း 

အဖဲွ့များ၊ တက္ကသုိလ်အသုိက်အ၀န်းနှင့် အခြ ား သက်ဆုိင်သူများနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ င့် အာဆီယံအသုိက်အဝန်း ထူေထာင်ခြ င်းကုိ အေထာက်အကူပြ ုမည့် 

သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း ပြ ုရမည်။ 

၂။ အာဆီယံေဖာင်ေဒးရှင်းသည် အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းူချု ပ်ကုိ တာ၀န်ခံရမည်။ 

အတွင်းေရးမှ းူချု ပ်သည် အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရးေကာင်စီ မှတစ်ဆင့် အာဆီယံ 

ေဖာင်ေဒးရှင်း၏ အစီရင်ခံစာကုိ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းသုိ ့တင်ပြ ရမည်။ 
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အခန်း (၅) 
အာဆီယံနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အဖဲွ့အစည်းများ 

 
အပုိဒ် (၁၆) 

အာဆီယံနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အဖဲွ့အစည်းများ 
 

၁။ အာဆီယံသည် အဓိကအားဖြ င့် အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များနှှင့် 

အေခြ ခံမူများကုိ အေထာက်အကူပြ ုေသာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ေဆာင် 

ရွက်နုိင်သည်။ အဆုိပါ ဆက်နွယ်သည့် အဖဲွ့အစည်းများကုိ ေနာက်ဆက်တဲွ (၂) တွင် 

စာရင်းပြ ုစု ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

၂။ ယင်းသုိ့ ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်မှုများဆုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင့် စံသတ်မှတ် 

ချက်များကုိ အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းူချု ပ်၏ ေထာက်ခံချက်ဖြ င့် အာဆီယံ အမြ တဲမ်း 

ကုိယ်စားလှယ်များ ေကာ်မတီက သတ်မှတ်ပြ ဋ္ဌာန်းေပးရမည်။ 

၃။ အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချု ပ်သည် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ပြ င်ဆင်ချက်ဆုိင်ရာ 

ြပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ ရည်ညွှန်းကုိးကားခြ င်းမပြ ုဘဲ အာဆီယံ အမြ တဲမ်းကုိယ်စားလှယ်များ 

ေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခံချက်ဖြ င့် ေနာက်ဆက်တဲွ (၂) စာရင်းကုိ ေခတ်နှင့် ေလျာ်ညီေအာင် 

ပြ င်ဆင်နုိင်သည်။ 

 

အခန်း (၆) 
ကင်းလွတ်ခွင် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရးများ 

 
အပုိဒ်  (၁၇) 

အာဆီယံ၏ ကင်းလွတ်ခွင်် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရးများ 
 

၁။ အာဆီယံသည် အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများ၏ ပုိင်နက်နယ် ေြမများအတွင်း ယင်း၏ 

ရည်ရွယ်ချက်များ ပြ ီး ေြမာက်ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေစရန်အတွက် လုိအပ်သည် ့ 

ကင်းလွတ်ခွင် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရးများကုိ ခံစားရမည်။ 
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၂။ ကင်းလွတ်ခွင် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရးများကုိ အာဆီယံနှင် ့ အိမ်ရှင်အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံ 

တုိ့အကြ ား သီးခြ ားသေဘာတူညီချက်များဖြ င် ့ ေရးဆဲွ ချမှတ်ရမည်။ 

အပုိဒ်  (၁၈) 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချု ပ်နှင် ့ အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုးမှ ၀န်ထမ်းများ၏   
ကင်းလွတ်ခွင် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရးများ 

 

၁။ အာဆီယံ၏ တရား၀င်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ေသာ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့၀င် 

နုိင်ငံများတွင် အာဆီယံကုိ ကုိယ်စားပြ ုေဆာင်ရွက်ေသာ အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချု ပ်နှင် ့ 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းူချု ပ်ရံုး ၀န်ထမ်းများသည် ယင်းတုိ့၏ လုပ်ငန်းများကုိ လွတ်လပ်စွာ 

ကျင် ့သံုးေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် လုိအပ်သည် ့ ကင်းလွတ်ခွင် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရးများကုိ 

ခံစားရမည်။ 

၂။ ဤအပုိဒ်ပါ ကင်းလွတ်ခွင် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရးများကုိ သီးခြ ားအာဆီယံ သေဘာ 

တူညီချက်ဖြ င် ့ ေရးဆဲွချမှတ်ရမည်။ 

 

အပုိဒ် (၁၉) 

အာဆီယံ တာ၀န်ကုိ ထမ်းေဆာင်ေသာ အမြ တဲမ်းကုိယ်စားလှယ်များနှင် ့ ၀န်ထမ်းများ၏ 
ကင်းလွတ်ခွင် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရးများ 

 

၁။ အာဆီယံ၏ တရား၀င်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ေသာ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့၀င် 

နုိင်ငံများတွင် အာဆီယံကုိ ကုိယ်စားပြ ု ေဆာင်ရွက်ေသာ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများ၏ အမြ ဲတမ်း 

ကုိယ်စားလှယ်များနှင် ့ ၀န်ထမ်းများအား ယင်းတုိ့၏ လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

လုိအပ်သည် ့ ကင်းလွတ်ခွင် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရး များ ခံစားရမည်။ 

၂။ အာဆီယံ တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ေနကြ ေသာ အမြ ဲတမ်းကုိယ်စားလှယ်များနှင် ့ ၀န်ထမ်း 

များ၏ ကင်းလွတ်ခွင် ့များနှင် ့ အခွင် ့အေရးများကုိ ၁၉၆၁ ခုနှစ် သံတမန် ဆက်ဆံေရးဆုိင်ရာ 

ဗီယင်နာ ကွန်ဗင်းရှင်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံအဖဲွ့၀င်နုိင်ငံ၏ 

ပြ ည်တွင်း ဥပေဒနှင် ့အညီ ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ရမည်။ 
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အခန်း (၇) 
ဆံုးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ခြ င်း 

 

အပုိဒ်  (၂၀) 
တုိင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်းနှင် ့ တူညီဆန္ဒဖြ င့် ဆံုးဖြ တ်ခြ င်း 

 

၁။ အ ေြခခံမူတစ်ရပ်အဖြ စ် အာဆီယံတွင် ဆံုးဖြ တ်ချက် ချမှတ်မှုကုိ တုိင်ပင် ေဆွးေနွး 

ြခင်းနှင် ့ အဖဲွ့ဝင် အားလံုး၏ တူညီဆန္ဒေပါ်တွင် အ ေြခပြ ုရမည်။ 

၂။ အဖဲွ့၀င်အားလံုး၏ တူညီဆန္ဒကုိ မရရိှနုိင်ေသာအခါ မည်သုိ့ သီးသန့် ဆံုးဖြ တ်ချက် 

ချမှတ်ရမည်ကုိ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းက ဆံုးဖြ တ်နုိင်သည်။ 

၃။ ဤအပုိဒ်၏ စာပုိဒ်(၁)နှင် ့ (၂) ပါ မည်သည် ့ပြ ဋ္ဌာန်းချက်ကမျှ သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံ 

ဥပေဒေရးရာ စာချု ပ်စာတမ်းတွင် ပါ၀င်ေသာ ဆံုးဖြ တ်ချက်  ချမှတ်သည် ့ နည်းလမ်းများကုိ 

ထိခုိက်မှု မရိှေစရ။ 

၄။ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကုိ ပြ င်းထန်စွာချို းေဖာက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် လုိက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

မရိှပါက ယင်းကိစ္စကုိ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းသုိ့ တင်ပြ  အဆံုးအဖြ တ် ခံယူရမည်။ 

 

အပုိဒ်   (၂၁) 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်းနှင် ့ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

 

၁။ အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းေကာင်စီ အသီးသီးသည် မိမိ၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ  

ပြ ဋ္ဌာန်းရမည်။ 

၂။ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ ဆံုးဖြ တ်ချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အဖဲွ့၀င်အား 

လံုး တူညီဆန္ဒရိှပါက အာဆီယံအနုတ်ပံုစံ (ASEAN Minus X)(အာဆီယံမုိင်းနပ်စ်အိတ်စ်) 

နည်းလမ်း အပါအ၀င် အဆင်ေပြ  လွယ်ကူေသာ ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်မှု ပံုစံကုိ အသံုး 

ပြ ုနုိင်သည်။ 
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အခန်း (၈) 
အငြ င်းပွားမှုများကုိ  ေြဖရှင်းခြ င်း 

 
အပုိဒ်  (၂၂) 
အေထွေထွမူများ 

 

၁။ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများသည် အငြ င်းပွားမှု အားလံုးကုိ ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးခြ င်း၊ တုိင်ပင် 

ေဆွးေနွးခြ င်း၊ ေစ့စပ်ေဆွးေနွးခြ င်းနည်းြဖင့် အချိန်မီ ငြ မ်ိးချမ်းစွာ  ေြဖရှင်းနုိင်ေစရန် 

ကိုးပမ်းရမည်။ 

၂။ အာဆီယံသည် အာဆီယံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး က အားလံုးတွင် အငြ င်းပွား 

မှုများ  ေြဖရှင်းေပးသည် ့ နည်းလမ်းများကုိ ထိန်းသိမ်း တည်ေထာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အပုိဒ် (၂၃) 
ကြ ား၀င်ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ ေကျချမ်းေအာင်ပြ ုခြ င်း၊ ဖျန်ေဖြ ခြ င်း 

 

၁။ အငြ င်းပွားမှုတွင် ပါ၀င်သည် ့ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများ အေနဖြ င့် သေဘာတူညီချက် 

ပြ ုထားကြ သည် ့  အချိန်ကာလ အေတာအတွင်း အငြ င်းပွားမှုကုိ ေဖြ ရှင်းနုိင်ရန် အလုိ့ငှာ 

ကြ ား၀င်ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ ေကျချမ်းေအာင်ပြ ုခြ င်း သုိ့မဟုတ် ဖျန်ေဖြ ခြ င်း နည်းလမ်း 

တုိ့ကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် အချိန်မေရွး သေဘာတူညီနုိင်သည်။ 

၂။ အငြ င်းပွားမှုတွင် ပါ၀င်သည် ့ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများ အေနဖြ င့် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ သုိ့မဟုတ် 

ရာထူးအေလျာက် ေဆာင်ရွက်ေပးသည် ့ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ် ထံသုိ့ 

ကြ ား၀င်ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ ေကျချမ်းေအာင်ပြ ုခြ င်း သုိ့မဟုတ် ဖျန်ေဖြ ခြ င်း ပြ ုလုပ် 

ေပးရန်အတွက် ေမတ္တ ာရပ်ခံနုိင်သည်။ 
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အပုိဒ်  (၂၄) 
သီးခြ ား စာချု ပ်စာတမ်းများပါ အငြ င်းပွားမှု ေဖြ ရှင်းေရးနည်းလမ်းများ 

 

၁။ သီးခြ ား အာဆီယံစာချု ပ်စာတမ်းများနှင် ့ သက်ဆုိင်သည့် အငြ င်းပွားမှုများကုိ 

အဆုိပါ စာချု ပ်စာတမ်းများတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည် ့ နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

နှင် ့အညီ  ေြဖရှင်းရမည်။ 

၂။ အာဆီယံ စာချု ပ်စာတမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျင့်သံုးြခင်း သုိ့မဟုတ် အနက်အဓိပ္ပာယ် 

ဖွင် ့ဆုိခြ င်းနှင် ့ သက်ဆုိင်မှုမရိှသည် ့ အငြ င်းပွားမှုများကုိ  အေရှ့ေတာင်အာရှ ချစ်ကြ ည်ေရးနှင် ့ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး စာချု ပ်နှင့် ယင်းစာချု ပ်၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင် ့အညီ 

ငြ မ်ိးချမ်းစွာ  ေြဖရှင်းရမည်။ 

၃။ အကယ်၍ အခြ ားနည်း သီးခြ ားြပဋ္ဌာန်းချက် မရိှလျှင် အာဆီယံ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ 

သေဘာတူညီချက်များကုိ  အဓိပ္ပာယ်ဖွင် ့ဆုိခြ င်း သုိ့မဟုတ် ကျင် ့သံုးခြ င်းနှင် ့ စပ်လျဥ်းသည် ့ 

အငြ င်းပွားမှုများကုိ အငြ င်းပွားမှုများ  ေြဖရှင်းေရးနည်းလမ်းဆုိင်ရာ အာဆီယံ ပရုိတုိေကာ 

စာချု ပ်နှင် ့အညီ  ေြဖရှင်းရမည်။ 

အပုိဒ် (၂၅) 
အငြ င်းပွားမှု ေဖြ ရှင်းေရးနည်းလမ်းများ တည်ေထာင်ခြ င်း 

 

 အခြ ားနည်း သီးြခားပြ ဋ္ဌာန်းချက် မရိှလျှင် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းနှင် ့ အခြ ား အာဆီယံ 

စာချု ပ်စာတမ်းများကုိ အဓိပ္ပာယ် ဖွင် ့ဆုိခြ င်းနှင် ့ ကျင် ့သံုးခြ င်းဆုိင်ရာ အငြ င်းပွားမှုများကုိ 

ခံုသမာဓိနည်းြဖင် ့  ေြဖရှင်းခြ င်း အပါအ၀င် သင် ့ေလျာ်သည် ့ အငြ င်းပွားမှု  ေြဖရှင်းေရး 

ဆုိင်ရာ နည်းလမ်းများကုိ တည်ေထာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အပုိဒ် (၂၆) 
ေဖြ ရှင်းမရသည့် အငြ င်းပွားမှုများ 

 

 အကယ်၍  ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် အထက်ေဖာ်ပြ ခ့ဲသည် ့ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအား 

ကျင် ့သံုးပြ ီး  ေြဖရှင်းေသာ်လည်း  ေြဖရှင်းမရသည် ့ အငြ င်းပွားမှုများကုိ အာဆီယံံထိပ်သီး 

အစည်းအ ေ၀းသုိ့ တင်ပြ ပြ ီး ဆံုးဖြ တ်ချက် ခံယူရမည်။ 
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အပုိဒ် (၂၇) 
လုိက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

 

၁။ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်သည် အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုး သုိ့မဟုတ် အခြ ားေသာ 

သတ်မှတ်ထားသည် ့ အာဆီယံ အဖဲွ့အစည်း တစ်ခုခုတုိ့၏ အေထာက်အကူပြ ုမှုဖြ င် ့ 

အာဆီယံ အငြ င်းပွားမှု  ေြဖရှင်းေရးဆုိင်ရာ နည်းလမ်းမှ ရရိှသည် ့ ေတွ့ရိှချက်များ၊ 

ေထာက်ခံချက်များ သုိ့မဟုတ် ဆံုးဖြ တ်ချက်များအား လုိက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်းအေပါ် 

ေစာင် ့ကြ ပ် စိစစ်ပြ ီး အစီရင်ခံစာ ပြ ုစု၍ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းသုိ့ တင်သွင်း 

ရမည်။ 

၂။ အာဆီယံ အငြ င်းပွားမှု  ေြဖရှင်းေရးဆုိင်ရာ နည်းလမ်းမှ ရရိှသည် ့ ေတွ့ရိှချက်များ၊ 

ေထာက်ခံချက်များ သုိ့မဟုတ် ဆံုးဖြ တ်ချက်များအေပါ် လုိက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

မပြ ုသည် ့အတွက် ထိခုိက်နစ်နာမှုရိှသည် ့ မည်သည် ့အာဆီယံနုိင်ငံမဆုိ အဆုိပါကိစ္စရပ်ကုိ 

ဆံုးဖြ တ်ချက်ရယူရန် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းသုိ့ တင်ပြ နုိင်သည်။ 

 

အပုိဒ် (၂၈) 
ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင် ့ အခြ ား သက်ဆုိင်ရာ 

 အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 
 

 ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် အခြ ားနည်း ပြ ဋ္ဌာန်းထားချက်မရိှလျှင် အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများသည် 

ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဥ်စာတမ်း အပုိဒ် ၃၃ (၁) တွင် ေသာ်လည်းေကာင်း အငြ င်းပွားနုိင်ငံက 

အဖဲွ့၀င်အဖြ စ်ပါ၀င်သည့် အခြ ား အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာဥပေဒ စာချု ပ်စာတမ်းများတွင် 

ေသာ်လည်းေကာင်း ေဖာ်ြပပါရိှသည် ့ ငြ မ်ိးချမ်းစွာ  ေြဖရှင်းေရး နည်းလမ်းများကုိ ေဆာင်ရွက် 

နုိင်ခွင် ့ရိှသည် ။ 
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အခန်း (၉) 
ဘတ်ဂျက်နှင် ့ ဘ ာေရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များ 

 
အပုိဒ်  (၂၉)   
အေထွေထွမူများ 

 

၁။ အာဆီယံသည် ဘ ာေရးစည်းမျဥ်းများနှင် ့ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ နုိင်ငံတကာ 

စံနှုန်းများနှင် ့အညီ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂။ အာဆီယံသည် ခုိင်မာေသာ ဘ ာေရး စီမံခန့်ခဲွမှု မူ၀ါဒများ၊  ကျင် ့စဥ်များနှင် ့ 

ဘတ်ဂျက်ဆုိင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာရမည်။ 

၃။ ဘ ာေရးဆုိင်ရာ ေငွစာရင်းများကုိ အတွင်း စာရင်းစစ်ေဆးြခင်းနှင် ့ ပြ င်ပ စာရင်း 

စစ်ေဆးခြ င်း ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

 

အပုိဒ်  (၃၀)   
အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုး၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ ဘတ်ဂျက်နှင် ့ ဘ ာေရး 

 

၁။ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုးအား ယင်း၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကုိ ထိေရာက်စွာ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် လုိအပ်သည် ့ ဘ ာေရး အရင်းအမြ စ်များကုိ ေထာက်ပ့ံေပးရ 

မည်။ 

၂။ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုး၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ ဘတ်ဂျက်ကုိ 

အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများက ပမာဏ တူညီသည် ့ နှစ်စဥ်ထည် ့၀င်ေကြ းေငွဖြ င် ့ ြဖည် ့ဆည်းရမည်။ 

ယင်း ထည် ့၀င်ေကြ းများကုိ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုးသုိ့ အချိန်နှင့်တေပြ းညီ လဲွေပြ ာင်း 

ေပးပုိ့ရမည်။ 

၃။ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်သည် အာဆီယံ အမြ ဲဲတမ်းကုိယ်စားလှယ်များ 

ေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခံချက်ဖြ င် ့ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီ၏ 

သေဘာတူညီချက်ကုိ ရယူရန် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုး၏ နှစ်စဥ် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ ဘတ်ဂျက်ကုိ  ပြ ုစုေရးဆဲွရမည်။ 
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၄။ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုးသည် အာဆီယံ အမြ တဲမ်းကုိယ်စားလှယ်များ 

ေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင် ့ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီက 

ချမှတ်ထားရိှသည် ့ ဘ ာေရးဆုိင်ရာ စည်းမျဥ်းများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင် ့အညီ 

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း ၁၀ 
အုပ်ချု ပ်မှုနှင် ့ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း  

 
အပုိဒ်  (၃၁) 
အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ 

 

၁။ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကုိ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံ အမည်များ၏ အ င်္ဂလိပ် အက္ခရာစဥ် 

အတုိင်း နှစ်စဥ် အလှည် ့ကျ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

၂။ အာဆီယံသည် ပြ က္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်အတွင်းတွင်  တစ်ခုတည်းေသာ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး 

ရိှရမည်ဖြ စ်ပြ ီး အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ အဖြ စ် လက်ခံ ေဆာင်ရွက်သည် ့ နုိင်ငံက ေအာက်ပါ 

အစည်း အ ေ၀းများတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည် - 
 

(က) အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းနှင် ့ ဆက်စပ် ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းများ၊  

(ခ) အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီ၊  

(ဂ) အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်း ေကာင်စီ (၃) ရပ်၊  

(ဃ) သင် ့ေလျာ်သည် ့ကိစ္စတွင် သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင် ့က  

အလုိက်  အဖဲွ့အစည်းများနှင် ့ အဆင် ့မြ င် ့ အရာရိှကီးများ အစည်းအ ေ၀း၊ 

(ဃ) အမြ တဲမ်းကုိယ်စားလှယ်များ ေကာ်မတီ။  
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အပုိဒ်  (၃၂) 
အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခန်းက  

 

အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ အဖြ စ် တာ၀န်ယူထားသည် ့ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံသည်- 

(က) မူ၀ါဒပုိင်းဆုိင်ရာ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ပြ ုခြ င်း၊ ပူးေပါင်းညိှနိှုင်းြခင်း၊ တူညီဆန္ဒ 

ရယူခြ င်းနှင် ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းတုိ့ဖြ င် ့ အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်း 

တစ်ရပ် တည်ေထာင်ေရး ကိုးပမ်းမှုများ အပါအ၀င် အာဆီယံ၏ အကျို း 

စီးပွားနှင် ့ ေကာင်းကျို းချမ်းသာကုိ တက်ကစွာ တုိးမြ ှင် ့ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) အာဆီယံ၏ ဗဟုိအချက်အချာကျမှုကုိ ေဖာ်ေဆာင်ေစရမည်။ 

(ဂ) အေရးေပါ်ကိစ္စများ သုိ့မဟုတ် အာဆီယံကုိ ထိခုိက်ေစသည် ့ အကျပ် 

အတည်း အ ေြခအေနများကုိ ကြ ား၀င် ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်းနှင် ့ အခြ ား 

နည်းလမ်းအစီအစဥ်များဖြ င့်် အချိန်မီ ထိေရာက်စွာ တုန့်ပြ န် ေဆာင်ရွက်ေစ 

ရမည်။ 

(ဃ) ပြ င်ပ မိတ်ေဆွများနှင် ့ ပုိမုိနီးကပ်သည် ့ ဆက်ဆံေရးကုိ ခုိင်မာတုိးတက် 

ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အာဆီယံကုိ ကုိယ်စားပြ ု ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(င) လုပ်ပုိင်ခွင် ့ အာဏာေပးထားသည် ့အတုိင်း အခြ ားလုပ်ငန်း တာ၀န်များကုိ 

လည်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အပုိဒ်  (၃၃) 
သံတမန်ေရးရာ ထံုးတမ်းစဥ်လာနှင် ့ အေလ့အထများ 

 

 အာဆီယံနှင် ့ အာဆီယံအဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများသည် အာဆီယံ လှုပ်ရှားမှု အားလံုးကုိ  

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲ သံတမန်ေရးရာ ထံုးတမ်းစဥ်လာနှင် ့ အေလ့အထများနှင် ့အညီ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေပြ ာင်းလဲမှုများကုိ အမြ ဲတမ်းကုိယ်စားလှယ်များ ေကာ်မတီ၏ 

ေထာက်ခံချက်ဖြ င် ့ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းမှု ေကာင်စီက အတည်ပြ ုေပးရမည်။ 
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အပုိဒ်  (၃၄) 
အာဆီယံ၏ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ဘာသာစကား 

 

 အာဆီယံ၏ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ဘာသာစကားမှာ အ င်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ြဖစ်သည်။ 

 
အခန်း (၁၁) 

သွင်ြပင်လက္ခဏာနှင် ့ သ ေ င်္ကတများ 
 

အပုိဒ်  (၃၅) 
အာဆီယံ၏ သွင်ြပင်လက္ခဏာ 

 

 အာဆီယံသည် ယင်း၏ တူညီေသာ ပန်းတုိင်၊ ရည်မှန်းချက်များနှင် ့ တန်ဖုိးများကုိ 

ရရိှရန် ယင်း၏ ြပည်သူများအကြ ား အာဆီယံ၏ ဘံုသွင်ြပင်လက္ခဏာနှင် ့ အာဆီယံ 

အဖဲွ့၀င်ဖြ စ်မှု သေဘာထားကုိ တုိးမြ င့်ှေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အပုိဒ်  (၃၆) 
အာဆီယံေဆာင်ပုဒ် 

 

 အာဆီယံ၏ ေဆာင်ပုဒ်မှာ "တစ်ခုတည်းေသာ အမြ င်၊ တစ်ခုတည်းေသာ သွင်ြပင် 

လက္ခဏာ၊ တစ်ခုတည်းေသာ အသုိက်အ၀န်း" ဟူ၍ ြဖစ်ရမည်။ 

 

အပုိဒ်  (၃၇) 
အာဆီယံအလံ 

 

 အာဆီယံအလံသည် ေနာက်ဆက်တဲွ  (၃) တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည် ့အတုိင်း ြဖစ်ရမည်။ 
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အပုိဒ်  (၃၈) 
အာဆီယံ အမှတ်တံဆိပ် 

 

 အာဆီယံ၏ အမှတ်တံဆိပ်သည် ေနာက်ဆက်တဲွ (၄) တွင် ေဖာ်ြပထားသည် ့အတုိင်း 

ြဖစ်ရမည်။ 

အပုိဒ်  (၃၉) 
အာဆီယံေန့ 

 

 သြ ဂုတ်လ (၈)ရက်ေန့ကုိ အာဆီယံေန့အဖြ စ် ကျင်းပရမည်။ 

 

အပုိဒ်  (၄၀) 
အာဆီယံသီချင်း 

 အာဆီယံတွင် အာဆီယံသီချင်း ရိှရမည်။ 

 

အခန်း (၁၂) 
ပြ င်ပဆက်ဆံေရး 

 
အပုိဒ်  (၄၁) 

ြပင်ပဆက်ဆံေရး  အပြ ုအမူများ 
 

၁။ အာဆီယံသည် နုိင်ငံများ၊ ေဒသခဲွ၊ ေဒသဆုိင်ရာနှင့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ 

အဖဲွ့အစည်းများ၊ ဌာနများနှင် ့ ချစ်ကြ ည်ရင်းနီှးသည် ့ ဆက်ဆံေရး၊ အပြ န်အလှန် 

အကျို းရိှေစမည် ့ ေဆွးေနွးမှု၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုနှင် ့ မိတ်ဘက် ဆက်ဆံမှုတုိ့ကုိ တုိးမြ ှင် ့ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂။ အာဆီယံ၏ ပြ င်ပဆက်ဆံေရးတွင် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း၌ ပြ ဋ္ဌာန်းထားသည် ့ 

ရည်ရွယ်ချက်နှင် ့ အ ေြခခံမူများကုိ လုိက်နာရမည်။ 
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၃။ အာဆီယံသည် ေဒသဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုနှင် ့ အသုိက်အ၀န်း 

တည်ေထာင်မှုတွင် မိမိ၏ ဗဟုိအချက်အခြ ာကျမှုကုိ ထိန်းသိမ်းပြ ီး မိမိ ဦးေဆာင်ဦးရွက် 

ပြ ုသည် ့ ေဒသဆုိင်ရာ ဖဲွ့စည်းမှု အစီအမံများ၌ အဓိကတွန်းအား ဖြ စ်ရမည်။  

၄။ အာဆီယံ၏ ပြ င်ပဆက်ဆံေရးကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများသည် 

စည်းလံုးညီညွတ်မှု၊ တစ်စုတစ်စည်းတည်းရိှမှုကုိ အ ေြခခံ၍ မိမိတုိ့၏ ဘံုရပ်တည်ချက်များ 

ဖြ စ်ေပါ်တုိးတက်ေစရန် ကိုးပမ်းညိှနိှုင်းပြ ီး အတူတကွ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မှုများကုိ 

ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

၅။ အာဆီယံ ပြ င်ပဆက်ဆံေရး၏ မဟာဗျူ ဟာကျသည် ့ မူ၀ါဒ လမ်းညွှန်မှုများကုိ 

အာဆီယံ နုိင်ငံခြ ားေရး၀န်ကီးများ အစည်းအ ေ၀း၏ ေထာက်ခံချက်များအရ အာဆီယံ 

ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းက သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၆။ အာဆီယံ နုိင်ငံခြ ားေရး၀န်ကီးများ အစည်းအ ေ၀းသည် အာဆီယံပြ င်ပဆက်ဆံေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုတွင် ေရှ့ေနာက် ညီညွတ်မှုရိှေစေရးနှင် ့ ဆီေလျာ်မှု ရိှေစေရး 

အတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၇။ အာဆီယံသည် နုိင်ငံများ၊ ေဒသခဲွ၊ ေဒသဆုိင်ရာနှင် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ  

အဖဲွ့အစည်းများ၊ ဌာနများနှင် ့ သေဘာတူညီချက်များ ေရးဆဲွချု ပ်ဆုိနုိင်သည်။ ယင်း 

သေဘာတူညီချက်များ ေရးဆဲွချု ပ်ဆုိေရးအတွက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ အာဆီယံ 

လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီက အာဆီယံ အသုိက်အ၀န်းဆုိင်ရာ ေကာင်စီများနှင် ့ 

တုိင်ပင်ညိှနိှုင်း၍ သတ်မှတ် ေပးရမည်။ 

 
အပုိဒ် (၄၂) 

ေဆွးေနွးဖက်ဆက်ဆံေရး ညိှနိှုင်းသူ 
 

၁။ ေဆွးေနွးဖက်ဆက်ဆံေရး ညိှနိှုင်းေပးသည် ့ နုိင်ငံအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်သည် ့ အဖဲွ့၀င် 

နုိင်ငံများသည် သက်ဆုိင်ရာ ေဆွးေနွးဖက်နုိင်ငံများ၊ ေဒသဆုိင်ရာနှင် ့ အပြ ည်ပြ ည် 

ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ဌာနများနှင် ့ ဆက်ဆံရာတွင် အာဆီယံ၏ အကျို း စီးပွားကုိ 

မြ ှင် ့တင်ရန်နှင် ့ ေပါင်းစပ် ညိှနိှုင်းေပးရန် အလှည် ့ကျ တာ၀န်အားလံုး ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 
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၂။ ပြ င်ပ ေဆွးေနွးဖက်နုိင်ငံများနှင် ့ ဆက်ဆံံရာတွင် ေတွ့ဆံုညိှနိှုင်းေပးသည့် 

နုိင်ငံများသည် အခြ ားတာ၀န်များအနက်် - 

(က) အာဆီယံ၏ အေခြ ခံမူများနှင် အ့ညီ အာဆီယံကုိ ကုိယ်စားပြ ုပြ ီး အပြ န် 

အလှန် ေလးစားမှုနှင် ့ သာတူညီမျှမှုကုိ အ ေြခခံ၍ ဆက်ဆံမှု တုိးမြ ှင် ့ရမည်။  

(ခ) အာဆီယံနှင် ့ ပြ င်ပ ေဆွးေနွးဖက်နုိင်ငံများ အကြ ား သက်ဆုိင်ရာ အစည်း 

အ ေ၀းများတွင် ပူးတဲွသဘာပတိအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) တတိယနုိင်ငံများနှင် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်းများရိှ သက်ဆုိင်ရာ  

အာဆီယံ ေကာ်မတီများ၏ အကူအညီကုိ ရယူရမည်။ 

 
 
 

အပုိဒ် (၄၃) 
တတိယနုိင်ငံများနှင် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများရိှ အာဆီယံ ေကာ်မတီများ 

 

၁။ အာဆီယံမဟုတ်ေသာ နုိင်ငံများတွင် အာဆီယံအဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများ၏ သံတမန်အဖဲွ့ 

အကီးအကဲများ ပါ၀င်ေသာ တတိယနုိင်ငံများရိှ အာဆီယံ ေကာ်မတီများကုိ တည်ေထာင် 

နုိင်သည်။ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများနှင် ့ စပ်လျဥ်း၍ အလားတူ ေကာ်မတီများ 

ကုိလည်း ဖဲွ့စည်းတည်ေထာင်နုိင်သည်။ အဆုိပါ ေကာ်မတီများသည် အိမ်ရှင်နုိင်ငံများနှင် ့ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင််ရာ အဖဲွ့အစည်းများတွင် အာဆီယံ၏ အကျို းစီးပွားနှင် ့ ဥပဓိရုပ်ကုိ မြ ှင် ့တင် 

ေပးရမည်။  

၂။ အာဆီယံ နုိင်ငံခြ ားေရး၀န်ကီးများ အစည်းအ ေ၀းက အဆုိပါ ေကာ်မတီများ၏ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 
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အပုိဒ် (၄၄) 
ပြ င်ပအဖဲွ့အစည်းများ၏ အဆင် ့အတန်း 

 

၁။ အာဆီယံ ပြ င်ပဆက်ဆံေရးများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အာဆီယံ နုိင်ငံခြ ားေရး၀န်ကီး 

များ အစည်းအ ေ၀းသည် ပြ င်ပ မိတ်ဖက်အား ေဆွးေနွးဖက်၊ က အလုိက် ေဆွးေနွးဖက်၊ 

ဖံွ့ဖြ ို းမှုမိတ်ဖက်၊ အထူးေလ့လာသူ၊ ဧည် ့သည်ေတာ် သုိ့မဟုတ် ေနာင်တွင် တည်ေထာင်မည် ့ 

အခြ ား အဆင့်အတန်းဟူ၍ ပံုမှန်အဆင့်အတန်း အပ်နှင် းနုိင်သည်။ 

၂။ ပြ င်ပအဖဲွ့အစည်းများကုိ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင် ့အညီ ပံုမှန်အဆင် ့အတန်း 

တစ်ရပ်ရပ် အပ်နှင် းထားခြ င်း မရိှဘဲ အာဆီယံ အစည်းအ ေ၀းများ သုိ့မဟုတ် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မှုများသုိ့ ဖိတ်ကြ ားနုိင်သည်။ 

 

အပုိဒ် (၄၅) 
 

ကုလသမဂ္ဂစနစ်နှင် ့ အခြ ားေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊  ဌာနများနှင် ့  
ဆက်ဆံေရး 

 

၁။ အာဆီယံသည် ကုလသမဂ္ဂစနစ်နှင် ့ အခြ ားေသာ ေဒသခဲွ၊  ေဒသဆုိင်ရာနှင် ့ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ဌာနများနှင် ့ ဆက်ဆံေရးတွင် သင် ့ေတာ်သည် ့ 

အဆင့်အတန်း တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေတာင်းဆုိနုိင်သည်။ 

၂။ အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီသည် အခြ ားေသာ ေဒသခဲွ၊ 

ေဒသဆုိင်ရာနှင် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများနှင် ့ ဌာနများတွင် အာဆီယံ၏ 

ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်မှုကုိ ဆံုးဖြ တ်ရမည်။  
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အပုိဒ် (၄၆) 
အာဆီယံ အဖဲွ့၀င် မဟုတ်ေသာ နုိင်ငံများမှ  အာဆီယံဆုိင်ရာ သံအမတ်ကီးများအား 

ခန့်အပ်ခြ င်း 
 

 အာဆီယံ အဖဲွ့၀င် မဟုတ်ေသာ နုိင်ငံများနှင် ့ အစုိးရအချင်းချင်း ဖဲွ့စည်းထားသည် ့ 

အဖဲွ့အစည်းများသည် အာဆီယံဆုိင်ရာ သံအမတ်ကီးများကုိ ခန့်အပ်နုိင်သည်။ အာဆီယံ 

နုိင်ငံခြ ားေရး၀န်ကီးများ အစည်းအ ေ၀းက အဆုိပါ တရား၀င် ခန့်အပ်မှုကုိ ဆံုးြဖတ် 

ေပးရမည်။ 

 

အခန်း (၁၃) 
အေထွေထွနှင် ့ အပြ ီးသတ်ြပဋ္ဌာန်းချက်များ 

 
အပုိဒ် (၄၇) 

 
လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်း၊ အပြ းီသတ် အတည်ပြ ုခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းထားရိှခြ င်းနှင် ့ 

စာချု ပ်အတည်ြဖစ်ခြ င်း 
 

၁။  ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကုိ အာဆီယံ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံအားလံုးက လက်မှတ်ေရးထုိးရမည်။ 

၂။ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကုိ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံအားလံုး၏ သက်ဆုိင်ရာ ပြ ည်တွင်း လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများနှင် ့အညီ အပြ ီးသတ် အတည်ပြ ုရမည်။ 

၃။ အပြ ီးသတ် အတည်ပြ ုလွှာများကုိ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ထံ အပ်နံှ 

ေပးပုိ့ရမည်ြဖစ်ပြ ီး ယင်းအတည်ပြ ုလွှာများကုိ လက်ခံရရိှသည် ့အခါတုိင်း အာဆီယံ 

အတွင်းေရးမှူးချု ပ်သည် အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံ အားလံုးထံ ေဆာလျင်စွာ အေကြ ာင်းကြ ားရမည်။ 

၄။ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းသည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ထံတွင် ဒသမ ေြမာက် 

အတည်ပြ ုလွှာ လက်ခံရရိှသည် ့ေန့မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) ြပည် ့ ေြမာက်သည် ့ေန့တွင် အတည် 

ဖြ စ််ရမည်။ 
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အပုိဒ် (၄၈) 
ပြ င်ဆင်ချက်များ 

 

၁။ မည်သည် ့ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံကမဆုိ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအေပါ် ပြ င်ဆင်ချက်များ 

အဆုိပြ ုနုိင်သည်။  

၂။ အဆုိပြ ုထားသည် ့ ပဋိညာဥ်စာတမ်း ပြ င်ဆင်ချက်များကုိ တူညီဆန္ဒအရ အာဆီယံ 

လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရးေကာင်စီသည် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းသုိ့ ဆံုးဖြ တ် 

ချက်ချမှတ်နုိင်ရန် တင်သွင်းရမည်။ 

၃။ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀း၌ တူညီဆန္ဒအရ သေဘာတူညီခ့ဲသည် ့  

ပဋိညာဥ်စာတမ်း ပြ င်ဆင်ချက်များကုိ အပုိဒ် (၄၇) နှင် ့အညီ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံ အားလံုးက 

အတည်ပြ ုေပးရမည်။ 

၄။ ပြ င်ဆင်ချက်တစ်ရပ်သည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ထံသုိ့ ေနာက်ဆံုး အတည် 

ပြ ုလွှာ တင်သွင်းသည် ့ေန့မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) ပြ ည် ့ေြမာက်သည် ့ေန့တွင် အတည်ြဖစ်ရမည်။ 

 
အပုိဒ် (၄၉) 

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင် ့ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 
 

 ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် အခြ ားနည်း ပြ ဋ္ဌာန်းထားြခင်း မရိှလျှင် အာဆီယံ 

လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရး ေကာင်စီသည် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင် ့ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များကုိ သတ်မှတ်ရမည် ့အပြ င် ေရှ့ေနာက် ညီညွတ်မှုရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 
အပုိဒ် (၅၀) 

ပြ န်လည်သံုးသပ်ြခင်း 
 

 ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကုိ စတင်အတည်ဖြ စ််ပြ ီးေနာက် (၅) နှစ် ကြ ာသည် ့အခါဖြ စ်ေစ 

သုိ့မဟုတ် အခြ ားသတ်မှတ်ချိန်တွင် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအ ေ၀းမှ ဆံုးဖြ တ်သည့် 

အခါဖြ စ်ေစ ပြ န်လည် သံုးသပ်နုိင်သည်။ 
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အပုိဒ် (၅၁) 

ပဋိညာဥ်စာတမ်းအား အဓိပ္ပာယ် ဖွင် ့ဆုိခြ င်း 
 

၁။ အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံ တစ်နုိင်ငံ၏ ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်အရ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအား အနက် 

အဓိပ္ပာယ်ဖွင် ့ဆုိရာတွင် အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညိှနိှုင်းေရးေကာင်စီက သတ်မှတ် 

ေပးသည် ့  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ  အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုးက တာ၀န်ယူ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂။ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအေပါ် အနက်အဓိပ္ပာယ် ဖွင် ့ဆုိမှုမှ ဖြ စ်ေပါ်လာသည် ့ 

အငြ င်းပွားမှု တစ်ရပ်ရပ်ကုိ အခန်း (၈) ပါ သက်ဆုိင်ရာ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင် ့အညီ ေဖြ ရှင်း 

ရမည်။ 

၃။ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် အသံုးပြ ုထားသည် ့ ေခါင်းစဥ်ကီးများနှင် ့ ေခါင်းစဥ်များ 

သည် ရည်ညွှန်းချက်ပြ ုရန် အတွက်သာ ဖြ စ်ရမည်။ 

 
 
 

အပုိဒ် (၅၂) 
ဥပေဒေကြ ာင်းအရ ဆက်လက်တည်ရိှေနမှု 

 
 

၁။ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း အတည်မဖြ စ်မီကတည်းက အကျိုးသက်ေရာက်မှု ရိှပြ ီးဖြ စ်သည် ့  

စာချု ပ်များ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ သေဘာတူစာချု ပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များ၊ ေကြ ညာ 

စာတမ်းများ၊ ပရုိတုိေကာ စာချု ပ်များနှင် ့ အခြ ား အာဆီယံ စာချု ပ်စာတမ်းများသည် 

ဆက်လက်၍ အတည်ဖြ စ်ေစရမည်။ 

၂။  ၄င်းစာချု ပ်စာတမ်းများနှင် ့ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း အကြ ားတွင် အာဆီယံ အဖဲွ့၀င် 

နုိင်ငံများ၏ အခွင် ့အေရးများနှင် ့ တာ၀န်များသည် ေရှ့ေနာက်ညီညွတ်မှု မရိှပါက 

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကသာ လွှမ်းမုိး၍ အတည်ဖြ စ်ရမည်။ 
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အပုိဒ် (၅၃) 
မူရင်းစာသား 

 

 လက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း၏ အ င်္ဂလိပ်ဘာသာဖြ င် ့ ပြ ုစု 

ထားေသာ မူရင်းစာသားကုိ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှ းူချု ပ်ထံတွင် အပ်နံှထားရမည်။ အာဆီယံ 

အတွင်းေရးမှ းူချု ပ်သည် အဖဲွ့၀င်နုိင်ငံများထံသုိ့ ပဋိညာဥ်စာတမ်း၏ မိတ္တ ူမှန် တစ်ေစာင်စီ 

ေပးအပ်ရမည်။ 
 

အပုိဒ် (၅၄) 
အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်းအား မှတ်ပံုတင်ြခင်း 

 

 ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကုိ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဥ်စာတမ်း ပုဒ်မ (၁၀၂) စာပုိဒ် (၁) နှင် ့ 

အညီ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်က ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းေရးမှူးချု ပ်ရံုးတွင် မှတ်ပံု 

တင်ရမည်။ 

အပုိဒ် (၅၅) 

အာဆီယံ၏ ပုိင်ဆုိင်သည့်ပစ္စည်းများ 

 အဖဲွ့အစည်း၏ ပုိင်ဆုိင်သည့်ပစ္စည်းများနှင် ့ ရန်ပံုေငွများကုိ အာဆီယံ၏ အမည်ြဖင် ့ 

ထားရိှရမည်။ 
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၂၀၀၇ ခုနှစ် နုိ၀င်ဘာလ (၂၀) ရက်ေန့တွင် စ င်္ကာပူနုိင်ငံ၌ အ င်္ဂလိပ်ဘာသာ မူရင်း 

တစ်ခုတည်းဖြ င့်  လက်မှတ်ေရးထုိးပြ ုလုပ်ကြ ပါသည်။ 
 

 

 

ဘရူနုိင်းဒါရုဆလမ်နုိင်ငံအတွက် 
 

× × × 

ဟာဂျီ ဟာဆန်နယ် ဘိုလ်ကီယာ 

ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ၏ ဘုရင် 

 

 

 

ကေမ္ဘာဒီးယားဘုရင့်နုိင်ငံအတွက် 
 

× × × 

ဆမ်ဒက်ဟွန်စန် 

ဝန်ကီးချုပ် 

 

 

 

အင်ဒုိနီးရှားနုိင်ငံအတွက် 
 

× × × 

ေဒါက်တာ ဆူဆီလုိဘမ်ဘန်ယူဒိုယုိနို 

သမ္မတ 
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လာအုိပြ ည်သူ့ဒီမုိကရက်တစ်သမ္မတနုိင်ငံအတွက် 
 

× × × 

ဘိုအာစုန်ဘိုပါဗန် 

ဝန်ကီးချုပ် 
 

 

 

မေလးရှားနုိင်ငံအတွက် 
 

× × × 

ဒါတိုဆရီ အဗ္ဗဒူလာ အက်မက်ဘာဒါဝီ 

ဝန်ကီးချုပ် 

 

 

ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာနုိင်ငံအတွက် 

 

× × × 

ဗိုလ်ချုပ်ကီးသိန်းစိန် 

ဝန်ကီးချုပ် 

 

 

 

ဖိလစ်ပုိင်သမ္မတနုိင်ငံအတွက် 
 

× × × 

ဂလိုရီယာ မာကာပါဂယ်-အာယိုရိ ု

သမ္မတ 
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စင်ကာပူသမ္မတနုိင်ငံအတွက် 
 

× × × 

လီရှန်လွန်း 

ဝန်ကီးချုပ် 

 

ထုိင်းဘုရင့်နုိင်ငံအတွက် 
 

× × × 

ဗိုလ်ချုပ်ကီး ဆူရာယုဒ် ေချာင်လာနွတ်(အငြ ိမ်းစား) 

ဝန်ကီးချုပ် 

 

ဗီယက်နမ်ဆုိရှယ်လစ်သမ္မတနုိင်ငံအတွက် 

 

× × × 
ငုယင် တန်ဒန် 

ဝန်ကီးချုပ် 
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ေနာက်ဆက်တဲွ - ၁ 

 

အာဆီယံ ဝန်ကီးအဆင့်က အလုိက် အဖဲွ့အစည်းများ 
 
 

(က) အာဆီယံနုိင်ငံေရးနှင့်လံုခြ ုံေရးအသုိက်အဝန်း 
 
၁။ အာဆီယံနိုင်ငံခြ ားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအမ်အမ်) 
 

- အာဆီယံအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး(အာဆီယံ အက်စ်အိုအမ်) 
- အာဆီယံအမြ ဲတမ်းေကာ်မတီ (ေအအက်စ်စီ) 
- ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းဆိုင်ရာအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 

(အက်စ်အိုအမ်ဒီပီ) 
 
၂။ အေရှ့ေတာင်အာရှနျူးကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ေရးဇုန်ဆိုင်ရာေကာ်မရှင် 
 (ရွှန်းဖက်ဇ်ေကာ်မရှင်) 
 

- အေရှ့ေတာင်အာရှနျူးကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ေရးဇုန်ဆိုင်ရာ 
ေကာ်မရှင်၏ အမှုေဆာင်ေကာ်မတီ 
 

၃။ အာဆီယံကာကွယ်ေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအဒီအမ်အမ်) 
 

- အာဆီယံကာကွယ်ေရးအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး(ေအဒီအက်
စ်အိုအမ်) 

 
၄။ အာဆီယံဥပေဒဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအယ်လ်ေအဒဗလျူအမ်အမ်) 
 

- အာဆီယံအဆင့်မြ င့်ဥပေဒအရာရှိကီးများအစည်းအေဝး (ေအအက်စ် 
အယ်လ်အိုအမ်) 

 
၅။ အာဆီယံဝန်ကီးများ၏  နယ်စပ်ဖြ တ်ေကျာ်မှုခင်းဆိုင်ရာအစည်းအေဝး (ေအအမ် 
 အမ်တီစ)ီ 
 

- နယ်စပ်ဖြ တ်ေကျာ်မှုခင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 
(အက်စ်အိုအမ်တီစီ) 

- မူးယစ်ေဆးဝါးဆိုင်ရာအာဆီယံအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 
(ေအအက်စ်အိုဒီ). 
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- နိုင်ငံခြ ားေရးဝန်ကီးဌာနများမှေကာင်စစ်ေရးဌာနခွဲအကီးအကဲများနှင့် 
လူဝင်မှုကီးကြ ပ်ေရးဌာန၊ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်များ၏အစည်းအေဝး 
(ဒီဂျီအိုင်စီအမ်) 

 
၆။ အာဆီယံေဒသဆိုင်ရာဖိုရမ် (ေအအာအက်ဖ်) 

- အာဆီယံေဒသဆိုင်ရာဖိုရမ် အဆင့်မြ င့်အရာရှိကးီများ အစည်းအေဝး                 
  ( ေအအာအက်ဖ်အက်စ်အိုအမ်) 
 
 
(ခ) အာဆီယံစီးပွားေရးအသုိက်အဝန်း 
 
 
၁။ အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအီးအမ််) 
 

- အာဆီယံစီးပွားေရးေပါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာအဆင့်မြ င့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ 
(အိပ်ချ်အယ်တီအက်ဖ်-အီးအိုင်) 

- အဆင့်မြ င့်စီးပွားေရးအရာရှိကီးများအစည်းအေဝး (အက်စ်အီးအိုအမ်) 
 
၂။ အာဆီယံလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုဧရိယာ (အက်ဖ်တာ) ေကာင်စီ 
 
၃။ အာဆီယံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုဧရိယာ (ေအအိုင်ေအ) ေကာင်စီ 
 
၄။ အာဆီယံဘ ာေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအက်ဖ်အမ်အမ်) 

- အာဆီယံဘ ာေရးနှင့်ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဌများအစည်းအေဝး 
(ေအအက်ဖ်ဒီအမ်) 

- အာဆီယံအေကာက်ခွန်ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်များအစည်းအေဝး 
(အေကာက်ခွန် ဒီဂျီ) 

 
၅။ အာဆီယံလယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီးများ၏အစည်းအေဝး 

(ေအအမ်ေအအက်ဖ်) 
- အာဆီယံလယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီးများ၏ အဆင့်မြ င့် 

အရာရှိကးီများ အစည်းအေဝး ( အက်စ်အိုအမ် - ေအအမ် ေအအက်ဖ်) 
- အာဆီယံသစ်ေတာေရးရာအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 

(ေအအက်စ်အိုအက်ဖ်) 
 
၆။ အာဆီယံစွမ်းအင်ဝန်ကးီများအစည်းအေဝး (ေအအမ်အီးအမ်) 
 

- အာဆီယံစွမ်းအင်ဆိုင်ရာအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများ၏အစည်းအေဝး 
(အက်စ်အိုအမ်အီး) 
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၇။ အာဆီယံသတ္တ ုတွင်းဌာနဝန်ကီးများအစည်းအေဝး(ေအအမ်အမ်အိုင်အန်) 
 

- အာဆီယံသတ္တ ုတွင်းအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 
(ေအအက်စ်အိုအမ်အမ်) 

 
၈။ အာဆီယံသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအမ်အမ် အက်စ်တီ) 
 

- သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာေကာ်မတီ (စီအိုအက်စ်တီ) 
 
၉။ အာဆီယံဆက်သွယ်ေရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးများအစည်း 
 အေဝး (တီအီးအယ်လ်အမ်အိုင်အန်) 
 

- ဆက်သွယ်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများ   
အစည်းအေဝး( တီအီးအယ်လ်အက်စ်အိုအမ်) 

- အာဆီယံဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာကးီကြ ပ်သူများေကာင်စီ (ေအတီအာရ်စီ) 
 
၁၀။ အာဆီယံသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအတီအမ်) 
 

- အာဆီယံသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများစည်းအေဝး 
(အက်စ်တီအိုအမ်) 

 
၁၁။ အာဆီယံခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (အမ် - ေအတီအမ်) 
 

- အာဆီယံခရီးသွားအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစည်းအေဝး (အာဆီယံ -
အန်တီအိုအက်စ်) 

 
၁၂။ အာဆီယံမဲေခါင်မြ စ်ဝှမ်းေဒသဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအဖွဲ့ 
 (ေအအမ်ဘီဒီစီ) 
 

- အာဆီယံမဲေခါင်မြ စ်ဝှမ်းေဒသဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး 
ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ (ေအအမ်ဘီဒီစီအက်စ်စီ) 

- ဘ ာေရးဆိုင်ရာအဆင့်မြ င့်ေကာ်မတီအဖွဲ့ (အိတ်ချ်အယ်လ်အက်ဖ်စီ) 
 
၁၃။ အာဆီယံစွမ်းအင်ဌာန 
 
၁၄။ တိုကျိုရှိ အာဆီယံ - ဂျပန်စင်တာ 
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(ဂ) အာဆီယံလူမှုေရးနှင့်ယဥ်ေကျးမှုအသုိက်အဝန်း 
 
၁။ အာဆီယံပြ န်ကြ ားေရးဆိုင်ရာဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအမ်အာအိုင်ရ်) 
 

- ပြ န်ကြ ားေရးဆိုင်ရာအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 
(အက်စ်အိုအမ်အာအိုင်ရ်) 

 
 
၂။ အာဆီယံယဥ်ေကျးမှုနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာဝန်ကီးများအဆင့်အစည်းအေဝး 
 (ေအအမ်စီေအ) 
 

- ယဥ်ေကျးမှုနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအဆင့် 
အစည်းအေဝး (အက်စ်အိုအမ်စီေအ) 

 
၃။ အာဆီယံပညာေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအက်စ်အီးဒီ) 
 

- အဆင့်မြ င့်ပညာေရးအရာရှိကီးများအစည်းအေဝး (အက်စ်အိုအမ် - အီးဒီ) 
 
၄။ အာဆီယံသဘာဝေဘးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ကီးများအစည်းအေဝး  
 (ေအအမ်အမ်ဒီအမ်) 
 

- သဘာဝေဘးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆုိင်ရာအာဆီယံေကာ်မတီ(ေအစီဒီအမ်) 
 
၅။ အာဆီယံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးအဆင့်အစည်းအေဝး (ေအအမ်အမ်အီး) 
 

- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အာဆီယံအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 
(ေအအက်စ်အိုအီးအန်) 

 
၆။ နယ်နိမိတ်ဖြ တ်ေကျာ်မြ ူခိုးညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီချက်              
 အဖွဲ့ဝင်များ၏  ညီလာခံ (စီအိုပီ) 
 

- နယ်နိိမိတ်ဖြ တ်ေကျာ် မြ ူခိုးညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာအာဆီယံသေဘာတူညီချက်   
ညီလာခံအဖွဲ့ဝင်များ ညီလာခံေကာ်မတီ( စီအိုအမ်) 

 
၇။ အာဆီယံကျန်းမာေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအိတ်ချ်အမ်အမ်) 
 

- ကျန်းမာေရးဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 
(အက်စ်အိုအမ်အိတ်ချ်ဒီ) 
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၈။ အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကီးများအဆင့်အစည်းအေဝး (ေအအယ်လ်အယ်လ်အမ်) 
 

- အလုပ်သမားအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 
(အက်စ်အယ်လ်အိုအမ်) 

- အလုပ်အကိုင်ေပြ ာင်းေရွှ့လုပ်ကိုင်သူများ၏အခွင့်အေရးကို ကာကွယ် 
မြ ှင့်တင်မှုဆိုင် ရာအာဆီယံေကြ ညာစာတမ်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 
အာဆီယံေကာ်မတီ  

 
 
၉။ ေကျးလက်ဖွံ့ဖြ ိုးေရးနှင ့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာအာဆီယံဝန်ကီး 
 အဆင့်အစည်း အေဝး(ေအအမ်အာရ်ဒီပီအီး) 
 

- ေကျးလက်ဖွံ့ဖြ ိုးေရးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ အဆင့်မြ င့် 
အရာရှိကးီများအစည်းအေဝး (အက်စ်အိုအမ်အာရ်ဒီပီအီး) 

 
၁၀။ လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံဝန်ကးီအဆင့်အစည်းအေဝး 
 (ေအအမ်အမ်အက်စ်ဒဗလျူဒီ) 
 

- လူမှုဝန်ထမ်းနှင့်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဆင့်မြ င့်အရာရှိကးီများအစည်း 
အေဝး (အက်စ်အိုအမ်အက်စ်ဒဗလျူဒီ) 

 
၁၁။ လူငယ်ဆိုင်ရာ အာဆီယံဝန်ကးီအဆင့်အစည်းအေဝး (ေအအမ်အမ်အိုင်) 
 

- လူငယ်ဆိုင်ရာ အာဆီယံအဆင့်မြ င့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝး 
(အက်စ်အိုအမ်ဝိုင်) 

 
၁၂။ ပြ ည်သူ့ဝန်ထမ်းဆုိင်ရာ အာဆီယံညီလာခံ (ေအစီစီအက်စ်အမ်) 
 
၁၃။ အာဆီယံဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဌာန( ေအစီဘီ) 
 
၁၄။ ေဘးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အာဆီယံလူသားချင်းစာနာ 
 ေထာက်ထားမှု အကူအညီများညှိနိှုင်းမှုဌာန (ေအအိတ်ချ်ေအဌာန) 
 
၁၅။ အာဆီယံေမြ ငလျင်သတင်းဌာန  
 
၁၆။ အာဆီယံအထူးပြ ုမိုးေလဝသဌာန (ေအအက်စ်အမ်စီ) 
 
၁၇။ အာဆီယံတက္ကသိုလ်များကွန်ရက် (ေအယူအန်) 
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ေနာက်ဆက်တဲွ -၂ 

 
 
 
 

အာဆီယံနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်အဖဲွ့အစည်းများ 
 

 
(က) ပါလီမန်များ 
 

- အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ (ေအအိုင်ပီေအ) 
 
 
 
(ခ) စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများ  
  

- အာဆီယံေလေကြ ာင်းလုိင်းများအစည်းအေဝး  
- အာဆီယံကျန်းမာေရးဖြ ည့်စွက်မှုညွန့်ေပါင်းအဖွဲ့  
 (ေအေအအိတ်ချ် အက်စ်ေအ) 
- အာဆီယံေမာ်ေတာ်ကားအဖွဲ့ချုပ် (ေအေအအက်ဖ်) 
- အာဆီယံဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့အစည်း (ေအဘီေအ) 
- အာဆီယံစီးပွားေရးဆိုင်ရာအကံဉာဏ်ေပးေရးေကာင်စီ  
 (အာဆီယံ - ဘီေအစီ) 
- အာဆီယံစီးပွားေရးဖိုရမ် (ေအဘီအက်ဖ်) 
- အာဆီယံကုန်သည်ကီးများနှင် ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း  
 (အာဆီယံ - စီစီအိုင်) 
- အာဆီယံဓါတု ေဗဒလုပ်ငန်းများေကာင်စီ  
- အာဆီယံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်တီအီးအိတ်စ်) 
- အာဆီယံပရိေဘာဂလုပ်ငန်းများေကာင်စီ (ေအအက်ဖ်အိုင်စီ) 
- အာဆီယံအာမခံလုပ်ငန်းေကာင်စီ (ေအအိုင်စီ) 
- အာဆီယံအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်များအဖွဲ့ (အာဆီယံအိုင်ပီေအ ) 
- အာဆီယံအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များအစည်းအေဝး (ေအေအေအ) 
- အာဆီယံသံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်  
- အာဆီယံေဆးဝါးဆိုင်ရာကလပ်အသင်း 
- အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (အာဆီယံတီေအ) 
- အာဆီယံစီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့ချုပ် (အက်ဖ်ေအအီးေအ) 
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- အာဆီယံကုန်စည်ပို့ေဆာင်သူများေကာင်စီအဖွဲ့ချုပ်  
- အေမရိကန် - အာဆီယံစီးပွားေရးေကာင်စီ 

 
 
 
 
 
(ဂ) အေတွးအေခါ်ပညာရှင်များအဖဲွ့နှင့် ပညာေရးဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်းများ 
 

- အာဆီယံမဟာဗျူဟာနှင့်နိုင်ငံတကာေလ့လာေရးအဖွဲ့ကွန်ရက်  
 (အာဆီယံ-အိုင်အက်စ်အိုင်အက်စ် ကွန်ရက်) 

 
 
 
 
(ဃ) အသိအမှတ်ပြ ုမြ ုိ့ ပြ လူ့အဖဲွ့အစည်းဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ 
 

- အာဆီယံသိပ္ပံ၊အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပညာရှင်များအဖွဲ့ 
(အာဆီယံစီေအအက်စ်အီး) 

- အာဆီယံ အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကယ်ဒမီ (ေအေအအီးတီ) 
- အာဆီယံဓါတ်ခွဲခန်းသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း 

(ေအေအစီအယ်လအက်စ်) 
- အာဆီယံအိုးအိမ်နှင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (ေအေအပီအိတ်ချ်) 
- အာဆီယံေရာင်ခြ ည်ဖြ င့်ေဆးကုသသူအတတ်ပညာရှင်များအဖွဲ့ 

(ေအေအအာရ်)  
- အာဆီယံစစ်တုရင်အသင်းအဖွဲ့ချုပ် (ေအစီစီ) 
- အာဆီယံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအဖွဲ့ (ေအစီအီး) 
- အာဆီယံအမျိုးသမီးအသင်းအဖွဲ့များအဖွဲ့ချုပ် (ေအစီဒဗလျူအို) 
- အာဆီယံကန်ထရိုက်တာများအဖွဲ့ချုပ် (ေအစီအက်ဖ်) 
- အာဆီယံအလှကုန်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (ေအစီေအ) 
- အာဆီယံ- ဂျပန်ေကျာင်းသားေဟာင်းများေကာင်စီ (ေအအက်စ်စီအိုေဂျေအ) 
- အာဆီယံဆရာများေကာင်စီ(ေအစီတီ) 
- အာဆီယံစိတ်ပညာနှင့်စိတ်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်  
 (ေအအက်ဖ်ပီ အမ်အိတ်ချ်) 
- အာဆီယံစာရင်းကိုင်များအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်ေအ) 
- အာဆီယံလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကန်ထရိုက်တာများအဖွဲ့ချုပ် 

(ေအအက်ဖ်အီးအီးစီ) 
- အာဆီယံအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့ချုပ်(ေအအက်ဖ်အီးအို) 
- အာဆီယံေလေကြ ာင်းကလပ်အဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အက်ဖ်စီ) 
- အာဆီယံကုန်စည်ပို့ေဆာင်သူများအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အက်ဖ်ေအ) 
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- အာဆီယံနှလုံးေဖာင်ေဒးရှင်းများအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အိတ်ချ်အက်ဖ်) 
- အာဆီယံေမြ တိုင်းတာေရးနှင့်ပထဝီဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုအဖွဲ့ချုပ် 

(အာဆီယံအက်ဖ်အယ်လ်ေအဂျီ) 
- အာဆီယံသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးအသင်းများအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အမ်ေအ) 
- အာဆီယံငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အက်ဖ်) 
- အာဆီယံေဘာလုံးအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အက်ဖ်) 
- အာဆီယံသစ်ေတာထွက်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများအသင်း (ေအအက်ဖ်ပီအိုင်စီ) 
- အာဆီယံသစ်ေတာေကျာင်းသားများအသင်း (ေအအက်ဖ်အက်စ်ေအ) 
- အာဆီယံလက်မှုလုပ်ငန်းတိုးမြ ှင့်ေရးနှင့်ဖွံ့ ဖြ ိုးေရးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း 

(ေအအိတ်ချ်ပီေအဒီေအ) 
- အာဆီယံစွန်ေကာင်စီ(ေအေကစီ) 
- အာဆီယံဥပေဒအဖွဲ့အစည်း(ေအအယ်လ်ေအ) 
- အာဆီယံဥပေဒေကျာင်းသားများအဖွဲ့အစည်း (ေအအယ်လ်အက်စ်ေအ) 
- အာဆီယံဂီတလုပ်ငန်းများအဖွဲ့အစည်း (ေအအမ်အိုင်ေအ) 
- အာဆီယံအာရုံေကြ ာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (ေအအန်အက်စ်) 
- အာဆီယံသက်ကီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်း 

ညွန့်ေပါင်းအဖွဲ့  
- အာဆီယံမူးယစ်ေဆးဝါးကာကွယ်ေရးနှင့်အလွဲသုံးစားမှုတိုက်ဖျက်ေရး 

ဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်းများ 
- အာဆီယံအိုလီယိုဓါတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအဖွဲ့ (ေအအိုအမ်ဂျိီ) 
- အာဆီယံအရိုးအထူးကုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (ေအအိုေအ) 
- အာဆီယံကေလးအထူးကုအဖွဲ့ချုပ်(ေအပီအက်ဖ်) 
- အာဆီယံမသန်မစွမ်းအားကစားအဖွဲ့ချုပ်(ေအပီအက်စ်အက်ဖ်) 
- အာဆီယံဆိပ်ကမ်းများအသင်း(ေအပီေအ) 
- အာဆီယံကင်ဆာအသင်း(ေအတီအက်စ်) 
- အာဆီယံတန်ဘိုးဖြ တ်သူများအသင်း(ေအဗွီေအ) 
- အာဆီယံဟင်းရွက်ဆီများအသင်း(ေအဗွီအိုစီ) 
- အာရှေကျးလက်ေဒသလူ့အရင်းအမြ စ်ဖွံ့ ဖြ ိုးမှုအာရှမိတ်ဘက်အဖွဲ့(အာရှဒီ

အိတ်ချ် အာရ်အာရ်ေအ) 
- အာဆီယံလူငယ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ(စီေအဝိုင်စီ) 
- အာဆီယံအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ချုပ်(အက်ဖ်ေအစီအီး) 
- အာဆီယံပြ ည်သူ့ဆက်ဆံေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏အဖွဲ့ချုပ် 

(အက်ဖ်ေအပီအာရ်အို) 
- အာဆီယံသ ေ င်္ဘာပိုင်ရှင်များအဖွဲ့ချုပ်(အက်ဖ်ေအအက်စ်ေအ) 
- အေရှ့ေတာင်အာရှေဆးပညာအသင်းေကာ်မတီ 

(အမ်ေအအက်စ်အီးေအအန်) 
- အကိုက်အခဲေရာဂါဆိုင်ရာအာဆီယံအသင်း(အာရ်ေအေအ) 
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- လူ့အသိုက်အဝန်းနှင့်ပညာေရးဆိုင်ရာအေရှ့ေတာင်အာရှေဒသဆိုင်ရာဌာန 
(အက်စ်အီးေအအာရ်အိုင်စီအီး) 

- အေရှ့ေတာင်အာရှေလ့လာမှုေဒသဆိုင်ရာလဲလှယ်မှုေဖာင်ေဒးရှင်း 
(အက်စ်အီးေအအက်စ်အာရ်အီးပီ) 

- အာဆီယံနိုင်ငံများ၏တိရိစ္ဆာန်ေဆးကုအသင်းချုပ်(ဗွီအီးစီအိုအန်ေအစီ) 
 
(င) အခြ ားအာဆီယံနှင့်သက်ဆုိင်သည့်အဖဲွ့အစည်းများ 
 

- အာဆီယံနားပိုလ်(ေအအက်စ်အီးေအအန်ပီအိုအယ်လ်) 
- အာဆီယံအတွင်းရှိအစားအေသာက်သိပ္ပံနှင် ့နည်းပညာဆိုင်ရာဌာနများ၏ 

အသင်းချုပ်(အက်ဖ်အိုင်အက်ဖ်အက်စ်တီေအ) 
- အေရှ့ေတာင်အာရှငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ ဖြ ိုးမှုဌာန(အက်စ်အီးေအအက်ဖ်ဒီအီးစီ) 
- အာဆီယံလူ့အခွင့်အေရးယန္တရားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 
 

 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ - ၃ 
 
 
 
 

အာဆီယံအလံ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 အာဆီယံအလံသည် တည်ငြ မိ်မှု၊ ေအးချမ်းသာယာမှု၊ စည်းလံုးညီညွတ်မှုနှင့် 
စွမ်းရည်ထက် မြ က်မှုရှိသည့် အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြ ုပါသည်။ အလံတွင် 
ပါရှိသည့် အပြ ာေရာင် ၊ အနီေရာင် ၊ အဖြ ူေရာင်နှင့် အဝါေရာင်တို့မှာ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင ်
နိုင်ငံအားလုံး၏ နိုင်ငံေတာ်အလံများတွင် ပါရှိေသာ အဓိက အေရာင်များကို ကိုယ်စားပြ ု 
ထားခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည်။ 
 
 
 

 အပြ ာေရာင်မှာ ေအးချမ်းသာယာမှုနှင့် တည်ငြ ိမ်မှုတို့ကိုလည်းေကာင်း၊ အနီေရာင်မှာ 
ရဲရင့်မှု နှင့် စွမ်းရည်ထက်မြ က်မှုတို့ကိုလည်းေကာင်း ကိုယ်စားပြ ုပါသည်။ အဖြ ူေရာင်မှာ 
သန့်ရှင်းစင်ကြ ယ်မှုနှှင့် အဝါေရာင်မှာ သာယာဝေပြ ာမှုတို့ကို အထိမ်းအမှတ်ပြ ုပါသည်။ 
 
 
 

 စပါးနှံအစည်းမှာ အေရှ့ေတာင်အာရှေဒသရှိ နိုင်ငံအားလုံးပါဝင်ေသာ အာဆီယံ 
အဖွဲ့ကီးကို စတင် တည်ေထာင်ခဲ့သည့် ဖခင်နိုင်ငံများ၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုဖြ င့် ခိုင်မြ ဲစွာ 
လက်တွဲ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဆိုသည့် ေမျှာ်မှန်းချက်ကို ကိုယ်စားပြ ုခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး စက်ဝိုင်း 
ပုံသ ာန်မှာ အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီ ညွတ်မှုကို ကိုယ်စားပြ ုခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 
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 အာဆီယံအလံတွင်ပါရှိသည့် အေရာင်များအတွက် နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်မှာ 
ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်ပါသည် - 
  

 အပြ ာေရာင် - Pantone 19 – 4053 TC 
 အနီေရာင် - Pantone 18 – 1655 TC 
 အဖြ ူေရာင် - Pantone 11 – 4202 TC 
 အဝါေရာင် - Pantone 13 – 0758 TC 

 
 

 အာဆီယံအလံတွင်ပါရှိသည့် အဖြ ူေရာင်မှလဲွ၍ အခြ ားေသာ အေရာင်များမှာ 
အာဆီယံ သ ေ င်္ကတ၏ အေရာင်များကို ေရွးချယ်သတ်မှတ်ပြ းီ ပုံနှိပ်ထားခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည်။ 
ယင်းတို့မှာ - 
 

 အပြ ာေရာင် - Pantone 286 or Process Colour 100C 60M 0Y 6K 
 အနီေရာင် - Pantone Red 032 or Process Colour 0C 91M 87Y 
    0K 
 အဝါေရာင် - Pantone Process Yellow or Process Color 0C 0M 
    100Y 0K 
 

 အလံ၏ အလျားနှင့်အနံ အချိုးမှာ ၂း၃ ဖြ စ်ပြ းီ အလံ အရွယ်အစားများမှာ ေအာက်ပါ 
အတိုင်းဖြ စ် ပါသည် - 
 

 စားပွဲတင်အလံ     10  cm x   15 cm 
 အခန်းအတွင်းအသုံးပြ ုသည့်အလံ 100 cm x 150 cm 
 ကားအလံ     10  cm   x 30 cm 
 ေမြ ပြ င်တွင်လွှင့်ထူေသာအလံ  200 cm x 300 cm 
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ေနာက်ဆက်တဲွ - ၄ 

 
 
 

 
အာဆီယံံအမှတ်တံဆိပ် 

 
 
 

 
 
 
 

 အာဆီယံအမှတ်တံဆိပ်မှာ တည်ငြ ိမ်မှု၊ ေအးချမ်းသာယာမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် 
ရှင်သန် ထက်မြ က်မှုရှိသည့် အာဆီယံအဖွဲ့ကီးအဖြ စ် ကိုယ်စားပြ ုထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 
အမှတ် တံဆိပ်၏ အေရာင်များ - အပြ ာ ၊ အနီ ၊ အဖြ ူနှင့် အဝါတို့သည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ 
အားလုံး၏ အေမာက်ပုံများ၏ အဓိက အေရာင်များကို ကိုယ်စားပြ ုသည်။ 
 
 အပြ ာေရာင်မှာ ေအးချမ်းသာယာမှုနှင့် တည်ငြ ိမ်မှုတို့ကိုလည်းေကာင်း၊ အနီေရာင်မှာ 
ရဲရင့်မှုနှင့် ရှင်သန်ထက်မြ က်မှု တို့ကိုလည်းေကာင်း၊ အဖြ ူေရာင်မှာ သန့်ရှင်းစင်ကြ ယ်မှုနှင့် 
အဝါေရာင်မှာ သာယာဝေပြ ာမှုတို့ကို ကိုယ်စားပြ ုကြ ပါသည်။ 
 
 စပါးနှံများမှာ အေရှ့ေတာင်အာရှေဒသရှိ နိုင်ငံအားလုံးပါဝင်ေသာ အာဆီယံ 
အဖွဲ့ကီးကို စတင် တည်ေထာင်ခဲ့သည့် ဖခင်နိုင်ငံများ၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုဖြ င့် ခိုင်မြ ဲစွာ 
လက်တွဲ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဆိုသည့် ေမျှာ်မှန်းချက်ကို ကိုယ်စားပြ ုခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ စက်ဝိုင်း 
ပုံသ ာန်မှာ အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီ ညွတ်မှုကို ကိုယ်စားပြ ုခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 
 
 အာဆီယံအမှတ်တံဆိပ်အတွက် အေရာင်အမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက်မှာ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် -  
 
 အပြ ာေရာင် - Pantone 286 
 အနီေရာင် - Pantone Red 032 
 အဝါေရာင် - Pantone Process Yellow 
 
 အေရာင် (၄)မျိုး ပုံနှိပ်ရာတွင် အေရာင် သတ်မှတ်ချက်မှာ -  
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အပြ ာေရာင် - 100C 60M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K) 
 အနီေရာင် - 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K) 
 အဝါေရာင် - 0C 0M 100Y 0K  
  
 ကွင်းအတွင်း ေဖာ်ပြ ထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ သတ်မှတ်ထားရှိသည့် အေရာင် 
အတိုင်း အတာအတိုင်း မရရှိနိုင်သည့်အခါတွင် အသုံးပြ ုရန်ဖြ စ်သည်။ 
 
 အေရာင် အမျိုးအစား ေဖာ်ပြ ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များမှာ - 
 
 အပြ ာေရာင် - Pantone 204 -1 
 အနီေရာင် - Pantone 60 -1 
 အဝါေရာင် - Pantone 1- 3 တို့နှင့် တူညီမှုရှိရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 
 အာဆီယံ အမှတ်တံဆိပ်တွင် ေဖာ်ပြ ထားရှိသည့် “အာဆီယံ”ဟူသည့် အ င်္ဂလိပ် 
စာလုံးကို Helvetica စာလုံးပုံစံ (font type)၏ အေသးစာလုံးကို Bold Type ဖြ င့် 
အသုံးပြ ုေဖာ်ပြ ထားခြ င်း ဖြ စ်ပါသည်။ 


