အေရှ့ေတာင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း ပဋိညာဥ်စာတမ်း
နိဒါန်း
ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ၊ ကေမ္ဘာဒီးယားဘုရင့်နိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊
လာအိုိြပည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မေလးရှားနိုင်ငံ၊ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ၊
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊

စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊

ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံနှင့်

ဗီယက်နမ်

ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံေတာ်အ ကီးအကဲများ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အကီး
အကဲများက

ကိုယ်စားပ
ြ ုသည့်

ကျွနု်ပ်တို့

အေရှ့ေတာင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း

(အာဆီယံ) အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ ြပည်သူများသည် အာဆီယံ ေက
ြ ညာစာတမ်းကို ဗန်ေကာက် ြမို့၌ ထုတ် ြပန်၍ အသင်းစတင်
တည်ေထာင် ြပီးကတည်းက အာဆီယံ၏ ထင်ရှားေသာ ေအာင်ြမင်မှုများရရှိခဲ့မှုနှင့်
တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုကို ေကျနပ်အားရစွာ အသိအမှတ် ြပု၍လည်းေကာင်း၊
ဗီယန်ကျင်း လုပ်ငန်းအစီအစဥ်၊ အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်း ေရးဆွဲေရးဆိုင်ရာ
ကွာလာလမ်ပူေ ြကညာစာတမ်းနှင့် အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်း အေြခခံ ပုံ ြကမ်းဆိုင်ရာ
စီဘူးေက
ြ ညာစာတမ်းတို့တွင် အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်း ေရးဆွဲချမှတ်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ြက
သည်များကို အမှတ်ရ၍လည်းေကာင်း၊
ဆက်စပ်ေသာ ပထ၀ီအေနအထား၊ တူညီေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အတူတကွ
ေမျှာ်မှန်းသည့် ပန်းတိုင်ထားရှိ ြကေသာ အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများနှင့် ြပည်သူများ
အက
ြ ား အပ
ြ န်အလှန် အကျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းမှုနှင့် မှီခိုအားထားမှုများ တည်ရှိေနသည်ကို
အေလး ဂရုြပု၍လည်းေကာင်း၊
တစ်ခုတည်းေသာ အ ြမ င်၊ တစ်ခုတည်းေသာ အသွင်လက္ခဏာ၊ တစ်ခုတည်း
ေသာ ေကာင်းတူဆိုးဘက် "အသိုက်အ၀န်း" ဟူသည့် သေဘာထားဖ
ြ င့် ရည်မှန်းချက်
ထားရှိြပီး စည်းလုံးညီညတ
ွ ်က
ြ ၍လည်းေကာင်း၊
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ထာ၀ရ ြငမိ ်းချမ်းေသာ၊ ေအးချမ်းတည်ြငိမ်ေသာ၊ စီးပွားေရးစဥ်ဆက်မြပတ်
ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်၍ အတူတကွ သာယာ၀ေြပာပ
ြ းီ လူမှုဘ၀ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေသာ ေဒသ
အတွင်း ေနထိုင်သွားရန်နှင့် အဓိကအကျိုးစီးပွားများနှင့် လိုလားေမျှာ်မှန်းချက်များကို
တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ရန် တူညီေသာဆန္ဒနှင့် စုေပါင်းစိတ်ဆုံး ြဖတ်မှုတို့ြဖင့် ေပါင်းစည်း
ြက၍လည်းေကာင်း၊
ချစ်က
ြ ည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု၏ အေြခခံကျေသာ အေရးပါမှု
နှင့်

အချုပ်အ ြခာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှု၊

တန်းတူရည်တူရှိမှု၊

နယ်ေြမတည်တံ့ခိုင် ြမဲမှု၊

တစ်နိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းေရးကို တစ်နိုင်ငံက ၀င်ေရာက်မစွက်ဖက်မှု၊ တူညီဆန္ဒ ြဖင့်သာ
ဆုံးြဖတ်မှုနှင့် ပုံစံကွဲ ြပားေသာ်လည်း ညီညွတ်မှုရှိ ြခင်းဟူသည့် အေြခခံမူကီးများကို
ေလးစား၍လည်းေကာင်း၊
ဒီမိုကေရစီအေခ
ြ ခံမူများ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေကာင်းမွန်ေရး၊
လူ့အခွင့်အေရးနှင့် အေြခခံလတ
ွ ်လပ်ခွင့်များအား ေလးစားမှုနှင့် အကာအကွယ်
ေပးမှုများကို ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာ၍လည်းေကာင်း၊
ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် စဥ်ဆက်မ ြပတ်
ဖွံ့ြဖိုတိုးတက်မှုရှိေရးကို အာမခံချက်ရရှေစရန်နှင့် အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း ထူေထာင်မှု
လုပ်ငန်းစဥ်ကို ဗဟိုြပု၍ ြပည်သမူ ျား၏ ကယ်၀ချမ်းသာမှု၊ စား၀တ်ေနေရးဖူလုံမှုနှင့်
သက်သာေချာင်ချိမှုတို့ကို ေဆာင်ရွက် ြကရန် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်၍လည်းေကာင်း၊
ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ် စိန်ေခါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ထိေရာက်စွာ
တုံ ့ ြပန်နိုင်ရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံေရးအရ တည်တံ့ေသာ၊ စီးပွားေရးအရ ေပါင်းစည်းေသာ၊
လူမှုေရးအရ တာ၀န်ယူေသာ အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း ြဖစ်ေြမာက်ေစေရးအတွက်
ေဒသအတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုအင်အား ေတာင့်တင်းခိုင်မာေစရန် လိုအပ်သည်ဟု
ယုံ ြကည်၍လည်းေကာင်း၊
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ေဒသဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ မ် နှု ငှ ့် ေပါင်းစည်းမှုကို ပိုမိုြမငှ ့်တင်လျှက်
အထူးသဖ
ြ င့်
အတိုင်း

အာဆီယံကွန်ေကာ့(၂)

ဘာလီေ ြကညာချက်တွင်

အာဆီယံလုံ ြခုံေရးအသိုက်အ၀န်း၊

ေဖာ်ြပထားသည့်

အာဆီယံစီးပွားေရးအသိုက်အ၀န်းနှင့်

အာဆီယံလူမှု-ယဥ်ေကျးမှုအသိုက်အ၀န်းဟူသည့် မ ိုင် (၃)ရပ် ပါဝင်ေသာ အာဆီယံ
အသိုက်အ၀န်း ထူေထာင်ြခင်းြဖင့် အသိုက်အ၀န်း တည်ေထာင်မှုကို ပိုမိုထိေရာက်စွာ
ေဆာင်ရွက်ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်၍လည်းေကာင်း၊
အာဆီယံ၏ ဥပေဒဆိုင်ရာနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ မူေဘာင်ကို

ဤပဋိညာဥ်

စာတမ်းြဖင့် ထူေထာင်ရန် ဆုံးြဖတ် ြကသည်။
ဤကိစ္စ အလို့ငှာ အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံေတာ်အ ကီးအကဲများ
သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အကီးအကဲများသည် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ အာဆီယံ တည်ေထာင်
သည့် နှစ်(၄၀)ပ
ြ ည့် သမိုင်း၀င် အခမ်းအနားတွင် စုစည်းေတွ့ဆုံ ြကလျက် ဤ
ပဋိညာဥ်စာတမ်းအား သေဘာတူ ချမှတ်က
ြ ပါသည်။
အခန်း (၁)
ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အေြခခံမူများ
အပိုဒ် (၁)
ရည်ရွယ်ချက်များ
အာဆီယံ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ၁။

ေဒသအတွင်း ြငိမ်းချမ်းေရး၊ လုံြခုံေရးနှင့် တည်ြငိမ်ေရးကို ထိန်းသိမ်းရန်၊

ြငိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားသည့် အေလ့အထများ ပိုမိုခိုင်မာေစရန်၊
၂။

နိုင်ငံေရး၊ လုံ ြခုံေရး၊ စီးပွားေရးနှင့် လူမှုယဥ်ေကျးမှု ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကို

ပိုမို ြမှင့်တင်ြခင်းအားဖ
ြ င့် ေဒသဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ြမှင့်တင်ရန်၊
၃။

အေရှ့ေတာင်အာရှေဒသကို အဏုြမူလက်နက်ကင်းမဲ့ဇုန် အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊

ထို့အ ြပင် အဖျက် စွမ်းအားကးီ မားေသာ လက်နက်များ ကင်းမဲ့ေသာေဒသ အဖ
ြ စ်
လည်းေကာင်း ထိန်းသိမ်းထားရန်၊

4

၄။

အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ြပည်သူများအေနဖ
ြ င့် ကမ္ဘာတဝှမ်း တရား

မျှတ ြပီး ဒီမိုကေရစီ ြပည့်၀၍ ညီညွတ်မျှတသည့် ပတ်၀န်းကျင်တွင် ြငိမ်းချမ်းစွာ ေနထိုင်
နိုင်က
ြ ေစရန်၊
၅။

ကုန်စည်များ၊ ၀န်ေဆာင်မှုများနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း၍

စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ အလုပ်သမား
များ အဆင်ေ ြပ ေချာေမွ့စွာ ေရွှ့ေြပာင်းနိုင်ြပီး မတည်အရင်းအနှီးများ ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ
စီးဆင်းမှုရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုအတွက် ထိေရာက်စွာ အေထာက်
အကူ ြပုနိုငေ် သာ တည်ြငိမ်၍ ကယ်၀ချမ်းသာပ
ြ ီး အဆင့် ြမင့် ယှဥ် ြပိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်
စီးပွားေရး ေပါင်းစည်းမှု ြဖစ်ေပါ်ေစမည့် တစ်ခုတည်းေသာ ေစျးကွက်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု
ေဒသ ထူေထာင်ရန်၊
၆။

အပ
ြ န်အလှန်ကူညီမှုနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်းြဖင့် အာဆီယံေဒသအတွင်း

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ေလျာ့ပါးေစရန်နှင့် ဖွ့ံ ြဖိုးမှု ကွာဟချက်ကို ကျဥ်းေြမာင်းေစရန်၊
၇။

အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ အခွင့်အေရးနှင့် တာ၀န်များကို အေလးထားပ
ြ ီး

ဒီမိုကေရစီ ပိုမိုေတာင့်တင်းခိုင်မာေစရန်၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေကာင်းမွန်ေရးနှင့် တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တိုးတက်ေစရန်နှင့် လူ့အခွင့်အေရးနှင့် အေြခခံ လွတ်လပ်ခွင့်
များကို ကာကွယ် ြမှင်တ
့ င်ရန်၊
၈။

ဘက်စုံ လုံ ြခုံေရးအေခ
ြ ခံမူနှင့်အညီ ြခိမ်းေြခာက်မှုများ၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မှုခင်း

များနှင့် နယ်နိမိတ် ြဖတ်ေကျာ်စိန်ေခါ်မှုများကို ထိေရာက်စွာ တုံ ့ ြပန်ရန်၊
၉။

ေဒသအတွင်း သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ြခင်း၊ သဘာ၀

အရင်းအမ
ြ စ်များ ေရရှည်ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊ ယဥ်ေကျးမှုအေမွအနှစ်နှင့် အာဆီယံ
ြပည်သူများ၏ ဘ၀အရည်အေသွး ြမင့်မားမှုကို ထိန်းသိမ်းေစာင်ေ့ ရှာက် ြခင်းတို့ကို
အာမခံချက်ရရှိေစမည့် ေရရှည်ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုကို ြမှင့်တင်ရန်၊
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၁၀။ အာဆီယံ ြပည်သူများ၏ စွမ်းရည်ြမင့်မားေစေရးနှင့် အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း
ပိုမိုေတာင့်တင်းခိုင်မာေစေရးအတွက် ပညာေရးနှင့် ဘ၀တစ်သက်တာ သင် ြကားေရး
တွငလ
် ည်းေကာင်း၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာရပ် တွင်လည်းေကာင်း နီးကပ်စာွ ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် လူ့စမွ ်းအား အရင်းအမ
ြ စ်များကို ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်၊
၁၁။ လူ့ဖွံ့ ြဖိုးမှု၊ လူမှုဖူလုံမှုနှင့် တရားမျှတမှုအတွက် တန်းတူ အခွင့်အလမ်းများ
ရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်းြဖင့် အာဆီယံ ြပည်သူများ၏ လူေနမှုဘ၀နှင့် ေကာင်းကျိုး
ချမး် သာ တိုးတက်လာေစရန်၊
၁၂။ အာဆီယံ ြပည်သူများအတွက် လုံ ြခုံ၍ ေဘးကင်း ြပီး မူးယစ်ေဆး၀ါးကင်းစင်
သည့် ပတ်၀န်းကျင် ထူေထာင်ရာတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု ပိုမိုေတာင့်တင်းခိုင်မာ
လာေစရန်၊
၁၃။

အာဆီယံ ေပါင်းစည်းေရးနှင့် အသိုက်အ၀န်း ထူေထာင်ေရးလုပင် န်းစဥ်တငွ ် လူ့အဖွဲ့

အစည်း၏ က အားလုံးအေနဖ
ြ င့် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်၍ အကျိုးခံစားမှု ရရှိ ြကေစရန်
အားေပးြခင်းြဖင့် ြပည်သူများကို အေလးထားသည့် အဖွဲ့အစည်း ြဖစ်ေပါ်လာေစရန်၊
၁၄။ အာဆီယံ ေဒသအတွင်း ကွဲ ြပားခ
ြ ားနားေသာ ယဥ်ေကျးမှုနှင့် အေမွအနှစ်များကို
ပိုမိုထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက် ြခင်းြဖင့် အာဆီယံ၏ အသွင်လက္ခဏာကို ြမှင့်တင်ရန်၊
၁၅။

ပွင့်လင်းြပီး

ြမင်သာထင်သာရှိ၍

အများပါ၀င်နိုင်သည့်

ေဒသဆိုင်ရာ

ဖွဲ့စည်း

တည်ေဆာက်မှုအတွင်း အာဆီယံအေနဖ
ြ င့် ြပင်ပမိတ်ဘက်များနှင့် ဆက်ဆံေရးနှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးတွင် အာဆီယံ၏ ပင်မတွန်းအားြဖစ်သည့် တက်ကေသာ
အခန်းက နှင့် ဗဟိုအချက်အချာကျမှု တို့ကို ထိန်းသိမ်းရန်။
အပိုဒ် (၂)
အေြခခံမူများ
၁။

အပိုဒ် (၁) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်

ရာတွင် အာဆီယံနှင့် ယင်း၏ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည် အာဆီယံ၏ ေက
ြ ညာစာတမ်းများ၊
သေဘာတူစာချုပ်များ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ သေဘာတူညီချက်များ၊ စာချုပ်များနှင့် အခ
ြ ား
စာချုပ်စာတမ်းများပါ အေြခခံမူများကို ထပ်ေလာင်း အတည်ြပု၍ လိုက်နာမည်။
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၂။

အာဆီယံနှင့် ယင်း၏ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခခံမူများ

နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံအားလုံး၏ လွတ်လပ်မှု၊ အချုပ်အ ြခာအာဏာ
ပိုင်ဆိုင်မှု၊ တန်းတူရည်တူရှိမှု၊ နယ်ေြမတည်တံ့ခိုင် ြမဲမှုနငှ ့် အမျိုးသားေရး
လက္ခဏာများကို ေလးစားလိုက်နာခ
ြ င်း၊
(ခ)

ေဒသဆိုင်ရာ

ြငိမ်းချမ်းေရး၊

လုံ ြခုံေရးနှင့်

သာယာ၀ေြပာေရးကို

တိုးတက်ေစရန် အတူတကွ သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ် ေဆာင်ရွက် ြခင်းနှင့် စုေပါင်း
တာ၀န်ယူမှုရှိ ြခင်း၊
(ဂ)

ကျူးေကျာ် ြခင်း၊

အင်အားသုံး ြခင်း

သို့မဟုတ်

အင်အားသုံးရန်

ြခိမ်းေြခာက်ြခင်း သို့မဟုတ် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒနှင့် ကိုက်ညီမှု
မရှိသည့် အခ
ြ ားလုပ်ေဆာင်မှု မှန်သမျှကို စွန့်လွှတ်ြခင်း၊
(ဃ) အင
ြ င်းပွားမှုများကို ြငိမ်းချမ်းစွာ အေဖ
ြ ရှာသည့် နည်းလမ်းအေပါ်
အားထားခ
ြ င်း၊
(င)

အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ ြပည်တွင်းေရးတွင် ၀င်ေရာက်စွက်ဖက်မှု
မရှိ ြခင်း၊

(စ)

ြပင်ပမှ ၀င်ေရာက်စက
ွ ်ဖက်မ၊ှု ဖျက်လိုဖျက်ဆီးြပုမှုနငှ ့် ဖိအားေပးမှုများ
ကင်းရှင်းစွာြဖင့် အမျိုးသားေရး တည်ရှိမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့၀င် နိုင်ငံတိုင်း၏
အခွင့်အေရးကို ေလးစားခ
ြ င်း၊

(ဆ) အာဆီယံ၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားကို ြပင်းထန်စွာ ထိခုိကေ် စသည့် ကိစ္စရပ်များ
အေပါ် တိုင်ပင်ေဆွးေနွးမှုများကို ပိုမိုြပုလုပ်ြခင်း၊
(ဇ)

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေကာင်းမွနေ် ရး၊ ဒီမိုကေရစီ
အေခ
ြ ခံမူများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းသည့် အစိုးရရှိမှု
ဟူသည့် အေြခခံ သေဘာတရားများကို လိုက်နာြခင်း၊
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(စျ)

အေြခခံ လွတ်လပ်ခွင့်များ၊ လူ့အခွင့်အေရးများကို ြမငှ တ
့် င်ကာကွယ်ြခင်းနှင့်
လူမေှု ရး တရားမျှတမှု ြမှင့်တင်ြခင်းတို့ကို ေလးစားြခင်း၊

(ည) ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဥ်စာတမ်းနှင့် အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများမှ သေဘာတူ
လက်ခထ
ံ ားသည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်း စာနာ ေထာက်ထားမှု
ဥပေဒ အပါအ၀င် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဥပေဒကို ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာခ
ြ င်း၊
(ဋ)

အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်
မဟုတ်သည့်

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကေသာ််လည်းေကာင်း၊

အစိုးရမဟုတ်သည့်

အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကေသာ်လည်းေကာင်း အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏
အချုပ်အြခာအာဏာ၊ နယ်ေြမတည်တံ့ခိုငြ် မဲမှု၊ နိုင်ငံေရးနှင့် စီးပွားေရး
တည်ြငမိ မ် တ
ှု ့ုိ ကုိ ြခိမ်းေြခာက်သည့် မိမိ၏နယ်ေြမကို အသုံးချခ
ြ င်း အပါ
အဝင် မည်သည့် လုပ်ေဆာင်မှုမျိုး သို့မဟုတ် မူ၀ါဒတွငမ် ဆို ပါ၀င်ြခင်းကို
ေရှာင်ရှားခ
ြ င်း၊
(ဌ)

ကွဲြပားမှုများ ရှိေသာ်လည်း စည်းလုံးညီညွတ်ြခင်း စိတ်ဓာတ်ြဖင့် ဘုံတန်ဖိုး
ထားမှုအေပါ် အေလးထား၍ အာဆီယံ ြပည်သူများ၏ ကွဲြပားခ
ြ ားနားသည့်
ယဥ်ေကျးမှု၊ ဘာသာစကား၊ ကိးု ကွယသ
် ည့် ဘာသာတရားတိ့ုကုိ ေလးစားြခင်း၊

(ဍ)

နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရးနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ြပင်ပဆက်ဆံေရးတွင်
တက် ကစွာ ပါ၀င်ထိေတွ့ြခင်း၊ ဓမ္မဓိဠာန်ကျေသာ အေမ
ြ ာ်အြမင်ကျယ်ြခင်း၊
အများ ပါ၀င်နိုင်ြခင်းနှင့် ခွဲြခားမှုမရှိြခင်းတို့ကို ဆက်လက်ထနိ ်းသိမ်းြပီး
အာဆီယံကုိ ဗဟိုအချက်အချာကျေစခ
ြ င်း၊

(ဎ)

ေစျးကွကက
် ုိ အေခ
ြ ခံသည့် စီးပွားေရးတွင် စီးပွားေရးကတိက၀တ်များကို
ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးနှင့် ေဒသဆိုင်ရာ စီးပွားေရး
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ်မ၏
ှု အဟန့်အတားများကို အဆင့်ဆင့် ေလျာ့ချေရးတို့
အတွက် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ေရး သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်
အာဆီယံက ချမှတ်ထားသည့် ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း။
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အခန်း (၂)
ဥပေဒအရ ဥပဓိဂဏ
ု ရ
် မိှ ှု
အပိုဒ် (၃)
အာဆီယံ၏ ဥပေဒအရ ဥပဓိဂဏ
ု ရ
် မိှ ှု
အာဆီယံကုိ အစိုးရအချင်းချင်းဆိုင်ရာ အဖွ့ဲ အစည်းတစ်ခအ
ု ြဖစ် ဥပေဒေက
ြ ာင်းအရ
ဥပဓိဂဏ
ု ်ရမိှ ှုကုိ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းြဖင့် အပ်နှင်းလိုက်သည်။

အခန်း (၃)
အဖွဲ့၀င်ြဖစ်ြခင်း
အပိုဒ် (၄ )
အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ
အာဆီယအ
ံ ဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများမှာ ဘရူနိုငး် ဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ၊ ကေမ္ဘာဒီယားဘုရင့်နိုင်ငံ၊
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊

လာအိုြပည်သူ့ဒမီ ုိကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊

မေလးရှားနိုငင် ၊ံ

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊ ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံနှင့်
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့ ြဖစ်ြကပါသည်။

အပိုဒ် (၅)
အခွင့်အေရးနှင့် တာ၀န်များ
၁။

အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအရ တူညီသည့် အခွင့်အေရးနှင့်

တာ၀န်များ ရှိရပါမည်။
၂။

အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ အေနဖ
ြ င့် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ထိေရာက်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်နငှ ့် အဖွဲ့၀င်၏ တာ၀န်၀တ္တ ရားများအားလုံးကို လိုကန် ာေဆာင်
ရွက်ရန် သင့်ေလျာ်သည့် ြပည်တွင်းဥပေဒများ ြပဋ္ဌာန်းြခင်း အပါအ၀င် လိုအပ်သည့်
အစီအမံ အားလုံးကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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၃။

ပဋိညာဥ်စာတမ်းကို ြပင်းထန်စွာ ချုိ းေဖာက်ြခင်းြပုလျှင် သို့မဟုတ် လိုက်နာခ
ြ င်း

မရှိလျှင် ယင်းကိစ္စကို အပိုဒ် (၂၀) သို့ ရည်ညွှန်းရမည်။
အပိုဒ် (၆)
အဖွဲ့၀င်သစ်များအား လက်ခြံ ခင်း
၁။

အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်အြဖစ် ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းနှင့် ၀င်ခွင့်ြပုခ
ြ င်းအတွက် လုပ်ထုံး

လုပန် ည်းများကို အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီက သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၂။

အဖွဲ့၀င်သစ် ၀င်ခွင့်ြပုခ
ြ င်းကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ

အေပါ်အေခ
ြ ခံရမည် (က) အေရှ့ေတာင်အာရှဟု

အသိအမှတ်ြပုထားသည့်

ပထ၀ီေဒသအတွင်း

တည်ရှိသည့် ေနရာဖ
ြ စ်ြခင်း၊
(ခ)

အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံအားလုံးက အသိအမှတ်ြပုခ
ြ င်း၊

(ဂ)

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကို လိုက်နာရန် သေဘာတူညီြခင်း၊

(ဃ) အဖွဲ့၀င်၏ တာ၀န်၀တ္တ ရားများကို ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းနှင့် ထိုသို့ ေဆာင်ရွက်
လိသ
ု ည့် ဆန္ဒရှိြခင်း။
၃။

အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်အြဖစ် ၀င်ခွင့်ြပုခ
ြ င်းကို အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး

ေကာင်စီ၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းက တူညဆ
ီ န္ဒြဖင့် ဆုံးြဖတ်
ရမည်။
၄။

ေလျှာက်ထားသည့် နိုင်ငံက ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအား ေနာက်မှ ပါ၀င်ချုပ်ဆုိ

ေက
ြ ာင်း စာချွနလ
် ွှာကို လက်မတ
ှ ေ် ရးထိုးြခင်းြဖင့် အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံအြဖစ် ၀င်ခွင့်ြပု
ရမည်။
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အခန်း (၄)
အဖွဲ့အစည်းများ

၁။

အပိုဒ် (၇)
အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀း
အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းတွင် အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏

နိုင်ငံေတာ်အ ကီး

အကဲများ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အကီးအကဲများ ပါ၀င်ရမည်။
၂။

အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းသည် (က) အာဆီယံ၏ မူ၀ါဒ ချမတ
ှ ်ေပးသည့် အမ
ြ င့်ဆုံး အဖွဲ့အစည်း ြဖစ်ရမည်။
(ခ)

အာဆီယံ၏ ရည်မှန်းချက်များ လက်ေတွ့ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးနှင့်
စပ်လျဥ်းေသာ အဓိကကျသည့် ကိစ္စရပ်များ အေပါ်တွင် လည်းေကာင်း၊
အသင်း၀င်နုိငင် မံ ျား၏ အကျုိ းစီးပွားအတွက် အေရးကးီ ေသာ ကိစရ
္စ ပ်များ
အေပါ်တွင်

လည်းေကာင်း၊

အာဆီယံ

လုပင် န်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး

ေကာင်စီ၊ အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီများနှင့် အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင့်
က အလိုက် အဖွ့ဲ အစည်းများက တင်ြပလာသည့် ကိစ္စရပ်များ အေပါ်တွင်
လည်းေကာင်း ေဆွးေနွးြခင်း၊ မူ၀ါဒပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မေှု ပးြခင်းနှင့်
ဆုံးြဖတ်ြခင်း ြပုရမည်။
(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ ေကာင်စီအသီးသီးမှ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကီးများအား ယာယီ
၀န် ကီးအဆင့်အစည်းအေ၀းများ ကျငး် ပရန် လမ်းညွှန်ြခင်းနှင့် အသိုက်
အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုထက်မက ေကျာ်လနွ ် သက်ေရာက်မှုရှိသည့် အာဆီယံနငှ ့်
ပတ်သက်ေသာ အေရးကီးေသာ ကိစရ
္စ ပ်များကို အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ရန်
ညွှန်ြကားရမည်။ အဆိုပါ အစည်းအေ၀းများကျင်းပရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များကို အာဆီယံ လုပင် န်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီက ချမတ
ှ ်
ေပးရမည်။

11

(ဃ) အာဆီယံနိုင်ငံများအေပါ် ထိခိုက်မှုရှိမည့် အေရးေပါ် အေြခအေနများကို
ကိုင်တွယ် ေဆာင်ရွက်ရန် သင်ေ့ လျာသ
် ည့် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မှုများ
ြပုလုပ်ရမည်။
(င)

ဤပဋိညာဥ် စာတမ်း၏ အခန်း (၇) နှင့် အခန်း (၈) တွင် ရည်ညွှန်း
ထားေသာ ကိစ္စရပ်များအေပါ် အဆုံးအဖ
ြ တ် ေပးရမည်။

(စ)

အာဆီယံ ၀န် ကီးအဆင့်က အလိုက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခ
ြ ားေသာ
အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းများ

ထူေထာင်ြခင်းနှင့်

ဖျက်သိမ်းြခင်းအေပါ်

ခွင့်ြပုချက် ေပးရမည်။
(ဆ)

၀န် ကးီ အဆင့်အတန်းရှိသည့် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ကို အာဆီယံ
နိုင်ငံြခားေရး၀န် ကီးများ အစည်းအေ၀း၏ ေထာက်ခံချက်အရ နိုင်ငံေတာ်
အကးီ အကဲများ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အကးီ အကဲများ၏ ယုံြကည်အားရ
နှစ်ြခိုက်မှုြဖင့် လုပင် န်းေဆာင်ရွက်ရန် ခန့်အပ်ရမည်။

၃။

အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းများကို (က) တစ်နှစ်လျှင် နှစ် ကမိ က
် ျငး် ပပ
ြ ီး အာဆီယံဥက္က ဌ ရာထူးကို ရယူထားသည့်
နိုင်ငံက အိမ်ရှင်နိုင်ငံအြဖစ် လက်ခံ ကျင်းပရမည်။
(ခ)

လိအ
ု ပ်သည့် အခါတိုင်း အထူး သို့မဟုတ် ယာယီအစည်းအေ၀းများကို
အာဆီယံဥက္က ဌ

ရာထူးကို

ရယူထားသည့်

နိုင်ငံက

ဥက္က ဌအဖ
ြ စ်

ေဆာင်ရွက်၍ အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများမှ သေဘာတူသည့် သတ်မှတ်
ေနရာတွင် ကျင်းပရမည်။
အပိုဒ် (၈)
အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီ
၁။

အာဆီယံ လုပင် န်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီတွင် အာဆီယံ နိုင်ငြံ ခားေရး၀န်ကီးများ

ပါ၀င်ရမည်ြဖစ်ြပီး တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး အစည်းအေ၀း နှစ် ကမိ ် ကျင်းပရမည်။
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၂။

အာဆီယံ လုပင် န်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီသည် (က) အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းများ ကျင်းပေရးအတွက် ြပင်ဆင်ရမည်။
(ခ)

အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀း၏ သေဘာတူညခီ ျကမ် ျားနှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်
များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် ညှိနိှုငး် ေဆာင်ရွကရ
် မည်။

(ဂ)

မူ၀ါဒေရးရာ ဆီေလျာ်ညီညွတ်မှု၊ ထိေရာက်မှုနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ မ် တ
ှု ့ုိ ကုိ
တိုးြမငှ ရ
့် န် အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီများနှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်
ရမည်။

(ဃ) အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီများ၏ အစီရင်ခစံ ာများကို အာဆီယံ
ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းသို့ တင်ြပေရးအတွက် ညှိနိှုငး် ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
(င)

အတွင်းေရးမှူးချုပ်၏ အာဆီယံလုပ်ငန်း နှစပ် တ်လည် အစီရင်ခံစာကို
ေလ့လာ သုံးသပ်ရမည်။

(စ)

အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် အခ
ြ ားသက်ဆငုိ သ
် ည့် အဖွ့ဲ အစည်းများ၏
လုပ်ငန်းတာ၀န်များနှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ အတွင်းေရးမှူးချုပ်၏
အစီရင်ခံစာကို ေလ့လာသုံးသပ်ရမည်။

(ဆ) အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် အာဆီယံ ဒုတိယ
အတွင်းေရးမှူးချုပ်များ ခန့်အပ်ြခင်း၊ တာ၀န်မှ ရပ်စဲြခင်းများကို အတည်ြပု
ေပးရမည်။
(ဇ)

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် အခ
ြ ားလုပ်ငန်း တာ၀န်များ
သို့မဟုတ် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းမှ ေပးအပ်သည့် အခ
ြ ားလုပ်ငန်း
တာ၀န်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၃။

အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီကို သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်

အရာရှိ ကီးများက အေထာက်အကူ ြပုေပးရမည်။
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အပိုဒ် (၉)
အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီများ
၁။

အာဆီယံ

အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီများတွင်

အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီ၊

အာဆီယံ

အာဆီယံ

နိုင်ငံေရးနှင့်လုံြခံုေရး

စီးပွားေရးအသိုက်အ၀န်းေကာင်စီနှင့်

အာဆီယံ

လူမေှု ရး-ယဥ်ေကျးမှု အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီတို့ ပါ၀င်ရမည်။
၂။

အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုစီ၏ ပတ်သက်ရာနယ်ပယ် ေအာက်တွင်

သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံ ၀န်ကးီ အဆင့်က အလိုက် အဖွ့ဲ အစည်းများ ပါ၀င်ရမည်။
၃။

အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီ အစည်းအေ၀း တစ်ခုစီအတွက် မိမတ
ိ ့ုိ နိုင်ငံကို

ကိုယ်စားပ
ြ ု တက်ေရာက်မည့်သူများကို အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ အသီးသီးက သတ်မှတ်ေပး
ရမည်။
၄။

အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်း မ ိုင်(၃) ရပ်မှ မ ုိ င်တစ်ရပ်စ၏
ီ ရည်ရွယ်ချက်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုစီသည် (က) အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀း၏ သက်ဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်များကို
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

မိမိပတ်သက်ရာ နယ်ပယ်ေအာက်ရှိ က အသီးသီး၏ လုပင် န်းများကို
လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ား အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီများနှင့် ဆက်နွယ်ေနသည့်
ကိစမ္စ ျားအေပါ်တွငလ
် ည်းေကာင်း ညှိနိှုင်းေပးရမည်။

(ဂ)

မိမိပတ်သက်ရာ နယ်ပယ်ေအာက်ရှိ ကိစ္စရပ်များအတွက် အာဆီယံ ထိပသ
် ီး
အစည်းအေ၀းသို့ အစီရင်ခစံ ာများနှင့် ေထာက်ခံချက်များ တင်သွင်းရမည်။

၅။

အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုစီသည် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုးံ နှစ် ကိမ်

အစည်းအေ၀းကျင်းပပ
ြ ီး

အာဆီယံဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်

ေဆာင်ရွက်သည့်

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏

သင့်ေတာ်သည့် ၀န် ကီးက ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆။

အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီ တစ်ခုစီကို သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိ ကီး

များက အေထာက်အကူြပုရမည်။
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အပိုဒ် (၁၀)
အာဆီယံ ၀န် ကီးအဆင့််က အလိက
ု ် အဖွဲ့အစည်းများ
၁။

အာဆီယံ ၀န်ကးီ အဆင့်က အလိုက် အဖွဲ့အစည်းများသည် (က) ယင်းတို့နှင့် သက်ဆငုိ ်ေသာ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အညီ
လုပင် န်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းက ချမတ
ှ သ
် ည့် သေဘာတူညခီ ျကမ် ျားနှင့်
ဆုံးြဖတ်ချက်များကို မိမိတ့ုိ ပတ်သက်ရာနယ်ပယ်အလိုက် အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

အာဆီယံေပါင်းစည်းေရးနှင့် အသိုက်အ၀န်းထူေထာင်ေရးကို အေထာက်
အကူြပုရန် က အသီးသီးတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ မ် မှု ျား တိုးြမှင့်ရမည်။

(ဃ) အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီ အသီးသီးသို့ အစီရင်ခံစာနှင့် ေထာက်ခံ
ချကမ် ျား တင်သွင်းရမည်။
၂။

အာဆီယံ ၀န်ကးီ အဆင့်က အလိုက် အဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည် ေနာက်ဆက်တွဲ (၁)

တွင်ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အဆင်ြမင့်
အရာရှိ ကီးများနှင့် အေထာက်အကူြပုေရး အဖွဲ့အစည်းများကို မိမပိ တ်သက်ရာနယ်ပယ်
ေအာက်တွင် ထားရှိနိုင်သည်။ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ြပင်ဆင်ချကမ် ျားဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်းချက်
အား ရည်ညွှန်းကိုးကားြခင်းမပ
ြ ုဘဲ အမ
ြ တ
ဲ မ်းကိုယစ် ားလှယ်များေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခံ
ချက်အရ အဆိုပါေနာက်ဆက်တွဲကုိ အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချုပ်က ေခတ်နှင့်ေလျာ်ညီ
ေအာင် ြပင်ဆင်နိုင်သည်။
အပိုဒ် (၁၁)
အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်နှင့် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရုံး
၁။

အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ကို အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းက အာဆီယံ

အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားများထဲမှ သက်တမ်းထပ်မတ
ံ းုိ ခွင့် မရှိသည့် (၅)နှစ် သက်တမ်း
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အတွက် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ရန် နိုင်ငံအက္ခရာစဥ်အလိုက် အလှည့်ကျဖ
ြ င့် သိကာ္ခ
သမာဓိရှိမှု၊ စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိမှုအြပင် အသိပညာဆိုင်ရာ အေတွ့အကံုရှိမနှု ငှ ့် ကျားမ
တန်းတူရှိမှုကို အေြခခံ၍ ထည့်သွင်း စဥ်းစားကာ ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရမည်။
၂။

အတွင်းေရးမှူးချုပ်သည် (က) ဤ ပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ သက်ဆုိငရ
် ာ အာဆီယံ စာချုပ်
စာတမ်းများ၊ ပရိုတိုေကာ စာချုပ်များနှင့် အခိုင်အမာ လက်ခံကျင်းသုံး
ေနေသာ ကျငစ့် ဥ်များနှင့်အညီ ဤအဆင့်ြမင့်ရုံး၏ တာ၀န်၀တ္တ ရားများကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

အာဆီယံစာချုပ်များနှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်
အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစရန်၊ ြကည့်ရှုစိစစ်ရန်နှင့် အာဆီယ၏
ံ လုပ်ငန်းနှစ်ပတ်
လည် အစီရင်ခစံ ာကို အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းသို့ တင်ြပရမည်။

(ဂ)

အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀း၊ အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီများ၊
အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စ၊ီ အာဆီယံ ၀န် ကီးအဆင့်
က အလိုက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံအစည်း
အေ၀းများတွင် ပါ၀င်တက်ေရာက်ရမည်။

(ဃ)

အတည်ြပုထားသည့် မူ၀ါဒပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အတွင်းေရး
မှူးချုပ်သို့ ေပးအပ်ထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့်အညီ ြပင်ပအဖွဲ့
အစည်းများနှင့် ြပုလုပ်သည့် အစည်းအေ၀းများတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
နှင့် အာဆီယံ၏ သေဘာထားအမ
ြ င်ကို တင်ြပြခင်း ြပုရမည်။

(င)

ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချုပ်များ ခန့်အပ်ြခင်းနှင့် ရပ်စဲြခင်းအတွက် အာဆီယံ
လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး

ေကာင်စီသို့

အတည်ြပုချက်

ရယူရန်

ေထာက်ခံ တင်ြပရမည်။
၃။

အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်သည် အာဆီယံ၏ အုပခ် ျုပ်မှုဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်

လည်း ြဖစ်ရမည်။
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၄။

အတွင်းေရးမှူးချုပ်ကို

ဒုတိယ၀န် ကီး

ရာထူး

အဆင့်ရှိေသာ

ဒုတယ
ိ

အတွင်းေရးမှူးချုပ် (၄)ဦးက ကူညီရမည်။ ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချုပ်များက ယင်းတို့၏
လုပင် န်းတာ၀န် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အတွင်းေရးမှူးချုပ်သို့ တာ၀န်ခံရပါမည်။
၅။

ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချုပ်(၄)ဦးသည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်နှင့် တစ်နိုင်ငံ

သားတည်း မဖ
ြ စ်ေစရသည့်အြပင် မတူညီသည့် အာဆီယံအဖွဲ့၀င် (၄) နိုင်ငံမှ ြဖစ်ရမည်။
၆။

ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချုပ် (၄)ဦး အဖ
ြ စ် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်သူများတွင် (က) ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချုပ်(၂)ဦးမှာ သက်တမ်းထပ်မတ
ံ းုိ ခွင့် မရှိသည့်
(၃)နှစ် သက်တမ်းအတွက် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ရန်ြဖစ်ြပီး အက္ခရာစဥ်
အလိုက် အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံသားများထဲမှ သိက္ခာသမာဓိရှိမှု၊
အရည်အချင်း ြပည့်၀မှု၊ စွမ်းေဆာင်နိုင်မှု၊ အေတွ့အကံုရှိမ၊ှု ကျားမ
တန်းတူရည်တူရှိမှု အေပါ် အေြခခံ၍ ေရွးချယ်ရမည်။
(ခ)

ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချုပ်(၂)ဦးမှာ (၃)နှစသ
် က်တမ်းအတွက် တာ၀န်
ထမ်းေဆာင်ရန်ြဖစ်ြပီး ေနာက်ထပ်သက်တမ်း (၃) နှစတ
် စ် ကမိ တ
် ုိး၍ ခန့်ထား
နိုင်သည်။ ယင်း ဒုတိယ အတွင်းေရးမှူးချုပ် (၂)ဦးကို အရည်အချင်းအေပါ်
မူတည်၍ ခန့်ထားရမည်။

၇။

အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရုံးတွင် အတွင်းေရးမှူးချုပ်နှင့် လိုအပ်ေသာ ၀န်ထမ်းများ
ပါ၀င်ရမည်။

၈။

အတွင်းေရးမှူးချုပ်နှင့် ၀န်ထမ်းများသည် (က) တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ရာတွင် သိက္ခာသမာဓိရှိမှု၊ စွမး် ရည်ြပည့်၀မှု၊ အရည်အချင်း
ြပည့်မီမှုတို့တွင် အမ
ြ င့်မားဆုံးေသာ စံများကို ထိမ်းသိမ်း ထားရမည်။
(ခ)

အာဆီယံြပင်ပရှိ မည်သည့်အစိုးရ သို့မဟုတ် ပုဂု္ဂိ လ်များ၏ ညွှန်ြကားချက်
များကိုမျှ ေတာင်းခံြခင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရယူြခင်း မရှိေစရ။
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(ဂ)

အာဆီယံအေပါ်တွင်သာ တာ၀န်ခံရမည်ြဖစ်ေသာ အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချုပ်
ရုံး၏ တာ၀န်ရှိသူများသည် ယင်းတို့၏ ရာထူးအဆင့်အတန်းအေပါ် ထိခုိက်
ေစမည့် မည်သည့် အပ
ြ ုအမူမျိုးကိုမဆို ြပုလုပ်ြခင်းမှ ေရှာင်က
ြ ဥ်ရမည်။

၉။

အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံတိုင်းသည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်နှင့် ၀န်ထမ်းများ၏

တာ၀န်ထမ်းေဆာင်မှု အပိုင်းတွင် အာဆီယံ၏ ၀ိေသသလက္ခဏာတိ့ု ကုိ ေလးစား
ရမည်ြဖစ်ြပီး ယင်းတို့၏ တာ၀န်ထမ်းေဆာင်မှုအေပါ် ြသဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ေအာင် ကိုးပမ်းြခင်း
မပ
ြ ုရ။

အပိုဒ် (၁၂)
အာဆီယံ အမ
ြ ဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ ေကာ်မတီ
၁။

အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံတိုင်းသည် ဂျာကာတာမ
ြ ို့တွင် သံအမတ် ကးီ အဆင့်ရှိ

အာဆီယံ၏ အမ
ြ ဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကို ခန့်အပ်ထားရှိရမည်။
၂။

အမ
ြ တ
ဲ မ်းကိုယစ် ားလှယ်များ

စုေပါင်းပါ၀င်ေသာ

အမ
ြ ဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ

ေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းြပီး ထိုေကာ်မတီသည် (က) အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီများနှင့် အာဆီယံ ၀န်ကီးအဆင့်က
အလိုက် အဖွဲ့အစည်းများကို အေထာက်အကူြပုရမည်။
(ခ)

အာဆီယံ အမျိုးသားအဆင့် အတွငး် ေရးမှူးရုံးများနှင့် အခ
ြ ား အာဆီယံ
၀န် ကီးအဆင့်က အလိုက်

အဖွ့ဲ အစည်းများနှင့်

ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်

ရမည်။
(ဂ)

လုပ်ငန်းပိုင်းနှင့် သက်ဆုိငေ် သာ ကိစရ
္စ ပ် အားလုးံ အေပါ်တွင် အာဆီယံ
အတွင်းေရးမှူးချုပ်နှင့် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရုံးတို့ကို ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြပုရမည်။
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(ဃ) အာဆီယံ၏ ြပင်ပမိတ်ဖက်များနှင့် အာဆီယံ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး
တွင် ပံ့ပိုးကူညီရမည််။
(င)

အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီက သတ်မှတ်ထားသည့်
အခ
ြ ား တာ၀န်များကို ထမ်းေဆာင်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၃)
အာဆီယံ အမျိုးသားအဆင့် အတွင်းေရးမှူးရုံးများ

အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံတိုင်းသည် အာဆီယံ အမျိုးသားအဆင့် အတွင်းေရးမှူးရုံးကို
ဖွဲ့စည်း တည်ေထာင်ရမည်။ ထိုရုံးသည် __
(က) အမျိုးသားအဆင့် ဆက်သွယ်ရာ ဗဟိုဌာနအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

အမျိုးသားအဆင့် အာဆီယေံ ရးရာ ကိစ္စရပ်အားလုံးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်
အလက်များ သိုမှီးရာ ဌာနအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

အမျိုးသားအဆင့်တွင် အာဆီယံ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်မှုအတွက် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

(ဃ) အမျိုးသားအဆင့် အာဆီယအ
ံ စည်းအေ၀း ကျငး် ပရန် ြပင်ဆင်မမှု ျားတွင်
ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ပံ့ပိုးြခင်းြပုရမည်။
(င)

အမျိုးသားအဆင့်တွင် အာဆီယံ၏ ဥပဓိရုပ်နှင့် အာဆီယံကုိ အများသိရှိ
ေစရန် တိုးြမှင့်ြပုလုပရ
် မည်။

(စ)

အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း ထူေထာင်ရာတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
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အပိုဒ် (၁၄)
အာဆီယံ လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာအဖွဲ့
၁။

အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် ပါ၀င်သည့် လူ့အခွင့်အေရးနှင့် အေခ
ြ ခံလွတ်လပ်

ခွင့်များ တိုးြမှင့်ေရးနှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အေခ
ြ ခံမူများ
နှင့်အညီ အာဆီယံသည် အာဆီယံ လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာအဖဲွဲ့ကို တည်ေထာင်ရမည်။
၂။

အာဆီယံ လူ့အခွင့်အေရးဆိုငရ
် ာအဖွဲ့သည် အာဆီယံ နိုင်ငံြခားေရး၀န်ကးီ များ

အစည်းအေ၀းက ဆုံးြဖတ်သတ်မတ
ှ ေ် ပးေသာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လုပင် န်း
ေဆာင်ရွက် ရမည်။

အပိုဒ် (၁၅)
အာဆီယံေဖာင်ေဒးရှင်း
၁။

အာဆီယေံ ဖာင်ေဒးရှင်းသည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ကို အေထာက်အကူြပု

ရမည့်အြပင် အာဆီယံ၏ ဥပဓိရပု က
် ုိ လူအများ ပိုမိုသိရှိေစခ
ြ င်း၊ အာဆီယံအတွင်း
ြပည်သလ
ူ ူထုအြကား အပ
ြ န်အလှန် ဆက်ဆံမှုြပုခ
ြ င်း၊ စီးပွားေရး က ၊ လူမှုေရး အသင်း
အဖွဲ့များ၊ တက္က သိုလ်အသိုက်အ၀န်းနှင့် အခ
ြ ား သက်ဆိုင်သူများနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အာဆီယအ
ံ သိုကအ
် ဝန်း ထူေထာင်ြခင်းကို အေထာက်အကူြပုမည့်
သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း ြပုရမည်။
၂။

အာဆီယံေဖာင်ေဒးရှင်းသည်

အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချုပ်ကို

တာ၀န်ခံရမည်။

အတွင်းေရးမှူးချုပ်သည် အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရးေကာင်စီ မှတစ်ဆင့် အာဆီယံ
ေဖာင်ေဒးရှငး် ၏ အစီရင်ခစံ ာကို အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းသို့ တင်ြပရမည်။
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အခန်း (၅)
အာဆီယံနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ
အပိုဒ် (၁၆)
အာဆီယံနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ
၁။

အာဆီယံသည် အဓိကအားဖ
ြ င့် အာဆီယပံ ဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များနှှင့်

အေခ
ြ ခံမူများကို အေထာက်အကူြပုေသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ေဆာင်
ရွကန် ငုိ ်သည်။ အဆိုပါ ဆက်နွယ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ေနာက်ဆက်တဲွ (၂) တွင်
စာရင်းြပုစု ေဖာ်ြပထားပါသည်။
၂။

ယင်းသို့ ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ လုပ်ထးံု လုပန် ည်းများနှင့် စံသတ်မှတ်

ချက်များကို အာဆီယံအတွငး် ေရးမှူးချုပ်၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် အာဆီယံ အမ
ြ တ
ဲ မ်း
ကိုယ်စားလှယ်များ ေကာ်မတီက သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းေပးရမည်။
၃။

အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချုပ်သည် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ြပင်ဆင်ချက်ဆိုင်ရာ

ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ရည်ညွှန်းကိုးကားခ
ြ င်းမပ
ြ ုဘဲ အာဆီယံ အမ
ြ ဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ
ေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခံချကြ် ဖင့် ေနာက်ဆက်တွဲ (၂) စာရင်းကို ေခတ်နှင့် ေလျာ်ညေီ အာင်
ြပင်ဆင်နိုင်သည်။

အခန်း (၆)
ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် အခွင့်အေရးများ
အပိုဒ် (၁၇)
အာဆီယံ၏ ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် အခွင့်အေရးများ
၁။

အာဆီယံသည်

အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏

ပိုင်နက်နယ်ေြမများအတွင်း

ယင်း၏

ရည်ရွယ်ချက်များ ြပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန်အတွက် လိုအပ်သည့်
ကင်းလွတခ် ွင့်များနှင့် အခွင့်အေရးများကို ခံစားရမည်။
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၂။

ကင်းလွတခ် ွင့်များနှင့် အခွင့်အေရးများကို အာဆီယနံ ှင့် အိမ်ရှင်အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ

တို့အြကား သီးြခားသေဘာတူညီချက်များဖ
ြ င့် ေရးဆွဲ ချမတ
ှ ်ရမည်။
အပိုဒ် (၁၈)
အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချုပ်နှင့် အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချုပ်ရုံးမှ ၀န်ထမ်းများ၏
ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် အခွင့်အေရးများ
၁။

အာဆီယံ၏ တရား၀င်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွကေ် သာ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၀င်

နိုင်ငံများတွင် အာဆီယံကုိ ကိုယ်စားပ
ြ ုေဆာင်ရွက်ေသာ အာဆီယအ
ံ တွင်းေရးမှူးချုပ်နငှ ့်
အာဆီယံအတွင်းေရးမှူးချုပ်ရုံး ၀န်ထမ်းများသည် ယင်းတို့၏ လုပင် န်းများကို လွတ်လပ်စွာ
ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်သည့် ကင်းလွတခ် ွင့်များနှင့် အခွင့်အေရးများကို
ခံစားရမည်။
၂။

ဤအပိုဒ်ပါ ကင်းလွတခ် ွင့်များနှင့် အခွင့်အေရးများကို သီးြခားအာဆီယံ သေဘာ

တူညခီ ျက်ြဖင့် ေရးဆွဲချမှတ်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၉)
အာဆီယံ တာ၀န်ကို ထမ်းေဆာင်ေသာ အမ
ြ ဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၀န်ထမ်းများ၏
ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် အခွင့်အေရးများ
၁။

အာဆီယံ၏ တရား၀င်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွကေ် သာ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၀င်

နိုင်ငံများတွင် အာဆီယံကုိ ကိုယ်စားပ
ြ ု ေဆာင်ရွက်ေသာ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ အမ
ြ ဲတမ်း
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၀န်ထမ်းများအား ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
လိအ
ု ပ်သည့် ကင်းလွတခ် ွင့်များနှင့် အခွင့်အေရး များ ခံစားရမည်။
၂။

အာဆီယံ တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ေနက
ြ ေသာ အမ
ြ ဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၀န်ထမ်း

များ၏ ကင်းလွတခ် ငွ ့်များနှင့် အခွင့်အေရးများကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် သံတမန် ဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာ
ဗီယင်နာ ကွန်ဗင်းရှင်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိငရ
် ာ အာဆီယအ
ံ ဖွဲ့၀င်နိုငင် ၏
ံ
ြပည်တွင်း ဥပေဒနှင့်အညီ ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ရမည်။
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အခန်း (၇)
ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း
အပိုဒ် (၂၀)
တိုင်ပင်ေဆွးေနွးြခင်းနှင့် တူညီဆန္ဒြဖင့် ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁။

အေြခခံမူတစ်ရပ်အြဖစ် အာဆီယတ
ံ ွင် ဆုံးြဖတ်ချက် ချမတ
ှ မ် က
ှု ုိ တိုင်ပင် ေဆွးေနွး

ြခင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင် အားလုံး၏ တူညီဆန္ဒေပါ်တွင် အေြခြပုရမည်။
၂။

အဖွဲ့၀င်အားလုံး၏ တူညီဆန္ဒကို မရရှိနိုင်ေသာအခါ မည်သို့ သီးသန့် ဆုံးြဖတ်ချက်

ချမတ
ှ ရ
် မည်ကုိ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းက ဆုံးြဖတ်နိုင်သည်။
၃။

ဤအပိုဒ်၏ စာပိုဒ်(၁)နှင့် (၂) ပါ မည်သည့်ြပဋ္ဌာန်းချက်ကမျှ သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံ

ဥပေဒေရးရာ စာချုပ်စာတမ်းတွင် ပါ၀င်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမတ
ှ သ
် ည့် နည်းလမ်းများကို
ထိခိုက်မှု မရှိေစရ။
၄။

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကို ြပင်းထန်စွာချိုးေဖာက်ြခင်း သို့မဟုတ် လိုက်နာေဆာင်ရွကြ် ခင်း

မရှိပါက ယင်းကိစ္စကို အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေ၀းသို့ တင်ြပ အဆုံးအဖ
ြ တ် ခံယူရမည်။
အပိုဒ် (၂၁)
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
၁။

အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းေကာင်စီ အသီးသီးသည် မိမိ၏ လုပ်ထးံု လုပန် ည်းများကို

ြပဋ္ဌာန်းရမည်။
၂။

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အဖွဲ့၀င်အား

လုံး တူညီဆန္ဒရှိပါက အာဆီယံအနုတ်ပုံစံ (ASEAN Minus X)(အာဆီယံမိုင်းနပ်စ်အိတ်စ်)
နည်းလမ်း အပါအ၀င် အဆင်ေြပ လွယ်ကူေသာ ပါ၀င်ေဆာင်ရက
ွ ်မှု ပုံစံကို အသုံး
ြပုနိုင်သည်။
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အခန်း (၈)
အင
ြ င်းပွားမှုများကို ေြဖရှင်းြခင်း
အပိုဒ် (၂၂)
အေထွေထွမူများ
၁။

အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည် အင
ြ င်းပွားမှု အားလုံးကို ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးြခင်း၊ တိုင်ပင်

ေဆွးေနွးြခင်း၊ ေစ့စပ်ေဆွးေနွးြခင်းနည်းြဖင့် အချိန်မီ ြငမိ ်းချမး် စွာ ေြဖရှင်းနိုင်ေစရန်
ကိုးပမ်းရမည်။
၂။

အာဆီယံသည် အာဆီယံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ေ် ရး က အားလုံးတွင် အင
ြ င်းပွား

မှုများ ေြဖရှင်းေပးသည့် နည်းလမ်းများကို ထိန်းသိမ်း တည်ေထာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုဒ် (၂၃)
ြကား၀င်ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊ ေကျချမး် ေအာင်ြပုခ
ြ င်း၊ ဖျနေ် ြဖြခင်း
၁။

အင
ြ င်းပွားမှုတွင် ပါ၀င်သည့် အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ အေနဖ
ြ င့် သေဘာတူညခီ ျက်

ြပုထားက
ြ သည့် အချိန်ကာလ အေတာအတွငး် အင
ြ င်းပွားမှုကို ေဖ
ြ ရှင်းနိုင်ရန် အလို့ငှာ
ြကား၀င်ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊ ေကျချမ်းေအာင်ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ဖျန်ေြဖြခင်း နည်းလမ်း
တို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန် အချိနမ် ေရွး သေဘာတူညနီ ငုိ ်သည်။
၂။

အင
ြ င်းပွားမှုတွင် ပါ၀င်သည့် အဖွဲ့၀င်နိုငင် မံ ျား အေနဖ
ြ င့် အာဆီယဥံ က္က ဋ္ဌ သို့မဟုတ်

ရာထူးအေလျာက်

ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်

အာဆီယံ

အတွင်းေရးမှူးချုပ်

ထံသို့

ြကား၀င်ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊ ေကျချမ်းေအာင်ြပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ဖျန်ေြဖြခင်း ြပုလုပ်
ေပးရန်အတွက် ေမတ္တ ာရပ်ခံနိုင်သည်။
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အပိုဒ် (၂၄)
သီးြခား စာချုပ်စာတမ်းများပါ အင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှငး် ေရးနည်းလမ်းများ
၁။

သီးြခား အာဆီယစံ ာချုပ်စာတမ်းများနှင့် သက်ဆငုိ သ
် ည့် အင
ြ င်းပွားမှုများကို

အဆိုပါ စာချုပ်စာတမ်းများတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
နှင့်အညီ ေြဖရှင်းရမည်။
၂။

အာဆီယံ စာချုပ်စာတမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သုံးြခင်း သို့မဟုတ် အနက်အဓိပာ္ပ ယ်

ဖွင့်ဆြို ခင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိသည့် အင
ြ င်းပွားမှုများကို အေရှ့ေတာင်အာရှ ချစ်ြကည်ေရးနှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး

စာချုပ်နှင့်

ယင်းစာချုပ်၏

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ

ြငိမ်းချမ်းစွာ ေြဖရှင်းရမည်။
၃။

အကယ်၍ အခ
ြ ားနည်း သီးြခားြပဋ္ဌာန်းချက် မရှိလျှင် အာဆီယံ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ

သေဘာတူညခီ ျကမ် ျားကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြခင်း သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးြခင်းနှင့် စပ်လျဥး် သည့်
အင
ြ င်းပွားမှုများကို အင
ြ င်းပွားမှုများ ေြဖရှင်းေရးနည်းလမ်းဆိုင်ရာ အာဆီယံ ပရိုတိုေကာ
စာချုပ်နငှ ့်အညီ ေြဖရှင်းရမည်။
အပိုဒ် (၂၅)
အင
ြ င်းပွားမှု ေဖ
ြ ရှင်းေရးနည်းလမ်းများ တည်ေထာင်ြခင်း
အခ
ြ ားနည်း သီးြခားပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက် မရှိလျှင် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းနှင့် အခ
ြ ား အာဆီယံ
စာချုပ်စာတမ်းများကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုြခင်းနှင့် ကျင့်သုံးြခင်းဆိုင်ရာ အင
ြ င်းပွားမှုများကို
ခုံသမာဓိနည်းြဖင့် ေြဖရှင်းြခင်း အပါအ၀င် သင့်ေလျာသ
် ည့် အင
ြ င်းပွားမှု ေြဖရှင်းေရး
ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို တည်ေထာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုဒ် (၂၆)
ေဖ
ြ ရှင်းမရသည့် အင
ြ င်းပွားမှုများ
အကယ်၍ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် အထက်ေဖာ်ြပခဲသ
့ ည့် ြပဋ္ဌာန်းချက်များအား
ကျင့်သုံးြပီး ေြဖရှင်းေသာ်လည်း ေြဖရှင်းမရသည့် အင
ြ င်းပွားမှုများကို အာဆီယံထိပ်သီး
အစည်းအေ၀းသို့ တင်ြပြပီး ဆုံးြဖတ်ချက် ခံယရ
ူ မည်။
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အပိုဒ် (၂၇)
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း
၁။

အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်သည် အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရံုး သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေသာ

သတ်မှတ်ထားသည့် အာဆီယံ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုတို့၏ အေထာက်အကူြပုမှုြဖင့်
အာဆီယံ အင
ြ င်းပွားမှု ေြဖရှင်းေရးဆိုငရ
် ာ နည်းလမ်းမှ ရရှသ
ိ ည့် ေတွ့ရှိချက်များ၊
ေထာက်ခံချက်များ သို့မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်းအေပါ်
ေစာင့်ြကပ် စိစစ်ြပီး အစီရင်ခံစာ ြပုစု၍ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းသို့ တင်သွင်း
ရမည်။
၂။

အာဆီယံ အင
ြ င်းပွားမှု ေြဖရှင်းေရးဆိုငရ
် ာ နည်းလမ်းမှ ရရှိသည့် ေတွ့ရှိချက်များ၊

ေထာက်ခံချက်များ

သို့မဟုတ်

ဆုံးြဖတ်ချက်များအေပါ်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း

မပ
ြ ုသည့်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုရိှသည့် မည်သည့်အာဆီယံနိုင်ငံမဆို အဆိုပါကိစ္စရပ်ကို
ဆုံးြဖတ်ချက်ရယူရန် အာဆီယံ ထိပသ
် ီးအစည်းအေ၀းသို့ တင်ြပနိုင်သည်။

အပိုဒ် (၂၈)
ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဥ်စာတမ်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချကမ် ျားနှင့် အခ
ြ ား သက်ဆိုင်ရာ
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် အခ
ြ ားနည်း ြပဋ္ဌာန်းထားချကမ် ရှိလျှင် အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည်
ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဥ်စာတမ်း အပိုဒ် ၃၃ (၁) တွင် ေသာ်လည်းေကာင်း အင
ြ င်းပွားနိုင်ငံက
အဖွဲ့၀င်အြဖစ်ပါ၀င်သည့် အခ
ြ ား အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒ စာချုပ်စာတမ်းများတွင်
ေသာ်လည်းေကာင်း ေဖာ်ြပပါရှိသည့် ြငိမ်းချမ်းစွာ ေြဖရှင်းေရး နည်းလမ်းများကို ေဆာင်ရွက်
နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
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အခန်း (၉)
ဘတ်ဂျက်နှင့် ဘ ာေရးဆိုင်ရာ ကိစရ
္စ ပ်များ
အပိုဒ် (၂၉)
အေထွေထွမူများ
၁။

အာဆီယံသည် ဘ ာေရးစည်းမျဥ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နိုင်ငံတကာ

စံနှုန်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်။
၂။

အာဆီယံသည် ခိုင်မာေသာ ဘ ာေရး စီမံခန့်ခွဲမှု မူ၀ါဒများ၊ ကျင်စ့ ဥ်များနှင့်

ဘတ်ဂျက်ဆိုငရ
် ာ စည်းမျဥး် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။
၃။

ဘ ာေရးဆိုင်ရာ ေငွစာရင်းများကို အတွင်း စာရင်းစစ်ေဆးြခင်းနှင့် ြပင်ပ စာရင်း

စစ်ေဆးခ
ြ င်း ြပုလုပ်ရမည်။

အပိုဒ် (၃၀)
အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရုံး၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဘတ်ဂျက်နှင့် ဘ ာေရး
၁။

အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရံုးအား ယင်း၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ထိေရာက်စွာ

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဘ ာေရး အရင်းအမ
ြ စ်များကို ေထာက်ပံ့ေပးရ
မည်။
၂။

အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရံုး၏ လုပင် န်းေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဘတ်ဂျက်ကို

အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများက ပမာဏ တူညီသည့် နှစစ် ဥ်ထည့်၀င်ေြကးေငွြဖင့် ြဖည့်ဆည်းရမည်။
ယင်း ထည့်၀င်ေြကးများကို အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရုံးသို့ အချိန်နှင့်တေပ
ြ းညီ လွဲေြပာင်း
ေပးပို့ရမည်။
၃။

အာဆီယံ

အတွင်းေရးမှူးချုပ်သည်

အာဆီယံ

အမ
ြ ဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ

ေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီ၏
သေဘာတူညီချက်ကို ရယူရန် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရံုး၏ နှစ်စဥ် လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဘတ်ဂျက်ကို ြပုစုေရးဆွဲရမည်။
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၄။

အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရံုးသည် အာဆီယံ အမ
ြ တ
ဲ မ်းကိုယစ် ားလှယမ် ျား

ေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီက
ချမတ
ှ ထ
် ားရှိသည့် ဘ ာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ
လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်း ၁၀
အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အပိုဒ် (၃၁)
အာဆီယံ ဥက္က ဋ္ဌ
၁။

အာဆီယံဥက္က ဋ္ဌ ရာထူးကို အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ အမည်များ၏ အဂလိ
င်္ ပ် အက္ခရာစဥ်

အတိုင်း နှစစ် ဥ် အလှည့်ကျ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂။

အာဆီယံသည် ြပက္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်အတွငး် တွင် တစ်ခုတည်းေသာ ဥက္က ဋ္ဌရာထူး

ရှိရမည်ြဖစ်ြပီး အာဆီယံဥက္က ဋ္ဌ အဖ
ြ စ် လက်ခံ ေဆာင်ရွက်သည့် နိုင်ငံက ေအာက်ပါ
အစည်းအေ၀းများတွင် ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းနှင့် ဆက်စပ် ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းများ၊
(ခ)

အာဆီယံ လုပင် န်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီ၊

(ဂ)

အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်း ေကာင်စီ (၃) ရပ်၊

(ဃ) သင့်ေလျာ်သည့်ကိစ္စတွင် သက်ဆငုိ ်ရာ အာဆီယံ ၀န် ကီးအဆင့်က
အလိုက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဆင့်ြမင့် အရာရှိ ကီးများ အစည်းအေ၀း၊
(ဃ) အမ
ြ တ
ဲ မ်းကိုယစ် ားလှယ်များ ေကာ်မတီ။
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အပိုဒ် (၃၂)
အာဆီယံ ဥက္က ဋ္ဌ၏ အခန်းက
အာဆီယံဥက္က ဋ္ဌ အဖ
ြ စ် တာ၀န်ယူထားသည့် အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံသည်(က) မူ၀ါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပုခ
ြ င်း၊ ပူးေပါင်းညှိနိှုင်းြခင်း၊ တူညီဆန္ဒ
ရယူြခင်းနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းတို့ြဖင့် အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်း
တစ်ရပ် တည်ေထာင်ေရး ကုိ းပမ်းမှုများ အပါအ၀င် အာဆီယံ၏ အကျုိ း
စီးပွားနှင့် ေကာင်းကျိုးချမ်းသာကို တက် ကစွာ တိုးြမှင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

အာဆီယံ၏ ဗဟိုအချက်အချာကျမှုကို ေဖာ်ေဆာင်ေစရမည်။

(ဂ)

အေရးေပါ်ကိစ္စများ သို့မဟုတ် အာဆီယံကုိ ထိခိုက်ေစသည့် အကျပ်
အတည်း အေြခအေနများကို ြကား၀င် ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်းနှင့် အခ
ြ ား
နည်းလမ်းအစီအစဥ်များဖ
ြ င့်် အချနိ မ် ီ ထိေရာက်စွာ တုန့်ြပန် ေဆာင်ရွက်ေစ
ရမည်။

(ဃ) ြပင်ပ မိတ်ေဆွများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်သည့် ဆက်ဆံေရးကို ခိုင်မာတိုးတက်
ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အာဆီယက
ံ ုိ ကိုယ်စားပ
ြ ု ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာေပးထားသည့်အတိုင်း အခ
ြ ားလုပ်ငန်း တာ၀န်များကို
လည်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အပိုဒ် (၃၃)
သံတမန်ေရးရာ ထုံးတမ်းစဥ်လာနှင့် အေလ့အထများ

အာဆီယံနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည် အာဆီယံ လှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲ သံတမန်ေရးရာ ထုံးတမ်းစဥ်လာနှင့် အေလ့အထများနှင့်အညီ
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေပ
ြ ာင်းလဲမှုများကို အမ
ြ ဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ ေကာ်မတီ၏
ေထာက်ခံချက်ြဖင့် အာဆီယံ လုပင် န်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းမှု ေကာင်စီက အတည်ြပုေပးရမည်။
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အပိုဒ် (၃၄)
အာဆီယံ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘာသာစကား
အာဆီယံ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘာသာစကားမှာ အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာစကား ြဖစ်သည်။
အခန်း (၁၁)
သွင်ြပင်လက္ခဏာနှင့် သေကတမျ
င်္ ား
အပိုဒ် (၃၅)
အာဆီယံ၏ သွငြ် ပင်လက္ခဏာ
အာဆီယံသည် ယင်း၏ တူညေီ သာ ပန်းတိုင်၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် တန်ဖိုးများကို
ရရှိရန် ယင်း၏ ြပည်သူများအက
ြ ား အာဆီယံ၏ ဘုံသွင်ြပင်လက္ခဏာနှင့် အာဆီယံ
အဖွဲ့၀င်ြဖစ်မှု သေဘာထားကို တိုးြမငှ ့်ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
အပိုဒ် (၃၆)
အာဆီယံေဆာင်ပုဒ်
အာဆီယံ၏ ေဆာင်ပုဒ်မှာ "တစ်ခုတည်းေသာ အမ
ြ င်၊ တစ်ခုတည်းေသာ သွငြ် ပင်
လက္ခဏာ၊ တစ်ခုတည်းေသာ အသိုကအ
် ၀န်း" ဟူ၍ ြဖစ်ရမည်။
အပိုဒ် (၃၇)
အာဆီယအ
ံ လံ
အာဆီယံအလံသည် ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ြဖစ်ရမည်။
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အပိုဒ် (၃၈)
အာဆီယံ အမှတ်တံဆိပ်
အာဆီယံ၏ အမှတ်တံဆိပ်သည် ေနာက်ဆက်တွဲ (၄) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း
ြဖစ်ရမည်။
အပိုဒ် (၃၉)
အာဆီယံေန့
ြသဂုတ်လ (၈)ရက်ေန့ကို အာဆီယံေန့အြဖစ် ကျင်းပရမည်။

အပိုဒ် (၄၀)
အာဆီယသ
ံ ခီ ျငး်
အာဆီယတ
ံ ွင် အာဆီယံသီချင်း ရှိရမည်။

အခန်း (၁၂)
ြပင်ပဆက်ဆံေရး
အပိုဒ် (၄၁)
ြပင်ပဆက်ဆေံ ရး အပ
ြ ုအမူများ
၁။

အာဆီယံသည်

အဖွ့ဲ အစည်းများ၊

နိုင်ငံများ၊

ဌာနများနှင့်

ေဒသခွဲ၊

ေဒသဆိုင်ရာနှင့်

ချစ်ြကည်ရင်းနှီးသည့်

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ဆက်ဆံေရး၊

အပ
ြ န်အလှန်

အကျိုးရှိေစမည့် ေဆွးေနွးမှု၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မနှု ငှ ့် မိတ်ဘက် ဆက်ဆံမှုတို့ကုိ တိုးြမှင့်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂။

အာဆီယံ၏ ြပင်ပဆက်ဆံေရးတွင် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း၌ ြပဋ္ဌာန်းထားသည့်

ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အေြခခံမူများကို လိုက်နာရမည်။
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၃။

အာဆီယံသည်

ေဒသဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မနှု ငှ ့်

အသိုက်အ၀န်း

တည်ေထာင်မတ
ှု ငွ ် မိမိ၏ ဗဟိုအချက်အြခာကျမှုကို ထိန်းသိမ်းြပီး မိမိ ဦးေဆာင်ဦးရွက်
ြပုသည့် ေဒသဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှု အစီအမံများ၌ အဓိကတွန်းအား ြဖစ်ရမည်။
၄။

အာဆီယံ၏ ြပင်ပဆက်ဆံေရးကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများသည်

စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ တစ်စုတစ်စည်းတည်းရှိမှုကို အေြခခံ၍ မိမတ
ိ ့ုိ ၏ ဘုံရပ်တည်ချက်များ
ြဖစ်ေပါ်တိုးတက်ေစရန် ကိုးပမ်းညှိနိှုင်းြပီး အတူတကွ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မှုများကို
ြပုလုပ်ရမည်။
၅။

အာဆီယံ ြပင်ပဆက်ဆံေရး၏ မဟာဗျူဟာကျသည့် မူ၀ါဒ လမ်းညွှန်မမှု ျားကို

အာဆီယံ နိုင်ငံြခားေရး၀န် ကီးများ အစည်းအေ၀း၏ ေထာက်ခံချက်များအရ အာဆီယံ
ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းက သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၆။

အာဆီယံ နိုင်ငံြခားေရး၀န် ကီးများ အစည်းအေ၀းသည် အာဆီယံြပင်ပဆက်ဆံေရး

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုတွင် ေရှ့ေနာက် ညီညွတမ် ရ
ှု ေိှ စေရးနှင့် ဆီေလျာ်မှု ရှိေစေရး
အတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၇။

အာဆီယံသည်

နိုင်ငံများ၊

ေဒသခွဲ၊

ေဒသဆိုင်ရာနှင့်

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ

အဖွ့ဲ အစည်းများ၊ ဌာနများနှင့် သေဘာတူညီချက်များ ေရးဆွဲချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ယင်း
သေဘာတူညခီ ျကမ် ျား ေရးဆွဲချုပ်ဆိုေရးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အာဆီယံ
လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီက အာဆီယံ အသိုက်အ၀န်းဆိုင်ရာ ေကာင်စီများနှင့်
တိုင်ပင်ညှိနိှုင်း၍ သတ်မှတ် ေပးရမည်။
အပိုဒ် (၄၂)
ေဆွးေနွးဖက်ဆက်ဆံေရး ညှိနိှုင်းသူ
၁။

ေဆွးေနွးဖက်ဆက်ဆံေရး ညှိနိှုင်းေပးသည့် နိုင်ငံအြဖစ် ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ့၀င်

နိုင်ငံများသည် သက်ဆိုင်ရာ ေဆွးေနွးဖက်နိုင်ငံများ၊ ေဒသဆိုင်ရာနှင့် အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိုင်ရာ အဖွ့ဲ အစည်းများ၊ ဌာနများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အာဆီယ၏
ံ အကျုိ း စီးပွားကို
ြမှင့်တင်ရန်နှင့် ေပါင်းစပ် ညှိနိှုင်းေပးရန် အလှည့်ကျ တာ၀န်အားလုံး ထမ်းေဆာင်ရမည်။

32

၂။

ြပင်ပ

ေဆွးေနွးဖက်နိုင်ငံများနှင့်

ဆက်ဆံရာတွင်

ေတွ့ဆုံညှိနိှုင်းေပးသည့်

နိုင်ငံများသည် အခ
ြ ားတာ၀န်များအနက်် (က) အာဆီယံ၏ အေခ
ြ ခံမူများနှင့်အညီ အာဆီယံကုိ ကိုယ်စားပ
ြ ုပ
ြ ီး အပ
ြ န်
အလှန် ေလးစားမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုကို အေြခခံ၍ ဆက်ဆံမှု တိုးြမှင့်ရမည်။
(ခ)

အာဆီယံနှင့် ြပင်ပ ေဆွးေနွးဖက်နိုင်ငံများ အက
ြ ား သက်ဆိုင်ရာ အစည်း
အေ၀းများတွင် ပူးတွဲသဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

တတိယနိုင်ငံများနှင့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရှိ သက်ဆိုင်ရာ
အာဆီယံ ေကာ်မတီများ၏ အကူအညီကုိ ရယူရမည်။

အပိုဒ် (၄၃)
တတိယနိုင်ငံများနှင့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများရှိ အာဆီယံ ေကာ်မတီများ
၁။

အာဆီယံမဟုတ်ေသာ နိုင်ငံများတွင် အာဆီယံအဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ၏ သံတမန်အဖွဲ့

အကးီ အကဲများ ပါ၀င်ေသာ တတိယနိုင်ငံများရှိ အာဆီယံ ေကာ်မတီများကို တည်ေထာင်
နိုင်သည်။ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အလားတူ ေကာ်မတီများ
ကိလ
ု ည်း ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်နိုင်သည်။ အဆိုပါ ေကာ်မတီများသည် အိမ်ရှင်နိုင်ငံများနှင့်
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အာဆီယံ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဥပဓိရုပ်ကို ြမှင့်တင်
ေပးရမည်။
၂။

အာဆီယံ နိုင်ငံြခားေရး၀န် ကီးများ အစည်းအေ၀းက အဆိုပါ ေကာ်မတီများ၏

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။
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အပိုဒ် (၄၄)
ြပင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဆင့်အတန်း
၁။

အာဆီယံ ြပင်ပဆက်ဆံေရးများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အာဆီယံ နိုင်ငံြခားေရး၀န် ကီး

များ အစည်းအေ၀းသည် ြပင်ပ မိတဖ် က်အား ေဆွးေနွးဖက်၊ က အလိုက် ေဆွးေနွးဖက်၊
ဖွံ့ြဖိုးမှုမိတ်ဖက်၊ အထူးေလ့လာသူ၊ ဧည့်သည်ေတာ် သို့မဟုတ် ေနာင်တွင် တည်ေထာင်မည့်
အခ
ြ ား အဆင့်အတန်းဟူ၍ ပုံမှန်အဆင့်အတန်း အပ်နှင်းနိုင်သည်။
၂။

ြပင်ပအဖွဲ့အစည်းများကို

လုပထ
် ံုးလုပန် ည်းများနှင့်အညီ

ပုံမှန်အဆင့်အတန်း

တစ်ရပ်ရပ် အပ်နှင်းထားခ
ြ င်း မရှိဘဲ အာဆီယံ အစည်းအေ၀းများ သို့မဟုတ် ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မှုများသို့ ဖိတ်က
ြ ားနိုင်သည်။

အပိုဒ် (၄၅)
ကုလသမဂ္ဂစနစ်နငှ ့် အခ
ြ ားေသာ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနများနှင့်
ဆက်ဆံေရး
၁။

အာဆီယံသည် ကုလသမဂ္ဂစနစ်နှင့် အခ
ြ ားေသာ ေဒသခွဲ၊ ေဒသဆိုင်ရာနှင့်

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွ့ဲ အစည်းများ၊ ဌာနများနှင့် ဆက်ဆံေရးတွင် သင့်ေတာ်သည့်
အဆင့်အတန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ေတာင်းဆိုနိုင်သည်။
၂။

အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီသည် အခ
ြ ားေသာ ေဒသခွဲ၊

ေဒသဆိုင်ရာနှင့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများတွင် အာဆီယံ၏
ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်မှုကို ဆုံးြဖတ်ရမည်။
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အပိုဒ် (၄၆)
အာဆီယံ အဖွဲ့၀င် မဟုတ်ေသာ နိုင်ငံများမှ အာဆီယံဆိုင်ရာ သံအမတ် ကးီ များအား
ခန့်အပ်ြခင်း
အာဆီယံ အဖွဲ့၀င် မဟုတေ် သာ နိုင်ငံများနှင့် အစိုးရအချင်းချင်း ဖွ့ဲ စည်းထားသည့်
အဖွ့ဲ အစည်းများသည် အာဆီယဆ
ံ ငုိ ်ရာ သံအမတ်ကးီ များကို ခန့်အပ်နိုင်သည်။ အာဆီယံ
နိုင်ငံြခားေရး၀န် ကီးများ အစည်းအေ၀းက အဆိုပါ တရား၀င် ခန့်အပ်မှုကို ဆုံးြဖတ်
ေပးရမည်။

အခန်း (၁၃)
အေထွေထွနှင့် အပ
ြ ီးသတ်ြပဋ္ဌာန်းချက်များ
အပိုဒ် (၄၇)
လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း၊ အပ
ြ းီ သတ် အတည်ြပုခ
ြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်းနှင့်
စာချုပ်အတည်ြဖစ်ြခင်း
၁။

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကို အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံအားလုံးက လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။

၂။

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကို အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံအားလုံး၏ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်တွင်း လုပထ
် ံုး

လုပ်နည်းများနှင့်အညီ အပ
ြ ီးသတ် အတည်ြပုရမည်။
၃။

အပ
ြ ီးသတ် အတည်ြပုလွှာများကို အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ထံ အပ်နှံ

ေပးပို့ရမည်ြဖစ်ြပီး ယင်းအတည်ြပုလွှာများကို

လက်ခံရရှိသည့်အခါတိုင်း အာဆီယံ

အတွင်းေရးမှူးချုပ်သည် အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ အားလုံးထံ ေဆာလျင်စာွ အေက
ြ ာင်းြကားရမည်။
၄။

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းသည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ထံတွင် ဒသမေြမာက်

အတည်ြပုလွှာ လက်ခံရရှသ
ိ ည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန့တငွ ် အတည်
ြဖစ််ရမည်။
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အပိုဒ် (၄၈)
ြပင်ဆင်ချကမ် ျား
၁။

မည်သည့် အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံကမဆို ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအေပါ် ြပင်ဆင်ချက်များ

အဆိုြပုနိုင်သည်။
၂။

အဆိုြပုထားသည့် ပဋိညာဥ်စာတမ်း ြပင်ဆင်ချက်များကို တူညဆ
ီ န္ဒအရ အာဆီယံ

လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရးေကာင်စီသည် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းသို့ ဆုံးြဖတ်
ချကခ် ျမတ
ှ န် ုိငရ
် န် တင်သွင်းရမည်။
၃။

အာဆီယံ

ထိပ်သီးအစည်းအေ၀း၌

တူညဆ
ီ န္ဒအရ

သေဘာတူညီခဲ့သည့်

ပဋိညာဥ်စာတမ်း ြပင်ဆင်ချကမ် ျားကို အပိုဒ် (၄၇) နှင့်အညီ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ အားလုံးက
အတည်ြပုေပးရမည်။
၄။

ြပင်ဆင်ချက်တစ်ရပ်သည် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ထသ
ံ ို့ ေနာက်ဆုံး အတည်

ြပုလွှာ တင်သွင်းသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန့တငွ ် အတည်ြဖစ်ရမည်။
အပိုဒ် (၄၉)
လုပင် န်းလမ်းညွှနမ် ျားနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် အခ
ြ ားနည်း ြပဋ္ဌာန်းထားြခင်း မရှိလျှင် အာဆီယံ
လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရး ေကာင်စီသည် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များကို သတ်မှတ်ရမည့်အြပင် ေရှ့ေနာက် ညီညတ
ွ မ် ှုရေိှ စရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အပိုဒ် (၅၀)
ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း
ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကို စတင်အတည်ြဖစ််ြပီးေနာက် (၅) နှစ် ြကာသည့်အခါဖ
ြ စ်ေစ
သို့မဟုတ် အခ
ြ ားသတ်မှတ်ချိန်တွင် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းမှ ဆုံးြဖတ်သည့်
အခါဖ
ြ စ်ေစ ြပန်လည် သုံးသပ်နိုင်သည်။
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အပိုဒ် (၅၁)
ပဋိညာဥ်စာတမ်းအား အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုြခင်း
၁။

အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်အရ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအား အနက်

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် အာဆီယံ လုပ်ငန်းေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေရးေကာင်စီက သတ်မှတ်
ေပးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရုံးက တာ၀န်ယူ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂။

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းအေပါ်

အနက်အဓိပ္ပာယ်

ဖွင့်ဆိုမှုမှ

ြဖစ်ေပါ်လာသည့်

အင
ြ င်းပွားမှု တစ်ရပ်ရပ်ကို အခန်း (၈) ပါ သက်ဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်းချကမ် ျားနှင့်အညီ ေဖ
ြ ရှင်း
ရမည်။
၃။

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် အသုံးြပုထားသည့် ေခါင်းစဥ်ကးီ များနှင့် ေခါင်းစဥ်များ

သည် ရည်ညွှန်းချက်ြပုရန် အတွက်သာ ြဖစ်ရမည်။

အပိုဒ် (၅၂)
ဥပေဒေက
ြ ာင်းအရ ဆက်လက်တည်ရှိေနမှု
၁။

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း အတည်မြဖစ်မီကတည်းက အကျုိ းသက်ေရာက်မှု ရှြိ ပီးြဖစ်သည့်

စာချုပ်များ၊ ကွနဗ် င်းရှငး် များ၊ သေဘာတူစာချုပ်များ၊ သေဘာတူညခီ ျကမ် ျား၊ ေက
ြ ညာ
စာတမ်းများ၊ ပရိုတိုေကာ စာချုပ်များနှင့် အခ
ြ ား အာဆီယံ စာချုပ်စာတမ်းများသည်
ဆက်လက်၍ အတည်ြဖစ်ေစရမည်။
၂။

၄င်းစာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း အက
ြ ားတွင် အာဆီယံ အဖွဲ့၀င်

နိုင်ငံများ၏ အခွင့်အေရးများနှင့် တာ၀န်များသည် ေရှ့ေနာက်ညီညွတ်မှု မရှိပါက
ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကသာ လွှမ်းမိုး၍ အတည်ြဖစ်ရမည်။
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အပိုဒ် (၅၃)
မူရင်းစာသား
လက်မတ
ှ ေ် ရးထိုးထားေသာ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း၏ အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာဖ
ြ င့် ြပုစု
ထားေသာ မူရင်းစာသားကို အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ထံတွင် အပ်နှံထားရမည်။ အာဆီယံ
အတွင်းေရးမှူးချုပ်သည် အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများထံသို့ ပဋိညာဥ်စာတမ်း၏ မိတ္တူမှန် တစ်ေစာင်စီ
ေပးအပ်ရမည်။
အပိုဒ် (၅၄)
အာဆီယံပဋိညာဥ်စာတမ်းအား မှတပ် တ
ံု င်ြခင်း
ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကို ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဥ်စာတမ်း ပုဒ်မ (၁၀၂) စာပိုဒ် (၁) နှင့်
အညီ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူးချုပ်က ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းေရးမှူးချုပ်ရံုးတွင် မှတပ် ံု
တင်ရမည်။
အပိုဒ် (၅၅)
အာဆီယံ၏ ပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများ
အဖွ့ဲ အစည်း၏ ပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံေငွများကို အာဆီယ၏
ံ အမည်ြဖင့်
ထားရှိရမည်။
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၂၀၀၇ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ (၂၀) ရက်ေန့တငွ ် စကာပူ
င်္ နိုင်ငံ၌ အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာ မူရင်း
တစ်ခုတည်းြဖင့် လက်မှတေ် ရးထိးု ြပုလုပ်ြကပါသည်။

ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံအတွက်
×

×

×

ဟာဂျီ ဟာဆန်နယ် ဘိုလ်ကီယာ
ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ၏ ဘုရင်

ကေမ္ဘာဒီးယားဘုရင့်နိုင်ငံအတွက်
×

×

×

ဆမ်ဒက်ဟွန်စန်
ဝန်ကီးချုပ်

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွက်
×

×

×

ေဒါက်တာ ဆူဆီလိုဘမ်ဘန်ယူဒိုယိုနို
သမ္မတ
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လာအိုြပည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်
×

×

×

ဘိုအာစုန်ဘိုပါဗန်
ဝန်ကီးချုပ်

မေလးရှားနိငု ်ငံအတွက်
×

×

×

ဒါတိုဆရီ အဗ္ဗဒူလာ အက်မက်ဘာဒါဝီ
ဝန်ကီးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံအတွက်
×

×

×

ဗိုလ်ချုပ်ကီးသိန်းစိန်
ဝန်ကီးချုပ်

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်
×

×

×

ဂလိုရီယာ မာကာပါဂယ်-အာယိုရို
သမ္မတ
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စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံအတွက်
×

×

×

လီရှန်လွန်း
ဝန်ကီးချုပ်
ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံအတွက်
×

×

×

ဗိုလ်ချုပ်ကီး ဆူရာယုဒ် ေချာင်လာနွတ်(အင
ြ ိမ်းစား)
ဝန်ကီးချုပ်
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်
×

×

×

ငုယင် တန်ဒန်
ဝန်ကီးချုပ်
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ေနာက်ဆက်တွဲ - ၁
အာဆီယံ ဝန်ကီးအဆင့်က အလိုက် အဖွဲ့အစည်းများ
(က)

အာဆီယနံ ငုိ င် ေံ ရးနှငလ
့် ံုြခုံေရးအသိက
ု အ
် ဝန်း

၁။

အာဆီယံနိုင်ငံ ြခားေရးဝန် ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအမ်အမ်)
-

၂။

အေရှ့ေတာင်အာရှနျူးကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ေရးဇုန်ဆိုင်ရာေကာ်မရှင်
(ရွှန်းဖက်ဇ်ေကာ်မရှင်)
-

၃။

အာဆီယံကာကွယ်ေရးအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး(ေအဒီအက်
စ်အိုအမ်)

အာဆီယံဥပေဒဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအယ်လ်ေအဒဗလျူအမ်အမ်)
-

၅။

အေရှ့ေတာင်အာရှနျူးကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ေရးဇုန်ဆိုင်ရာ
ေကာ်မရှင်၏ အမှုေဆာင်ေကာ်မတီ

အာဆီယံကာကွယ်ေရးဝန် ကီးများအစည်းအေဝး (ေအဒီအမ်အမ်)
-

၄။

အာဆီယံအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး(အာဆီယံ အက်စ်အိုအမ်)
အာဆီယံအ ြမဲတမ်းေကာ်မတီ (ေအအက်စ်စီ)
ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းဆိုင်ရာအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(အက်စ်အိုအမ်ဒီပီ)

အာဆီယံအဆင့် ြမင့်ဥပေဒအရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
အယ်လ်အိုအမ်)

အာဆီယံဝန် ကီးများ၏ နယ်စပ် ြဖတ်ေကျာ်မှုခင်းဆိုင်ရာအစည်းအေဝး
အမ်တီစီ)
-

(ေအအက်စ်
(ေအအမ်

နယ်စပ် ြဖတ်ေကျာ်မှုခင်းဆိုင်ရာအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(အက်စ်အိုအမ်တီစီ)
မူးယစ်ေဆးဝါးဆိုင်ရာအာဆီယံအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(ေအအက်စ်အိုဒီ).
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-

နိုင်ငံ ြခားေရးဝန်ကီးဌာနများမှေကာင်စစ်ေရးဌာနခွဲအ ကီးအကဲများနှင့်
လူဝင်မှု ကီး ြကပ်ေရးဌာန၊ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်များ၏အစည်းအေဝး
(ဒီဂျီအိုင်စီအမ်)

၆။

အာဆီယံေဒသဆိုင်ရာဖိုရမ် (ေအအာအက်ဖ်)
အာဆီယံေဒသဆိုင်ရာဖိုရမ် အဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများ အစည်းအေဝး
( ေအအာအက်ဖ်အက်စ်အိုအမ်)

(ခ)

အာဆီယံစးီ ပွားေရးအသိက
ု အ
် ဝန်း

၁။

အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအီးအမ််)
-

အာဆီယံစီးပွားေရးေပါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာအဆင့် ြမင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့
(အိပ်ချ်အယ်တီအက်ဖ်-အီးအိုင်)
အဆင့် ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး (အက်စ်အီးအိုအမ်)

၂။

အာဆီယံလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုဧရိယာ (အက်ဖ်တာ) ေကာင်စီ

၃။

အာဆီယံရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဧရိယာ (ေအအိုင်ေအ) ေကာင်စီ

၄။

အာဆီယံဘ ာေရးဝန် ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအက်ဖ်အမ်အမ်)
အာဆီယံဘ ာေရးနှင့်ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္က ဌများအစည်းအေဝး
(ေအအက်ဖ်ဒီအမ်)
အာဆီယံအေကာက်ခွန်ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်များအစည်းအေဝး
(အေကာက်ခွန် ဒီဂျီ)

၅။

အာဆီယံလယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီးများ၏အစည်းအေဝး
(ေအအမ်ေအအက်ဖ်)
အာဆီယံလယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် သစ်ေတာေရးရာဝန် ကီးများ၏ အဆင့် ြမင့်
အရာရှိ ကီးများ အစည်းအေဝး ( အက်စ်အိုအမ် - ေအအမ် ေအအက်ဖ်)
အာဆီယံသစ်ေတာေရးရာအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(ေအအက်စ်အိုအက်ဖ်)

၆။

အာဆီယံစွမ်းအင်ဝန်ကးီ များအစည်းအေဝး (ေအအမ်အီးအမ်)
-

အာဆီယံစွမ်းအင်ဆိုင်ရာအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများ၏အစည်းအေဝး
(အက်စ်အိုအမ်အီး)
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၇။

အာဆီယံသတ္တ ုတွင်းဌာနဝန် ကီးများအစည်းအေဝး(ေအအမ်အမ်အိုင်အန်)
-

၈။

အာဆီယံသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအမ်အမ် အက်စ်တီ)
-

၉။

-

အာဆီယံသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများစည်းအေဝး
(အက်စ်တီအိုအမ်)

အာဆီယံခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (အမ် - ေအတီအမ်)
-

၁၂။

ဆက်သွယ်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများ
အစည်းအေဝး( တီအီးအယ်လ်အက်စ်အိုအမ်)
အာဆီယံဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာကီး ြကပ်သူများေကာင်စီ (ေအတီအာရ်စီ)

အာဆီယံသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး (ေအတီအမ်)
-

၁၁။

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာေကာ်မတီ (စီအိုအက်စ်တီ)

အာဆီယံဆက်သွယ်ေရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးများအစည်း
အေဝး (တီအီးအယ်လ်အမ်အိုင်အန်)
-

၁၀။

အာဆီယံသတ္တ ုတွင်းအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(ေအအက်စ်အိုအမ်အမ်)

အာဆီယံခရီးသွားအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစည်းအေဝး (အာဆီယံ အန်တီအိုအက်စ်)

အာဆီယံမဲေခါင် ြမစ်ဝှမ်းေဒသဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအဖွဲ့
(ေအအမ်ဘီဒီစီ)
-

အာဆီယံမဲေခါင် ြမစ်ဝှမ်းေဒသဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး
ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ (ေအအမ်ဘီဒီစီအက်စ်စီ)
ဘ ာေရးဆိုင်ရာအဆင့် ြမင့်ေကာ်မတီအဖွဲ့ (အိတ်ချ်အယ်လ်အက်ဖ်စီ)

၁၃။

အာဆီယံစွမ်းအင်ဌာန

၁၄။

တိုကျိုရှိ အာဆီယံ - ဂျပန်စင်တာ
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(ဂ)

အာဆီယံလူမေှု ရးနှငယ
့် ဥ်ေကျးမှုအသိက
ု အ
် ဝန်း

၁။

အာဆီယံ ြပန် ြကားေရးဆိုင်ရာဝန် ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအမ်အာအိုင်ရ်)
-

၂။

အာဆီယံယဥ်ေကျးမှုနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာဝန်ကီးများအဆင့်အစည်းအေဝး
(ေအအမ်စီေအ)
-

၃။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အာဆီယံအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(ေအအက်စ်အိုအီးအန်)

နယ်နိမိတ် ြဖတ်ေကျာ် ြမူခိုးညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီချက်
အဖွဲ့ဝင်များ၏ ညီလာခံ (စီအိုပီ)
-

၇။

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအာဆီယံေကာ်မတီ(ေအစီဒီအမ်)

အာဆီယံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန် ကီးအဆင့်အစည်းအေဝး (ေအအမ်အမ်အီး)
-

၆။

အဆင့် ြမင့်ပညာေရးအရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး (အက်စ်အိုအမ် - အီးဒီ)

အာဆီယံသဘာဝေဘးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ကီးများအစည်းအေဝး
(ေအအမ်အမ်ဒီအမ်)
-

၅။

ယဥ်ေကျးမှုနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအဆင့်
အစည်းအေဝး (အက်စ်အိုအမ်စီေအ)

အာဆီယံပညာေရးဝန် ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအက်စ်အီးဒီ)
-

၄။

ြပန်က
ြ ားေရးဆိုင်ရာအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(အက်စ်အိုအမ်အာအိုင်ရ်)

နယ်နိမိတ် ြဖတ်ေကျာ် ြမူခိုးညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာအာဆီယံသေဘာတူညီချက်
ညီလာခံအဖွဲ့ဝင်များ ညီလာခံေကာ်မတီ( စီအိုအမ်)

အာဆီယံကျန်းမာေရးဝန် ကီးများအစည်းအေဝး (ေအအိတ်ချ်အမ်အမ်)
-

ကျန်းမာေရးဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(အက်စ်အိုအမ်အိတ်ချ်ဒီ)
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၈။

အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကီးများအဆင့်အစည်းအေဝး (ေအအယ်လ်အယ်လ်အမ်)
-

၉။

ေကျးလက်ဖွံ့ ြဖိုးေရးနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာအာဆီယံဝန်ကီး
အဆင့်အစည်း အေဝး(ေအအမ်အာရ်ဒီပီအီး)
-

၁၀။

ေကျးလက်ဖွံ့ ြဖိုးေရးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ အဆင့် ြမင့်
အရာရှိ ကးီ များအစည်းအေဝး (အက်စ်အိုအမ်အာရ်ဒီပီအီး)

လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံဝန်ကးီ အဆင့်အစည်းအေဝး
(ေအအမ်အမ်အက်စ်ဒဗလျူဒီ)
-

၁၁။

အလုပ်သမားအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(အက်စ်အယ်လ်အိုအမ်)
အလုပ်အကိုင်ေ ြပာင်းေရွှ့လုပ်ကိုင်သူများ၏အခွင့်အေရးကို ကာကွယ်
ြမှင့်တင်မှုဆိုင် ရာအာဆီယံေ ြကညာစာတမ်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
အာဆီယံေကာ်မတီ

လူမှုဝန်ထမ်းနှင့်ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကးီ များအစည်း
အေဝး (အက်စ်အိုအမ်အက်စ်ဒဗလျူဒီ)

လူငယ်ဆိုင်ရာ အာဆီယံဝန်ကးီ အဆင့်အစည်းအေဝး (ေအအမ်အမ်အိုင်)
-

လူငယ်ဆိုင်ရာ အာဆီယံအဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအစည်းအေဝး
(အက်စ်အိုအမ်ဝိုင်)

၁၂။

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အာဆီယံညီလာခံ (ေအစီစီအက်စ်အမ်)

၁၃။

အာဆီယံဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဌာန( ေအစီဘီ)

၁၄။

ေဘးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အာဆီယံလူသားချင်းစာနာ
ေထာက်ထားမှု အကူအညီများညှိနိှုင်းမှုဌာန (ေအအိတ်ချ်ေအဌာန)

၁၅။

အာဆီယံေ ြမငလျင်သတင်းဌာန

၁၆။

အာဆီယံအထူး ြပုမိုးေလဝသဌာန (ေအအက်စ်အမ်စီ)

၁၇။

အာဆီယံတက္က သိုလ်များကွန်ရက် (ေအယူအန်)
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ေနာက်ဆက်တွဲ -၂

အာဆီယံနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ
(က)

ပါလီမန်များ
-

(ခ)

အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ (ေအအိုင်ပီေအ)

စီးပွားေရးအဖွ့ဲ အစည်းများ
-

အာဆီယံေလေက
ြ ာင်းလိုင်းများအစည်းအေဝး
အာဆီယံကျန်းမာေရးဖ
ြ ည့်စွက်မှုညွန့်ေပါင်းအဖွဲ့
(ေအေအအိတ်ချ် အက်စ်ေအ)
အာဆီယံေမာ်ေတာ်ကားအဖွဲ့ချုပ် (ေအေအအက်ဖ်)
အာဆီယံဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့အစည်း (ေအဘီေအ)
အာဆီယံစီးပွားေရးဆိုင်ရာအကံဉာဏ်ေပးေရးေကာင်စီ
(အာဆီယံ - ဘီေအစီ)
အာဆီယံစီးပွားေရးဖိုရမ် (ေအဘီအက်ဖ်)
အာဆီယံကုန်သည် ကီးများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
(အာဆီယံ - စီစီအိုင်)
အာဆီယံဓါတုေဗဒလုပ်ငန်းများေကာင်စီ
အာဆီယံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်တီအီးအိတ်စ်)
အာဆီယံပရိေဘာဂလုပ်ငန်းများေကာင်စီ (ေအအက်ဖ်အိုင်စီ)
အာဆီယံအာမခံလုပ်ငန်းေကာင်စီ (ေအအိုင်စီ)
အာဆီယံအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်များအဖွဲ့ (အာဆီယံအိုင်ပီေအ )
အာဆီယံအ ြပည် ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်များအစည်းအေဝး (ေအေအေအ)
အာဆီယံသံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်
အာဆီယံေဆးဝါးဆိုင်ရာကလပ်အသင်း
အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (အာဆီယံတီေအ)
အာဆီယံစီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့ချုပ် (အက်ဖ်ေအအီးေအ)
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-

(ဂ)

အေတွးအေခါ်ပညာရှငမ် ျားအဖွ့ဲ နှင့် ပညာေရးဆိငု ရ
် ာအဖွ့ဲ အစည်းများ
-

(ဃ)

အာဆီယံကုန်စည်ပို့ေဆာင်သူများေကာင်စီအဖွဲ့ချုပ်
အေမရိကန် - အာဆီယံစီးပွားေရးေကာင်စီ

အာဆီယံမဟာဗျူဟာနှင့်နိုင်ငံတကာေလ့လာေရးအဖွဲ့ကွန်ရက်
(အာဆီယံ-အိုင်အက်စ်အိုင်အက်စ် ကွန်ရက်)

အသိအမှတ်ြပုမ
ြ ုိ့ြပလူ့အဖွ့ဲ အစည်းဆိငု ရ
် ာ အဖွဲ့အစည်းများ
-

အာဆီယံသိပ္ပံ၊အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပညာရှင်များအဖွဲ့
(အာဆီယံစီေအအက်စ်အီး)
အာဆီယံ အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကယ်ဒမီ (ေအေအအီးတီ)
အာဆီယံဓါတ်ခွဲခန်းသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
(ေအေအစီအယ်လအက်စ်)
အာဆီယံအိုးအိမ်နှင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (ေအေအပီအိတ်ချ်)
အာဆီယံေရာင် ြခည် ြဖင့်ေဆးကုသသူအတတ်ပညာရှင်များအဖွဲ့
(ေ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)
အာဆီယံေလေက
ြ ာင်းကလပ်အဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အက်ဖ်စီ)
အာဆီယံကုန်စည်ပို့ေဆာင်သူများအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အက်ဖ်ေအ)
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-

အာဆီယံနှလုံးေဖာင်ေဒးရှင်းများအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အိတ်ချ်အက်ဖ်)
အာဆီယံေ ြမတိုင်းတာေရးနှင့်ပထဝီဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုအဖွဲ့ချုပ်
(အာဆီယံအက်ဖ်အယ်လ်ေအဂျီ)
အာဆီယံသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးအသင်းများအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အမ်ေအ)
အာဆီယံငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အက်ဖ်)
အာဆီယံေဘာလုံးအဖွဲ့ချုပ် (ေအအက်ဖ်အက်ဖ်)
အာဆီယံသစ်ေတာထွက်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများအသင်း (ေအအက်ဖ်ပီအိုင်စီ)
အာဆီယံသစ်ေတာေကျာင်းသားများအသင်း (ေအအက်ဖ်အက်စ်ေအ)
အာဆီယံလက်မှုလုပ်ငန်းတိုး ြမှင့်ေရးနှင့်ဖွံ့ ြဖိုးေရးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
(ေအအိတ်ချ်ပီေအဒီေအ)
အာဆီယံစွန်ေကာင်စီ(ေအေကစီ)
အာဆီယံဥပေဒအဖွဲ့အစည်း(ေအအယ်လ်ေအ)
အာဆီယံဥပေဒေကျာင်းသားများအဖွဲ့အစည်း (ေအအယ်လ်အက်စ်ေအ)
အာဆီယံဂီတလုပ်ငန်းများအဖွဲ့အစည်း (ေအအမ်အိုင်ေအ)
အာဆီယံအာရုံေ ြကာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (ေအအန်အက်စ်)
အာဆီယံသက် ကီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်း
ညွန့်ေပါင်းအဖွဲ့
အာဆီယံမူးယစ်ေဆးဝါးကာကွယ်ေရးနှင့်အလွဲသုံးစားမှုတိုက်ဖျက်ေရး
ဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်းများ
အာဆီယံအိုလီယိုဓါတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအဖွဲ့ (ေအအိုအမ်ဂျိီ)
အာဆီယံအရိုးအထူးကုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (ေအအိုေအ)
အာဆီယံကေလးအထူးကုအဖွဲ့ချုပ်(ေအပီအက်ဖ်)
အာဆီယံမသန်မစွမ်းအားကစားအဖွဲ့ချုပ်(ေအပီအက်စ်အက်ဖ်)
အာဆီယံဆိပ်ကမ်းများအသင်း(ေအပီေအ)
အာဆီယံကင်ဆာအသင်း(ေအတီအက်စ်)
အာဆီယံတန်ဘိုး ြဖတ်သူများအသင်း(ေအဗွီေအ)
အာဆီယံဟင်းရွက်ဆီများအသင်း(ေအဗွီအိုစီ)
အာရှေကျးလက်ေဒသလူ့အရင်းအမ
ြ စ်ဖွံ့ ြဖိုးမှုအာရှမိတ်ဘက်အဖွဲ့(အာရှဒီ
အိတ်ချ် အာရ်အာရ်ေအ)
အာဆီယံလူငယ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ(စီေအဝိုင်စီ)
အာဆီယံအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ချုပ်(အက်ဖ်ေအစီအီး)
အာဆီယံ ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏အဖွဲ့ချုပ်
(အက်ဖ်ေအပီအာရ်အို)
အာဆီယံသေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်များအဖွဲ့ချုပ်(အက်ဖ်ေအအက်စ်ေအ)
အေရှ့ေတာင်အာရှေဆးပညာအသင်းေကာ်မတီ
(အမ်ေအအက်စ်အီးေအအန်)
အကိုက်အခဲေရာဂါဆိုင်ရာအာဆီယံအသင်း(အာရ်ေအေအ)
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(င)

လူ့အသိုက်အဝန်းနှင့်ပညာေရးဆိုင်ရာအေရှ့ေတာင်အာရှေဒသဆိုင်ရာဌာန
(အက်စ်အီးေအအာရ်အိုင်စီအီး)
အေရှ့ေတာင်အာရှေလ့လာမှုေဒသဆိုင်ရာလဲလှယ်မှုေဖာင်ေဒးရှင်း
(အက်စ်အီးေအအက်စ်အာရ်အီးပီ)
အာဆီယံနိုင်ငံများ၏တိရိစ္ဆာန်ေဆးကုအသင်းချုပ်(ဗွီအီးစီအိုအန်ေအစီ)

အခ
ြ ားအာဆီယနံ ငှ သ
့် က်ဆငုိ သ
် ည်အ
့ ဖွ့ဲ အစည်းများ
-

အာဆီယံနားပိုလ်(ေအအက်စ်အီးေအအန်ပီအိုအယ်လ်)
အာဆီယံအတွင်းရှိအစားအေသာက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဌာနများ၏
အသင်းချုပ်(အက်ဖ်အိုင်အက်ဖ်အက်စ်တီေအ)
အေရှ့ေတာင်အာရှငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ ြဖိုးမှုဌာန(အက်စ်အီးေအအက်ဖ်ဒီအီးစီ)
အာဆီယံလူ့အခွင့်အေရးယန္တရားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့
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ေနာက်ဆက်တွဲ - ၃

အာဆီယံအလံ

အာဆီယံအလံသည် တည် ြငိမ်မှု၊ ေအးချမ်းသာယာမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်
စွမ်းရည်ထက် ြမက်မှုရှိသည့် အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပ
ြ ုပါသည်။ အလံတွင်
ပါရှိသည့် အပ
ြ ာေရာင် ၊ အနီေရာင် ၊ အဖ
ြ ူေရာင်နှင့် အဝါေရာင်တို့မှာ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်
နိုင်ငံအားလုံး၏ နိုင်ငံေတာ်အလံများတွင် ပါရှိေသာ အဓိက အေရာင်များကို ကိုယ်စားပ
ြ ု
ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
အပ
ြ ာေရာင်မှာ ေအးချမ်းသာယာမှုနှင့် တည် ြငိမ်မှုတို့ကိုလည်းေကာင်း၊ အနီေရာင်မှာ
ရဲရင့်မှု နှင့် စွမ်းရည်ထက် ြမက်မှုတို့ကိုလည်းေကာင်း ကိုယ်စားပ
ြ ုပါသည်။ အဖ
ြ ူေရာင်မှာ
သန့်ရှင်းစင် ြကယ်မှုနှင့် အဝါေရာင်မှာ သာယာဝေပ
ြ ာမှုတို့ကို အထိမ်းအမှတ် ြပုပါသည်။
စပါးနှံအစည်းမှာ အေရှ့ေတာင်အာရှေဒသရှိ နိုင်ငံအားလုံးပါဝင်ေသာ အာဆီယံ
အဖွဲ့ ကီးကို စတင် တည်ေထာင်ခဲ့သည့် ဖခင်နိုင်ငံများ၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု ြဖင့် ခိုင် ြမဲစွာ
လက်တွဲ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဆိုသည့် ေမျှာ်မှန်းချက်ကို ကိုယ်စားပ
ြ ုခ
ြ င်း ြဖစ် ြပီး စက်ဝိုင်း
ပုံသ ာန်မှာ အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီ ညွတ်မှုကို ကိုယ်စားပ
ြ ုခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
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အာဆီယံအလံတွင်ပါရှိသည့်
ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် အပ
ြ ာေရာင်
အနီေရာင်
အဖ
ြ ူေရာင်
အဝါေရာင်

-

အေရာင်များအတွက်

နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်မှာ

Pantone 19 – 4053 TC
Pantone 18 – 1655 TC
Pantone 11 – 4202 TC
Pantone 13 – 0758 TC

အာဆီယံအလံတွင်ပါရှိသည့် အဖ
ြ ူေရာင်မှလွဲ၍ အခ
ြ ားေသာ အေရာင်များမှာ
အာဆီယံ သေကတ၏
င်္
အေရာင်များကို ေရွးချယ်သတ်မှတ် ြပီး ပုံနှိပ်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ယင်းတို့မှာ အပ
ြ ာေရာင်
အနီေရာင်

-

အဝါေရာင်

-

Pantone 286 or Process Colour 100C 60M 0Y 6K
Pantone Red 032 or Process Colour 0C 91M 87Y
0K
Pantone Process Yellow or Process Color 0C 0M
100Y 0K

အလံ၏ အလျားနှင့်အနံ အချိုးမှာ ၂း၃ ြဖစ်ြပီး အလံ အရွယ်အစားများမှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်း ြဖစ် ပါသည် စားပွဲတင်အလံ
အခန်းအတွင်းအသုံး ြပုသည့်အလံ
ကားအလံ
ေမ
ြ ြပင်တွင်လွှင့်ထူေသာအလံ

10 cm x 15 cm
100 cm x 150 cm
10 cm x 30 cm
200 cm x 300 cm
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ေနာက်ဆက်တွဲ - ၄

အာဆီယံအမှတ်တံဆိပ်

အာဆီယံအမှတ်တံဆိပ်မှာ တည် ြငိမ်မှု၊ ေအးချမ်းသာယာမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်
ရှင်သန် ထက် ြမက်မှုရှိသည့် အာဆီယံအဖွဲ့ ကီးအဖ
ြ စ် ကိုယ်စားပ
ြ ုထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
အမှတ် တံဆိပ်၏ အေရာင်များ - အပ
ြ ာ ၊ အနီ ၊ အဖ
ြ ူနှင့် အဝါတို့သည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ
အားလုံး၏ အေမာက်ပုံများ၏ အဓိက အေရာင်များကို ကိုယ်စားပ
ြ ုသည်။
အပ
ြ ာေရာင်မှာ ေအးချမ်းသာယာမှုနှင့် တည် ြငိမ်မှုတို့ကိုလည်းေကာင်း၊ အနီေရာင်မှာ
ရဲရင့်မှုနှင့် ရှင်သန်ထက် ြမက်မှု တို့ကိုလည်းေကာင်း၊ အဖ
ြ ူေရာင်မှာ သန့်ရှင်းစင် ြကယ်မှုနှင့်
အဝါေရာင်မှာ သာယာဝေပ
ြ ာမှုတို့ကို ကိုယ်စားပ
ြ ုက
ြ ပါသည်။
စပါးနှံများမှာ အေရှ့ေတာင်အာရှေဒသရှိ နိုင်ငံအားလုံးပါဝင်ေသာ အာဆီယံ
အဖွဲ့ ကီးကို စတင် တည်ေထာင်ခဲ့သည့် ဖခင်နိုင်ငံများ၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု ြဖင့် ခိုင် ြမဲစွာ
လက်တွဲ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဆိုသည့် ေမျှာ်မှန်းချက်ကို ကိုယ်စားပ
ြ ုခ
ြ င်း ြဖစ် ြပီး၊ စက်ဝိုင်း
ပုံသ ာန်မှာ အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီ ညွတ်မှုကို ကိုယ်စားပ
ြ ုခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
အာဆီယံအမှတ်တံဆိပ်အတွက် အေရာင်အမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက်မှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်း ြဖစ်ပါသည် အပ
ြ ာေရာင်
အနီေရာင်
အဝါေရာင်

-

Pantone 286
Pantone Red 032
Pantone Process Yellow

အေရာင် (၄)မျိုး ပုံနှိပ်ရာတွင် အေရာင် သတ်မှတ်ချက်မှာ -
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အပ
ြ ာေရာင်
အနီေရာင်
အဝါေရာင်

-

100C 60M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K)
0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K)
0C 0M 100Y 0K

ကွင်းအတွင်း ေဖာ် ြပထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ သတ်မှတ်ထားရှိသည့် အေရာင်
အတိုင်း အတာအတိုင်း မရရှိနိုင်သည့်အခါတွင် အသုံး ြပုရန် ြဖစ်သည်။
အေရာင် အမျိုးအစား ေဖာ် ြပရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အပ
ြ ာေရာင်
အနီေရာင်
အဝါေရာင်

-

Pantone 204 -1
Pantone 60 -1
Pantone 1- 3 တို့နှင့် တူညီမှုရှိရမည် ြဖစ်ပါသည်။

အာဆီယံ အမှတ်တံဆိပ်တွင် ေဖာ် ြပထားရှိသည့် “အာဆီယံ”ဟူသည့် အဂလိ
င်္ ပ်
စာလုံးကို Helvetica စာလုံးပုံစံ (font type)၏ အေသးစာလုံးကို Bold Type ြဖင့်
အသုံး ြပုေဖာ် ြပထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။

