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အာဆယီံ'ိုင်ငံအချင်းချင်း ပို0ေဆာင်မ3လွယ်ကေူချာေမ8ွေစေရး   

မူေဘာင်သေဘာတစူာချuပ်  (Informal Translation Only) 

နဒိါန်း 

 အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း၏ အဖွဲ၀င်ိုင်ငံများ (ယခုငှ်ေ့နာင်တငွ် စာချပ်၀င်ိုင်ငံ 
များဟ ုရည်န်းမည် ) ၊ 

စာချပ်ဝင်ုိင်ငံများအကား ကုန်သွယ်မပုိမုိဖံွဖိးတုိးတက်လာေစေရးကုိအေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်ှင် ့
စးီပာွးေရးပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်မပိုမိုခိုင်မာလာေစေရးတိုအတကွ် ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယပူိုေဆာင်မ 
လယွ်ကေူချာေမွေစေရး၏အေရးပါမကို အသအိမတှ်ြပ၍လည်းေကာင်း ၊ 

ေဒသတငွ်းိုင်ငံများသည် ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရးအတကွ် 
စှ်ိုင်ငံချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံများအချင်းချင်းေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်သယွ်ေဆာင်ရကွ် 
လျက်ရှိသည်ကို အသအိမတှ်ြပ၍ လည်းေကာင်း၊ 

အာဆယီံေဒသတငွ်းငှ် ့ အာဆယီံမဟတု်ေသာ အြခားိုင်ငံများတငွ်ရှိသည် ့ ေထာက်ပံပ့ိုေဆာင်ေရး 
အေြခစိုက်စခန်းများ၊ ကနု်သယွ်မဗဟိုဌာနများအကား ကနု်စည်ပိုေဆာင်မေဆာင်ရကွ်ရာတငွ် တစ်စ ု

တစ်စည်းတည်းငှ် ့ ထေိရာက်ေသာ ေထာက်ပံပ့ိုေဆာင်ေရးစနစ်၊ နည်းလမ်းစံသုယ်ယပူိုေဆာင်ေရး 
စနစ်တို ေပေပါက်လာေစရန်အလိုငာှ လက်ရှိေဆာင်ရကွ်လျက်ရှိသည် ့ အာဆယီံိုင်ငံ ြဖတ်သန်း 
ကနု်စည်ပိုေဆာင်မ၊ အာဆယီံိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယပူိုေဆာင်မငှ် ့နည်းလမ်းစံသုယ်ယပူိုေဆာင်မ 
မေူဘာင်သေဘာတညူခီျက်များ လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရကွ်ေရးငှ်စ့ပ်လျ်းသည့် 
မူဝါဒန်ကားချက်များပါရှိေသာ အာဆယီံပိုေဆာင်ေရး လပု်ငန်းစမီံချက် ၂၀၀၅-၂၀၁၀ အား 
ြပန်လည်ေဖာ်ထတု်၍လည်းေကာင်း ၊ 

၁၉၉၈ခုစှ် ၊ ဒဇီင်ဘာလ(၁၆)ရက်ေနတငွ် ဟွိင်းမိ၌ လက်မတှ်ေရးထိုးခဲ့ပးီြဖစ်သည့် 
အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်း ကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရးမေူဘာင် သေဘာတစူာချပ် 
သည် ုိင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစ 

သည်ဟု စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ အားလံးုက သေဘာတညူခီဲ့ကသည်ကို ြပန်လည်ေဖာ်ထတု်၍ 

လည်းေကာင်း ၊ 

 ၁၉၉၂ခုစှ်၊ ဇန်နဝါရလီ(၂၈)ရက်ေနတငွ် စကာပူိုင်ငံ၌ လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည် ့ အာဆယီံ 
စးီပာွးေရးပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်မြမင်တ့င်ေရး မေူဘာင်သေဘာတစူာချပ်၏ စည်မျ်း(၁)၊ စာပိုဒ်(၃) 

အရ စးီပာွးေရးလပု်ငန်းစ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ရာတငွ် အချိေသာအဖွဲဝင်ိုင်ငံ 
များသည် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အဆင်သင်မ့ြဖစ်ေသးပါက အဆင်သင်ြ့ဖစ်သည် ့ အဖွဲဝင်(၂) 
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ိုင်ငံ(သိုမဟတု်)(၂)ိုင်ငံထက် ပိုေသာိုင်ငံများက စတင်ေဆာင်ရကွ်ိုင်သည်ဟေူသာေဖာ်ြပချက်ကို 
ြပန်လည်ေဖာ်ထတု်၍လည်းေကာင်း၊ 

 ုိင်ငံအချင်းချင်း ပုိေဆာင်ေရးဆုိင်ရာကိစအားလုံးတွင် ထိေရာက်အကျိးရိှပီး တစ်ိုင်ငံငှ် ့
တစ်ိုင်ငံ လိုက်ေလျာညီေထ ွ ေပါင်းစည်းေဆာင်ရကွ်ိုင်ေသာ ေဒသတငွ်းပိုေဆာင်ေရးစနစ်တစ်ခ ု

ထေူထာင်ရန် ရည်ရယွ်၍လည်းေကာင်း၊ 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား ိုင်ငံအချင်းချင်း ကးူလးူသာွးလာမကို အားေပးရန်ငှ် ့ လယွ်ကူ 
ေချာေမွေစေအာင်ေဆာင်ရကွ်ိုင်ေစရန်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်းသေဘာတညူခီဲ့ကပါသည်- 

အပိုဒ်(၁) 

ရည်ရ-ယ်ချက်များ 

ဤသေဘာတစူာချပ်၏ ရည်ရယွ်ချက်များမာှ - 

(က) စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား ကနု်စည်ပိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရး၊ အာဆယီံ၏ 

လတွ်လပ်ေသာ ကနု်သယွ်မေဒသ  အေကာင်အထည်ေဖာ်မကို အေထာက်အကြူပိုင် 
ေရးငှ်အ့ာဆယီံေဒသအတငွ်း စးီပာွးေရး ပိုမိုေပါင်းစည်းလပု်ကိုင်ိုင်ေရး၊ 

(ခ) အာဆီယံုိင်ငံအချင်းချင်း ကုန်စည်ပုိေဆာင်မလွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက် ရည်ရွယ် 

လျက်  

ပိုေဆာင်ေရး၊ကနု်သယွ်မငှ်အ့ေကာက်ခနွ်ဆိုင်ရာလပု်ထံးုလပု်နည်းငှ်အ့ြခားလိုအပ် 
ချက်များ လိုက်ေလျာညေီထြွဖစ်ရန်ငှ် ့လယွ်ကရူငှ်းလင်းေစရန်၊ 

( ဂ ) အာဆယီံိုင်ငံအချင်းချင်း ပိုေဆာင်မဆိုင်ရာကစိရပ်အားလံးု ထေိရာက်ေသာ၊ 
စမွ်းေဆာင်ရည်ရှိေသာ၊ ေပါင်းစည်းထားေသာ၊ လိုက်ေလျာညေီထမွရှိေသာ ေဒသ 

ဆိုင်ရာ ပိုေဆာင်ေရးစနစ်ကို တည်ေထာင်ြခင်းြဖင့် အာဆယီံိုင်ငံအချင်းချင်း 
ပိုေဆာင်မဆိုင်ရာကစိရပ်အားလံးုကို အတတူကပွးူေပါင်းလပု်ေဆာင်ရန်၊ 

အပိုဒ်(၂) 

အ ေြခခံမမူျား 

စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ဤသေဘာတစူာချပ်တငွ်ပါသည် ့ ေအာက်ပါအေြခခံမမူျားအတိုင်း 
လိုက်နာကရပါမည်- 
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(က) အထးူအခငွ်အ့ေရးေပး=ိုင်ငံအြဖစ်ဆက်ဆံမA။  အလားတကူစိအတကွ်စာချပ်ဝင် 
ိုင်ငံအချင်းချင်းအကား သယ်ယပူိုေဆာင်ရာတငွ် ေပးအပ်ေသာအခငွ်အ့ေရးသည် 
အြခားိုင်ငံများငှ့် ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ရာတငွ် အလားတကူစိအတကွ် ေပးအပ် 
ေသာ အခငွ်အ့ေရးထက် မေလျာေ့စဘဲ ေပးအပ်ရမည်၊ 

( ခ ) တစ်သမတ်တည်းြဖစ်ေစြခင်း။  စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအသးီသးီ၌ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်ေရးငှ်သ့က်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများ၊ ေဆာင် 
ရကွ်ပံလုပု်ငန်းစ်၊ ကးီကပ်ကပွ်ကဲြခင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်မမူျားငှ့် ဥပေဒကျင်သ့ံးုမ 
များတငွ် တစ်သမတ်တည်းရှိရမည်၊ 

( ဂ ) Eိုးရငှ်းေစြခင်း။   စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်ေရး 
အတကွ်လိုအပ်ေသာ လပု်ထံးုလပု်နည်းများငှ့် လိုအပ်ချက်များကို အိုးရငှ်းဆံးု ြဖစ် 
ေအာင် ေဆာင်ရကွ်ကရမည် ၊ 

(ဃ) ပငွ်လ့င်းြမင်သာေစြခင်း။   စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် လပု်ငန်းလပု်ကိုင်ရာတငွ် 
အေထာက်အကြူပရမည့် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများငှ့် 
ကးီကပ်ကပွ်ကဲြခင်းဆိုင်ရာ အသေိပးချက်များကို မည်သမူဆို လျင်လျင်ြမန်ြမန်၊ 
ရငှ်းရငှ်းလင်းလင်းငှ့် အလယွ်တကူရရှိေစရန် ေဆာင်ရကွ်ကရမည်၊ 

( င ) စမွ်းေဆာင်ရည်ရှိေစြခင်း။      စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် စာချပ်၀င်ိုင်ငံများ မ ှ / သို 
ကနု်ပစည်းများ ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစရန်အတကွ် ထေိရာက်ပးီအကျိးရှိ 
ေသာ ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ ကးီကပ်ကပွ်ကဲမကိုေဆာင်ရကွ် 
ရမည်၊ 

( စ ) အယခူံဝင်မAများ။ စာချပ်ဝင်များသည်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကဆံးုြဖတ်ထား 
သည်များကိုြပန်လည်သံးုသပ်ိုင်ရန်အတကွ် ထေိရာက်ေသာယရားတစ်ခ ုထူေထာင် 
ေပးရန် ေဆာင်ရကွ်ေပးရမည်ြဖစ်ပးီ၊ ထိုအခငွ်အ့ေရးကို အာဆယီံေဒသအတငွ်း 
ပိုေဆာင်ေရးကိုစစီ်ေဆာင်ရကွ်ေပးသ၊ူအသံးုြပသမူျားကအလယွ်တကရူရှိေစရမည်၊ 

(ဆ) အြပန်အလနှ်ေထာက်ပံက့ညူမီA။   အာဆယီံေဒသအတငွ်း ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရးတငွ်ပါဝင်ေနသည်သ့က်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ 
အကား အစမွ်းကနု်ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်မများငှ် ့ အြပန်အလနှ်ေထာက်ပံက့ညူမီများ 
ြဖစ်ေပေနေစရန် စာချပ်၀င်ိုင်ငံများက  ကိးစားေဆာင်ရကွ်ရမည်။  
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အပိုင်း(၁) 

အေထေွထြွပဌာန်းချက်များ 

အပိုဒ် (၃) 

အဓပိMါယ်ဖငွ်ဆ့ိုချက်များ 

ဤသေဘာတစူာချပ်အတကွ်သာ အဓပိါယ်ဖငွ်ဆ့ိုြခင်းြဖစ်ပါသည် - 

(က) " Cabotage "  ဆိုသည်မာှ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ နယ်ေြမအတငွ်း ကနု်တင်ပးီ 
အဆိုပါိုင်ငံအတငွ်း အြခားတစ်ေနရာ၌ ကနု်ချရန်အလိုငာှေဆာင်ရကွ်ေသာ ကနု်စည် 
ပိုေဆာင်ေရးြဖစ်ပါသည်၊ 

( ခ ) " Competent National Body "  ဆိုသည်မာှ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတိုင်းတငွ် ိုင်ငံ 
အချင်းချင်းပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်သမူျား တရားဝင်မတှ်ပံတုင်ိုင်ေရးအတကွ် 
ဖွဲစည်းထားသည် ့အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ကို ဆိုလိုပါသည်၊ 

( ဂ ) " Dangerous Goods"   ဆိုသည်မာှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ၊ ကျန်းမာေရး၊ 
ေဘးအရာယ်ကင်းရငှ်းေရးငှ် ့ အမျိးသားလံြုခံေရး အကျိးစးီပါွးကို ထိခိုက် 
ေစိုင်ေသာ အရာဝတများငှ် ့ကနု်ပစည်းများကို ဆိုလိုပါသည်၊ 

(ဃ) “အမိ်ရငှ်ိုင်ငံ” ဆိုသည်မာှ သယ်ယပူိုေဆာင်မ ကို လက်ခံေဆာင်ရကွ်လျက်ရှိသည့် 
စာချပ်ဝင် ိုင်ငံကိုဆိုလိုပါသည်၊ 

( င ) " ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယပူိုေဆာင်မ" ဆိုသည်မာှ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများမ/ှ သို 
ကနု်စည်များ သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်းငှ် ့ပိုေဆာင်ေရးယာ်များြဖင် ့သာွးလာြခင်း ြဖစ် 
ပါသည်၊ 

( စ )  " ပိုေဆာင်ေရးသံးုယာ်များ "   ဆိုသည်မာှ ကးူတိုေရယာ်ေပရှိ ေမာ်ေတာ်ယာ် 
အပါအဝင ်လမ်းေပတငွ် သာွးလာသည် ့ယာ်များကို ဆိုလိုပါသည်၊ 

(ဆ) " ပျက်စးီပပု်သိုးလယွ်ေသာပစည်းများ  "   ဆိုသည်မာှ ေသချာစွာ သယ်ေဆာင်ြခင်း 
မြပလင် အချနိ်ကာလ၊ အပခူျနိ်၊ ပိုေဆာင်သာွးလာမအစရှိသည် ့အေြခအေနတစ်ခခု ု

ေကာင် ့အလယွ်တကပူျက်စးီေစိုင်သည် ့ကနု်ပစည်းများကိုဆိုလိုပါသည်။ ထိုပစည်း 
များတငွ် လတ်ဆတ်ေသာ သိုမဟတု်  ေအးခဲထားေသာ ငါး၊ ဂဏန်း၊ ပဇုနွ်စသည် ့
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အခွံမာသတဝါများ၊ ကကုမာ၊ ခ ု စသည် ့ အခွံမာငှ် ့ အေကာင်ေပျာသ့တဝါများ၊ 
သစ်သးီများ၊ ဟင်းသးီ ဟင်းရကွ်များ၊ ေအးခဲထားေသာ အသားများ သိုမဟတု် 
ကက်သား၊ ဘဲသားများ၊ ိုငှ် ့ ိုထွက ် ပစည်းများ၊ ဥငှ် ့ ဥြဖင်ြ့ပလပု်ထားေသာ 

ပစည်းများ၊ ဝက်သားငှ် ့၀က်သားြဖင်ြ့ပလပု်ထားေသာ ပစည်းများပါဝင်ပါသည်၊  

( ဇ ) "အတငွ်းေရးမှးချပ်" ဆိုသည်မာှအေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း၏ အတငွ်းေရး 
မှးချပ်ကို ဆိုလိုပါသည ်၊ 

( စျ ) "ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်သ"ူဆိုသည်မာှ ယာ်ပိုင်ရငှ်များ၊ ယာ်ေမာင်းများငှ် ့
ပိုေဆာင်ေရး လပု်ငန်းလပု်ကိုင်သည့် ကိုယ်စားလယှ်များကို ဆိုလိုပါသည်၊ အဆိုပါ 
ပဂုိလ်များသည်ိုင်ငံအချင်းချင်းပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မလပု်ငန်းများေဆာင်ရကွ်ရန်
မမိိိုင်ငံ၏ ခငွ်ြ့ပချက်ပါမစ် (သိုမဟတု်) လိုင်စင်ရှိရမည်ြဖစ်ပးီ၊ ထိုခငွ်ြ့ပချက်ပါမစ် 
(သိုမဟတု်) လိုင်စင်တငွ် ြပဌာန်းထားေသာ စည်းကမ်းများ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများ 
အားလိုက်နာေကာင်းသက်ေသခံမတှ်တမ်းရှိရမည်။ ထိုအြပင်အဆိုပါပဂုိလ်များသည် 
စာချပ်၀င်ိုင်ငံများရှိ သက်ဆိုင်ရာ NTTCC (ိုင်ငံြဖတ်သန်း ကနု်စည်ပိုေဆာင်မ 
ညိိင်းေပါင်းစပ်ေရးဦးစးီေကာ်မတ)ီ သိုမဟတု် CNB (သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ 
အစည်း) တွင်  မတှ်ပံတုင်ထားသူြဖစ်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၄) 

အသံးုြပu=ိုင်မAနယ်ပယ် 

ဤသေဘာတစူာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအားလံးုသည် အာဆယီံိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ေရးအတကွ် အသံးုြပိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် စာချပ်၀င်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ နယ်ေြမအတငွ်း 
ကနု်တင်ပီး အဆိုပါိုင်ငံအတငွ်း အြခားတစ်ေနရာ၌ ကနု်ချရန်အလိုငာှေဆာင်ရကွ်ေသာ ကနု်စည် 
ပိုေဆာင်ေရးကို ဤစာချပ်အရ ေဆာင်ရကွ်ခငွ်မ့ြပပါ။ 

အပိုဒ် (၅) 

ေပးအပ်ရမည်အ့ခငွ်အ့ေရးများ  

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအရ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတိုင်းသည် ကျန်စာချပ်၀င် 
ိုင်ငံများအား ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ ေအာက်ပါအခငွ်အ့ေရးများကို ေပးအပ် 
ရမည် - 
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(က) စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ တစ်ိုင်ငံအတငွ်း၌ တရားဝင်တည်ေထာင်ဖွဲစည်းထားသည့် သယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်း လပု်ကိုင်သမူျားကို အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ နယ်ေြမ 

အတငွ်း သိုမဟတု် နယ်ေြမမ ှကနု်စည်များသယ်ယပူိုေဆာင်ခငွ် ့၊ 

( ခ ) စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသိုပိုေသာ (သိုမဟတု်) စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများမ ှ လာေသာကနု်စည် 
များအား ကနု်တင်/ ကနု်ချခငွ်၊့ 

၂။ ဤစာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအရ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်ေရးအတကွ် လိုအပ်ေသာအေထာက်အကမူျားကို  ြဖည်ဆ့ည်းစစီ်ေပးရန် ကိးပမ်း 
ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၃။ ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်မတငွ် စာချပ်ဝင်အမိ်ရငှ်ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒငှ် ့
စည်းကမ်းများြဖင်က့ိုက်ညပီါက မလိုလားအပ်ေသာောှင်ေ့းှမ(သိုမဟတု်) တားြမစ် ကန်သတ်ချက် 
များ မရှိေစရပါ။ 

အပိုင်း(၂) 

=ိုင်ငံအချင်းချင်း  သယ်ယပူိုQေဆာင်ေရးလမ်းေRကာင်းများ =ငှ် ့နယ်စပ်စခန်းများ သတ်မတှ်ြခင်း  

အပိုဒ် (၆) 

=ိုင်ငံအချင်းချင်း ပိုQေဆာင်ေရးလမ်းေRကာင်းများ=ငှ် ့အေထာက်အကမူျား 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစ 

ေရး မေူဘာင်သေဘာတစူာချပ်ေအာက်ရှိ ၂၀၀၇ခုစှ်၊ ေဖေဖဝါရီလ (၈)ရက်ေနတငွ် 
ဘန်ေကာက်မိ၌      လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည် ့အေြခြပစာချပ်ငယ်(၁)၊ "ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင် 
ေရး လမ်းေကာင်းများ ငှ် ့ အေထာက်အကမူျားသတ်မတှ်ြခင်း" ၌ သတ်မတှ်ထားေသာ 

ပိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းများ စာရင်းအား  ဤသေဘာတစူာချပ်၏ ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူို 
ေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းများငှ် ့အေထာက်အကမူျား အြဖစ်သတ်မတှ်ရန် သေဘာတူကသည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် သတ်မတှ်ထားေသာိုင်ငံအချင်းချင်း ပိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်း 
များအား ြပင်ဆင်ြခင်းငှ်/့ သိုမဟတု် တိုးချဲြခင်းများကို အခါအားေလျာ်စာွ အဆိုြပိုင်သည်။ 
စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ တစ်ိုင်ငံမ ှ အဆိုြပသည့် ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ေြပာင်းလဲြခင်းများသည် စာချပ်ဝင် 
အမိ်နးီချင်းိုင်ငံ (သိုမဟတု်) ိုင်ငံများ၏ အြပန်အလနှ် သေဘာတညူခီျက်အရ ြဖစ်ရမည်။ ြပင်ဆင် 
ေြပာင်းလဲမများကို အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးချပ်ထံသို ေပးပိုရမည်။  
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၃။ အရာယ်ကင်းရငှ်းေစေရးအတကွ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် မမိနိယ်ေြမအတငွ်း သတ်မတှ် 
ထားသည် ့ လမ်းေကာင်းတစ်ေလာက်ရှိ သင်ေ့လျာ်ရာေနရာများတငွ် ယာ်ရပ်နားစခန်းများကို 
သတ်မတှ်ထားရှိရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

 

အပိုဒ် (၇) 

နယ်စပ်စခန်းများ=ငှ် ့အေထာက်အကမူျား 

၁။ စာချပ်ဝင်ုိင်ငံများသည်“အာဆီယံုိင်ငံြဖတ်သန်းကုန်စည်ပုိေဆာင်မလွယ်ကူေချာေမွေစေရး 
မူေဘာင်သေဘာတူစာချပ်”ေအာက်ရိှအေြခြပစာချပ်ငယ်(၂)၊"နယ်စပ်စခန်းေနရာများသတ်မှတ်ြခင်း" 

ပါနယ်စပ်စခန်းများကိုပင် ဤသေဘာတစူာချပ်၏ နယ်စပ်စခန်းများအြဖစ်သတ်မတှ်ရန် သေဘာ 

တူကသည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် သတ်မတှ်ထားသည် ့နယ်စပ်စခန်းေနရာများအား ြပင်ဆင်ြခင်း ငှ်/့ 
သိုမဟတု် တိုးချဲြခင်းများကို အခါအားေလျာ်စာွ အဆိုြပိုင်သည်။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံမ ှ

အဆိုြပသည့် ြပင်ဆင်ြခင်း/ ေြပာင်းလဲြခင်းများသည် စာချပ်ဝင်အမိ်နးီချင်းိုင်ငံ(သိုမဟတု်) ိုင်ငံ 
များ၏ အြပန်အလနှ် သေဘာတညူခီျက်အရြဖစ်ရမည်။ ြပင်ဆင် ေြပာင်းလဲမများကို အာဆယီံ 
အတငွ်းေရးမှးချပ်ထံသို ေပးပိုရမည်။ 

၃။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရး လမ်းေကာင်းများြဖတ်သန်း 
မည့် နယ်စပ်စခန်းေနရာများတငွ် လံေုလာက်ေသာ အေထာက်အကမူျားငှ့်လိုအပ်သည့် အေဆာက် 
အဦးများစစီ်ေပးရမည်။ 

၄။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ေအာက်ပါတိုကို ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ရမည် - 

(က) ဤသေဘာတစူာချပ်အရသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးယာ်များငှ်က့နု်ပစည်းများရငှ်းလင်း 
ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်းကို လယွ်ကေူချာေမွစာွ ေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန်အတကွ် စစ်ေဆးြခင်း 
ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အြခားစာချပ်၀င်ိုင်ငံများငှ် ့ နးီကပ်စာွရှိေသာ နယ်စပ် 
စခန်းများတငွ် ိုင်ငံဆိုင်ရာ တရားစရီင်ခငွ်အ့ာဏာအတငွ်း စစီ်ထားရှိရမည်။ 
သိုမသှာ ကနု်တင်၊ ကနု်ချ အကမိ်ကမိ် ေဆာင်ရကွ်ရြခင်းကို ေရာှင်ရာှးိုင်ပါမည်။ 
စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများမ ှ တာဝန်ရှိသမူျားသည် စာချပ်ဝင်စှ်ိုင်ငံ(သိုမဟတု်) စှ်ိုင်ငံ 
ထက်ပို၍ တစ်ေနရာတည်းတငွ် ပးူတွဲစစ်ေဆးြခင်းမျိးကို တားဆီးမမရှိေစရ၊ 
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( ခ ) လဝူင်မကးီကပ်ေရး၊ အေကာက်ခနွ်၊ ကျန်းမာေရးငှ့်ိုင်ငံြခားေငလွဲလယှ်မထနိ်းချပ် 
ြခင်းအစရှိသည့်နယ်စပ်တငွ် လပု်ေဆာင်ရမည့်ကစိများအား လျင်ြမန်စာွပးီစးီေစေရး 
အတကွ် လံေုလာက်ေသာ လအူင်အားအရင်းအြမစ်များထားရှိေဆာင်ရကွ်ရန် ၊ 

( ဂ ) ကပ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်စခန်းများ၏ အလပု်ချနိ်နာရကီို ညိိင်းေဆာင်ရကွ်ရန် ၊ 

(ဃ) အစစ်ေဆးခံရန် ေစာင်ဆ့ိုင်းေနေသာ ကနု်ေသတာများငှ် ့ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ 
ရပ်နားရန်အတကွ် လံေုလာက်ေသာေနရာများကို အဆင်ေြပသည်ေ့နရာတိုင်း၌ စစီ် 
ေဆာင်ရကွ်ေပးရန် ၊ 

၅။ ၁၉၈၂ ခုစှ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ( ၂၁ )ရက်ေန၌ ဂျနီီဗာမိတွင် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲေ့သာ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတညူခီျက်ြဖစ်သည့် ''Harmonization of Frontier Cortrol of 

Goods''ပါြပဌာန်းချက်များအတိုင်း၊စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအေနြဖင့်သယ်ယပူိုေဆာင်ေသာကနု်ပစည်း 
များအတကွ် လိုအပ်သည့် နယ်စပ်စခန်းအေထာက်အကမူျားအား ေဆာင်ရကွ်ေပးရမည်။ 

အပိုင်း(၃) 

ကနု်းလမ်းပိုQေဆာင်ေရးအတကွ် အေထေွထသွတ်မတှ်ချက်များ  

အပိုဒ် (၈) 

ယာV်သာွးလာမAဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ  

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ၁၉၆၈ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်တငွ် ဗယီင်နာ၌လက်မတှ်ေရးထိုး 
ခဲ့ကသည်ယ့ာ်သာွးလာမဆိုင်ရာကနွ်ဗင်းရငှ်းငှ် ့ လမ်းန်ငှ်အ့ချက်ြပများဆိုင်ရာကနွ်ဗင်းရငှ်းပါ 
စည်းမျ်းများအတိုင်းလိုက်နာ၍ မိမတိိုနယ်ေြမအတငွ်း ကနု်းလမ်းသာွးလာမစည်းမျ်းများအား 
လိုက်ေလျာညေီထရွှိရန် သင်ေ့လျာ်သည့် အစအီစ်များကို ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၉) 

=ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုQေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မAလပု်ငန်း  

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတိုင်းသည် ဤသေဘာတစူာချပ်၏စည်းမျ်း(၅)ငှ်အ့ည ီ ၎င်းတို၏နယ်ေြမ 

အတငွ်းိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မလပု်ငန်းများအားအေထာက်အပံြ့ဖစ်ေစရန် 
အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများတငွ်မတှ်ပံတုင်ထားသည်ပ့ိုေဆာင်ေရးယာ်များကိုအသံးုြပခငွ်ြ့ပရမည်။ 
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၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးအတကွ် ခငွ်ြ့ပထားေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်စးီေရကိုစာချပ်၀င်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံလင်စးီေရ(၅၀၀)ထက်မပိုရန် သေဘာတူကသည်။ 
ထိုြပင်ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးယာ်စးီေရငှ်ပ့တ်သက်၍ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား 
အခါအားေလျာ်စာွ ေဆးွေးွသာွးရမည်။ 

၃။ အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်း ကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရးမေူဘာင် သေဘာတူ 
စာချပ်ေအာက်ရှိ၊ ၁၉၉၉ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၅)ရက်ေန၌ ဟွိင်းမိတွင် လက်မတှ်ေရးထိုး 
ခဲသ့ည်အ့ေြခြပစာချပ်ငယ်(၃)၊"ေမာ်ေတာ်ယာ်အမျိးအစားငှ်အ့ေရအတကွ်"၏ စည်းမျ်း(၄)တွင် 
ေဖာ်ြပထားသည် ့ ယာ်စးီေရငှ်စ့ပ်လျ်းသည့် ြပဌာန်းချက်မလှွဲ၍ ကျန်ြပဌာန်းချက်များကို  
ဤသေဘာတစူာချပ်တငွ် အသံးု ြပရမည်။ 

အပိုဒ် (၁၀) 

ကနု်းလမ်းပိုQေဆာင်ေရးပါမစ်များ 

 ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရးအလိုငာှ ကနု်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး 
ပါမစ်များအတကွ် လိုအပ်ေသာသတ်မတှ်ချက်များ လိုက်ေလျာညေီထြွဖစ်ရန် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများက 

တာ၀န်ယရူမည်။ 

အပိုဒ် (၁၁) 

ေမာ်ေတာ်ယာV်များအတကွ် နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ  

 ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းများတငွ် အသံးုြပေသာပိုေဆာင်ေရးယာ်များ 
သည်အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရးမေူဘာင်သေဘာတ ူ

စာချပ် ေအာက်ရှိ ၁၉၉၉ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်ေန၌ ဟွိင်းမိတွင် လက်မတှ်ေရး 
ထိုးခဲေ့သာ အ ေြခြပစာချပ်ငယ်(၄)၊"ေမာ်ေတာ်ယာ်များအတကွ်နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ" 

တငွ်သတ်မတှ် ထားသည့်် ယာ်အတိုင်းအတာ၊ အများဆံးုခငွ်ြ့ပအေလးချနိ်ငှ် ့ ၀န်အေလးချနိ်၊ 
မးီခိုးထတု်လတ်မ စံန်းငှ်စ့သည်န့ည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မတှ်ချက်များငှ့်ကိုက်ညရီမည်။ 

အပိုဒ် (၁၂) 

ယာV်စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံလက်မတှ်များအား  

အြပန်အလနှ်အသအိမတှ်ြပuြခင်း  
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၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည်မမိတိို၏ိုင်ငံအတငွ်းမတှ်ပံတုင်ထားေသာိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ေရးတငွ်အသံးုြပသည် ့ေမာ်ေတာ်ယာ်များအား ပံမုနှ်စစ်ေဆးြခင်းကိုေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ၁၉၉၈ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၀)ရက်ေန၌ စကာပူိုင်ငံတငွ် 
လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည်"့အာဆယီံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများတငွ်ထတု်ေပးေသာ ခရးီသည်ငှ်က့နု်တင်ယာ် 
များအတကွ် ယာ်စစ်ေဆးချက် သက်ေသခံလက်မတှ်များအား အြပန်အလနှ်အသအိမတှ်ြပေရး 
သေဘာတညူခီျက်"ပါ ြပဌာန်းချက်များငှ်အ့ည ီ အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများမ ှ ိုင်ငံအချင်းချင်း 
သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးတငွ် အသံးုြပရန်ထတု်ေပးထားေသာယာ်စစ်ေဆးချက် သက်ေသခံလက်မတှ် 
များကို  အသအိမတှ်ြပရမည်။ 

အပိုဒ် (၁၃) 

ယာV်ေမာင်းလိုင်စင်များအား အြပန်အလနှ် အသအိမတှ်ြပuြခင်း 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ၁၉၈၅ခုစှ်၊ဇလူိုင်လ(၉)ရက်ေန၌ ကာွလာလမ်ပူမိတငွ် လက်မတှ် 
ေရးထိုးခဲ့ကသည် ့ "အာဆယီံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများမထှတု်ေပးေသာ ြပည်တငွ်းယာ်ေမာင်းလိုင်စင်များ 
အားအြပန်အလနှ်အသအိမတှ်ြပြခင်းသေဘာတညူခီျက်"အရ၊ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 
လုပ်ကုိင်ရန်အတွက် အြခားစာချပ်ဝင်ုိင်ငံများမှထုတ်ေပးေသာ ြပည်တွင်းယာ်ေမာင်းလုိင်စင်များကုိ 

အြပန်အလနှ်အသအိမတှ်ြပရမည်။ 

အပိုဒ် (၁၄) 

အာဆယီံ၏မထားမေနရ ေမာ်ေတာ်ယာV် အာမခံ အစအီစV် 

၁။ အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏ ပိုင်နက်အတငွ်း သာွးလာသည်ေ့မာ်ေတာ်ယာ်သည် အမိ်ရငှ် 
ိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်ငှ်က့ိုက်ညေီသာ မထားမေနရ ေမာ်ေတာ်ယာ် အာမခံအစအီစ်ကို လိုက်နာ 

ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည်၊အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရး 
မေူဘာင်သေဘာတစူာချပ်ေအာက်ရှိ ၂၀၀၁ ခုစှ်၊ ဧပလီ (၈)ရက်ေနတငွ် ကာွလာလမ်ပူမိ၌ 

လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည့် အေြခြပစာချပ်ငယ် (၅)၊ "အာဆယီံ၏မထားမေနရ ေမာ်ေတာ်ယာ် 
အာမခံအစအီစ်" တွင် သတ်မတှ်ထားေသာ ြပဌာန်းချက်များငှ်အ့ညေီဆာင်ရကွ်ရန် သေဘာတူ 
ကသည်။ 

အပိုဒ် (၁၅) 
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အခေRကးေင=ွငှ် ့အြခားေငေွRကးဆိုင်ရာ ေပးေဆာင်ရမည်တ့ာဝန်များ 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ပိုေဆာင်ေရးယာ်များအေပတငွ် အခေကးေငွများှင့် အြခားေင ွ

ေကးဆိုင်ရာတာဝန်ခံမများငှ့်ပတ်သက်၍ ရငှ်းလင်းေစရန်၊ ကျစ်လစ်ေစရန်ငှ့်လိုက်ေလျာညေီထမွ 
ရှိေစရန်ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ကရမည်။  

 

အပိုဒ် (၁၆) 

ေမာ်ေတာ်ယာV်းများ ယာယဝီင်ထကွ်ခငွ်ြ့ပuြခင်း 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အြခားဆက်စပ်ေနသည့်အေြခအေနငှ် ့ ြပန်လည်ထကွ်ခာွရမည် ့
သတ်မတှ်ချက်များအရအြခားစာချပ်၀င်ိုင်ငံနယ်ေြမ၌မတှ်ပံတုင်ထားသည်ေ့မာ်ေတာ်ယာ်များအား 
(သင့်ေလျာ်ေသာပမာဏရိှသည့် ဆီတုိင်ကီတွင်ပါရိှသည့် စက်သုံးဆီ၊ေချာဆီ၊ယာ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းရန် 

လိုအပ်ေသာပစည်းများ၊ယာ်အပိုပစည်းများ)အပါအ၀င်ယာယ၀ီင်ေရာက်ခငွ်ြ့ပရမည်ြဖစ်ပးီအဆိုပါ 
ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့်ပစည်းများအေပ သွင်းကုန်အခွန်အခ၊ အေကာက်ခွန်အာမခံစေပေငွေပးသွင်းြခင်း၊ 
သငွ်းကနု်တားြမစ်ချက်ငှ် ့ကန်သတ်ချက်များကို ကင်းလတွ်ခငွ်ေ့ပးရမည်။ 

အပိုင်း(၄) 

အေကာက်ခနွ်ကန်Qသတ်ထနိ်းချuပ်ြခင်း၊ အပင်=ငှ်တ့ရိစိ[ာန်ထကွ်ပစ\ည်းများ သန်Qရငှ်းေရး=ငှ် ့

ေရာဂါပိုးမာ̂း ကင်းစင်ေစေရး အစအီမံများ 

အပိုဒ် (၁၇) 

အေကာက်ခနွ်ဆိုင်ရာလပု်ငန်းစV်များ လိုက်ေလျာညေီထ ွြဖစ်ေစေရး=ငှ် ့Eိုးရငှ်းလယွ်ကေူစြခင်း 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ အေကာက်ခနွ် 
ထနိ်းချပ်မလပု်ငန်းစ်များအား ိုးရငှ်းလယွ်ကေူစရန်ငှ် ့ အေကာက်ခနွ်အဖွဲအစည်းများတငွ် 
ကျင်သ့ံးုသည် ့ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများြဖင်လ့ိုက်ေလျာညီတွ်မရှိရန်ေဆာင်ရကွ် 
ထား ရမည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် သတ်မတှ်ထားသည်န့ယ်စပ်စခန်းများ၌ ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ စှ်ိုင်ငံအေကာက်ခနွ်ပးူတွဲ စစ်ေဆးမကို လယွ်ကေူချာေမွေအာင် ေဆာင်ရကွ် 
ရမည်။ 
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အပိုဒ် (၁၈) 

အပင်=ငှ်တ့ရိစိ[ာန်ထကွ် ပစ\ည်းများ သန်Qရငှ်းမA=ငှ် ့ေရာဂါပိုးမာ̂းကင်းစင်ေစေရး  

အစအီမံများ ေဆာင်ရ-က်ြခင်း 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် မမိတိိုိုင်ငံမလှည်းေကာင်း၊ မမိတိိုိုင်ငံသိုလည်းေကာင်း၊ ကနု်စည် 
သယ်ယူပုိေဆာင်ရာတွင် လွယ်ကူေချာေမွေစရန်ှင့် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွအစည်းတွင် ကျင့် 

သုံး ေနသည့်ဥပေဒများ/စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများှင့်ကုိက်ညီမရိှေစရန် အာဆီယံုိင်ငံြဖတ်သန်းပုိ 
ေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရးမေူဘာင်သေဘာတစူာချပ်ေအာက်ရှိ ၂၀၀၀ြပည့်စှ်၊ ေအာက်တို 
ဘာလ(၂၇) ရက်ေနတငွ် ဖမွ်းပင်မိ၌လက်မတှ်ေရးထိုးခဲေ့သာအေြခြပစာချပ်ငယ်(၈)၊ "အပင်ငှ် ့
တရိစိာန်ထကွ် ပစည်းများသန်ရငှ်းေရးငှ် ့ ေရာဂါပိုးမားကင်းစင်ေရးအစအီမံများ"ပါ ြပဌာန်းချက် 
များအရ ေရာဂါပိုးမားကင်းစင်ေရး အစအီမံများကို ေဆာင်ရကွ်သာွးရန် သေဘာတူကသည်။ 

အပိုင်း(၅) 

အေထေွထွ ြပဌာန်းချက်များ  

အပိုဒ် (၁၉) 

=ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုQေဆာင်ေရးတငွ် အ=_ရာယ်ရှိေသာ ကနု်ပစ\ည်းများအတကွ် 

အထးူြပဌာန်းချက်များ 

 အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်း ကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရး မေူဘာင်သေဘာတ ူ

စာချပ်ေအာက်ရှိ ၂၀၀၂ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၀)ရက်ေနတငွ် ဂျကာတာမိ၌လက်မတှ်ေရးထိုး 
ခဲသ့ည် ့ အ ေြခြပစာချပ်ငယ်(၉)၊ "အရာယ်ရှိေသာကနု်ပစည်းများ"တွင် ေဖာ်ြပထားသည်အ့တိုင်း 
ိုင်ငံအချင်းချင်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးတငွ်စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏အထးူခငွ်ြ့ပချက်မရှိဘဲ၎င်း၏ 

နယ် ေြမအတငွ်း အရာယ်ရှိေသာကနု်ပစည်းများ သယ်ယပူိုေဆာင်မအား ဤသေဘာတူစာချပ်တွင် 
ခငွ်မ့ြပပါ။ 

အပိုဒ် (၂၀) 

တားြမစ်/ကန်Qသတ်ကနု်ပစ\ည်းများပိုQေဆာင်မAဆိုင်ရာ အထးူြပဌာန်းချက်များ 

 ဤသေဘာတစူာချပ်တငွ် ိုင်ငံအချင်းချင်းတားြမစ်ြခင်းငှ်/့သိုမဟတု်ကန်သတ်ကနု်ပစည်း 
များ သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်းကိုခငွ်မ့ြပပါ။  
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အပိုဒ် (၂၁) 

ပပု်သိုး/ပျက်စးီလယွ်ေသာ ကနု်ပစ\ည်းများ သယ်ယပူိုQေဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ အထးူြပဌာန်းချက်များ 

 ဤသေဘာတစူာချပ်ပါြပဌာန်းချက်များအရ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံအချင်းချင်း 
ပပု်သိုး/ပျက်စးီ လယွ်ေသာကနု်ပစည်းများ သယ်ယပူိုေဆာင်ရာတငွ် လယွ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက် 
ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၂) 

ပိုမိုေကာင်းမနွ်ေသာ အေထာက်အကြူပuဆိုင်ရာ ြပဌာန်းချက်များ 

စည်းမျ်းများငှ် ့ သေဘာတရားများသည် ဤသေဘာတစူာချပ်ပါအေြခခံစည်းများငှ် ့ တစ်တမတ် 
တည်းရှိေနသည် ့ ကာလပတ်လံးု ဤသေဘာတစူာချပ်ပါအေထာက်အကမူျားထက် ပိုမိုေကာင်းမနွ် 
သည်အ့ေထာက်အကဆူိုင်ရာများကိုပု်သမိ်းြခင်းမြပရပါ။စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကားေနာင်တစ်ချနိ်
တွင် သေဘာတူိုင်သည် ့ယခထုက်ပိုမိုေကာင်းမနွ်ေသာအေထာက်အကမူျား ေဆာင်ရကွ်ေပးြခင်းကို 
လည်း ဤစာချပ်မ ှ ဟန်တားြခင်းမရှိေစရ။ 

အပိုဒ် (၂၃) 

ြပည်တငွ်းဥပေဒြပuြခင်း 

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်၌ေဖာ်ြပထားသည်က့စိရပ်များမတှစ်ပါးစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏ ကနု်စည် 
သယ်ေဆာင်မငှ်စ့ပ်လျ်းေသာ ြပည်တငွ်းဥပေဒငှ်စ့ည်းမျ်းများသည် ိုင်ငံအချင်းချင်းကနု်စည် 
သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းများအတကွ်ခွဲြခားမမရှိေစဘဲ တန်းတညူမီသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ဤသေဘာတစူာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအရ ိုင်ငံအချင်းချင်း 
သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးငှ်သ့က်ဆိုင်ေသာ မမိိိုင်ငံ၏ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ၊စည်းမျ်းများ၊အပု်ချပ်မ 
ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းစ်များကုိုိးရှင်းလွယ်ကူေစရန်ှင့်လုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ကရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၄) 

=ိုင်ငံေတာ်ဥပေဒများကို လိုက်နaြခင်း 

 ဤသေဘာတစူာချပ်အပါအဝင် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား ချပ်ဆိုထားေသာ အြခား 
စာချပ်များတငွ် သးီြခားြပဌာန်းချက်များမလှွဲ၍ ေအာက်ပါတိုကိုလိုက်နာရမည်- 
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(က) အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံမှ လူငှ်က့နု်စည်များအပါအဝင် ပိုေဆာင်ေရးယာ် 
သည် ၎င်းေရာက်ရှိေနသည့်ိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒငှ် ့ လပု်ထံးုလပု်နည်းများကို 
လိုက်နာရမည်၊ 

( ခ ) မည်သည်စ့ာချပ်ဝင်ိုင်ငံမဆို ၎င်းိုင်ငံအတငွ်းရှိ ပိုေဆာင်ေရးယာ်များအေပ 
ြပဌာန်းကျင်သ့ံးုေနသည် ့ ြပည်တငွ်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများထက် ပိုမို 
တင်းကပ်ေသာ သတ်မတှ်ချက်များကို၊ အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏ လပူဂုိလ် 
အေပတငွ်လည်းေကာင်း (သိုမဟတု်) ကနု်စည်အေပတငွ်လည်းေကာင်း သတ်မတှ် 
ြပဌာန်းြခင်း မြပရ၊ 

( ဂ ) ဤသေဘာတစူာချပ် (သိုမဟတု်) ြပည်တငွ်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများကို 
ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်သည့်ပုဂိလ်၊ ယာ်ေမာင်း၊ ပုိေဆာင်ေရးလုပ်ကုိင်သူ၊ပုိေဆာင်ေရး 
ယာ်တိုအား မမိိိုင်ငံအတငွ်းသို ဝင်ေရာက်ခငွ်ြ့ပြခင်းကို ယာယ(ီသိုမဟတု်) 
အမဲတမ်းြငင်းဆိုိုင်သည်။ 

အပိုဒ် (၂၅) 

ပငွ်လ့င်းြမင်သာေစြခင်း 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ဤစာချပ်ငှ်၄့င်း၏အေြခြပစာချပ်ငယ်များအရ ိုင်ငံအချင်းချင်း 
ကုန်စည်ပုိေဆာင်မလွယ်ကူေချာေမွေစမည့် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊နည်းဥပေဒ၊စည်းမျ်းများှင့်◌့ 

အုပ်ချပ်မ ဆိုင်ရာလပု်ငန်းစ်များကိုပငွ်လ့င်းစာွငှ်အ့လယွ်တကူသရိှိနားလည်ိုင်ေစရန် ေဆာင်ရကွ် 
ရမည်။ 

၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါကိစရပ်ှင့်ပတ်သက်၍စာချပ်ဝင်ုိင်ငံများသည်၎င်းတုိ၏ဥပေဒများ၊ စည်းမျ်း 
များှင့်အပု်ချပ်မဆိုင်ရာ လပု်ငန်းစ်များကို အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုသို သေဘာတူစာချပ် 
သက်ဝင်ပးီ (၆)လထက်ေနာက်မကျေစဘဲ တင်ြပရမည်။ 

၃။ အကယ်၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ စာရကွ်စာတမ်းများသည် အဂလပိ်ဘာသာြဖင် ့ ေရးသားြပစု 
ထားြခင်းမရှိပါက ၎င်းတို၏အဂလပိ်ဘာသာြပန်ဆိုချက်ကို သေဘာတစူာချပ် သက်ဝင်ပးီေနာက် 
တစ်စှ်အတငွ်း တင်ြပရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၆) 

ယာV်မေတာ်တဆထိခိုက်မAများအတကွ် အကအူညေီပးေရး 



NR=

 

DNNK > Data > Word > Inter-State with Translation 

 
 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံမ ှ ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သည် ့
လူငှ်က့နု်စည်များပါဝင်ေသာ ပိုေဆာင်ေရးယာ်သည် အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ နယ်နမိတိ်အတငွ်း 
ယာ်မေတာ်တဆမြဖစ်ပာွးပါက၊ အဆိုပါိုင်ငံသည် ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ လပူဂုိလ်များငှ် ့ ကနု်စည် 
များအတကွ် လိုအပ်ေသာအကအူညမီျားကို တတ်ိုင်သမေပးရမည်ြဖစ်ပးီ၊ သက်ဆိုင်ရာစာချပ်၀င် 
ိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်များသိုလည်း အြမန်ဆံးုအသေိပးအေကာင်းကားရမည်။ 

 

အပိုင်း (၆) 

အဖွဲcအစည်းတည်ေထာင်ဖွဲcစည်းမAများ 

အပိုဒ် (၂၇) 

အဖွဲcအစည်းတည်ေထာင်ဖွဲcစည်းမA 

၁။ ၁၉၉၈ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၆)ရက်ေနတငွ် ဟွိင်းမိ၌ လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည် ့အာဆယီံ 
ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရး မေူဘာင်သေဘာတစူာချပ်၏ စည်းမျ်း 
(၂၉) အရ တည်ေထာင်ဖွဲစည်းပးီြဖစ်သည် ့ NTTCC (ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မညိိင်း 
ေပါင်းစပ်ေရးဦးစးီေကာ်မတ)ီသည်ဤသေဘာတစူာချပ်အားအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းငှ်ပ့းူေပါင်း 
ညိိင်းမကစိရပ်များေဆာင်ရကွ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ 

၂။ ၁၉၉၈ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၆)ရက်ေနတငွ် ဟွိင်းမိ၌ လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည် ့အာဆယီံ 
ိုင်ငံြဖတ်သန်း ကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရး မေူဘာင်သေဘာတစူာချပ်၏ စည်းမျ်း 
(၂၉)အရ တည်ေထာင်ဖွဲစည်းခဲသ့ည်T့TCB (ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရကွ်ေရးဘတု်အဖွဲ) 
သည် ဤသေဘာတစူာချပ်အား ညိိင်းေဆာင်ရကွ်ြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကို ကးီကပ် 
ကပွ်ကဲရမည်။ ၎င်းဘတု်အဖွဲသည် ဤစာချပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကစိငှ် ့ ပတ်သက်၍ 

အြခားေသာ အာဆယီံပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်ေရး အဖွဲအစည်းများထံမ ှ အကအူညကီို ဖတိ်ေခရယ ူ

ိုင်သည် ့အခငွ်အ့ာဏာရှိသည်။ 

၃။ TTCB (ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရကွ်ေရးဘတု်အဖွဲ)သည် ဤစာချပ်အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မအတကွ် ပံမုနှ်အစရီင်ခံစာကို ြပစရုမည်ြဖစ်ပးီ၊ သးီြခားကစိရပ်များအတကွ် လိုအပ် 
ပါကသင့်ေလျာ်သည့် လမ်းန်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာအာဆယီံဝန်ကးီများအဖွဲထံမ ှ ရယ ူ

ေဆာင်ရကွ်ရမည်။  
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၄။ ဤသေဘာတူစာချပ်အရေဆာင်ရွက်ရမည့် TTCB ( ြဖတ်သန်းပုိေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရွက်ေရး 
ဘုတ်အဖဲွ)၏လုပ်ငန်းများှင့်တာဝန်ဝတရားများကုိ အာဆီယံအတွင်းေရးမှးုံးမှေထာက်ပ့ံကူညီ 

ရမည်ြဖစ်ပီး အထူးသြဖင့် စာချပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းဆုိင်ရာ တုိးတက်မများအား အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကီးကပ်ြခင်းစသည့်ကိစရပ်များတွင်ကူညီေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထုိအြပင်အာဆီယံအတွင်းေရးမှးုံး 
သည်ေရှလပု်ငန်းစ်များချမတှ်ရာတငွ် 
အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန်အတကွ်အကဲြဖတ်အစရီင်ခံစာများ ကို TTCB သို တင်ြပရမည်။  

အပိုင်း (၇) 

အdပးီသတ်ေဖာ်ြပချကမ်ျား 

အပိုဒ် (၂၈) 

အြငင်းပာွးမAေြဖရငှ်းြခင်း 

 ဤသေဘာတစူာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များငှ်ပ့တ်သက်၍ အြငင်းပာွးမများေပေပါက်ပါက 

၂၀၀၄ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၂၉)ရက်ေနတငွ် လာအိုိုင်ငံ၊ ဗယီင်ကျန်းမိ၌ လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည် ့
အာဆယီံ အြငင်း ပာွးမ ေြဖရငှ်းေရးနည်းလမ်းစာချပ်ငှ် ့ြပင်ဆင်ချက်များအရ ေဆာင်ရကွ်ရမည်။  

အပိုဒ် (၂၉) 

အြခားသေဘာတညူခီျက်များတငွ်အကျuိးသက်ေရာက်မA 

 ဤသေဘာတစူာချပ် (သိုမဟတု်) ဤသေဘာတစူာချပ်အရ ြပလပု်သည် ့ မည်သည့် 
ေဆာင်ရကွ်ချက်မဆို     ယခင်ကတည်းက  စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ ပါဝင်ခဲေ့သာ  တည်ဆဲသေဘာတူ 
စာချပ်များ   (သိုမဟတု်) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကနွ်ဗင်းရငှ်းများအရ  ရရှိသည်အ့ခငွ်အ့ေရးများငှ် ့ 
တာဝန်များအေပ အကျိးသက်ေရာက်မမရှိေစရ။  

အပိုဒ် (၃၀) 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအစအီစV်များ 

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ရာတငွ် တစ်ိုင်ငံထက်ပိုေသာ၊ 
ိုင်ငံအများစြုဖစ်ေသာ(သိုမဟတု်) ေဒသခွဲအလိုက်ကိုအေြခခံ၍ အဆင်သ့င်ြ့ဖစ်ေနေသာ စှ်ိုင်ငံ 
(သိုမဟတု်) ယင်းထက်ပိုေသာစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ASEAN-X ေဖာ်ြမလာကိုအသံးုြပပီး 
အေကာင်အထည်ေဖေရး သေဘာတစူာချပ်များ/အစအီစ်များကိုညိိင်းြခင်း၊ အဆံးုသတ်ြခင်း 
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လက်မတှ်ေရးထိုးိုင်ြခင်းတိုေဆာင်ရကွ်ိုင်ပါသည်။ အဆင်သင်မ့ြဖစ်ေသးေသာ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ 
သည်ေနာင်အဆင်သ့င်ြ့ဖစ်သည်အ့ချနိ်တငွ်ပါဝင်ပးူေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ိုင်သည်။ 

၂။ ဤသေဘာတစူာချပ်တငွ် န်းဆိုထားသည် ့ အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်း ကနု်စည်ပိုေဆာင်မ 
လယွ်ကေူချာေမွေစေရး သေဘာတစူာချပ်၏ အေြခြပစာချပ်ငယ်များငှ် ့ ၄င်းအေြခြပစာချပ်ငယ် 
များြပင်ဆင်ချက်သည် အာဆယီံိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးသေဘာတညူခီျက်အေပ 
သက်ေရာက်ရမည်။ ထိုြပြပင်ထားရှိသည်အ့ေြခြပစာချပ်ငယ်များသည်အဓကိဆိုလိုရင်းကိုမေပျာက် 
ေစဘဲ ဤသေဘာတစူာချပ်၏ အစတိ်အပိုင်းတစ်ရပ်အြဖစ်ယဆူရမည်။ 

၃။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံစီငှ်သ့က်ဆိုင်သည်မာှ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံအတကွ် အေြခြပစာချပ် 
ငယ်များ၏အကျိးသက်ေရာက်မသည် အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးချပ်သို ၎င်းအေြခြပစာချပ်ငယ်များ 
အားအတည်ြပေကာင်း(သို) လက်ခံေကာင်း ေပးပိုသည်ေ့နရက် (သိုမဟတု်) ဤသေဘာတစူာချပ် 
အား လက်ခံေကာင်း (သို) အတည်ြပေကာင်း ေပးပိုသည်ေ့နရက်တိုတငွ် ေနာက်ကျရာေနရက်မ ှ

စတင်၍ အကျိးသက်ေရာက်မည်။ 

အပိုဒ် (၃၁) 

အdပးီသတ်ြပဌာန်းချက်များ 

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်သည် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများက အတည်ြပြခင်း (သိုမဟတု်) လက်ခံြခင်း 
အရ ေဆာင်ရကွ်ရမည်။  

၂။ အတည်ြပလက်ခံကျင်သ့ံးုေကာင်းစာကို အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးချပ်ထံသို ေပးပိုရမည် 
ြဖစ်ပီး၊ ၎င်းကအဆိုပါေပးပိုချက်ကိုအဖွဲဝင်ိုင်ငံများသို ချက်ချင်းအသေိပးအေကာင်းကားရမည်။ 

၃။ ဤသေဘာတစူာချပ်သည် ဒတုယိအကမိ်အတည်ြပေကာင်း (သိုမဟတု်)လက်ခံေကာင်း 
စာ ေပးပိုပးီချနိ်မ ှ(ဆိုလိုသည်မာှ အဖွဲဝင်ိုင်ငံစှ်ိုင်ငံမ ှလက်ခံအတည်ြပေကာင်းြပန်ကားပးီပါက 

(သိုမဟတု်) လက်ခံေကာင်းစာေပးပိုပးီချနိ်မ)ှ ရက်(၃၀) ြပည်ေ့ြမာက်ချနိ်တငွ် စတင်သက်ဝင်သည်။ 
ထုိသုိသက်၀င်ြခင်းသည်အတည်ြပပီး(သုိမဟုတ်)လက်ခံပီးသည့်စာချပ်၀င်ုိင်ငံများအကားတွင်သာ 

သက်ဆိုင်ေစရမည်။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတိုင်းအတကွ်လည်း ဤသေဘာတစူာချပ်ကိုအတည်ြပေကာင်း 
(သိုမဟတု်) လက်ခံေကာင်းစာေပးပိုပးီေနာက် ရက်(၃၀)ြပည်ေ့ြမာက်သည်ေ့နရက်တငွ် စတင် 
သက်ဝင်ေစရမည် ။ 
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၄။ ဤစာချပ်အားလက်မတှ်ေရးထိုးချနိ်တငွ်ြဖစ်ေစ၊ အတည်ြပြပန်ကားချနိ်တငွ်ြဖစ်ေစ၊ လက်ခံ 
ကျင်သ့ံးုချနိ်တငွ်ြဖစ်ေစ မည်သည်ခ့ျန်လပှ်ြခင်းကိုမမြပလပု်ရ။ 

၅။ ဤသေဘာတစူာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအား ြပင်ဆင်ချက်တိုင်းသည် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ 
အားလံးု၏ သေဘာတညူခီျက်အရသာေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

ဤအေကာင်းအချက်၏ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများမ ှ တရားဝင်အာဏာအပ်ငှ်းထားသည့် 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါပဂုိလ်များမ ှ(အာဆယီံိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရး 
မေူဘာင်သေဘာတညူစီာချပ်ကို) လက်မတှ်ေရးထိုးပးီြဖစ်သည် - 

အဂလပိ်ဘာသာြဖင် ့မရူင်းတစ်စံကုို၊ ၂၀၀၉ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ၊ ၁၀ရက် ေန၌ ဖလိစ်ပိုင်ိုင်ငံ၊ 
မနလီာမိတငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးေဆာင်ရကွ်ပးီြဖစ်သည်။  

 

For Brunei Darussalam: 

.................................... 

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG  

Minister of Communications 

For the Kingdom of Cambodia 

….................................. 

TAUCH CHANKOSAL 

Minister of Public Works and Transport  

For the Republic of Indonesia: 

..................................... 

JUSMAN SYAFII DJAMAL 

Minister for Transpiration 

For the Lao People’s Democratic Republic: 

..................................... 

SOMMAD PHOLSENA 

Minister of Public Works & Transport  

For Malaysia: 

..................................... 
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DATO’SRI ONG TEE KEAT 

Minister of Transport 

For the Union of Myanmar: 

..................................... 

MAJOR GENERAL THEIN SWE 

Minister for Transport  

For the Republic of the Philippinesဖ 

..................................... 

LEANDRO R. MENDOZA  

Secretary of Transportation and Communications 

 

For the Republic of Singapore: 

..................................... 

RAYMOND LIM  

Minister for Transport  

For the Kingdom of Thailand: 

..................................... 

SOPHOM ZARAM 

Minister of Transport  

For the Socialist Republic of Viet Nam: 

..................................... 

HO NGHIA DZUNG 

Minister of Transport  




