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DNNK > ASEAN > CBTP Translation  

အာဆီယံ'ုိင်ငံြဖတ်သန်းခရီးသည်ပုိ6ေဆာင်မ9လွယ်ကူေချာေမွ?ေစေရး 

မူေဘာင်သေဘာတူစာချuပ်  

(Informal Translation Only) 

အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ (အာဆယီံ)သည် (ဤမေှနာင်တငွ်“စာချuပ် 
ဝင*်ိုငင်မံျား” ဟလုည်းေကာင်း၊ စာချပဝ်င်ိုငင်တံစ်ိုငင်ခံျင်းစကီို “စာချuပဝ်င*်ိုငင်ံ” ဟလုည်းေကာင်း 

န်းဆိုပါမည်။) 

စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကားခရးီသာွးလာေရး၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ကနု်သယွ်ေရး၊ ယ်ေကျးမဖလယှ်ေရးတို 

တိုးြမင့်လာေစရန်၊ ဖွံဖိးတိုးတကလ်ာေစရန်ငှ့် တနွ်းအားေပးေဆာငရ်ကွ်ိုငေ်စရန ် ဆြပ၍ 

လည်းေကာင်း၊ အာဆယီံအသိုက်အဝန်းမတှစ်ဆင့် အာဆယီံေဒသတငွ်းလမူေရး၊ ယ်ေကျးမဆိုင်ရာ 

အြပန်အလနှ်အကျိးသကေ်ရာကမ်၊ နားလည်မပိုမိုအရှိန်အဟုန်တိုးတက်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်

လအူချင်းချင်းချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မသည် အဓိကကျေသာနည်းဗျဟာများတွင် တစ်ခအုပါ 

အဝင်ြဖစ်ေကာင်း အသအိမတှ်ြပ၍လည်းေကာင်း၊ 

၂၀၁၀ ြပည့်စှ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၂၈) ရက်တငွ် ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိ၌ ကျင်းပခဲသ့ည့် 

(၁၇)ကမိေ်ြမာကအ်ာဆယီထံပိသ်းီအစည်းအေဝးငှ့် ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရကတ်ွင ်

ဘူိုင်းဒါဆူလာမ်ိုငင်၊ံ ဘနဒ်ါဆရဘီဂီါဝမ်မိ၌ကျင်းပခဲသ့ည့် (၁၆)ကမိေ်ြမာကအ်ာဆယီံ 

ပိုေဆာင် ေရးဝန်ကးီများအစည်းအေဝးအရ ၂၀၁၅ခုစှ်ေနာက်ဆံးုထား၍ အာဆယီံေဒသတငွ်း 

ိုင်ငံအချင်း ချင်းခရီးသည်ပိုေဆာင်မလွယ်ကူေချာေမွေစေရး သေဘာတညူခီျကတ်စခ်ေုရးဆွဲရန် 

ြဖစ်ပီး၊ ထိုသို ေဆာငရ်ကွြ်ခင်းသည် အာဆယီအံသိုကအ်ဝန်း၏ မဟာစီမံချက်ှင့်အာဆီယ ံပိုေဆာင် 

ေရးဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာစမီံချက် (၂၀၁၁-၂၀၁၅) အသးီသးီတိုတငွ် ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း ြပန် 

လည် ေဖာ် ေဆာင်သည့် အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ စာချပ်၀င်ိုင်ငံအချင်းချင်းငှ့် စာချပ်၀င်ိုင်ငံများ 

အကား ခရးီသည်များသာွးလာရာတငွ် ြမန်ဆန်စာွငှ့်အဆင်ေြပစာွသာွးလာိုင်ကေစေရးကို တနွ်း 

အားေပး ေဆာင်ရကွ်ကမည်ဟသူည့် ကတကိ၀တ်ထားရှိခဲမ့ကို ထပ်ေလာင်းတိုက်တနွ်းသည့် အေန 

ြဖင့်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်းသေဘာတခူဲ့ကပါသည်- 
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အပုိဒ် (၁) 

ရည်ရEယ်ချက် 

သေဘာတစူာချပ်၏ရည်ရယွ်ချက်များမာှ- 

 (က) စာချပ၀်င်ိုငင်အံချင်းချင်းငှ့် စာချပ၀်င်ိုငင်မံျားအကား ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့် နယ်စပ် 

ြဖတ်ေကျာ်ခရီးသညမ်ျားပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစရန်၊ 

 (ခ) ဤသေဘာတစူာချပ်အရ ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့်ခရးီသည်ပိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွ 

ေစရန်အတကွ်ပိုေဆာင်ေရး၊ အေကာက်ခနွ်၊ လ၀ူင်မကးီကပ်ေရးငှ့် ကးူစက်ေရာဂါ 

ကာကယွေ်ရးဆိုငရ်ာ လပုထ်ံးုလပုန်ည်းများငှ့် လိုက်နာရမည့်အချက်များအား ပိုမိုိုး 

ရငှ်း လယွ်ကေူစရန်ငှ့်ညီတွ်မြဖစ်ေစရန်။ 

အပုိဒ် (၂) 

အေြခခံမူများ 

စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် ဤသေဘာတစူာချပ်အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခခံမမူျားကို လိုက်နာက 

ရမည်- 

 (က) တစသ်မတတ်ည်းြဖစြ်ခင်း။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် စာချပ်အဖွဲ၀င်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံစ ီ

၏ နယ်ေြမအတငွ်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ခရးီသည်သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးငှ့် သက်ဆိုင် 

ေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်း၊ န်ကားချက်များ တစ်သမတ်တည်း 

ကျင့်သံးုကရန် ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

 (ခ) ရငှ်းလင်းလယွ်ကြူခင်း။ အာဆယီံေဒသအတငွ်း ခရးီသည်သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ 

လပုထ်ံးုလပုန်ည်းများငှ့် လိုအပ်ချက်များကို ိုးရငှ်းလယွက်စူာွနားလည ် သေဘာ 

ေပါက်ေစရန် စာချပ်၀င်ိုင်ငံအားလံးုက ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ကရမည်။ 

 (ဂ)  ပငွ့်လင်းြမင်သာမ>ရှိြခင်း။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက 

ထုတ်ြပန်ထားသည့်ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လပုထ်ံးုလပုန်ည်းငှ့် အပုခ်ျပမ်ဆိုငရ်ာ အမနိ/် 

န်ကားချက်များကို လျင်ြမန်စာွ၊ လယွ်ကရူငှ်းလင်းစာွငှ့်လက်လမှ်းမစီာွ အများ 

ြပည်သတူိုက ရယသူရိှိိုင်ကေစရန် ေဆာင်ရကွ်ထားရမည်။ 
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 (ဃ) ထေိရာက်မ>ရှိြခင်း။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံအချင်းချင်းကား၌လည်းေကာင်း၊ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ 

များအကား၌လည်းေကာင်း ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့်နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ခရးီသည်ပိုေဆာင် 

ရာ၌ထေိရာက်ပးီ အကျိးြဖစ်ထနွ်းမရှိေသာ ကးီကပ်ကပွ်ကဲမကစိများေဆာင်ရကွ် 

ရမည်။  

 (င) အြပန်အလနှ်ေထာက်ပံက့ညူြီခင်း။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည်အာဆယီံေဒသအတငွ်း 

ခရီးသည်ပိုေဆာင်မလွယ်ကူေချာေမွေစေရးတွင ်ပါ၀ငသ်ည့် သကဆ်ိုငရ်ာအဖွဲအစည်း 

များအကား အေကာင်းဆံးုပးူေပါင်းေဆာငရ်ကွမ်ငှ့် အြပနအ်လနှေ်ထာကပ်ံက့ညူမီ 

များရရှိေအာင်ကိးပမ်းကရမည်။ 

အပုိင်း(၁) 

အေထွေထွြပHာန်းချက်များ 

အပုိဒ်(၃) 

အဓိပKာယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ 

ဤသေဘာတစူာချပ်အရ- 

(က) “cabotage” ဆိုသည်မာှ စာချပ်၀င်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ နယ်ေြမအတငွ်း၌ခရးီသည်များအား 

တင်ေဆာင်ပးီ အဆိုပါိုင်ငံအတငွ်းအြခားတစ်ေနရာ၌ ခရးီသည်များအားဆင်းေစေသာ 

ခရးီသည် သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ 

(ခ) “Competent Authority” ဆိုသည်မာှ ဤသေဘာတစူာချပ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရန်ငှ့် သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးငှ့် ဆက်စပ်သည့်ကစိရပ်များ ေဆာင်ရကွ်ရန်တာ၀န်ရှိသည့် 

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏တာဝန်ခံအဖွဲ(သိုမဟတု်)တာဝန်ခံအဖွဲအစည်းများကိုဆိုလိုပါသည်။ 

(ဂ)  “cross border transport permit” ဆိုသည်မာှ ပံမုနှ်ခရးီစ်ေြပးဆွဲြခင်း သိုမဟတု် ပံမုနှ် 

ခရးီစမ်ဟတုဘ်ေဲြပးဆွဲြခင်းစေသာ နယစ်ပြ်ဖတေ်ကျာခ်ရးီသညသ်ယယ်ပူိုေဆာငေ်ရးဆိုငရ်ာ 

ဝန်ေဆာင်မများေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန်အတကွ် ေမာ်ေတာ်ယာ်များအားသက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံ၏ 

အာဏာပိုင်များကထတု်ေပးေသာ“ခငွ့်ြပသည့်အေထာက်အထား’’ ကိုဆိုလိုပါသည်။ 

(ဃ) “Home Country” ဆိုသည်မာှ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်သမူျားအတကွ် ၎င်းတို 

လပုင်န်းဖွဲစည်းထေူထာငထ်ားသည့်ိုငင်ြံဖစ်ပးီ ေမာ်ေတာ်ယာ်များအတွက ် ၎င်းတို မတှပ်ံ ု

တင ်ထားသည့်ိုင်ငံကိုဆိုလိုပါသည်။  
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(င)  “Host Country” ဆိုသည်မာှ ဤသေဘာတစူာချပ်အရ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သယ်ယပူိုေဆာင် 

ေရးဆိုင်ရာလပု်ငန်းကိုလက်ခံေဆာင်ရကွ်သည့်ိုင်ငံကိုဆိုလိုပါသည်။ 

(စ) “non-scheduled transport service” ဆိုသည်မာှစာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံမ ှအြခားစာချပ် 

ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ သိုမဟုတ် တစ်ိုင်ငံထက်ပိုေသာိုင်ငံများသို ငာှးရမ်းြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 

သိုမဟတု် အကျိးအြမတ်တစ်ခခုရုယ၍ူြဖစ်ေစ စာရင်းပါခရးီသည်များကို သယ်ယပူိုေဆာင် 

ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်သမူျားက ပိုေဆာင်ေပးသည့်သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မကို ဆိုလို 

ပါသည်။ 

(ဆ) “passenger” ဆိုသည်မှာ ဌားရမ်းြခင်းြဖင့်ြဖစေ်စ၊ အကျိးအြမတတ်စခ်ခုြုဖင့်ြဖစေ်စ 

(သိုမဟတု)် အြခားမည်သည့်ေပးေချမကိုမဆိုရယ၍ူ ဤသေဘာတစူာချပ်အရ သယ်ယပူို 

ေဆာင်ေရး လပု်ငန်းလပု်ကိုင်သကူ ပိုေဆာင်ေပးရသည့်မည်သည့်ခရးီသည်ကိုမဆို ဆိုလိုပါ 

သည်။ 

(ဇ) “road vehicle” ဆိုသည်မာှဌားရမ်းြခင်း သိုမဟတု် အကျိးအြမတ်တစ်ခခုကုို ရယြူခင်းြဖင့် 

ခရးီသည်သယ်ယပူိုေဆာင်ရန်အလိုဌာ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏နယ်ေြမအတငွ်း၌ မတှ်ပံ ု

တင် ထားသည့်ဘတ်စ်ကား သိုမဟတု် မနီဘီတ်စ်ကားြဖစ်ပးီ ယင်းေမာ်ေတာ်ယာ်အေနြဖင့် 

နယစ်ပြ်ဖတေ်ကျာသ်ယယ်ပူိုေဆာငေ်ရးေဆာငရ်ကွခ်ငွ့်ရှိေကာင်း သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ အာဏာ 

ပိုငက် “ပါမစ်” ထတု်ေပးထားသည့်ယာ်ကိုဆိုလိုပါသည်။ 

(ဈ) “scheduled transport service” ဆိုသည်မာှ သတ်မတှ်ထားသည့်လမ်းေကာင်းအတိုင်း 

ေြပးဆွဲပးီေမာ်ေတာ်ယာ်ရပ်နားမည့်ေနရာများငှ့် ကားခများကိုကိတင်သတ်မတှ်ထားကာ 

ထိုင်ခံေုနရာအတကွ် ဉးီရာသစူနစ်ြဖင့်ေရာင်းချြခင်း သိုမဟတု် ကိတင်လက်မတှ်ရယြူခင်း 

ြဖင့် ပိုေဆာင်ေပးသည့်သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မကို ဆိုလိုပါသည်။ 

(ည) “Transit Country” ဆိုသည်မာှ ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးကို ကားခံအေနြဖင့် 

ြဖတ်သန်းသာွးလာခငွ့်ေပးရသည့်ိုင်ငံကို ဆိုလိုပါသည်။ 

(ဋ) “transport operator” ဆိုသည်မာှ ငာှးရမ်းြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အကျိးအြမတ်တစ်ခခုြုဖင့် 

ြဖစ်ေစ၊ အြခားမည့်သည့်ေပးေချမတစ်မျိးမျိးြဖင့်ြဖစ်ေစ ဤသေဘာတစူာချပ်အရ နယ်စပ် 

ြဖတ်ေကျာ်ခရီးသည်ပိုေဆာင်မေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ် သကဆ်ိုငရ်ာအာဏာပိုငက်ခငွ့်ြပထားသည့် 

တရားဝင်မည်သည့်ပဂုိလ်ကိုမဆိုဆိုလိုပါသည်။ 

(ဌ) “unladen journey” ဆိုသည်မာှ ေမာ်ေတာ်ယာ်များေပတငွ် မည်သည့်ခရးီသည်များ 

တင်ေဆာင်ြခင်းမြပဘဲ သာွးလာသည့်ပိုေဆာင်ေရးတစ်စတိ်တစ်ပိုင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ 
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(ဍ) “Vehicle itinerary” ဆိုသည်မာှခရးီသည်များ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်အမည်များ၊ သာွးေရာက် 

လည်ပတ်မည့် ေနရာအမည်များ၊ ခရးီစ်အတငွ်း ေခတနားခိုမည့်ေနရာ စသည့်သတင်း 

အချက် အလက်များပါဝင်ေသာ ခရးီစ်အစအီစ်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

အပုိဒ်(၄) 

အသုံးြပu'ုိင်မ9နယ်ပယ် 

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်ကိုေအာက်ပါကစိရပ်များအတကွ်အသံးုြပမည်- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့်ခရးီသည်များနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပိုေဆာင်ရာတငွ် 

  (၁) စာချပ်ဝင်ိုင်ငံစှ်ိုင်ငံ သိုမဟတု် စှ်ိုင်ငံထက်ပိုေသာနယ်ေြမအတငွ်း၌ 

လည်းေကာင်း၊ 

  (၂) စာချပဝ်င်ိုငင်တံစ်ိုငင်၏ံ ဥပေဒများ၊ နည်းဉပေဒများ၊ လပုထ်ံးုလပုန်ည်း 

များငှ့်အည ီ တည်ေထာင်ထားသည့် ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်သမူျားက 

လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်ရာတငွ်လည်းေကာင်း၊ 

  (၃)  သယယ်ပူိုေဆာငေ်ရးလပုင်န်းလုပက်ိုငသ်၏ူ လပုင်န်းတညရ်ှိရာစာချပအ်ဖွဲ၀င ်

ိုင်ငအံတငွ်း မတှ်ပံတုင်ထားသည့်ေမာ်ေတာ်ယာ်များကို အသံးုြပြခင်း၊ 

 (ခ) ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့်ခရီးသည်သယ်ယူပိုေဆာင်ရာ၌ လိုအပ်ချက်အရ အြခားသယယ်ူ 

ပိုေဆာငေ်ရးနည်းလမ်းတစခ်ခုကုိုပါ ခရးီစအ်တငွ်းထည့်သငွ်းအသံးုြပရသည့် နယစ်ပ် 

ြဖတေ်ကျာခ်ရးီသညပ်ိုေဆာငြ်ခင်း၊ 

 (ဂ) အထက်ေဖာ်ြပပါ ၀နေ်ဆာငမ်များငှ့်စပလ်ျ်းသည့် ခရီးသည်မပါရှိသည့် သယ်ယူပို 

ေဆာင ်မများေဆာင်ရကွ်ြခင်း။ 

၂။ ဤသေဘာတညူစီာချပ်သည် စာချပ်၀င်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏နယ်ေြမအတငွ်း၌ ခရးီသည်များ 

အား တင်ေဆာင်ပးီ အဆိုပါိုင်ငံအတငွ်းအြခားတစ်ေနရာ၌ ခရးီသည်များအားဆင်းေစေသာ ခရးီ 

သည်သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်းငှ့်မသက်ဆိုင်ေစရ။ 
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အပုိဒ်(၅) 

လုပ်ပုိင်ခွင့်ေပးအပ်ြခင်း 

၁။ ဤသေဘာတညူစီာချပ်ပါ ြပာန်းချက်များအရ စာချပ်၀င်ိုင်ငံတိုင်းသည် အြခားစာချပ်၀င် 

ိုင်ငံများမ ှ ဝင်ေရာက်လာေသာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ခရးီသည်သယ်ယပူိုေဆာင်မည့် ေမာ်ေတာ်ယာ် 

များကို ခငွ့်ြပေပးရမည်။ 

၂။ ဤသေဘာတူညီစာချပ်ပါ ြပာန်းချကမ်ျားအရ စာချပ၀်င်ိုငင်တံိုင်းသည ်နယစ်ပြ်ဖတေ်ကျာ် 

ခရးီသည်သယ်ယပူိုေဆာင်မည့်ေမာ်ေတာ်ယာ်များ လယွ်ကေူချာေမွေစေရးအတကွ် လိုအပ်သည့် 

အေထာက်အပံမ့ျားေဆာင်ရကွ်ေပးရမည်။ 

၃။ အမိ်ရငှ်ိုင်ငံငှ့် ြဖတ်သန်းခံိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာဉပေဒငှ့်နည်းဉပေဒများအား လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သည့်ပိုေဆာငေ်ရးလပုင်န်းလပုက်ိုငသ်မူျား၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ခရးီသညမ်ျား၊ ယာ် 

ေမာင်းများငှ့် ယာေ်ပပါအြခားပဂုိလမ်ျားကို မလိုလားအပ်သည့် ေှာင့်ေှးကန်ကာမများှင့် 

ကန်သတခ်ျက်များမရှိေစရ။ 

၄။ ြဖတ်သန်းခံိုင်ငံအတငွ်း၌ ခရးီသည်များတင်ြခင်းငှ့်ချြခင်းတိုငှ့်စပ်လျ်း၍ 

 (က) ြဖတ်သန်းခံိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်ငှ့်ခရးီဆံးုိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်တိုအကား ညိိင်း 

ဆံးုြဖတထ်ားြခင်းေကာင့် ယာေ်ပတငွပ်ါရှိသည့်ခရးီသညမ်ျားကို လမ်းခရးီ၌ ဆင်းခငွ့် 

ြပြခင်းမအှပ ပံမုနှခ်ရးီစြ်ဖင့်ေြပးဆွဲသည့် ပိုေဆာငေ်ရးဆိုငရ်ာ၀နေ်ဆာငမ်ကို 

လုပ်ေဆာင် ရာ၌ ကားခြံဖတသ်န်းသာွးရသည့်ိုငင်၏ံ နယန်မိတိအ်တငွ်းေမာေ်တာ် 

ယာ် ြဖတသ်န်း သာွးလာရာ၌ သတ်မတှ်ထားသည့်ေနရာများတငွ်သာ ခရးီသည်များ 

အတင်/အချ ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

 (ခ) ြဖတသ်န်းခံိုငင်၏ံ အာဏာပိုင်ငှ့်ခရးီဆံးုိုငင်၏ံအာဏာပိုငတ်ိုအကား ညိိင်း 

သေဘာတူထားြခင်းေကာင့် ယာ်ေပတွင်ပါရှိသည့်ခရးီသည်များကို လမ်းခရးီ၌ 

ဆင်းခငွ့်ြပြခင်းမအှပ ပံမုနှမ်ဟတုသ်ည့်ခရးီစြ်ဖင့် ေြပးဆွဲသည့်ပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ 

ဝနေ်ဆာငမ်ကိုလပုေ်ဆာငရ်ာ၌ ကားခြံဖတသ်န်းသာွးရသည့်ိုငင်၏ံ နယ်နိမိတ ်

အတငွ်း မည်သည့်ေနရာတငွ်မ ှ ခရးီသည်အတင်/အချမြပလပု်ရ။ သိုေသာ်ခရးီစ်ပါ 

အချက်များအရ ခဏတာရပ်နားမကို ေဆာင်ရကွ်ိုင်ေစကာမခူရးီသည်များကို ခရးီဆံးု 

အထိ လိုက်ပါေစရမည်။ 
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အပုိင်း (၂) 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ခရီးသည်ပုိ6ေဆာင်ေရးလမ်းေOကာင်းများသတ်မှတ်ြခင်း 

အပုိဒ် (၆) 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ခရးီသည်ပိုDေဆာင်ေရးလမ်းေFကာင်းများသတ်မတှ်ြခင်း*ငှ့်အေထာက်အကမူျား 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ခရးီသည်များ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလယွ်ကူ 

ေချာေမွ ေစရန်ဤသေဘာတညူစီာချပ်တငွ် ေနGက်ဆက်တွဲ(၁) အြဖစ်ပါရှိေသာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 

သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းများကို သတ်မတှ်ရမည်။ 

၂။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအေနြဖင့် အဆိုပါနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းများ 

ကို ြပင်ဆင်ြခင်းငှ့်/ သိုမဟတု် တိုးချဲြခင်းကို မည်သည့်အချနိ်တငွ်မဆို အဆိုြပိုင်သည်။ ထိုသို 

ြပင်ဆင်ြခင်း/ ေြပာင်းလဲြခင်းေဆာင်ရကွ်မသည် အဆိုပါစာချပ်ဝင်ိုင်ငံငှ့်ကပ်လျက်ရှိသည့် စာချပ် 

ဝင်ိုင်ငံ သိုမဟတု် တစ်ိုင်ငံထက်ပိုေသာ အမိ်နးီချင်းိုင်ငံများ၏ သေဘာတညူမီရရှိပးီြဖစ်ရမည်။ 

ထိုသိုလမ်းေကာင်များ ြပင်ဆင်/တိုးချဲြခင်းကို အာဆယီံအေထေွထအွတငွ်းေရးမှးသို အေကာင်း 

ကားရမည်ြဖစ်သည်။ 

၃။ ေဘးအရာယ်ကင်းရငှ်းေစရန်အတကွ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ၎င်းတို၏နယ်နမိတိ်အတငွ်း 

ေနGက်ဆက်တွဲ(၁)ပါ သတ်မတှ်ထားေသာ လမ်းေကာင်းေပ၌ ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့်ခရးီသည်များ 

လွယ်ကူေချာေမွစွာသွားလာိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် အေထာကအ်ပံမ့ျား ေထာက ်

ပံ ့ေပးရမည်။ 

အပုိဒ် (၇) 

နယ်စပ်ဝင်ေပါက်များ'ှင့်နယ်စပ်ထွက်ေပါက်များ 

၁။ စာချပဝ်င်ိုငင်မံျားသည် ဤသေဘာတူစာချပ်၏ ေနGက်ဆက်တွဲ(၁) တွင ် နယစ်ပြ်ဖတ် 

ေကျာ ် ခရးီသည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရးအတကွ် နယ်စပ်ဝင်ေပါက်များငှ့် နယ်စပ်ထကွ် 

ေပါက်များ သတ်မတှ်ေပးရန် သေဘာတူကသည်။ 

၂။ စာချပဝ်င်ိုငင်မံျားသည် နယ်စပ်ဝင်ေပါက်များငှ့်နယ်စပ်ထကွ်ေပါက်များအား ြပငဆ်ငြ်ခင်း၊ 

တိုးချဲြခင်းများြပလပု်လိုပါက မည်သည့်အချနိ်တငွ်မဆိုအဆိုြပိုင်သည်။ ထိုသိုေြပာင်းလဲြခင်းများ 

ကို ကပ်လျက်ရှိေသာ အမိ်နးီချင်းိုင်ငံ သိုမဟတု် အမိ်နးီချင်းိုင်ငံများငှ့် အြပန်အလနှ်သေဘာ 
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တူညီမကိုရယရူမည်ြဖစ်ပးီ ယင်းေြပာင်းလဲြခင်းများကို အာဆယီံအေထေွထအွတငွ်းေရးမှးထံသို 

အေကာင်းကားရမည်။  

၃။ ဤသေဘာတစူာချပ်အရ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ခရးီသည်များ၊ ယာ်ေမာင်းများ၊ ယာ်ေပ 

တွင် လိုက်ပါလာေသာခရးီသည်များငှ့် ၎င်းတို၏အထပု်အပိုးများကို စစ်ေဆးရာတငွ် အဆင်ေြပ 

လယွ်ကေူစရန် စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် အမိ်နးီချင်းိုင်ငံ/ိုင်ငံများငှ့် ကပ်လျက်ရှိသည့် ၎င်းတို၏ 

ေြမေပတွင် နယ်စပ်ဝင်ေပါက်ငှ့်ထကွ်ေပါက်ေနရာများကို သတ်မတှ်ေပးရမည်။ စာချပ်အဖွဲဝင် 

ိုင်ငံစှ်ိုင်ငံ သိုမဟတု် စှ်ိုင်ငံထက်ပိုေသာ ိုင်ငံများသည် အြပန်အလနှ်သေဘာတညူခီျက်အရ 

အဆိုပါိုင်ငံများရှိအရာရှိများ ပးူေပါင်းစစ်ေဆးမများကိုြပလပု်ိုင်ပးီ စစ်ေဆးြခင်းလပု်ငန်းများ 

ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ပးီြပတ်ိုင်ေစရန် လိုအပ်သည့်လအူင်အားအရင်းအြမစ်ကိုလည်း လံေုလာက်ေအာင် 

ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။ 

အပုိင်း (၃) 

ခရီးသည်သယ်ယူပုိ6ေဆာင်ေရးအတွက်ေယဘုယျသတ်မှတ်ချက်များ 

အပုိဒ် (၈) 

ခရီးသည်သယ်ယူပုိ6ေဆာင်ေရး 

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်အပိုဒ်(၅)အရ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတိုင်းသည် ၎င်းတို၏နယ်နမိတိ်အတငွ်း 

အြခားစာချပဝ်င်ိုငင်မံျား၌ မတှပ်ံတုငထ်ားသည့်ေမာေ်တာယ်ာမ်ျားကို အသံးုြပ၍ နယစ်ပြ်ဖတ် 

ေကျာ ်ခရးီသည်သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မလပု်ငန်းများအား ေဆာင်ရကွ်ြခင်းကို ခငွ့်ြပရမည်။ 

၂။ စာချပဝ်င်ိုငင်မံျားသည် ပံမုနှခ်ရးီစမ်ဟတုဘ်ေဲြပးဆွဲမည့် ပိုေဆာငေ်ရးဝနေ်ဆာငမ်လပုင်န်း 

များ၌ အသံးုြပမည့်ေမာ်ေတာ်ယာ်အေရအတကွ်ကို စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံလင် ေမာ်ေတာ်ယာ် 

(၅၀၀) စးီထက်မပိုေစရန် သေဘာတူကသည်။ သိုေသာ် ခငွ့်ြပေမာ်ေတာ်ယာ်အေရအတကွ်ကို 

စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား အခါအားေလျာ်စာွ ေဆးွေးွသာွးမည်။ 

၃။ ပံမုနှခ်ရးီစြ်ဖင့်ေြပးဆွဲမည့် ပိုေဆာငေ်ရးဝနေ်ဆာငမ်လပုင်န်းများ၌ အသံးုြပမည့်လမ်း 

ေကာင်း များ၊အေခါက်အေရအတကွ်၊ ခရးီသည်အတင်/အချေနရာများ၊ ကားခများ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ် 

အတကွ် နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များငှ့် ေမာ်ေတာ်ယာ်အေရအတကွ်တိုကို ပိုေဆာင်ေရး 

ခရးီစတင် မည့်ိုင်ငံ၊ ခရးီလမ်းဆံးုိုင်ငံငှ့်ကားခံြဖတ်သန်းခံရမည့်ိုင်ငံများအကား သေဘာတညူမီ 

ရှိေကာင်း “စာြဖင့်’’ အေကာင်းကားရမည်။ 
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၄။ ခရးီလမ်းဆံးုိုင်ငံ၏ နယ်ေြမအတငွ်း လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်ချနိ်ငှ့် ခရးီသည်များေနထိုင်ခငွ့် 

အတကွ် အများဆံးုခငွ့်ြပသည့်ကာလသည် အဆိုပါိုင်ငံ၏ ဉပေဒငှ့် နည်းဉပေဒများအတိုင်းြဖစ် 

ရမည်။ 

အပုိဒ် (၉) 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သယ်ယူပုိ6ေဆာင်ေရးခွင့်ြပuမိန6် 

 နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ခရးီသည်သယ်ယပူိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရးအလိုငာှ နယ်စပ် 

ြဖတ်ေကျာ်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးပါမစ်အတွက ် လိုအပ်ေသာသတ်မှတ်ချက်များအား လိုက်ေလျာည ီ

ေထြွဖစ်ေစရန် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများက ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

အပုိဒ် (၁၀) 

ေမာ်ေတာ်ယာX်များအတွက်နည်းပညာဆုိင်ရာလုိအပ်ချက်များ 

 ေမာ်ေတာ်ယာ်များသည် ၎င်းတို၏မခိင်ိုငင်ရံှိ နည်းပညာဆိုငရ်ာငှ့် ေဘးကင်းလံြုခံေစေရး 

ဆိုင်ရာ စံချနိ်စံန်းများငှ့်ကိုက်ညရီမည်။ သိုေသာ်အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏ နယ်နမိတိ်အတငွ်း 

သာွးလာမည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်၏ အများဆံးုအေလးချနိ်၊ ဝင်ိုးအအေရအတကွ်၊ ယာ်အတိုင်း 

အတာငှ့် အြခားနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မတှ်ချက်များသည့် ြဖတ်သန်းခံိုင်ငံငှ့် ခရးီဆံးုိုင်ငံတို၏ 

စံန်းသတ်မတှ်ချက်များငှ့် ကိုက်ညမီရှိရမည်။ 

အပုိဒ် (၁၁) 

ယာX်စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံလက်မှတ်များအြပန်အလှန်အသိအမှတ်ြပuြခင်း 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၌ မှတ်ပံုတင်ထားေသာေမာ်ေတာ်ယာ်များှင့် 

နယစ်ပြ်ဖတေ်ကျာသ်ယယ်ပူိုေဆာငေ်ရးလပုင်န်းတငွ် အသံးုြပမည့်ေမာေ်တာယ်ာမ်ျားကို ပံမုနှယ်ာ် 

စစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၂။ စာချပ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသည် ၁၉၉၈ ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၀)ရက်၌ စကာပူိုင်ငံတငွ် 

လကမ်တှေ်ရးထိုးခဲသ့ည့် “အာဆယီံိုငင်မံျားကထတုေ်ပးသည့်ခရးီသည်ငှ့် ကနုတ်ငယ်ာမ်ျား 

အတကွ် ယာ်စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံလက်မတှ်ကို အြပန်အလနှ်အသအိမတှ်ြပေရး သေဘာတညူီ 

ချက်” ပါ ြပာန်းချကမ်ျားငှ့်အည ီအြခားစာချပ၀်င်ိုငင်မံျားမှ ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

ေမာ်ေတာ် ယာမ်ျားအတကွ် ထုတ်ေပးထားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ယာ်စစ်ေဆးချက ် သကေ်သခံ 

လကမ်တှမ်ျားကို အသအိမတှ်ြပရမည်။ 
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အပုိဒ် (၁၂) 

ယာX်ေမာင်းလုိင်စင်များအြပန်အလှန်အသိအမှတ်ြပuြခင်း 

 စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် ၁၉၈၅ ခုစှ်၊ ဇလူိုင်လ (၉) ရက်၌ မေလးရာှးိုင်ငံ၊ ကာွလာလမ် 

ပူမိတငွလ်ကမ်တှေ်ရးထိုးခဲသ့ည့် “အာဆယီအံဖွဲဝင်ိုငင်မံျားက ထတုေ်ပးေသာြပညတ်ငွ်း ယာ် 

ေမာင်းလိုင်စင်များကို အသအိမတှ်ြပေရးသေဘာတညူခီျက်” အရ အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများက 

ထတု်ေပးေသာြပည်တငွ်းယာ်ေမာင်းလိုင်စင်များကို အသအိမတှ်ြပရမည်။ 

အပုိဒ် (၁၃) 

အာဆီယံမထားမေနရေမာ်ေတာ်ယာX်အာမခံအစီအစX် 

၁။ ေမာ်ေတာ်ယာ်မေတာ်တဆြဖစ်မများေကာင့် ေသဆံးုမ သိုမဟတု် ကိုယ်အဂါထခိိုက်မငှ့်/ 

သိုမဟတု် ပစည်းပျက်ဆးီဆံးုံးမများအတကွ် လံေုလာက်သည့်အာမခံအကာအကယွ်ရရှိိုင်ေစရန် 

အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏နယ်ေြမပိုင်နက်အတငွ်း သာွးလာေသာေမာ်ေတာ်ယာ်သည် ခရးီဆံးု 

ိုင်ငံကသတ်မတှ်ထားသည့် မထားမေနရေမာ်ေတာ်ယာ်အာမခံအစအီစ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရကွ် 

ရမည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်ခရးီသည်ပိုေဆာင်ေရး ေမာ်ေတာ်ယာ်များအားလံးု 

အတကွ် အသံးုြပိုငမ်ည့်အာဆယီံိုငင်အံားလံးုက “ဘံ”ု သေဘာတညူသီည့် မထားမေနရေမာ်ေတာ် 

ယာအ်ာမခအံစအီစတ်စရ်ပထ်ေူထာငရ်န ် သိုမဟတု် လိုက်ေလျာညီေထွေဆာင်ရွက်ိုင်ေစရန် 

ကိးပမ်း ေဆာင်ရကွ်ကရမည်။ 

အပုိင်း (၄) 

လူ၀င်မ9YကီးOကပ်ေရး၊ကျန်းမာေရး၊အေကာက်ခွန်'ှင့်လုံ[ခံuေရးဆုိင်ရာစစ်ေဆးြခင်း 

အပုိဒ် (၁၄) 

လူဝင်မ9YကီးOကပ်ေရး 

ခရးီသည်များ၊ ယာ်ေမာင်းများငှ့်ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပတငွ် လိုက်ပါလာေသာအြခားပဂုိလ်များသည် 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သာွးလာရာတငွ ်ခရးီဆံးုိုင်ငံငှ့် ြဖတ်သန်းခံိုင်ငံတို၏ ဥပေဒငှ့်နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများငှ့်ကိုကည်ေီသာ သကတ်မ်းရှိိုငင်ကံးူလကမ်တှ ် သိုမဟတု ် ိုင်ငံကူးလက် 



NN=

 
မတှ ် အစားအသံးုြပမည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာခရးီသာွးလာေရး အေထာက်အထားငှ့် သက်တမ်းရှိ 

ဗဇီာ သိုမဟတု် ဗဇီာကဲသ့ိုအလားတ ူစာရကွ်စာတမ်းများပါရှိရမည်။ 

အပုိဒ် (၁၅) 

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း 

၁။ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သယ်ယပူိုေဆာင်ရာတငွ် ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပတငွ်ပါရှိေသာ ခရးီသည်များ၊ 

ယာ်ေမာင်းများှင့် အြခားပုဂိလ်များသည် ခရးီဆံးုိုင်ငံှင့်ြဖတ်သန်းခံိုင်ငံတို၏ ဉပေဒှင့် 

နည်းဉပေဒပါ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။ 

၂။ မည်သည့်စာချပ်ဝင်ိုင်ငံမဆို ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးရာတငွ် ကမာက့ျန်းမာေရးအဖွဲက အခါ 

အားေလျာစ်ာွ ြပင်ဆင်ထုတ်ြပန်သည့် အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာကျန်းမာေရးစည်းကမ်းချကမ်ျားငှ့် ကိုက် 

ညီရမည်။ 

အပုိဒ် (၁၆) 

ေရာဂါပုိးမ]ားကင်းစင်ေရးစစ်ေဆးြခင်း 

၁။ ကနု်းလမ်းသာွးေမာ်ေတာ်ယာ်များငှ့် ခရးီေဆာင်အတိ်များသည်စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ နယ်ေြမ 

အတငွ်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် သယ်ယပူိုေဆာင်ရာတငွ် ၎င်းစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ ြပည်တငွ်းဉပေဒ၊ နည်း 

ဉပေဒများငှ့် ၎င်းိုင်ငံ၏ ေရာဂါပိုးမားကင်းစင်ေရးဆိုင်ရာ စစ်ေဆးချက်ကို လိုက်နာရမည်။  

၂။ စာချပဝ်င်ိုငင်တံစ်ိုငင်ံအသးီသးီ၏ ေရာဂါပိုးမားကင်းစငေ်ရးစစေ်ဆးချကသ်ည ် ကမာ ့

ကျန်းမာေရးအဖွဲ (WHO) မှ အချနိ်ငှ့်တစ်ေြပးညီ ြပင်ဆင်ြပာန်း၍ အတည်ြပထားသည့် အြပည် 

ြပည်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။ 

အပုိဒ် (၁၇) 

အေကာက်ခွန်ဆုိင်ရာစစ်ေဆးြခင်း 

 နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သယ်ယပူိုေဆာင်ရာတငွ် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ခရးီသည်များ၊ ယာ်ေမာင်း 

များငှ့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပတငွ်လိုက်ပါေသာ အြခားပဂုိလ်များသည် ခရးီဆံးုိုင်ငံငှ့် ြဖတ်သန်းခံ 

ိုင်ငံတို၏ ြပည်တငွ်းဥပေဒငှ့် နည်းဥပေဒများငှ့်အည ီ အေကာက်ခနွ်ဆိုင်ရာ စစ်ေဆးြခင်းများကို 

လိုက်နာရမည်။ 

 



NO=

 
အပုိဒ် (၁၈) 

လုံြခံေရးဆုိင်ရာ စစ်ေဆးြခင်း 

 နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သယ်ယပူိုေဆာင်ရာတငွ် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ခရးီသည်များ၊ ယာ်ေမာင်း 

များငှ့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ေပတငွ်လိုက်ပါေသာ အြခားပဂုိလ်များှင့် ၎င်းတို၏ ခရးီေဆာင်အတိ်များ 

သည် ခရးီဆံးုိုင်ငံငှ့် ြဖတ်သန်းခံိုင်ငံတို၏ ြပည်တငွ်းဥပေဒငှ့် နည်းဥပေဒများငှ့်အညီ လံြုခံေရး 

ဆိုင်ရာ စစ်ေဆးြခင်းများကို လိုက်နာရမည်။ 

အပုိင်း (၅) 

အေထွေထွြပHာန်းချက်များ 

အပုိဒ် (၁၉) 

ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာအေထာက်အကူြဖစ်ေစေရးဆုိင်ရာြပHာန်းချက်များ 

ဤသေဘာတစူာချပ်တငွ် ေဖာ်ြပထားသည့်စည်းမျ်းစည်းကမ်းငှ့် ကိုက်ညသီမကာလပတ်လံးု 

ဤစာချပ်တငွ် ေဖာ်ြပထားသည့်အေထာက်အကြူပေရးဆိုင်ရာကစိများကို ေလျာန့ည်းသာွးေစိုင် 

သည့်မည်သည့်အစအီမံများကိုမဆို ဤသေဘာတူစာချပ်မခှငွ့်မြပပါ။ ထိုအတူ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ 

သေဘာတညူခီျက်အရ အနာဂတ်တငွ် ယခထုက်ပိုမိုေကာင်းမနွ်ေသာ မည်သည့်အေထာက်အပံအ့စ ီ

အမံများကိုမဆို ဤစာချပ်မအှဟန်အတားမြဖစ်ေစရ။ 

အပုိဒ်(၂၀) 

ြပည်တငွ်းဥပေဒများ လိုက်ေလျာညေီထြွဖစ်ေစေရး*ငှ့် Mိုးရငှ်းလယွ်ကေူစေရး 

စာချပဝ်င်ိုငင်မံျားသည် ဤသေဘာတစူာချပ၏်ြပာန်းချကမ်ျားငှ့်အည ီခရးီသညသ်ယယ်ပူိုေဆာင ်

ေရးငှ့်သက်ဆိုင်ေသာ ြပည်တငွ်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများ၊ စမီံကပွ်ကဲမဆိုင်ရာ လပု်ငန်းစ် 

များကို ိုးရငှ်းလယွ်ကေူစရန်ငှ့် တစ်သမတ်တည်းြဖစ်ေစရန်ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်က ရမည်။ 

အပုိဒ်(၂၁) 

*ိုင်ငံေတာ်ဥပေဒများကိုလိုက်နGြခင်း 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကားရှိ ချပ်ဆိုထားေသာအြခားစာချပ်များတငွ် ထည့်သငွ်းထားသည့် 

ကစိရပ်မတှပါး သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင် 



NP=

 
သမူျား၊ ခရးီသည်များ၊ ယာ်ေမာင်းများငှ့်ယာ်ေပရှိ အြခားလမူျားသည ်အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ 

ပိုငန်ကသ်ို ဝငေ်ရာကေ်သာအခါ အဆိုပါစာချပဝ်င်ိုငင်၏ံ သကဝ်ငေ်သာတညဆ်ဲဥပေဒများ၊ 

စည်းမျ်း များအတိုင်း လိုက်နာရမည်။ 

၂။ ကနု်းလမ်းသာွးေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်သမူျား၊ ခရးီသည် 

များ၊ ယာ်ေမာင်းများငှ့် ယာ်ေပရှိ အြခားလမူျားသည ် မည်သည့်စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ ြပည်တငွ်း 

ဥပေဒများငှ့် စည်းမျ်းများကိုြဖစ်ေစ ချိးေဖာက်မပိါက အဆိုပါစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ နယ်ေြမပိုင်နက် 

အတငွ်း ဝင်ေရာက်ခငွ့်ြပြခင်းကို ယာယ ီ(သိုမဟတု်) အမဲတမ်း ြငင်းဆိုိုင်သည်။ 

အပုိဒ်(၂၂) 

ပငွ့်လင်းြမင်သာမ>ရှိြခင်း 

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်အရစာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် ခရးီသည်ပိုေဆာင်ေရးလယွ်ကေူချာေမွ 

ေစမည့်သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်ငှ့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ 

လိုအပ်ချက်များအား ပငွ့်လင်းြမင်သာေစရန်ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၂။ စာချပ၀်င်ိုငင်မံျားသည် အထကေ်ဖာြ်ပပါ ဥပ ေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လိုအပသ်ည့်ေနာကဆ်ံးုရ 

သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် ေမာ်ေတာ်ယာ်ငှ့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ် 

ချက်များကို သေဘာတစူာချပ်အသက်ဝင်ပးီ (၆)လထက်ေနာက်မကျေစဘဲ အာဆယီံအတငွ်းေရး 

မှးံးုသို ေပးပိုရမည်။ 

၃။ အကယ်၍ အထက်ေဖာ်ြပပါစာရကွ်စာတမ်းများသည် အဂလပိ်ဘာသာြဖင့် ေရးသားြပစု 

ထားြခင်းမရှိပါက ၎င်းတို၏အဂလပိ်ဘာသာြပန်ဆိုချက်ကို ဤသေဘာတစူာချပ်အသက်ဝင်ပးီ 

ေနာက် (၁)စှ်အတငွ်းေပးပိုရမည်။ 

၄။ အပိုဒ်(၂)တွင် ေဖာ်ြပခဲေ့သာ ေမာ်ေတာ်ယာ်ငှ့် သက်ဆိုင်ေသာ ၎င်းတိုိုင်ငံ၏ ဥပေဒများ၊ 

စည်းမျ်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအေပ ြပင်ဆင်ချက်များ၊ ြဖည့်စကွ်ချက်များရှိပါက 

မည်သည့်ြပင်ဆင်မမဆို ြပင်ဆင်ပးီ (၆) လထက်ေနာက်မကျေစဘဲ အဂလပိ်ဘာသာြပန်ဆိုမအား 

အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုသို ေပးပိုရမည်။ 

 

 

 



NQ=

 
အပုိဒ်(၂၃) 

ယာN်မေတာ်တဆမ>အတကွ်အကအူညေီပးြခင်း 

စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံမ ှေမာ်ေတာ်ယာ်များသည် အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏နယ်ေြမအတငွ်း ယာ် 

မေတာ်တဆမြဖစ်ပာွးပါက၊ အဆိုပါယာ်မေတာ်တဆမြဖစ်ပာွးသည့် အမိ်ရငှ်ိုင်ငံသည် ေမာ်ေတာ် 

ယာ်ငှ့်ယာေ်ပပါခရးီသညမ်ျားအားလံးုကို လိုအပ်သည့် အကအူညီတတ်ိုင်သမေပးရမည်ြဖစ်ပီး 

သက်ဆိုင်ရာစာချပ်၀င်ိုင်ငံ၏အာဏာပိုင်များထံသို အြမန်ဆံးုအသေိပးအေကာင်းကားရမည်။ 

အပိုင်း (၆) 

အဖွဲPအစည်းတည်ေထာင်ဖွဲPစည်းမ> 

အပုိဒ်(၂၄) 

အဖွဲPအစည်းတည်ေထာင်ဖွဲPစည်းမ> 

၁။ ၁၉၉၈ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၆)ရက်တငွ် ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိ၌လက်မတှ်ေရးထိုး 

ခဲသ့ည့် အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်း ကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရးမေူဘာင်သေဘာတူ 

စာချပ်၏အပိုဒ် (၂၉) အရ တည်ေထာင်ဖွဲစည်းသည့် NTTCC (ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မ 

လယွက်ေူချာေမွေစေရးပးူေပါင်းညိိင်းမေကာမ်တီ)သည် ဤသေဘာတူစာချပ်အား အေကာင်ထည် 

ေဖာ်ြခင်းငှ့် ပးူေပါင်းညိိင်းမကစိရပ်များေဆာင်ရကွ်ရန် တာ၀န်ရှိသည်။ 

၂။ ၁၉၉၈ခုစှ်၊ဒဇီင်ဘာလ (၁၆) ရက်၊ ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိတငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည့် 

အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်း ကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေ့မွေစေရးမေူဘာင် သေဘာတူစာချပ်၏ 

အပိုဒ် (၂၉) အရ ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲသ့ည့် TTCB (ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရကွ် 

ေရးဘတုအ်ဖွဲ) သည် ဤသေဘာတစူာချပ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း အားလံးုကို 

လမ်းြခံအကဲ ြဖတ်ရမည်။ ၎င်းဘတု်အဖွဲသည် ဤသေဘာတူ စာချပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းငှ့် 

ပတ်သက်၍ အြကံြပချက်များရယူိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာ အာဆယီံညိိင်းမ အဖွဲအစည်းများထံမ ှ

အကအူညကီို ဖတိ်ေခရယူိုင်သည့်အခငွ့်အာဏာရှိသည်။ 

၃။ TTCB (ိုင်ငံြဖတ်သန်း ပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရကွ်ေရးဘတု်အဖွဲ) သည် ဤသေဘာတူ 

စာချပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဆိုင်ရာ ပံမုနှ်အစရီင်ခံစာကိုပံမုနှ်ြပစရုမည်ြဖစ်ပးီ သးီြခားကစိရပ် 

များအတကွ် လိုအပ်ပါကန်ကားချက်၊ လမ်းန်ချက်တိုကို သက်ဆိုင်ရာအာဆယီံ၀န်ကးီများထံမ ှ

ရယေူဆာင်ရကွ်ရမည်။ 
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၄။ ဤသေဘာတစူာချပ်အရေဆာင်ရကွ်သည့် TTCB (ိုင်ငံြဖတ်သန်း ပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင် 

ရကွ်ေရးဘတု်အဖွဲ) ၏လပု်ငန်း၊ တာ၀န်၀တရားများကို အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုက ကညူေီပးရ 

မညြ်ဖစ်ပီး အထးူသြဖင့်စာချပအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခင်းဆိုငရ်ာ တိုးတကမ်အစရီငခ်ြံခင်း၊ ကးီကပ် 

ြခင်းစသည့်ကစိရပ်များတငွ် ကညူေီဆာင်ရကွ်ရမည်။ ထိုအြပင် အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုသည် 

အကဲြဖတ်အစရီင်ခံစာများကိုလည်း ေရှလပု်ငန်းစ်များချမတှ်ရာတငွ် အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန် 

(TTCB)သို ေပးပိုရမည်။ 

အပုိင်း (၇) 

အQပးီသတ်ြပRာန်းချက်များ 

အပိုဒ် (၂၅) 

ေနGက်ဆက်တွဲများ 

 အဆိုပါသေဘာတစူာချပ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ(များ)သည် စာချပ်၏အဓကိအစတိ်အပိုင်းတခ ု

အေနြဖင့်ပါရှိသည်။ 

အပုိဒ်(၂၆) 

အြငင်းပာွးမ>ေြဖရငှ်းြခင်း 

 ဤသေဘာတစူာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များငှ့်ပတ်သက်၍ အြငင်းပာွးမများေပေပါက်ပါက 

၂၀၀၄ ခုစှ်၊ ို၀င်ဘာလ (၂၉) ရက်၌ လာအိုိုင်ငံ၊ ဗယီန်ကျင်းမိတငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည့် 

အာဆယီံအြငင်းပာွးမေြဖရငှ်းေရးနည်းလမ်းများအရ ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

အပုိဒ်(၂၇) 

အြခားေသာသက်၀င်ဆဲစာချuပ်များ 

 ဤသေဘာတစူာချပ်သည် စာချပ်၀င်ိုင်ငံများပါ၀င်ခဲေ့သာ တည်ဆဲသေဘာတစူာချပ်များ 

(သိုမဟတု်) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကနွ်ဗန်းရငှ်းများအရ ရရှိသည့်အခငွ့်အေရးများငှ့် တာ၀န်များ 

အေပ အကျိးသက်ေရာက်မ မရှိေစရ။ 
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အပုိဒ်(၂၈) 

စာချuပ်အားဆိုင်းငံြ့ခင်း 

 စာချပဝ်င်ိုငင်တံစ်ိုငင်သံည် ိုငင်ေံတာေ်ဘးကင်းေရးေသာလ်ည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာလ်ံြုခံ 

ေရးေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သမူျားအကျိးေသာ်လည်းေကာင်း (ှင့်/သိုမဟတု်) ြပည်သူကျန်းမာ 

ေရးအတကွ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤသေဘာတစူာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း တစ်ခလုံးု 

(သိုမဟတု်) တစ်စတိ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့် ဆိုင်းငံထ့ားခငွ့်ရှိသည်။ စာချပ်ဆိုင်းငံထ့ားမအား အြခား 

စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသို အေကာင်းကားပးီချင်း အကျိးသက်ေရာက်မရှိမည်ြဖစ်ပးီ ေနာက်ထပ် 

အေကာင်းမကားမချင်း အကျံးဝင်သည်။ အေကာင်းကားမအားလံးုအား သံတမန်လမ်းေကာင်း 

အရ ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ သံသယြဖစ်ပာွးမအား ေရာှင်ရာှးရန်အလိုဌာ ဆိုင်းငံခ့ံရသည့် စာချပ်ဝင် 

ိုင်ငံငှ့် အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ဆိုင်းငံေ့နစ်ကာလအတငွ်း စှ်ိုင်ငံသေဘာတညူမီြဖင့် 

အြပန်အလနှ်ဆက်သယွ်ပးီ သေဘာတစူာချပ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ခငွ့်ရှိသည်။ 

အဆိုပါဆိုင်းငံမ့သည် ဆိုင်းငံခ့ံရသည့် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံမတှစ်ပါး အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား 

ဤသေဘာတစူာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း ကစိရပ်များအေပတငွ် သက်ေရာက်မမရှိေစရ။ 

အပုိဒ်(၂၉) 

အQပးီသတ်ြပRာန်းချက်များ 

၁။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် ဤသေဘာတစူာချပ်အားလက်မတှ်ေရးထိုးပးီေနာက် အာဆယီံ 

အတငွ်းေရးမှးံးုသို ေပးပိုရမည်ြဖစ်ပးီ အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုက ဤေပးပိုချက်မတိကို စာချပ် 

ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံချင်းစသီို အသေိပးအေကာင်းကားရမည်။ 

၂။ ဤသေဘာတူစာချပ်သညစ်ာချပ၀်င်ိုငင်မံျားက ြပညတ်ငွ်းလပုင်န်းစမ်ျားငှ့်အည ီအတည ်

ြပြခင်း (သိုမဟတု်) လက်ခံြခင်းြပမသှာ အတည်ြဖစ်သည်။ 

၃။ ဤသေဘာတစူာချပ်အားအတည်ြပြခင်း (သိုမဟတု်) သေဘာတြူခင်း (သိုမဟတု်) လက်ခံ 

ြခင်းငှ့်စပလ်ျ်းသည့် ြပညတ်ငွ်းလပုင်န်းစမ်ျားေဆာငရ်ကွ်ပးီေနာက် အတညြ်ပေကာင်း 

(သိုမဟတု)် သေဘာတေူကာင်း (သိုမဟတု်) လက်ခံေကာင်းစာကို အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုသို 

ေပးပိုရမည် ြဖစ်ပးီ အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုက ဤေပးပိုချက်ကို စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသို 

ချက်ချင်းအသေိပး အေကာင်းကားရမည်။ 

၄။ ဤသေဘာတစူာချပ်ကို အတည်ြပ၊ သေဘာတူ (သိုမဟတု်) လက်ခံသည်ဟု အာဆယီံ 

အတငွ်းေရးမှးံးုသို ေပးပိုရက်မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) အတငွ်း စာချပ်သည် အသက်ဝင်မည်ြဖစ်ပးီ 
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အတည်ြပေကာင်း၊ သေဘာတေူကာင်း (သိုမဟတု်) လက်ခံေကာင်း ေပးပိုထားသည့် ိုင်ငံများ 

အတငွ်းသာ အသက်ဝင်မည်ြဖစ်သည်။ 

၅။ အပိုဒ်(၄)အသက်၀င်ပးီေနာက် ဤသေဘာတစူာချပ်သည် အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုသို 

အတည်ြပေကာင်း၊ သေဘာတေူကာင်း(သိုမဟတု်) လက်ခံေကာင်းေပးပိုပးီေနာက် ရက်ေပါင်း 

(၃၀) အတငွ်းမည်သည့်အဖွဲ၀င်ိုင်ငံတငွ်မဆိုဤသေဘာတစူာချပ် အသက်၀င်မည်ြဖစ်သည်။ 

၆။ ဤသေဘာတစူာချပ်တငွ် ပါ၀င်သည့်မည်သည့်အချက်ကိုမှ ခင်းချက်ြပလပု်ခငွ့်မရှိ။ 

၇။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအားလံးု၏ သေဘာတအူတည်ြပချက်ရယ၍ူ ဤစာချပ်အား ြပင်ဆင်လိုသည့် 

မည်သည့်ြပင်ဆင်ချက်တိုင်းကိုမဆိုအချနိ်မေရးွြပလပု်ိုင်သည်။ ထိုကဲသ့ို ြပင်ဆင်မသည် စာချပ်၀င် 

ိုင်ငံအားလံးု၏သေဘာတညူခီျက်ရသည့်ေနမာှပင် အသက်ဝင်မည်ြဖစ်ပးီ ဤသေဘာတစူာချပ်၏ 

အစတိအ်ပိုင်းတစခ်အုြဖစ ်မတှယ်မူညြ်ဖစသ်ည။် အဆိုပါ စည်းမျ်းသည် အပိုဒ် (၆) ၏ အပိုဒခ်ွဲ (၂) ငှ့် 

အပိုဒ် (၇) ၏ အပိုဒခ်ွဲ (၂) တိုအေပတွင် အကျိးသက်ေရာက်မ မရှိေစရ။ 

၈။ မညသ်ည့်ြပငဆ်ငခ်ျကမ်ဆို အသက်မဝင်ခင ် ဤသေဘာတူစာချပ်၏ စည်းမျ်းများအေပ 

အေြခခ၍ံ စာချပဝ်င်ိုငင်မံျားရရှိသည့်အခငွ့်အေရးများငှ့် တာဝနမ်ျားအေပသကေ်ရာကမ်မရှိေစရ။  

 ဤသေဘာတစူာချပ်ကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ၏ တရား၀င်ခငွ့်ြပချက်အရ သက်ေသများ 

ေရှေမာှက်တငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးပါသည်။ 

မရူင်းတစ်စံကုို အဂလပိ်ဘာသာြဖင့်ြပစထုားသည်။ 
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Schedule (1) 

သတ်မတှ်ထားေသာနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပိုDေဆာင်ေရးလမ်းေFကာင်းများ*ငှ့်နယ်စပ်၀င်ေပါက်/ 
ထကွ်ေပါက်လမ်းေFကာင်းများစာရင်း 

၁။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် ၎င်းတို၏ိုင်ငံအတငွ်း သတ်မတှ်ထားေသာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 

ပိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းများအား လတွ်လပ်စာွတိုးချဲိုင်ပါသည်။ 

၂။ အဆိုပါသေဘာတစူာချပ်အရ အမိ်ရငှ်ိုင်ငံငှ့်မည်သည့်စာချပ်၀င်ိုင်ငံမဆို ေမာ်ေတာ်ယာ် 

များြဖင့် အြခားစာချပ်၀င်ိုင်ငံသို ြဖတ်သန်းသာွးလာမည်ဆိုပါက သတ်မတှ်ထားေသာ နယ်စပ်ြဖတ် 

ေကျာ်သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းများအြပင် ခရးီသာွးများအားဆွဲေဆာင်သည့်ေနရာ၊ အပန်း 

ေြဖေနရာ၊ အစားအေသာက်၊ တည်းခိုရာေနရာတိုကို ေဖာ်ြပ၍ ခငွ့်ြပချက်ေတာင်းခံရမည်။ 

၃။ အထက်ေဖာ်ြပပါခငွ့်ြပချက် (သိုမဟတု်) တိုးချဲြခင်းငှ့်စပ်လျ်း၍ အေသးစတိ်အချက် 

များအား အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးချပ်သို တင်ြပရမည်။ အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးချပ်သည် အဆိုပါ 

ခငွ့်ြပြခင်း(သိုမဟတု်)တိုးချဲြခင်းအေကာင်းကားစာငှ့်စပ်လျ်း၍ အြခားစာချပ်၀င်ိုင်ငံများသို 

ေပးပိုသည့်ေနမစှ၍ စတင်အသက်၀င်ေစရမည်။ 

Country 

(!ုိင်ငံ) 

Cross Border Transport Routes (AH Number): 

Origin – Destination 

(နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပုိ2ေဆာင်ေရးလမ်းေ8ကာင်းများ) 
(AH Number) (မူလေနရာ-ေရာက်ရိှမည့်ေနရာ) 

Points of Entry/Exit 

(ဝင်ေပါက်/ထွက်ေပါက်များ) 

Brunei 

Darussalam 

AH150: Sungai Tujoh/Miri (Brunei 

Darussalam/Malaysia Border) – 

Kuala Lurah/Limbang (Brunei) 

Darussalam/Malaysia Border) 

Sungai Tujoh 

Kuala Lurah 

AH150: Puni/Limbang (Brunei 

Darussalam/Malaysia) – Labu/Lawas 

(Brunei Darussalam/Malaysia Border) 

Puni 

Labu 

Cambodia AH1: Poi Pet/Aranyaprathet 

(Cambodia/Thailand Border) – 

Sisophon – Phnom Penh – Bavet/Moc 

Bai (Cambodia / Vietnam Border) 

Poi Pet 

Bavet 

AH11: Trapeing Kreal/Nong Nok 

Khien (Cambodia / Lao PDR Border) – 

Stung Treng – Kampong Cham –  

Phnom Penh – Sihanoukville Port 

Trapeing Kreal 



NV=

 

Country 

(!ုိင်ငံ) 

Cross Border Transport Routes (AH Number): 

Origin – Destination 

(နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပုိ2ေဆာင်ေရးလမ်းေ8ကာင်းများ) 
(AH Number) (မူလေနရာ-ေရာက်ရိှမည့်ေနရာ) 

Points of Entry/Exit 

(ဝင်ေပါက်/ထွက်ေပါက်များ) 

Indonesia AH150: Pontianak – Entikong/Tebedu 

(Indonesia/Malaysia, Sarawak Border) 

Entikong frontier post 

Lao PDR AH3: Boten/Mohan (Lao PDR/China 

Border) – Luang Namtha – Houl  

Sai/Chiang Khong (Lao PDR / Thailand 

Border) 

Boten 

Hou Sai 

AH12: Natrey (J.R.AH.3) – Oudomsay – 

Luang Phrabang – 

Vientiane / Nongkhai (Lao 

PDR/Thailand Border) 

Vientiane 

 AH11: Vientiane (J.R.AH.12) – Banlao- Thakhek 

– Savannakhet – Pakse – Nong Nok Khinen / 

Trapeing Kreal (Loa PDR/ Cambodia Border) 

Nong Nok Khien 

AH15: Namphao/Cau Treo (Lao PDR/ Viet Nam 

Border) – Ban Lao (J.R.AH.11) 

Namphao 

AH16:Savannakhet/Mukdahan (Lao PDR/ 

Thailand Border) – Danesavanh/Lao Bao (Lao 

PDR/Viet Nam Border) 

Savanakhet 

Danesavanh 

Malaysia AH2: Bukit Kayu Hitam 

(Malaysia/Thailand Border) – Kuala 

Lumpur – Seremban – Senai Utara – Johor 

Bharu 

 

 

 

AH 143: Senai Utara – Tanjung 

Kupang 

 

AH150: Entikong / Tebedu 

(Indonesia/Malaysia Border) Serian –  

Sibu – Bintulu – Miri – Sg. Tujoh 

(Malaysia/Brunei Darussalam Check  

Point) 

 

West Malaysia 

Northern point 

1. Bukit Kayu Hitam, 

Kedah 

Southern Point: 

1. Johor Bahru, Johor 

(Causeway) 

2. Tanjung  Kupang, Johor  

(2nd Link) 

 

East Malaysia 

1. Entikong, Kalimantan 

Barat/Tebedu, Sarawak 

(Indonesia/Malaysia Border 

Check point) 

2. Miri/Sg. Tujoh 



OM=

 

Country 

(!ုိင်ငံ) 

Cross Border Transport Routes (AH Number): 

Origin – Destination 

(နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပုိ2ေဆာင်ေရးလမ်းေ8ကာင်းများ) 
(AH Number) (မူလေနရာ-ေရာက်ရိှမည့်ေနရာ) 

Points of Entry/Exit 

(ဝင်ေပါက်/ထွက်ေပါက်များ) 

(Malaysia/Brunei Check 

Point) 

3. Limbang/Kuala Lurah- 

Limbang/Puni 

(Malaysia/Brunei Check 

Point) 

4. Lawas/Labu 

(Malaysia/Brunei Check 

Point) – Kota Kinabalu 

Myanmar AH1: Tamu-Mandalay-Meiktila-Yangon- Bago-

Phayagyi-Thaton-Myawadi/Mae Sot 

(Myanmar/Thailand Border) 

Myawadi 

AH2:Meiktila-Loilem-Kyaingtong-Tachileik/Mae 

Sai (Myanmar/Thailand Border) 

Border) 

Tachileik 

Philippines AH26: Laoag City – Manila – Matnog 

(Ferry Service) – Sai Isidro – Tacloban 

City – Liloan (Ferry Service) – Lipata – 

Surigao City – Davao City – General 

Santos City – Zamboanga City 

Zamboanga City; 

Davao City: 

General Santos City 

Singapore AH2: (Malaysia/Singapore Border) 

Johor Bahru/Woodlands Checkpoint- 

Bukit Timah Expressway – Pan Island 

Expressway – Anak Bukit Interchange – 

Clementi Road – West Coast Highway 

AH143: (Malaysia/Singapore Border) 

Tanjung Kupang/Tuas Checkpoint- 

Ayer Rajah Expressway – University 

Flyover Interchange – Clementi Road –  

West Coast Highway                                              

Woodlands Checkpoint 

 

 

 

 

Tuas Checkpoint 

Thailand AH1: Mae Sot/Myawadi (Thailand/ 

Myanmar Border) – Tak – Bangkok – Hin Kong – 

Nakhon Nayok – Aranyaprathet/Poipet 

(Thailand/Cambodia Border) 

Mae Sot Aranyaprathet 



ON=

 

Country 

(!ုိင်ငံ) 

Cross Border Transport Routes (AH Number): 

Origin – Destination 

(နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပုိ2ေဆာင်ေရးလမ်းေ8ကာင်းများ) 
(AH Number) (မူလေနရာ-ေရာက်ရိှမည့်ေနရာ) 

Points of Entry/Exit 

(ဝင်ေပါက်/ထွက်ေပါက်များ) 

 AH2: Mae Sai/ Tachileik (Thailand/ 

Myanmar Border) – Chiang Rai – Lampang – 

Tak – Bangkok (West Outer Ring Road) – 

Nakhon Pathom – Pak Tho – Chumphon – 

Surattani – Phattalung – Hat Yai – Sadao/Bukit 

Kayu Hitam (Thailand/Malaysia Border) 

Mae Sai Sadao 

 AH3: Chiang Rai - Chiang Khong/Houayxay 

(Thailand/Lao PDR Border) 

Chiang Khong 

 AH12: Hin Kong – Saraburi – Nakhon 

Ratchasima – Khon Kaen – Nongkhai/Vientiane 

(Thailand/Lao PDR Border) 

Nongkhai 

 AH16: Tak – Phitsanulok – Khon Kaen – Kalasin 

– Somdet – Mukdahan/Savannakhet 

(Thailand/Lao PDR Border) 

Mukdahan 

 AH19: Nakhon Ratchasima – Kabinburi – Laem 

Chabung East Outer Bangkok Ring Road (Tub 

Chang) – Bang Pa In 

Nongkhai  

Viet Nam AH1: Moc Bai?Bavet (Viet Nam/ Cambodia 

Border) – An Suong (Ho Chi Minh City) 

Moc Bai border gate (Tay Ninh) 

 AH1: Dong Ha – Da Nang/Tien Sa Lao Bao border gate (Quang Tri) 

 AH15: Cau Treo/Namphao (Viet Nam/Lao PDR 

Border) – Bai Vot – Vinh – Cua Lo 

Cau Treo border gate (Ha Tinh) 

 AH16: Lao Bao/Danesavanh (Viet Nam/Lao PDR 

Border) – Dong Ha 

Lao Bao border gate (Quang Tri) 

 AH17: Dong Nai – Vung Tau Moc Bai border gate (Tay Ninh) 

 

 

 

 

 

 




