
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE
FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT

PREAMBLE

The Members of the Association of South East Asian Nations (hereinafter
referred to as "Contracting Parties");

Inspired to maintain, further develop and strengthen friendly relations
and cooperation between their countries;

Reiterating their commitment to foster smooth, rapid and efficient
movement of goods between and among Contracting Parties;

Recalling the decisions of the First ASEAN Informal Summit held on 30
November 1996 in Jakarta and the Second ASEAN Informal Summit held
on 15 December 1997 in Kuala Lumpur, to cooperate in the area of
facilitation of goods in transit and to expeditiously study the necessary
measures to facilitate the transportation of goods both in transit and inter-
State, covering land, maritime and air links, respectively;

Noting Article V of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT
1994) on "Freedom of Transit" and other relevant international
conventions on goods in transit;

Agreeing that the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit (hereinafter referred to as "this Agreement") provides
the most effective arrangement for facilitating inter-State traffic and
transit transport among ASEAN countries;

Undertaking to encourage and facilitate inter-State traffic and transit
transport among the Contracting Parties;
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Have agreed as follows :

Article 1

Objectives

The objectives of this Agreement are :

a) to facilitate transportation of goods in transit, to support the
implementation of the ASEAN Free Trade Area, and to further
integrate the region's economies;

b) to simplify and harmonize transport, trade and customs regulations
and requirements for the purpose of facilitation of goods in transit;
and

c) to establish an effective, efficient, integrated and harmonized
transit transport system in ASEAN.

Article 2

Principles

The Contracting Parties shall be guided by the following principles under
this Agreement:

a) Most Favoured Nation Treatment: Contracting Parties shall accord
to transit transport to or from the territory of any other Contracting
Parties treatment no less favourable than the treatment accorded to
transit transport to or from any other country;

b) National Treatment : Contracting Parties shall accord to products
which have been in transit through the territory of any other
Contracting Party treatment no less favourable than that which
would have been accorded to such products had they been
transported from their place of origin to their destination without
going through the territory of such other Contracting Party;

c) Consistency : Contracting Parties shall ensure the consistent
application of the relevant laws and regulations, procedures, and
administration guidelines and other rulings within each
Contracting Party;



d) Simplicity : Contracting Parties shall endeavour to ensure the
simplification of all transit transport procedures and requirements
inASEAN;

e) Transparency : Contracting Parties shall make all laws,
regulations, procedures and administrative notifications pertaining
to the relevant authorities publicly available in a prompt,
transparent and readily accessible manner;

f) Efficiency : Contracting Parties shall ensure the efficient and
effective administration of transit transport to facilitate movement
of goods in transit;

g) Appeals : Contracting Parties shall ensure that an effective
mechanism for the review of the decisions by the relevant
authorities of Contracting Parties is made available and accessible
to users and providers of transit transport within ASEAN; and

h) Mutual Assistance : Contracting Parties shall endeavour their
utmost cooperation and mutual assistance between the concerned
agencies involved in the facilitation of goods in transit in ASEAN.

PARTI
GENERAL PROVISIONS

Article 3

Definitions

For the purposes of this Agreement:

(a) "Transit transport" means transit of goods and means of transport
across the territory of one or more Contracting Parties, when the
passage across such territory or territories, with or without
transshipment, warehousing, breaking bulk or change in the mode

of transport, is only a portion of a complete journey beginning and
terminating beyond the frontier of one or more Contracting Parties
across whose territory the traffic passes;



(b) "Internal transport" means the carnage of goods loaded in the
territory of a Contracting Party for unloading at a place within the
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territory of the same Contracting Party;

(c) "Means of transport" means road vehicles, railway rolling stock,
sea and inland waterways craft and aircraft;

(d) "Dangerous goods" means those substances and articles which
may affect the interest of environment, health, safety and national
security;

(e) "Perishable goods" means fresh, chilled or frozen fish, crustacean,
molluscs, fruits, vegetables, chilled or frozen meat or poultry,
dairy and dairy products, eggs and egg products, and swine and
pork products ; and

(f) "Secretary-General" means Secretary-General of the Association
of South East Asian Nations.

Article 4

Scope of Application

1. The provisions of this Agreement shall apply to transit transport.

2. Inter-State transport shall be agreed upon by all the Contracting
Parties. For this purpose, the Contracting Parties shall enter into
negotiations and expeditiously conclude a separate ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport.

Article 5

Grant of Rights

1. Subject to the provisions of this Agreement, each Contracting
Party shall grant to other Contracting Parties :

a) the right of transit transport; and

b) the right to load and discharge third countries' goods
destined for or coming from Contracting Parties.



2. The Contracting Parties, through whose territory the transit
transport takes place, will endeavour to provide facilities for transit
transport in accordance with the provisions of this Agreement.

3. Transit Transport shall not be subject to any unnecessary delays or
restrictions and shall be exempt from customs duties, taxes and
other charges except charges for specific services rendered in
connection with such transport.

4. Goods carried in sealed road vehicles, combination of vehicles or
container shall not be subjected to examination at Customs offices
en route. However, to prevent abuses such as smuggling and fraud,
Customs authorities of either Contracting Party, may in
exceptional cases, and particularly when irregularity is suspected,
carry out an examination of the goods at such offices or other areas
designated by Customs authorities.

PART II
DESIGNATION OF TRANSIT TRANSPORT ROUTES

Article 6

Designation of Transit Transport Routes and Facilities

1. The Contracting Parties shall adopt a list of designated transit
transport routes to be specified in Protocol 1 of this Agreement.

2. For the benefit of safety, the Contracting Parties shall endeavour to
provide in their territories vehicle rest areas on these specified
routes at appropriate intervals.

Article 7

Frontier Facilities

1. The Contracting Parties agree to designate frontier posts at border
points to be specified in Protocol 2 to facilitate transit transport.

2. The Contracting Parties shall provide adequate facilities and
related installations at frontier posts over the transit transport
routes.



3. The Contracting Parties shall endeavour to:

(a) Provide, whenever possible, and within their national
jurisdiction, frontier posts which are physically adjacent to
those of other Contracting Parties concerned with control
areas with checking requirements in order to facilitate the
clearance and examination of the means of transport and
goods in transit, so that repeated unloading and reloading of
these goods may be avoided. Nothing shall prevent two or
more Contracting Parties from conducting joint examination
at the same place by officials of these Contracting Parties;

(b) Ensure that adequate manpower resources are made
available for the speedy completion and clearance of
frontier formalities, such as immigration, customs, health
and foreign exchange controls;

(c) Allow goods in transit to be temporarily stored in approved
places;

(d) Coordinate working hours of adjacent posts; and

(e) Provide, wherever possible, adequate parking space for
containers and for vehicles awaiting goods clearance.

4. The Contracting Parties agree to be guided, wherever possible, by
the provisions of the International Convention on Harmonization of
Frontier Control of Goods, signed at Geneva on 21 October 1982, in their
efforts to harmonise frontier facilities for goods in transit.

PART III
GENERAL CONDITIONS FOR ROAD TRANSPORT

Article 8

Traffic Regulations

The Contracting Parties shall endeavour to take appropriate
measures to ensure the harmonization of road traffic regulations in force
in their territories conform in substance to the provisions of the
Convention on Road Traffic, signed at Vienna on 8 November 1968, and
the Convention on Road Sign and Signals, signed at Vienna on 8
November 1968.



Article 9

Transit Transport Services

1. Each Contracting Party shall allow the use of means of transport
registered in other Contracting Parties to provide transit transport
services on its territory in accordance with Article 5 of this
Agreement.

2. The type and quantity of road vehicles to be used for transit
transport shall be agreed upon between all Contracting Parties, to
be specified in Protocol 3, before the transport services are
inaugurated. Thereafter, the type and quantity of road vehicles
shall be discussed from time to time between the Contracting
Parties.

Article 10

Road Transport Permits

The Contracting Parties undertake to harmonize road transport
permit requirements in order to facilitate transit transport.

Article 11

Technical Requirements of Vehicles

Means of transport used in road transit transport shall conform to
the technical requirements regarding vehicle dimensions, maximum
weights and loads, emission standards and related matters to be specified
in Protocol 4.

Article 12

Mutual Recognition of Inspection Certificates

1. The Contracting Parties undertake to institute periodic inspection
of road vehicles registered in each respective territory and used for
transit transport operations.

2. The Contracting Parties shall recognize periodic inspection
certificates of road vehicles used for transit transport issued by the
other Contracting Parties, in accordance with the Agreement on the



Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for
Goods Vehicles and Public Service Vehicles Issued by ASEAN
Member Countries signed at Singapore on 10 September 1998.

Article 13

Mutual Recognition of Driving Licenses

The Contracting Parties shall recognize domestic driving licenses
issued by all other Contracting Parties in accordance with the Agreement
on the Recognition of Domestic Driving Licenses Issued by ASEAN
Countries signed at Kuala Lumpur on 9 July 1985.

Article 14

Motor Vehicle Third-Party Insurance Scheme

1. The road vehicle entering the territory of the other Contracting
Party shall strictly comply with the laws and regulations related to
third-party insurance covering for the insurance of their means of
transport to cover third-party liability incurred in the course of
transit transport.

2. The Contracting Parties undertake to harmonize or establish a
common ASEAN scheme of compulsory motor vehicle third-party
liability insurance to be specified in Protocol 5.

3. The ASEAN scheme of compulsory motor vehicle third-party
liability insurance shall provide, at least, all the guarantees
required by the laws and regulations governing compulsory motor
vehicle third-party insurance in the Contracting Parties.

Article 15

Charges and Other Financial Obligations

The Contracting Parties endeavour to simplify, consolidate and
harmonize charges and other financial obligations which are levied on the
means of transport.



PART IV
GENERAL CONDITIONS FOR RAIL TRANSPORT

Article 16

Connecting and Transit Services

1. Connecting and transit services on railway lines linking the
territories of the Contracting Parties shall be performed at
designated interchange stations.

2. Border stations, interchange stations and type and quantify of
rolling stock shall be designated in Protocol 6. The Protocol shall
also specify basic operational arrangements relating to such
matters as technical inspection of rolling stock .

3. The Contracting Parties shall encourage their railways to conclude
inter-railway agreements, including arrangements for the
acceptance of technical inspection of rolling stock, which are
consistent with the provisions of this Agreement and its Protocols.

PARTY
CUSTOMS CONTROL, SANITARY AND PHYTOSANITARY

MEASURES

Article 17

Harmonization and Simplification of Customs Procedures

1. The Contracting Parties shall simplify and, whenever possible,
harmonize the customs control procedures of transit transport to
ensure compliance with the laws and regulations which the
Customs are responsible for enforcing.

2. The Contracting Parties shall facilitate joint customs inspection,
wherever possible, of transit transport at their designated frontier
points.

3. The Contracting Parties agree to be guided, whenever possible, by
the standards and recommended practices of Annex El concerning
Customs Transit of the International Convention on the
Simplification and Harmonization of Customs Procedures,



concluded at Kyoto on 18 May 1973, as amended, under the
auspices of the World Customs Organization.

Article 18

Establishment of a Customs Transit System

1. The Contracting Parties shall establish a customs transit system for
the purposes of facilitating the movement of goods in their
territories.

2. The Contracting Parties agree to apply the customs transit system
to be specified in Protocol 7.

Article 19

Establishment of Sanitary and Phytosanitary Measures

The Contracting Parties shall establish sanitary and phytosanitary
measures to be specified in Protocol 8, to facilitate the movement of
goods in their territories and ensure compliance with the laws and
regulations which the relevant authorities are responsible for enforcing.

PART VI
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 20

Special Provisions on Transport of Dangerous Goods

Transit transport of dangerous goods to be specified in Protocol 9
shall not be permitted under this Agreement, unless there is a special
permit of the Contracting Party in whose territory the transportation is
undertaken.
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Article 21

Special Provisions on Transport of Prohibited and/or Restricted
Goods

Transit transport of goods prohibited and/or restricted in the transit
territory of a Contracting Party, to be specified in Protocol 7, shall not be
permitted under this Agreement.

Article 22

Special Provisions on Transport of Perishable Goods

Subject to the provisions of this Agreement, the Contracting
Parties shall endeavour to facilitate transport of perishable goods.

Article 23

Provision of Greater Facilities

This Agreement does not entail in any way the withdrawal of
transit facilities which are greater than those provided for in this
Agreement as long as the terms and conditions are consistent with the
principles embodied in this Agreement. This Agreement also does not
preclude the granting of greater facilities , which may be agreed between
Contracting Parties in the future.

Article 24

Domestic Legislation

1. Domestic legislation and regulations relating to transport of goods
shall, in so far as this Agreement and its Protocols do not lay
down, apply equally and without discrimination to transit
transport.

2. The Contracting Parties endeavour to harmonize and simplify their
rules, regulations and administrative procedures relating to transit
transport in accordance with the provisions of this Agreement.
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Article 25

Working Groups

After the signing of this Agreement, related Working Groups shall
be established or designated, to conclude the Protocols which shall form
integral parts of this Agreement. These are :

Protocol 1 Designation of Transit Transport Routes and
Facilities

Protocol 2 Designation of Frontier Posts

Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles

Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles

Protocol 5 ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle
Third-Party Liability Insurance

Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations

Protocol 7 Customs Transit System

Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures

Protocol 9 Dangerous Goods

Article 26

Compliance with National Laws

Except where otherwise provided in Agreements between the
Contracting Parties, including this Agreement:

(a) means of transport of one Contracting Party including
persons and goods shall, when in the territory of the other
Contracting Party, comply with national laws and
regulations in force in that territory ; and

(b) neither of the Parties shall impose on persons or goods of
the other Contracting Party requirements which are more
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restrictive than those applied by its national laws and
regulations on its own means of transport.

Article 27

Transparency

1. The Contracting Parties shall ensure transparency of its respective
laws, regulations and administrative procedures which affect the
facilitation of transit transport of goods under this Agreement and
its Protocols.

2 For this purpose, all Contracting Parties shall deposit with the
ASEAN Secretariat, not later than six months after this Agreement
has entered into force, their aforementioned laws, regulations and
administrative procedures.

3. If the aforementioned documents are not in the English language,
their English translation shall also be deposited within one year
after this Agreement has entered into force.

Article 28

Assistance for Traffic Accidents

Should the means of transport of one Contracting Party including
persons and goods be involved in traffic accidents in the territory of
another Contracting Party, the latter shall provide all possible assistance

to the means of transport, including persons and goods, and notify the
appropriate authorities of the Contracting Party concerned as soon as
possible.

PART VII
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

Article 29

Institutional Arrangements

1. A National Transit Transport Coordinating Committee shall be
established in each of the Contracting Parties for the effective and
efficient coordination and implementation of this Agreement.
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2. A Transit Transport Coordinating Board shall be established and
composed of senior official nominated from each Contracting
Party and a representative of the ASEAN Secretariat, to oversee
the overall coordination and implementation of this Agreement.
The Board is also authorized to invite and seek the assistance of
other relevant ASEAN coordinating bodies, for all matters related
to the implementation of this Agreement.

3. The Transit Transport Coordinating Board shall make periodic
reports on the implementation of this Agreement, and seek
appropriate guidance on significant issues as necessary, from the
relevant ASEAN Ministerial bodies.

4. The ASEAN Secretariat shall assist the Transit Transport
Coordinating Board in its functions and responsibilities under this
Agreement, and in particular, in the monitoring and reporting of
the progress of the implementation of this Agreement. The
ASEAN Secretariat shall submit evaluation reports to the Transit
Transport Coordinating Board, for further action.

PART VIII
FINAL CLAUSES

Article 30

Dispute Settlement

The provisions of the ASEAN Protocol on Dispute Settlement
Mechanism, done at Manila on 20th day of November 1996, shall apply
to consultation and the settlement of disputes under this Agreement.

Article 31

Accession of New Members

New Members of ASEAN shall accede to this Agreement on terms
and conditions consistent with it and which have been agreed between
them and the existing Members of ASEAN. Accession shall be through
the signing and deposit of the Instrument of Accession of this Agreement
with the Secretary - General of ASEAN, who shall promptly furnish each
Contracting Party a certified true copy thereof.
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Article 32

Other Agreements in Force

This Agreement or any actions taken thereto shall not affect the
rights and obligations of the Contracting Parties under any existing
agreements or International Conventions to which they are also
Contracting Parties.

Article 33

Final Provisions

1. This Agreement is subject to ratification or acceptance by the
Contracting Parties.

2. The Instrument of Ratification or Acceptance shall be deposited
with the Secretary General of ASEAN who shall promptly inform
each Contracting Party of such deposit.

3. This Agreement shall enter into force upon the deposit of
Instruments of Ratification or Acceptance by all Contracting
Parties with the Secretary General of ASEAN.

4. No reservations may be made to this Agreement either at the time
of signature or ratification.

5. Any amendment to the provisions of this Agreement shall be
effected by consent of all the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF,  the undersigned, being duly
authorized to sign by their respective Governments, have signed the
ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit.

DONE at Hanoi, Vietnam on the 16 day of December 1998, in a
single copy in the English language.
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For the Government of Brunei Darussalam

ABDUL RAHMAN TAIB
Minister of Industry and Primary Resources

For the Government of the Republic of Indonesia

GINANDJAR KARTASASMITA
Coordinating Minister for Economy, Finance and Industry

For the Government of the Lao People's Democratic Republic

SOULIVONG DARAVONG
Minister of Industry and Handicrafts

For/the Government of Malaysia

RAFIBAHAZIZ
International Trade and Industry

For the Governmentof^heUm^n of Myanmar

BRIGADIER GENERAL DAVID p. ABEL
Minister at the Office of the Chairman

of the State Peace and Development Council
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For the Government of the Republic of the Philippines

TRINIDAD PARDO
iry of Trade and Industry

For the Government of the Republic of Singapore

LEE YOCK SUAN
Minister for Trade and Industry

For the Government of the Kingdom of Thailand

SURIN PITSUWAN
Minister of Foreign Affairs

For the Government of thelSociaJigt Republic^ef^ Vietnam

TRUONG DINH TUYEN
Minister of Trade
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အာဆီယံ'ုိင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယူပုိ4ေဆာင်မ7လွယ်ကူေချာေမွ=ေစေရး 

မူေဘာင်သေဘာတူစာချuပ် 

ြမန်မာဘာသာြပန် (Informal Translation Only) 

နဒိါန်း 

 အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ(ဤေနရာမစှ၍ ေနာင်တငွ် “စာချပ် 

ဝင်ိုင်ငံများ” ဟရုည်န်းမည်)၊ 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား ရင်းှီးချစ်ခင်မငှ် ့ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်မတိုအား ထနိ်းသမိ်းသာွးရန် 

ပိုမိုဖွံဖိးခိုင်မာေစရန် ရည်ရယွ်၍လည်းေကာင်း၊ 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအချင်းချင်းငှ် ့ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား ကနု်သယွ်မြပရာတငွ် ကနု်စည်များ 

ေချာေမွြမန်ဆန်ထေိရာက်စာွ စးီဆင်းမဖွံဖိးြဖစ်ေပလာေရး ကတကိဝတ်ထားရှိခဲမ့ကို ထပ်ေလာင်း 

ေြပာကား၍လည်းေကာင်း၊  

 ၁၉၉၆ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေနတငွ် ဂျကာတာမိ၌ ကျင်းပခဲသ့ည် ့ ပထမအကမိ် 

အာဆယီံအလတွ်သေဘာထပိ်သးီေဆးွေးွပွဲငှ် ့ ၁၉၉၇ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၉) ရက်ေနတငွ် ကာွလာ 

လမ်ပူမိ၌ ကျင်းပခဲသ့ည် ့ ဒတုယိအကိမ်အာဆယီံအလတွ်သေဘာထပိ်သးီေဆးွေးွပွဲတိုမ ှ ချမတှ် 

ခဲသ့ည် ့ ဆံးုြဖတ်ချက်ြဖစ်ေသာ ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်ေရးတငွ် ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်ရန်၊ 

ကနု်းလမ်း၊ ေရေကာင်း၊ ေလေကာင်းတိုြဖင် ့ ကနု်စည်များြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ြခင်းငှ် ့ ိုင်ငံအချင်းချင်း 

ပိုေဆာင်ြခင်း ှစ်မျိးလံးုလယွ်ကေူချာေမွေစေရးလိုအပ်ချက်များ ြမန်ဆန်စာွေလလ့ာရန် ဆံးုြဖတ်ချက် 

ကို ြပန်လည် ေဖာ်ထတု်၍လည်းေကာင်း၊ 

အေကာက်ခနွ်ငှ် ့ ကနု်သယွ်ေရးဆိုင်ရာ အေထေွထသွေဘာတညူခီျက် (GATT 1994) ၏ 

‘လတွ်လပ်စာွြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ခငွ်’့ ကိုေဖာ်ြပထားသည် ့ စည်းမျဥ်း(၅)ငှ် ့ ကနု်စည်များ ြဖတ်သန်း 

သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးငှ်ဆ့ိုင်ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတညူခီျက်များကို အသအိမတှ်ြပြခင်း 

ြဖင်လ့ည်းေကာင်း၊ 
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အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရးသေဘာတစူာချပ်သည် အာဆယီံ 

ိုင်ငံများအကား ိုင်ငံအချင်းချင်းပိုေဆာင်ေရးငှ် ့ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးလယွ်ကေူချာေမွေစမအတကွ် 

အထေိရာက်ဆံးုေသာ အစအီစဥ်များ ေပးေဆာင်ိုင်သည်ကို သေဘာတညူီကလျက်လည်းေကာင်း၊ 

စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံအချင်းချင်းပိုေဆာင်ေရးငှ် ့ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးကို တနွ်းအား 

ေပးေဆာင်ရကွ်ရန်ငှ် ့ လယွ်ကေူချာေမွေစရန် ကတထိားကလျက်လည်းေကာင်း၊ ေအာက်ပါအတိုင်း 

သေဘာတညူခီဲ့ကပါသည်- 

အပိုဒ်(၁) 

ရည်ရ-ယ်ချက် 

ဤသေဘာတစူာချပ်၏ ရည်ရယွ်ချက်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြ◌ဖစ်ပါသည်- 

 (က) အာဆယီံိုင်ငံများအတငွ်း ကနု်စည်များလယွ်ကေူချာေမွစာွိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ိုင်မ 

ြဖင် ့ လတွ်လပ်ေသာ အာဆယီံကနု်သယွ်မနယ်ေြမ (AFTA)ကို ေဖာ်ေဆာင်ပးီ 

ေဒသကီး၏ စးီပာွးေရးလပု်ငန်းများ စစုည်းညီတွ်တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရကွ်ရန်။ 

 ( ခ ) အာဆယီံိုင်ငံများအတငွ်း ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်ရာတငွ် ပိုေဆာင်ေရး၊ ကနု် 

သယွ်ေရး၊ အေကာက်ခနွ်ဆိုင်ရာ လပု်ထံးုလပု်နည်းများကို ပိုမိုိုးရှင်းလယွ်ကေူစရန်ငှ် ့

ညီတွ်မြဖစ် ေစရန်၊ 

 ( ဂ ) အာဆယီံေဒသတငွ်း အကျိးရှိမ၊ ထေိရာက်မ၊ စစုည်းညီတွ်မရှိေသာ ိုင်ငံြဖတ်သန်းပို 

ေဆာင်ေရး စနစ်တစ်ရပ်တည်ေထာင်ရန်တို ြဖစ်သည်။ 

အပိုဒ် (၂) 

အေြခခံမမူျား 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ဤသေဘာတူစာချပ်ေအာက်ရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခခံမမူျားကို 

လိုက်နာကျင်သ့ံးုသာွးကမည်ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) အထးူအခငွ်အ့ေရးေပး=ိုင်ငံအြဖစ် ဆက်ဆံြခင်း။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် စာချပ်ဝင် 

အြခားိုင်ငံမ ှ (သိုမဟတု်) စာချပ်ဝင်အြခားိုင်ငံသို ြပလပု်သည် ့ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရး 
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လပု်ငန်းအေပ အခငွ်အ့ေရးေပးရာတငွ် စာချပ်ဝင်မဟတု်သည် ့ အြခားိုင်ငံများ 

ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ရာတငွ် ေပးအပ်ေသာအခငွ်အ့ေရးထက် မေလျာေ့သာအခငွ်အ့ေရးကို 

ေပးရမည်။ 

 (ခ) =ိုင်ငံသားကဲသ့ိုCဆက်ဆံြခင်း။  စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအတငွ်း ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်ေသာ ကနု်စည်များကို အခငွ်အ့ေရးေပးရာတွင် အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံအား 

မြဖတ်သန်းရဘဲ သယ်ယပူိုေဆာင်ရေသာ အလားတကူနု်စည်များအား ေပးေသာအခငွ် ့

အေရးထက် မေလျာေ့သာ အခငွ်အ့ေရးေပးအပ်ရမည်။ 

 (ဂ) တစ်သမတ်တည်းြခင်းြခင်း။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအတငွ်း ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးငှ် ့

သက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်း၊ န်ကားချက်များ 

တစ်သမတ်တည်း ကျင်သ့ံးုကရန် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများက ေဆာင်ရကွ်ကရမည်။ 

 (ဃ) ရငှ်းလင်းလယွ်ကြူခင်း။ အာဆယီံေဒသတငွ်း ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ 

လပု်ထံးုလပု်နည်းများ၊ လိုက်နာရမည်အ့ချက်များ အားလံးုကို လွယ်ကစူာွနားလည် 

သေဘာ ေပါက်ေအာင် ိုးရငှ်းေစရန် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများက ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ကရ မည်။ 

 (င) ပငွ်ပ့ငွ်လ့င်းလင်းြမင်ေစြခင်း။  သက်ဆိုင်ရာကများရှိ အာဏာပိုင်များငှ် ့

စပ်လျဥ်းမရှိသည် ့ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းငှ် ့ စမီံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ ေကြငာ 

ချက်များ အားလံးုကို ြပည်သတူိုမှ အြမန်ဆံးုငှ် ့လယွ်ကရူငှ်းလင်းဆံးု သရိှိိုင်ကေစရန် 

စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ေဆာင်ရကွ်ထားရမည်။ 

 (စ) ထေိရာက်ေစြခင်း။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မ 

လယွ်ကေူချာေမွေစရန် ထေိရာက်ပးီအကျိးရှိေသာ ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရး 

ဆိုင်ရာ စမီံအပု်ချပ်မကို မလွဲမေသြွပလပု်ရမည်။ 

 (ဆ) အယခူံြခင်း။ သက်ဆိုင်ရာကများရှိ အာဏာပိုင်များက ချမတှ်ေသာ ဆံးုြဖတ်ချက် 

များကို ြပန်လည်သံးုသပ်ိုင်ရန်အတကွ် စေုပါင်းအလပု်လပု်သည် ့ အဖွဲအစည်းတစ်ရပ် 

ထ ူ ေထာင်ေပးရမည်ြဖစ်ပးီ၊ ထိုအဖွဲအစည်းထံသို  အာဆယီံေဒသ အတငွ်းရှိြဖတ်သန်း 

ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းတငွ် ပါဝင်ပတ်သက်ေနေသာ သမူျားမအှလယွ်တကူ အသနားခံ 

ြခင်း၊ ေလာက်လဲြခင်းများ ေဆာင်ရကွ်ိုင်ေစရမည်။ 
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 (ဇ) အြပန်အလနှ်ေထာက်ပံက့ညူမီH။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အာဆယီံေဒသအတငွ်း 

ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်မလယွ်ကူေချာေမွေစေရးတွင် ပါဝင်ေနသည် ့ သက်ဆိုင် 

ရာ အဖွဲအစည်းများအကားအစမွ်းကနု်ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်မငှ် ့အြပန်အလနှ်ေထာက်ပံ ့

ကညူမီများ ရရှိေအာင် ကိးပမ်းရမည်။ 

 

အပိုင်း(၁) 

အေထေွထြွပဌာန်းချက်များ 

အပိုဒ် (၃) 

အဓပိLါယ်ဖငွ်ဆ့ိုချက်များ 

 ဤသေဘာစာချပ်အတကွ် ရည်ရယွ်လျက်ေအာက်ပါတိုကို အဓပိါယ်ဖငွ်ဆ့ိုထားပါသည်- 

 ၁။ ‘Transit Transport’ မာှ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ တစ်ိုင်ငံ(သိုမဟတု်) တစ်ိုင်ငံထက်ပိုေသာ 

ိုင်ငံများ၏ နယ်နမိတိ်ကိုြဖတ်သန်းေသာကနု်စည်များ၊ ယာဥ်များကိုဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပးီ၊ 

ကနု်စည်ေရေြပာင်းသယ်ေဆာင်ြခင်း၊ သိုေလာှင်ြခင်း၊ ကနု်စည်ခွဲသယ်ြခင်း၊(သို)ပိုေဆာင် 

ေရးနည်းလမ်းေြပာင်းြခင်းတို ြပလပု်၍လည်းေကာင်း၊ မြပလပု်ပဲေသာ်လည်းေကာင်း 

အဖွဲ ဝင်ိုင်ငံ(သို)ိုင်ငံများ၏ နယ်ေြမကိုြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ပါသည်။ ထိုသို 

ြဖတ်သန်းပိုေဆာင် သည် ့ လမ်းပိုင်းသည် ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သည် ့

အဖွဲဝင်ိုင်ငံမအှစြပ၍ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ(သို)ိုင်ငံများကိုြဖတ်သန်းပးီ၊ ထိုြဖတ်သန်းခံိုင်ငံ 

၏ နယ်ြခားနယ်နမတိ်မ ှ ေဝးရာအြခားအဖွဲဝင်ိုင်ငံတငွ် အဆံးုသတ်သည် ့ ခရးီစဥ် 

အစ/အဆံးု၏ အစတိ်အပိုင်း တစ်ခသုာြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ‘Internal Transport’ မာှ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအတငွ်းတငွ် ကနု်စည်တင်ေဆာင်ပးီ 

အဆိုပါိုင်ငံအတငွ်း ေနရာေဒသတစ်ခတုငွ် ကနု်ချရန်အတကွ် ကနု်စည်များသယ်ေဆာင် 

ြခင်း ကိုဆိုလိုပါသည်။ 
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 ၃။ ‘Means of Transport’ မာှ ကနု်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ၊ ရထား 

စက်ေခါင်းများ၊ တွဲဆိုင်းများ၊ ပင်လယ်ငှ် ့ ြပည်တငွ်းေရေကာင်းသံးုေရယာဥ်များငှ် ့

ေလေကာင်းအသံးုြပေလယာဥ်၊ ရဟတ်ယာဥ်များကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 ၄။ ‘Dangerous Goods’ မာှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရး၊ အရာယ်ကင်းရငှ်းေရး 

ငှ် ့ အမျိးသားလံြုခံေရးအကျိးစးီပာွးတိုကို ထခိိုက်ေစိုင်ေသာ အရာဝတများငှ် ့

ကုန်ပစည်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 ၅။ ‘Perishable Goods’ မာှလတ်ဆတ်ေသာ၊ ေအးခဲထားေသာငါး၊ ဂဏန်း၊ ပစုနွ်စသည် ့

အခွံမာသတဝါများ၊ သစ်သးီများ၊ ဟင်းသးီဟင်းရကွ်များ၊ ေအးခဲထားေသာအသားများငှ် ့

ကက်၊ ဘဲများ၊ ိုငှ့်ိုထကွ်ပစည်းများ၊ ဥငှ်ဥ့ြဖင်ြ့ပလပု်ထားေသာ ပစည်းများ၊ ဝက်ငှ် ့

ဝက်သားြဖင် ့ြပလပု်ထားေသာ ပစည်းများပါဝင်ပါသည်။ 

 ၆။ ‘Secretary General’ မာှ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ အသင်း၏ အတငွ်းေရးမှးချပ် 

ကိုဆိုလိုပါသည်။ 

 

အပိုဒ် (၄) 

အသံးုြပu=ိုင်မHနယ်ပယ် 

၁။ ဤသေဘာတူစာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအားလံးုသည် အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယူပိုေဆာင် 

ေရးအတကွ် အသံးုြပိုင်သည်။ 

၂။ ိုင်ငံအချင်းချင်းပိုေဆာင်ေရးကို စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအားလံးု၏ သေဘာတညူခီျက်အရ ေဆာင်ရကွ် 

ပါမည်။ ထိုသိုေဆာင်ရကွ်ိုင်ေရးအတကွ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အာဆယီံိုင်ငံအချင်းချင်းပိုေဆာင်မ 

လယွ်ကေူချာေမွေစေရး မူေဘာင်သေဘာတစူာချပ်ကို ညိိင်းြခင်း၊ စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်းများ 

ြပလပု်ရမည်။ 
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အပိုဒ် (၅) 

ေပးအပ်ရမည်အ့ခငွ်အ့ေရးများ 

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအရ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတိုင်းသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခငွ် ့

အေရးများကို အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသို ေပးအပ်ရမည်- 

 (က) ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ အခငွ်အ့ေရးငှ် ့

 (ခ) စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသိုပိုေသာ(သိုမဟတု်) စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများမလှာေသာ တတယိိုင်ငံ၏ 

ကနု်စည်များအား ကနု်တင်/ကနု်ချခငွ်။့ 

၂။ ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ရန်အတကွ် မမိနိယ်ေြမအား ြဖတ်သန်းခံရေသာ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ 

သည် ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးအတကွ် လိုအပ်ေသာ အေထာက်အကမူျားကို 

သေဘာတူ စာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအရ ြဖည်ဆ့ည်းစစီဥ်ေပးရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ရမည်။  

၃။ ြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်မတူငွ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ စည်းကမ်းများြဖင် ့

ကိုက်ညီပါက မလိုလားအပ်ေသာ ောှင်ေ့းှမတားြမစ်ကန်သတ်မများ မရှိေစပဲ၊ ြဖတ်သန်း 

ပိုေဆာင်ေရးငှ် ့ စပ်လျဥ်းသည် ့ အထးူတလယှ်ဝန်ေဆာင်မများအတကွ် ကနု်ကျစရတိ်မလှွဲ၍ 

အေကာက်ခနွ်၊ ကနု်ပစည်းအေပ စည်းကပ်ခနွ်ငှ် ့ အြခားစရတိ်များကို ေပးေဆာင်ရြခင်းမ ှ

ကင်း လတွ်ေစရမည်။ 

၄။ အလံပုိတ်ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ၊ ယာဥ်တွဲများငှ် ့ ကနု်ေသတာယာဥ်များအား လမ်းတေလာက်ရှိ 

အေကာက်ခနွ်ံးုများတငွ် ရပ်တန်စစ်ေဆးြခင်းများ မြပလပု်ရ။ သိုရာတငွ် ေမာှင်ခိုကးူြခင်းငှ် ့

ြပစ်မကျးလနွ်ြခင်းများ ကာကယွ်ိုင်ရန်အလိုငာှ  အချိေသာကစိရပ်များ၊ သံသယြဖစ်ဖယွ် 

ကိစရပ်များတငွ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများရှိ အေကာက်ခနွ်အရာရှိများသည် သတ်မတှ်ထားသည် ့

အေကာက်ခနွ်ံးုေန ရာများတငွ် ကနု်စည်များအေပ စစ်ေဆးြခင်းကို ေဆာင်ရကွ်ိုင်သည်။ 

အပိုင်း(၂) 

=ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုCေဆာင်ေရးလမ်းေPကာင်းများသတ်မတှ်ြခင်း 
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အပိုဒ် (၆) 

=ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုCေဆာင်ေရးလမ်းေPကာင်းများ=ငှ်အ့ေထာက်အကမူျား 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစရန် ဤသေဘာတူ 

စာချပ်ေအာက်ရှိ အေြခြပစာချပ်ငယ်(၂)တွင် ြပဌာန်းမည် ့ နယ်စပ်၀င်ေပါက်/ထကွ်ေပါက်များတငွ် 

နယ်စပ်စခန်းများသတ်မတှ်ကရန် သေဘာတူကသည်။ 

၂။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် ၄င်းတို ိုင်ငံနယ်နမိတိ်တငွ်း ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရး 

လမ်းေကာင်းများေပရှိ သင်ေ့လျာ်ရာေနရာများတငွ် ယာဥ်ရပ်နားစခန်းများထားရှိရန် ကိပမ်း 

ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၇) 

နယ်စပ်စခန်းများ=ငှ်အ့ေထာက်အကမူျား 

၁။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် ြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစရန် ဤသေဘာတူ 

စာချပ်ေအာက်ရှိ အေြခြပစာချပ်ငယ်(၂)တွင် ြပဌာန်းမည် ့ နယ်စပ်၀င်ေပါက် ထကွ်ေပါက်များတငွ် 

နယ်စပ်စခန်းများသတ်မတှ်ကရန် သေဘာတူကသည်။ 

၂။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည်ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်များေပရှိ နယ်စပ်စခန်း ေနရာ 

များတငွ်လံေုလာက်ေသာ အေထာက်အကမူျားငှ် ့ဆက်စပ်ပစည်များကို စစီဥ်ေပးရမည်။ 

၃။ စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် ေအာက်ပါတိုကို ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ရမည်- 

(က) ဤသေဘာတစူာချပ်အရ သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးယာဥ်များငှ် ့ ကနု်ပစည်းများအား စစ် 

ေဆးြခင်း၊ ကင်းလတွ်ခငွ်ြ့ပြခင်းတိုကို ြ◌မန်ဆန်ေချာေမွစာွ ေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန်အတကွ် 

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည်အ့ခါတိုင်းတငွ်မမိတိိုပိုင်နက်အသးီသးီတငွ် တည်ရှိပးီ ေဘးချင်းကပ် 

လျက်ရှိသည် ့နယ်စပ်စခန်းတငွ် ထနိ်းချပ်မငှ် ့စစ်ေဆးရန်ပစည်းများ ထားရှိေပးရမည်။ 

သိုမသှာ ကနု်တင်၊ ကနု်ချအကမိ်ကိမ်ေဆာင်ရကွ်ရြခင်းကို ေရာှင်ရာှးိုင်ပါမည်။ စာချပ် 

ဝင်စှ်ိုင်ငံ သိုမဟတု် စှ်ိုင်ငံထက်ပိုေသာ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများမ ှ တာဝန်ရှိသမူျား၊ 

တစ်ေနရာတည်းတငွ် ပးူတွဲ စစ်ေဆးြ◌ခင်းမျိးကို မည်သိုမတားဆးီမမရှိေစရပါ ၊ 
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 ( ခ ) လဝူင်မကးီကပ်ေရး၊ အေကာက်ခနွ်၊ ကျန်းမာေရးငှ် ့ိုင်ငံြခားေငထွနိ်းချပ်မ အစရှိသည် ့ 

နယ်စပ်ရငှ်းလင်းြခင်းလပု်ငန်းများအား လျင်ြမန်စာွပးီစးီေစရန်အတကွ် လံေုလာက်ေသာ 

လအူင်အားကို  ထားရှိေရးအတွက် တာဝန်ယ ူေဆာင်ရကွ်ေပးရမည် ၊ 

( ဂ ) ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မည် ့ ကနု်စည်များအား သေဘာတထူားသည်ေ့နရာများတငွ် ယာယ ီ

သိုေလာှင်ြခင်းကို ခငွ်ြ့ပရမည်။ 

( ဃ) ကပ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်စခန်းများ၏ အလပု်ချနိ်နာရကီို ညိိင်းေဆာင်ရကွ်ရန် ၊ 

( င ) ကနု်စည်များစစ်ေဆးရငှ်းလင်းရန် ေစာင်ဆ့ိုင်းေနေသာ ကနု်ေသတာများငှ် ့ ေမာ်ေတာ် 

ယာဥ်များအတကွ် လံေုလာက်ေသာရပ်နားေနရာများကို ြဖစ်ိုင်သည်အ့ခါတိုင်း၌ စစီဥ် 

ေဆာင်ရကွ်ေပးရန် ၊ 

( စ ) ၁၉၈၂ ခုစှ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန၌ ဂျနီဗီာတငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲေ့သာ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကနွ်ဗင်းရငှ်းြဖစ်သည် ့  “ Harmonization of Frontier Control of 

Goods” ပါြပဌာန်းချက်များကို လမ်းန်မအြဖစ် အေြခအေနေပးတိုင်းခံယလူျက် စာချပ် 

ဝင်ိုင်ငံများသည် ြဖတ်သန်းကနု်စည်များငှ် ့ စပ်လျဥ်းေသာ နယ်စပ်စခန်းအေထာက် 

အကမူျား လိုက်ေလျာညေီထြွဖစ်ေစရန် ကိးပမ်းရမည်။ 

အပိုင်း(၃) 

ကနု်းလမ်းပိုCေဆာင်မHအတကွ် ေယဘယူျသတ်မတှ်ချက်များ 

အပိုဒ် (၈) 

ယာဥ်သာွးလာမHဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ 

စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ၁၉၆၈ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်တငွ် ဗယီင်နာ၌ လက်မတှ်ေရးထိုးခဲ့က သည့် 

ယာဥ်သာွးလာမဆိုင်ရာ ကနွ်ဗင်းရငှ်းငှ် ့ လမ်းန်ငှ် ့ အချက်ြပများဆိုင်ရာ ကနွ်ဗင်းရငှ်းပါ စည်းမျဥ်း 

များအတိုင်း လိုက်နာ၍ မမိတိိုနယ်ေြမအတငွ်း ယာဥ်သာွးလာမစည်းမျဥ်းများအား လိုက်ေလျာညေီထွ 

ရှိရန် သင်ေ့လျာ်ေသာ အစအီစဥ်များကို ေဆာင်ရကွ်ရမည် ။ 
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အပိုဒ် (၉) 

=ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုCေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မHလပု်ငန်း 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတိုင်းသည် ဤသေဘာတစူာချပ်၏ စည်းမျဥ်း(၅)ငှ်အ့ည ီ ၄င်းတို၏ နယ်ေြမ 

အတငွ်း အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများတွင် မတှ်ပံတုင်ထားသည် ့ပိုေဆာင်ေရးယာဥ်များကို အသံးုြပ၍ ိုင်ငံ 

ြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မလပု်ငန်းများအား ေဆာင်ရကွ်ရန် ခငွ်ြ့ပသည်။ 

၂။ ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးတငွ် အသံးုြပမည် ့ ကနု်းလမ်းသာွး ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

အမျိးအစားငှ် ့အေရအတကွ်ကို စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား ပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မများမေဆာင်ရကွ် 

မီ ညိိင်း၍ သေဘာတညူမီရယမူည်ြဖစ်ပးီ၊ အဆိုပါ ကနု်းလမ်းသာွးေမာ်ေတာ်ယာဥ် အမျိးအစားငှ် ့

အေရအတကွ်တိုကို အေြခြပစာချပ်ငယ်(၃)တွင် သတ်မတှ်သာွးမည်ြဖစ်သည်။  ထိုေနာက်တွင် 

ေမာ်ေတာ် ယာဥ်အမျိးအစား၊ အေရအတကွ်တိုအား စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား အခါအားေလျာ်စာွ 

ေဆွးေွးသွား မည်ြဖစ်သည်။ 

အပိုဒ် (၁၀) 

ကနု်းလမ်းပိုCေဆာင်ေရးပါမစ်များ 

 ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရးအလိုငာှ ကနု်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး 

ပါမစ် အတကွ် လိုအပ်ေသာသတ်မတှ်ချက်များ လိုက်ေလျာညေီထြွဖစ်ရန်  စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများက 

တာဝန်ယရူ မည်။ 

အပိုဒ် (၁၁) 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအတကွ် စက်မHဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ 

 ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးတငွ် အသံးုြပသည် ့ပိုေဆာင်ေရးယာဥ်များသည် အေြခြပစာချပ်(၄) 

တွင် သတ်မတှ်ထားသည် ့ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အတိုင်းအတာ၊ အများဆံးုအေလးချနိ်ငှ် ့ဝန်ချနိ်၊ မးီခိုးထတု် 

လတွ်မစံန်းငှ် ့အြခားသတ်မတှ်ချက်များ အစရှိေသာ စက်မဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များြဖင် ့ညီတွ်ေစရ 

မည်။  
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အပိုဒ် (၁၂) 

ယာဥ်စစ်ေဆးချက်လက်မတှ် အြပန်အလနှ်အသအိမတှ်ြပuြခင်း 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးတငွ် အသံးုြပသည် ့ သက်ဆိုင်ရာ  

နယ်ေြမအသးီသးီတငွ် မတှ်ပံတုင်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအား ပံမုနှ်စစ်ေဆးြခင်းကို ေဆာင်ရကွ် 

ရမည်။  

၂။ ၁၉၉၈ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်ေန၌ စကာပူိုင်ငံတငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည် ့

‘အာဆယီံ ိုင်ငံများတငွ် ထတု်ေပးေသာခရးီသည်ငှ် ့ ကနု်တင်ယာဥ်များအတကွ် ယာဥ်စစ်ေဆး 

ချက်သက်ေသခံ လက်မတှ်အြပန်အလနှ် အသအိမတှ်ြပေရး သေဘာတညူခီျက်’ ပါ ြပဌာန်းချက် 

များငှ်အ့ညီ စာချပ်ဝင် ိုင်ငံများသည် အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများမ ှ ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင် 

ေရးတွင် အသံးုြပရန်ထုတ် ေပးထားေသာ ယာဥ်စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံလက်မတှ်များကို အသအိမတှ် 

ြပရမည်။  

အပိုဒ် (၁၃) 

ယာဥ်ေမာင်းလိုင်စင်များ အြပန်အလနှ်အသအိမတှ်ြပuြခင်း 

 ၁၉၈၅ ခုစှ်၊ ဇလူိုင်လ(၉) ရက်ေန၌ မေလးရာှးိုင်ငံ၊ ကာွလာလမ်ပူမိတငွ် လက်မတှ် 

ေရးထိုးခဲ့ကသည် ့ ‘အာဆယီံ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ ထတု်ေပးေသာ ြပည်တငွ်းယာဥ်ေမာင်းလိုင်စင် 

များအား အသအိမတှ်ြပြခင်း သေဘာတူညခီျက်’အရ ိုင်ငံြဖတ်သန်း ပိုေဆာင်ေရးလပု်ကိုင်ရန်အတကွ် 

စာချပ်၀င်ိုင်ငံများသည် အြခားစာချပ်၀င်ိုင်ငံများမထှတု်ေပးေသာ ြ◌ပည်တငွ်းယာဥ်ေမာင်းလိုင်စင် 

များကို အြပန်အလနှ်အသ ိအမတှ်ြပရမည်။ 

အပိုဒ် (၁၄) 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ် သတူစ်ပါးထခိိုက်မHအာမခံအစအီစဥ် 

၁။ အြခားစာချပ်၀င်ိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်အတငွ်း သာွးလာသည် ့ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်သည် ိုင်ငံြဖတ်သန်း 

သယ်ယပူိုေဆာင်ရာတငွ် ေတွြကံရသည့် သတူစ်ပါထခိိုက်မေပးရန်တာ၀န်များကို ေပးေဆာင်ရန် 

၎င်းတို၏ ပိုေဆာင်ေရးယာဥ် အာမခံထားရှိေရးကစိများ ပါ၀င်သည် ့သတူစ်ပါးထခိိုက်မ အာမခံဆိုင်ရာ 

ဥပေဒစည်းမျဥ်များငှ်အ့ည ီြပမေူဆာင်ရကွ်ရမည်။ 
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၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အေြခြပစာချပ် (၅)တွင် သတ်မှတ်ပဌာန်းထားသည် ့ အာဆယီံ၏ 

မထားမေနရေမာ်ေတာ်ယာဥ် သတူစ်ပါထခိိုက်မအာမခံေပးရန်တာဝန် အစအီစဥ်ထားရှိြခင်း 

(သိုမဟုတ်) ထားရှိပးီြဖစ်ပါက တစ် ြ◌ေ◌ပးညြီဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရကွ်ြခင်းများ ြပလပု်ရမည်။ 

၃။ အာဆယီံ၏ မထားမေနရ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်သတူစ်ပါးထခိိုက်မ အာမခံေပးရန်တာဝန် အစအီစဥ် 

သည် အနမိ်ဆ့ံးုအားြဖင် ့ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများရှိ မထားမေနရေမာ်ေတာ်ယာဥ် သတူစ်ပါးထခိိုက်မ 

အာမခံဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရ လိုအပ်သည်အ့ာမခံချက်များ အားလံးုကိုေပးရမည်။ 

အပိုဒ် (၁၅) 

အခေPကးေင=ွငှ် ့အြခားေငေွPကးဆိုင်ရာေပးေဆာင်ရမည်တ့ာ၀န်များ 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ပိုေဆာင်ေရးယာဥ်များေပတငွ် ေကာက်ခံေသာ အခေကးေငွငှ် ့

အြခား ေငေွကးဆိုင်ရာေကာက်ခံမန်းထားများကို ရငှ်းလင်းလယွ်ကေူစရန်၊ တစ်စတုစ်စည်း 

တည်းြဖစ်ေစရန် ငှ် ့လိုက်ေလျာညေီထရွှိေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ေပးရမည်။ 

အပိုင်း (၄) 

ရထားပိုCေဆာင်ေရးအတကွ် အေထေွထြွပဌာန်းချက်များ 

အပိုဒ် (၁၆) 

ချတိ်ဆက်သာွးလာြခင်း=ငှ် ့ြဖတ်သန်းသာွးလာြခင်း ၀န်ေဆာင်မHများ 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏ နယ်ေြမအချင်းချင်း ဆက်သယွ်ထားသည် ့ ရထားလမ်းေကာင်းများတငွ် 

ချတိ်ဆက်သာွးလာြခင်းငှ် ့ ြဖတ်သန်းသာွးလာြခင်းအတကွ် ဝန်ေဆာင်မများကို သတ်မတှ်ထားသည် ့

ကးူ ြ◌ေ◌ပာင်းဘတူာများတငွ်သာ ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၂။ နယ်စပ်ဘတူာများ၊ ကးူ ြ◌ေ◌ပာင်းဘတူာများငှ် ့ရထားတွဲဆိုင်းအမျိးအစား အေရအတကွ်တိုကို  

အြခြ◌ေ◌ပစာချပ်ငယ် (၆) တွင် သတ်မတှ်ထားမြည်ဖစ်ပါသည်။ အ ြ◌ေ◌ခြပစာချပ်ငယ် (၆) တွင် 

ရထား တွဲဆိုင်းများအား စက်မပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ေဆးြခင်းကဲသ့ိုေသာ ရထားမထကွ်ခာွမီ အေြခခံ 

စစ်ေဆးစစီဥ်ထား ရမည်က့စိများငှ် ့ပတ်သက်၍လည်း ြပဌာန်းသတ်မတှ်ထား မည်ြဖစ် ပါသည်။ 
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၃။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ၎င်းတိုိုင်ငံရှိ ရထားလပု်ငန်းများကို ြပည်တငွ်းရထားပိုေဆာင်ေရး 

သေဘာတစူာချပ်များချပ်ဆိုကရန် တနွ်းအားေပးရမည်။ အဆိုပါစာချပ်များတငွ် ဤိုင်ငံြဖတ်သန်း 

သေဘာတစူာချပ်ငှ် ့ ၎င်း၏အေြခြပစာချပ်ပါ စည်းမျဥ်းများငှ်အ့ည ီ ေရးဆွဲထားေသာ ရထား 

တွဲဆိုင်းများ စက်မပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ေဆးြခင်းကို  လက်ခံေဆာင်ရကွ်ရန်အစအီစဥ်များ ပါရှိရပါမည်။ 

အပိုင်း(၅) 

အေကာက်ခနွ်ကန်Cသတ်ထနိ်းချuပ်မHနည်းလမ်းများ၊ လပု်ငန်းစဥ်များ၊ အပင်=ငှ် ့

တရိစZာန်ထကွ်ပစ[ည်းများ သန်Cရငှ်းေရး=ငှ် ့ေရာဂါပိုးမ]ားကင်းစင်ေစေရးအစအီမံများ 

အပိုဒ် (၁၇) 

အေကာက်ခနွ်ဆိုင်ရာလပု်ငန်းစဥ်များ တသမတ်တည်းြဖစ်ေစေရး=ငှ့်̂ ိုးရငှ်းလယွ်ကေူစေရး 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ အေကာက်ခနွ်ကန်သတ် 

ထနိ်းချပ်မလပု်ငန်းစဥ်များအား ိုးရငှ်းလယွ်ကေူစရန်ငှ် ့ြဖစ်ိုင်သည်အ့ခါ တိုင်း အေကာက်ခနွ်ဌာနက 

ကပ်မတ်တာဝန်ယရူသည် ့ ဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများ တစ်ိုင်ငံငှ် ့ တစ်ိုင်ငံ တသမတ်တည်း 

ြဖစ်ေစ ရန် ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်ေရးအတကွ် ြဖစ်ိုင်သည်အ့ခါတိုင်း 

သတ်မတှ်နယ်စပ်စခန်းများ၌ ှစ်ိုင်ငံအေကာက်ခနွ်ပးူတွဲ စစ်ေဆးြခင်းကို လယွ်ကေူချာေမွေစရမည်။ 

၃။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် “အေကာက်ခနွ်လပု်ထံးုလပု်နည်းများ ိုးရငှ်းလယွ်ကေူစြခင်းငှ် ့

တသတ် မတ်တည်းြဖစ်ေစြခင်း အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကနွ်ဗင်းရငှ်း”၏ အေကာက်ခနွ် ြဖတ်သန်း စနစ် 

ဆိုင်ရာ Annex E1 ပါ သတ်မတှ်စံန်းငှ် ့ စနစ်များကို လိုအပ်သည်အ့ခါ လိုက်နာကျင်သ့ံးုရန် 

သေဘာတူက သည်။ အဆိုပါ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကနွ်ဗင်းရငှ်းသည် ၁၉၇၃ ခုစှ်၊ ေမလ (၁၈) 

ရက်ေန၌ တိုကျိမိတွင် ချပ်ဆိုခဲ့ကသည် ့ စာချပ်ြဖစ်ပးီ ကမာအ့ေကာက်ခနွ်အဖွဲအစည်း (World 

Customs Organizations) ၏ ကးီကပ်မြဖင် ့ြပင်ဆင်တည်းြဖတ်ထားသည် ့စာချပ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပိုဒ် (၁၈) 

အေကာက်ခနွ်ြဖတ်သန်းစနစ်ထေူထာင်ြခင်း 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အေကာက်ခနွ်ြဖတ်သန်းစနစ် တစ်ရပ်အား ၄င်းတို၏ နယ်ေြမနယ် 

နမိတိ်အတငွ်း ကနု်စည်များ သယ်ယပူိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစရန် အလိုငာှ တည်ေထာင်ရမည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အေြခြပစာချပ်ငယ် (၇)တွင် သတ်မတှ်ြပဌာန်းမည် ့ အေကာက်ခနွ် 

ြဖတ်သန်းစနစ်အား ကျင်သ့ံးုရန် သေဘာတူကသည်။ 

အပိုဒ် (၁၉) 

အပင်=ငှ် ့ တရိစZာန်ထကွ်ပစ[ည်းများသန်Cရငှ်းမH=ငှ် ့ေရာဂါပိုးမ]ားကင်းစင်ေစေရး အစအီမံများ 

ြပuလပု်ြခင်း 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အေြခြပစာချပ်ငယ် (၈)တွင် သတ်မတှ်ြပဌာန်းမည် ့အပင်ငှ် ့တရိစာန် 

ထကွ်ပစည်းများသန်ရငှ်းမငှ် ့ေရာဂါပိုးမားကင်းစင်ေရး အစအီမံတစ်ရပ်ကို ထေူထာင်ရမည်။ ထိုသို ထ ူ

ေထာင်ြခင်းြဖင် ့ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏ နယ်ေြမနယ်နမိတိ်အတငွ်း ကုန်စည်များ သယ်ယပူိုေဆာင်ရာ 

တွင် ေချာေမွေစရန်ငှ် ့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကပ်မတ်ကျင်သ့ံးုသည် ့ ဥပေဒငှ်လ့ပု်ထံးုလပု် 

နည်းများ အား လိုက်နာရန်အတကွ် ေဆာင်ရကွ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

အပိုင်း(၆) 

အေထေွထြွပဌာန်းချက်များ 

အပိုဒ် (၂၀) 

အ=_ရာယ်ရှိေသာ ကနု်ပစ[ည်းများသယ်ယပူိုCေဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ အထးူြပဌာန်းချက်များ 

 ဤသေဘာတူစာချပ်သည် ြဖတ်သန်းသာွးရမည် ့ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ အထးူခငွ်ြ့ပချက်မရရှိပဲ 

အေြခြပစာချပ်ငယ် (၉)တွင် သတ်မတှ်ြပဌာန်းမည် ့ အရာယ်ရှိေသာ ကနု်ပစည်းများအား ိုင်ငံ 

ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ြခင်းကို ခငွ်မ့ြပပါ။ 
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အပိုဒ် (၂၁) 

တားြမစ်/ကန်Cသတ်ကနု်ပစ[ည်းများပိုCေဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ အထးူြပဌာန်းချက်များ 

 ဤသေဘာတစူာချပ်သည်  အေြခြပစာချပ်ငယ် (၇)တွင် သတ်မတှ်ြပဌာန်းထားေသာ ြဖတ်သန်း 

သာွးရမည် ့စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများမ ှတားြမစ်/ကန်သတ်ကနု်ပစည်းများကို ပိုေဆာင်ခငွ်မ့ြပပါ။ 

အပိုဒ် (၂၂) 

ပပု်သိုး/ပျက်စးီလယွ်ေသာ ကနု်ပစ[ည်းများပိုCေဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ အထးူြပဌာန်းချက်များ 

 ဤသေဘာတစူာချပ်၏ ြပဌာန်းချက်များအရ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ပပု်သိုး/ပျက်စးီလယွ် 

ေသာ ကနု်ပစည်းများပိုေဆာင်ြခင်းလယွ်ကေူချာေမွေစေရးအတကွ် ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ်ေပးရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၃) 

ပိုမိုေကာင်းမနွ်ေသာ အေထာက်အကြူပuမHဆိုင်ရာ ြပဌာန်းချက်များ 

 ေပးအပ်ထားသည် ့ အေထာက်အကမူျားသည် စာချပ်တငွ် ေဖာ်ြပထားသည်ထက် ပိုမိုေနေသာ် 

လည်း ဤစာချပ်အေြခခံထားသည် ့မဝူါဒများငှ် ့ညီတွ်ေနသည် ့ကာလပတ်လံးုြပန်လည်ေလျာခ့ျပု် 

သမိ်းြခင်းမျိးများ မလိုအပ်ပါ။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား ေနာင်တစ်ချနိ်တငွ် ေပးအပ်ရန် 

သေဘာတညူီ မရရှိထားသည် ့ ပို၍ေကာင်းမနွ်ေသာ အေထာက်အကမူျားအား ကိတင်၍ေပးြခင်းကို 

ဤသေဘာတူ စာချပ်က ကန်သတ်တားြမစ်ြခင်းမြပေပ။ 

အပိုဒ် (၂၄) 

ြပည်တငွ်းဥပေဒြပuြခင်း 

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်ငှ် ့ ၄င်း၏အေြခြပစာချပ်ငယ်များတငွ် ထည်သ့ငွ်းြပဌာန်းြခင်းမရှိသေရွ 

ကနု်စည်များပိုေဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ ြပည်တငွ်းဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းများသည် ိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယ ူ

ပိုေဆာင် ြခင်းလပု်ငန်းများအေပ ခွဲြခားမမရှိေစပဲ တန်းတညူမီသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ဤသေဘာတစူာချပ်ပါြပဌာန်းချက်များအရ ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည် 

ပိုေဆာင်ေရးငှ် ့ သက်ဆိုင်ေသာြပည်တငွ်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများ၊ အပု်ချပ်မဆိုင်ရာ ေဆာင် 
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ရကွ်ပံ ု လပု်ငန်းစဥ်များကို ိုးရငှ်းလယွ်ကေူစရန်ငှ် ့ တသမတ်တည်းြဖစ်ေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရကွ် 

ရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၅) 

လပု်ငန်းအဖွဲ`များ 

 ဤသေဘာတစူာချပ်အား လက်မတှ်ေရးထိုးပးီေနာက် ဤသေဘာတစူာချပ်၏ ခွဲြခားမရသည် ့

အစတိ်အပိုင်းများြဖစ်လာမည် ့ ေအာက်ပါအေြခြပစာချပ်ငယ်များချပ်ဆိုိုင်ေရး သက်ဆိုင်ရာလပု်ငန်း 

အဖွဲများကိုထေူထာင်ြခင်း၊ သတ်မတှ်တာဝန်ေပးြခင်းများ ြပလပု်သာွးမည်။ ၄င်းအေြခြပစာချပ်များမာှ- 

အ ေြခြပစာချပ်ငယ်(၁) ြဖတ်သန်းပုိေဆာင်ေရးလမ်းေကာင်းှင့်အေထာက်အကူများသတ်မှတ်ြခင်း 

အေြခြပစာချပ်ငယ်(၂) နယ်စပ်စခန်းများသတ်မတှ်ြခင်း 

အေြခြပစာချပ်ငယ်(၃) ကနု်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးယာဥ်အမျိးအစားငှ် ့အေရအတကွ် 

အေြခြပစာချပ်ငယ်(၄) ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ၏ စက်မပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာရမည်အ့ချက်များ 

အေြခြပစာချပ်ငယ်(၅) အာဆယီံ၏မထားမေနရ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်သတူပါးထခိိုက်မအာမခံေပးရန် 

တာဝန်အစအီစဥ် 

အေြခြပစာချပ်ငယ်(၆) နယ်စပ်ရထားလမ်းများငှ် ့ကးူေြပာင်းဘတူာများ 

အေြခြပစာချပ်ငယ်(၇) အေကာက်ခနွ်ြဖတ်သန်းစနစ် 

အေြခြပစာချပ်ငယ်(၈) အပင်ငှ်တ့ရိစာန်ထွက်ပစည်းများ သန်ရငှ်းမငှ် ့ ေရာဂါပိုးမားကင်းစင် 

ေစေရး အစအီမံများ 

အေြခြပစာချပ်ငယ်(၉) အရာယ်ရှိေသာ ကနု်စည်များ 
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အပိုဒ် (၂၆) 

=ိုင်ငံေတာ်ဥပေဒများကို လိုက်နaြခင်း 

ဤသေဘာတစူာချပ်အပါအဝင် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကားချပ်ဆိုထားေသာ စာချပ်များတငွ် 

ထည် ့သငွ်းထားသည်က့စိမ ှတစ်ပါး - 

(က) အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံမ ှ လူငှ်က့နု်စည်များအပါအဝင် ပိုေဆာင်ေရးယာဥ်များသည် 

အြခား စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ ၏ နယ်ေြမသိုေရာက်ရှိစဥ် ၊ ထိုိုင်ငံေဒသ၏ တည်ဆဲဥပေဒငှ် ့

လပု်ထံးု လပု်နည်းများကို လိုက်နာရမည်၊ 

( ခ ) မည်သည်စ့ာချပ်ဝင်ိုင်ငံမဆို ၎င်းိုင်ငံအတငွ်းရှိ ပိုေဆာင်ေရးယာဥ်များအေပ 

ကျင်သ့ံးုသည် ့ ြပည်တငွ်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများထက် များစာွပိုမိုတင်းကပ် ေသာ 

သတ်မတှ်ချက်များကို၊ အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏ လပူဂုိလ် (သိုမဟတု်) ကနု်စည် 

အေပတငွ် ချမတှ်ကျင်သ့ံးုြခင်း မြပရ၊ 

( ဂ ) ဤသေဘာတစူာချပ် (သိုမဟတု်) ြပည်တငွ်းဥပေဒ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများကို 

ေဖာက်ဖျက် ကျးလနွ်သည် ့ ပဂုိလ်၊ ယာဥ်ေမာင်း၊ ပိုေဆာင်ေရးလပု်ကိုင်သ၊ူ 

ပိုေဆာင်ေရးယာဥ်တိုအား မမိိိုင်ငံအတငွ်းသို ဝင်ေရာက်ခငွ်ြ့ပြခင်းကို ယာယ ီ

(သိုမဟတု်) အမဲတမ်း ြငင်းဆိုိုင် သည်။ 

အပိုဒ် (၂၇) 

ပငွ်ပ့ငွ်လ့င်းလင်းြမင်ေစြခင်း 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ဤစာချပ်ငှ်၄့င်း၏အေြခြပစာချပ်ငယ်များအရ ိုင်ငံအချင်းချင်း 

ကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစမည့် ၄င်းတို၏သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒ၊လပု်ထံးု 

လပု်နည်းငှ် ့  အပု်ချပ်မဆိုင်ရာေဆာင်ရကွ်ပံလုပု်ငန်းစဥ်များကို ရငှ်းလင်းပငွ်လ့င်းစာွ သရိှိနားလည် ိုင် 

ေစရန် ေဆာင်ရကွ်ရမည။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လပု်ထံးုလပု်နည်းများငှ် ့

အပု်ချပ်မဆိုင်ရာေဆာင်ရကွ်ပံလုပု်ငန်းစဥ်များကို အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုသို သ ေ◌ဘာတူစာချပ် 

အသက်ဝင်ပီး (၆)လထက်ေနာက်မကျေစဘဲ တင်သငွ်းရမည်။ 
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၃။ အကယ်၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ စာရကွ်စာတမ်းများသည် အဂလပိ်ဘာသာြဖင် ့ ေရးသားြပစု 

ထားြခင်း မရှိပါက ၎င်းတို၏အဂလပိ်ဘာသာြပန်ဆိုချက်ကို ဤသေဘာတစူာချပ် အသက်ဝင်ပးီေနာက် 

တစ်စှ်အတငွ်း ေပးပိုရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၈) 

ယာဥ်မေတာ်တဆမHအတကွ် အကအူညေီပးေရး 

စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံမ ှ ိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယပူိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သည် ့

လူငှ် ့ ကနု်စည်များပါဝင်ေသာ ပိုေဆာင်ေရးယာဥ်သည် အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏နယ်နမိတိ်အတငွ်း 

ယာဥ်မေတာ် တဆမြဖစ်ပာွးပါက၊ မ ေ◌တာ်တဆြဖစ်ပာွးရာိုင်ငံသည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၊ လပူဂုိလ် 

များငှ်က့နု်စည်များသို လိုအပ်ေသာအကအူညမီျားကို တတ်ိုင်သမေပးရမည်ြဖစ်ပးီ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

စာချပ်၀င်ိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင ်များသိုလည်း အြမန်ဆံးုအသေိပး အေကာင်းကားရမည်။ 

အပိုင်း(၇) 

အဖွဲ`အစည်းတည်ေထာင်ဖွဲ`စည်းမH 

အပိုဒ် (၂၉) 

အြခားေသာ  သေဘာတူစာချuပ်များတငွ် အကျuိးသက်ေရာက်မH 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတိုင်းတငွ် အမျိးသားြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မညိိင်း ေပါင်းစပ်ေရးဦးစီး 

ေကာ်မတတီစ်ရပ်ကို ဤသေဘာတစူာချပ်အား ထေိရာက်ြမန်ဆန်စာွ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ် အေကာင် 

အထည် ေဖာ်ိုင်ေရးအတကွ် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်မည်ြဖစ်သည်။ 

၂။ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရကွ်ေရးဘတု်အဖွဲအား စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံစမီ ှ အဆင် ့

ြမင် ့ အရာရှိတစ်ဦးစီငှ် ့ အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုမ ှ ကိုယ်စားလယှ်တစ်ဦးတို ပါဝင်ဖွဲစည်းမည်ြဖစ် 

သည်။ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရကွ်ဘတု်အဖွဲသည် ဤစာချပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းငှ် ့

စပ်ဆိုင်ေသာကစိအားလံးုအတကွ်သက်ဆိုင်ရာ အာဆယီံညိိင်းမ အဖွဲအစည်းများထံမ ှ အကအူညကီို 

ဖတိ်ေခရယူိုင်သည် ့အခငွ်အ့ာဏာရှိေပသည်။ 
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၃။ TTCB (ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရကွ်ေရးဘတု်အဖွဲ)သည် ဤစာချပ်အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်းဆိုင်ရာ ပံမုနှ်အစရီင်ခံစာကို ြပစရုမည်ြဖစ်ပးီ၊ အေရးကးီေသာကစိရပ်များတငွ် လိုအပ်ပါက  

သက်ဆိုင်ရာအာဆယီံဝန်ကးီများအဖွဲထံမ ှလမ်းန်ချက်ခံယ ူရမည်။ 

၄။ ဤသေဘာတစူာချပ်အရ ေဆာင်ရကွ်မည် ့ TTCB (ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရကွ်ေရး 

ဘတု်အဖွဲ) ၏ လပု်ငန်းများငှ် ့ တာဝန်ဝတရားများကို အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုက ပံပ့ိုးကညူရီမည် 

ြဖစ်သည်။အထးူ သြဖင်စ့ာချပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းဆိုင်ရာကစိများကိုေစာင့်ကပ် ကည့်ြခင်း၊ 

တိုးတက် မကို အစရီင်ခံြခင်း တိုကိုေဆာင်ရကွ်ရမည်။ ထိုအြပင် အာဆယီံအတငွ်း ေရးမှးံးုသည်  

TTCB မှ ဆက်လက်  လေုပ်ဆာင်ေပးိုင်ေစရန်အတကွ် အကဲြဖတ်အစရီင်ခံစာများကို ြပစတုင်သငွ်းေပး 

ရမည။  

အပိုင်း(၈) 

ေနaက်ဆံးုအပိုဒ်များ 

အပိုဒ် (၃၀) 

အြငင်းပာွးမHေြဖရငှ်းြခင်း 

 ဤသေဘာတစူာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များငှ် ့ ပတ်သက်၍ အြငင်းပာွးမေပေပါက်ပါက 

၁၉၉၆ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန၌ မနလီာမိတငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည် ့အာဆယီံအြငင်းပာွးမ 

ေြဖရငှ်းေရးနည်းလမ်းစာချပ်ပါ စည်းမျဥ်းဥပေဒများကို ကျင်သ့ံးုေစရမည်။ 

အပိုဒ် (၃၁) 

အဖွဲ`ဝင်အသစ်များဝင်ေရာက်ြခင်း 

 အာဆယီံ၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံသစ်များသည် လက်ရှိအာဆယီံိုင်ငံများ၏ သေဘာတညူီချက်ရရှိပးီ 

သေဘာတစူာချပ်၏ စည်းမျဥ်းများြဖင်ည့ီတွ်ပါက ဤသေဘာတစူာချပ်သို ဝင်ေရာက်ိုင်သည်။ 

ထိုသို သေဘာတစူာချပ်သိုဝင်ေရာက်ရာတငွ် အဖွဲဝင်ိုင်ငံသစ်အေနြဖင် ့စာချပ်အေပ လက် မတှ် ေရး 

ထိုးြခင်းငှ် ့ ဝင်ေရာက်ေကာင်းစာလာအားအာဆယီံအေထေွထအွတငွ်းေရးမှးချပ်ထံ ေပးပိုြခင်းတို 

ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ အာဆယီံအေထေွထအွတငွ်းေရးမှးချပ်သည် ၄င်းစာလာမတိမနှ်အား အဖွဲဝင်ိုင်ငံ 

တိုင်းအား ချက်ြခင်းြဖန်ေဝသာွးမည်ြဖစ်သည်။ 
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အပိုဒ် (၃၂) 

အြခားေသာ  သေဘာတစူာချuပ်များတငွ် အကျuိးသက်ေရာက်မH 

ဤသေဘာတူစာချပ် (သိုမဟတု်) ဤသေဘာတစူာချပ်အရြပလပု်သည် ့မည်သည်ေ့ဆာင်ရကွ် 

ချက် ကမ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏အသက်ဝင်ဆဲစာချပ်များ (သိုမဟတု်) အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာ 

ကနွ်ဗင်းရငှ်းများ အရ ရပိုင်ခငွ် ့ငှ်ေ့ဆာင်ရကွ်ေပးရမည် ့တာဝန်များအေပ သက်ေရာက်မမရှိေစရ။  

အပိုဒ် (၃၃) 

အbပးီသတ်ြပဌာန်းချက်များ 

၁။ ဤသေဘာတစူာချပ်သည် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများက အတည်ြပြခင်း (သိုမဟတု်) လက်ခံြခင်း 

ြပမှသာ အတည်ြဖစ်သည်။ 

၂။ အတည်ြပေကာင်း(သိုမဟတု်)လက်ခံေကာင်းစာကို အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုသို ေပးပိုရ 

မြည်ဖစ်ပးီ၊ အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးံးုက ဤေပးပိုချက်ကို စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသို ချက်ချင်း အသေိပး 

အေကာင်းကားရမည်။ 

၃။ ဤသေဘာတစူာချပ်သည် စာချပ်၀င်ိုင်ငံအားလံးုမ ှ လက်ခံအတည်ြပေကာင်း စာလာကို 

အာဆယီံအေထေွထအွတငွ်းေရးမှးချပ်ထံ ေပးပိုသည်ငှ် ့အာဏာသက်ဝင်လာမည်ြဖစ်သည်။ 

၄။ ဤစာချပ်အားလက်မတှ်ေရးထိုးချနိ်တငွ်ြဖစ်ေစ၊ အတည်ြပြပန်ကားချနိ်တငွ်ြဖစ်ေစ၊ လက်ခံ 

ကျင့် သံးုချနိ်တငွ်ြဖစ်ေစ မည်သည့် ခင်းချက်ကိုမ ြပလပု်ခငွ်မ့ရှိပါ။ 

၅။ ဤသေဘာတစူာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအား ြပင်ဆင်ချက်တိုင်းသည် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအားလံးု၏ 

သေဘာတညူခီျက်အရသာ ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

သက်ေသများေရှေမာှက်တငွ် ေအာက်ပါလက်မတှ်ေရးထိုးသတူိုသည့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ 

များ၏ တရားဝင်ခငွ်ြ့ပချက်အရ ဤအာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းသယ်ယပူိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရး 

မေူဘာင်သေဘာတစူာချပ်ကို လက်မတှ်ေရးထိုးကသည်။ 

မရူင်းတစ်စံကုို အဂလပိ်ဘာသာြဖင် ့ ြပစုလျက ်  ၁၉၉၈ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ၊ ၁၆ရက်ေန၌ 

ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိတွင် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲသ့ည်။ 
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ABDUL Rahman TaiB 

Minister of Industry and Primary Resources 

Brunei 

 

……………………... 

Ginandjar Kartasasmita 

Coordinating Minister for Economy Finance 

and Industry 

Indonesia 

 

……………………. 

Soulivong Daravong 

Minister of Industry and Handicrafts 

Lao 

……………………. 

Dato’ Seri Rafidah Aziz 

Minister of International Trade and Industry 

Malaysia 

 

……………………. 

Brigadier General David O Abel 

Minister at the Office of the Chairman of the State Peace and Development Council 

Myanmar 

 

…………………… 

Jose Trinidad Pardo 

Secretary of Trade and Industry 

Philippines 
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Lee Yock Suan 

Minister for Trade and Industry 

Singapore 
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Minister of Foreign Affairs 

Thailand 

 

 

…………………….. 

Truong Dinh Tuyen 

Minister of Trade 

Vietnam 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOL 3

TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the
Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Union of
Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the
Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam, Member States of
the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as
"Contracting Parties");

RECALLING  the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit signed on 16 December 1998 in Hanoi, Vietnam (hereinafter
referred to as "the Agreement");

RECOGNISING that Articles 9 and 25 thereof provide for the conclusion of
implementing Protocols which shall form integral parts of the Agreement;

RECALLING further the Hanoi Plan of Action which was adopted by the
Heads of State and Government of ASEAN at the Sixth ASEAN Summit in Hanoi,
Vietnam on 16 December 1998 stipulates to operationalise the Agreement by the
year 2000;

NOW, WHEREFORE,  the Contracting Parties have agreed as follows:



Article 1
Definitions

For the purposes of this Protocol:

(a) "Transit transport operators" means owners, drivers and/or
agents of road transit transport vehicles who (1) have the
appropriate national permit or licence to operate transport services

and who have a proven compliance record to the rules and
procedures under the said permit or licence, and (2) are duly
registered as transit transport operators by the respective National
Transit Transport Coordinating Committee (NTTCC);

(b) "Road transit transport vehicle" means the type of road vehicles
specified under Article 3 herein for the use of carrying goods across
the territory of one or more Contracting Parties, when the passage
across such territory or territories, with or without transshipment,
warehousing, breaking bulk or change in the mode of transport, is
only a portion of a complete journey beginning and terminating
beyond the frontier of one or more Contracting Parties across
whose territory the vehicle passes;

(c) "Transit transport" shall have the meaning assigned to it in the
Agreement;

(d) "Protocol 4" means Protocol 4 - Technical Requirements of
Vehicles made pursuant to the Agreement.



Article 2
Scope of Application

1. Pursuant to Article 9.2 of the Agreement, the Contracting Parties hereby
agree to apply the provisions of this Protocol to a road transit transport
vehicle engaging in transit transport.

2. This Protocol shall apply to all road transit transport vehicles and transit
transport operators as defined in Article 1 of this Protocol.

Article 3
Types of Vehicle

The Contracting Parties hereby agree that any transit transport operators shall
not be permitted to engage in transit transport using road vehicles other than
those specified as road transit transport vehicles in Annex 1.

Article 4
Quantity

Pursuant to Article 9.2 of the Agreement, the Contracting Parties hereby agree
that the number of road transit transport vehicles which shall be allowed to be
used for transit transport shall be no more than sixty (60) vehicles per
Contracting Party. Thereafter, the quantity of road transit transport vehicles shall
be discussed from time to time between the Contracting Parties.



Article 5
Obligations

1. Subject to Article 24 of the Agreement, the Contracting Parties hereby
agree to authorize the unhindered access and movement of road transit
transport vehicles on designated transit transport routes.

2. The Contracting Parties shall take appropriate measures to ensure that
their respective road transit transport vehicles comply with the road traffic
rules and regulations of the Contracting Party across whose territory the
vehicle passes.

Article 6
Mandatory Technical Requirements

The road transport transit vehicle to which this Protocol applies shall not be
allowed to engage in transit transport unless it complies with the Mandatory
Technical Requirements as specified in Protocol 4.

Article 7
Institutional Arrangements

1. The ASEAN Senior Transport Officials Meeting shall be the responsible
body for the monitoring, review, coordination and supervision of ali
aspects relating to the effective implementation of this Protocol.



2. The ASEAN Senior Transport Officials Meeting shall submit, through the
ASEAN Secretariat, regular reports of the progress of implementation of
this Protocol to the Transit Transport Coordinating Board established
pursuant to Article 29.2 of the Agreement, for further action.

3. The ASEAN Secretariat shall provide the necessary technical support and
assistance to the ASEAN Senior Transport Officials Meeting in its
functions and responsibilities under this Protocol.

Article 8
Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN
who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting
Party.

2. This Protocol and its Annex shall form an integral part of the Agreement.

3. This Protocol is subject to ratification or acceptance by the Contracting
Parties. The Instrument of Ratification or Acceptance shall be deposited
with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each
Contracting Party of such deposit.

4. This Protocol shall enter into force upon the deposit of Instruments of
Ratification or Acceptance by all Contracting Parties with the Secretary-
Genera! of ASEAN.

5. Any amendment to the provisions of this Protocol and its Annex shall be
effected by consent of all the Contracting Parties.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to sign
by their respective Governments, have signed Protocol 3 on the Types and
Quantity of Road Vehicles to implement the ASEAN Framework Agreement on
the Facilitation of Goods in Transit.

DONE at Hanoi, Vietnam on the 15th day of September 1999, in a single
copy in the English language.

... ....... . ______^^
PEHIN raO HJZAKARlA SULAIMAft

Minister
Brunei Darussalam

KAYTAINGLII
Minister of Public Works^fid Transport

Kingdom of Camoodia

ANWARSUPRIJADI
Secretary General

Ministry of Communications
Republic of Indonesia

PHAO BOUNNAPHOL
Minister of Communication, Transport, Post and Construction

Lao People's Democratic Republic



r
DATO' SERI DR. LH îSONG SIK

Minister-QfTransport
Malaysia

MAJ. GEIHLA MYINT SWE
of Transport

Inion of Myanmar

VICENTE C. p/ERA, JR.
Secretary of Transportation and Communications

Republic of the Philippines

V *^

î v, ^Xjg a^o
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Annex 1

Types of Vehicle

The road transit transport vehicles which are allowed under this Protocol shall fall
into the following types:-

1. "Rigid Motor Vehicle" means a motor vehicle other than an articulated
vehicle, particularly a commercial vehicle carrying the payload on its own
axles.

2. "Articulated vehicle" means a prime mover drawing a semi-trailer.

3. "Semi-trailer" means a vehicle drawn by a motor vehicle in such a manner
that part of the trailer is superimposed on the motor vehicle and a
substantial part of the weight of the trailer and its load is borne by the
motor vehicle.

For the purpose of this Protocol, rigid motor vehicles and articulated vehicles are
classified into:

- Boxed }
- Refrigerated } SEALED
- Tanker }
- Container }

Where sealed vehicle is defined as a vehicle the load compartment of which is
constructed and equipped in such a manner that:

a. Customs seal can be easily and effectively affixed to it;

b. No goods can be removed, or introduced into, the sealed part of the
vehicle without leaving visible traces of tampering or without
breaking the Customs seal;

c. It contains no concealed space where goods may be hidden; and

d. All spaces capable of holding goods are readily accessible for
Customs inspection.
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အ ေြခြပစာချuပ်ငယ်-၃ 

ကနု်းလမ်းပို5ေဆာင်ေရးေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ၏အမျuိးအစား;ငှ်အ့ေရအတကွ်  

(Informal Translation Only) 

 ဘူိုင်းဒါဆုလာမ်ိုင်ငံအစိုးရ၊ ကေမာဒးီယားိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနးီရာှးိုင်ငံ၊ လာအိုြပည်သူဒမီို 

ကရက်တစ်သမတိုင်ငံ၊ မေလးရာှးိုင်ငံ၊ ြပည်ေထာင်စြုမန်မာိုင်ငံ၊ ဖလိစ်ပိုင်ိုင်ငံ၊ စကာပူိုင်ငံ၊ 

ထိုင်းိုင်ငံငှ် ့ဗယီက်နမ်ိုင်ငံစသည် ့အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ (ဤေနရာ 

မစှ၍ ေနာင်တွင် ‘စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ’ဟ ုန်းဆိုသာွးပါမည်) ၊ 

  ၁၉၉၈ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနတွင် ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိတငွ်လက်မတှ်ေရးထိုးခဲ ့

သည့်  အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရး မေူဘာင်သေဘာတစူာချပ် 

(ဤေနရာမစှ၍ေနာင်တငွ် ‘သ ေ◌ေဘာတူစာချပ်’ဟုန်းဆိုမည်) အားရည်န်း၍ လည်းေကာင်း၊ 

သေဘာတူစာချပ်ငှ် ့ ခွဲြခားမရသည် ့ အစတိ်အပိုင်းများြဖစ်လာမည် ့ အေြခြပစာချပ်ငယ်များ     

အပးီသတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတကွ် ေဖာ်ြပထားသည် ့ အပိုဒ်(၉)ငှ်အ့ပိုဒ်(၂၅)တိုအား ြပန် 

လည်မတှ်သား၍လည်းေကာင်း၊ 

 ၁၉၉၈ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနတငွ် ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိတငွ် ကျင်းပခဲသ့ည် ့

(၆)ကမိ် ေြမာက် အာဆယီံထပိ်သးီအစည်းအေဝး၌ အာဆယီံ(၁၀)ိုင်ငံမ ှ ိုင်ငံေတာ်အကးီအကဲ 

များသည် ဟွိင်း လပု်ငန်းစမီံချက်ကို သေဘာတညူခီဲ့ကပါသည်။ ထိုသို သေဘာတညူမီရရှိခဲသ့ည် ့

ဟွိင်းလပု်ငန်းစမီံ ချက်တငွ် ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ို သေဘာတစူာချပ်အား ၂၀၀၀ြပည့်စှ်တငွ် လက်ေတွ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်သာွးရမည်အ့ချက်အား ြပန်လည်ေဖာ်ထတု်သတြိပလျက် လည်းေကာင်း၊ 

သိုြဖစ်၍ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ေအာက်ပါအတိုင်း သေဘာတညူခီဲ့ကပါသည်- 

အပိုဒ် (၁) 

အဓပိ)ါယ်ဖငွ်ဆ့ိုချက်များ 

ဤ အေြခြပစာချပတ်ွင် အသံးုြပရန် ရည်ရယွ်၍ ေအာက်ပါအတိုင်း အဓပိါယ်ဖငွ်ဆ့ိုပါသည်။ 



   

DNNK > ASEAN > Goods in Transit Matter > Protocol - 3  

 (က) ‘Transit Transport Operators’၊ မာှ ယာဥ်ပိုင်ရငှ်များ၊ ယာဥ်ေမာင်းများငှ်/့သိုမဟတု် 

ကနု်းလမ်းြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေသာယာဥ်၏ ကိုယ်စားလယှ်များကို ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပးီ၊ 

ထိုပဂုိလ်များတငွ် (၁)ပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန် ၄င်းိုင်ငံ 

မထှတု်ေပးထားေသာ ခငွ်ြ့ပပါမစ ် (သို) လိုင်စင်ရရှိထားသ၊ူ  ပါမစ်(သို) လိုင်စင် 

ကိုင်ေဆာင်သအူေနြဖင် ့ လိုက်နာရမည် ့ စည်းမျဥ်း၊ ဥပေဒများကို ေကာင်းစာွလိုက်နာ 

ေကာင်း မတှ်တမ်းရှိသြူဖစ်ရပါမည်၊ (၂) အမျိးသားြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မညိိင်း 

ေပါင်းစပ်ေရးဦးစးီေကာ်မတီ (NTTCC) မှ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်သအူြဖစ် အမနှ်တကယ် 

မတှ်ပံတုင်ေပးထားသ ူြဖစ်ရပါမည်။ 

 (ခ) ‘Road Transit Transport Vehicles’ မာှ အပိုဒ်(၃)တွင် သတ်မတှ်ထားသည် ့ ေမာ် 

ေတာ်ယာဥ်အမျိးအစားကို ဆိုလိုြခင်းြဖစ်သည်၊ ထိုအပိုဒ်တွင် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ တစ်ိုင်ငံ 

(သိုမဟတု်) တစ်ိုင်ငံထက်ပိုေသာ ိုင်ငံများ၏  နယ်ေြမကိုြဖတ်သန်း၍ ကနု်စည် 

များသယ် ေဆာင်ရာတငွ်  အသံးုြပရန်အတကွ် သတ်မတှ်ထားပါသည်။ ကနု်စည် 

ေရေြပာင်းသယ် ေဆာင်ြခင်း၊ သိုေလာှင်ြခင်း၊ ကနု်စည်ခွဲသယ်ြခင်း(သို) ပိုေဆာင်ေရး 

နည်းလမ်းေြပာင်းလဲ ြခင်းတို ြပလပု်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မြပလပု်၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ အဖွဲဝင်ိုင်ငံ(သို) ိုင်ငံများ၏ နယ်ေြမကို ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ပါသည်။ 

ထိုသို ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်သည်လ့မ်း ပိုင်းသည် ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်သည် ့

အဖွဲဝင်ိုင်ငံမအှစြပ၍ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ (သိုမဟတု်)ိုင်ငံများကို ြဖတ်သန်းပးီ၊ 

ထိုြဖတ်သန်းခံိုင်ငံ၏ နယ်ြခားနယ်နမိတိ်မ ှေဝးရာ အြခားအဖွဲဝင်ိုင်ငံတငွ် အဆံးုသတ် 

သည့် ခရးီစဥ် အစ/အဆံးု၏ အစတိ်အပိုင်းတစ်ခသုာ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဂ) ‘Transit Transport’ ၏အဓပိါယ်မာှ သေဘာတစူာချပ်တငွ် ဖငွ်ဆ့ိုထားသည် ့အဓပိါယ် 

အတိုင်းြဖစ်ပါမည်။ 

 (ဃ) ‘Protocol 4’ ဆိုသည်မာှ သေဘာတစူာချပ်၏သေဘာသဘာဝှင် ့ကိုက်ညေီအာင် ြပစ ု

ြပဌာန်းထားသည် ့အေြခြပစာချပ်ငယ်(၄)၊ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ၏ နည်းပညာပိုင်းလိုအပ် 

ချက်များစာချပ်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 
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အပိုဒ် (၂) 

အသံးုချမ:နယ်ပယ် 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် သေဘာတစူာချပ်၏ အပိုဒ်(၉)၂ အရ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးတငွ် 

အသံးုြပမည် ့ ကုန်းလမ်းယာဥ်များအေပ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်(၃)တွင် ြပဌာန်းထားသည် ့

စည်းမျဥ်းများ အာဏာသက်ေရာက်ေစရန် သေဘာတူကပါသည်။ 

၂။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်(၃)သည် ၄င်း၏ အပိုဒ်(၁)တွင် သတ်မတှ်ထားသည်အ့တိုင်း ြဖတ်သန်း 

ပိုေဆာင်မည် ့ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များငှ် ့ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရး လပု်ငန်းလပု် ကိုင်သ ူ များအေပ 

အာဏာသက်ေရာက်ေစရမြည်ဖစ်သည်။ 

အပိုဒ် (၃) 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အမျuိးအစားများ 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်သ ူ မည်သမူဆို ဤအေြခြပ 

စာချပ်ငယ်(၃)၏ ေနာက်ဆက်တွဲ(၁)တွင် သတ်မတှ်ထားသည် ့ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အမျိးအစားများမလှွဲ၍ 

အြခား ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအသံးုြပပိုေဆာင်ြခင်းကို ခငွ်မ့ြပရန် သေဘာတူကသည်။ 

အပိုဒ် (၄) 

အေရအတကွ် 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် သေဘာတူစာချပ်၏ အပိုဒ်၉၊အပိုဒ်ခွဲ(၂)ငှ်အ့ည ီ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင် 

ေရးလပု်ငန်းတငွ် အသံးုြပရန်အတကွ် ခငွ်ြ့ပမည် ့ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အေရအတကွ်ှင် ့ ပတ်သက်၍ 

တစ်ိုင်ငံလင် စးီေရ(၆၀)ထက် မပိုေသာအေရအတကွ်ကို သေဘာတူကပါသည်။ ထိုေနာက် 

ေနာင်ကာလတငွ် စာချပ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မည် ့ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အေရ 

အတကွ် ငှ် ့ပတ်သက်၍ အခါအားေလျာ်စာွ ေဆးွေးွကရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပိုဒ် (၅) 

လပု်ငန်းတာဝန်များ 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် သေဘာတစူာချပ်၏ အပိုဒ် (၂၄)အရ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မည် ့

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ သတ်မတှ်ထားသည် ့လမ်းေကာင်းတစ်ေလာက်တငွ်အတားအဆးီမဲ ့ြဖတ်သန်းသာွး 

လာခငွ်ရ့ှိရန် ေဆာင်ရကွ်ေပးေရးကို သေဘာတူကပါသည်။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအေနြဖင် ့၄င်းတို၏ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးယာဥ်များသည် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ ၏ 

နယ်ေြမကို ဝင်ေရာက်ြဖတ်သန်းရာတငွ် ၄င်းိုင်ငံ၏ ယာဥ်သာွးလာမဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း 

များကို လိုက်နာကျင်သ့ံးုေစေရးအတကွ် သင်ေ့လျာ်သည် ့အစအီမံများ ေဆာင်ရကွ်ထား ကရမည်။ 

အပိုဒ် (၆) 

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နIမည်အ့ချက်များ 

၁။ ဤအေြခြပစာချပ်အရြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မည်ေ့မာ်ေတာ်ယာဥ်များသည် အေြခြပစာချပ်ငယ် (၄) 

တွင် သတ်မတှ်ထားသည်အ့တိုင်း လိုက်နာရမည် ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များငှ် ့

ကိုက်ညမီ မရှိပါက ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းတငွ် ပါဝင်ေဆာင်ရကွ်ခငွ်ြ့ပမည်မဟတု်ေပ။ 

အပိုဒ် (၇) 

KကးီMကပ်မ:ဆိုင်ရာစစီဥ်မ:များ 

၁။ အာဆယီံပိုေဆာင်ေရးအဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိကးီများ အစည်းအေဝးသည် ဤအေြခြပစာချပ်အား 

ထေိရာက်စာွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးအတကွ် စစ်ေဆးြခင်း၊ သံးုသပ်ေလလ့ာြခင်း၊ ပးူေပါင်းေဆာင် 

ရကွ်ြခင်းငှ် ့ကးီကပ်ြခင်းတို ြပလပု်သာွးမည် ့တာဝန်ရှိအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ အာဆယီံပိုေဆာင်ေရးအဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိကးီများ အစည်းအေဝးသည် ဤအေြခြပစာချပ်အား 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတငွ် ြဖစ်ေပတိုးတက်မငှ်ပ့တ်သက်သည့် ပံမုနှ်အစရီင်ခံြခင်းကို  အာဆယီံ 

အတငွ်းေရးမှးချပ်ံးုမ ှ တဆင်သ့ေဘာတစူာချပ်၏ အပိုဒ်၂၉(၂)ငှ်အ့ည ီ ဖွဲစည်းတည် ေထာင် 

ထားသည် ့ ‘ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မညိိင်း ေ◌ဆာင်ရကွ်ေရးဘတု်အဖွဲ’ သို ဆက်လက်ေဆာင် ရကွ်ိုင်ရန် 

တင်ြပသာွးရမည်။ 



   

DNNK > ASEAN > Goods in Transit Matter > Protocol - 3  

၃။ အာဆယီံပိုေဆာင်ေရးအဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိကးီများ အစည်းအေဝးက ဤအေြခြပစာချပ်ေအာက်ရှိ 

ေဆာင်ရကွ်ရမည် ့လပု်ငန်းများ၊ တာဝန်၀တရားများကို ေအာင်ြမင်စာွေဆာင်ရကွ်ိုင်ေရးအတကွ် လိုအပ် 

ေသာ နည်းပညာပိုင်းအကအူညမီျားငှ် ့လိုအပ်သည်များကို အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးချပ်ံးုမ ှေထာက်ပံ ့

ေပးသာွးမြည်ဖစ်သည်။  

အပိုဒ် (၈) 

အေထွေထြွပဌာန်းချက်များ 

၁။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်အား အာဆယီံအေထေွထအွတငွ်းေရးမှးချပ်ထံတငွ် ေပးပိုထားရှိပီး 

ထိုစာချပ်၏ မတိမနှ်ကို အာဆယီံအေထေွထအွတငွ်းေရးမှးချပ်မ ှစာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအား ြဖန်ေဝသာွး 

မည်ြဖစ် ပါသည်။ 

၂။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်ငှ် ့၄င်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲတိုသည် သေဘာတစူာချပ်၏ ခွဲြခားမရသည် ့

အစတိ်အပိုင်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 

၃။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်အား စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများမ ှ အတည်ြပြခင်း၊ လက်ခံေဆာင်ရကွ်ြခင်းတို 

ြပလပု်သာွးရပါမည်။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ၏ လက်ခံအတည်ြပေကာင်းစာလာကို အာဆယီံအေထေွထွ 

အတွင်းေရးမှးချပ်ထံတငွ် ေပးပိုထားရှိပီး၊ အာဆယီံအေထေွထအွတငွ်းေရးမှးချပ် မတှဆင် ့ အဖွဲဝင် 

ိုင်ငံများမ ှ အတည်ြပလက်ခံေကာင်း အေကာင်းကားြခင်းကို အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား ချက်ြခင်း 

အေကာင်း ကားသွား မည်ြဖစ်သည်။ 

၄။ ဤအေြခြပစာချပ်သည် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအားလံးုမ ှ ဤအေြခြပစာချပ်အား လက်ခံအတည်ြပ 

ေကာင်း အာဆယီံအေထအွေထအွတငွ်းေရးမှးချပ်ထံ ေပးပိုပးီသည်ငှ် ့ အာဏာသက်ဝင်လာမြည်ဖစ် 

သည်။ 

၅။ ဤအေြခြပစာချပ်ငှ် ့ ၄င်းေနာက်ဆက်တွဲတို၏ စည်းမျဥ်းများအေပ ြပင်ဆင်မတစ်စံတုရာ 

ြပလပု်ပါက ယင်းသို ြပင်ဆင်ချက်သည် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအားလံးုမ ှ သေဘာတညူခီျက်ြဖင်သ့ာ အကျိး 

သက်ေရာက်ေစမည်ြဖစ်သည်။  

 သက်ေသများေရှေမာှက်တငွ် ေအာက်ပါလက်မတှ်ေရးထိုးသတူိုသည် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ 

များ၏ တရားဝင်ခငွ်ြ့ပချက်များအရ  ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်(၃)၊ ကနု်းလမ်းပိုေဆာင်ေရး ေမာ်ေတာ် 

ယာဥ် အမျိးအစားငှ် ့အေရအတကွ် စာချပ်အား လက်မတှ်ေရးထိုးခဲ့ကသည်။ မရူင်းတစ်စံကုို အဂလပိ် 
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ဘာသာ ြဖင် ့ ြပစုလျက ်၁၉၉၉ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅) ရက်ေန၌ ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိတငွ်   

လက်မတှ် ေရးထိုးကသည်။ 

 

……………………….. 

PEHIN Dato Hajizakaria Sulaiman 

ဆက်သယွ်ေရးဝန်ကးီ 

ဘူိုင်းိုင်ငံ 

 

………………………… 

Kay Tainglim 

ြပည်သူေဆာက်လပု်ေရးလပု်ငန်းငှ် ့ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကးီ 

ကေမာဒးီယားိုင်ငံ 

 

………………………….. 

Anwar Suprijadi 

အေထေွထအွတငွ်းေရးမှးချပ် 

ဆက်သယွ်ေရးဝန်ကးီဌာန 

အင်ဒိုနးီရာှးိုင်ငံ 

 

 

………………………. 

Phao Bounnaphol 

ဆက်သယွ်ေရး၊ ပိုေဆာင်ေရး၊ စာတိုက်ငှ် ့ေဆာက်လပု်ေရးဝန်ကးီ 

လာအိုြပည်သူဒမီိုကရက်တစ်သမတိုင်ငံ 

 

………………………. 

Dato Seri Dr. Ling Uong Sik 

ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကးီ 

မေလးရာှးိုင်ငံ 
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………………………. 

ဗိုလ်ချပ်လြှမင်ေ့ဆ ွ

ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကးီ 

ြမန်မာိုင်ငံ 

 

 

………………………. 

Vicente C.Kivera, JR 

ပိုေဆာင်ေရးငှ်ဆ့က်သယွ်ေရးဒတုယိဝန်ကးီ 

ဖလိစ်ပိုင်ိုင်ငံ 

 

 

…………………… 

Yeo Cheow Tong 

ဆက်သယွ်ေရးငှ် ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကးီ 

စကာပူိုင်ငံ 

 

 

…………………….. 

Suthep Thaugsuban 

ပိုေဆာင်ေရးငှ်ဆ့က်သယွ်ေရးဝန်ကးီ 

ထိုင်းိုင်ငံ 

 

 

……………………….. 

Le NGOC Hoan 

ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကးီ 

ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ 
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ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အမျuိးအစားများ 

 ဤအေြခြပစာချပ်တငွ် ခငွ်ြ့ပထားသည် ့ ကနု်းလမ်းြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးယာဥ်များ၏ အမျိး 

အစားမာှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

 (၁) ‘ေနာက်တွဲမပါယာဥ်’ မာှ ချတိ်တွဲယာဥ်များမလှွဲ၍ ယာဥ်တစ်စးီသည် ၄င်း၏ ဝင်ိုးြဖင်သ့ာ 

ကနု်ပစည်းများကို တင်ေဆာင်ေသာ စးီပာွးေရးလပု်ငန်းသံးုယာဥ်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 (၂) ‘ေနာက်တွဲပါယာဥ်’ မာှ တစ်ဝက်ေနာက်တွဲယာဥ်အား ချတိ်ဆွဲသယ်ေဆာင်ေသာ အဓကိ 

စမွ်းအားယာဥ်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 (၃) ‘တစ်ဝက်ေနာက်တွဲယာဥ်’ မာှ ၄င်း၏ တစ်စတိ်တစ်ပိုင်းသည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ေပတငွ် 

ဆင်တ့င်ထားလျက် ၄င်းငှ် ့၄င်း၏ဝန်အေလးချနိ်အေတာ်များများကို ေမာ်ေတာ်ယာဥ်က 

တင်ေဆာင်ထမ်းရကွ်ေစေသာ အေနအထားြဖင် ့ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၏ ေနာက်မ ှ အဆွဲခံရ 

ေသာ ယာဥ်ကိုဆိုလိုသည်။ 

 ဤအေြခြပစာချပ်တငွ်အသံးုြပရန်ရည်ရယွ်လျက် ‘ေနာက်တွဲမပါယာဥ်’ ငှ် ့ ‘ေနာက်တွဲပါယာဥ်’ 

များကို ေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားခွဲထားပါသည်- 

- ကနု်ေသတာ 

- အေအးခန်းပါေသာယာဥ် 

- ဆီ၊ ေရ၊ ဓာတ်ေငွ၊ အရည်သယ်ယာဥ် 

- ကနု်ေသတာယာဥ်ကးီ 

ဤေနရာတငွ် အလံပုတိ်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ဆိုသည်မာှ ၎င်းေမာ်ေတာ်ယာဥ်၏ ကနု်သို 

ေလာှင်ခန်းအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း တည်ေဆာက်ထားရပါမည်- 

 (၁) အေကာက်ခနွ်ချပိ်တံဆပိ်အား အလယွ်တကြူဖင် ့ထင်ရာှးစာွ ခတ်ှိပ်ိုင်ရမည်။ 

 (၂) ယာဥ်၏ ကနု်သိုေလာှင်ခန်းအား မျက်စြိဖင်ြ့မင်ေတွိုင်သည် ့သံသယြဖစ်ဖယွ် ြ◌ေ◌ခရာ 

လက်ရာများ မကျန်ရစ်ေစဘဲေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေကာက်ခနွ်ချတိ်တံဆပိ်အား 

မပျက်စးီ ေစ၍ေသာ်လည်းေကာင်း ကနု်စည်များအား ထတု်ယြူခင်း၊ ထည်သ့ငွ်းြခင်း 

မြပလပု်ိုင်ေစ ရန်။ 

အလံ$ပိတ် 

ေန#က်ဆက်တွဲ(၁) 
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 (၃) ေမာ်ေတာ်ယာဥ်တငွ် ကနု်ပစည်းများ သိုဝကှ်ထားိုင်ရန် လျိဝကှ်တည်ေဆာက် ထား 

ေသာေနရာမပါရှိေစရန်။ 

 (၄) ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ရှိ ကနု်စည်သိုေလာှင်သည်ေ့နရာအားလံးုသည် အေကာက်ခနွ်စစ်ေဆးမ 

ြပရာတွင် လယွ်ကစူာွ စစ်ေဆးိုင်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOL 4
TECHNICAL REQUIREMENTS OF VEHICLES

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the
Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Union of
Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom
of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam, Member States of the
Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as "Contracting
Parties");

RECALLING  the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit signed on 16 December 1998 in Hanoi, Vietnam (hereinafter
referred to as "the Agreement");

RECOGNISING that Articles 11 and 25 of the Agreement provide for the
conclusion of implementing Protocols which shall form integral parts thereof;

RECALLING further the Hanoi Plan of Action which was adopted by the
Heads of State and Government of ASEAN at the Sixth ASEAN Summit in Hanoi,
Vietnam on 16 December 1998 stipulates to operationalise the Agreement by the
year 2000;

NOW, WHEREFORE, the Contracting Parties have agreed as follows:



Article 1
Definitions

For the purposes of this Protocol,

a) "Transit transport" shall have the meaning assigned to it in the Agreement;

b) "Road transit transport vehicle" shall have the meaning assigned to it in
Protocol 3;

c) "Protocol 3" means Protocol 3 - Types and Quantity of Road Vehicles made
pursuant to the Agreement;

d) "wheelbase" means the distance between the centre line of the first axle
and the centre of the rear tandem axle of three axled rigid motor vehicle;
and

e) "maximum permissible gross vehicle weight" means the maximum
permissible weight of a wheeled vehicle, including the weight of its driver
and any other person on board, and any load carried on it or by it,
transmitted to the road at any given moment through all the wheels of the
wheeled vehicle.

Article 2
Scope of Application

Pursuant to Article 11 of the Agreement, the Contracting Parties hereby agree to
apply the provisions of this Protocol to road transit transport vehicles engaging in
transit transport.



Article 3
Obligations

1. The Contracting Parties shall ensure that each road transit transport
vehicle shall be registered with the respective National Transit Transport
Coordinating Committee (NTTCC) of which the transit transport operator is
registered in compliance with Protocol 3.

2. The Contracting Parties shall ensure that each road transit transport vehicle
complies with the technical requirements regarding vehicle dimensions,
maximum weights and loads, emission standards and related matters as
detailed in this Protocol.

Article 4
Mandatory Technical Requirements

1. The road transit transport vehicle to which this Protocol applies shall not be
allowed to engage in transit transport unless the following technical
requirements are fulfilled:

a) Maximum Vehicle Dimensions, viz:
i) Maximum length of vehicle as detailed in Annexes A and B;
ii) Maximum width of vehicles as detailed in Annex C;
iii) Maximum height of vehicles as detailed in Annex D; and
iv) Rear overhang as detailed in Annex E.

b) Maximum Permissible Gross Vehicle Weight as detailed in Annex F.



c) Emission Standards as follows:
Exhaust emission (smoke) - 50% (Opacity or Bosch unit) or 50 HSU;
and

d) Other related requirements, viz:
i) Brake Efficiency : 50% of the axle weight and
ii) Side Slips: plus (+) or minus (-) 5 m/km.

3. The Contracting Parties hereby agree to standardise the above Technical
Requirements for this Protocol but considering the present road conditions
in some Contracting Parties, it was agreed that necessary arrangements be
made to share updated information concerning designated roads
periodically among Contracting Parties and accordingly use only suitable
vehicle appropriate to those road conditions at the early stages of
implementation of this Protocol. At the same time, the Contracting Parties
hereby affirm their detemination to upgrade their designated road transit
transport network with every possible efforts to accommodate vehicles with
the above Technical Requirements.

Article 5
Documentation

1. The following documents shall be carried on a road transit transport vehicle
at all times when it is in the territory of the relevant Contracting Party across
whose territory the road transit transport vehicle passes:

a) Motor Vehicle Registration Certificate containing the particulars of the
vehicle and the owner;

b) Valid Certificate of Inspection;
c) Motor Vehicle Third Party Liability Insurance Cover;



d) Consignment Note/Waybill;
e) Custom Transit Document for the Goods; and
f) Carrier's Licence.

2. All documents as mentioned above shall be made available for inspection
upon demand by the relevant authorities of the Contracting Parties across
whose territory the transit transport vehicle passes.

3. Any document which is determined to be invalid by the designated
authorities or agencies of the Contracting Party or by any person authorized
or licensed by the Contracting Party, or is rendered invalid pursuant to the
laws of the Contracting Party, which issued that document, or is expired,
shall not be recognized for the purposes of this Agreement.

4. Any document if not drawn up in English shall be accompanied by a certified
translation in English issued by the relevant competent authority.

Article 6
Distinguishing Marks

A road transit transport vehicle shall display at the rear of the vehicle, at all
times when it is in the territory of another Contracting Party, detachable stickers
representing the internationally recognised and designated insignia of the
Contracting Party of which the vehicle is registered.



Article 7
Institutional Arrangements

1. The ASEAN Senior Transport Officials Meeting shall be the responsible
body for the monitoring, review, coordination and supervision of all aspects
relating to the effective implementation of this Protocol.

2. The ASEAN Senior Transport Officials Meeting shall submit, through the
ASEAN Secretariat, regular reports of the progress of implementation of this
Protocol to the Transit Transport Coordinating Board, established pursuant

to Article 29.2 of the Agreement, for further action.

3. The ASEAN Secretariat shall provide the necessary technical support and
assistance to the ASEAN Senior Transport Officials Meeting in its functions

and responsibilities under this Protocol.

Article 8
Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who
shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting Party.

2. This Protocol and its Annexes shall form an integral part of the Agreement.

3. This Protocol is subject to ratification or acceptance by the Contracting
Parties. The Instrument of Ratification or Acceptance shall be deposited
with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each
Contracting Party of such deposit.



4. This Protocol shall enter into force upon the deposit of Instruments of
Ratification or Acceptance by all Contracting Parties with the Secretary-
General of ASEAN.

5. Any amendment to the provisions of this Protocol and its Annexes shall be
effected by consent of all the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to sign by
their respective Governments, have signed Protocol 4 - Technical Requirements of
Vehicles to implement the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit.

DONE at Hanoi, Vietnam on the 15th day of September 1999, in a single
copy in the English language.

PEHIN Pg5ggiAjLzAKARIA SULAHW^N
M i n i slef-ofXlamrjuinications

Brunei Darussalam

KAY TAINGLIIVL
Minister of Public Works/^d Transport

Kingdom of Cstrafeodia

ANWARSUPRIJADI
Secretary General

Ministry of Communications
Republic of Indonesia



PHAO BOUNNAPHOL
Minister of Communication, Transport, Post and Construction

Lao People's Democratic Republic

DATO' SERI DRTILIN^LIONG SIK
Minister of Transport

Malaysia

MAJ Lp-EN. HLA MYINT SWE
.^Minister of Transport

Union of Myanmar

VICENTE C. RJVERA, JR.
Secretary of Transportation and Communications

Republic of the Philippines

YEOCHEOWTONGv
Minister for Communications and Information Technology

Republic of Singapore



/
SUTHEPTHAUGSUBAN

Minister of Transport and Communications
Kingdom of Thailaj

LE NGOC HOAN
Minister of Transport

Socialist Republic of Vietnam
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အေြခြပစာချuပ်ငယ်(၄) 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအတကွ် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မတှ်ချက်များ 

(Informal Translation Only) 

 အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း(အာဆယီံ)၏အဖွဲဝင်ိုင်ငံများြဖစ်ေသာဘူိုင်းဒါဆုလာမ် 

ိုင်ငံ၊ ကေမာဒးီယားိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနးီရာှးိုင်ငံ၊ လာအိုိုင်ငံ၊ မေလးရာှးိုင်ငံ၊ ြမန်မာိုင်ငံ၊ ဖလိစ်ပိုင်ိုင်ငံ၊ 

စကာပူိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံငှ် ့ ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ (ယခုငှ်ေ့နာင်တငွ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများဟရုည်န်းမည်) 

တိုသည-် 

 ၁၉၉၈ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၆) ရက်ေနတငွ် ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိ၌ လက်မတှ်ေရးထိုးခဲ ့

ေသာ အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်း ကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရး မေူဘာင်သေဘာတစူာချပ် 

(ယခုငှ်ေ့နာင်တငွ်မရူင်းသေဘာတစူာချပ်ဟရုည်န်းမည်)အား ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်သည်အ့ေနြဖင် ့

လည်းေကာင်း၊  

အေြခြပစာချပ်ငယ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အပးီသတ်ိုင် ေရး အေထာက်အပံြ့ဖစ် ေစမည် ့

မရူင်းသေဘာတစူာချပ်၏ အပိုဒ် (၁၁)ငှ် ့(၂၅)တိုအား အသအိမတှ်ြပ၍ လည်းေကာင်း၊ 

 ၁၉၉၈ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၁၆) ရက်ေနတငွ် ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ ဟွိင်းမိ၌ ကျင်းပခဲေ့သာ (၆) 

ကမိ်ေြမာက် အာဆယီံထပိ်သးီေဆးွေးွပွဲတငွ် အာဆယီံေခါင်းေဆာင်များချမတှ်ခဲေ့သာ ဟွိင်း 

လပု်ငန်းစမီံချက်ပါမရူင်းသေဘာတစူာချပ်အား၂၀၀၀ ြပည့်စှ်တငွ် စတင်လပု်ငန်းလည်ပတ်ေဆာင်ရကွ် 

ိုင်ေရးဟသူည် ့ြပဌာန်းချက်အား  ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်သည်အ့ေနြဖင်လ့ည်းေကာင်း၊ 

 စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ေအာက်ပါအတိုင်း သေဘာတညူခီဲပ့ါသည်- 

အပိုဒ် (၁) 

အဓပိ?ါယ်ဖငွ်ဆ့ိုချက် 

ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်အရ- 

 (က) ‘Transit Transport’ ၏အဓပိါယ်မာှ မရူင်းသေဘာတစူာချပ်တငွ် သတ်မတှ်ေဖာ်ြပထား 

သည်အ့တိုင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (ခ) ‘Road Transit Transport Vehicle’ ၏ အဓပိါယ်မာှ အေြခြပစာချပ်ငယ် (၃)တွင် 

သတ်မတှ်ေဖာ်ြပထားသည်အ့တိုင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဂ) ‘Protocol 3’ ဆိုသည်မာှ သေဘာတူစာချပ်အရ ေဆာင်ရကွ်ထားေသာ အေြခြပစာချပ် 

ငယ်(၃)ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အမျိးအစားငှ် ့အေရအတကွ်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 (ဃ) ‘Wheelbase’ ဆိုသည်မာှ ဝန်ိုး(၃)ခပုါေသာ Rigid Motor Vehicle တွင် ေရှဝန်ိုး၏ 

အလယ်ဗဟိုငှ် ့ေနာက်ဆံးု၀န်ိုး၏ အလယ်ဗဟိုကား အကာွအေဝးကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 (င) ‘Maximum permissible gross vehicle weight’ ဆိုသည်မာှ ယာဥ်ေမာင်းသအူပါ အဝင် 

ယာဥ်ေပတငွ် ပါရှိေသာလမူျား၊ ကနု်များအားလံးုပါဝင်သည် ့ အများဆံးုခငွ်ြ့ပိုင် ေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၏ စစုေုပါင်းအေလးချနိ်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

အပိုဒ် (၂) 

အသံးုြပuEိုင်မFနယ်ပယ် 

 မရူင်းသေဘာတူစာချပ်၏အပိုဒ်(၁၁)အရ၊ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ဤအေြခြပစာချပ်ငယ် 

ပါြပဌာန်းချက်များကို ကနု်းလမ်းြဖင့်ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်း ေဆာင်ရကွ်ေနသည် ့

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များတငွ် ကျင်သ့ံးုရန် သေဘာတညူသီည်။ 

အပိုဒ် (၃) 

တာဝန်ဝတIရားများ 

၁။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် မမိတိိုိုင်ငံရှိကနု်းလမ်းငှ့်ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်း 

လပု်ကိုင်ေဆာင်ရကွ်မည်ေ့မာ်ေတာ်ယာဥ်တိုင်းကို အေြခြပစာချပ်ငယ်(၃)တွင် သတ်မတှ်ထားသည် ့

ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်း လပု်ကိုင်ေဆာင်ရကွ်မည်သ့မူျား လိုက်နာရမည် ့ ြပဌာန်း 

ချက် များငှ်အည ီ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မ ညိိင်းေပါင်းစပ်ေရးေကာ်မတ ီ

(NTTCC ) တွင် မတှ်ပံတုင်ေစရမည်။  

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ကနု်းလမ်းြဖင့်ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်ေရး လပု်ငန်းလပု်ကိုင် 

ေဆာင်ရကွ်မည် ့ေမာ်ေတာ်ယာဥ်တိုင်းကို ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်တငွ် အေသးစတိ်သတ်မတှ်ေဖာ်ြပထား 

သည်ေ့မာ်ေတာ်ယာဥ်၏ အတိုင်းအတာ၊ အများဆံးုခငွ်ြ့ပသည်အ့ေလးချနိ်ငှ် ့ ကနု်တန်ချနိ်၊ မးီခိုး 
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ထတု်လတ်မစံန်းငှ် ့အြခားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မတှ်ြပဌာန်းထားချက် 

များငှ် ့ကိုက်ညမီရှိေစရန် ေဆာင်ရကွ်ထားရမည်။ 

အပိုဒ် (၄) 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မတှ်ချက်များ 

၁။ ဤအြခြပစာချပ်ငယ်တငွ် ြပဌာန်းထားသည် ့ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မတှ် 

ချက်များငှ် ့ကိုက်ညမီမရှိေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များကို ကနု်းလမ်းြဖင် ့ိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင် 

ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်ေဆာင်ရကွ်ရန်ခငွ်မ့ြပပါ- 

 (က) ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၏ အများဆံးုခငွ်ြ့ပိုင်သည် ့အတိုင်းအတာ- 

(၁) Rigid Vehicle တွင် အလျား ၁၂.၂ မတီာ  ငှ် ့Articulated Vehicle တွင်  အလျား 

၁၆မတီာ ထက်မပိုရ။ 

(၂) အနံ ၂.၅ မတီာထက်မပိုရ။ 

(၃) အြမင် ့၄.၂ မတီာထက်မပိုရ။ 

(၄) ေနာက်ကိုယ်ထည်အစနွ်းထကွ်မ Rear Overhang (ROH) သည် Wheel Base ၏ 

၆၀% ထက်မပိုရ။ 

(ခ) အများဆံးုခငွ်ြ့ပိုင်သည် ့ကနု်ငှ်ယ့ာဥ်အေလးချနိ် (Gross Vehicle Weight) 

 (၁) Rigid Vehicle - ဝန်ိုး(၃)ေချာင်း -> (၂၁)တန် 

 (၂) Rigid Vehicle - ဝန်ိုး(၄)ေချာင်း -> (၂၅)တန် 

 (၃) Articulated Vehicle- ဝန်ိုး(၄)ေချာင်း -> (၃၂)တန် 

 (၄) Articulated Vehicle- ဝန်ိုး(၅)ေချာင်း -> (၃၆)တန် 

 (၅) Articulated Vehicle- ဝန်ိုး(၆)ေချာင်း -> (၃၈)တန် 
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(ဂ) မးီခိုးထတု်လတ်မ စံသတ်မတှ်ချက် 

 -အတိ်ေဇာမ ှမးီခိုးထတု်လတ်မ -၅၀%(Opacity or Bosch Unit) or 50 HSU 

(ဃ) အြခားသတ်မတှ်ချက်များ 

 (၁) ဘရတိ်စမွ်းရည်  -ဝန်ိုးအေလးချနိ်၏ ၅၀% ထက်မနည်းေစရ။ 

 (၂) ဘရတိ်ဖမ်းစဥ်ေဘးရမ်းမ -ဘယ်(သိုမဟတု်)ညာဘက်သို ၅မီတာ/ 

        ကလီိုမတီာထက်မပိုရ။ 

၂။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအေနြဖင် ့အထက်ေဖာ်ြပပါ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအတကွ် သတ်မှတ်ထားေသာ 

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်စံန်းများအား သေဘာတညူီရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း အချိစာချပ်ဝင် 

ိုင်ငံများ၏ လက်ရှိလမ်းအေြခအေနကို ထည်သ့ငွ်းစဥ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။ သတ်မတှ်ထားေသာ 

လမ်းေကာင်းများ၏ လက်ရှိအေြခအေနကို အားလံးုသရိှိေစိုင်ရန် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများအကား 

လမ်းအေြခအေနဖလယှ်ေရး အစအီစဥ်များကို  ပံမုနှ်ေဆာင်ရကွ်သာွးရမြည်ဖစ်ပးီ ဤအေြခြပစာချပ် 

ငယ်အား စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ချနိ်တငွ် လမ်းများ၏အေြခအေနငှ်က့ိုက်ညေီသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များကိုသာ အသံးုြပရမည်။ ထိုအတူ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများကလည်း အထက်ေဖာ်ြပပါ 

နည်းပညာလိုအပ်ချက်များငှ် ့ ကိုက်ညသီည့်ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ ၀င်ထကွ်သာွးလာိုင်ေစရန် မမိတိို 

သတ်မတှ်ေပးထားေသာ ိုင်ငံြဖတ်သန်းလမ်းေကာင်းများကို အဆင်ြ့မင်တ့င် တည်ေဆာက်ေပးရ 

ပါမည်။ 

အပိုဒ် (၅) 

အေထာက်အထားစာရMက်စာတမ်းများ 

၁။ ကနု်းလမ်းြဖင့်ိုင်ငံြဖတ်သန်း ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်မည် ့ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

သည် ၄င်းြဖတ်သန်းမည် ့ လမ်းေကာင်းတစ်ေလာက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်နယ် 

ေြမအား  ြဖတ်သန်းချနိ်တငွ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားစာရကွ်စာတမ်းများ ယာဥ်ငှ်အ့တ ူ

ပါရှိရမည်- 

 (က) ယာဥ်ငှ်ယ့ာဥ်ပိုင်ရငှ်၏ အချက်အလက်များပါ၀င်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မတှ်ပံတုင် သက် 

ေသခံလက်မတှ် 
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 (ခ) သက်တမ်းရှိ ယာဥ်စစ်ေဆးချက်သက်ေသခံလက်မတှ် (VIC) 

 (ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဥ်သတူစ်ပါးထခိိုက်မအာမခံစာရကွ် 

 (ဃ) ကနု်ပိုလာ 

 (င) ြဖတ်သန်းကနု်များအတကွ် အေကာက်ခနွ်ဆိုင်ရာ အေထာက်အထား 

 (စ) သယ်ယပူိုေဆာင်သ၏ူလိုင်စင် 

၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားစာရကွ်စာတမ်းများကို ၄င်းယာဥ်ြဖတ်သန်းသည် ့စာချပ်ဝင် 

ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းမ ှ စစ်ေဆးလိုက စစ်ေဆးိုင်ေအာင် ေဆာင်ရကွ်ေပးရ 

မည်။ 

၃။ အထက်ပါ စာရကွ်စာတမ်းများအနက်မ ှ အေထာက်အထားတစ်ခခုသုည် တရားမဝင်ဟလုည်း 

ေကာင်း၊ ၄င်းြဖတ်သန်းခံိုင်ငံ၏ ဥပေဒငှ်က့ိုက်ညမီမရှိဟလုည်းေကာင်း၊ သက်တမ်းကနု်ဆံးုေန သည် 

ဟလုည်းေကာင်း၊၄င်းြဖတ်သန်းမည့်စာချပ်ဝင်ိုင်ငံမ ှအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်း (သိုမဟတု်) အာဏာပိုင ်

တစ်ဦးဦးမဆှံးုြဖတ်ပါက အဆိုပါစာရကွ်စာတမ်းကို ဤသေဘာတစူာချပ်အရ အသအိမတှ်ြပမည် 

မဟုတ်ပါ။ 

၄။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားစာရကွ်စာတမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်း 

မှ အဂလပိ်ဘာသာြဖင်(့သိုမဟတု်) အဂလပိ်ဘာသာြပန်ဆိုချက်ပးူတွဲလျက် ထုတ်ေဝေပးရမည်။ 

အပိုဒ် (၆) 

Eိုင်ငံဆိုင်ရာသက်ေသခံအမတှ်အသား 

 ကနု်းလမ်းြဖင် ့ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်ေဆာင်ရကွ်မည် ့ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ 

သည် အြခားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်အတငွ်း ြဖတ်သန်းသာွးလာစဥ်တငွ် လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်ရန် 

တရားဝင်သတ်မတှ်ထားသည် ့ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံဆိုင်ရာသက်ေသခံအမတှ်အသား 

စတစ်ကာကို ယာဥ်၏ေနာက်ဘက်တငွ် သသိာထင်ရာှးစာွ တပ်ဆင်ထားရမည်။ ၄င်းစတစ်ကာသည် 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မတှ်ပံတုင်ထားသည် ့စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအား ိုင်ငံတကာမှ မတှ်မသိရိှိိုင်ေသာ ိုင်ငံကိုယ် 

စားြပ အမတှ်အသားြဖစ်ရမည်။ 
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အပိုဒ် (၇) 

အဖွဲQအစည်းတည်ေထာင်ဖွဲQစည်းမF 

၁။ အာဆယီံပိုေဆာင်ေရးအဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိကးီများ STOM အဖွဲသည် ဤအ ေြခြပစာချပ်ငယ်အား 

ထေိရာက်စာွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးငှ် ့ သက်ဆိုင်သည့် ကစိရပ်အားလံးုကို ေစာင့်ကည်စ့စ်ေဆး 

ြခင်း၊ ြပန်လည်သံးုသပ်ြခင်း၊ ညိိင်းေဆာင်ရကွ်ြခင်းငှ် ့ ကးီကပ်အပု်ချပ်ြခင်းများကို တာဝန်ယ ူ

ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၂။ အာဆယီံပိုေဆာင်ေရးအဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိကးီများ STOM အဖွဲသည် အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးချပ် 

ံးုမတှဆင် ့ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း တိုးတက်မအ ေြခအေနကို 

မရူင်းသေဘာတစူာချပ်၏ အပိုဒ် ၂၉(၂) အရ တည်ေထာင်ဖွဲစည်းထားေသာ ြဖတ်သန်းပိုRေဆာင်မF 

ညSEိFိင်း ေဆာင်ရMက်ေရးဘတု်အဖွဲQ (TTCB) သို ပံမုနှ်တင်ြပသာွးရမည်။ သိုမသှာ ဆက်လက်လပု်ေဆာင် 

ရမည် ့အစအီစဥ်များအား ေဆာင်ရကွ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

၃။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်အရ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ရမည့် အာဆယီံပိုေဆာင်ေရး 

အဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိကးီများ STOM အဖွဲ၏လပု်ငန်းတာဝန်များအတကွ် လိုအပ်သည်လ့ပု်ထံးုလပု်နည်း 

ဆိုင်ရာ ကညူီေထာက်ပံမ့များကို အာဆယီံ အတငွ်းေရးမှးချပ်ံးုမေှဆာင်ရကွ်ေပးရမည်။ 

အပိုဒ် (၈) 

နဂိံးုချuပ်ြပဌာန်းချက်များ 

၁။ အပးီသတ်ပးီသည် ့ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်အား အာဆယီံအေထေွထအွတငွ်းေရးမှးထံသိုေပးပို 

ရမည်ြဖစ်ပးီ ၄င်းမတှဆင် ့အာဆယီံအဖွဲဝင်ိုင်ငံ အသးီသးီသို တရားဝင်မတိမနှ်ြဖန် ေဝေပးသာွးမည။် 

၂။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်ငှ်၄့င်း၏ေနာက်ဆက်တွဲများသည် မရူင်းသေဘာတစူာချပ်ငှ် ့တစ်သား 

တည်း ရှိေစရမည်။ 

၃။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်အား အတည်ြပေကာင်း၊ လက်ခံကျင်သ့ံးု 

ေကာင်းြပန်ကားရမည်။ အဆိုပါအတည်ြပေကာင်း(သို) လက်ခံကျင်သ့ံးုေကာင်း ြပန်ကားစာအား 

အာဆယီံအေထွေထွအတငွ်းေရးမှးထံသို ေပးပိုရမည်ြဖစ်ပးီ ၄င်းထံမတှဆင် ့ အာဆယီံအဖွဲဝင်ိုင်ငံ 

အသးီသးီသို ချက်ချင်းအေကာင်းကားသာွးမည်။ 
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၄။ အာဆယီံ အေထွေထွအတငွ်းေရးမှးထံသို စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအားလံးုမ ှ အတည်ြပေကာင်း           

(သိုမဟတု်)လက်ခံကျင်သ့ံးုေကာင်းကို ြပန်ကားပးီမသှာ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ် စတင်သက်၀င်မည် 

ြဖစ်သည်။ 

၅။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်ငှ် ့ ၄င်း၏ေနာက်ဆက်တွဲများကို ြပင်ဆင်ြဖည်စ့ကွ်လိုပါက စာချပ်ဝင် 

ိုင်ငံအားလံးု၏ သေဘာတညူခီျက်ရရှိမသှာ ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

 အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မ လယွ်ကူေချာေမွေစေရး မေူဘာင်သေဘာတစူာချပ်     

အား  အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန် ဤအေြခြပစာချပ်ငယ် (၄) ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ 

အတကွ် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မတှ်ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအကးီအကဲများ၏ အာဏာလဲ 

အပ်ချက်အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပဂုိလ်များက အသသိက်ေသများေရှေမာှက်တငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲ ့

ကပါသည်- 

 ၁၉၉၉ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်ေနတငွ် ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ ၊ ဟွိင်းမိ၌ အဂလပိ်ဘာသာ 

ြဖင် ့ေရးသားထားသည် ့မရူင်းစာေပတငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲ့ကပါသည်။ 

 

 

 



PROTOCOL 9

DANGEROUS GOODS

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, me
Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the

Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore,
the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member
States of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as

"Contracting Parties");

RECALLING the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation

of Goods in Transit signed on 16 December 1998 in Hanoi, Viet Nam
(hereinafter referred to as "the Agreement");

RECOGNISING that Articles 20 and 25 thereof provide for the
conclusion of implementing Protocols which shall form integral parts of the
Agreement;

NOW, WHEREFORE, the Contracting Parties have agreed as follows:

Article 1
Definition

For the purposes of this Protocol,

(a) "Dangerous Goods", "Means of Transport" and "Transit Transport"
shall have the meanings assigned to them in the Agreement.
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(b) "UN Model Regulations" means the United Nations Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods / Model Regulations.

(c) "ADR" means the European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road.

(d) "Restructured ADR" means the restructured version of the European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road, applicable from 1 July 2001.

(e) "Transit Transport Operators" shall have the meaning assigned to it in
Protocol 3-Types and Quantity of Road Vehicles pursuant to the
Agreement.

Article 2
Scope of Application

Pursuant to Article 20 of the Agreement, the Contracting Parties hereby agree

to apply the provisions of this Protocol to the movement of dangerous goods in

transit transport on designated road (or inter-state highway) transit transport
routes as specified in Protocol 1 of the Agreement.

Articles

Classification

Dangerous goods shall be divided into the following classes/divisions:

Class 1: Explosives

Class 2: Division 2.1 : Flammable gases
Division 2.2 : Non-flammable, non-toxic gases
Division 2.3 : Toxic gases
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Class 3: Flammable liquids and liquid desensitized explosives

Class 4: Division 4.1 : Flammable solids, self-reactive substances and
solid desensitized explosives

Division 4.2 : Substances liable to spontaneous combustion
Division 4.3 : Substances which in contact with water emit

flammable gases

Class 5: Division 5.1 : Oxidizing substances
Division 5.2 : Organic peroxides

Class 6: Division 6.1 : Toxic substances

Division 6.2 : Infectious substances

Class 7: Radioactive material

Class 8: Corrosive substances

Class 9: Miscellaneous substances and articles

Assignment of dangerous goods to the above classes/divisions
shall be made in accordance with Part 2 of the UN Model
Regulations or of the Restructured ADR.

Article 4

Adoption of the UN Model Regulations, ADR and the Restructured ADR

For the purposes of the implementation of this Protocol, the Contracting Parties

hereby agree to adopt the provisions of the UN Model Regulations, ADR and
the Restructured ADR, in particular relating to the following:
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(i) detailed classes and divisions of dangerous goods;
(ii) packaging and labeling of dangerous goods;

(iii) vehicle marking and method of packaging;
(iv) transport document and declaration;
(v) training; and
(vi) precautions against Fire and/or Explosions.

Articles

Permit

1. Transit transport of any goods which falls within any category or

classification as stated in Article 3 and the provisions of Article 4 herein
shall not be carried out by any transit transport operators unless a permit

for such purpose has been issued by the relevant authorities of the
Contracting Parties across whose territory the transit transport passes.

2. Application for the said permit shall be made to the National Transit

Transport Coordinating Committee of the relevant Contracting Party.

3. When an application is made to the National Transit Transport

Coordinating Committee of the relevant Contracting Parry, that National

Transit Transport Coordinating Committee shall liaise with the National
Transit Transport Coordinating Committee of the Contracting Party

across whose territory the transit transport passes.

4. Any permit if not drawn up in English shall be accompanied by a

certified translation in English issued by the relevant competent
authority.
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5. For the avoidance of doubt, the National Transit Transport Coordinating
Committees shall not be deemed to be the approving authority of the
said permit but merely to facilitate and provide liaison between the
applicant and the relevant approving authority.

Article 6
Institutional Arrangements

1. The ASEAN Senior Transport Officials Meeting shall be the responsible

body for the monitoring, review, coordination and supervision of all
aspects relating to the effective implementation of this Protocol.

2. The ASEAN Senior Transport Officials Meeting shall submit, through

the ASEAN Secretariat, regular reports of the progress of
implementation of this Protocol to the Transit Transport Coordinating

Board, for further action.

3. The ASEAN Secretariat shall provide the necessary technical support

and assistance to the ASEAN Senior Transport Officials Meeting in its
functions and responsibilities under this Protocol.

Article?

Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN
who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting
Party.
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2. This Protocol shall supplement and form an integral part of the ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit signed on
16 December 1998 in Hanoi, Viet Nam and, as between the Contracting

Parties to this Protocol, the Agreement and this Protocol shall be ready
and interpreted together as one single instrument

3. This Protocol is subject to ratification or acceptance by the Contracting

Parties. The Instrument of Ratification or Acceptance shall be deposited

with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each

Contracting Party of such deposit.

4. This Protocol shall enter into force upon the deposit of Instruments of

Ratification or Acceptance by all Contracting Parties with the Secretary-

General of ASEAN.

5. Any amendment to the Provisions of this Protocol shall be effected by

consent of all the Contracting Parties.

6. References in this Protocol to the UN Model Regulations, ADR and the

Restructured ADR shall be to the versions of these instruments in

existence as of the date of signature of this Protocol. The applicability of
future revisions or amendments to the UN Model Regulations, ADR and
the Restructured ADR shall be effected by consent of all the Contracting
Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to
sign by their respective Governments, have signed Protocol 9 - Dangerous

Goods to implement the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit.
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DONE at Jakarta, Indonesia on the 20th day of September 2002, in a

single copy in the English language.

For Government of Brunei Darussaiam

PEHIN
Minister of Communications

For the Government of Kingdom of Cambodia

KHY TA1NGLJ
Minister of Public Wotk^and Transport

For the Government of the Republic of Indonesia

AGUM GUMELAR
Minister of Communications

For the Government of the Lao People's Democratic Republic

BOUATHONG VONGLOKHAM
Minister of Communication, Transport, Post and Construction
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For the Government of Malaysia

DATO' SERIJp^iKISJJONG SIK
Minister of Transport

For the Government of the Union of Myanmar

MAJOR GENERAL HLA MYINT SWE
Minister of Transport

For the Government of the/Republic of the Philippines

ARTUROfT. VALDEZ
Undersecretary of Transportation

For the Government of the Republic of Singapore

YEO CHEQS&TONG
Minister for Transport
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For the Go(ve)rnment of Kingdom of Thailand

NIKORN CHAMNONG
Deputy Minister of Transport and Communications

For the Government of the Socialist Republic of y

DR.TRANDOANTHO
Vice Minister of Transport
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အေြခြပစာချuပ်ငယ်-၉ 

ေဘးအ01ရာယ်ရှိေသာ ကနု်ပစ9ည်းများ 

(Informal Translation Only) 

 ဘူိုင်း ဒါဆုလမ်၊ ကေမာဒးီယား၊ အင်ဒိုနးီရာှး၊ လာအို၊ မေလးရာှး၊ ြမန်မာ၊ ဖလိစ်ပိုင်၊ စကာပ၊ူ 
ထိုင်းငှ် ့ ဗယီက်နမ်ိုင်ငံအစရှိသည် ့ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအသင်း၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ (ဤမ ှ

ေနာက်တငွ် ‘စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများ’ဟ ုန်းဆိုမည်) သည်  

ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိတငွ် ၁၉၉၈ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန၌ လက်မတှ်ေရးထိုးခဲေ့သာ 

အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရး မေူဘာင်သေဘာတ ူ စာချပ်အား 
ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်၍လည်းေကာင်း၊(ဤမေှနာက် ‘စာချပ်’ဟုန်းဆိုမည်)  

၄င်းသေဘာတူ စာချပ်၏ အေရးကးီေသာ ကများြဖစ်သည် ့ ေနာက်ဆက်တွဲစာချပ်ငယ်များ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အပးီသတ် ြခင်းအား အေထာက်အပံြ့ဖစ်ေစမည် ့ စာပိုဒ် ၂၀ငှ် ့ ၂၅ တိုကို 
ြပန်လည်အသအိမတှ်ြပ၍လည်းေကာင်း စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ေအာက်ပါအချက်များကို သေဘာတူ 
ကပါသည-် 

အပိုဒ် (၁) 

အဓပိ)ါယ်ဖငွ်ဆ့ိုချက် 

ဤ အေြခြပစာချပ်ငယ်၏ ရည်ရယွ်ချက်များအရ- 

 (က) ‘ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကနု်ပစည်းများ’၊ ‘ပိုေဆာင်ေရးသံးုယာဥ်များ’ ငှ် ့ ‘ိုင်ငံြဖတ်သန်း 
ပိုေဆာင်ေရး’ တို၏ အဓပိါယ်သတ်မတှ်ချက်များသည် မရူင်းစာချပ်ပါ အဓပိါယ် 
သတ်မတှ်ချက်အတိုင်းြဖစ်သည်။ 

 (ခ) ကလုသမဂစံန်း သတ်မတှ်ချက်ဆိုသည်မာှ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကနု်ပစည်းများ 
ပိုေဆာင်ေရးတွင် ကလုသမဂ၏ ေထာက်ခံချက်များငှ် ့ညီတွ်ြခင်းကို ဆိုလိုသည်။ 

 (ဂ) ADR ဆိုသည်မာှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများကို ကနု်းလမ်းြဖင် ့
သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်းငှ် ့စပ်လျဥ်းသည် ့ဥေရာပသေဘာတညူခီျက်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 
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 (ဃ) ‘ြပန်လည်မမွ်းမံထားေသာ ADR’ ဆိုသည်မာှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ 

ပစည်းများကို ကနု်းလမ်းြဖင် ့သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်းငှ်စ့ပ်လျဥ်းသည် ့ဥေရာပသေဘာတူ 
ညခီျက် မေူဟာင်းအား ြပန်လည်မွမ်းမံထားပးီ ၂၀၀၁ ခုစှ်၊ ဇနွ်လ (၁)ရက်မ ှစတင်သံးုစွဲ 
ခဲသ့ည့် ြပင်ဆင်ပးီ မသူစ်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 (င) ‘ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်သမူျား’ ဆိုသည်မာှ ဤစာချပ်၏ အေြခြပ 

စာချပ်ငယ် (၃) ‘ပိုေဆာင်ေရးယာဥ်များ၏ အမျိးအစားငှ်အ့ေရအတကွ်’ တငွ်ပါ၀င်ေသာ 

အဓပိါယ်သတ်မတှ်ချက်အတိုင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

အပိုဒ် (၂) 

အသံးုြပuမ;နယ်ပယ် 

သေဘာတစူာချပ်၏ အပိုဒ်(၂၀)အရ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် အေြခြပစာချပ်ငယ် (၁)ပါ 
သတ်မတှ်ထားေသာ လမ်းေကာင်းများေပတငွ် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများ သယ်ယပူိုေဆာင် 
ြခင်းအား ေဆာင်ရကွ်ိုင်ရန် ဤစာချပ်ငယ်ပါ ေဖာ်ြပချက်များအား သေဘာတညူရီမည်။ 

အပိုဒ် (၃) 

အမျuိးအစားခွဲြခားြခင်း 

ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကနု်ပစည်းများအား ေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားခွဲြခားသတ်မတှ်သည်- 

အမျိးအစား (၁)  ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာပစည်းများ 

အမျိးအစား(၂-၁)  မးီေလာင်လယွ်ေသာဓါတ်ေငွများ 

        (၂-၂)  မးီေလာင်မလယွ်၊ အဆပိ်မြဖစ် ေစေသာဓါတ်ေငွများ 

        (၂-၃)  အဆပိ်ြဖစ်ေစေသာ ဓါတ်ေငွများ 

အမျိးအစား(၃)  မးီေလာင်လယွ်ေသာအရည်များငှ် ့ေပါက်ကွဲမလယွ်ေသာ အရည်များ 

အမျိးအစား(၄-၁) မးီေလာင်လွယ်ေသာအခဲများ၊ကိုယ်တိုင်ဓါတ်ြပိုင်ေသာ 

အရာဝတများငှ် ့ေပါက်ကွဲ မလယွ်ေသာ အစိုင်အခဲများ 
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 (၄-၂)  ေပါက်ကွဲပါကအာံေုထြွပားေစိုင်ေသာဓါတ်ေငွထကွ်လာေစေသာအရာ        

ဝတများ 

 (၄-၃) ေရငှ်ထ့ေိတွပါက မးီေလာင်ေစေသာ ဓါတ်ေငွထကွ်လာိုင်သည် ့
အရာဝတများ 

အမျိးအစား(၅-၁)  ေအာက်ဆဂီျင်ငှ်ဓ့ါတ်ြပိုင်ေသာ အရာဝတများ 

 (၅-၂)  ေအာ်ဂဲနစ်ပါေအာက်ဆိုဒ်များ 

အမျိးအစား (၆-၁)  အဆပိ်အေတာက်ြဖစ်ေစေသာ အရာဝတများ 

 (၆-၂)  ေရာဂါကးူစက်ြပန်ပာွးလယွ်ေသာ အရာဝတများ 

အမျိးအစား(၇)  ေရဒယီိုသတ◌ိ္တကေွစေသာ အရာများ 

အမျိးအစား(၈)  စားေလာင်တတ်ေသာ အရာဝတများ 

အမျိးအစား(၉)  အေထေွထအွရာဝတများငှ် ့ပစည်းများ 

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများ အမျိးအစားသတ်မတှ်ြခင်းအား ကလုသမဂ 
စံန်း သတ်မတှ်ချက် အပိုင်း(၂)သိုမဟတု် ြပန်လည်မမွ်းမံထားေသာ ADR အရေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၄) 

ကလုသမဂDစံE;န်းသတ်မတှ်ချက်၊ ADR Eငှ် ့ြပန်လည်မမွ်းမံထားေသာ ADR များအားလက်ခံြခင်း 

 ဤစာချပ်ငယ်အား အေကာင်ေဖာ်ရန်အတကွ် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများသည် ကလုသမဂစံန်းများ၊ 
ADR ငှ် ့ ြပန်လည်မမွ်းမံထားေသာ ADR ပါြပဌာန်းချက်များကို သေဘာတလူက်ခံရမည်ြဖစ်ပးီ 
အထးူသြဖင် ့ေအာက်ပါ အချက်များကို အေလးထားေဆာင်ရကွ်ရမည်ြဖစ် ပါသည်- 

 (က) ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကနု်ပစည်းများအား အေသးစတိ်အမျိးအစားခွဲြခားြခင်း 

 (ခ) ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများအား ထုပ်ပိုးြခင်းငှ် ့တံဆပိ်ကပ်ြခင်း 

 (ဂ) ယာဥ်ကို အမတှ်အသားြပြခင်းငှ် ့ထပု်ပိုးမနည်းစနစ် 

 (ဃ) ပိုေဆာင်မအတကွ် လိုအပ်ေသာ စာရကွ်စာတမ်းအေထာက်အထားငှ် ့ေကြငာလာ 

၃ 
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 (င) ေလက့ျင်ေ့ပးမများ 

 (စ) မးီေလာင်ြခင်း(ငှ်/့သိုမဟတု်) ေပါက်ကွဲြခင်းတိုကို ကိတင်သတေိပးြခင်း။ 

အပိုဒ် (၅) 

ခငွ်ြ့ပuချက်(ပါမစ်) 

၁။ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ နယ်ေြမအတငွ်း ကနု်စည်ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ရာ၌ အဆိုပါ ိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ 

အာဏာပိုင်မ ှ ခငွ်ြ့ပချက် ‘ပါ မစ်’ မရရှိပါက ကနု်စည်ပိုေဆာင်သမူျားသည် အပိုဒ် (၃)ငှ် ့ (၄)တိုတွင် 
ြပဌာန်းထားေသာ ကနု်စည်များအား သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်း မြပိုင်ပါ။ 

၂။ သက်ဆိုင်ရာ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ အမျိးသားိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ေရး ညိိင်းမေကာ်မတ ီ

(NTTCC)သို     အဆိုပါ ခငွ်ြ့ပမနိ် ‘ပါမစ်’ ေလာက်ထားရမည်။ 

၃။ ထိုသိုေလာက်ထားလာပါက သက်ဆိုင်ရာ (NTTCC) သည်အဆိုပါ ေလာက်ထားသ ူ ကနု်စည် 
ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်လိုေသာစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ (NTTCC) သို ဆက်သယွ်အေကာင်းကားရမည်။ 

၄။ ၄င်းပါမစ်သည် အဂလပိ်စာြဖင် ့ ေရးသားထားြ◌ခင်း မဟတု်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ အဖွဲ 
အစည်းမ ှအဂလပိ်ဘာသာြဖင် ့ဘာသာြပန်ဆိုချက်ကို ပးူတွဲေဖာ်ြပေပးရမည်။ 

၅။ သိုရာတငွ် NTTCC သည် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကနု်ပစည်းများ ြဖတ်သန်းပိုေဆာင်ြခင်းအတကွ် 
ခငွ်ြ့ပမနိ်ပါမစ်ထတု်ေပးခငွ်ရ့ှိေသာ အဖွဲအစည်းမဟတု်ပါ။ ၄င်းသည် ပါမစ်ေလာက်ထားသူငှ် ့  ခငွ်ြ့ပ 
ေပးမည်အ့ာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းအကားညိိင်းဆက်သယွ်ေပးမည် ့အဖွဲအစည်းတစ်ခသုာ ြဖစ်သည်။ 

အပိုဒ် (၆) 

အဖွဲNအစည်းဖွဲNစည်းမ; အစအီစဥ်များ 

၁။ ဤအ ြ◌ေ◌ခြပစာချပ်ငယ်အား ထေိရာက်စာွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးငှ် ့ သက်ဆိုင်သည့် 
ကစိရပ်များအား ေစာင့်ကည်စ့စ်ေဆးြခင်း၊  ြပန်လည်သံးုသပ်ြခင်း၊ ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်ြခင်းငှ် ့ ကးီ 
ကပ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်း ကစိရပ်များအား အာဆယီံပိုေဆာင်ေရး အဆင်ြ့မင်အ့ရာရှိကးီများ အစည်း အ ေဝး 
(STOM) မှ တာဝန်ရှိအဖွဲအစည်း အေနြဖင် ့ေဆာင်ရကွ်သာွးရမည်။ 
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၂။ STOM သည် ဤအေြခြပစာချပ်ငယ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မများအား 
အာဆယီံ အတငွ်းေရးမှးချပ်ံးုမတှဆင် ့ ိုင်ငံြဖတ်သန်းပိုေဆာင်မညိိင်းေဆာင်ရကွ်ေရး ဘတု်အဖွဲ 
(TTCB)သို ပံမုနှ်တင်ြပသာွးရမည်။ 

၃။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ STOM မှ ေဆာင်ရကွ်ေပးရမည် ့ကစိရပ်များ 
အတကွ် လပု်ထံးုလပု်နည်းဆိုင်ရာ အကအူညအီေထာက်အပံမ့ျားအား အာဆယီံအတငွ်းေရးမှးချပ်ံးုမ ှ

ကညူေီဆာင်ရကွ်ေပးရမည်။ 

အပိုဒ် (၇) 

နဂိံးုချuပ်ြပဌာန်းချက်များ 

၁။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်၏ ေနာက်ဆံးုအပးီသတ်အေြခအေနအား အာဆယီံအေထေွထွအတငွ်း 
ေရးမှးထံသို အေကာင်းကားရမြည်ဖစ်ပးီ ၄င်းမတှဆင် ့ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအသးီသးီသို တရားဝင် 
မတိများကို ြဖန်ေဝေပးရမည်။ 

၂။ ဤစာချပ်ငယ်သည် ၁၉၉၈ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနတငွ် ဗယီက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟွိင်းမိ၌ 

လက်မတှ်ေရးထိုးခဲေ့သာ အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မလယွ်ကေူချာေမွေစေရး မေူဘာင် 
သေဘာတညူခီျက်၏ခွဲြခားမရိုင်ေသာ ေနာက်ဆက်တွဲတစ်ခြုဖစ်လာမည်ြဖစ်ပးီ မရူင်းစာချပ်ကးီငှ် ့
ဤစာချပ်ငယ်တိုအား တစ်ခတုည်းေသာ စာချပ်စာတမ်းအြဖစ် သတ်မတှ်၍ အဓပိါယ် ေကာက်ယရူ 

မည်။ 

၃။ ဤစာချပ်ငယ်အားစာချပ်ဝင်ိုင်ငံအားလံးုမအှတည်ြပေကာင်း (သိုမဟတု်) လက်ခံေကာင်း 
ြပန်ကားရမည်။စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ အသးီသးီ၏ လက်ခံအတည်ြပေကာင်းအေကာင်းစာကို အာဆယီံ 
အတငွ်းေရးမှးထံေပးပိုအေကာင်းကားရမြည်ဖစ်ပးီ ၄င်းမတှဆင် ့ အြခားေသာ အဖွဲဝင်ိုင်ငံအသးီသးီ 
သိုချက်ချင်းြပန်လည်အေကာင်းကားသာွးမည်။ 

၄။ စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအားလံးုမ ှ လက်ခံအတည်ြပေကာင်း အာဆယီံအေထေွထွအတွင်းေရးမှးသို 
အေကာင်း ကားပီးမသှာ ဤစာချပ်ငယ် စတင်အသက်ဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ဤအေြခြပစာချပ်ငယ်ပါ ြပဌာန်းချက်များကို ထပ်မံြပင်ဆင်လိုပါက စာချပ်ဝင်ိုင်ငံအားလံးု၏       

သေဘာတညူီချက်ရရှိမသှာ ေဆာင်ရကွ်ိုင်သည်။ 
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၆။ ဤစာချပ်ငယ်တငွ် ကိုးကားထားေသာ ကလုသမဂစံန်းများ၊ ADR ငှ် ့ ြပည်လည်ြပြပင်မမွ်းမံ 
ထားေသာ ADR များသည် စာချပ်ငယ်အား လက်မတှ်ေရးထိုးသည် ့ရက်မစှတင်၍ ယင်းစာချပ် များ၏  

ကိုးကားရာ ‘မူ’ အြဖစ် ရှိရမည်။ ထိုြပင်ကလုသမဂစံန်းများ၊ ADR ငှ် ့ ြပည်လည်ြပြပင်မမွ်းမံ 
ထားေသာ ADRများကို အနာဂတ်ကာလတငွ်ထပ်မံြဖည်စ့ကွ်လိုေသာ အချက်များရှိပါကလည်း   
စာချပ်ဝင်ိုင်ငံ အားလံးု၏   သေဘာတညူခီျက်ငှ်အ့ညဤီအေြခြပစာချပ်ငယ်တငွ် ြပင်ဆင်ြဖည်စ့ကွ် 
ိုင်သည်။ 

အာဆယီံိုင်ငံြဖတ်သန်းကနု်စည်ပိုေဆာင်မ လယွ်ကေူချာေမွေစေရးမေူဘာင်သေဘာတညူခီျက်   
အားအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတကွ် အေြခြပစာချပ်ငယ်(၉)-  ‘ေဘးအETရာယ်ရှိေသာကနု်ပစVည်းများ’         
ကိုသက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအသးီသးီ၏ ခငွ်ြ့ပချက်ြဖင် ့အသသိက်ေသများေရှေမာှက်တငွ် ေအာက်ပါ ပဂုိလ် 
များမ ှလက်မတှ်ေရးထိုးခဲ့ကပါသည်- 

၂၀၀၂ခုစှ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၀)ရက်ေနတငွ် အင်ဒိုနးီရာှးိုင်ငံ ဂျကာတာမိ၌ အဂလပိ်ဘာသာ 

မရူင်းေပတငွ် လက်မတှ်ေရးထိုးခဲ့ကပါသည်။ 

  

 

 

 

 

 

 




