
အာဆီယံတရာားသူက ီားခ ျုပ်မ ာားက ာင်စီ ပဋိညာဉ်စာတမ်ား 

 

နိဒါန်ား 

ဘရူန ိုင််းဒါရိုဆလမ်န ိုငင်၊ံ ကမမဘောဒ ်းယော်းဘိုရင ်န ိုငင်၊ံ အင်ဒ ိုန ်းရ ော်းသမမတန ိုငင်၊ံ လောအ ိုပြည်သူူ့ 

ဒ မ ိုကရက်တစ်သမမတန ိုငင်၊ံ မမလ်းရ ော်းန ိုင်င၊ံ ပြည်မ ောငစ်ိုသမမတပမန်မောန ိုငင်၊ံ ဖ လစ်ြ ိုင် 

သမမတန ိုင်င၊ံ  စကကောြူသမမတန ိုင်ငံ၊   ိုင််းဘိုရင န် ိုင်ငနံ င  ် ဗ ယက်နမ်ဆ ိုရ ယ်လစ်သမမတန ိုင်ငံတ ိုို့မ  

တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်မ ော်းသည် - 

အောဆ ယံအဖွ ွဲ့ဝင်န ိုငင်မံ ော်း၏ တရော်းမရ်းကဏ္ဍမ ော်းအကကော်းတွင် အပြန်အလ န် ြူ်းမြါင််း 

မဆောငရ်ွက်မှု၊ ခ စ်ကကညရ်င််းန  ်းမှု၊ န ်းလည်မှုမ ော်းမ တစ်ဆင ် အောဆ ယံမဒသတွင််းတွင် 

ဒ မ ိုကမရစ စနစ်မတောင ်တင််းခ ိုင်မောမစရန်၊ မကောင််းမွန်သည ် အိုြ်ခ ျုြ်မှု ပမင ်မော်းလောမစရန်၊ 

တရော်းဥြမဒစ ို်းမ ို်းမရ်း အမပခခံမူမ ော်း ဖွံွဲ့ဖဖ ျု်းတ ို်းတက်မစရန် ဖင မ််းခ မ််းတည်ဖင မ်ဖြ ်း သောယော 

ဝမပြောလောမစရန် ဆနဒရ  ကက၍လည််းမကောင််း၊ 

၂၀၁၃ ခိုန စ် ကသဂိုတ်လ ၂၃ ရက်မနို့တွင်တည်မ ောငခ်  ဖြ ်း ၂၀၁၇ ခိုန စ် ဇန်နဝါရ လ ၁၉ ရက် 

မနို့တွင် အောဆ ယံြဋ ညောဉ်စောတမ််း၊ မန က်ဆက်တွ -၂ အရ အောဆ ယံန င ်ဆက်နွယ်သည ် 

အဖွ ွဲ့အစည််းအပဖစ် အသ အမ တ် ပြျုပခင််းခံရသည ် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  

(မကောငစ် ) (ယခင် အောဆ ယံ တရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်း အစည််းအမဝ်းဟိုမခေါ်တွင်သည ်) ၏ 

မအောငပ်မင်မှုမ ော်းက ို မက နြ်အော်းရစွော အသ အမ တ်ပြျု၍ လည််းမကောင််း၊ 

အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  ြဋ ညောဉ်၏ ဥြမဒဆ ိုင်ရောန င ် ဖွ ွဲ့စည််းမှုဆ ိုငရ်ော 

မူမဘောင်က ို ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််းပဖင  ် ူမ ောငရ်န် ဆံို်းပဖတ်ကကသည်။ 

ဤက စစအလ ိုို့င ော အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းသည် စင်ကောြူန ိုင်ငံ၌ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်း 

ခ ျုြမ် ော်းမကောငစ် ၏ (၆) ကက မ်မပမောက်အစည််းအမဝ်းတွင် စိုစည််းမတွွဲ့ဆံိုကကလ က် ဤြဋ ညောဉ် 

စောတမ််းအော်း သမဘောတူခ မ တ်ကကြါသည်။ 

 

အခန်ား (၁)   ရည်ရွယ်ခ  ်မ ာား 

အပိိုဒ ်(၁) 

က ာငစ်ီ၏ ရည်ရွယ်ခ  ်မ ာား 

မကောင်စ ၏ ရညရ်ွယ်ခ က်မ ော်းမ ော - 

(က) အောဆ ယံအဖွ ွဲ့ဝင်န ိုငင်မံ ော်း၏ တရော်းစ ရင်မရ်းကဏ္ဍမ ော်းအကကော်း အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရော 

ြူ်းမြါင််းမဆောင်ရွက်မှု န င ် မဒသတွင််း စည််းလံို်းည ညတွ်မှုက ို   န််းသ မ််းပမြှင ်တင်ရန် 



                          

  

(ခ) အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းအခ င််းခ င််း ဘံိုပြသန မ ော်းအမြေါ် အပမင်ခ င််း ဖလ ယ်ရန် 

န င  ်အမတွွဲ့အကကံျုမကောင််းမ ော်း မဝမျှန ိုင်ရန်အတွက် ြံိုမ န်မတွွဲ့ဆံိုမဆွ်းမနွ်းရန် 

(ဂ) မဒသတွင််းစ ်းြွော်းမရ်းဖွံွဲ့ဖဖ ျု်းတ ို်းတက်ရန်အလ ိုို့င ော အောဆ ယံ၏ ဥြမဒမူမဘောင်က ို ပမြှင ်တင် 

န ိုငရ်န်အတွက် တရော်းစ ရင်မရ်းဆ ိုင်ရော ြူ်းမြါင််းမဆောငရ်ွက်မှုမ ော်းက ို လွယ်ကူမခ ောမမွွဲ့မအောင် 

မဆောငရ်ွက်ရန် 

(ဃ) အောဆ ယံန ိုငင်မံ ော်းရ   တရော်းစ ရင်မရ်းကဏ္ဍမ ော်း၏ စွမ််းမဆောငရ်ည်အတွက် အ ူ်းအော်း ပဖင ် 

တရော်းဥြမဒစ ို်းမ ို်းမရ်း  န််းသ မ််းမှုန င ် နည််းြညောြ ိုင််းဆ ိုင်ရော တရော်းစ ရင်မရ်း မလ က င ် 

သငက်ကော်းမြ်းမှုမ ော်းတွင် ြူ်းမြါင််းမဆောင်ရွက်ရန် 

 

အခန်ား (၂)   အဖ  ွဲ့ဝငဖ်ဖစ်ဖခင်ား 

အပိိုဒ ်(၂) 

က ာငစ်ီအဖ  ွဲ့ဝငမ် ာား 

အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ တွင ် ဘရူန ိုင််းဒါရိုဆလမ်န ိုငင်၊ံ ကမမဘောဒ ်းယော်းဘိုရင ် 

န ိုငင်၊ံ အင်ဒ ိုန ်းရ ော်းသမမတန ိုငင်၊ံ လောအ ိုပြည်သူူ့ဒ မ ိုကရက်တစ်သမမတန ိုငင်၊ံ မမလ်းရ ော်းန ိုင်ငံ၊ 

ပြည်မ ောင်စိုသမမတပမန်မောန ိုင်င၊ံ ဖ လစ်ြ ိုင်သမမတန ိုငင်၊ံ  စကကောြသူမမတန ိုငင်၊ံ   ိုင််းဘိုရင န် ိုင်ငံ 

န င  ်ဗ ယက်နမ်ဆ ိုရ ယ်လစ်သမမတန ိုင်ငတံ ိုို့မ  တရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်း ြါဝင်ရမည်။ 

 

ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််းတွင် “တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်” ဟူသည ် စကော်းရြ်သည် အောဆ ယံအဖွ ွဲ့ဝင် 

န ိုငင်အံသ ်းသ ်းရ   အပမင ်ဆံို်းမသော တရော်းစ ရင်မရ်းအဖွ ွဲ့အစည််း၏ အကက ်းအက က ို ရညည်ွှန််း ပခင််း 

ပဖစ်ရမည်။ 
 

အပိိုဒ ်(၃) 

အခ င ်အကရားနှင  ်တာဝန်မ ာား 

၁။ အဖွ ွဲ့ဝင်မ ော်းသည် ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််းအရ တူည သည ် အခွင ်အမရ်းန င ် တောဝန်မ ော်း 

ရ  ရြါမည်။ 

၂။ တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်မ ော်းအမနပဖင ် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ ၏ မပဖရ င််း 

ဆံို်းပဖတ်ခ က်မ ော်း၊ န ်းလည်မှုစောချွန်လွှောမ ော်း၊ သမဘောတူည ခ က်မ ော်းန င ် ဆံို်းပဖတ်ခ က်မ ော်းက ို 

  မရောက်စွော အမကောင်အ ည်မဖောရ်န် လ ိုအြ်သည ် အစ အမံအော်းလံို်းက ို မဆောငရ်ွက်ရမည်။ 

၃။ တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်မ ော်းသည်  အစ ရင်ခံစောမ ော်း၊ အဆ ိုပြျုခ က်မ ော်း၊ မလ လောမှုမ ော်း 

တငသွ်င််းပခင််းန င ် အပခော်းမသောက စစမ ော်းက ို မဆောင်ရွက်ရော၌ အြ ိုဒ် (၁၁) အရ ဖွ ွဲ့စည််း 

တည်မ ောင် ော်းသည ် လိုြ်ငန််းအဖွ ွဲ့မ ော်း၏ လိုြ်ငန််းမဆောင်တောမ ော်းက ို လွယ်ကူမခ ောမမွွဲ့ 

မစမအောင ်အမကောင််းဆံို်း ကက ျု်းြမ််းမဆောင်ရွက်ရမည်။ 



                          

  

အပိိုဒ ်(၄) 

အဖ  ွဲ့ဝင်သစ်မ ာား လ ်ခံဖခင်ား 

၁။ ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််းက ို ပြဋ္ဌောန််းဖြ ်းမန က် အောဆ ယံန ိုင်ငအံပဖစ် ဝငခ်ွင ်ရရ   ော်းသည ် 

န ိုငင်တံ ိုင််း၏ တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်မ ော်းသည် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ သ ိုို့ ဝင်ခွင ် 

ရ  မစရမည်။ 

၂။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ သ ိုို့ အဖွ ွဲ့ဝင်အပဖစ် ဝငခ်ွင ်အတွက် မရ်းသော်း 

မလျှောက် ော်းလွှောက ို အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  ဥကကဋ္ဌ ံ လ ြ်မူလ က် အောဆ ယံ 

တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းသ ိုို့ တင်သွင််းရမည်။ 

၃။ မရ်းသော်းမလျှောက် ော်းလွှောန င ်အတူ ပဖစ်န ိုင်သမျှ မအောက်ြါစောရွက်စောတမ််းမ ော်း 

ြါရ  ရမည် - 

(က) မလျှောက် ော်းသူ တရော်းသကူက ်းခ ျုြ် တည်ရ  သည ် တရော်းရံို်းတည်မ ောင်ဖွ ွဲ့စည််းမှု၊ အဆ ိုြါ 

မလျှောက် ော်းသူ တရော်းသူကက ်းခ ျုြ်အော်း ခနိ်ု့အြ်မှု၊  ရော ်ူးအဆင ်အတန််းန င ် ြတ်သက်သည ် 

ဥြမဒ စောမ တ်စောတမ််းမ ော်း 

(ခ) မလျှောက် ော်းသူ တရော်းသကူက ်းခ ျုြ် တည်ရ  သည ် တရော်းရံို်းစ ရင်ြ ိုငခ်ွင ် သမဘောသဘောဝ န င ် 

အတ ိုင််းအတောက ို မဖေ်ာပြသည ် စောတမ််းအမ တ်အသော်းမ ော်း 

(ဂ) ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််းြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ို လက်ခံမကကောင််း မလျှောက် ော်းသူ 

တရော်းသကူက ်းခ ျုြ် က ိုယ်တ ိုင်လကမ် တ်မရ်း  ို်းလ က် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  

ဥကကဋ္ဌ ံသ ိုို့ တငသွ်င််းသည ် စော 

၄။ ယင််းမလျှောက်လွှောန င ် လ ိုအြ်သည ် စောရွက်စောတမ််းမ ော်းက ို လက်ခံရရ  ဖြ ်းမန က် 

အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  ဥကကဋ္ဌသည် အဖွ ွဲ့ဝင်မ ော်းအော်းလံို်းသ ိုို့ ယင််းစောရွက် 

စောတမ််းမ ော်း၏ မ တတ မ ော်းက ို ပဖနို့မ်ဝရမည်။ 

၅။ အဖွ ွဲ့ဝင်အပဖစ် ဝငခ်ွင ်ပြျုရန်က ို အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောငစ် က ဤြဋ ညောဉ် 

စောတမ််း အြ ိုဒ်(၆) တွင် သတ်မ တ် ော်းသည ် နည််းလမ််းအတ ိုင််း ဆံို်းပဖတ်ရမည်။ 

 

အပိိုဒ ်(၅) 

အဖ  ွဲ့ဝင်အဖဖစ်မှ နိုတ်ထ  ်ဖခငာ်း 

 

၁။ အဖွ ွဲ့ဝင်တစ်ဦ်းသည် မည်သည ်အခ  န်၌မဆ ို အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ မ  

၎င််းအမနပဖင ် နိုတ် ွက်လ ိုမကကောင််း အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောငစ်  ဥကကဋ္ဌသ ိုို့ 

မရ်းသော်း ော်းသည ် အမကကောင််းကကော်းစောပဖင ် တရော်းဝင်မကကညောန ိုင်သည်။ 

၂။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  ဥကကဋ္ဌသည် အဆ ိုြါ နိုတ် ွက်လ ိုမကကောင််း 

မကကပငောခ က်က ို အဖွ ွဲ့ဝင်အော်းလံို်းသ ိုို့ အမကကောင််းကကော်းအသ မြ်းရမည်။ 



                          

  

အခန်ား (၃)    ဆံိုားဖဖတ်ခ  ်ခ မှတ်ဖခငာ်း 
 

အပိိုဒ ်(၆) 

ည နိိှိုငာ်းတိိုငပ်င်ဖခငာ်းနှင  ်တူညီဆနဒယူဖခငာ်း 

၁။ အမပခခံစည််းမ ဉ််းအပဖစ်၊ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောငစ် တွင် ဆံို်းပဖတ်ခ က် 

ခ မ တ်ပခင််းသည် ညြှ န ှုင််းတ ိုင်ြင်ပခင််းန င ် တူည ဆနဒယပူခင််းတ ိုို့အမြေါ်တွင် အမပခပြျုရမည်။ 

၂။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  အစည််းအမဝ်းတစ်ရြ်က ို အဖွ ွဲ့ဝငတ်စ်ဦ်းဦ်းက 

မတက်မရောက်ပခင််းမကကောင ် အစည််းအမဝ်းတွင ်အဖွ ွဲ့ဝင်မ ော်းက တူည ဆနဒပဖင ် မပဖရ င််းဆံို်းပဖတ် 

ခ က်တစ်ရြ်ရြ်က ို မခ မ တ်န ိုင်ပခင််း မပဖစ်မစရ။ သ ိုို့ရောတွင် ယင််းသ ိုို့ ခ မ တ်လ ိုက်သည ် 

မပဖရ င််းဆံို်းပဖတ်ခ က်တစ်ရြ်အမြေါ် အဖွ ွဲ့ဝင်အော်းလံို်း၏ တူည ဆနဒရရ  မ သော အတည်ပဖစ်မစ 

ရမည်။ 

အခန်ား (၄)     အစည်ားအကဝားမ ာား 

 

အပိိုဒ်(၇) 

အာဆီယံတရာားသူက ီားခ ျုပ်မ ာားက ာင်စီ၏ အစည်ားအကဝားမ ာား 

 

၁။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ သည် အဖွ ွဲ့ဝင်န ိုငင်မံ ော်းက တူည ဆနဒပဖင ် 

ဆံို်းပဖတ်သည ်အခ  န်ကောလန င ် မနရောတ ိုို့တွင် ရ ို်းရ ို်းြံိုမ န်အစည််းအမဝ်းမ ော်းက ို က င််းြရမည်။ 

၂။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ သည် မည်သည ်က စစရြ်အတွက်မဆ ို အ ူ်း 

အစည််းအမဝ်းမ ော်းက ိုလည််း က င််းြရန် မခေါ်ယူန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ား (၅)     အိုပ်ခ ျုပ်မှိုနှင ် လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ား 
 

အပိိုဒ်(၈) 

က ာငစ်ီ ဥ ကဋ္ဌ 

၁။ မကောင်စ ၏ ဥကကဋ္ဌ (ဥကကဋ္ဌ ဟိုမခေါ်တွင်သည ်) က ို အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်း 

မကောင်စ  ရ ို်းရ ို်း ြံိုမ န်အစည််းအမဝ်း စတင်က င််းြခ  န်တွင် အမ ော်းသမဘောဆနဒပဖင ် မရွ်းခ ယ် 

ရမည်ပဖစ်ဖြ ်း ယင််း၏သက်တမ််းသည် မရွ်းခ ယ်တင်မပမြှောက်သည ် မနို့ရက်မ  မန က် ြ် 

ရ ို်းရ ို်းြံိုမ န်အစည််းအမဝ်းတွင် မန က ်ြ ် ဥကကဋ္ဌအသစ်အော်း မရွ်းခ ယ်ဖြ ်းသည်အ   ပဖစ်မစ 

ရမည်။ 

၂။ ဥကကဋ္ဌသည် - 

(က) မကောင်စ န င ် န  ်းနွယ်ဆက်စြ်မနသည ် က စစရြ်အော်းလံို်းအတွက် မကောင်စ က ို က ိုယ်စော်းပြျု 

မစရမည်။ 



                          

  

(ခ) မကောင်စ ၏ က စစရြ်မ ော်းန င ်စြ်လ ဉ််း၍ မကောင်စ ဥကကဋ္ဌအပဖစ်ပဖင ် အပခော်းမသောန ိုင်ငမံ ော်း၊  

လူြိုဂ္ ျုလ်မ ော်း၊ အဖွ ွဲ့အစည််းမ ော်းန င  ်စောမရ်းသော်းဆက်သွယ်ရမည်။   

(ဂ) မကောင်စ က ခ မ တ်လ ိုက်သည ် မပဖရ င််းဆံို်းပဖတ်ခ က်မ ော်းန င ်အည  မဆောငရ်ွက်ရမည်။ 

  ိုို့ပြင် 

(ဃ) မပဖရ င််းဆံို်းပဖတ်ခ က်တစ်ရြ်န င ် ြတ်သက်ပခင််းမရ  မသော မည်သည ်က စစရြ် န င စ်ြ်လ ဉ််း 

၍ပဖစ်မစ အပခော်းမသောတရော်းသကူက ်းခ ျုြ်မ ော်းန င ် ညြှ န ှုင််းတ ိုင်ြင်၍ တူည ဆနဒပဖင ် ဆက်လက် 

မဆောငရ်ွက်ရမည်။ 

၃။ ဥကကဋ္ဌသည် အမကကောင််းက စစတစ်ရြ်ရြ်မကကောင ် မသန်မစွမ််းပဖစ်လျှင်ပဖစ်မစ၊ သ ိုို့တည််း 

မဟိုတ် ယင််း၏ တောဝန်ဝတတရော်းမ ော်းက ို မမဆောင်ရွက်န ိုင်မတော လျှင်ပဖစ်မစ ယခင် ဥကကဋ္ဌ အပဖစ် 

တောဝန်ယူ မ််းမဆောင်ခ  သည ် အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုင်င၏ံ တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်သည် ဥကကဋ္ဌတောဝန်က ို အဆ ိုြါ 

အရည်အခ င််းြ က်ယွင််းမှုအော်း မပဖရ င််းဖြ ်းသည ် အခ  န်အ  မသောလ်ည််းမကောင််း 

သ ိုို့တည််းမဟိုတ် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ က မန က် ြ ် ဥကကဋ္ဌသစ်အော်း 

မရွ်းခ ယ်ဖြ ်းသည ်အခ  န်   မသေ်ာလည််းမကောင််း ဖြ ်းမပမောက်မအောင ်မဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၄။ ဥကကဋ္ဌအပဖစ် မဆောင်ရွက်လ က်ရ  သည ် အောဆ ယံအဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်တံစ်န ိုင်ငံ၏ တရော်းသကူက ်း 

ခ ျုြ ် အမပြောင််းအလ ပဖစ်ြါက တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်အသစ်သည် က န်ရ  မသော ဥကကဋ္ဌသက်တမ််း 

အတွက် ဥကကဋ္ဌရော ူ်းတောဝန်က ို အလ ိုအမလ ောက်  မ််းမဆောင်ရမည်။ 

 

အပိိုဒ ်(၉) 

အာဆီယံတရာားသူက ီားခ ျုပ်မ ာားက ာင်စီ အတ င်ားကရားမှ ားရံိုားနှင ် ဆ ်သ ယ်ကရားအရာရိှမ ာား 

၁။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ ၏ အမရ်းက စစမ ော်းက ို မဆောင်ရွက်ရောတွင် 

တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ န င ် ဥကကဋ္ဌအော်း အိုြ်ခ ျုြ်မှုမရ်းရော ြံ ြ ို်းကူည မှုမ ော်း မြ်းန ိုငရ်န် 

အတွက် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  အဖမ တမ််းအတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းတစ်ရြ်  ော်းရ   

ရမည်။  

၂။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ သည် သတ်မ တ် ော်းသည ် အခ  န်ကောလတစ်ခို 

အတွက် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်း အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းက ို လက်ခံဖွင ်လ စ်မည ် အဖွ ွဲ့ဝင် 

န ိုငင်တံစ်န ိုင်ငကံ ို အမ ော်းသမဘောဆနဒပဖင ် မရွ်းခ ယ်ရမည်။ 

၃။ တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်တ ိုင််းသည် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  အတွင််းမရ်းမ  ်း 

ရံို်းန င ် မ မ အကကော်း ဆက်သွယ်မဆောင်ရွက်မှုမ ော်းက ို ပြျုလိုြ်န ိုငရ်န် ဆက်သွယ်မရ်းအရောရ   

တစ်ဦ်းက ို ခနို့်အြ် ော်းရ  ရမည်။ 

၄။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းတွင် အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်ံမ ော်းမ  

ဆက်သွယ်မရ်းအရောရ  အော်းလံို်း ြါဝင်မစရမည်။ 



                          

  

၅။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းက ို ဖွင ်လ စ် ော်းရ  သည ် 

န ိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်မရ်းအရောရ  သည် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ တွင် အတွင််းမရ်းမ  ်း 

အပဖစ်လည််းမကောင််း၊ မကောင်စ ဥကကဋ္ဌရ  သည ် န ိုငင်ံ၏ ဆက်သွယ်မရ်းအရောရ  သည် ဒိုတ ယ 

အတွင််းမရ်းမ  ်းအပဖစ်လည််းမကောင််း မဆောငရ်ွက်ရမည်။ 

၆။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းသည် ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််း 

အြ ိုဒ ် ၁၁ အရ မကောင်စ က ခ မ တ် ော်းသည ် လိုြ် ံို်းလိုြ်နည််းမ ော်း (လိုြ် ံို်းလိုြ်နည််းမ ော်း) 

န င အ်ည  အ ်းမမ်းလ်လ ြ်စောတစ်ရြ်န င ် စောမြ်းစောယူဆက်သွယ်ရမည ် လ ြ်စောတ ိုို့က ို  ော်းရ  ရ 

မည်။ 

၇။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းသည် ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််း 

န င  ်လိုြ် ံို်းလိုြ်နည််းမ ော်းန င ်အည  မဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၈။ အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းအော်း လက်ခံဖွင ်လ စ်သည ် 

အဖွ ွဲ့ဝင်န ိုငင်ံအမနန င ် အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်း၏ လိုြ်ငန််းမ ော်းမဆောင်ရွက်ရောတွင် ကိုန်က သည ် 

စရ တ်စကအော်းလံို်းက ို က ခံရမည်။ 

 

အပိိုဒ ်(၁၀) 

ပဋိညာဉ်စာတမ်ားအာား ဖပငဆ်င်ခ  ်မ ာား 

၁။ မည်သည ်အဖွ ွဲ့ဝငက်မဆ ို ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််းအမြေါ် ပြင်ဆင်ခ က်မ ော်း အဆ ိုပြျုန ိုင် 

သည်။  

၂။ အဆ ိုပြျု ော်းသည ် ြဋ ညောဉ်စောတမ််းပြင်ဆငခ် က်မ ော်းက ို အောဆ ယံတရော်းသကူက ်းခ ျုြ် 

မ ော်းမကောင်စ  ရ ို်းရ ို်းြံိုမ န် သ ိုို့တည််းမဟိုတ် အ ူ်းအစည််းအမဝ်းတွင် မကောင်စ ၏ အဆံို်းအပဖတ် 

က ို ရယူရန်အတွက် အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းသ ိုို့ တင်သွင််းရမည်။ 

၃။ မကောင်စ ၏ တူည ဆနဒအရ သမဘောတူည ခ  သည ် ြဋ ညောဉ်စောတမ််းပြင်ဆင်ခ က် 

တစ်ရြ်သည် မကောငစ် က ဆံို်းပဖတ်သည ် မနို့ရက်တွင် အတည်ပဖစ်မစရမည်။ 

၄။ မကောင်စ တွင ် အဖွ ွဲ့ဝင်ပဖစ်မှုသည် အောဆ ယံအဖွ ွဲ့ဝင်န ိုင်ငံအမ ော်းစိုအမြေါ် က ိုယ်စော်းပြျု 

ပခင််း မရ  မတော သည ်အခါ မကောင်စ သည် ယင််း၏အမည်က ို မပြောင််းလ ရန်မသေ်ာလည််းမကောင််း 

ဖ က်သ မ််းရန်မသော်လည််းမကောင််း ဆံို်းပဖတ်န ိုင်သည်။ 

 

အပိိုဒ ်(၁၁) 

လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားမ ာား 

မကောင်စ သည် ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််း၏ အစ တ်အြ ိုင််းတစ်ရြ်ရြ် န င ်စြ်လ ဉ််း၍ပဖစ်မစ 

သ ိုို့တည််းမဟိုတ် ယင််းနယ်ြယ်အတွင််းရ   လိုြ်ငန််းတစ်ရြ်ရြ်အမြေါ် မဆောငရ်ွက်ခ က် 



                          

  

သ ိုို့တည််းမဟိုတ် တောဝန်တစ်ရြ်ရြ် န င စ်ြ်လ ဉ််း၍ပဖစ်မစ လိုြ် ံို်းလိုြန်ည််းမ ော်းက ို 

ပြဋ္ဌောန််းန ိုင်သည် သ ိုို့တည််းမဟိုတ် ယင််းလိုြ် ံို်းလိုြ်နည််းမ ော်းက ို  ပြငဆ်ငန် ိုငသ်ည်။  
 

အပိိုဒ ်(၁၂) 

အဖခာားအဖ  ွဲ့အစည်ားမ ာား  ပါဝငက်ဆာင်ရွ ်ဖခင်ား 

မကောင်စ သည် တူည ဆနဒပဖင ် သမဘောတူည  ော်းသည ် အတ ိုင််းအတောအရ ြိုဂ္ ျုလ် တစ်စံို 

တစ်မယောက်အော်း အစည််းအမဝ်းမ ော်းသ ိုို့ ဖ တ်ကကော်းန ိုငသ်ည်။  
 

အပိိုဒ်(၁၃) 

လိုပ်ငန်ားဆိိုင်ရာ ဘာသာစ ာား 

အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ ၏ လိုြ်ငန််းဆ ိုင်ရော ဘောသောစကော်းမ ော အဂကလ ြ် 

ဘောသောစကော်း ပဖစ်သည်။ 
 

အပိိုဒ်(၁၄) 

က ာငစ်ီ၏ အမှတ်တံဆိပ်  

အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ ၏ အမ တ်တံဆ ြ်က ို မအောကြ်ါအတ ိုင််း သတ်မ တ် 

သည် - 

      
 

အခန်ား (၆)   လိုပ်ငန်ားအဖ  ွဲ့မ ာား 
 

အပိိုဒ်(၁၅) 

လိုပ်ငန်ားအဖ  ွဲ့မ ာား 

၁။ မကောင်စ သည် ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််း၏ အြ ိုဒ်(၁) တွင် ြါရ  သည ်အတ ိုင််း မကောင်စ ၏ 

ရညရ်ွယခ် က်မ ော်းက ို ပဖည ်ဆည််းန ိုင်ရန် သ ်းသနို့် လိုြ်ငန််းစ မံခ က်မ ော်းအတွက် လိုြ်ငန််းအဖွ ွဲ့ 

မ ော်းက ို  ူမ ောငန် ိုင်သည်။ 

၂။ လိုြ်ငန််းအဖွ ွဲ့တ ိုင််းတွင် အောဆ ယံအဖွ ွဲ့ဝင်န ိုငင်မံ ော်းရ   တရော်းစ ရင်မရ်းကဏ္ဍမ ော်းမ  

က ိုယ်စော်းလ ယ်မ ော်း ြါဝငမ်စရမည်ပဖစ်ဖြ ်း အဆ ိုြါက ိုယ်စော်းလ ယ်မ ော်းက မ မ တ ိုို့  မ  တစ်ဦ်းက ို 

အဆ ိုြါလိုြ်ငန််းအဖွ ွဲ့ဥကကဋ္ဌ (လိုြ်ငန််းအဖွ ွဲ့ ဥကကဋ္ဌ) အပဖစ် မရွ်းခ ယ်ရမည်။ 

၃။ လိုြ်ငန််းအဖွ ွဲ့တ ိုင််းသည် အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြမ် ော်းမကောငစ် က သမဘောတူ ော်း 

သည ် အဖွ ွဲ့၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ော်းအတ ိုင််း အစ ရင်ခံစောမ ော်း၊ အဆ ိုပြျုခ က်စောတမ််းမ ော်း၊ မလ လောမှု  



                          

  

မ ော်းန င  ် အပခော်းမသောက စစရြ်မ ော်းက ို ယင််းတ ိုို့၏ လိုြ်ငန််းလမ််းညွှန်ခ က်မ ော်းအတွင််းမ  

မဆောငရ်ွက်ရမည်။ 

၄။ လိုြ်ငန််းအဖွ ွဲ့တစ်ခိုခ င််းစ ၏ ဥကကဋ္ဌသည် အောဆ ယံအတွင််းမရ်းမ  ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ  

အတွင််းမရ်းမ  ်းရံို်းသ ိုို့ ယင််းတ ိုို့အဖွ ွဲ့၏တ ို်းတက်မှု မန ကဆ်ံို်းအမပခအမနမ ော်းက ို အဖမ မပြတ် 

တငပ်ြရမည်ပဖစ်ဖြ ်း အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ ၏ ရ ို်းရ ို်းြံိုမ န်အစည််းအမဝ်း 

သ ိုို့တည််းမဟိုတ် အ ူ်းအစည််းအမဝ်းမက င််းြမ  ပြငဆ်င်ရောတွင ်အနည််းဆံို်းတစ်လ ကက ျုတင်၍ 

သက်ဆ ိုငရ်ော အစ ရင်ခံစောမ ော်း၊ အဆ ိုပြျုခ က်မ ော်း၊ မလ လောမှုမ ော်းန င  ်အပခော်းမသော က စစရြ်မ ော်းက ို 

မြ်းြ ိုို့ရမည်။ 

 

အခန်ား (၇)   အပပာီးသတ်ဖပဋ္ဌာန်ားခ  ်မ ာား 

အပိိုဒ်(၁၆) 

လ ်မှတ်ကရားထိိုားဖခငာ်းနှင ် အာဏာသ ်ကရာ ဖ်ခင်ား 

ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််းသည် မကောင်စ အဖွ ွဲ့ဝင်အော်းလံို်းက လက်မ တ်မရ်း  ို်းသည ်မနို့တွင ် စတင် 

အောဏောသက်မရောကမ်စရမည်။ 

အပိိုဒ်(၁၇) 

ဥပကဒက  ာင်ားအရဆ ်လ ်တည်ရိှကနမှို 

၁။ ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််း အတည်မပဖစ်မ ကတည််းက အက  ျု်းသက်မရောကမ်ှုရ  ဖြ ်းပဖစ်သည ် 

အောဆ ယံတရော်းသူကက ်းခ ျုြ်မ ော်းမကောင်စ က မဆောင်ရွက်ခ  သည ် မပဖရ င််းဆံို်းပဖတ်ခ က်မ ော်း၊ 

န ်းလည်မှုစောချွန်လွှောမ ော်း၊   သမဘောတူည ခ က်မ ော်းန င  ် ဆံို်းပဖတ်ခ က်မ ော်းသည် ဆက်လက်၍ 

အတညပ်ဖစ်မစရမည်။ 

၂။ ယင််းစောခ ျုြ်စောတမ််းမ ော်းန င  ် ဤြဋ ညောဉ်စောတမ််းအကကော်းတွင် အခါအော်းမလ ောစ်ွော 

ပြျုလိုြ် ော်းသည ် ပြင်ဆင်ခ က်မ ော်းအြါအဝင် မရ ွဲ့မန ကည် ညွတ်မှုမရ  ြါက ဤြဋ ညောဉ် 

စောတမ််းကသော လွှမ််းမ ို်း၍ အတညပ်ဖစ်ရမည်။ 
 

အောဆ ယံအဖွ ွဲ့ဝင်န ိုငင်မံ ော်းက မအောက်တွင်မဖောပ်ြ ော်းသည ် မနို့ရက်န င ် မနရောတ ိုို့တွင် 

အဂကလ ြ်ဘောသောပဖင ် လက်မ တ်မရ်း  ို်းပြျုလိုြ်ကကြါသည်။ 

ဤ ……………… အော်း …………………. ၂၀၁၈/၂၀၁၉ မနို့ရက်  ………………… န ိုင်င၌ံ 

လက်မ တ်မရ်း  ို်းသည်။ 
 

××××××××××××××××××× 

(တရော်းသကူက ်းခ ျုြ်၏အမည် သ ိုို့တည််းမဟိုတ် သက်ဆ ိုင်ရောအောဆ ယံအဖွ ွဲ့ဝငန် ိုင်င၏ံ 

အခွင ်အောဏောရရ  သူ) 


