
 

 

အလွတ်သေဘာဘာသာပြ န်ဆိုချက် 

အာဆီယံ�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများသီးသန်�အစည်းအေဝးဥက"#၏သတင်းထုတ်ပြ န်ချက်အာဆီယံ�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများသီးသန်�အစည်းအေဝးဥက"#၏သတင်းထုတ်ပြ န်ချက်အာဆီယံ�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများသီးသန်�အစည်းအေဝးဥက"#၏သတင်းထုတ်ပြ န်ချက်အာဆီယံ�ုိင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများသီးသန်�အစည်းအေဝးဥက"#၏သတင်းထုတ်ပြ န်ချက်        

ဗီယင်ကျန်းမ' ိ(�၊ဗီယင်ကျန်းမ' ိ(�၊ဗီယင်ကျန်းမ' ိ(�၊ဗီယင်ကျန်းမ' ိ(�၊    ၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    ေဖေဖာ်ဝါရီလေဖေဖာ်ဝါရီလေဖေဖာ်ဝါရီလေဖေဖာ်ဝါရီလ၂၇၂၇၂၇၂၇ရက်ရက်ရက်ရက်    

၁။ ဗီယင်ကျန်းမ' ိ(�တွင် ၂၀၁၆ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၇)ရက်ေန�၌ ကျင်းပသည့် အာဆီယံ 
�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများသီးသန်�အစည်းအေဝးသည် လာအို�ိုင်ငံမှ ၂၀၁၆ခု�ှစ်အတွက် 
အာဆီယံဥက"#အဖြ စ် ေဆာင်ရွက်စ7်တွင် အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများ ပထမဆုံး 
အက� ိမ်ေတွ8ဆုံခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။  

၂။ လာအို�ိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်က� ီးချ(ပ်�ှင့် �ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးမစ:တာေထာင်လွန်း ဆီဆူလစ်/1မှ 
ဦးေဆာင် ကျင်းပသည့် အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းေမ>ာ်မှန်းချက် ၂၀၂၅၊ 
အထူးသဖြ င့် အာဆီယံ�ိုင်ငံေရး�ှင့်လုံခ' (ံေရးအသိုက်အဝန်းအေခြ ပြ ေမြ ပုံ�ှင့် အာဆီယံ၏ 
 ပြ င်ပဆက်ဆံေရး�ှင့် ေပ@ထွန်းလာသည့် ေဒသတွင်းဗိသုကာပုံေဖာ်မAတွင် အာဆီယံ၏ 
အချက်အချာကျမAတုိ�ကိုအေလးအနက်ထားေဆွးေ�ွးခဲ့ကC ပါသည်။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရး 
ဝန်က� ီးများသည် ေဒသတွင်း�ှင့် �ိုင်ငံတကာကိစ:ရပ်များအေပ@ အမြ င်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ 

 ကC ပါသည်။  “အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ေမ>ာ်မှန်းချက်မှသည့် လက်ေတွ8ဆီ သို�”ေခါင်းစ7် 
 ဖြ င့် လာအို�ိုင်ငံမှ အာဆီယံဥက"#အဖြ စ် ေဆာင်ရွက်သည့် ၂၀၁၆ခု�ှစ်တွင်  
၄င်းမှေဆာင်ရွက်သာွးမည့် နယ်ပယ်(၈)ခုကိုမိတ်ဆက်တင်ပြ ခဲ့ပါသည်။ 

အာဆီယံအသုိက်အဝန်းေမ>ာ်မှန်းချက်အာဆီယံအသုိက်အဝန်းေမ>ာ်မှန်းချက်အာဆီယံအသုိက်အဝန်းေမ>ာ်မှန်းချက်အာဆီယံအသုိက်အဝန်းေမ>ာ်မှန်းချက်    ၂၀၂၅၂၀၂၅၂၀၂၅၂၀၂၅        

၃။ ၂၀၁၅ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာတွင်  အာဆီယံအသိုက်အဝန်းကိုစတင်ခြ င်း�ှင့် အာဆီယံအသိုက် 
အဝန်းေမ>ာ်မှန်းချက် ၂၀၂၅ကို အာဆီယံအသိုက်အဝန်း အေခြ ပြ ေမြ ပုံ(၃)ရပ်�ှင့်အတူ 
ချမှတ်�ိုင်ခဲ့ ခြ င်းတုိ�သည် ေဒသတွင်းေပါင်းစည်းေရး�ှင့် အသိုက်အဝန်းထူေထာင်မA 
ပိုမိုကျစ်လစ်ခိုင်မာလာေစရန် လက်ရိှက� ိ(းပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များ၏ အရိှန်အဟုန်ကို 
 မြ Iင့်တင်ေပး�ိုင်ခဲ့ပါသည်။ �ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများသည် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း (၂၀၀၉-
၂၀၁၅)လမ်းပြ ေမြ ပုံမှ ေအာင်မြ င်မAများ�ှင့် သင်ခန်းစာများရယူ၍ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း 
ေမ>ာ်မှန်းချက် ၂၀၂၅၊အထူးသဖြ င့် အာဆီယံ�ိုင်ငံေရး�ှင့်လုံခ' (ံေရးအသိုက်အဝန်း အေခြ ပြ  
ေမြ ပုံ ၂၀၂၅ကို ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်မAအေပ@ အေလးအနက်ထား၍ 
ကတိကဝတ်ပြ (ခဲ့ကC ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို� အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အာဆီယံ 
�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများကအာဆီယံအဖွဲ8အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်မြ င့်မားေရး၊ အာဆီယံ 
လုပ်ငန်းစ7်များတိုးတက်ေရး၊ အာဆီယံအစည်းအေဝးများေလျာ့ချ�ိုင်ေရး�ှင့် အာဆီယံ 
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စီးပာွးေရး အသိုက်အဝန်းမ[ိ(င်�ှင့် အာဆီယံလူမAေရး�ှင့်ယ7်ေကျးမAအသိုက်အဝန်း 
မ[ိ(င်ေအာက်မှ အရာထမ်းများအား ဂျကာတာမ' ိ(�ရိှ အာဆီယံအမ' ဲတမ်း 
ကိုယ်စားလှယ်များ]ုံးတွင် တဲွဖက်ခန်�ထား�ိုင်ေရး�ှင့် ေဒသတွင်း�ှင့်  ပြ ည်တွင်းအဆင့်တွင် 
ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့်က[များ၌ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး�ှင့် အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြ န် 
သည့်စနစ်�ှင့်  က� ီးကC ပ်ေဆာင်ရွက်မAတို�အားမီးေမာင်းထိုးေပြ ာကC ားခဲ့ပါသည်။  

၄။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန် က� ီးများသည် ကုလသမဂ^၏အေရးပါသည့် စ7်ဆက်မပြ တ် 
ဖွံ8ဖ' ိ(းမAအစီအစ7် ၂၀၃၀�ှင့် ကုလသမဂ^၏�ှစ်(၇၀) ပြ ည့်အခမ်းအနား၌ အာဆီယံ 
�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများထုတ်ပြ န်ချက်တွင် ပါဝင်သည့်အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတည် 
ေထာင်ခြ င်းလုပ်ငန်းစ7်�ှင့် ေဒသတွင်းေပါင်းစည်းေရးက� ိ(းပမ်းမAများကိုအေလးအနက် 
ထားထုတ်ေဖာ်ခဲ့ကC ပါသည်။ ယင်း�ှင့်ဆက်စပ်၍  အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများသည် 
ထိုင်း�ိုင်ငံမှ ကမ်းလှမ်းချက်အေပ@ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားရန်�ှင့် အချိန်�ှင့် 
တေပြ းညီအေသးစိတ်အစီရင်ခံ�ိုင်ေရးအတွက် သေဘာတူခဲ့ကC ပါသည်။  

၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    အာဆီယံဥက"အာဆီယံဥက"အာဆီယံဥက"အာဆီယံဥက"ဋ္ဋ္ဋ္ဋ္ဌဌဌဌ၏၏၏၏    ဦးစားေပးက[ဦးစားေပးက[ဦးစားေပးက[ဦးစားေပးက[များများများများ    

၅။ လာအို�ိုင်ငံမှ ၂၀၁၆ခု�ှစ်၊ အာဆီယံဥက"#၏ဦးစားေပး က[များဖြ စ်သည့်အာဆီယံ 
အသိုက်အဝန်းေမ>ာ်မှန်းချက်-၂၀၂၅ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊ ဖွံ8ဖ' ိ(းမAကာွဟချက် 
ကျ7်းေမြ ာင်းေစေရး၊ကုန်သွယ်မAဆိုင်ရာအေထာက်အပံ့ပြ (ေရး၊ အေသးစား�ှင့်အလတ်စား 
စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများဖွံ8 ဖ' ိ(းေရး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ8ဖ' ိ(းေရး၊ ဆက်သွယ်ေပါင်းစည်းေရး၊  
ေကာင်းမွန်သည့်အလုပ်အကိုင်များမြ Iင့်တင်ေပးေရး၊ အာဆီယံတွင် စည်းမျ7်းစည်းကမ်းကုိ 
အေခြ ခံသည့်စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများစီးဆင်း�ိုင်ေရး�ှင့် အာဆီယံ၏ယ7်ေကျးမA အေမွ 
အ�ှစ်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်  မြ Iင့်တင်ေရးတိ�ုတွင် ေဒသတွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မAကို 
 မြ Iင့်တင်သွားေရးတို�ကို�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများကေဆွးေ�ွးခဲ့ကC သည်။  

၆။ ဖွံ8ဖ' ိ(းမAကာွဟချက်ကျ7်းေမြ ာင်းေစေရး�ှင့် ေဒသတွင်းေပါင်းစည်းဆက်သွယ်�ိုင်ေရး 
ဦးစားေပးက[များ�ှင့်အညီလာအို�ိုင်ငံမှ အာဆီယံဥက"#အဖြ စ်ေဆာင်ရွက်စ7် အတွင်း 
အာဆီယံကနဦးေပါင်းစည်းေရးလုပ်ငန်းစီမံချက်(၃)�ှင့်၂၀၁၅အလွန်အာဆီယံေပါင်းစည်း
ဆက်သွယ်မAအစီအစ7် စသည့် က[(၂)ရပ်ကိုအေလးထားေဆာင်ရွက်သာွးမည်  ဖြ စ်ပါ 
သည်။  

အာဆီယံ၏ပြ င်ပဆက်ဆံေရးအာဆီယံ၏ပြ င်ပဆက်ဆံေရးအာဆီယံ၏ပြ င်ပဆက်ဆံေရးအာဆီယံ၏ပြ င်ပဆက်ဆံေရး    

၇။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန် က� ီးများသည်  မြ န်ဆန်သွက်လက်၍   ပြ င်ပကိုေမ>ာ်ကိုးကC ည့်]A8 
သည့် ေဒသတွင်း၌ အာဆီယံ၏အချက်အချာကျမA၏ အေရးပါမAကို အေလးထား 
ေပြ ာကC ားခဲ့ပါသည်။ ေဆွးေ�ွးဖက်�ိုင်ငံများ�ှင့််နက်]Aိင်းသည့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မAေပး�ိုင် 
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မည့်နည်းလမ်းများ�ှင့် အခြ ားေသာပြ င်ပအဖွဲ8အစည်းများ�ှင့် �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်အပြ န်အလှန် 
အကျိ(းရိှေစမည့် နည်းလမ်းများအားေကာင်းလာေစရန်အတွက်လည်းေဆွးေ�ွးခဲ့ကC ပါ 
သည်။ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းေမ>ာ်မှန်းချက်-၂၀၂၅ကို အေထာက်အပံ့ပြ (�ိုင်မည့် 
အမျိ(းမျိ(းေသာလုပ်ငန်းစီမံချက် ၂၀၁၆-၂၀၂၀ တုိ�ေအာက်မှ လုပ်ငန်းများကို 
ပိုမိုထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ေရးအတွက် အာဆီယံသည် ၄င်း၏ေဆွးေ�ွး 
ဖက်�ိုင်ငံများ�ှင့် အတူတကွလုပ်ေဆာင်သွားမည်ဖြ စ်ပါသည်။  

၈။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန် က� ီးများသည် အာဆီယံ၏ အချက်အချာကျမAကို ထိန်းသိမ်း 
 မြ Iင့်တင် ခြ င်း၏အေရးပါမA�ှင့် လိုအပ်ချက်�ှင့် ေပ@ထွန်းလာသည့် ေဒသတွင်း ဗိသုကာ 
တည်ေဆာက်ခြ င်း၌ အာဆီယံဦးေဆာင်သည့်ယ�bရားဖြ စ်ေစရန် အေလးအနက်ထား 
ေပြ ာကC ားခဲ့ပါသည်။ ထို�ေကC ာင့်၄င်းတို�သည် အာဆီယံအချက်အချာကျမAကိုထိန်းသိမ်း 
 မြ Iင့်တင်�ိုင်မည့်  ပြ င်ဆင်ေရးဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အပြ ည့်အဝအေကာင်အထည် 
ေဖာ်�ိုင်ေရးအတွက် တုိက်တွန်းခဲ့ ကC ပါသည်။ ထို�အပြ င် အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရး 
ဝန်က� ီးများသည် ေပ@ထွန်းလာသည့် ေဒသတွင်းဗိသုကာပုံေဖာ်ရာတွင် အာဆီယံ၏ 
ဦးေဆာင်ဦးရွက်  ပြ (�ိုင်မည့်အခန်းက[အတွက် လိုအပ်ချက်များကို အေလးအနက်ထား 
ေဆွးေ�ွးခဲ့ကC ပါ သည်။  

ေဒသတွင်း�ှင့်�ိုင်ငံတကာကိစ:ရပ်များအေပ@ေဒသတွင်း�ှင့်�ိုင်ငံတကာကိစ:ရပ်များအေပ@ေဒသတွင်း�ှင့်�ိုင်ငံတကာကိစ:ရပ်များအေပ@ေဒသတွင်း�ှင့်�ိုင်ငံတကာကိစ:ရပ်များအေပ@    အမြ င်ချင်းဖလှယ်ခြ င်းအမြ င်ချင်းဖလှယ်ခြ င်းအမြ င်ချင်းဖလှယ်ခြ င်းအမြ င်ချင်းဖလှယ်ခြ င်း    

၉။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန် က� ီးများသည် ေဒသတွင်း�ှင့် �ိုင်ငံတကာတွင် ဖြ စ်ေပ@ေနသည့်  
ဘုံအကျိ(းစီးပာွး�ှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မAများအေပ@ အမြ င်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကC ပါသည်။ အဆိုပါ 
ကိစ:ရပ်များ၌  ဖြ စ်ေပ@ေနသည့် သမား]ိုးကျမဟုတ်သည့် စိန်ေခ@မAများြဖစ်ေသာ 
အကC မ်းဖက်မA၊ ဆိုက်ဘာလုံခ' (ံေရး၊ သဘာဝေဘးအ�bရာယ်၊ ရာသီဥတုေပြ ာင်းလဲမA၊ 
ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ေရc8ေပြ ာင်းသာွးလာမA၊ လူကုန်ကူးမA၊ ေရေကC ာင်းလုံခ' (ံေရး�ှင့် ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်မA�ှင့် ေဒသတွင်း၌ဖြ စ်ေပ@ေနေသာအေရှ8အလယ်ပိုင်းအေရး၊ ကိုရီးယား 
ကdန်းဆွယ်အေရး�ှင့် ေတာင်တ]ုတ်ပင်လယ်ကိစ:ရပ်များလည်းပါဝင်ပါသည်။  

၁၀။ ဂျကာတာ၌ဖြ စ်ေပ@ခဲ့သည့် အကC မ်းဖက်တိုက်ခိုက်မAအတွက် အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီး 
များ၏ထုတ်ပြ န်ေကC ညာချက်ကိုပြ န်လည်အမှတ်ရလျက် အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများ 
သည် အကC မ်းဖက်တုိက်ခိုက်မAကိုနည်းလမ်းေပါင်းစုံဖြ င့် ေနရာမေရွး၊ အချိန်မေရွး၊ 
မည်သ�ူကိုမဆို�ှိမ်နင်းရာ၌ �ိုင်ငံတကာ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သာွးရန် အာဆီယံ၏ 
ကတိကဝတ်ကိုထပ်ေလာင်းအတည်ပြ (ခဲ့ကC ပါသည်။  

၁၁။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရး၀န် က� ီးများ၏ ထုတ်ပြ န်ေကC ညာချက်တွင် ေမြ ာက်ကိုရီးယား 
�ျeကလီးယားလက်နက်စမ်းသပ်မA�ှင့် လက်နက်များခင်းကျင်းပြ သမAကို ဖျက်သိမ်း 
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ရှင်းလင်းေရး�ှင့် ကိုရီးယားကdန်းဆွယ်တွင် အပြ (သေဘာေဆာင်သည့်  င' ိမ်းချမ်းေရး 
�ျeကလီးယားလက်နက်များအပ' ီးတုိင်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားေရးတွင် အာဆီယံမှ အပြ ည့်အ၀ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးသာွးမည်ကို ထပ်မံေပြ ာကC ားပါေ ကC ာင်း၊ ေမြ ာက်ကိုရီးယားအေနဖြ င့် 
ကုလသမဂ^လုံခ' (ံေရးေကာင်စီမှ  ဆုံးဖြ တ်ချက်များကိုလိုက်နာလုပ်ေဆာင်ရန် တွန်းအား 
ေပးသာွးမည် ဖြ စ်ေကC ာင်း၊ အဖွဲ8၀င်အားလုံး�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိုရီးယားကdန်းဆွယ် 
ေဒသတွင်  င' ိမ်းချမ်းေရး�ှင့် လုံခ' (ံေရးထိန်းသိမ်းရန် တူညီေသာက� ိ(းပမ်းအား ထုတ်မAများ 
 ပြ (လုပ် သာွးရန်ဖြ စ်ေကC ာင်း၊ ကိုရီးယားကdန်းဆွယ်အတွင်းင' ိမ်းချမ်းေရး၊လုံခ' ံ(ေရး�ှင့် 
တည်င' ိမ်ေရးကိုခိုင်မာေအာင် ထိန်းသိမ်း�ိုင်ေရးတွင် နည်းလမ်းများချမှတ် ကူညီ�ိုင်ရန် 
အတွက်အေစာပိုင်းကာလများက အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့သည့်(၆)�ိုင်ငံ  ေဆွးေ�ွး 
ညIိ�Aိင်းမAကိုအေထာက်အကူဖြ စ်ေစေသာ ပတ်၀န်းကျင်ကို ေဖာ်ေဆာင်သွားရန် 
တုိက်တွန်းခဲ့ ကC  ပါသည်။  

၁၂။ ထို�ပြ င် အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများသည်  ေတာင်တ]ုတ်ပင်လယ်အေရးတွင် လက်ရိှ 
�ှင့် ေရှ8ဆက်သာွးမည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါ၀င်ပတ်သက်မAများ၊ ေဒသတွင်းင' ိမ်းချမ်းေရး၊ 
လုံခ' ံ(ေရး�ှင့် တည်င' ိမ်ေရးကိုပျက်ပြ ားေစ�ိုင်ခြ င်း၊ ယုံကC ည်မAတည်ေဆာက်ခြ င်းကို 
ပျက်စီးေစခြ င်း၊ တင်းမာမAများတိုးပာွးလာေစခြ င်းများကိုဖြ စ်ေပ@ေစေသာ  ၄င်းေဒသ 
အတွင်း ကျယ်ပြ န်�လာေသာ ေမြ ပြ (ပြ င်ေဖာ်ေဆာင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများကို အေလးထား 
ေကC ာင်းေပြ ာကC ားခဲ့ပါသည်။  

၁၃။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရး၀န် က� ီးများသည် ေတာင်တ]ုတ်ပင်လယ်တွင်း၌  င' ိမ်းချမ်းေရး၊ 
လုံခ' ံ(ေရး၊ တည်င' ိမ်ေရး�ှင့် လွတ်လပ်စာွေရေကC ာင်းသာွးလာခွင့်�ှင့် ေလယာဥ် ဖြ တ်ေကျာ် 
ပျံသန်းခွင့်ရရှိေရးတို�ကို ထိန်းသိမ်းရန် အေရးက� ီးမAကိုထပ်ေလာင်း အတည်ပြ (ေပြ ာကC ား 
ခဲ့ပါသည်။  

၁၄။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရး၀န် က� ီးများသည် အပြ န်အလှန်ယုံကC ည်မA မြ Iင့်တင်ရန်၊ လAပ်ရှား 
ေဆာင်ရွက်မAများတွင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့် အေခြ အေနကို ပိုမုိ 
]Aပ်ေထွးေစမည့် လုပ်ေဆာင်ခြ င်းများကိုေရှာင်ကျဥ်ရန်၊ �ိုင်ငံတကာဥပေဒ �ှင့်အညီ 
အငြ င်းပာွးမAများကို  င' ိမ်းချမ်းစာွေဖြ ရှင်းရန် လိုအပ်ေကC ာင်း ထပ်ေလာင်း အတည်ပြ ( 
ေပြ ာကC ားခဲ့ပါသည်။  

၁၅။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန် က� ီးများသည် ေဒသတွင်း  င' ိမ်းချမ်းေရး၊ လုံခ' ံ(ေရး�ှင့် 
တည်င' ိမ်ေရးတုိ�ကို  မြ Iင့်တင်ရန်လည်းေကာင်း၊ ၁၉၈၂ခု�ှစ်၊ ကုလသမဂ^ ပင်လယ်ပြ င် 
ဥပေဒကွန်ဗင်းရှင်အပါအဝင် ကမfာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြ ( ထားေသာ �ိုင်ငံတကာ 
ဥပေဒအေခြ ခံမူများ �ှင့်အညီ ခ' ိမ်းေခြ ာက်ခြ င်း၊ အင်အားသုံး ခြ င်း မပြ (လုပ်ဘဲ ဥပေဒ 
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ေရးရာ�ှင့် သံတမန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစ7်များကိုအပြ ည့်အဝေလးစားလိုက်နာ၍ အငြ င်းပာွး 
မAများကိုေဖြ ရှင်းရန်ကိုလည်းေကာင်းထပ်ေလာင်းကတိကဝတ်ပြ (ေပြ ာကC ားခဲ့ပါသည်။  

၁၆။ အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန် က� ီးများသည် ေဆွးေ�ွးမAများအရိှန်အဟုန်မြ Iင့်တင် ေဆာင်ရွက် 
ေနခြ င်းကိုအသိအမှတ်ပြ (လျက် ေတာင်တ]ုတ်ပင်လယ်ကိစ:တွင် ပါဝင်သည့် �ိုင်ငံများမှ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ေကC ညာစာတမ်းကိုထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် 
အေလးအနက်ထားေပြ ာကC ားခဲ့ပ' ီး၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုတည်ေထာင်�ိုင် 
ေရးအတွက် တိုက်တွန်းခဲ့ကC ပါသည်။ ထို�အပြ င် အာဆီယံ�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က� ီးများသည် 
အဆိုပါ ေတာင်တ]ုတ်ပင်လယ်ဆိုင်ရာေကC ညာစာတမ်းကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 
လည်းေကာင်း၊  ပြ (မူေဆာင်ရွက်ေရးဆိုင်ရာကျင့်ထုံးအေပ@အမှန်တကယ် အေရးက� ီးေသာ 
ဖွံ8ဖ' ိ(းတုိးတက်မAရရိှေစရန်လည်းေကာင်း က� ိ(းပမ်းချက်များကိုအရိှန်အဟုန်မြ Iင့်တင်သွားရန် 
လိုအပ်ေကC ာင်းမီးေမာင်းထိုးေပြ ာကC ားခဲ့ပါသည်။  

__________________________ 


