အမျိးသားလတ်ေတာ်ုံး
သုေတသန၊ ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရးှင့် ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးဌာနကီး
စာတမ်းတိုအမှတ် ( ၄၆ )

ေရးသားြပစုသူ - ဦးဇင်ေမာင်ေမာင်

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်

ဤစာတမ်းတိုှင့်ပတ်သက်၍သတိြပရန်အချက်များအား ေနာက်ဆုံးစာမျက်ှာတွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။
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(၄၀) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံတွင်
ေကာ်မတီများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များအေကာင်းသိေကာင်းစရာ

အကျဉ်းချပ်
အာဆီယ ံပါလီမန်များအေထွေထွညီလ ာခံကို

အဖွဲ ဝင် ိုင ်ငံများက

အိမ်ရ ှင်အြဖစ်

အလှည့်ကျေဆာင်ရက်ပီး ှစ်စဉ်ကျင်းပပါသည်။ ဤစာတမ်းတိုသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၅
ရက်မှ ၃၀ ရက်ေန အထိ ထိုင်းိုင်ငံ၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့သည့် (၄၀) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံပါလီမန်
များအေထွေထွညီလာခံ(40th General Assembly of the ASEAN Inter-parliamentary Assembly)
၏ေကာ်မတီများအနက်

အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံဆိုင်ရာ

အမျိးသမီးကိုယ်စားလှယ်များ

ေကာ်မတီ(Committee of Women Parliamentarians of AIPA)၊ စီးပွားေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ
(Committee on Economic Matters) ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ (Committee on Social
Matters)၏ဆုံး ြဖတ် ခ ျက်များမှ အဓိက ကျသည့ ်အချက်အချ ိ ကို အလွတ်သေဘာဘာသာြပန်
ဆိုေဖာ်ြပထားပါသည်။ ယင်းေကာ်မတီများ၏ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် ေခတ်ကာလအရ အာဆီယံ
ေဒသတွင်

ကများအလိက
ု ် ကံေတွေနရေသာ

စိန ်ေခမများကို

ေဆွး ေွးအတည်ြပဆုံးြဖတ်ချက်များြဖစ်ပါသည်။

ေြဖရှင်း ေဆာင်ရ က်ရန်

စာတမ်း တိုတ ွင် အာဆီယံပါလီမန်များ

အေထွေထွညီလာခံ၌ ေကာ်မတီများ၏ဆုံးြဖတ်ချက်မူကမ်းတင်သွင်းြခင်းှင့် အတည်ြပြခင်း
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။

နိဒါန်း
၁။

ယေန ကမာေပတွင် ိုငင
် ံတကာဆိုင်ရာပါလီမန်အဖွဲအစည်းများှင့် ေဒသတွင်းဆိုင်ရာ

ပါလီမန်အဖွဲအစည်းများဟူ၍ ေယဘုယျအားြဖင့် ပါလီမန်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ (၂)မျိ းရှိပါ
သည်။

ိုငင
် ံတကာဆိုင်ရာပါလီမန်အဖွဲအစည်းများမှာ

ိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ

(Inter-

parliamentary Union - IPU) ှင့် (Commonwealth Parliamentary Association-CPA)
စသည်တိုြဖစ်ပါသည်။

ေဒသတွင်းဆိုင်ရာပါလီမန်အဖွဲအစည်းများမှာ

အာရှ-ပစိဖိတ်ပါလီမန်

2

ဆိုင်ရာဖိုရမ်(Asia-Pacific Parliamentary Forum-APPF)၊ အာဖရိကိုင်ငံများဆိုင်ရာပါလီမန်
(Pan-Africa Parliament-PAP)၊ အာရှပါလီမန်များဆိုင်ရာညီလာခံ (Asian Parliamentary AssemblyAPA) ှင့် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ (ASEAN Inter-parliamentary Assembly-AIPA)
စသည်တို ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ပါလီမန်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၏

ေယဘုယျရည်မှန်းချက်များမှာ

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ

ေဆွး ေွး ိုင်ေသာ ပါလီမန်က ိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရ ာ ရပ်ဝန်းဖန်တ ီးရန်၊ ပါလီမန်ကိုယ်စ ား
လှယ်များအတွက် ချစ်ခင်ရင်းှီးေသာဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ဖန်တီးေပးရန်၊ အမျိးမျိး
ေသာေရးရာကိစရပ်များတွငပါလီ
် မန်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် အြမင်များအြပန်အလှန်ဖလှယ်
ိုင်ရ န်၊ ဘုံရည်မှန ်းချက်များှင့်ဘုံအကျ ိ းစီးပွားဆိုင်ရ ာနယ်ပယ်များ ချမှတ ်ေဆာင်ရ က်ရ န်၊
ကိစရပ်များအေပြမင်သုံးသပ်ပ
အေလ့
ုံ
အကျင့်ေကာင်းများ မေဝေဆာင်ရက်ရန်ှင့် ဘုံရည်မှန်း
ချက်များေအာင်ြမင်ေစေရး အတူတကွလုပ်ေဆာင်ရန် စသည်တိုြဖစ်ပါသည်။1
၃။

အာဆီယံပဋိညာဉ်စာချပ်တွင် ေဒသတွင်းပါလီမန်အတွက် တရားဝင်ြပာန်းထားြခင်းမရှိ

ေသာ်လည်း ၂၀၁၅ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတည်ေဆာက်ရာတွင် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ
သည်

အာဆီယံ၏အဓိကမိတ်ဖက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။2

အာဆီယံသည်

ေဒသတွင်းအစိုးရများ

အတွက်ရပ်ဝန်းတစ်ခုြဖစ်ပီး အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံသည် ေဒသတွင်းပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်
များအတွက် ရပ်ဝန်းတစ်ခုသ ဖွယ ်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြ ပင် အာဆီယံပါလီမန်များညီလ ာခံသ ည်
အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများမှ ပါလီမန်ကယ
ို ်စားလှယ်များ၊ ေလ့လာသည့်ိုငင
် ံများမှ ပါလီမန်များ
ှင့်ိုင်ငံတကာလတ်ေတာ်ဆိုင်ရာအဖွဲများေတွဆုံ၍ ချစ်ခင်ရင်းှီးမတည်ေဆာက် ေပးေသာေနရာ
လည်းြဖစ်သည်။

အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ၏ ေနာက်ခံသမိုင်း
၄။

အာဆီယ ံပါလီမန်များညီလ ာခံသ ည် အာဆီယ ံေဒသတွင ်းိုင်င ံများမှ ပါလီမန်များ၏

ညီလာခံတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမှာ အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများြဖစ်သည့် ဘူိုင်း၊

1

P.O. Ram, (Ret. AIPA SG), Sharing of and Refresher Seminar: Knowing AIPA

2

Imelda Deinla, Giving ASEAN Inter-parliamentary Assembly a Voice in the ASEAN Community
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ကေမာဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ မေလးရှား၊ ြမန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စကာပူထိ
၊ ုင်း၊ ဗီယက်နမ်
ိုင်ငံတိုြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၆၇ ခုှစ်တွင် အာဆီယ(ံ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငမ
ံများအသင်
ျားအသင်း)တည်ေထာင်
ပီးေနာက်

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမှ

ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယမ
် ျားသည်

ပါလီမန်ဆိုင်ရာပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ေရးအတွက် ဖိုရမ်တစ်ခုလုပ်ေဆာင်ရန် ဆရှိခဲ့ကပါသည်၁၉၇၅
။
မှ ၁၉၇၆ ခုှစ်
အတွင်း အင်ဒန
ို ီးရှား၊ မေလးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စကာပူှငထိ
့် ုင်းိုင်ငံတိုမှ ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်
များဦးေဆာင်၍ အာဆီယံပါလီမန်ဆိုင်ရာအစည်းအေဝးများ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပီး ပါလီမန်များ
ပူး ေပါင်း ေဆာင်ရ က်မ မ ျားမှတ စ်ဆ င့်

အာဆီယ ံ၏ရည်မ ှန ်း ချက် မ
များှ
ျားှင ့် ေမာ်မ ှန ်း ချက် များ

ေအာင်ြမင်ေစရန် ပံ့ပိုးေပးိုင ်မည့်န ည်းလမ်းများကို ေဆွးေွး ခဲ့ကပါသည်။ ၁၉၇၇ ခု ှစ ်၊
စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်ေနတွင် အာဆီယံပါလီမန်များအဖွဲဆိုင်ရာြပာန်
န်းချက်ကို အတည်ြပခဲ့ပါ
သည်။3

၁၉၇၈ ခုှစ်၊

စက်တင်ဘာလတွင်

ပထမအကိမ်ေြမာက်အာဆီယံပါလီမန်များအဖွဲ

ဆိုင်ရာညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ပုံ(၁)။ အာဆီယံပါလီမန်များအဖွဲ၏ ပထမအကိမ် အေထွေထွညီလာခံကျင်းပေနပုံ

၅။

၂၀၀၆ ခုှစ်တွင် အာဆီယံပါလီမန်များအဖွဲမှ အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံအမည်သို

ေြပာင်းလဲအတည်ြပခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံတွင် အဖွဲဝင်ိုင်ငံ ၁၀ ိုင်ငံ
ရှိပီး ေလ့လာသူအဖွဲ ဝင်ိုင်ငံများအေနြဖင့် ၁၂ ိုငင
် ံရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ၁၉၉၇ ခုှစ်တွင်
3

AIPA Secretariat, History of AIPA, https://aipasecretariat.org/history/,, accessed date 1.10.2019
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အထူးေလ့လာသူအေနြဖင့် အာဆီယံပါလီမန်များဆိုင်ရာအဖွဲ၏လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်
ခဲ့ပီး ၁၉၉၉ ခုှစ်တွင် အမဲတမ်းအထူးေလ့လာသူြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိေ
ု နာက် ြမန်မာိုင်ငံသည်
၂၀၁၁ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့် (၃၂) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ
ပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံတွင် တင်းြပည့်အဖွဲဝင်ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။

အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၆။

အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ၏အဓိကလုပ်ငန်းသည် အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွ

ညီလာခံကျင်းပေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အေထွေထွည ီလ ာခံသ ည် အာဆီယ ံပါလီမန်များ
ညီလ ာခံ၏မူဝါဒချမှတ်ေရးအပိုင်းြဖစ် ပီး တစ် ှစ်လ င် အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်ကျင်းပကာ အဖွဲဝင်
ိုင်ငံများမှ အိမ်ရှင်အြဖစ် အလှည့်ကျေဆာင်ရက်ပါသည်။
၇။

အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပြပလုပ်ပါသည်ဦ ဆ ငမ က မတအစည အ ဝ
အာဆီယံပါလီမန်များ အေထွေထွညီလာခံ

AIPA ဥက

င တ ဆ ခင

ဖငပအခမ အန
ပထမစညအစည အ ဝ
ငင ခ င ဆ င င တ ဆ ခင
က မတအစည အ ဝ မ / တ ဆ ဆ

ပမ

Joint-Communique က မတအစည အ ဝ
ဒတယစညအစည အ ဝ
ပတပအခမ အန

ပု(ံ ၂)။

အာဆီယံပါလီမန်များ အေထွေထွညီလာခံကျင်းပမအဆင့်ဆင့်
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၈။

အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံတွင် ဖွဲစည်းထားေသာအမဲတမ်းေကာ်မတီများ

မှာ ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ စီးပွားေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ လူမေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ အဖွဲအစည်း
ဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊

အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံဆိုင်ရာအမျိးသမီးကိုယ်စားလှယ်များေကာ်မတီ

ှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီတိုြဖစ်ပါသည်။

အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံ၏ ေကာ်မတီဆုံးြဖတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ
၉။

အဖွဲဝင်ပါလီမန်များသည် အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံမတိုင်မီ ေကာ်မတီ

ဆိုင်ရ ာဆုံးြဖတ်ခ ျက်မူကမ်း များကို တင်သ ွင်းကပါသည်။ ၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်မူကမ်းများကို
လက်ခံရရှိေသာအခါ အင်ဒိုန ီးရှာ းိုင ်ငံအ ေြခစိုက် အာဆီယံပါလီမန်များညီလ ာခံ ုံးချပ်က
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသို ေလ့လာသုံးသပ်ိုင်ရန် ြဖန် ေဝေပးပိုပါသည်။ ထိုေနာက် အေထွေထွညီလာခံ
တွင် လက်ခံေဆွးေွးြခင်းှင့်အတည်ြပြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ပါသည်။ အာဆီယံပါလီမန်များ
ညီလ ာခံ၏ေကာ်မတီဆုံး ြဖတ်ချက်များကို ဘုံသ ေဘာတူည ီမြဖင့်သ ာ အတည်ြ ပေဆာင်ရ က်
ပါသည်။
၁၀။

အာဆီယ ံပါလီမန်များညီလ ာခံ ုံး ချပ်သ ည် ဆုံး ြဖတ်ချက်မူကမ်း များှင ့် အေထွေထွ

ညီလာခံ၌ အတည်ြပခဲ့ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များပါဝင်ေသာ အေထွေထွညီလာခံအစီရင်ခံစာကို
အဖွဲဝင်ိုင်ငံပါလီမန်ုံးများသို ြဖန် ေဝေပးပိုပါသည်။
၁၁။

အာဆီ ယ ံ ပ ါလီ မ န် မ ျားညီ လ ာခံ  ု ံ း ချပ် သ ည် အေထွ ေ ထွ ည ီ လ ာခံ အ စီ ရ င် ခ ံ စ ာှ င ့ ်

ဆုံး ြဖတ်ခ ျက်များကို အာဆီယ ံ ုံး ချပ်သ ို ြဖန ်ေ ဝေပးပိ ု ပ ါသည်။ အာဆီယ ံ ပါလီ မန်မ ျားသည်
ASEAN Interface အစည်းအေဝးကျင်းပ၍ ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များတက်ေရာက်သည့် အာဆီယံ
ထိပ်သ ီးအစည်း အေဝးသို အဓိက သတင်း စကားများှင ့ ်ဆ ုံး ြဖတ်ခ ျက်များကို ေပးပို ပါသည်။
ထိုေနာက် အာဆီယံုံးချပ်မှတစ်ဆင့် အဖွဲဝင်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနများသို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန် ြဖန ်ေဝေပးပိုပါသည်။
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အာဆီယံအဖွဲဝင်
ိုင်ငံများ၏
ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး
ဌာနများသို
ြဖန် ေဝေပးပိုြခင်း

အဖွဲဝင်
ပါလီမန်များမှ
ဆုံးြဖတ်ချက်
မူကမ်း
များတင်သွင်းြခင်း

AIPA ုံးချပ်
မှတစ်ဆင့်
အဖွဲဝင်ပါလီမန်များ
သို ြဖန် ေဝ
ေပးပိုြခင်း

အာဆီယထ
ံ ိပ်သီးအစည်း
အေဝးတွင် ိုင်ငံ
ေခါင်းေဆာင်များထံသို
ဆုံးြဖတ်ချက်များ
ေပးပိုြခင်း

အာဆီယံပါလီမန်များ
အေထွေထွညီလာခံတွင်
ေဆွးေွးြခင်းှင့်
အတည်ြပြခင်း
AIPA ုံးချပ်မှ
အေထွေထွညီလာခံ
အစီရင်ခံစာှင့်
ဆုံးြဖတ်ချက်များကို
အာဆီယံုံးချပ်သုိ
ြဖန် ေဝေပးပိုြခင်း

ပုံ (၃)

အဖွဲဝင်ုံးများသို AIPA
အေထွေထွ ညီလာခံ၏
အစီရင်ခံစာ (ဆုံးြဖတ်
ချက် မူကမ်းများပါ) ကို
ြဖန် ေဝေပးပိုြခင်း

။ အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ၏ ေကာ်မတီဆံးု ြဖတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ
ျားစက်ဝန်း

ကိုးကားချက် ။ P.O. Ram,(Ret. AIPA SG),
SG , Sharing of and Refresher Seminar: Knowing AIPA

(၄၀) ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံပါလီမန်များအေထွ
ျား
ေထွညီလာခံ
၁၂။

(၄၀)ကိ
ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံပါလီမန်များအေထွ
ျား
ေထွညီလာခံကို ““ေရရှည်တိုးတက်ေသာ

အသိုက်အဝန်းေဖာ်ေဆာင်ဖို

ပါလီမန်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး

အားေကာင်းေအာင်ေဆာင်ရက်စို”

ေဆာင်ပုဒြ် ဖင့် ထိုင်းိုင်ငတ
တွ
ံ ွင် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန မှ ၃၀ ရက်ေန အထိ ကျင်းပ
ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၃။

ဦးေဆာင်မေကာ်မတီတွင် (၄၀) ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံ၏

အစီအစဉ်များကို အတည်ြပြခင်းေဆာင်ရက်ပါသည်။ ေကာ်မတီများဖွဲစည်းြခင်းကို ေဆာင်ရက်
ရာတွင်

ိုငင
် ံေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီအစည်းအေဝးအစီအစဉ်မူကမ်းတွင်

အင်ဒိုနီးရှားိုငင
် ံမှ

တင်သွင်းေသာ “ိ
ိုဟင်ဂျာများ၏လူသားချင်းဆိုင်ရာအကျပ်
ာအကျပ်အတည်းများကို တုံြပန်ြခင်းဆိုင်ရာ
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ဆုံးြဖတ်ချက်(မူကမ်း)4”ကို ြမန်မာိုင်ငလ
ံ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲက ကန်ကွက်ခဲ့ပါသည်။5
ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီဖွဲစည်းမကိလ
ု ည်း အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲမှ ကန်ကွက်ခဲ့
သြဖင့်

ိုင်င ံေရးဆိုင ်ရ ာေကာ်မတီဖွဲ စည်းြခင်းမှလ ွဲ၍

အြခားေကာ်မတီများဖွဲ စည်းြခင်းကို

ဦးေဆာင်မေကာ်မတီက အတည်ြပခဲ့ပါသည်။

အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ အမျိးသမီးကိုယ်စားလှယ်များေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များ
၁၄။

အာဆီယံပါလီမန်များ၏ အမျိးသမီးပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်များေကာ်မတီတွင် ေအာက်ပါ

ဆုံးြဖတ်ချက်(၂) ခုကို ေဆွးေွးအတည်ြပခဲ့ပါသည်(က) အာဆီယံေဒသတွင်း အမျ ိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် ကျား/မတန်းတူညီမ
ေရး ြမင့်တင်မဆ
 ိုင်ရာဆုံးြဖတ်ချက်။
ိုင်ငံများအေနြဖင့်

၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်တွင်

အာဆီယံအဖွဲဝင်

အမျ ိးသမီးများ၏စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့်ကျား/မတန်းတူညီမေရး

တိုကိုြမင့်တင်ရန်
ရည်ရယ်လျက် ကေပါင်းစုံတွင် ကျား/မတန်းတူညီမမရှိေစေရး
အလိင
ု ှာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များတွငအမျ
်
ိးသမီးများ၏ပါဝင်
ခွငရ
့် ရှိေရးှင့်အရင်းအြမစ်များကို တန်းတူညီမရရှိေရးတိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒ
များှင့်ဥပေဒြပြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရက်
ရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။6 ထိုြပင် အာဆီယံပါလီမန်များအေနြဖင့် မူဝါဒများ
ချမှတ်ရာတွင် သုံးသပ်မဆ
 ိုင်ရာရင်းြမစ်တစ်ခုြဖစ်သည့် ြပည်သူ ဘဝအစစ်အမှန်
ကိုေဖာ်ထုတ်ေပးိုင်မည့် ကျား/မစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အမဲတမ်း
မွမ်းမံေနမှင့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများ၏ ိုင်ငံအဆင့သ
် ုေတသနေဆာင်ရက်မများကို
ေထာက်ပက
ံ့ ူညရ
ီ န် ပိုမုေ
ိ ဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း ဆုံးြဖတ်ထားပါသည်။

4

မူရင်း - “Draft Resolution on Responding Humanitarian Crisis of Rohingya People”

5

Report of the Executive Committee Meeting, 40 General Assembly of the ASEAN Inter-parliamentary

th

Assembly, (accessed on 2.10.2019) https://bit.ly/2Bvj9mv
6

th

Report of the Meeting of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA), 40 General Assembly of the ASEAN

Inter-parliamentary Assembly, (accessed on 4.10.2019) https://bit.ly/31FhLZj

8

(ခ)

နည်းပညာအေြခြပစည်းကမ်းများတွင်
ေဆာင်ရက်ရန်ဆုံးြဖတ်ချက်။

ကျား/မကွာဟမကို

ြဖည့်ဆည်းိုငေ
် ရး

၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်တွင် ေဝးလံေသာေဒသများတွင်

ေနထိုင်သူ အမျိးသမီးများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ သင်ကားမ
ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများရရှိေစေရး ေထာက်ပံ့ကူညီေပးြခင်းြဖင့် သတင်းအချက်
အလက်ှင့်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာကတွင် ကျား/မကွာဟမကို ကျဉ်းေြမာင်း
ေစေရးအတွက် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့် သင့်ေတာ်ေသာ ဥပေဒမူေဘာင်
များချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန် ဆုံးြဖတ်ထားပါသည်။7

စီးပွားေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များ
၁၅။

စီးပွားေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီတွင် ေအာက်ပါဆုံးြဖတ်ချက် (၄) ခုကို ေဆွးေွးအတည်ြပ

ထားပါသည်(က) အာဆီယံေဒသတွင်း အားလုံးပါဝင်ေသာ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြမင့်တင်
ေပးြခင်းဆိုင်ရာဆုံးြဖတ်ချက်။

၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်တွင် အာဆီယံပါလီမန်အဖွဲဝင်

ိုင်ငံများသည် ေရရှည်တည်တံ့ေသာ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြမင့တ
် င်ရန်
အတွက် ထိေရာက်ေသာဘာေရးှင့်ေငွေကးမူဝါဒများ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ြခင်းှင့်ကုန်သွယ်မလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သုံးသပ်ြခင်းတိုတွင် ဥပေဒြပေရး
အာဏာကို အသုံးြပရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။8 ထိုအြပင် ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း
ေဒသတွင်းအားလုံးပါဝင်ေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာတွဖ
ဲ က်လုပ်ေဆာင်ြခင်း (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ေဆွးေွးပွဲများကို အပီးသတ်
ေဆာင်ရက်ရန် အားထုတေ
် ဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် အများှင့်တွဲဖက်လပ
ု ်ကိုင်သည့စ
် နစ်
9

(Multilateralism )၏အေရးပါမကို ထပ်ေလာင်းအတည်ြပ ဆုံးြဖတ်ထားပါသည်။

7

th

Report of the Meeting of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA), 40 General Assembly of the ASEAN

Inter-parliamentary Assembly, (accessed on 4.10.2019) https://bit.ly/31FhLZj
8

th

Report of the Committee on Economic Matters, 40 General Assembly of the ASEAN Inter-parliamentary

Assembly, (accessed on 6.10.2019) https://bit.ly/2o8bNCs
9

Multilateralism ဆိုသည်မှာ ဘုံရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန်အတွက် မဟာမိတ်ိုင်ငံများေပါင်းစည်း

ေဆာင်ရက်သည့်စနစ် ြဖစ်ပါသည်။

9

(ခ)

စက်မေတာ်လှန်ေရးအဆင့်(၄) (Fourth Industry Revolution-4IR)အတွက်
ြပင် ဆ င် ရ န်

အာဆီ ယ ံ ပ ူ း ေပါင် း ေဆာင် ရ က် မ  ဆ ိ ု င ် ရ ာ

၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်မှေကာက်ုတ်ချက်အချိမှာ

ဆု ံ း ြဖတ် ခ ျက် ။

စက်မေတာ်လှန်ေရးအဆင့(် ၄)၏

စိန်ေခမများကိုေကျာ်လားရန်အတွက် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရ က်ေရးကိုေဖာ်ေဆာင်ရ န်သ ေဘာတူခဲ့ကပီး

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများ

အေနြဖင့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတတ်ေြမာက်မ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ေခမများအား
ထိေရာက်စွာေကျာ်လားိုင်မည့် ဘာေရးအသုံးြပမတိုကို ေထာက်ပံ့ကူညီေရးှင့်
စက်မေတာ်လှန်ေရးအဆင့် (၄) ၏အကျိးေကျးဇူးများကို ြပည်သူများရရှိေစေရး
တိုအတွက်

ထိေရာက်ေသာမူေဘာင်များ၊မူဝါဒများ

စတင်ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန်

သေဘာတူေကာင်းဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။10
(ဂ)

အေသးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများ(Micro, small and Medium EnterprisesMSMEs)တိုးတက်မကိုကူညီရန်
ဆုံးြဖတ်ချက်။

ဒီဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်မတိုးတက်ေစေရးအတွက်

၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်မှ ေကာက်ုတ်ချက်အချိမှာ အာဆီယံအဖွဲဝင်

ိုင်ငံများအကား စီးပွားေရးကွာဟမကျဉ်းေြမာင်းေစရန်၊ စဉ်ဆက်မြပတ်တိုးတက်
ေစရန်ှင့်

စီးပွားေရးတိုးတက်ေစရန်တိုအတွက်

ထိေရာက်စွာပံပ
့ ိုးကူညီလျက်

MSMEs တိုးတက်မတွင် ဒီဂ ျစ်တ ယ်န ည်းပညာ၏အေရးပါေသာအခန်းကကို
အသိအမှတ်ြပပါေကာင်းှင့် ၎င်းအတွက် MSMEs ကို အေထာက်အကူေပးိုင်မည့်
ယှဉ်ပိင်မပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်း ဖန်တီးေရး၊ ဒီဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်မှင့် တီထွင်
ဖန်တီးမတို တိုးတက်ေစေရး၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအေဆာက်အအုံများကို ြမင့တ
် င်
ေရးတိအ
ု တွက် ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်မည့် ြပည်တွင်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများှင့်
မူဝါဒများ၏တိုးတက်မကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကပါသည်။11

10

ကိုးကားချက် ၈

11

ကိုးကားချက် ၈

10

(ဃ) အာဆီယံ၏တစ်ခုတည်းေသာ

ေလေကာင်းေဈးကွက်အတွက်

ေလေကာင်း

ဝန်ေဆာင်မစံန်းှင့် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဆုံးြဖတ်ချက်။ ၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်မှ
သေဘာတူညီချက်အချိမှာ အာဆီယံေဒသတွင်း ေလေကာင်းေဈးကွက်အတွက်
လုံ ခံ၍ထိေရာက်ေသာ

ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခု

အာဆီယံ၏တစ်ခုတည်းေသာ

ြဖစ်ေပတိုးတက်ေစရန်ှင့်

ေလေကာင်းေဈးကွက်ဆီသိုေမာ်မှန်းလျက်

ပိုမုိ

စနစ်ကျ၍ လွတ်လပ်ေသာေလေကာင်းဝန်ေဆာင်မများ ြဖစ်ေပလာေရးအတွက်
ပိုမုပ
ိ ူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန် တိုြဖစ်ပါသည်။12
၁၆။

အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံုံးချပ်သည် စီးပွားေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီအစည်းအေဝး၏

ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်(၄)ခုအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ပီးစီးမအေြခအေနကို (၄၁) ကိမ်
ေြမာက် အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံတွင် အစီရင်ခံတင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။13

လူမေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များ
၁၇။

လူမေရးဆိုင်ရ ာေကာ်မတီတွင ်

ေအာက်ပါဆုံးြဖတ်ချက်(၆)ခုကို ေဆွး ေွးအတည်ြ ပ

ထားပါသည်(က)

(၂) ကိမ်ေြမာက် မူးယစ်ေဆးဝါးဆိုင်ရာ အာဆီယံပါလီမန်ေကာင်စီအစည်းအေဝး
၏အစီရင်ခ ံစာအတည်ြပြခင်းဆုံးြဖတ်ခ ျက် ှင့်

မူးယစ်ေဆးဝါးကင်းစင်ေသာ

အာဆီ ယ ံ အ သိ ုက ် အ ဝန် း ဆီ သ ိ ု 
ေ မာ် မ ှ န ် း လျက် ေြပာင် း လဲ တ ိ ု း တက် မ  ဆ ိ ု င ် ရ ာ
ဆုံးြဖတ်ချက်။

ဆုံးြဖတ်ချက်တွင် အာဆီယံေဒသတွင်း မူးယစ်ေဆးဝါးကင်းစင်

ေစေရးအတွက်ေအာင်ြမင်မရရှိရန် အာဆီယ ံပါလီမန်များအေနြဖင့် အတူတကွ
အေလးထားရန်ှင့် လုပ်ေဆာင်ရန်အတည်ြပခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင် အရာယ်ရှိ
ေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ြခင်းကိုေလာ့ချေရးှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးအရာယ်
ကျေရာက်ခံစားခဲ့ရပီးေသာေဒသများတွင် အစိုးရ၏ပံ့ပုးိ မှင့် တိုက်တွန်းလံ ေဆာ်
မများြဖင့် ၎င်းတို၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းြဖင့် အသက်ရှင်ရပ်တည်ိုင်မကို ြမင့်တင်
12

ကိုးကားချက် ၈

၁၃

ကိုးကားချက် ၈

11

ေပးြခင်းြဖင့်

ယင်းေဒသတွင်

ထပ်မံမြဖစ်ပွားေစရန်

တားဆီးကာကွယေ
် ရးတို

အတွက် အေြခခံမူတ စ်ခ ုြ ဖစ်သ ည့် ေြပာင်းလဲတ ိုးတက်မလ မ်းစဉ်(Alternative
Development)ကိ ု ဉီ း တည် ေ ဆာင် ရ က် ရ န် လ ည် း အတည် ြ ပထားပါသည် ။
အာဆီယ ံပါလီမန်များသည် ေရရှ ည ်ဖ ွ ံ  ဖိ းတိ ု း တက်ေ ရးပန်း တိ ု င ် မ ျား ြပည့် မ ီ
ေစေရးအတွက်

၎င်းတို၏ေြပာင်းလဲတိုး တက်မများ၊

အေလ့အကျင့်များှင့်

တီထွင်ဖန်တီးမများကို မေဝေဆာင်ရက်ရန်တိုကို သေဘာတူခဲ့ကပါသည်။14
(ခ)

သက်ကီးရယ်အိုများ၏ လူေနမဘဝတိုးတက်ေစေရးဆိုင်ရာဆုံးြဖတ်ချက်။ ၎င်း
ဆုံးြဖတ်ချက်တွင် အာဆီယံပါလီမန်အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအေနြဖင့် သက်ကီးရယ်အို
များအား

အကူအညီများေပးရန်ှင့်

၎င်းတို၏ဘဝရပ်တည်မအတွက်

လိုအပ်

ေသာေငွေကးဆိုင်ရာအေထာက်အပံ့၊ အာမခံများ၊ ကမာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာေရး
လမ်း ခံမစသည်တိုအတွက် အားလုံးပိုမိုပါဝင်ေသာမူဝါဒကို ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန်
ှင့် အာဆီယံပါလီမန်များအကား ၎င်းမူဝါဒများှင့်အကျံးဝင်သည့် အေြခအေန
ေကာင်းများကို အြပန်အလှန်မေဝေဆာင်ရက်ရန်တိုကို တိုက်တွန်းထားပါသည်။15
(ဂ)

အာဆီယံေဒသတွင်း
ဆုံးြဖတ်ချက်တွင်

လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းမအားေကာင်းေစေရးဆုံးြဖတ်ချက်။
ြပည်သူများအတွက်

လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးဥပေဒ

များကို ြပည်သူများပိုမိုသိရှိနားလည်ေစေရးသည် အေရးပါေကာင်းှင့် အာဆီယံ
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသည်
ဥပေဒများ

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံများ၏

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရးေဆာင်ရက်ရန်

လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရး
အတည်ြပသေဘာတူထား

ပါသည်။16
(ဃ) ကေလးသူင ယ်များအား အကမ် းဖက်မလ ု ပ်ရ ပ်အ ားလုံး တားဆီ းေရးဆိုင ် ရ ာ
ဆုံးြဖတ်ချက်။
14

၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် ကေလး
th

Report of the Committee on Social Matters, 40 General Assembly of the ASEAN Inter-parliamentary

Assembly, (accessed on 10.10.2019) https://bit.ly/33ZM0ff
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12

သူငယ်များကို

လိင ်ပိုင်းဆိုင်ရ ာအကမ်း ဖက်မက ိစ ရပ်များ၏ အေရးပါမက ို

သေဘာတူပါေကာင်းှင့်
သိုမဟုတ်

အာဆီယံပါလီမန်များုံးချပ်သည်

ေရးရာေကာ်မတီ၊

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာေကာ်မတီဖွဲစည်း၍ေဆာင်ရက်ရန်ှင့်

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့်

ြဖစ်ိုင်ေသာနည်းလမ်းများကို

တားဆီးေရး

ရှာေဖွေဖာ်ထတ
ု ်ရန်တိုကို

သေဘာတူထားပါသည်။17
(င)

အာဆီယံေဒသတွင်း ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမကိုကာကွယ်ရန် ေဒသတွင်းပါလီမန်
ဆိုင်ရာ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရးဆုံးြဖတ်ချက်။ ၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်
တွင် အာဆီယံေဒသတွင်း စွန ်ပစ်အပူှင့်ဓါတ်ေငွထုတ်လပ
ု ်မေလာ့ချေရးစီမံကိန်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မများကိုေစာင့်ကည့ရ
် န်ှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ
ကိုက ာကွယ ်ရ န် ပါလီ မန်ဆ ိ ုင ်ရ ာပူး ေပါင်း ေဆာင်ရ က်မ ြမင့်တ င်ြ ခင်းတိ ုြ ဖင့်
ရာသီဉတုဆိုင်ရာြပသနာြဖစ်ပွားမေလာ့ချြခင်းကိုြမင့်တင်ရန် သေဘာတူထားပါ
သည်။ ထိသ
ု ိုေဆာင်ရက်ရာတွင် အသိပညာများမေဝေပးြခင်း၊ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ
မူဝါဒများအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့်

အာဆီယံအတွင်းရာသီဥတု

ှင့်ပို၍လိုက်ေလျာညီေထွမရှိေသာ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ှင့်ကာဗွန်ထုတ်လတ်မကို ေလာ့ချေရးစသည်တိုတွင် ေငွေကးဆိုင်ရာေထာက်ပံ့မ
များေဆာင်ရက်ရန်တို

ပါဝင်ပါသည်။

ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမက
 ို

ကာကွယ်ရ န်

ရည်ရ ယ်၍ ပါလီမန်ဆိုင်ရ ာပူး ေပါင်းေဆာင်ရ က်ေရးစနစ်တ စ်ခုတည်ေထာင်ရန်
လည်း သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။18
(စ)

ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများ၏
၎င် း ဆု ံ း ြဖတ် ခ ျက် တ ွ င ်
ပိုမ ိုက ာကွယ ်ရ န်အတွ က ်

တရားမတမရရှိေရးဆိုင်ရာဆုံးြဖတ်ခ ျက်။

ေရ ေြပာင်

း အလု ပ ် သ မားများ၏အခွ င ့် အ ေရးများကိ ု
ဘုံစ ံ န ်း များကို အသု ံး ြပရန်ှင ့ ်

ေြဖရှင ်း ို င်မ ည့်

နည်းလမ်းများကို ေထာက်ပံ့ကူညီရန် သေဘာတူထားပါသည်။ ထိုအြပင် ေရ ေြပာင်
 း
17
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13

အလုပ်သမားများ၏ြပသနာများေြဖရှင်းိုင်ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မနည်းလမ်းများကို
ပိုမိုတ ိုးတက်လာေစရန် ှင ့် အာဆီယံဘုံသေဘာတူညီမြ ဖစ်သည့် ေရ ေြပာင်

း
အလုပ်သမားများ၏အခွငအ
့် ေရးများြမင့်တင်ြခင်းှင့်ကာကွယ်ြခင်းပါမူေဘာင်များ
ကိုေကာင်းစွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်၍ လူကုန်ကူးခံရသူများကိုကူညီရန်
လည်း သေဘာတူညီခဲ့ကပါသည်။19

ဆုံးြဖတ်ချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း
၁၈။

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏အာဆီယံပါလီမန်ုံးများသည် လာမည့်အေထွေထွညီလာခံကျင်းပရန်

အနည်းဆုံး(၂)လအလိုတွင်

အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံ၏ဆုံးြဖတ်ချက်များအေပ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မအေြခအေနများကို ှစ်စဉ်အစီရင်ခံတင်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း
AIPA Statutes တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။20
၁၉။

ထိုအြပင်

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏အာဆီယံပါလီမန် ုံးများသည်

အေထွေထွည ီလာခံမှ

အတည်ြပခဲ့ေသာဆုံးြဖတ်ခ ျက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ က်မကိုြ မင့
တင်
် ရ န်
ယင်းတို၏လတ်ေတာ်များှင့်အစိုးရများထံသို ြဖန်ေဝရမည်ဟုလည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။21

19
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AIPA Secretariat, STATUTES OF THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY, 4 Edition October 2015,
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14

(၃၂) ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ (၄၀) ကိမေ
် ြမာက်အစည်းအေဝးအထိ ချမှတ်ခဲ့သည့်
ေကာ်မတီဆုံးြဖတ်ချက်များ
၂၀။

ြမန်မာိုင်ငံလတ်ေတာ်တင်းြပည့်အဖွဲဝင်ြဖစ်လာခဲ့သည့်

(၃၂)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ

(၄၀)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးအထိ အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံ၏ေကာ်မတီများ
အနက် ေကာ်မတီ(၄)ခု၏ှစ်အလိုက်ခ ျက်ချမှတ ်ခ ဲ့သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်အေရအတွက ်များမှာ
ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်စဉ်

ခုှစ်

အိမ်ရှင်ိုင်ငံ

ကျင်းပ

အမျိးသမီး

ိုင်ငံေရး

စီးပွားေရး

လူမေရး

သည့်

ကိုယ်စားလှယ်

ဆိင
ု ်ရာ

ဆိုင်ရာ

ဆိင
ု ်ရာ

အကိမ်

များေကာ်မတီ

ေကာ်မတီ

ေကာ်မတီ

ေကာ်မတီ

၁။

၂၀၁၁

ကေမာဒီးယား

၃၂

၃

၃

၂

၅

၂။

၂၀၁၂

အင်ဒိုနီးရှား

၃၃

၃

၃

၄

၃

၃။

၂၀၁၃

ဘူိုင်း

၃၄

၁

၂

၂

၄

၄။

၂၀၁၄

လာအို

၃၅

၃

၃

၂

၅

၅။

၂၀၁၅

မေလးရှား

၃၆

၂

၄

၃

၄

၆။

၂၀၁၆

ြမန်မာ

၃၇

၃

၅

၃

၄

၇။

၂၀၁၇

ဖိလစ်ပိုင်

၃၈

၁

-

၄

၃

၈။

၂၀၁၈

စကာပူ

၃၉

၂

-

၅

၄

၈။

၂၀၁၉

ထိုင်း

၄၀

၂

-

၄

၆

ကိုးကားချက်။ AIPA Secretariat, https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/

၂၁။

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် (၃၈)ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံပါလီမန်များ

အေထွေထွညီလ ာခံ၏ ဦးေဆာင်မေကာ်မတီအစည်းအေဝးတွင ် ိုင်င ံေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ
ဖွဲစည်းရန် အတည်ြပခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ (၃၉) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံ၏

15

ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီအစည်းအေဝးတွင်
ဆိုင်ရာဆုံးြဖတ်ချက်အပါအဝင်
မရှိပါ။

“ြမန်မာိုင်ငံ၏လူသားချင်းဆိုင်ရာအေြခအေန22”

ဆုံးြဖတ်ချက်(၇)ခုကိုေဆွးေွးခဲ့ေသာ်လည်း

အတည်ြပခဲ့ြခင်း

(၄၀)ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံတွင်လည်း

ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ

ေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းမရှိပါ။

နိဂုံး
၂၂။

အာဆီယံပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံ၏ဆုံးြဖတ်ချက်များသည်

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ

အတွက် ဥပေဒတစ်ရပ်အေနြဖင့် စည်းေှာင်သက်ေရာက်ြခင်းမရှိေသာ်လည်း ဥပေဒြပြခင်းှင့်
မူဝါဒများချမှတ်ေဆာင်ရ က်ရာတွင် ထည့်သ ွင်းစဉ်း စားေဆာင်ရ က်သင့်ပါသည်။ ေကာ်မတီ
ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ကံေတွေနရေသာ အာဆီယံေဒသဆိုင်ရာကိစရပ်များ
အေပ ေဆွးေွးဆုံးြဖတ်အတည်ြပထားြခင်းြဖစ်ရာ သိရှိေလ့လာသင့်ေသာ အေကာင်းအရာ
များြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံလတ်ေတာ်အေနြဖင့် သက်တမ်းုနယ်ေသးေသာ်လည်း အာဆီယံ
ပါလီမန်များအေထွေထွညီလာခံတွင်

တက်ကစွာပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် လတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ

အေတွအ ကံေကာင်းများကို ေဒသတွင်းအာဆီယံပါလီမန်များှင့် အြပန်အလှန်ေလ့လာေဆွးေွး
ခွငရ
့် ရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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မူရင်း-Humanitarian situation in Myanmar

16

(၄၀) ကိမ်ေြမာက် အေထွေထွညီလာခံ၏ ေကာ်မတီဆုံးြဖတ်ချက်မူရင်းေခါင်းစဉ်များ

စဉ်
၁။

ဆုံးြဖတ်ချက်ေခါင်းစဉ်များ
Committee of Women Parliamentarians of AIPA : WAIPA
(a) Resolution on Promoting Gender Equality and the Empowerment of
Women in ASEAN
(b) Resolution on Bridging in the Gender Gap in Technology-Based
Disciplines

၂။

Committee on Economic Matters
(a)

Resolution on Fostering Inclusive Economic Development in ASEAN

(b)

Resolution on ASEAN Cooperation to Prepare for the Fourth Industrial
Revolution (4IR)

(c)

Resolution on Improving on Digital Connectivity to Support the Growth of
MSMEs

(d)

Resolution on the Standardization and Liberalization of Air Services under
the ASEAN Single Aviation Market

၃။

Committee on Social Matters
(a)

Resolution on the Adoption of the Report of the 2nd Meeting of the AIPA
Council on Dangerous drugs (AIPACODD) and the Resolution on
Alternative Development towards a Drug-Free ASEAN Community

(b)

Resolution on Enhancing the Quality of Life of Older Persons

(c)

Resolution on Strengthening Road Safety in ASEAN

(d)

Resolution on Elimination of All Forms of Violence and Exploitation of
Children

(e)

Resolution on Regional Parliamentary Initiative for Enhancing Climate
Action in ASEAN

(f)

Resolution on Access to Justice for Migrant Workers
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