
 

 1

 

ADM - ကနပ်စည်း င့/်သိမ့ဟတ ်ဝနေ်ဆာငမ် ဝယ်ယြခငး်အတွက် အေထေွထ ွစည်းကမ်းချက်များ 

၁။ သေဘာတညီမ စာချ ပ်တစ်ခတည်းြဖစ်ြခငး် 

(က) ဤ ကနပ်စည်း င့/်သိမ့ဟတ ် ဝနေ်ဆာငမ် ဝယ်ယြခငး်အတွက် အေထေွထ ွ စည်းကမ်းချက်များ ("GC") 

သည် ကနပ်စည်း ("ကန်ပစည်း") များ င့/်သိမ့ဟတ ်ဝနေ်ဆာငမ်များ ("ဝန်ေဆာငမ်များ") ဝယ်ယရာတငွ ်

ဝယ်ယမ ေအာ်ဒါ ("ေအာ်ဒါ") တွင ်အမည်ေဖာ်ြပထားေသာ Archer Daniels Midland Group ("ADM") ၏ 

လပ်ငနး် င့ ် ယငး် ေအာ်ဒါတွင ် အမည် င့ ် သတငး်အချကအ်လက်များကိ ေဖာ်ြပထားေသာ 

ေရာငး်သတိအ့ ကား ြပ လပ်ေသာ ဝယ်ယမေအာ်ဒါ င့ ်တစ်ေပါငး်တည်းြဖစ်သည်။ 

(ခ) ေရာငး်သ၏ ကနပ်စည်း င့/်သိမ့ဟတ ်ဝနေ်ဆာငမ်များကိ  ADM က ဝယ်ယမ င့ ်စပ်လျ း ပီး ေအာဒ်ါ င့ ်

GC တိသ့ည် သေဘာတညီမ စာချ ပ်တစ်ခတည်းသာ ြဖစ်ေစရမည်။ ေအာ်ဒါ တွငြ်ဖစ်ေစ၊ 

သတ်မတ်ချက်များတွငြ်ဖစေ်စ  သိမ့ဟတ ် အြခားကိစများတွငြ်ဖစ်ေစ  ေအာ်ဒါ င့ ် GC တိ၏့ စည်းကမး် 

ချက်များကိ ြပငဆ်ငရ်န၊် ပယ်ဖျက်ရန ် သိမ့ဟတ ် ထပ်မံြဖည့်စွက်ရန ် ေရာငး်သက အဆြိပ လာေသာ 

စည်းကမ်းချက်များသည် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ် ေရာငး်ချသည့်လပ်ငနး်က အဆြိပ လာသည့ ်

အတိငး်အတာအတိငး် ADM အေပ တွင ် စည်းေ ာငမ် ိမည်မဟတ်ေပ။ အထက်ပါ ေဖာ်ြပချက်အား 

စွန ့လ်တ်ြခငး်၊ ေြပာငး်လဲြခငး် သိမ့ဟတ ် မမွ်းမြံပငဆ်ငြ်ခငး် က ိ ADM က သေဘာတေ ကာငး် 

စာြဖင့ေ်ရးသား၍ လက်မတထ်းိြခငး်မ ိလ င ် ADM အေပ တွင ် စည်းေ ာငမ် မိည်မဟတ်ေပ။ ေအာ်ဒါ င့ ် 

GC  မတိငမ်ီကြဖစ်ေစ သိမ့ဟတ ် ေအာ်ဒါ င့ ် GC တိ ့ င့ ် တစ် ပိ ငတ်ညး်ြဖစ်ေစ 

တ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ်စာြဖင့ြ်ဖစ်ေသာ်လည်းေကာငး် ြပ လပ်ထားေသာ သေဘာတညမီ 

သိမ့ဟတ ်ညိ ငိး်မဆိငရ်ာ သက်ေသအေထာက်အထား သိမ့ဟတ ်လပ်ငနး်ဆကသ်ယွ်ေဆာင ် ရွက်မဆိငရ်ာ 

သက်ေသအေထာကအ်ထား သိမ့ဟတ ် အေရာငး်အဝယ်ြပ လပ်မ သိမ့ဟတ ် သေဘာတညီမအား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်မတိက့ိ ေအာ်ဒါ င့ ် GC တိအ့ား ကွဲလဲွဆန ့က်ျငေ်စရန၊် ေြဖ ငး်ရန ်

သိမ့ဟတ ် ြဖည့်စွကရ်နအ်တွက် အသးံြပ ြခငး်မြပ ရ သိမ့ဟတ ် ေအာ်ဒါ င့ ် GC တိသ့ည် စာချ ပဝ်ငတ်ိ၏့ 

အမနတ်ကယ် သေဘာတညမီက ိ ထငဟ်ပ်မမ ိေ ကာငး် သက်ေသြပရနအ်တွက် ယငး်တိက့ ိ အသးံြပ ြခငး် 

မြပ ရ။ 

(ဂ) ADM က ေပးပိသ့ည့် စာရွက်စာတမး်များတွင ် ကွဲလဲွမ တစ်စတံစ်ရာ ြဖစ်ေပ လာပါက ထသိိက့ွဲလဲွသည့ ်

အတိငး် အတာအထ ိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဦးစားေပးအမတ်စ  (Order of Precedence) အတိငး်သာ 

အကျိ းသက်ေရာက်သည် - (၁) ေအာ်ဒါ ( ေအာ်ဒါ င့ ် စပ်လျ း၍ ADM က စာြဖင့ေ်ရးသား၍ 

လက်မတ်ေရးထးိကာ  သေဘာတထားသည့် ေြပာငး်လြဲခငး်၊ မွမ်းမံြပငဆ်ငြ်ခငး် င့/်သိမ့ဟတ ်ြဖည့်စွက်ြခငး် 

အပါအဝင)်၊ (၂) GC။ 

၂။ ေအာ်ဒါအား လကခ်ြံခငး် 
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(က) ေအာ်ဒါ သိမ့ဟတ ် ADM ၏ စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ န် ကားချက ် တစ်စံတစ်ရာတွင ် အြခားနည်း 

ေဖာ်ြပထားြခငး်မ ိလ င ် ေရာငး်သသည် ADM က ေပးပိသ့ည့် ေအာ်ဒါအား လက်ခံရ သိည့်ေနမ့ (၇) 

ရက်အတငွး် ေအာ်ဒါက ိအတည်ြပ ရမည်။ 

(ခ) ေရာငး်သသည် ေအာက်ပါတိမ့ မည်သည့်ကိစက ိ ဦးစွာလပ်ေဆာငသ်ည်ြဖစ်ေစ ယငး်သိလ့ပ်ေဆာင ်

ြခငး်သည် ေရာငး်သက ေအာဒ်ါအား တရားဝငလ်က်ခြံခငး်ြဖစ်သည်ဟ မတ်ယရမညြ်ဖစ်သည်- 

(၁) ေအာ်ဒါရ ိေ ကာငး် ေရာငး်သက (စာြဖင့ေ်ရးသား၍လည်းေကာငး်၊ အးီေမးလ်ြဖင့လ်ည်းေကာငး်) 

အသအိမတ်ြပ  ြပန် ကားြခငး်။ 

(၂) ေရာငး်သက ကနပ်စည်းများကိ ေပးပိလ့ာြခငး် သိမ့ဟတ ် ဝနေ်ဆာငမ်များကိ အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး် သိမ့ဟတ ်

(၃) ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များအတွက် ေရာငး်သက ေြပစာေပးပိလ့ာြခငး်။ 

(ဂ) ေအာ်ဒါက ိေအာ်ဒါတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ စည်းကမး်ချကမ်ျား င့ ်GC အတိငး်သာ လက်ခံရမည်။ 

(ဃ) ေအာ်ဒါအား လက်ခံြခငး် သိမ့ဟတ ် ယငး်သိ ့ လက်ခံြခငး် င့ ် အလားတေသာ အေ ကာငး်ြပန် ကားမ 

တစ်စံတစ်ရာသည် ေရာငး်သက ေအာ်ဒါ င့ ် ဤ GC ပါ ADM ၏ ကမ်းလမး်မက ိ တရားဝင ်

လက်ခံြခငး်ြဖစ် ပီး ယငး်သိလ့က်ခံြခငး်သည် စည်းေ ာငမ် ိသည်။ 

(င) ADM က သးီြခားစာေရးသား သေဘာတထားြခငး်မ လိ င ် ေအာ်ဒါ င့ ် GC တငွ ် သတ်မတ်ထားေသာ 

စည်းကမ်းချက်များမအပ ထပ်တိး င့/်သိမ့ဟတ ် ြပငဆ်ငထ်ားေသာ င့/်သိမ့ဟတ ် ေအာ်ဒါ င့ ် GC တငွ ်

သတ်မတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များ င့ ် မတကွဲြပားေသာ စည်းကမ်းချက်များသည်  ADM အေပ တငွ ်

စည်းေ ာငမ်မ ိသည့အ်ြပင ်အကျိ းသက်ေရာက်မလညး် မ ိပါ။ 

(စ) ADM သည် ေရာငး်သက ေအာ်ဒါက ိ လက်ခံ ပီးသည့်တိင ် ေအာ်ဒါက ိ ေြပာငး်လဲေစ ငိသ်ည်။ 

ေြပာငး်လဲလိက်သည့် ေအာဒ်ါက ိ ေနာက်ထပ်ကနက်ျစရိတ်များ ကျခံြခငး်မ ိဘ ဲ လကိ်နာေဆာငရွ်က်ရန ်

မြဖစ် ငိလ် င ် ယငး်သိမ့ြဖစ် ငိေ် ကာငး် င့ ် မြဖစ် ငိ ် သည့် အတိငး်အတာ င့ ် စပ်လျ း၍ 

စ်ဖက်သေဘာတညီ ငိေ်သာ ဆးံြဖတ်ချက်ကိ သေဘာ းိြဖင့ ် ေဆွးေ းွချမတ် ငိရ်နအ်တက်ွ ADM 

ေတာငး်ဆထိားေသာ ေြပာငး်လဲမများကိ လက်ခရံ ိ ပီး (၃) ရကအ်တွငး် ADM သိ ့ အသေိပး အေ ကာငး် 

ကားရမည်။ သိမ့ဟတ်ပါက သတ်မတ်ထားေသာ ေြပာငး်လဲမများကိ အဖိးအခထပ်မံမယဘ ဲ 

ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်  ေရာငး်သက သေဘာတသည်ဟ မတ်ယရမည်။ ADM က ေတာငး်ဆထိားေသာ 

ေြပာငး်လဲမများကိ လက်ခံရ ိ ပီးေနာက် ေရာငး်သက ယငး်ေြပာငး်လဲမ များကိ 

ေဆာငရွ်က်ေပး ငိြ်ခငး်မ ိေ ကာငး်က ိ အသေိပးအေ ကာငး်ြခငး်မ ိဘ ဲ  လက်ခံထားေသာ ေအာ်ဒါအား 

ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ေနြခငး်သည် ADM က ေတာငး်ဆိထားေသာ ေြပာငး်လမဲများကိ ေရာငး်သက 

လက်ခံြခငး်ြဖစ်သည်။ 

၃။ ေပးပိ ့ ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး် 
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(က) ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ေအာ်ဒါတငွ ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိငး် ေပးပိရ့မည့် အချိန၊် ေနရာ၊ 

အေရအတွက်၊ သတမ်တ်ချက်များ၊ ထပ်ပိ ့းမ၊ ထပ်ဆင့ထ်တ်ပိးမ သတ်မတ်ချကမ်ျား င့ ် အြခားေသာ 

သတ်မတ်ချက်များ ( ိလ င)် င့ ် အညီ ကနပ်စည်း /ဝနေ်ဆာငမ်များကိ တတိိကျကျ ေပးသငွး် 

ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်ေရာငး်သက ကတိြပ သည်။ 

(ခ) အထက်တွင ် ေဖာ်ြပထားသည်များကိ လကိ်နာမမ ိသည့်အတွက် ADM က ထိခိက်သည့် ေတာငး်ဆမိ 

တစ်စံတစ်ရာ င့ ်ေတာငး်ဆမိများအားလးံအတွက်ေသာလ်ည်းေကာငး်၊ ဥပေဒအရတာဝန် ိ မတစ်စံတစ်ရာ 

င့ ် ဥပေဒအရ တာဝန် ိမ အားလးံ အတွက်ေသာလ်ည်းေကာငး်၊ ထခိကိ်နစန်ာမ တစ်စံတစ်ရာ င့ ်

ထခိိက်နစ်နာမများ အားလံးအတွက်ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ဆံ ံးမ တစစ်တံစရ်ာ င့ ် ဆးံ းံမများ 

အားလးံအတွက်ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ကနက်ျစရိတ ် တစ်စံတစ်ရာ င့ ် ကနက်ျစရိတ်များအားလးံ 

အတွက်ေသာ်လည်းေကာငး် ေရာငး်သတွင ်ဥပေဒအရ တာဝန် ိ ပးီ ယငး်တိအ့တွက် ေရာငး်သက ADM က ိ

ေပးေလျာ်ရမည်။ 

(ဂ) ေပးပိေ့ဆာငရွ်က်မဆငိရ်ာ သတ်မတ်ချက်များက ိ ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငရ်နအ်တွက် ေရာငး်သက 

စာြဖင့ေ်ရးသား၍ ADM က ိ အဆြိပ ငိသ်ည်။ ယငး်သိအ့ဆြိပ မ င့ ် စပ်လျ း၍ ADM က ၎ငး်၏ 

ကယိ်ပိငဆ်းံြဖတ်ချက်ြဖင့ ်- 

(၁) ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငခ်ျက် (များ) က ိသေဘာတ ငိသ်ည်။ 

(၂) ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငခ်ျက် (များ) က ိ ြငငး်ပယ် ငိ် ပီး ယငး်သိ ့ြငငး်ပယ်ပါက မလေပးပိ ့ 

ေဆာငရွ်က်မဆငိရ်ာ သတမ်တ်ချက်များသည် ဆက်လက်၍ အြပည့အ်ဝ ဆက်လက်တည် ၍ိ 

အကျိ းသက်ေရာက်ေန မည်ြဖစ်သည်။ 

(၃) ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ေရာငး်သက ေပးပိေ့ဆာငရွ်က်ေပး ပးီ ADM က 

လက်ခံ ပီးသည်မအပ ေရာငး်သအား ဥပေဒအရ တာဝနမ် ိေစဘ ဲ ေအာ်ဒါအား 

ချက်ချငး်စာြဖင့ေ်ရးသား၍ ရပ်စဲ ငိသ်ည်။ 

(ဃ) ADM က အြခားနည်း သေဘာတထားြခငး်မ လိ င ် ေဖာ်ြပထားသည့် ေပးပိေ့ဆာငရွ်က်မဆငိရ်ာ 

အစီအစ (များ) ထက် ကိ တင၍် ေအာ်ဒါ တစ်ခလးံကိြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိငး်ကိြဖစေ်စ 

ေပးပိေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်မြပ ရမည့်အြပင ် ေအာဒ်ါထတွဲင ် ေဖာ်ြပ ထားသည့ ် အေရအတွက်(များ) 

ထက်ေကျာ်လွန၍် ေပးပိ ့ ြခငး် မြပ ရ။  ေအာ်ဒါထဲတွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အေရအတွက်(များ) 

ထက်ေကျာ်လွန၍် ေပးပိလ့ာသည့်အေရအတွက်က ိ ေရာငး်သထသံိ ့ ြပနလ်ည်ေပးပိသွ့ားမည်ြဖစ် ပးီ 

ယငး်သိ ့ြပနလ်ည်ေပးပိ ့ြခငး် င့ ် စပ်လျ း သည့် ကနက်ျစရိတ်များ င့ ် အသးံစရိတ်များကိ ေရာငး်သထမံ 

ြပနလ်ည်ေတာငး်ခံသွားမည် ြဖစ်သည်။ 

(င) ေပးပိလ့ာေသာ အေရအတွက်တွင ် ပါဝငေ်သာ အြပစ်အနာအဆာများက ိ

ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့်အတိငး် ခ တ်ယွငး်ချက် သိည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်အြဖစ် 

မတ်ယမည်ြဖစ် ပီး ေအာကတွ်ငေ်ဖာ်ြပထားေသာ ကစားခွင့မ်ျားကိ ADM က ရထကိ်ခွင့် ိသည်။ 
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၄။ ထပ်ပိးြခငး် င့ ်သယယ်ပိေ့ဆာငြ်ခငး် 

(က) ေအာ်ဒါတွင ် အြခားနည်းြဖင့ ် အတိအလငး် ေဖာ်ြပထားြခငး်မ ိလ င ် ေရာငး်သသည် ကနပ်စည်းများကိ 

မပျက်မစီးဘ ဲ အေကာငး်ပကတိအတိငး် ADM သိ ့ ေပးပိရ့နအ်တွက် ကနပ်စည်းများကိ သင့ေ်လျာ်သည့ ်

ပံစြံဖင့ ် ထပ်ပိးရမည်။ ေအာ်ဒါထတဲွင ် ေဖာ်ြပထားေသာ သေဘာတညီထားသည့် အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ 

ကနပ်စည်း သယ်ပိမ့ဆငိရ်ာ န် ကားချက်များ (Incoterms) ( ိလ င)် င့ ် အညီ ADM က လက်ေရာက ်

လက်ခံရယသည့် မတိငမ်အီထ ိကနပ်စည်းများ ဆးံ ံးပျက်စီးမက ိေရာငး်သက တာဝနယ် ကျခံရမည်။ 

(ခ) ေအာ်ဒါတွင ် အြခားနညး် အတိအလငး် ေဖာ်ြပထားြခငး်မ ိလ င ် သယ်ယပိေ့ဆာငြ်ခငး်၊ ေပးပိ ့ြခငး်၊ 

ထပ်ပိးြခငး် င့ ် အမတ်အသား ြပ လပ်ြခငး်တိ ့ င့ ် စပ်လျ းသည့် ကနက်ျစရိတမ်ျားကိ အထက်တငွ ်

ေဖာ်ြပထားသည့်အတိငး် ေရာငး်သတစ်ဦးတညး်ကသာ တာဝနယ်ကျခံရမည်။ 

၅။ လကခံ်ရယြခငး် 

(က) ေရာငး်သက ကနပ်စညး်/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ADM သိ ့ ေပးပိလိ့က်ြခငး်သည် ယငး် 

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ADM က လက်ခရံယြခငး်ဟ မသတ်မတ်ပါ။ ေရာငး်သက ေပးပိလ့ကိ်သည့ ်

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ အားလံးကိ စစ်ေဆးရန ်  မည်သည့ ် အေြခအေနတွငမ်ဆ ိ

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ လက်ခံရ ိသည့်ေနမ့ ရက်ေပါငး် (၃၀) ထက်မေကျာ်ေသာ 

ကျိ းေ ကာငး်ဆီေလျာ်သည့် အချိနက်ာလတစ်ခ သိမ့ဟတ ်ေအာ်ဒါတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိငး် အြခားေသာ 

အချိနက်ာလတစ်ခ ADM တွင် ိသည်။ ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ လက်ခံရယြခငး်က ိ

စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ အတည်ြပ ချက်အား ADM က ေရာငး်သသိ ့ ထတ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များတွင ်ခ တ်ယွငး်ချက် ိသည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ် ိလ င ်သိမ့ဟတ ်မည်သည့ ်

အချက်ြဖင့စ်ပ်လျဥး်၍မဆ ိ သတ်မတ်ချက် တစ်စတံစ်ရာ သိမ့ဟတ ် သတမ်တ်ချက်များအားလးံ င့ ်

မကိက်ညီလ င ်ADM က ေရာငး်သသိ ့ စာေရးသား၍ေသာ်လည်းေကာငး်/အးီေမးလ်ြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာငး် 

အသေိပး အေ ကာငး် ကားမည်ြဖစ် ပးီ ယငး်သိ ့ြဖစ်လာပါက ေအာက်ပါ အပိဒ ် (၆) သည် 

အကျိ းသက်ေရာက်မည် ြဖစသ်ည်။ 

ခ) အထက်ပါအတငိး် ADM က လက်ခံရယလကိ်သည် င့ ် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ် စပ်လျ းသည့ ်

ထခိိက်ပျက်စီးမ သိမ့ဟတ ်ဆးံ းံမ င့ ်ပငိဆ်ငိမ်တိသ့ည် ADM သိ ့ လဲေြပာငး် ပီးသားြဖစ်သည်။ 

၆။ ခ တယ်ငွး်ချက် ိသည့် ကန်ပစည်း/ဝန်ေဆာငမ် 

(က) ေအာ်ဒါအရ ADM သိ ့ ေပးပိလ့ာသည့် ကနပ်စညး်/ဝနေ်ဆာငမ်များသည် ခ တ်ယွငး်ေနသည ် သိမ့ဟတ ်

ေအာ်ဒါအရ ADM သိ ့ ေပးပိလ့ာသည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များသည် မည်သည့် ေထာင့မ်မဆ ိေအာ်ဒါပါ 

င့/်သိမ့ဟတ ် ဤ GC ပါ သတ်မတ်ချက် တစစ်တံစ်ရာ သိမ့ဟတ ် သတ်မတ်ချက်များအားလးံ င့ ်

ကကိ်ညီမမ ိ ("ခ တယ်ငွး်ချက် ိသည့် ကန်ပစည်း/ဝန်ေဆာငမ်များ"  င့ ် ယငး်တိ ့ င့ ်
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အြပန်အလနဆ်ကစ်ပ်ေနေသာ "အြပစ်အနာအဆာ ိသည့် ကန်ပစည်းများ/ဝနေ်ဆာငမ်များ") ဟ ADM က 

ကျိ းေ ကာငး်ညီ ွတ်စွာြဖင့ ်ထငြ်မငယ်ဆလ င ်ADM သည် ကယိ်ပိငဆ်းံြဖတ်ချက်ြဖင့-် 

(၁) ထသိိေ့သာ အြပစ်အနာအဆာ သိည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များက ိ ြငငး်ပယ၍် 

ယငး်ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ လဲလယရ်နအ်တွက ် ၎ငး်က သင့ေ်လျာ်သည်ဟ မတ်ယသည့ ်

အရငး်အြမစ်(များ) မ ထ ိကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာင ်မများကိ ရယြခငး်။ 

(၂) ခ တ်ယွငး်ချက် ိသည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များက ိ ADM က သတ်မတ်ေပးသည့် 

ကျိ းေ ကာငး်ဆီေလျာ်ေသာ အချိနက်ာလအတွငး် ေရာငး်သ၏ စရတိ်ြဖင့ ်ေရာငး်သအား ြပ ြပငေ်စြခငး်။ 

(၃) ေပးပိလ့ာေသာ ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ အားလးံကိ ြငငး်ပယ်ြခငး်။ 

(ခ) ယငး်သိ ့ ြငငး်ပယ်ြခငး်၊ အစားထးိရြခငး် သိမ့ဟတ ်ြပ ြပငြ်ခငး် သိမ့ဟတ ်ထသိိေ့သာ ခ တ်ယွငး်ချက် ိသည့ ် 

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ် (ယငး်သိေ့သာ အြပစ်အနာအဆာ ိသည့် ကနပ်စညး်/ဝနေ်ဆာငမ်အား အသးံြပ ြခငး်၊ 

ေရာငး်ချြခငး် င့/်သိမ့ဟတ ် ြဖန ့ခ်ျိြခငး်တိ ့ ပါဝင် ပးီ ယငး်တိက့သိာ ကန ့သ်တထ်ားြခငး်မဟတပ်ါ) က ိ

တကိ် ိက်အေ ကာငး်ြပ ၍ေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် တကိ် ိက်ဆက်စပ်၍ေသာ်လည်းေကာငး် 

ေပ ေပါက်လာသည့် ေတာငး်ဆိမ တစ်စံတစ်ရာ င့ ် ေတာငး်ဆိမများ အားလးံအတကွ်ေသာ်လည်း ေကာငး်၊ 

ဥပေဒအရ တာဝနတ်စ်စံတစ်ရာ င့ ်ဥပေဒအရ တာဝနအ်ားလံးအတွက်ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ထခိကိ်နစန်ာမ 

တစ်စံတစ်ရာ င့ ် ထခိိက်နစ်နာမများ အားလးံအတကွေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ ဆးံ ံးမ တစ်စတံစရ်ာ င့ ်

ဆးံ ံးမများ အလံးအတွကေ်သာ် လည်းေကာငး်၊ ကနက်ျစရိတ် တစ်စံတစ်ရာ င့ ် ကနက်ျစရိတ ်

အားလးံအတွက်ေသာ်လည်းေကာငး် ေရာငး်သက ADM က ိေပးေလျာရ်မည်။ ADM သည် ေအာက်ပါတိကိ့ 

ေဆာငရွ်က်ခငွ့် သိည် - 

(၁) (ေပးပိရ့နအ်တွက်ေသာ်လညး်ေကာငး် သိမ့ဟတ ် ေအာဒ်ါတစ်ခတည်းအတွက်ေသာ်လည်းေကာငး် 

အထပ်တစ်ထပ်ထတဲွင ် အတတကွ ထပ်ပိးထားေသာ အြပစအ်နာအဆာ ိသည့ ်

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ် ပံမန ် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ အပါအဝင)် 

အြပစ်အနာအဆာ ိသည့ ် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ သိမ့ဟတ ်

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များအားလးံ က ိြငငး်ပယ်ြခငး်။ 

(၂) ယငး်သိေ့သာ ခ တ်ယွငး်ချက် ိသည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ အစားထးိလဲလယ်မ၊ ြပ ြပငမ် 

(ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ြပနလ်ည်ေဆာငရွ်က်ေပးရန ် ေတာငး်ဆခိငွ့ ် ပါဝင် ပီး ယငး်ကိသာ 

ကန ့သ်တ်ထားြခငး်မဟတ်ပါ) တိအ့ား ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်ေတာငး်ဆြိခငး်။ 

(၃) ADM သိ ့ ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များက ိ ေပးပိ ပ့းီေနာက ် င့/်သိမ့ဟတ ်

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ADM က စစ်ေဆး ပီးသည့်တိငေ်အာင ် ယငး်သိစ့စ်ေဆးသည့် 

အခကိ်အတန ့တ်ငွ ် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များက ိ အသးံများေသာ သင့ေ်လျာ်သည့ ်

နည်းလမ်းများြဖင့ ် စစ်ေဆးြခငး်ေသာ်လညး် စစေ်ဆး၍ မရြခငး်ကိ ေရာငး်သကသပိါလျက် 



 

 6

သိမ့ဟတ ် သသိင့ပ်ါလျက် င့ ် ယငး်သိေ့သာ ခ တ်ယွငး်ချက် ိသည့် ကနပ်စညး်/ဝနေ်ဆာငမ် င့ ်

စပ်လျ း၍ ADM သိ ့ အသေိပး အေ ကာငး် ကားရန ် ပျက်ကွက်ြခငး် သိမ့ဟတ ် ထ ိ

ခ တ်ယွငး်ချက် ိသည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များသည ် စစ်ေဆးရာတွင ် ခ တ်ယွငး်ေနေ ကာငး် 

သသိာထင် ားမ မ ိြခငး်တိအ့တွက် သက်ဆငိသ်ည့် ေလျာ်ေ ကးေပးေချရန ်ေတာငး်ဆြိခငး်။ 

(၄) ADM က အစားထးိလဲလယ်ရန ် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ၎ငး်က ယံ ကညစိ်တ်ချရသည်ဟ 

ယဆရသည့် အရငး်အြမစ်(များ) မ ရယရန ် ေရွးချယခ်ဲ့လ င ် ေအာ်ဒါေဈးထက် ပမိကိနက်ျေသာ 

ကနက်ျစရိတ်များ င့ ် အသးံစရိတ်များအား လးံအတွက် ေပးေချမြပ လပ်ေပးရန ် ADM က 

ေရာငး်သက ိေတာငး်ဆိ ငိြ်ခငး်။ 

(၅) ကနပ်စည်း၏ အာမခံေပးထားသည့် ကာလအတွငး် ခ တ်ယွငး်မ ြဖစ်ေပ ပီး ADM က 

သတ်မတ်ေပးသည့် သင့ေ်လျာ်ေသာ အချိနက်ာလအတွငး် ေရာငး်သက ယငး်ခ တ်ယွငး်မက ိ

ြပ ြပငေ်ပးြခငး်မ ိလ င ် သိမ့ဟတ ် ြပ ြပငေ်ပးရန ် ပျက်ကွက်လ င ် ယငး်ခ တ်ယွငး်မအား 

ြပ ြပငရ်နအ်တွက် ကနက်ျစရိတ်များ င့ ်အသးံစရိတ်အားလံးက ိေရာငး်သထမံ ေတာငး်ခြံခငး်။ 

(ဂ) ေအာ်ဒါ င့/်သိမ့ဟတ ် GC ပါ ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ် တစ်စံတစ်ရာက ိ ADM က ြငငး်ပယ် ပီး ယငး်သိ ့ 

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်က ိ ADM က သတ်မတ်ထားသည့် အချိနက်ာလအတွငး် ေရာငး်သက 

ြပနလ်ည်ယေဆာငရ်န ် ပျက်ကွက်ပါက ADM သည် ၎ငး်၏ ကယိ်ပိငဆ်းံြဖတ်ချက်ြဖင့ ် ADM 

ကေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် ADM က လဲအပ်ထားသည့ ် 

တတိယအဖဲွအစည်းများကေသာ်လည်းေကာငး် ထသိိ ့ ြပနလ်ည်ယေဆာငြ်ခငး်မ ိေသာ 

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်က ိ ေရာငး်သ၏ စရိတြ်ဖင့ ် ြပနလ်ည်ေပးပိ ့ြခငး် သိမ့ဟတ ် ဖျက်ဆးီြခငး်၊ 

ေရာငး်ချြခငး် အပါအဝင ်အခမဲ့ စီမံေဆာငရွ်က် ငိသ်ည်။ ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ စမီံေဆာငရွ်က်ြခငး် 

သိမ့ဟတ ် ြပနလ်ည်ေပးပိ ့ြခငး်အတွက် ေရာငး်သသည် မည်သည့် ေငေွပးေချမကမိ ရ မိည် 

မဟတ်သည့်အြပင ် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များက ိ စီမေံဆာငရွ်က်ြခငး် သိမ့ဟတ ် ြပနလ်ည်ေပးပိ ့ြခငး်က ိ

အေ ကာငး်ြပ ၍ ေပ ေပါကလ်ာေသာ ကနက်ျစရိတ်များကိပါ ကျခံရမည် ြဖစသ်ည်။ 

၇။ ေငေွပးေချြခငး် 

(က) ADM သည် ေရာငး်သအား ေအာ်ဒါ င့ ်အညီ ေငေွပးေချမည် ြဖစ်သည်။ ေအာ်ဒါထတွဲင ်ေငေွပးေချမဆငိရ်ာ  

စည်းကမ်းချက်များကိ အတိအလငး် ေဖာ်ြပထားြခငး် မ ိပါက ေအာ်ဒါ င့ ် စပ်လျ း၍ ြပ လပရ်မည့ ်

ေငေွပးေချမအားလးံကိ သက်ဆငိရ်ာ ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ်တရားဝင ်ကနပိ်လ့ာကိ ေရာငး်သထမံ 

ADM က လက်ခရံ ိ ပီး ရက ်(၉၀) အတွငး် ေပးေချရမည်။ 

(ခ) ေရာငး်သက ထတ်ေပးသည့ ် တရားဝင ် ကနပိ်လ့ာများက ိ အတည်ြပ ပးီမသာ ဤ ေအာ်ဒါ င့ ် GC တွင ်

သတ်မတ်ထားသည့် ေငေွပးေချမ အစီအစ  င့ ် ပံစံအတိငး် (အထက်တွင ် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိငး်) 

ေငေွပးေချမက ိADM က ေဆာငရွ်က်မည် ြဖစ်သည်။ 
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(ဂ) (၁) ADM သည် ေရာငး်သသိ ့ ေပးေချရမည့် ေငပွမာဏကိ ေအာ်ဒါ င့ ်အညီမဟတ်ဘဲ အေရအတွက်ေလျာ၍့ 

ေပးပိလ့ာေသာ ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များအတက်ွ ADM က အချိ းကျေလ ာ၍့ေသာ်လည်းေကာငး် 

သိမ့ဟတ ် ခ မ်ိ၍ေသာ်လညး်ေကာငး် ေပး ငိသ်ည် သိမ့ဟတ ် (၂) ADM သည် ေရာငး်သသိ ့ ေပးေချရမည့ ်

ေငပွမာဏကိ အပိဒ ် (၉) င့ ် အညီ ေနာက်ကျေ ကးအြဖစ် ေလ ာ၍့ေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ်

ခ မိ်၍ေသာ်လည်းေကာငး်ေပး ငိသ်ည ်သိမ့ဟတ ်(၃) ADM သည် ေရာငး်သသိ ့ ေပးေချရမည့် ေငပွမာဏက ိ

ေရာငး်သက ကျခံရမည့် သက်ဆငိရ်ာ အခွနမ်ျား၊ အေကာက်များကိ ေလ ာ၍့ေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ်

ခ မိ်၍ေသာ်လည်းေကာငး် ေပး ငိသ်ည်။ 

(ဃ) ADM ၏ ေငေွပးေချမ တစ်စံတစ်ရာသည် ေငေွပးေချထား ပီးြဖစ်ေသာ ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များက ိ

လက်ခံရယြခငး် မေြမာက်ပါ။ (ေအာ်ဒါ င့ ်စပ်လျ း၍ေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ်အြခားေသာ ေအာဒ်ါ သိ ့ 

မဟတ ် စာချ ပ ် တစ်ရပ်ရပ် င့ ် စပ်လျ း၍ေသာ်လည်းေကာငး်) ေရာငး်သက ADM သိ ့ ေပးရန် ိေသာ 

မည်သည့် ေငပွမာဏကိ မဆ ိ ADM က ေရာငး်သသိ ့ ေပးရန် ိသည့် ေငပွမာဏ င့ ် မညသ်ည့ ်

အချိနအ်တွငမ်ဆ ိခ မိ် ငိသ်ည်။ ခ မိ် ငိြ်ခငး် မ ိသည့် ကစိရပ်တွင ်မည်သည့် ေငပွမာဏအတွကမ်ဆ ိADM 

သည် ေရာငး်သထမံ ြပနအ်မ်းေငကိွ ေတာငး်ခံ ငိသ်ည်။ 

(င) ADM က ေနာက်ကျ၍ ေငေွပးေချမအတွက ် သက်ဆငိရ်ာဥပေဒအရ အတိးေတာငး်ပိငခ်ွင့က်ိ ေရာငး်သက 

စွန ့လ်တ်သည်။ သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒအရ အတးိေတာငး်ပငိခွ်င့ ် မ ိပါက မည်သည့ ် ေနာက်ကျေပးေချမ၏ 

စ်အလိက ် အတိး နး်ကိမဆ ိ သည ရာခငိ် နး် သိမ့ဟတ ် သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒအရ ခငွ့ြ်ပ ထားသည့ ်

အနမိ့်ဆးံ နး်ထားက ိေရာငး်သက သေဘာတသည်။ 

၈။ ဝန်ခံကတြိပ ြခငး် င့ ်အာမခြံခငး်  

(က) ကန်ပစည်း/ဝန်ေဆာငမ်များအတကွ ်အာမခံြခငး် 

ေရာငး်သက ADM အား ေအာက်ပါတိ ့ င့ ်စပ်လျ း၍ ကယိ်စားြပ  အာမခံပါသည် - 

(၁) (ADM အား အြခားနညး်ြဖင့ ် ကိ တငအ်သေိပးထား ပီး ADM က စာြဖင့ေ်ရးသား၍ 

သေဘာတထားြခငး် မ ိလ င)် ကနပ်စည်းများသည် အသးံမြပ ရေသးေသာ အသစ်များြဖစ် ကသည်။ 

(၂) ADM က ိ လဲေြပာငး်ေပးသည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ၏ ပိငဆ်ငိမ်က ိ (က) တတိယ 

အဖဲွအစည်းတစခ်က ေ ာင့ယ်က်တားဆးီြခငး် ိမည်မဟတ်ပါ။ (ခ) လဲေြပာငး်ေပးချိနတ်ငွ ်

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ၏ ပိငဆ်ငိမ်သည် အြငငး်ပွားမြဖစ်ေနြခငး်၊ အပ်ချ ပ်မဆငိရ်ာ 

ဆးံြဖတ်ချက်ချထားခရံြခငး် သိမ့ဟတ ် ေရာငး်ြခငး်၊ ဝယ်ြခငး် င့ ် လဲေြပာငး်ြခငး်တိကိ့ 

ကန ့သ်တ်သည့် တရား းံဆးံြဖတ်ချက ်ချမတ်ခံထားရြခငး် မ ိပါ။ (ဂ) ေ ကးမေြပ၍ အာမခံအြဖစ ်

ထား ိထားရြခငး်၊ ေတာငး်ဆိခံထားရြခငး် သိမ့ဟတ ် ပိငဆ်ငိမ်၏ လပ်ပိငခ်ငွ့အ်ား မည်သည့ ်

ပံစံြဖင့မ်ဆ ိကန ့သ်တ်ခံထားရြခငး် င့ ်ADM သိ ့ မေရာငး်ချမီ သိမ့ဟတ ်မလဲေြပာငး်မီ ပိငဆ်ငိခွ်င့က် ိ
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အြခားသများ င့ ် ေဆာငရွ်က်ေသာ လပ်ငနး်ကိစများတွင ် အာမခံအြဖစ်ထား ိးထားြခငး်တိမ့ 

ကငး် ငး်သည်။ 

(၃) ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များသည် ေအာ်ဒါ သိမ့ဟတ ် ဤ GC တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့ ်

သတ်မတ်ချက်များ အားလံး င့ ်ကကိ်ညီသည်။ 

(၄) သသိာထင် ားြခငး် ိသည်ြဖစ်ေစ သိမ့ဟတ ် သသိာထင် ားြခငး်မ သိည်ြဖစ်ေစ 

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များသည် ေရာငး်တနး်ဝငသ်ည့ ် သင့တ်င့ေ်သာ အရည်အေသွး ိ ပးီ 

ယငး်တိအ့ား ထပ်လပ် ေပးအပ်ရေသာ အေ ကာငး်ကိစ င့ ် ကျိ းေ ကာငး်ညီ ွတ်စွာြဖင့ ်

ရည်ရွယ်ထားေသာ ကစိရပ်များအတွက်လညး် သင့ေ်တာ်သည့အ်ြပင ် ခ တ်ယွငး်ချက ်

ကငး် ငး်သည်။ 

(၅) ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ လပ်ငနး်ေဆာငရွ်က် ငိသ်ည့် အေနအထားြဖင့ ် ေပးအပ် 

တပ်ဆငေ်ပးမည်။ 

(၆) ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ်စပ်လျ း၍ ADM သိ ့ မမနမ်ကန ်ကယိ်စားြပ ထားြခငး် မ ိပါ။ 

အထက်ပါ အာမခံချက်များသည် အြခားေသာ အကျံ းဝငသ်ည့် အာမခံချက်များအြပင ် ထပေ်ဆာငး်ေပးေသာ 

အာမခံချက်များြဖစ် ပးီ အြခားေသာ  အကျံ းဝငသ်ည့် အာမခံချက်များအားလးံကိ အတိအလငး်ေသာ်လညး်ေကာငး် 

သိမ့ဟတ ်သွယ်ဝကိ်၍ေသာလ်ည်းေကာငး် အစားထးိြခငး် မဟတ်ပါ။ 

(ခ) ဥပေဒအား ေလးစားလကိန်ာရန်အတကွ ်အာမခခံျကမ်ျား 

(၁) သက်ဆငိရ်ာ ADM ကမဏအီား တည်ေထာငထ်ားသည့် ငိင်၏ံ သကဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ င့ ်

စည်းမျ းစည်းကမး်များအားလံးကိ ေရာငး်သက ေလးစားလိက်နာရမည့အ်အြပင ် ေရာငး်သ၏ 

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ် ေရာငး်သ၏ ေပးသွငး်မသည်  သကဆ်ငိရ်ာ ADM ကမဏအီား 

တည်ေထာငထ်ားသည့ ် ငိင်၏ံ သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ င့ ်စည်းမျ းစည်းကမး်များအားလးံ 

င့ ်အညီသာ ြဖစရ်မည်။ 

(၂) ဤ GC င့ ် ေအာ်ဒါပါ ေရာငး်သ၏ တာဝနဝ်တရားများကိ ေဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် လအိပ်သည့ ် 

လေံလာက်သည့် လငိစ်ငမ်ျား၊ ခွင့ြ်ပ မိန ့ ် င့ ် ေထာက်ခံချက်တိ ့ ေရာငး်သတွင် ိေ ကာငး် ေရာငး်သက 

ကယိ်စားြပ  အာမခံသည့အ်ြပင ် ယငး်သိေ့သာ ကယိ်စားြပ ြခငး်၊ အာမခံြခငး်တိ ့ င့ ် စပ်လျ း၍ 

ေပ ေပါက်လာေသာ မည်သည့်ထခိိက ် နစ်နာမအတွက်မဆ ိ ေရာငး်သတစ်ဦးတည်းထတွံငသ်ာ 

တာဝန် ိေ ကာငး်၊ အဆပိါထခိကိ်နစ်နာမတိအ့တွက် ေရာငး်သက ADM ၏ ဒါ ကိ်တာများ၊ အရာ ိများ၊ 

အမထမ်းများ၊ ဝနထ်မး်များ င့ ် ေအးဂျင့မ်ျားကိ ေပးေလျာ်မည်ြဖစ်ေ ကာငး် င့ ် ထသိိေ့သာ 

ထခိိက်နစ်နာမအတွက် ADM ၏ ဒါ ိကတ်ာများ၊ အရာ ိများ၊ အမထမ်းများ၊ ဝနထ်မ်းများ င့ ်ေအးဂျင့မ်ျားက ိ

ထခိိက်နစ်နာေစမည ်မဟတေ် ကာငး်ကိလည်း ေရာငး်သက ကယိ်စားြပ  အာမခံသည်။ 

(ဂ) တထီငွမ်မပိငခ်ွင့အ်တကွ ်အာမခံချကမ်ျား 
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(၁) ADM ၏ ကနပ်စညး်/ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ် ဆက်စပ်ေနသည့် တီထငွမ်ဆငိရ်ာ အခွင့အ်ေရးများက ိ

အသးံြပ ြခငး်သည် တတယိ အဖဲွအစည်းများ၏ တထီငွမ်မပိငခ်ငွ့က် ိ ချိ းေဖာက်ရာ မေရာက်ေ ကာငး် 

ေရာငး်သက အာမခံသည်။ 

(၂) ေအာ်ဒါတွင ် အြခားနည်းြဖင့ ် အတိအလငး် သေဘာတထားြခငး်မ ိလ င ် ADM အတွက ်

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ၏ ကနအ်မတ်တံဆိပ်များ၊ လပ်ငနး်သးံအမည် (Commercial Name) များ၊ 

အရည်အေသးွ၊ ဒဇိီငး်များ င့/်သိမ့ဟတ ် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ADM ၏ 

အသးံြပ မအတွက်ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ယငး် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ၏ ကစိအလိင့ာလည်းေကာငး် 

အသးံြပ ငိေ်စရန ်ေဆာငရွ်က်ထား ရိမည်။ 

(၃) ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ် တစ်ခခက ိ လက်ဝယ်ပိငဆ်ငိြ်ခငး် သိမ့ဟတ ် အသးံြပ ြခငး်ြဖင့ ် တတယိ 

အဖဲွအစည်းတစ်ခခ၏ တီထငွမ်မပိငခ်ငွ့ ် အခွင့အ်ေရးများကိ ချိ းေဖာက်ြခငး် သိမ့ဟတ ်

အလဲွသးံစားြပ လပ်ရာေရာက်သြဖင့ ် ြပ လပ်ေသာ ေတာငး်ဆမိတစ်ခခကအိေ ကာငး်ြပ ၍ 

ေပ ေပါက်လာေသာ ဥပေဒအရ တာဝန် မိများအတွက် ေရာငး်သသည ် ADM င့ ် ADM 

လဲအပ်တာဝနေ်ပးထားသများ၊ ADM ထမံ လဲေြပာငး်ရယသများ င့ ် ADM ထမံတစ်ဆင့ ်

လငိစ်ငရ်ယထားသများ ( လိ င)် က ိေပးေလျာ်ရမည်။ 

(၄) အထက်တွင ် မည်သိပ့ငဆ်ေိစကာမ ေအာ်ဒါတွင ် အြခားနည်း သတ်မတ်ေဖာ်ြပထားြခငး်မ ိလ င ်

ေရာငး်သသည် ဝနေ်ဆာငမ်များကိ အေ ကာငး်ြပ ၍ ေပ ေပါက်လာေသာ တီထငွမ်မပိငခွ်င့ဆ်ငိရ်ာ 

အခွင့အ်ေရးများအားလးံကိ ADM သိ ့ အပ် ငး်ရမည်။ 

(၅) တီထငွမ်မပိငခွ်င့ ် အခွင့အ်ေရးများကိ ချိ းေဖာက်သည့ ် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များအား အပိဒ ် (၆) - 

ခ တ်ယွငး်ချက် ိသည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ် အပိဒ ် င့ ်အညီ ေရာငး်သက ြပနလ်ညသ်မိ်းဆညး်ရမည်။ 

(ဃ) အြမင့ဆ်းံ ကျင့ဝ်တစံ် န်း င့ ်အကျိ းစီးပွား ပဋပိကမ ိေ ကာငး် အာမခံချကမ်ျား 

ေရာငး်သသည် ADM အား ေအာက်ပါတိက့ ိကယိ်စားြပ  အာမခံသည် - 

(၁) အြမင့ဆ်းံ ကျင့ဝ်တ်စံ နး်များကိ လကိ်နာရန ် သေဘာတသည်။ အထးသြဖင့ ် ဤ GC င့ ် ေအာ်ဒါတိ ့ င့ ်

ဆက်စပ်၍ ေရာငး်သတငွ ်အမနတ်ကယ ်သိမ့ဟတ ်ြဖစလ်ာ ငိေ်ြခ သိည့် အကျိ းစီးပွား ပဋပိကမ ိေ ကာငး် 

ေရာငး်သက ေ ကညာသည်။ အကျိ းစးီပွား ပဋပိကသည် အထးသြဖင့ ် စီးပွားေရး င့/်သိမ့ဟတ ်

ငိင်ေံရးဆငိရ်ာ အကျိ းစးီပွားများကိ အေ ကာငး်ြပ ၍ ေပ ေပါက်လာသည်။ 

(၂) အကျိ းစးီပွား ပဋပိကအြဖစ် ယဆ ငိေ်သာ မည်သည့် အေြခအေန သိမ့ဟတ ် ြဖစ်လာ ငိေ်ြခ ိသည့ ်

အကျိ းစးီပွား ပဋပိကသိ ့ ဦးတည်ေနေသာ မည်သည့် အေြခအေနကိမဆ ိေ ာင့ေ် း ကန ့် ကာြခငး် မ ိေစဘ ဲ

ADM သိ ့ အသေိပး အေ ကာငး် ကားရမည့်အြပင ်

(၃) ADM င့ ် စီးပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရး ထေထာငရ်နအ်တွက် မက်လးံအေနြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာငး် 

သိမ့ဟတ ် ဆလာဘ ် အေနြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာငး် တကိ် ိက်ြဖစ်ေစ သိမ့ဟတ ် သွယ်ဝိက်၍ြဖစ်ေစ 
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မည်သည့် စာချ ပ်ဝင ်(ADM ၏ အစ ယယ်ာ ငမ်ျား၊ ဒါ ကိ်တာများ၊ အရာ မိျား င့/်သိမ့ဟတ ်ဝနထ်မ်းများ 

ပါဝင် ပီး ယငး်တိကိ့သာ ကန ့သ်တ်ထားြခငး် မဟတပ်ါ) ကမိ အကျိ းအြမတ် တစ်စံတစ်ရာ (ေငေွ ကး၊ 

ေငေွ ကးအြဖစ် အဆငသ်င့ ် ေြပာငး်လဲ ငိေ်သာ ရငး် းီြမ ပ် မံ၊ ေဘာက်ချာ၊ လက်ေဆာင ် သိမ့ဟတ ်

အြခားေသာ အကျိ းခံစားခငွ့ ် တစ်စတံစရ်ာ ပါဝင် ပီး ယငး်တိက့သိာ ကန ့သ်တ်ထားြခငး် မဟတ်ပါ) က ိ 

ခွင့ြ်ပ ခဲ့ြခငး်၊ ေနာငတ်ွင ် ခငွ့ြ်ပ ြခငး်၊ ေတာငး်ခံခဲြ့ခငး်၊ ေနာငတ်ွင ် ေတာငး်ခြံခငး်၊ ယငး်တိကိ့ ရ ရိန ်

ကိ းစားခဲြ့ခငး်၊ ေနာငတ်ငွ ် ကိ းစားြခငး်၊ လက်ခံခဲ့ြခငး်၊ ေနာငတွ်င ်လက်ခံြခငး် ြပ လပ်မည် မဟတ်ပါ။ 

 (င) ေရာငး်သ၏ အြခားေသာ အာမခံချကမ်ျား င့ ်ဝနခ်ံကတြိပ ချကမ်ျား 

ေရာငး်သသည် ေအာက်ပါတိကိ့ ဝနခံ် ကတိြပ သည် 

(၁) ေအာ်ဒါအား ေရာငး်သက အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်ကရ်နအ်တွက် ADM က မည်သည့် ပံစြံဖင့ ်

ဆက်သွယ်ေပးပိထ့ားေသာ သတငး်အချက်အလက်များ ("လ ိ ဝက်ထား ရိမည့ ်

သတငး်အချက်အလက်များ") ကမိဆ ိ လ ိ ဝက်ထား ိေပးရန။် လ ိ ဝက်ထား ိရမည့ ်

သတငး်အချက်အလက်များကိ ရယအသြံပ ငိသ်ည့ ် ေရာငး်သ၏ လပ်ပိငခ်ွင့လ်ဲအပ်ထားေသာ 

ကယိ်စားလယမ်ျားက ဤ ေအာ်ဒါ င့/်သိမ့ဟတ ် GC ပါ လ ိ ဝက်ထား ိမဆငိရ်ာ တာဝနဝ်တရားများက ိ

လကိ်နာေဆာငရွ်က် ပီး စည်းေ ာငမ် ိေစေရးအတွက် လအိပ်သည့် အစီအမံများအားလးံကိ ေရာငး်သက 

ေဆာငရွ်က်ေပးရမည်။ ေရာငး်သက သ၏ လပ်ပိငခ်ွင့လဲ်အပ်ထားေသာ ကယိ်စားလယ်များကိ အြခားေသာ 

စာချ ပ်ဝင၏် သတငး်အချက်အလက်များအား သသိင့သ်ည်ကိသာ ဖွင့ဟ်ရမည်ြဖစ် ပီး ယငး်သိ ့ 

ဖွင့ဟ်ြခငး်သည်လည်း ေအာ်ဒါ င့/်သိမ့ဟတ ် ဤ GC အား အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရွ်က်ရနအ်တကွ်သာြဖစ်ရမည်။ 

(၂) ဤ GC ပးတွဲထားေသာ ေနာက်ဆက်တွဲ (က) ပါ ADM ၏ လကိ်နာေဆာငရွ်က်မစ ံ အပိဒကိ် 

လကိ်နာေဆာငရွ်က်ရန။် 

(၃) http://www.adm.com/our-company/procurement/supplier-Expectations ရယဖတ် ငိေ်သာ 

 ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ် ေပးသငွး်သ အေပ ထား ိသည့် ADM ၏ ေမ ာ်မနး်ချက်များက ိ

 လကိ်နာေဆာာငရွ်က်ရန။် ယငး်ေမ ာ်မနး်ချက်များကိ ADM က အခါအားေလျာ်စွာ ေြပာငး်လဲ၊ ြပငဆ်င ်

 င့/်သိမ့ဟတ ်ြဖည့်စွက် ငိသ်ည်။ 

(၄) ADM က စာြဖင့ေ်ရးသား၍ ကိ တငခ်ွင့ြ်ပ ထားြခငး်မ ိဘ ဲ ေရာငး်သေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် ၎ငး်၏ 

ဝနထ်မ်း၊ ေအးဂျင့ ် သိမ့ဟတ ် အြခားေသာ ကယိ်စားလယ်များ ADM ၏ အေဆာက်အအမံျား (Facilities) 

များသိ ့ ဝငထ်ကွသွ်ားလာြခငး် (Access) မ ိေစရန ် ေဆာငရွ်ကရ်မည်။ ထိအ့ြပင ် ေရာငး်သ င့ ် ၎ငး်၏ 

ဝနထ်မ်းများ၊ ေအးဂျင့မ်ျား င့ ် အြခားေသာ ကယိ်စားလယ်များသည် အေဆာက်အအ ံ င့ ် သက်ဆငိသ်ည့ ်

ကျနး်မာေရး င့ ် ေဘးကငး်လံြခံ ေရးဆငိရ်ာ စည်းမျ းစညး်ကမ်းများ၊ မဝါဒများ င့ ်

လပ်ထးံလပ်ငနး်များအပါအဝင ် အေဆာက်အအ ံ င့ ် သက်ဆငိသ်ည့ ် ကျနး်မာေရး င့ ်
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ေဘးကငး်လံြခံ ေရးဆငိရ်ာ စည်းမျ းစည်းကမး်များ၊ မဝါဒများ င့ ် လပ်ထးံလပ်ငနး်များက ိ

လကိ်နာေဆာငရွ်က် ရမည်။ 

၉။ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်ကမ် ေနာကက်ျြခငး် 

(က) ခ တ်ယွငး်ချက် ိသည့် ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ြပ ြပငသ်ည့် အချိန ် င့/်သိမ့ဟတ ် အစားထးိသည့ ်

အချိနအ်ပါအဝင ် ေအာ်ဒါတငွ ် ေဖာ်ြပထားေသာ ကနပ်စည်းများ ေပးပိရ့ာတွငလ်ည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ်

ဝနေ်ဆာငမ်များအား အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ရာတွငလ်ည်းေကာငး် ေ ာင့ေ် း ကန ့် ကာသည့ ်

တစ်ရက်တိငး်အတွက်သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒ၏ ခွင့ြ်ပ ငိေ်သာ အတိငး်အတာအထ ိေရာငး်သသည် ADM အား 

ေအာ်ဒါ တနဖိ်း၏ သညဒသမ သည ရာခိင် နး် (ဝ.၀၅%)  ေပးရန ် ဥပေဒအရ တာဝန် သိည်။ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်မ ေနာက်ကျသည့်အတွက် ေပးေချရေသာ ေငပွမာဏသည် 

ယငး်သိက့စားမအတွက ် သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒက ခွင့ြ်ပ ထားသည့ ် အများဆးံေငပွမာဏကိ 

ေကျာ်လွနြ်ခငး်မ ိေစရမည့အ်ြပင ် ခွင့ြ်ပ ထားပါက ေအာ်ဒါတွင ် ေဖာ်ြပထားေသာ 

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ၏ စစေပါငး်ေဈး နး်ထက ် ေကျာ်လွနြ်ခငး်မ ိေစရ။ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရွ်က်မ ေနာက်ကျသည့်အတွက် ေပးေချရေသာ ေငပွမာဏအြပင ် ADM သည် ၎ငး်၏ 

ကယိ်ပိငဆ်းံြဖတ်ချက်ြဖင့ ်ေအာ်ဒါ င့ ်GC အား အပိဒ ်၁၁ င့ ်အညီ ရပ်စဲရန ်ေရွးချယ် ငိသ်ည်။ 

(ခ) မည်သည့ ် ကိစတွငမ်ဆ ိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်မ ေနာက်ကျြခငး်အတွက် ေပးေဆာငရ်သည့ ်

ေငပွမာဏသည ်ေအာက်တငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ အပိဒ ်၁၀ ပါ ADM ၏ ေလျာ်ေ ကးရပိငခ်ွင့က်ိ ထခိကိ်ေစမည် 

မဟတ်ပါ။ 

၁၀။ ေလျာေ် ကးေပးြခငး် 

(က) စာြဖင့ေ်ရးသား၍ သတ်မတထ်ားြခငး်မ ိလ င ်ေအာ်ဒါ င့ ်GC အား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်

အထက်၌ေဖာ်ြပထားေသာ အပိဒ ် (၉) ပါ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရွ်က်မ ေနာက်ကျသည့်အတွက ်

ေပးေချရသည် ေငပွမာဏအြပင ် (GC င့ ် ေအာ်ဒါတိတ့ွင ် သတ်မတ်ထားသည့်) တစ်ခ သိမ့ဟတ ်

တစ်ခထက်ပိေသာ စည်းကမ်းချက်များကိ ချိ းေဖာက်ြခငး်ြဖင့ ် အြခားေသာ စာချ ပ်ဝင ် အေပ တငွ ်

ထခိိက်နစ်နာမများ င့ ် ဆးံ ံးမများကိ ြဖစ်ေပ ေစေသာ စာချ ပ်ဝငသ်ည် ယငး်သိေ့သာ 

ထခိိက်နစ်နာမများအတွက် ေလျာ်ေ ကးေပးရမည် ြဖစ်သည်။ 

(ခ) ဤ အပိဒတွ်င ် သတ်မတ်ထားေသာ ဆးံ းံမ င့ ် ထခိိက်နစ်နာမများတငွ ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အေ ကာငး်ကိစများေ ကာင့ ် ေပ ေပါက်လာသည့် တတယိ အဖဲွအစည်း၏ ဆးံ းံမများ၊ ေတာငး်ဆမိများ၊ 

ဥပေဒအရ တာဝန် ိမများ၊ နစ်နာေ ကးများ၊ ကနက်ျ စရိတ်များ၊ အသးံစရိတ်များ င့ ် ဥပေဒအရ 

အေရးယမများ၊ ေ ေနခ င့ ် တရား းံစရိတ်များသည် သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒက ခွင့ြ်ပ ထားသည့ ်

အတိငး်အတာအထပိါဝငသ်ည် - (က) ေရာငး်သ၊ ၎ငး်၏ ဒါ ိက်တာများ၊ အရာ ိများ၊ ဝနထ်မ်းများ၊ 

ေအးဂျင့မ်ျား သိမ့ဟတ ် ကနထ် ိက်များ၏ ေပါေ့လျာသ့ည့် ေဆာငရွ်ကမ်၊ အေရး ကီးသည့ ် ချနလ်ပမ် 

သိမ့ဟတ ် ရည်ရွယ်ချက် ိ ိ မသင့မ်ေလျာ် ြပ မေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ (ခ) ကနပ်စည်းများ သိမ့ဟတ ်
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ဝနေ်ဆာငမ်များကေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် ကနပ်စည်း သိမ့ဟတ ် ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ေရာငး်ချြခငး်၊ 

ြပနလ်ည်ေရာငး်ချြခငး် သိမ့ဟတ ်အသးံြပ ြခငး်သည် တတိယ အဖဲွအစည်းတစ်ခ၏ တီထငွမ်မပိငခွ်င့ဆ်ငိရ်ာ 

အခွင့အ်ေရးများကိ ချိ းေဖာက်သည်ဟ  စွပ်စွဲြခငး်၊ (ဂ) ေအာ်ဒါ င့/်သိမ့ဟတ ် GC အား ေရာငး်သက 

ေဖာက်ဖျက်ြခငး် သိမ့ဟတ ် (ဃ) ကနပ်စည်းများ သိမ့ဟတ ် ဝနေ်ဆာငမ်များ ထတ်လပ်ြခငး်၊ 

သယ်ယပိေ့ဆာငြ်ခငး်၊ ေရာငး်ချြခငး် င့/်သိမ့ဟတ ် ေပးအပ်ြခငး်တိအ့ေပ တွင ် စရီငပိ်ငခ်ွင့် ိသည့် အစိးရ 

အဖဲွအစည်းများ၏ သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒ သိမ့ဟတ ် စည်းမျ းစည်းကမ်းများကိ ေရာငး်သက လကိ်နာ 

ေဆာငရွ်က်ရန ်ပျက်ကွကြ်ခငး်။ 

(ဂ) လွဲမားေကာက်ယမ မ ိေစရနမ်ာ ေအာ်ဒါ သိမ့ဟတ ်GC တွင ်အတိအလငး် ေဖာ်ြပထားြခငး်မ ိလ င ်ADM 

က ေရာငး်သအေပ တငွ ် ဥပေဒအရ တာဝန် ိမည် မဟတ်ပါ။ သဘာဝအေလျာက် ြဖစ်ေသာ အြမတအ်စွနး် 

ဆးံ ံးမများ သိမ့ဟတ ် ကိ တငတွ်က်ချက်ထားေသာ အြမတ်အစွနး် ဆးံ းံမများ၊ ထတ်လပ်မ အသးံြပ ြခငး် 

သိမ့ဟတ ် ထတ်လပ်မ ကန ့် ကာြခငး်အတွက် ဆးံ းံမ သိမ့ဟတ ် ကိ တငတွ်ကဆ်ထားေသာ ထတ်လပ်မ 

အသးံြပ ြခငး် သိမ့ဟတ ် ထတ်လပ်မ ကန ့် ကာြခငး်အတွက် ဆးံ းံမ၊ စးီပွားအေရးအခွင့အ်လမး် ဆးံ ံးမ 

သိမ့ဟတ ် ကိ တငတွ်က်ဆထားေသာ စးီပွားေရး အခွင့အ်လမ်းဆးံ ံးမ၊ နာမည်ဂဏသ်တငး် ဆးံ းံမ င့ ်

စီးပွားေရးလပ်ငနး် အဆကြ်ပတ်မေ ကာင့ ်ဆးံ ံးမ အပါအဝင ်ယငး်တိက့သိာ ကန ့သ်တ်ထားြခငး်မဟတ်ဘ ဲ

ေအာ်ဒါ သိမ့ဟတ ်ဤ GC က ိအေ ကာငး်ြပ ၍ ြဖစ်ေပ လာေသာ သိမ့ဟတ ်ေအာ်ဒါ သိမ့ဟတ ်ဤ GC င့ ်

သက်ဆငိသ်ည့် ြပစ်ဒဏအ်ြဖစ် သတ်မတ်ေသာ၊ ဆက် ယွ်ေပ ေပါက်လာေသာ၊ တကိ် ိက်မဟတ်ေသာ၊ 

သးီသန ့ြ်ဖစေ်သာ၊ တားဆးီမသေဘာ ြပစ်ဒဏသ်တ်မတ်ေသာ သိမ့ဟတ ်  အကျိ းဆက်ြဖစ်ေသာ 

ထခိိက်နစ်နာမများသည် မည်သည့်အတိငး်အတာအထ ိ ြဖစ်ခဲ့သည်ြဖစ်ေစ 

စာချ ပ်အေနြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ တရားမနစ်နာမြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ 

သးီြခားတာဝန် ိမြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာငး် ADM သည် မည်သည့် အေြခအေနတွငမ်ဆိ ဥပေဒအရ 

တာဝနမ် ိပါ။ 

(ဃ) မည်သည့် စာချ ပ်ဝငက်မဆ ိ ထခိကိ်နစန်ာမက ိ ြဖစေ်ပ ေစသည်ြဖစေ်စ ယငး်ထခိိက်နစ်နာမက ိ ေလျာ့

ပါးသက်သာေစရနအ်တွက် လက်သင့ခံ် ငိေ်လာက်သည့ ် ေဆာငရွ်က်မတိက့ ိ လပ်ေဆာငရ်န ် ADM င့ ်

ေရာငး်သတိတ့ငွ ် ဥပေဒအရ တာဝန် ိသည်။ ထခိကိ်နစန်ာမက ိ ေလျာပ့ါးသက်သာေစေရး ေဆာငရွ်က်ရန ်

ပျက်ကွက်ေသာ မည်သည့် စာချ ပ်ဝငမ်ဆ ိ တစ်ဖကစ်ာချ ပ်ဝငအ်ား ယငး်စာချ ပ်ဝင၏် ထခိကိ်နစန်ာမ 

ေလျာပ့ါးသက်သာေစေရး ေဆာငရွ်က်မ င့သ်က်ဆငိသ်ည့် ကျိ းေ ကာငး်ဆေီလျာ်ေသာ ကနက်ျစရိတ်များ င့ ်

အသးံစရိတ်များ ေတာငး်ဆခိငွ့က် ိရ ိသွားေစမည်ြဖစ်သည်။ 

၁၁။ စီးပာွးေရးဆငိရ်ာ ဆကဆ်ေံရးအား ရပ်စဲြခငး် 

(က) ေအာက်ပါ အေြခအေနတိတ့ွင ် ADM က လအိပ်သည်ဟ မတ်ယလ င ် မည်သည့ ် အချိနတွ်ငမ်ဆ ိ

ေရာငး်သအေပ တွင ် ADM အတွက် ဥပေဒအရ တာဝနမ် ိေစဘ ဲ အတည်ြပ ထားသည့် ေနာက်ထပ် 

ေအာ်ဒါ(များ) ( ိလ င)် အပါအဝင ် ဤ GC င့/်သိမ့ဟတ ် ေအာ်ဒါအရ ေရာငး်သအား ချက်ချငး် 

စာေရးသားအေ ကာငး် ကား၍ စးီပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရးကိ ရပ်စဲ ငိသ်ည်- 
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(၁) ယငး်သိေ့သာ စီးပာွးေရးဆိငရ်ာ ဆက်ဆေံရးကိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ေနစ အတွငး် 

GC င့ ်ေအာ်ဒါပါ ေရာငး်သ၏ တာဝနဝ်တရားများကိ ေရာငး်သက ချိ းေဖာက်ြခငး်၊ သိမ့ဟတ ်

(၂) ေရာငး်သက ၎ငး်၏ သေဘာဆ အေလျာက် ေ ကး မီေပးဆပ်ရန ် မီ ငမ်ျား င့ ်အစီအစ ြပ လပ်ြခငး် 

သိမ့ဟတ ် (ေပါငး်စည်းြခငး် သိမ့ဟတ ် ြပနလ်ည်ဖဲွစည်းြခငး်မအပ) ေဒါဝါလီခံရြခငး်၊ 

လပ်ငနး်ဖျက်သမိ်းြခငး်၊ စာရငး် ငး်လငး်ြခငး်၊ 

ြပည်လည်ထေထာငေ်ရးအစအီစဥ်အတိငး်ြပ လပ်ြခငး်၊ ပစည်းများကိ စီမံေဆာငရွ်ကြ်ခငး် သိမ့ဟတ ်

အြခားေသာ လမွဲခယံြခငး်ဆငိရ်ာ အစီအစ များ ေဆာငရွ်က်ခံရြခငး်၊ သိမ့ဟတ ်

(၃) ေ ကး မမီျားေပးဆပ်ရန ် ေစေ့ရာက်ချိနတွ်င ် ေရာငး်သက ေ ကး မမီျား မေပးဆပ် ငိြ်ခငး် သိမ့ဟတ ်

ေ ကး မးီများ မေပးပဲေနမည်ဟ ေရာငး်သက ခိမး်ေြခာက်ြခငး်။ 

(၄) မည်သမဆ ိ (အေပါငခံ်သ သိမ့ဟတ ် အြခားေသာ အေ ကး င)် က အာမခံပစည်း လပ်ပိငခ်ွင့အ်ား 

ေရာငး်သအေပ တွင ်ကျင့သ်းံေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ သိမ့ဟတ ်

(၅) ေရာငး်သ၏ ပိငဆ်ငိမ် သိမ့ဟတ ် လက်ဝယ် ိ ပစည်းများအတွက် ပစည်းထနိး် သိမ့ဟတ ်

ြပနလ်ည်ထေထာငေ်ရး မနေ်နဂျာ သိမ့ဟတ် အစအီစဥ ် ကီး ကပ်သ ခန ့အ်ပ်ြခငး်၊ သိမ့ဟတ ်

(၆) ေရာငး်သက ၎ငး်၏ စီးပွားေရးလပင်နး်အား ရပ်စဲြခငး် သိမ့ဟတ ် ရပ်စဲရန ် ခိမး်ေြခာက်ြခငး်၊ 

သိမ့ဟတ ်

(၇) ေရာငး်သ၏ ပငိဆ်ငိမ် သိမ့ဟတ ် ထနိး်ချ ပ်မတွင ် အေရး ကးီသည့် အေြပာငး်အလဲြဖစ်ြခငး်၊ 

သိမ့ဟတ ်

(၈) အထက်ေဖာ်ြပပါ အေ ကာငး်အရာများ ြဖစ်ေပ ေတာမ့ည်ဟ ADM က ကျိ းေ ကာငး်ဆေီလျာ်စာွ 

ထငြ်မငယ်ဆသြဖင့ ်ေရာငး်သအား အေ ကာငး် ကားြခငး်။ 

(ခ) အထက်ေဖာ်ြပပါ စညး်ကမး်ချက်များက မည်သိပ့ငဆ်ေိစကာမ ADM သည် မညသ်ည့် အချိနတွ်ငမ်ဆ ိ

ေရာငး်သအေပ တွင ်ADM အတွက် ဥပေဒအရ တာဝနမ် ိေစဘ ဲ ေရာငး်သအား ရကေ်ပါငး် (၃၀) ကိ တင၍် 

စာေရးသား အေ ကာငး် ကားကာ စးီပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရးအား အေ ကာငး်ြပချကမ် ဘိ ဲ

ရပ်စဲပစ် ငိသ်ည်။ 

(ဂ) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများတွင ်ေရာငး်သသည် ရက်ေပါငး် (၃၀) ကိ တင၍် ADM အား စာေရးသား 

အေ ကာငး် ကားကာ ေအာ်ဒါအား ရပ်စဲ ငိသ်ည် - 

(၁) ေငေွပးေချရမည့် အစီအစ ၏ သတ်မတ်ရက် ကနဆ်းံ ပးီေနာက် ေပးရနအ်ချိနေ် ာငး်ေနေသာ 

ေငေွပးေချမက ိ၄၅ ရက်ေကျာ်လွနသ်ည်အထိ ADM က ေရာငး်သက ိေပးေချမမြပ ြခငး်။ 

(၂) အပိဒ ် ၁၁ (ဂ) (၁) တွင ် ေဖာ်ြပထားသည်မအပ စးီပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရးက ိ

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ေနစ အတွငး် ADM က ဤ GC င့/်သိမ့ဟတ ်ေအာ်ဒါပါ ၎ငး်၏ 
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တာဝနဝ်တရားများက ိ ေဖာက်ဖျက် ပီး ယငး်သိ ့ ေဖာက်ဖျက်မက ိ ကစားေပးရန ် ေရာငး်သက 

စာေရးသားေတာငး်ဆိ ပးီ ၄၅ ရက်အတွငး် ကစားေပးရန ်ADM က ပျက်ကွက်ြခငး်။ 

 

၁၂။ မေ ာငလ်ွဲ ငိေ်သာအြဖစ် 

ေရာငး်သ၏ ကျိ းေ ကာငး်ဆေီလျာ်ေသာ ထနိး်ချ ပ်မေအာက်တွင ် မ ိေသာ အေ ကာငး်ကိစများ (ADM ၏ 

ကျိ းေ ကာငး်ဆေီလျာ်ေသာ ကယိ်ပိငဆ်းံြဖတ်ချက်ြဖင့ ် သတ်မတ်ထားသည့်အတိငး်) ေ ကာင့ ်

ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များက ိ ေပးသငွး်ြခငး် င့/်သိမ့ဟတ ် ေပးပိရ့ာတွင ် ေ ာင့ေ် း ကန ့် ကာမ တစ်စံတစ်ရာ 

သိမ့ဟတ ် ပျက်ကွက်မ တစ်စံတစ်ရာ ြဖစ်ေပ လာပါက ေရာငး်သသည် ယငး်သိေ့သာ အေြခအေနများ င့ ်

တာဝနဝ်တရားကိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က် ငိမ်ည့် အြခားနည်းလမး်များကိ ADM သိ ့ ချက်ချငး် 

အေ ကာငး် ကားရမည့်အြပင ် တာဝနဝ်တရားကိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရွ်က် ငိမ်ည့် အြခားနည်းလမ်းများက ိ

ADM င့ ် တငိပ်ငေ်ဆွးေ းွ ပီး ေအာ်ဒါပါ ေရာငး်သ၏ တာဝနဝ်တရားများ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရွ်က် ငိြ်ခငး်မ ိမက ိ အနည်းဆးံြဖစ်ေစရနအ်တွက် အေကာငး်ဆးံ ကိ းပမး်ေဆာငရွ်ကရ်မည်။ 

တာဝနဝ်တရားများကိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က် ငိမ်ည့် အြခားနည်းလမ်းများကိ စာချ ပ်ဝငမ်ျားက 

သေဘာတညီမ ရယ ငိြ်ခငး်မ ိပါက ADM သည် ေရာငး်သအေပ တငွ ် ဥပေဒအရ တာဝနမ် ိေစဘ ဲ ADM သည် 

ေအာ်ဒါက ိ တစ်ခလးံကေိသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် တစစ်ိတ်တစ်ပိငး်ကိေသာ်လည်းေကာငး် ဖျက်သမိ်းြခငး် 

သိမ့ဟတ ်ရပ်စဲြခငး် ြပ ငိသ်ည်။ 

၁၃။ လအဲပ်တာဝန်ေပးမ မ ိြခငး် 

(က) ေအာ်ဒါတွင ် ပါဝငြ်ခငး်မ ိေသာ လပဂိ လတ်စ်ဦသည်း ဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ်

 အြခားနညး်အရေသာ်လည်းေကာငး် ဤ ဥပေဒ သိမ့ဟတ ်GC ပါ ြပ ာနး်ချက်များကိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

 ေဆာငရွ်က်ေစရနအ်တွက် အခွင့အ်ေရး မ ိပါ။ 

(ခ) ADM ၏ ကိ တငစ်ာေရးသားခွင့ြ်ပ ချက်မ ဘိ ဲ ေရာငး်သသည် ဤ ေအာ်ဒါပါ ၎ငး်၏ အခွင့အ်ေရးများ 

 င့/်သိမ့ဟတ ် တာဝနဝ်တရားများကိ လဲအပ်တာဝနေ်ပးြခငး်၊ အစားထးိေြပာငး်လဲြခငး် သိမ့ဟတ ်

 အြခားနညး်ြဖင့ ်လဲေြပာငး်ြခငး် မြပ ရ။ 

(ဂ) GC င့/်သိမ့ဟတ ် ေအာ်ဒါပါ ေရာငး်သ၏ အခွင့အ်ေရးများ င့/်သိမ့ဟတ ်

 တာဝနဝ်တရားများအားလးံကလိည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် တစ်စိတ်တစ်ပိငး်ကလိည်းေကာငး် ေရာငး်သက 

 ၎ငး်၏ မည်သည့် တွဲဖကလ်ပ်ကိငသ်ကမိဆ ိ ကနပ်စည်း/ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ် သက်ဆငိသ်ည့ ် ADM ၏ 

 စီးပွားေရးလပ်ငနး် အစိတအ်ပိငး် တစ်ခလးံ သိမ့ဟတ ် ယငး်အစိတ်အပိငး်၏ တစ်စိတ်တစေ်ဒသက ိ

 ပိငဆ်ငိခွ်င့် ိသည့် ဆက်ခံသ (Successor in Title) အား  လဲအပ်တာဝနေ်ပးရနအ်တက်ွ မည်သည် ့

အချိနတွ်ငမ်ဆ ိစာြဖင့ေ်ရးသား အေ ကာငး် ကားစာကိ ေရာငး်သထသံိ ့ ADM က ေပးပိပိ့ငခ်ွင့် ိသည်။ 

၁၄။ ဆကဆ်ေံရး 
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ဤ GC ပါ မည်သည့် အချက်ကမဆိ သိမ့ဟတ ်ေရာငး်သက ADM အား ဝနေ်ဆာငမ်များ သိမ့ဟတ ်ကနပ်စည်းများ 

ေပးအပ်ြခငး်သည် ေရာငး်သ င့ ် ADM အ ကား မည်သည့ ် ဖက်စပ်လပ်ငနး် သိမ့ဟတ ် အစစပ်လပ်ငနး် အ 

မျိ းအစားကိမဆ ိ ြဖစ်ေပ ေစမည် မဟတ်သည့အ်ြပင ် မည်သည့ ် စာချ ပ်ဝငက်မ မည်သည့ ် စာချ ပ်ဝငအ်တွကမ်ဆ ိ

မည်သည့် ကိစအတွက်မ  ေအးဂျင့၊် ဝနထ်မး်၊ အခွင့အ်ာဏာလဲအပ်ြခငး်ခံရသ သိမ့ဟတ ် တရားေရး 

ကယိ်စားလယအ်ြဖစ် ေဆာငရွ်က်ခွင့က်ိ ြဖစ်ေပ ေစမည ်မဟတ်ပါ။ယငး်သိေ့သာ စးီပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရးအရ 

မည်သည့် စာချ ပဝ်ငက်မ တစ်ဖက်စာချ ပ်ဝင ် ကယိ်စားေသာ် လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် တစ်ဖက်စာချ ပ်ဝင၏် 

အမည်နာမြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် အတိအလငး်ြဖစ်ေစ သိမ့ဟတ ်သွယ်ဝကိ်၍ ြဖစ်ေစ တာဝနဝ်တရား တစ်စံတစ်ရာ 

သိမ့ဟတ ်တာဝနတ်စ်စတံစ်ရာကိ ဖနတ်ီး ငိသ်ည့ ်အခွင့အ်ေရး သိမ့ဟတ ်အခွင့အ်ာဏာ မ ိပါ။ ထိအ့ြပင ်ဤ GC၊ 

ေအာ်ဒါ င့ ် ေရာငး်သက ဝနေ်ဆာငမ်များ သိမ့ဟတ ်ကနပ်စည်းများ ေပးြခငး်သည် ေရာငး်သ င့ ် ADM ကားတငွ ်

မည်သည့် အလပ်ခန ့အ်ပ်မဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရး သိမ့ဟတ ်အေြခအေနကိမဆ ိြဖစ်ေပ ေစမည် မဟတ်ပါ။ 

၁၅။ အကျိ းသကေ်ရာကမ် င့ ်သကတ်မ်း 

(က) GC င့ ် စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့် အြခားေသာ ေနာက်ဆက်တွဲများ ( ိလ င)် သည် ေအာ်ဒါပါ ေနစဲွ့မသည် 

စာချ ပ်ဝငတ်ိက့ ေအာ်ဒါပါ တာဝနဝ်တရားများကိ ေဆာငရွ်က် ပီးသည့် အချိနအ်ထိေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ်

ေအာ်ဒါတွင ် ြပထားသည့် သက်တမ်းကနဆ်းံရက် အထေိသာ်လည်းေကာငး် အကျိ းသက်ေရာက်မ ိမည်ြဖစသ်ည်။ 

ADM က ရပ်စဲေ ကာငး် အေ ကာငး် ကားစာ ေပးပိခ့ဲ့လ င ် ရပ်စဲသည့ ် ေနစဲွ့သည် ယငး်သိ ့ ရပ်စဲေ ကာငး် 

အေ ကာငး် ကားသည့် အေ ကာငး် ကားစာတငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့် ေနစဲွ့အတငိး်ြဖစ်သည်။ 

(ခ) ေအာ်ဒါတွင ်အြခားနည်း ေဖာ်ြပထားြခငး် မ လိ င ်ေအာ်ဒါ င့ ်GC တိက့ ိADM ၏ အ မဲတမ်းတန် ိရာ ငိင် ံ

(Domicile) ၏ ဥပေဒများအတိငး် အနက်အဓပိာယ်ေကာက်ယရမည်ြဖစ် ပီး ယငး်ဥပေဒများက  ေအာ်ဒါ င့ ်GC တိကိ့ 

လမ်းမးိသည်။ 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(က) ADM ၏ လကိ်နာေဆာငရွ်ကမ်ဆငိရ်ာစံ အပိဒမ်ျား 

(၁) အဂတ ိလကိစ်ားမ တကိဖ်ျကေ်ရးစံ အပိဒ ်

(က) ေရာငး်သသည် ADM အား ေအာက်ပါတိက့ ိကယိ်စားြပ  အာမခသံည-် 

(၁) စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ သိမ့ဟတ ် စာြဖင့ေ်ရးသားထားြခငး်မ ိေသာ စာချ ပ်များမ တစ်ဆင့ ် ေပ ေပါက်လာ 

သည့် ေရာငး်သ၏ တာဝနဝ်တရားများအပါအဝင ်စာချ ပ်ဝငမ်ျား၏ စးီပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရးမ ေပ ေပါကလ်ာ 

သည့် ေရာငး်သ၏ တာဝနဝ်တရားများကိ အဂတိလိက်စားမ တကိ်ဖျက်ေရး၊ တရားမ တမမ ိသည့ယ် ပိ ငမ်များကိ 

ဆန ့က်ျငေ်ရး င့ ်အစိးရကယိ်စား ကန၊် ဝနေ်ဆာငမ်၊ ေဆာက်လပေ်ရး များေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်တိ ့ င့ ်သက်ဆငိသ်ည့် 

ဥပေဒများ င့ ်စည်းမျ းစည်းကမ်းများအပါအဝင ်ဝနေ်ဆာငမ်၏ မည်သည့် အစိတအ်ပိငး်ကိမဆ ိအေကာငအ်ထည် 

ေဖာ် ေဆာငရွ်က်မည့် နယ်ေြမေဒသ အေပ တငွ ်စရီငပိ်ငခွ်င့် ိေသာ အစးိရ အာဏာပိငက် ထတ်ြပနသ်ည့် သက်ဆငိရ်ာ 

ဥပေဒများ၊ စည်းမျ းစည်းကမ်းများ သိမ့ဟတ ်အမိန ့မ်ျား င့ ်အညီ  ေရာငး်သက ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 
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(၂) စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ သိမ့ဟတ ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားြခငး်မ ိေသာ စာချ ပ်များမ တစ်ဆင့ ်ေပ ေပါက်လာသည့ ်

ေရာငး်သ၏ တာဝနဝ်တရားများအပါအဝင ် စာချ ပ်ဝငမ်ျား၏ စးီပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရးမ ေပ ေပါက်လာသည့ ်

ေရာငး်သ၏ တာဝနဝ်တရားများကိ ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်ေရာငး်သသည် စးီပွားဖက် သိမ့ဟတ ်ဝနေ်ဆာငမ်ေပး သအား 

ဤ GC ပါ ကန ့သ်က်ချက်များ င့ ်သက်မတ်ချက်များ င့အ်ညီ ေဆာငရွ်က်ေစရမည်။ 

(၃) ဝနေ်ဆာငမ်များ ေဆာငရွ်က်ရာတွငာ် အစိးရ တစ်ရပ်ရပ်၊ ဌာနတစ်ခခ၊ ေအဂျငစီ် တစ်ခခ သိမ့ဟတ ်ယငး်တိ၏့ 

သးီြခားရပ်တည်ေသာ အဖဲွအစည်းတစခ်ခ က ခန ့အ်ပ်ထားသည့် အဖဲွအစည်းတစခ်ခ သိမ့ဟတ ်လပဂိ လ်တစ်ဦးဦး 

သိမ့ဟတ ် အစးိရ တစ်ရပ်ရပ်၊ ဌာနတစ်ခခ၊ ေအဂျငစ် ီ တစ်ခခ သိမ့ဟတ ် ယငး်တိ၏့ သီးြခားရပ်တည်ေသာ 

အဖဲွအစည်းတစ်ခခ ကယိ်စားေဆာငရွ်က်ေနေသာ အဖဲွအစည်း တစ်ခခ၊ ငိင်ေံရးပါတ၊ီ ငိင်ေံရးပါတီမ အရာ ိများ 

သိမ့ဟတ ် ငိင်ေံရးရာထးအတွက် ယ ပိ ငမ်ည့သ် င့ ် ယငး်ပဂိ လ်တိ၏့အမိ်ေထာငဖ်က် သိမ့ဟတ ်

မိသားစဝငတိ်အ့ား ေရာငး်သ သိမ့ဟတ ် ေရာငး်သ၏ ကယိ်စားေဆာငရွ်က်ေသာ မည်သည့် ပဂိ လ်ကမဆ ိ

တကိ် ိက်ေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ်သွယ်ဝိက၍်ေသာ်လည်းေကာငး် ဝနေ်ဆာငမ်၊ ေငေွ ကး သိမ့ဟတ ်အဖိးတန ် 

ပစည်းတစခ်ခက ိေအာကပ်ါကိစရပ်များ အလိင့ာ ေပးြခငး်၊ ကတိြပ ြခငး်၊ ကမ်းလမး်ြခငး် သိမ့ဟတ ်ခွင့ြ်ပ ေပးြခငး် 

မြပ ရ - 

(က) ယငး်ပဂိ လ ်သိမ့ဟတ ်အဖဲွအစည်းတိ၏့ လပ်ေဆာငမ်ျား သိမ့ဟတ ်ဆးံြဖတ်ချက်များကိ လမး်မိးရန။် 

(ခ) ယငး် ပဂိ လ ် သိမ့ဟတ ် အဖဲွအစည်းတိအ့ား ၎ငး်တိ၏့ ဥပေဒအရ တာဝနဝ်တရားများ ကခိျိ းေဖာက်ေစမည့် 

ြပ လပ်မများ င့ ်ပျက်ကွကမ်များကိ လပ်ေဆာငေ်စရန။် 

(ဂ) ယငး် ပဂိ လ်တိ၏့ သဇာကိ အသးံြပ ၍ ေရာငး်သ သိမ့ဟတ ် ADM ကယိ်စား မေလျာ်ကနေ်သာ 

အခွင့အ်ေရးများရယြခငး် သိမ့ဟတ ်လပ်ငနး်အား ရယြခငး် သိမ့ဟတ ်ထနိး်သမိး်ြခငး် ေဆာငရွ်က်ေစရန။် 

စာချ ပ်ဝငမ်ျား၏ စးီပွားေရးဆိငရ်ာ ဆက်ဆေံရး  ကာလအတွငး် မည်သည့် အချိနတ်ငွမ်ဆ ိအဆပိါ ကယိစ်ားြပ မများ 

င့ ် အာမခံမများ တိကျမနက်နမ် မ ိေတာသ့ည့် အခါတွငရ်ာငး်သက ADM အား ချက်ချငး် အသေိပးအေ ကာငး် 

ကားရမည်။ 

(ခ) စာချ ပ်ဖျက်သမိ်းပိငခ်ွင့ ် 

(၁) စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ စာချ ပ်၊ စာြဖငး်ေရးသားထားြခငး်မ ိေသာစာချ ပ်များအရ တာဝနဝ်တရားများ 

သိမ့ဟတ ် ဆကဆ်ေံရးများ အပါအဝငမ်ည်သည့် ကွလဲွဲြခားနားချက်ကိမဆ ိ ADM သည ် စာချ ပ်ဝငမ်ျား၏ 

စီးပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရးအား  ေအာက်ပါအေြခအေနများြဖစ်လာ ငိသ်ည်ဟ သေဘာ းိြဖင့ ် ယဆ ငိလ် င ်

စာချ ပ်အား တစ်ဖက်သက ်ဖျက်သမိ်း ငိသ်ည် - 

(က) U.S Foreign Corrupt Practices Act (အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ် ြပည်ပ အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ 

ေဆာငရွ်က်ချကမ်ျား အက်ဥပေဒ)၊ သက်ဆငိရ်ာ ADM ကမဏ ီ တည် ိရာ ငိင်တံွင ် ကျင့သ်းံေဆာငရွ်က် ငိသ်ည့ ်

ြပစ်မဆငိရ်ာ ဥပေဒ င့/်သိမ့ဟတ ် အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ တကိ်ဖျက်ေရး ဥပေဒအပါအဝင ် သက်ဆငိရ်ာ 

အဂတိလကိ်စားမ တကိ်ဖျက်ေရး ဥပေဒများက ိ ချိ းေဖာက်၍ ဤ စီးပွားေရးဆိငရ်ာ ဆကဆ်ေံရး၏ 
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အစိတ်အပိငး်ြဖစ်ေသာ ေပးေချရမည့် ေလျာ်ေ ကး သိမ့ဟတ ် ြပနလ်ည်ေတာငး်ခံ ငိေ်သာ အသးံစရိတ်များက ိ

လာဘလ်ာဘ၊ မသမာေ ကး သိမ့ဟတ ် အြခားေသာ အဂတိမကငး်သည့် ေပးေချမများအတက်ွ ေရာငး်သက 

ေပးေချခဲ့ြခငး် သိမ့ဟတ ်ေပးေချေနဆြဲဖစ်ြခငး်။ 

(ခ) အထက်အပိဒပ်ါ ကယိ်စားြပ ြခငး် င့ ်အာမခံြခငး်များသည် မားယွငး်ေနြခငး် သိမ့ဟတ ်ချိ းေဖာက်ခံထားရြခငး် 

သိမ့ဟတ ်

 (ဂ )စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ စာချ ပ်၊ စာြဖငး်ေရးသား ထားြခငး်မ ိေသာစာချ ပ်များမ ေပ ေပါက်လာေသာ ဆကဆ် ံ

ေရးများ အပါဝင ်စာချ ပ်ဝငမ်ျား၏ စီးပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆံေရး သိမ့ဟတယ်ငး်ဆက်ဆေံရးအတွက် ေဆာငရွ်က် 

ြခငး်တစ်ခခ၌ သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒတစ်ခခအား ေဖာက်ဖျက်ြခငး် သိမ့ဟတ် ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

(၂) ဤ ြပ ာနး်ချက်အရ စာချ ပ်ရပ်စြဲခငး်သည် ADM က ေရာငး်သအား စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ အေ ကာငး် 

ကားစာကိ ေပးအပ်လိက်သည် င့ ်မည်သည့် ေလျာ်ေ ကးမ ေပးရနမ်လဘိ ဲချက်ချငး် အကျိ းသက်ေရာကသ်ည်။ 

(၂) ပိတဆ်ိ ့ အေရးယြခငး် င့ ်သပိတေ်မာကြ်ခငး်အား ဆန ့်ကျငသ်ည့် အပိဒ ်

(၁) စာချ ပ်ဝငတ်ိသ့ည် ၎ငး်တိသ့ိ ိထားေသာ အတိငး်အတာအတွငး် ၎ငး်တိအ့ား ပိငဆ်ငိေ်သာ သိမ့ဟတ ်

ထနိး်ချ ပ်ေသာ သိမ့ဟတ ်၎ငး်တိက့ ပိငဆ်ငိေ်သာ သိမ့ဟတ ်ထနိး်ချ ပ်ေသာ မည်သည့ ်လပဂိ လ်တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ ်

အဖဲွအစည်း တစ်ခခသည် အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၊ ဥေရာပ သမဂ (သိမ့ဟတ ် ၎ငး်တိ၏့ အဖဲွဝင ် ငိင်မံျား)၊ 

ကလသမဂ၊ ဆွစ်ဇာလန် ငိင် ံ သိမ့ဟတ ် ကနပ်စည်းများ၏ မလ ငိင် ံ သိမ့ဟတ ် ဝနေ်ဆာငမ်များကိ 

ေဆာငရွ်က်ေပးသည့် မလ ငိင်ကံ ချမတ်ထားေသာ ကနသ်ွယ်ေရး င့/်သိမ့ဟတ ် စီးပွားေရး င့/်သိမ့ဟတ ်

ဘ ာေရးဆငိရ်ာ ပိတ်ဆိအ့ေရးယမ သိမ့ဟတ ် ပတိ်ဆိအ့ေရးယမများ (သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒ၊ စည်းမျ းစည်းကမ်း၊ 

အမိန ့၊် ဥပေဒကဲသ့ိ ့ အာဏာတည်ေသာ အမိန ့၊် ဆးံြဖတ်ချက်၊ ဒကီရီ၊ ကန ့သ်တထ်ား ိမ အစအီမ ံ သိမ့ဟတ ်

ဥပေဒကဲသ့ိ ့ အာဏာတည်သည့ ်အြခားေသာ ြပ ာနး်ချက ်အပါအဝင ်ယငး်တိက့သိာ ကန ့သ်တ်ထားြခငး် မဟတ်ပါ) 

(တစ်ေပါငး်တည်းဆိေသာ် "ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများ") အတွက် ေရွးချယ်သတ်မတ်ထားခံရြခငး် မ ိေ ကာငး်က ိ

အသးီသးီ ကယိ်စားြပ  အာမခံ ကသည်။ စာချ ပ်ဝငတ်ိသ့ည် ၎ငး်တိသ့ည်ေသာ်လည်းေကာငး် ၎ငး်တိ၏့ ေအးဂျင့မ်ျား၊ 

ကနထ် ိက်များ င့ ် ကယိစ်ားလယ်များသည် ေအာ်ဒါ င့/်သိမ့ဟတ ် ဤ GC အား အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရွ်က်ရာတွင ် အကျံ းဝငသ်ည့် ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများအားလံး၏ သတ်မတ်ချက်များကိ အြပည့အ်ဝ 

လကိ်နာေဆာငရွ်က်ရန ်အသးီသးီ သေဘာတ ဝနခ်ံကတိြပ ကသည်။ 

(၂) ကနပ်စည်းများတွင ် ADM သိမ့ဟတ ် လပဂိ လ်တစဦ်းအား အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၏ စရီငပိ်ငခ်ွင့ေ်အာက်  ိ

သက်ဆငိရ်ာ ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများ င့/်သိမ့ဟတ ် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်၏ ြပည်ပသိတ့ငပိ်မ့ သိမ့ဟတ ်

ြပည်ပသိ ့ ြပနလ်ည်တငပိ်မ့ဆငိရ်ာ  ထနိး်ချ ပ်မများကိ ချိ းေဖာက်ရာေရာက်ေစမည့် ငိင်မံျား၊ လပဂိ လ်များ၊ 

အဖဲွအစည်းများ သိမ့ဟတ ် အဖဲွများမ တကိ် ိက်ေသာလ်ည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် သွယ်ဝိက်၍ေသာ်လည်းေကာငး် 

ထတ်လပ်သည့်၊ ေပးအပသ်ည့ ် ကနပ်စည်းများ မပါဝငေ် ကာငး်၊ ကနပ်စည်းများကိ ADM သိမ့ဟတ ်

လပဂိ လ်တစ်ဦးအား အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၏ စရီငပိ်ငခ်ွင့ေ်အာက် ိ သကဆ်ငိရ်ာ ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများ 

င့/်သိမ့ဟတ ် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်၏ ြပည်ပသိတ့ငပိ်မ့ သိမ့ဟတ ် ြပညပ်သိ ့ ြပနလ်ည်တငပိ်မ့ဆငိရ်ာ  
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ထနိး်ချ ပ်မများကိ ချိ းေဖာက်ရာေရာက်ေစမည့်  ငိင်မံျား၊ လပဂိ လ်များ၊ အဖဲွအစည်းများ သိမ့ဟတ ် အဖဲွများမ 

တကိ် ိက်ေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် သွယ်ဝိက၍်ေသာ်လည်းေကာငး် ပိငဆ်ငိသ်ည့်၊ အလံေဆာငထ်ားေစသည့်၊ 

ငားရမ်းထားသည့်၊ စီမံခန ့ခ်ွသဲည့်၊ ထနိး်ချ ပ်ထားသည့ ် ေရယာ  သိမ့ဟတ ် ကနတ်ငယ်ာ ြဖင့ ် စးီပွားေရး 

လပ်ငနး်အလိင့ာ သယ်ယပိေ့ဆာငြ်ခငး် မြပ ေ ကာငး်ကိ ေရာငး်သက သေဘာတညီ၍ ADM သိ ့ ဝနခံ်ကတိြပ သည်။ 

ကနပ်စည်းများ၏ မလေနရာကိ စစ်ေဆးအတည်ြပ ရနအ်တွက် ADM က ေတာငး်ဆိလာလ င ် ေရာငး်သသည် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများကိ ADM သိ ့ ေပးရမည်။ ေအာ်ဒါ င့/်သိမ့ဟတ ်ဤ GC အား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်ကရ်ာတွင ် ADM သိမ့ဟတ ် ADM ၏ ေအးဂျင့မ်ျား၊ ကနထ် ိက်များ သိမ့ဟတ ်

ကယိ်စားလယမ်ျားအား အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၏ စရီငပ်ငိခွ်င့ေ်အာက် ိ သက်ဆငိရ်ာ ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများကိ 

ချိ းေဖာက်ေစရာေရာက်မည့ ် သိမ့ဟတ ်  ADM သိမ့ဟတ ် ADM ၏ ေအးဂျင့မ်ျား၊ ကနထ် ိက်များ သိမ့ဟတ ်

ကယိ်စားလယမ်ျားအား သက်ဆငိရ်ာ ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများအရ ြပစ်ဒဏေ်ပးခံရေစမည့ ် ကန ့သ်တ်ထားေသာ 

မရငး် ငိင်၊ံ ေရယာ ၊ ကနတ်ငက်နခ်ျ လမး်ေ ကာငး်၊ လပဂိ လ ် သိမ့ဟတ ် အဖဲွအစည်းများကိ ြငငး်ပယ်ခွင့ ် ADM 

တွင် သိည်။ 

(၃) ကနပ်စည်းများ င့ ်စပ်လျ း၍ ေအာက်ပါတိကိ့ မြပ လပ်ရန ်ADM က ေရာငး်သအား သေဘာတ 

အာမခံပါသည်- 

(က) ေရာငး်သ သိမ့ဟတ ် လပဂိ လ်တစ်ဦးအားအေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၏ စရီငပ်ိငခ်ွင့ေ်အာက် ိ သက်ဆငိရ်ာ 

ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများ င့/်သိမ့ဟတ ်အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်၏ ြပည်ပသိတ့ငပိ်မ့ သိမ့ဟတ ် ြပည်ပသိ ့ ြပနလ်ည် 

တငပိ်မ့ဆငိရ်ာ  ထနိး်ချ ပ်မများကိ ချိ းေဖာက်ရာေရာကေ်စမည့် ငိင်မံျား၊ လပဂိ လမ်ျား၊ အဖဲွအစည်းများထ ံ သိ ့ 

ကနပ်စည်များကိ ြပနလ်ည်ေရာငး်ချြခငး်။ 

(ခ) ေရာငး်သ သိမ့ဟတ ် လပဂိ လ်တစ်ဦးအားအေမရကိန ် ြပည်ေထာငစ်၏ စရီငပိ်ငခ်ွင့ေ်အာက် ိ သက်ဆငိရ်ာ 

ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများ င့/်သိမ့ဟတ ် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်၏ ြပည်ပသိတ့ငပိ်မ့ သိမ့ဟတ ် ြပည်ပသိ ့ 

ြပနလ်ည်တငပိ်မ့ဆငိရ်ာ  ထနိး်ချ ပ်မများကိ ချိ းေဖာကရ်ာေရာက်ေစမည့် ငိင်မံျား၊ လပဂိ လ်များ၊ အဖဲွအစည်းများ 

အား ကနပ်စည်းများကိ ငး်လငး်စီမံေဆာငရွ်က်ေစြခငး်။ 

(ဂ) ေရာငး်သ သိမ့ဟတ ် လပဂိ လ်တစ်ဦးအား အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၏ စီရငပိ်ငခ်ွင့ေ်အာက် ိ သက်ဆငိရ်ာ 

ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများ င့/်သိမ့ဟတ ် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်၏ ြပည်ပသိတ့ငပိ်မ့ သိမ့ဟတ ် ြပည်ပသိ ့ 

ြပနလ်ည်တငပိ်မ့ဆငိရ်ာ  ထနိး်ချ ပ်မများက ိချိ းေဖာက်ရာေရာက်ေစမည့်  ငိင်မံျား၊ လပဂိ လ်များ၊ အဖဲွအစညး်များ 

သိမ့ဟတ ် အဖဲွများမ တကိ် ိက်ေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် သွယ်ဝိက်၍ေသာ်လည်းေကာငး် ပိငဆ်ငိသ်ည့်၊ 

အလံေဆာငထ်ားေစသည့်၊ ငားရမ်းထားသည့်၊ စမီံခန ့ခ်ွဲသည့်၊ ထနိး်ချ ပ်ထားသည့် ေရယာ  သိမ့ဟတ ်

ကနတ်ငယ်ာ ြဖင့ ်ကနပ်စည်းများကိ သယ်ယပိေ့ဆာငေ်စြခငး်။ 

ကနစ်ည်များအား ေနာက်ဆးံပိေ့ဆာငရ်မည့် ေနရာအား စစ်ေဆးအတညြ်ပ ရနအ်တက်ွ ေရာငး်သက 

ေတာငး်ဆလိာလ င ် ADM က သင့ေ်လျာ်သည့် စာရွက်စာတမး် အေထာကအ်ထားများကိ ေရာငး်သအား 

ေပးအပ်ရမည်။ ေအာ်ဒါ င့/်သိမ့ဟတ ်ဤ GC အား အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်ေရာငး်သ သိမ့ဟတ ်
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ေရာငး်သ၏ ေအးဂျင့မ်ျား၊ ကနထ် ိက်များ သိမ့ဟတ ် ကယိ်စားလယ်များအား အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၏ 

စီရငပိ်ငခ်ွင့ေ်အာက် ိ သကဆ်ငိရ်ာ ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများကိ ချိ းေဖာက်ေစရာေရာက်မည့် သိမ့ဟတ ်  ေရာငး်သ 

သိမ့ဟတ ် ေရာငး်သ ၏ ေအးဂျင့မ်ျား၊ ကနထ် ကိ်များ သိမ့ဟတ ် ကယိစ်ားလယ်များအား သက်ဆငိရ်ာ 

ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများအရ ြပစ်ဒဏေ်ပးခရံေစမည့် ကန ့သ်တ်ထားေသာ မရငး် ငိင်၊ံ ေရယာ ၊ ကနတ်ငက်နခ်ျ 

လမ်းေ ကာငး်၊ လပဂိ လ ်သိမ့ဟတ ်အဖဲွအစည်းများကိ ြငငး်ပယ်ခွင့ ်ေရာငး်သတွင် သိည်။ 

(၄) ေရာငး်သ သိမ့ဟတ ် လပဂိ လ်တစ်ဦးအား အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၏ စီရငပိ်ငခ်ွင့ေ်အာက် ိ သက်ဆငိရ်ာ 

ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများကိ ချိ းေဖာက်ေစရာေရာက်မည့် သိမ့ဟတ ် သက်ဆငိရ်ာ ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများအရ 

ြပစ်ဒဏေ်ပးခရံေစမည့် ငိင်မံျား၊ ဘဏမ်ျား၊ အြခားအဖွဲအစည်းများ၊ အဖဲွများ သိမ့ဟတ ် Facility များမတစ်ဆင့ ်

ကနပ်စည်းများအတွက် ေငေွပးေချမများကိ တကိ် ိက်ေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ်

သွယ်ဝိက်၍ေသာ်လည်းေကာငး် ြပ လပသွ်ားမည်မဟတ်ေ ကာငး် ADM က ထပ်ေလာငး်၍ ကယိ်စားြပ  

အာမခံပါသည်။ ေရာငး်သက ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများကိ ချိ းေဖာက်ြခငး်ေ ကာင့ ် မဟတ်ဘ ဲ

ပိတ်ဆိအ့ေရးယမများေ ကာင့ေ်သာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် ပိတ်ဆိမ့များ င့ ် သက်ဆငိသ်ည်ဟ 

စွပ်စွဲမေ ကာင့ေ်သာ်လည်းေကာငး် ကနပ်စည်းများအတွက် ေငေွပးေချမအား အလပလ်ပရ်က် (၃) ရက်ထက ် ပိမ၍ိ 

ဟန ့တ်ားခံရြခငး်၊ ပိတ်ဆိခ့ံရြခငး်၊ ကန ့် ကေစရန ်အချိနဆွ်ခဲံရြခငး် သိမ့ဟတ ်တားဆးီခံရြခငး်တိ ့ ေပ ေပါကလ်ာပါက 

အေရးယ ပိတ်ဆိမ့များ (ယငး်အေရးယ ပိတ်ဆိမ့များ င့ ် အကျံ းဝငသ်ည့် အတိငး်အတာအထလိည်းေကာငး် 

သိမ့ဟတ ် ဘဏမ်ျား၊ အစိးရများ သိမ့ဟတ ် ဥပေဒ င့အ်ညီ တရားဝင ် လပ်ပိငခွ်င့ ် အပ် ငး်ထားသည့် အြခားေသာ 

မည်သည့် အာဏာပိငက်မဆိ ကျင့သ်းံသည့် သိမ့ဟတ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်သည့် ပိတ်ဆိအ့ေရးယမ 

အတိငး်အတာအထ ိ လည်းေကာငး်) က ိ တကိ် ိက်ေသာလ်ည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် သွယ်ဝိက်၍ေသာ်လည်းေကာငး် 

ချိ းေဖာက်ြခငး်မ သိည့် အြခားေသာ တရားဝင ်နည်းလမ်းများြဖင့ ်ေရာငး်သအား ေငေွပးေချရန ်ADM က အစွမး်ကန ်

ကိ းစားသွားမည် ြဖစ်သည်။ 

(၅) စာချ ပ်ဝငမ်ျားသည် အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၏ Anti-Boycott ဆငိရ်ာ ဥပေဒများ င့ ် အေမရကိန ်

ြပည်ေထာငစ်၏ စည်းမျ းစည်းကမ်းများကိ ချိ းေဖာကသ်ည့် သိမ့ဟတ ်အေမရိကန ်ြပည်ေထာငစ်၏ Anti-Boycott 

ဆငိရ်ာ ဥပေဒများ င့ ် အေမရိကန ် ြပည်ေထာငစ်၏ စည်းမျ းစည်းကမ်းများအရ တားြမစ်ထားသည့် သိမ့ဟတ ်

ြပစ်ဒဏက်ျခံရမည့် စညး်ကမ်းချက်များ သိမ့ဟတ ် စာရွက်စာတမး်ဆိငရ်ာ ေတာငး်ဆမိများ အပါအဝင ်

ေတာငး်ဆမိများ င့ ် စပ်လျ း၍ ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ သေဘာတြခငး် သိမ့ဟတ ် လကိ်နာေဆာငရွ်က်ြခငး် 

ြပ မည်မဟတ်ပါ။ 

(၆) ဤ အပိဒအ်ား လကိ်နာေဆာငရွ်က်မက ိ အေထာကအ်ကြပ ရန ် င့/်သိမ့ဟတ ် စစ်ေဆးအတည်ြပ ရနအ်တကွ ်

ကျိ းေ ကာငး်ဆေီလျာ်သည့ ် သတငး်အချက်အလက်များ င့/်သိမ့ဟတ ် စာရွက်စာတမး် 

အေထာက်အထားေတာငး်ဆမိများအတက်ွ အထက်ပါ ြပ ာနး်ချကက်ိ မထခိိက်ေစဘ ဲ တစ်ဖက် င့တ်စဖ်က ်

ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်စာချ ပ်ဝငတ်ိက့ သေဘာတ ကသည်။ 

(၃) လအ့ခွင့အ်ေရးဆငိရ်ာ အထးြပ ာန်းချက ်
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ဤစာချ ပ်ပါ တာဝန် င့ ်ဝတရားများကိ လိက်နာ ံမ မက ေရာငး်သသည် ေအာက်ပါလအ့ခွင့အ်ေရးဆငိရ်ာ 

အချက်များကိပါ တိတိကျကျ လိက်နာေဆာငရွ်ကသ်ွားပါမည် - 

(၁) အသက် ၁၆ စေ်အာက် အလပ်သမားများခိငး်ေစြခငး်၊ အတငး်အကျပ် ခငိး်ေစြခငး် င့ ်အေ ကး 

ြဖင့သ်မိး်ယခိငး်ေစေသာ အလပ်သမားများအားခိငး်ေစြခငး်တိမ့ ေ ာင် က ရမည်၊ 

(၂)  အလပ် ာသများအား အလပ်ဝငခွ်င့ရ်ရန ်ေငေွ ကးေကာက်ခံြခငး်၊ ဤကဲသ့ိေ့ငေွ ကးေကာက်ခံေသာ 

အလပ်သမားပဲွစားများအားအသံးြပ ြခငး်၊ အလပ်သမားများ၏သေဘာတညီချက်မပါဘ ဲေင၊ွ ID 

(မတ်ပံတင)်ကဒြ်ပား၊ အြခားပိငဆ်ငိမ်များအား အာမခံပစည်းအြဖစ် သမိ်းယထားြခငး်တိမ့ ေ ာင် က ရမည၊် 

(၃) အလပ်ဝငရ်န ်သင့ေ်လ ာ်မ /ိ မ ိ အား စစေ်ဆးရန ်စနစတ်စ်ခ ိရမည်၊ 

(၄) အလပ်သမားများအား ေဘးအ ရာယ်ကငး် ငး်ေစရန ်သင့ေ်လ ာ်သည့် နည်းစနစမ်ျား၊ လပ်ထးံလပ်နည်းများ 

ထား ရိမည်၊ 

(၅) အလပ်သမားဆငိရ်ာ ဆးံြဖတ်ချက်များတွင ်ခဲွြခားဆကဆ်ြံခငး်မ ေ ာငက်ျ ရမည်၊ 

(၆) အလပ်သမားများအား သက်ဆငိရ်ာ ြပည်တွငး် ဥပေဒများ င့ ်စည်းမျ းစည်းကမး်များ 

အတိငး်ေလ ာ်ေ ကးများ ေပးေချရမည်။ သက်ဆငိရ်ာ ဥပေဒများ င့ ်စည်းမျ းစည်းကမ်းများ အတိငး် 

သင့ေ်လ ာ်သည့် လပ်ငနး်အေနထား အတိငး် အသက်ပိငး်ဆငိရ်ာ၊ အနည်းဆးံလပ်ခေ ကးေင ွ င့ ်လပ်ခဲ့ေသာ နာရမီျား 

အတွက် အပါဝင၊် 

(၇) အလပ်သမားများ၏ လွပ်လပ်စာွ အသငး်အဖဲွများတွင ်ပါဝငခွ်င့ ် င့ ်စေပါငး် ေတာငး်ဆခွိင့မ်ျား 

အပါဝငအ်လပ်သမားများ၏အခွင့အ်ေရးများကိ အေလးထားရမည်၊ 

(၈)  ေြမယာလပ်ပိငခ်ငွ့ ်အခွင့အ်ေရးများကိ ေလးစားရမည့်အြပင ်ေြမေပ တွင ်လပ်ငနး်များလပ်ကိငရ်နအ်တွက် 

တရားဝင ်အခွင့အ်ေရးများကိ ေပး ငိသ်ည့် သိမ့ဟတ် မေပးဘထဲား ငိသ်ည့် တငိး်ရငး်သားများ င့ ်

နယ်ခံလမျိ းစများ၏ လွတလ်ပ်၍ ကိ တင ်အသေိပးအေ ကာငး် ကားကာ ရယထားသည့် 

သေဘာတညီချက်များကိလည်း ေလးစားရမည်။ 

(၉) စကိ်ပျိ းေရးထတ်ကနဝ်နေ်ဆာငြ်ဖန ့ြ်ဖ းမလပ်ငနး်၊ သဘာဝဝနး်ကျင၊် ေဘးကငး်မ တိးတက်ေစရန ်

အကျိ းဆငိသ်များ င့ ်တဲွဖက်၍ ေဆာငရွ်က်သာွးမည်။ 

(၄) စာရငး်စစ်ပိငခွ်င့ ်

စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ သိမ့ဟတ ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားြခငး်မ ိေသာ စာချ ပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ အပါအဝင ်ဤ 

GC ပါစည်းကမ်းချက်များ င့ ် စာချ ပ်ဝငမ်ျား၏ စးီပွားေရးဆငိရ်ာ ဆက်ဆေံရးက ိ ေရာငး်သမ လကိ်နာမ အား 

ေဖာ်ြပရနအ်တွက ်ေရာငး်သ၏ စာရငး်မတ်တမး်များကိ ADM က မည်သည့် အချိနတွ်ငမ်ဆ ိစာရငး်စစ်ပိငခ်ွင့် ိသည်။ 

ထသိိ ့ စာရငး်စစ်မည့် စာရငး်စစအ်ား ADM င့ ် ေရာငး်သတိက့ သေဘာတရမည်ြဖစ် ပီး စာရငး်စစရ်ာတွင ် ADM 

အတွက်ေသာ်လညး်ေကာငး် သိမ့ဟတ ် ADM ကယိ်စားေသာ်လည်းေကာငး် ေရာငး်သက သးီသန ့ ်
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ေဆာငရွ်က်ေပးရသည့် ေရာငး်သ၏ လပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်ချက်များကိ ေဖာ်ြပသည့် စာရငး်များ င့ ်မတ်တမ်းများကိသာ 

စစ်ေဆးရန ် ကန ့သ်တ်ထားမည် ြဖစ်သည်။  ထသိိ ့ စာရငး်စစ်ေဆးမအား ေရာငး်သ၏ အေဆာက်အအတံွငသ်ာ 

ြပ လပ်ရမည်ြဖစ် ပီး ဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာငး် သိမ့ဟတ ် ြပ ာနး်ဥပေဒအရ ဖွဲစည်းထားသည့် အဖဲွအစည်း 

သိမ့ဟတ ် ေအဂျငဆ်ကီ ေတာငး်ဆြိခငး်မအပ မရငး် စာရွက်စာတမ်းများ၊ မတ်တမ်းများကိ ေရာငး်သ၏ 

အေဆာက်အအအံတွငး်မ ေရွေြပာငး်ေပးရန ်ADM က ေတာငး်ဆြိခငး် မြပ ရ။ ADM က ၎ငး်၏ မတ်တမး်အလိင့ာ 

ေတာငး်ဆလိာပါက ADM အား စာရွက်စာတမး်များ၏ မတိ က ိယေဆာငခ်ွင့ြ်ပ ရန ်ေရာငး်သက သေဘာတသည်။ 

 

 
 


