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မာတိကာ
Aမွတ္စU္

Aေၾကာင္းAရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁။

နိဒါန္း

၂

၂။

ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာန Aမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာAမွတ္၊

၅

၂၇၇/၂၀၁၁ ၊ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
၃။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ

၁၉

ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁
၄။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ

၂၃

ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊ ၂/၂၀၁၁
၅။

ျမန္မာ့Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း

၃၁

ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁
(က)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ထားရွိရမည့္

၃၂

စာရင္းပံုစံမ်ား
(ခ)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းAစီရင္ခံစာ

၃၂

2
နိဒါန္း
ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားAား စီးပြားေရး Aခြင့္Aလမ္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္း
ေAာင္ျမင္ေAာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမွုဳစီးပြားဘ၀ ပုိမုိဖံြ႕ၿဖိဳးတုိုးတက္
လာၿပီး ဆင္းရဲမွဳမ်ားကို Aထုိက္Aေလ်ာက္ေလ်ွာ့ခ်သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀
ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ “ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလ်ာ့က်ေရး Aမ်ိဳးသားAဆင့္
Aလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြ”ဲ ဖြင့္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက “ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားလိုAပ္ေနေသာ ေငြေၾကး
Aရင္းAႏွီးကုိ

ေက်းလက္Aထိေရာက္ရွိေAာင္

Aေသးစားေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳ

(Microfinance)

လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aေသးစားေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္ တက်
ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေAာင္ Uပေဒစည္းမ်U္းႏွင့္Aညီ တရား၀င္ျဖစ္ေAာင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေပးရ
ပါမယ္။ယခုAခါ မိမိတုိ႕AစီAစU္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား NGO Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား
Aား တူညီသည့္စံႏွဳန္းမ်ား ညွိႏွိဳင္းသတ္မွတ္ေပးၿပီး တရား၀င္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားျဖစ္ေAာင္ Aဖြဲ႕Aစည္း
တစ္ခုက တာ၀န္ယူၿပီး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္Aတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက Uကၠ႒Aျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ “ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိိဳး
ေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဗဟုိေကာ္မတီ ” Aား ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္းစU္ (၈) ရပ္ Aေကာင္Aထည္
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။လုပ္ငန္းစU္ (၈) ရပ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္
ျပည္နယ္Aလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကူညီ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ဒုတိယ
သမၼတ(၂)

Uကၠ႒Aျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေသာ

“ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်

ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ” Aား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးAတြက္ ဗဟုိေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္
ထားသည့္ လုပ္ငန္းစU္ (၈) ရပ္Aနက္ “Aေသးစားပုဂၢလိကေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ”
လုပ္ငန္းကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာန Aား သီးသန္႕ တာ၀န္ ေပးAပ္ခဲ့
ပါသည္။သုိ႕ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႔၏ ၇-၇-၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ
Aမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာAမွတ္
Uကၠ႒Aျဖစ္ပါ၀င္ေသာ

(၃၀/၂၀၁၁)

ျဖင့္

ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

“Aေသးစားပုဂၢလိကေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး

တုိးတက္ေရး

Aေထာက္

Aကူူျပဳေကာ္မတီ ” ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။Aေထာက္Aကူျပဳေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

Uပေဒမူၾကမ္းAဆင့္ဆင့္ကုိ

ဌာနဆုိင္ရာမ်ားပါ၀င္ေရးဆြဲခ့ၾဲ ကပါသည္။ ယင္းUပေဒAား ၂၅-၁၁-၂၀၁၁

ပညာရွင္မ်ား

၊

ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ

ပထမAႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ Aစည္းAေ၀းသုိ႕ တင္ျပခဲ့ရာ ၃၀-၁၁-၂၀၁၁
ရက္ေန႕တြင္ “Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒ” ကုိ

“၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

3
UပေဒAမွတ္

၁၃”

ျဖင့္

Aတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္း Uပေဒ Aခန္း (၄) ၊ ပုဒ္မ ၆ Aရ “ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်
ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ” ကုိ Aေထာက္Aကူျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး Uကၠ႒ Aျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ Aဖြဲ႕၀င္ ၃၀ Uီး ပါ၀င္သည့္ “ Aေသးစားေငြေရး
ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ ” ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
Aဆုိပါ Uပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္Aေပၚ Aေျခခံ၍ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား ၊Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားႏွင့္

ျမန္မာ့Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမွ

ထုတ္ျပန္သည့္

Aေသးစား

ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ ထားရွိရမည့္ စာရင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ Aစီရင္ခံစာပံုစံမ်ားAား စုစည္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

4

ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာန
၀န္ႀကီးရံုး၏ Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာAမွတ္ ၊ ၂၇၇/၂၀၁၁
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

5
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္Aစိုးရ
ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာန
၀န္ႀကီးရံုး
Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
Aမွတ္ ၊ ၂၇၇/၂၀၁၁
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္)
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒ ပုဒ္မ ၆၈ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ

Aပ္ႏွင္းထားေသာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုက်င့္သံုး၍ ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဤAေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
Aခန္း (၁)
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
ဖြဲ႕စည္းျခင္း
၁။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီAား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ

ႏိုင္ငံေတာ္ျပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႕၏ ၂၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာAမွတ္ ၊ ၅၈/၂၀၁၁ ျဖင့္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး Uကၠဌ Aျဖစ္ပါ၀င္ေသာ Aဖြဲ႕၀င္ ၃၀ Uီးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
၂။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ၈ ပါAတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္
၃။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေAာက္ပါAတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္ (က)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီသည္ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ
ပံုစံပါ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေလ့လာခ်က္တို႔ကို စိစစ္ၿပီးေနာက္ ေလွ်ာက္လႊာ
လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ Aတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္ ယင္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။
(ခ)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ Aဖြဲ႕Aစည္း
သည္ မိမိ၏ Aစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ၊ လုပ္ငန္း၏ Aေျခ
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Aေနမွန္ႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ လည္းေကာင္း Aမ်ားျပည္သူက လြဲမွားစြာ Aဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူ
ေစႏိုင္မည့္Aမည္နာမကိုAသံုးျပဳသည္ဟု Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ
ေကာ္မတီကယူဆလွ်င္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။
(ဂ)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီသည္

Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုAတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳသည့္Aခါ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။
(ဃ)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ ေAာက္ပါ AေျခAေန
တစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္း၏
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ကို ရုပ္သိမ္းႏိုင္သည္ (၁)

Aေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းAတြက္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သည့္
Aနည္းဆံုးမတည္ေငြရင္းကို သတ္မွတ္ကာလAတြင္း ထည့္၀င္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

(၂)

လုပ္ငန္းဆံုးရွံဳးမွဳေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ Aနည္းဆံုးမတည္ေငြရင္း လိုAပ္
ခ်က္ကို သတ္မွတ္ကာလAတြင္း ျပည့္မီသည္Aထိ ျဖည့္တင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

(၃)

မိမိဆႏၵAေလ်ာက္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း

သို႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္း

ဖ်က္သိမ္းခံရျခင္း၊
(၄)

Aျခား Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိAဖြဲ႕Aစည္းကို ခြဲျခမ္းဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မူလတရား၀င္
ရပ္တည္မွဳ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊

(၅)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း
သို႔မဟုတ္

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္နယ္AစိုးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း။
(င)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုသည္ Aျခား Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး
Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိAဖြဲ႕Aစည္းကို ခြဲျခမ္း ဖြဲ႕စည္း
ျခင္းျပဳလိုေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္AစိုးရAဖြဲ႕ႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီမွ တင္ျပလာပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
(စ)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ရံုးခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္း
ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္ျခင္းတုိ႕Aတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး
သို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္AစိုးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရး ေၾကးေရး

လုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတင္ျပလာပါက Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရး လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီကခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
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ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား
၄။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား ေAာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္(က)

Aေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ၊

(ခ )

Aပ္ေငြလက္ခံျခင္း ၊

(ဂ )

ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႕ျခင္း၊

(ဃ)

Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊

(င )

ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္း ၊

(စ )

Aျခားေငြေရးေၾကးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

စာရင္းစစ္
၅။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳ

ေကာ္မတီသည္

စာရင္းစစ္

ခန္႔ထားျခင္းကို

ေAာက္ပါAတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ (က)

Aေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႔Aစည္းတြင္ Aေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း
ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သေဘာတူသည့္ စာရင္းစစ္ ကုိ ခန္႕ထားရမည္။

(ခ)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီသည္ Aေသးစား ေငြေရး
ေၾကးေရး Aဖြ႔A
ဲ စည္းAား စစ္ေဆးရန္ သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားကို စာရင္းစစ္မ်ားAျဖစ္ ခန္႔Aပ္
တာ၀န္ေပးႏိုင္သည္။ Aဆိုပါ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ေAာက္ပါAတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္(၁)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႔Aစည္း၏ စာရင္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္
စာတမ္းမ်ား၊ စာAုပ္မ်ားႏွင့္ Aျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္၊

(၂)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

Aဖြဲ႔Aစည္း၏

ဖြဲ႕စည္းပံု၊

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ

မ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ၊ စီမံခန္႕ခြဲ
သူမ်ား ၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Aသင္းသားမ်ားAား ေမးျမန္း
ႏုိင္သည္။
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း
၆။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕

Aစည္းတစ္ခုတြင္ Aဖြဲ႕၀င္ သံုး Uီး ပါ၀င္ေသာ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ထားရွိႏုိင္သည္။
စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းAရ Aေရးယူျခင္း
၇။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕

Aစည္း ၊ ၎Aဖြဲ႔Aစည္း၏ Aဖြဲ႔၀င္၊ Aစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္ ၊
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းUပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္
စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္(က)

သတိေပးျခင္း၊

စီမံခန္႔ခြဲသူ ၊ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက
တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္

ေAာက္ပါ
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(ခ)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႔Aစည္း၏
ခ်က္AပါA၀င္ျဖစ္သည့္

ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္း၊

(ဃ)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

(င)
၈။

ကန္႔သတ္

Aမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊

(ဂ)

သို႔မဟုတ္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

Aဖြဲ႔Aစည္းတြင္

တာ၀န္

ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ

ယာယီ

Aၿမဲတမ္းရပ္စဲျခင္း၊

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ

Aဖြဲ႔Aစည္းကသာ

ေကာ္မတီသည္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု Uေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္

ျခင္းျဖင့္ Uေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္
ရပ္တည္မွဳရွိသည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းကို မဆို Aထက္Aပိုဒ္ ၇ ပါ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ႏိုင္သည္။
စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း
၉။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္

ေငြေရးေၾကးေရး

Aဖြဲ႔Aစည္း၏

မညီၫြတ္ေတာ့သည့္
ဆက္သြယ္သူမ်ား၏
ေပၚေပါက္လွ်င္

Aေျခ

လုပ္ငန္းမ်ားကို
Aေနသို႔

Aပ္ေငြမ်ားႏွင့္

ပံုမွန္AေျခAေနသို႔

သက္ဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ရန္

Aနည္းဆံုးလိုAပ္ခ်က္ႏွင့္

ေရာက္ရွိေသာေၾကာင့္

မတည္

ရန္ပံုေငြတို႔ကို

Aေသးစား

ယင္းAဖြဲ႔Aစည္းႏွင့္

ဆံု႐ံးႈ ေစႏိုင္သည့္

AေျခAေန

ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ေစရန္Aခ်ိန္ ကာလသတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။

သတ္မွတ္ေပးသည့္ Aခ်ိန္ကာလAတြင္း
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ကို

ပံုမွန္AေျခAေန သို႔
ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္

ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္းမရွိပါက
သတ္မွတ္ခ်က္

မ်ားႏွင့္Aညီ

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္း ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။
၁၀။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း

Aမိန္႔မခ်မွတ္မီ (က)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး

သို႔မဟုတ္

သို႔မဟုတ္

၎ေကာ္မတီ၏

ျပည္နယ္AစိုးရAဖြဲ႕ ႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီက ဖြဲ႔စည္းေပးေသာAဖြဲ႔ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။
(ခ)

ထိုသို႔

စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္

သက္ဆိုင္ရာ

ေငြေရးေၾကးေရးAဖြ႔A
ဲ စည္းAား

ခုခံေခ်ပခြင့္ျပဳရ မည္။
၁၁။

Aထက္Aပိုဒ္ ၁၀ ပါ သက္ဆိုင္ရာAဖြဲ႔က

စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလာ

လွ်င္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႔
Aစည္းAား စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေစရန္ Aမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။
ဟ

၁၂။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႔Aစည္းAား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ သည္ (က)

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးAရာရွိခန္႔Aပ္၍ျဖစ္ေစ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္
သည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးAဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးAပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ယင္းAဖြဲ႔Aစည္း
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၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းၿပီးစီးသည္Aထိ လႊဲေျပာင္း
ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္သည္။
(ခ)

ယင္းAဖြဲ႔Aစည္းက ရရန္ႏွင့္ ေပးရန္ရွိသည္မ်ားကို စာရင္းရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

တားျမစ္ခ်က္
၁၃။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီမွ

မည္သည့္Aဖြဲ႕၀င္

သုိ႕မဟုတ္

၀န္ထမ္းမွ် မိမိ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွ သိရွိလာသည့္ သတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ
UပေဒAရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ စစ္ေဆးေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္
ေၾကညာ ျခင္း မျပဳရ။
ျပစ္မွဳႏွင့္ျပစ္ဒဏ္
၁၄။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီမွ မည္သည့္Aဖြဲ႕၀င္သုိ႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္း

မဆို Aထက္Aပိုဒ္ ၁၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွဳထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရပါက
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒ ပုုဒ္မ ၅၈ ပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။
Aေထြေထြ
၁၅။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ Aဖြဲ႕၀င္၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာမွ ရရွိလာသည့္
သတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ UပေဒAရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊
စစ္ေဆး ေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေၾကညာျခင္းျပဳပါကလည္းေကာင္း ၊ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း
ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္AစိုးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္
ေကာင္စီAေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔မွ Aဖြဲ႕၀င္ သို႔မဟုတ္
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွ သိရွိလာသည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္
မ်ားကုိ UပေဒAရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ စစ္ေဆးေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္
ေၾကညာျခင္းျပဳပါကလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္မရွိဘဲ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕
Aစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ပါကလည္းေကာင္း၊ တရားစြဲဆိုရာတြင္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၆။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီသည္ လိုAပ္ေသာ Aမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကား

ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
Aခန္း (၂)
တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ဖြဲ႕စည္းျခင္း
၁၇။

တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို
ပုုဒ္မ ၉ Aရ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

Uပေဒ
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လုပ္ငန္းတာ၀န္
၁၈။

တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ Aေသးစားေငြေရး
ေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒ ပုုဒ္မ ၁၀ ပါAတိုင္းျဖစ္သည္။
စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားခန္႔Aပ္တာ၀န္ေပးျခင္း
၁၉။

တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားကို စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား
Aျဖစ္ ခန္႔Aပ္တာ၀န္ေပး၍ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား စစ္ေဆးေစရမည္။
တားျမစ္ခ်က္
၂၀။

တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ မည္သည့္Aဖြဲ႕၀င္ သုိ႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမွ် မိမိ၏
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွ သိရွိလာသည့္ သတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ UပေဒAရ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ စစ္ေဆးေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေၾကညာျခင္း မျပဳရ။
ျပစ္မွဳႏွင့္ျပစ္ဒဏ္
၂၁။

တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ Aဖြဲ႕၀င္ သုိ႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ား သည္
Aထက္Aပိုဒ္ ၂၀ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွဳထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရပါက
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒ ပုုဒ္မ ၅၈ ပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။
Aေထြေထြ
၂၂။

သက္ဆိုင္ရာ

တုိင္းေဒသႀကီး

သို႕မဟုတ္

ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ လိုAပ္ေသာAမိန္႔ႏွင့္
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
Aခန္း (၃)
ျမန္မာ့Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ငန္းတာ၀န္
၂၃။

ျမန္မာ့Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းသည္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်U္း၍ ေAာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ (က)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္၍ သက္ဆိုင္ရာ
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပျခင္း၊

(ခ)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္ စာရင္းပံုစံမ်ားႏွင့္
Aစီရင္ခံရမည့္ ပံုစံမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊
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(ဂ)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကို

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္

ကြင္းဆင္း

စစ္ေဆးျခင္း ၊
(ဃ)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ AေျခAေနမ်ားကို
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ Aစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊

(င)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ

Aေသးစား

ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက AခါAားေလ်ာ္စြာ ေပးAပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို
ထမ္းေဆာင္ျခင္း ။
Aေထြေထြ
၂၄။

ျမန္မာ့Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းသည္ ဤUပေဒAရ Aပ္ႏွင္းထား

ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ သို႔မဟုတ္ Aေၾကာင္းသင့္
ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
Aခန္း (၄)
AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား
၂၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား Aက္Uပေဒ ၊ သမ၀ါယမAသင္းUပေဒ ၊ Aသင္းAဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း

ဆိုင္ရာ Uပေဒႏွင့္တည္ဆU
ဲ ပေဒ တစ္ရပ္ရပ္Aရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေAာက္ပါAဖြဲ႕Aစည္း မ်ားAေနျဖင့္
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ (က)

ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွ Aဖြဲ႕Aစည္း ၊

(ခ)

Aစုစပ္လုပ္ငန္း ၊

(ဂ)

ကုမၸဏီ ၊

(ဃ)

သမ၀ါယမAသင္း ၊

(င)

ဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား။

စီမံခန္႔ခြဲမွဳAဖြဲ႕ ႏွင့္ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်U္း
၂၆။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳမီ ေAာက္ပါတို႔ကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထား

ရမည္္(က)

သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်U္း ေရးဆြဲထားရမည္ ၊

(ခ)

စီမံခန္႔ခြဲမွဳAဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း ၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်U္းမ်ားႏွင့္Aညီ စီမံခန္႔ခြဲ
ရမည္ ၊

(ဂ)

စီမံခန္႔ခြဲမွဳAဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းရာတြင္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
က သတ္မွတ္ထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳAဖြဲ႕၏ Aဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရန္ လိုAပ္မည့္ Aရည္Aခ်င္းႏွင့္
ျပည့္စံုရမည္။

၂၇။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမွဳAဖြဲ႕သည္ မိမိကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္

မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို လႊဲAပ္ႏိုင္သည္။
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၂၈။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမွဳAဖြဲ႕သည္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီAား ကူညီ

ေဆာင္ရြက္ေစရန္ကၽြမ္းက်င္သူပုဂၢိဳလ္ကို ခန္႔ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။
၂၉။

သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်U္းမ်ားကို ျပင္ဆင္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔

တင္ျပ၍ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ ၿပီးမွသာ

ျပင္ဆင္ရမည္ ။
AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းAမ်ိဳးAစားမ်ား
၃၀။

ေAာက္ပါ Aမ်ိဳးAစားAတိုင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္(က)

Aပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳသည့္Aဖြဲ႕Aစည္း။

Aပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳသည့္

Aေသးစား

ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္ Aမ်ားျပည္သူထံမွ Aပ္ေငြမဟုတ္ေသာ Aျခားနည္း
ျဖင့္ စုစည္းရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ Aေသးစားေခ်းေငြရယူသည့္ Aခါတိုင္း Aသင္းသားမ်ား
က မျဖစ္မေန စုေဆာင္းရသည့္

စုေဆာင္းေငြမ်ားျဖင့္ Aေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပး

ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေသာ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းကိုဆိုသည္။
(ခ)

Aပ္ေငြလက္ခံသည့္Aဖြဲ႕Aစည္း။ Aပ္ေငြလက္ခံသည့္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕
Aစည္းသည္

Aမ်ားျပည္သူထံမွ Aပ္ေငြမဟုတ္ေသာ Aျခားနည္းျဖင့္ စုစည္းရရွိသည့္

ရန္ပံုေငြ၊ Aေသးစားေခ်းေငြရယူသည့္ Aခါတိုင္း Aသင္းသားမ်ားက မျဖစ္မေန စုေဆာင္း
ရသည့္စုေဆာင္းေငြႏွင့္ မိမိဆႏၵAေလ်ာက္စုေဆာင္းသည့္ Aပ္ေငြမ်ားျဖင့္ Aေသးစား
ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေသာ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္း
ကိုဆိုသည္။
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစားမ်ား
၃၁။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေAာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္(က)

Aေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ၊

(ခ )

Aပ္ေငြလက္ခံျခင္း ၊

(ဂ )

ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႕ျခင္း၊

(ဃ)

Aာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊

(င )

ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္း ၊

(စ )

Aျခားေငြေရးေၾကးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္
၃၂။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေAာက္ပါAတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ (က)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းသည္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္
ခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာပါပံုစံ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာခ်က္ကို ပူးတြဲလ်က္
သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။
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(ခ)

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရ။

(ဂ)

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသည့္
ေန႔မွ ေျခာက္လ Aတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ရမည္။

(ဃ)

Uပေဒမျပဌာန္းမီ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Aဖြဲ႕Aစည္း
မ်ားသည္ Uပေဒျပဌာန္းသည့္ ေန႔မွ သံုးလ Aတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္
ေလွ်ာက္ထားရမည္။

မတည္ေငြရင္း
၃၃။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လို

သည့္

Aဖြဲ႕Aစည္းAမ်ိဳးAစားAလိုက္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက

သတ္မွတ္သည့္ Aနည္းဆံုးထည့္၀င္ရမည့္ မတည္ေငြရင္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃၄။

မတည္ေငြရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေAာက္ပါAတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ (က)

Aေသးစား

ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီမွ

သတ္မွတ္ေပးသည့္

Aေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လို သည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းAမ်ိဳးAစားAလိုက္
Aနည္းဆံုးထည့္၀င္ရမည့္ မတည္ေငြရင္းကို ထားရွိရမည္။ မတည္ေငြရင္းကို ေငြသားျဖင့္
ေပးသြင္းရမည္။ Aျခားဘဏ္တစ္ခုခုမလ
ွ ည္း ေငြေပးAမိန္႔ျဖင့္ ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
(ခ)

Aဆိုပါမတည္ေငြရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ျပည္နယ္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္
Aတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ရွိ ျမန္မာ့Aေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး
ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း၏ ေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းရမည္။

(ဂ)

ေပးသြင္းထားေသာ ထည့္၀င္ၿပီး မတည္ေငြရင္းကို Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း
ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက လိုင္စင္ထုတ္ေပးမွဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ျပန္လည္
ထုတ္ယူခြင့္ရွိသည္။

(ဃ)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္းသည္

Aေသးစား

ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္ သီးသန္႔
ေငြမ်ား ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတ႔၏
ုိ မတည္ေငြရင္းပမာဏ ကုိ တုိးျမွင့္ႏိုင္သည္။
(င)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္းသည္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္Aညီ Aသားတင္Aျမတ္၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း ကုိ
Aေထြေထြသီးသန္႕ေငြစာရင္းတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းထားရမည္။ ထုိသိ႔ု ထည့္သြင္းျခင္း ကုိ
ထည့္၀င္ၿပီး မတည္ေငြရင္း၏ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္Aထိ ေဆာင္ရြက္ရ မည္။
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္Aညီ သီးျခား
ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်U္း၍ သီးသန္႔ေငြမ်ား ကုိထားရွိရမည္။ ထုိ႕ျပင္ မိမိတုိ႕AစီAစU္
ျဖင့္လည္း သီးသန္႔ေငြမ်ား ထပ္မံထားရွိႏုိင္သည္။
Aတိုးႏွဳန္းမ်ား
၃၅။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက

ေခ်းေငြမ်ားAေပၚ Aတိုးႏွဳန္းမ်ားAတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

သတ္မွတ္ေပးသည့္Aပ္ေငြႏွင့္
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၀န္ေဆာင္ခမ်ား
၃၆။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေAာက္ပါ

၀န္ေဆာင္ခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္ (က)

ရံုးခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊

လုပ္ငန္းပိတ္ျခင္းတို႔Aတြက္

ေပးေဆာင္ရမည့္ ၀န္ေဆာင္ခ၊
(ခ)

လုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစားေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းAတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ၀န္ေဆာင္ခ၊

လိုင္စင္ေၾကး
၃၇။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက

သတ္မွတ္ေပးသည့္

ေAာက္ပါ

လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္ (က)

ကနUီးလိုင္စင္ေၾကး ။ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္
လိုင္စင္ရရွိၿပီး ၁၅ ရက္Aတြင္း သတ္မွတ္လိုင္စင္ေၾကးကို ေပးေဆာင္ရမည္။

(ခ)

ႏွစ္စU္လိုင္စင္ေၾကး ။

ဘ႑ာႏွစ္၏ Eၿပီလတြင္ သတ္မွတ္ႏွဳန္းထားAတိုင္း ေပးေဆာင္

ရမည္။
(ဂ)

ထည့္၀င္ၿပီးမတည္ေငြရင္းကို တိုးျမွင့္ပါက တိုးျမွင့္သည့္ ေငြပမာဏAေပၚ သတ္မွတ္သည့္
လိုင္စင္ေၾကး။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း
၃၈။

Aေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေAာက္ပါတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္ရမည္ (က)

ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ေခ်းေငြကို မည္သို႔Aသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ရယူရမည္၊

(ခ)

ေငြေခ်းယူသူႏွင့္ Aာမခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကတိ၀န္ခံခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားယူရမည္၊

(ဂ)

ေခ်းေငြရယူမည့္သူကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ စုေပါင္း
ဆံုးျဖတ္သည့္ ကိစၥျဖစ္ပါက AဆိုပါကိစၥAား သေဘာတူညီသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္း
ရယူရမည္။

၃၉။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္

လုပ္ငန္းေရရွည္

တည္တံ့ေရးAတြက္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ။
Aျခားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္မ်ား
၄၀။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္ ေAာက္ပါတို႔ကိုAခ်ိန္မွန္ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ (က)

Aပ္ေငြ၊ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ၊

(ခ)

Aတိုးႏွဳန္းႏွင့္တြက္ခ်က္ပံုမ်ားကို ဆက္သြယ္သူမ်ား သိရွိရန္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပးသည့္ Aခ်ိန္Aပိုင္းAျခားႏွင့္ Aသံုးျပဳရ
မည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္Aညီ Aခ်ိန္မွန္ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။

15
၄၁။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္

မိမိAဖြဲ႕Aစည္းAတြက္လည္းေကာင္း၊

Aျခား

ပုဂၢိဳလ္Aတြက္လည္းေကာင္း၊ မမွ်တသည့္ Aခြင့္Aလမ္းရရွိေစမည့္ မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို
မျပဳလုပ္ရ။
၄၂။

တရားမ၀င္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး Uပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

Aား လိုက္နာရမည္။
၄၃။

ျမန္မာ့Aေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း (ရံုးခ်ဳပ္) မွ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ထားရွိရမည့္ စာရင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳAစီရင္ခံစာပံုစံမ်ား
ကို သတ္မွတ္ေပးသည့္ပံုစံမ်ားAတိုင္း ထားရွိရမည္။
၄၄။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္

AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳAစီရင္ခံစာမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္Aညီ Aစီရင္ခံတင္ျပရမည္။
စာရင္းစစ္ခန္႔ထားျခင္း
၄၅။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳ

ေကာ္မတီက သေဘာတူသည့္ စာရင္းစစ္ကိုခန္႔ထားရမည္။ ၄င္းစာရင္းစစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းစစ္စံ
မ်ားႏွင့္Aညီ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး လက္က်န္ရွင္းတမ္း ၊ AရွံဳးAျမတ္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ စစ္ေဆး
ေတြ႕ရွိခ်က္ Aစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုျခင္း၊ ရွင္းတမ္းမ်ားသည္ Aဆုိပါလုပ္ငန္း၏ AေျခAေနမွန္ကုိ လံုေလာက္
ေလ်ာ္ကန္စြာေဖာ္ျပျခင္းရွိ၊မရွိႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးAေျခAေနခုိင္မာမွဳရွိ၊ မရွိ တု႕ိ ကုိ ယင္းAစီရင္ခံစာတြင္
သံုးသပ္တင္ျပျခင္း၊ လုပ္ငန္းAတြက္ ဆံုးရွံဳးမွဳျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စာရင္းမ်ား၏
ခၽြတ္ယြင္းမွဳ ၊ လုိAပ္မွဳမ်ားကုိ Aေၾကာင္းၾကားျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္။
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း
၄၆။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳ

ေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္Aညီ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိရမည္။ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ
သည္ (က)

သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
က ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳရမည္။

(ခ)

စီမံခန္႔ခြဲမွဳAဖြဲ႕သို႔ တင္ျပသင့္သည္ဟု ယူဆေသာ ကိစၥမ်ားကို တင္ျပရမည္။

(ဂ)

စီမံခန္႔ခြဲမွဳAဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေတာင္ခံလာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားAေပၚ မိမိ၏ထင္ျမင္
ယူဆခ်က္ကို ေပးရမည္။

(ဃ)

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ သာမန္Aားျဖင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ Aစည္းAေ၀းျပဳလုပ္ရမည္။

(င)

စီမံခန္႔ခြဲမွဳAဖြဲ႕က

လိုAပ္သည္ဟု

ယူဆလွ်င္

စာရင္းစစ္

ေကာ္မတီသည္

Aထူး

Aစည္းAေ၀း ျပဳလုပ္ရမည္။
(စ)

ပံုမွန္Aစည္းAေ၀းႏွင့္

AထူးAစည္းAေ၀းမ်ားတြင္

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္

တက္ရာက္ရမည့္Aျပင္ ဆႏၵမဲေပးရန္လည္း ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရ။
(ဆ)

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္Aမ်ားစု၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ ခ်မွတ္ရမည္။

Aားလံုး
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စာရင္းAစစ္ေဆးခံျခင္း
၄၇။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳ

ေကာ္မတီက ခန္႔ထားသည့္စာရင္းစစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သိ႕ု မဟုတ္ ျပည္နယ္ AစုိးရAဖြဲ႕
ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔မွ
တာ၀န္ေပးAပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား၏ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကို ခံရမည္။
စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းAရAေရးယူျခင္း
၄၈။
ႏွင့္

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ Aဖြဲ႔၀င္၊ Aစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္ ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူ ၊ မန္ေနဂ်ာ
၀န္ထမ္းမ်ားAေနျဖင့္

Uပေဒ

ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုခုကို

ေဖာက္ဖ်က္ပါက

ေAာက္ပါ

စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ (က)

သတိေပးျခင္း၊

(ခ)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႔Aစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္
AပါA၀င္ျဖစ္သည့္ Aမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊

(ဂ)

ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္း၊

(ဃ)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႔Aစည္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ယာယီ သို႔မဟုတ္
Aၿမဲတမ္းရပ္စဲျခင္း၊

(င)

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။

၄၉။

Aေရးယူခံရသူသည္ ခုခံကာကြယ္ခြင့္ရွိသည္။

၅၀။

Aေရးယူခံရသူသည္ ခ်မွတ္ေသာျပစ္ဒဏ္ႏွင့္စပ္လ်U္း၍ Aမိန္႔စာလက္ခံရရွိသည္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း

၃၀ Aတြင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ Aယူခံခြင့္ရွိ
သည္။
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရုပ္သိမ္းျခင္း
၅၁။

ေAာက္ပါ AေျခAေန တစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္း၏

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရမည္ (က)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းAတြက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ Aနည္းဆံုး
မတည္ေငြရင္းကို သတ္မွတ္ကာလAတြင္းထည့္၀င္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

(ခ)

လုပ္ငန္းဆံုးရွံဳးမွဳေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ Aနည္းဆံုး မတည္ေငြရင္း လိုAပ္ခ်က္ကို
သတ္မွတ္ကာလAတြင္းျပည့္မီသည္ထိ ျဖည့္တင္းရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း ၊

(ဂ)

မိမိဆႏၵAေလ်ာက္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္း
ခံရျခင္း ၊

(ဃ)

AျခားAေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္
ေစ၊မိမိAဖြဲ႕Aစည္းကိုခြဲျခမ္းဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တရား၀င္ရပ္တည္မွဳေပ်ာက္ကြယ္
သြားျခင္း၊
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(င)

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး
သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ AစုိးရAဖြဲ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး
လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔က ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္
မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း။

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း
၅၂။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း တစ္ခုAေနျဖင့္ ေAာက္ပါAေျခAေန တစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္

ေပၚခဲ့လွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည္ (က)

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ Aနည္းဆံုးလိုAပ္ခ်က္ႏွင့္ မညီညြတ္ေတာ့သည့္ AေျခAေန၊

(ခ)

ယင္းAဖြဲ႕Aစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္သူမ်ား၏ Aပ္ေငြမ်ားႏွင့္ မတည္ရန္ပံုေငြတို႔ကို ဆံုးရွံဳးႏိုင္
ေသာAေျခAေန။

၅၃။

ထိုသို႔

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳမီ

ေကာ္မတီ သို႕မဟုတ္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏

ႀကီးၾကပ္မွဳ

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ AစုိးရAဖြဲ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစား
ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းေပးေသာAဖြဲ႕ျဖင့္စံုစမ္းစစ္ေဆး
ျခင္းခံရမည္။ ထိုသို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာAေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း Aေန
ျဖင့္ ခုခံေခ်ပခြင့္ရွိသည္။
တားျမစ္ခ်က္
၅၄။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ Aဖြဲ႕၀င္၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္စာရင္းစစ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ

Aဖြဲ႕Aစည္း၏ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ UပေဒAရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊
ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ စစ္ေဆးေစျခင္း ၊ ေၾကညာျခင္း မျပဳရ။
၅၅။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္

Aဖြဲ႕Aစည္းသည္

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္

လိုင္စင္မရွိဘဲ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းမျပဳရ။
ျပစ္မွဳႏွင့္ျပစ္ဒဏ္
၅၆။

Aထက္Aပိုဒ္ ၅၄ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္း Uပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ Aရ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။
၅၇။

Aထက္Aပိုဒ္ ၅၅ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္း Uပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ Aရ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။
Aေထြေထြ

18
၅၈။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္ ကုိယ္ပုိင္Aမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊စU္ဆက္

မျပတ္ ဆက္ခံေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ၊ တရားစြဲဆိုႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ တရားစြဲခံႏုိင္ခြင့္မ်ား ရွိသည္။
၅၉။

မွတ္ပံုတင္Aက္Uပေဒတြင္ မည္သုိ႕ပင္ပါရွိေစကာမူ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းက

ထုတ္ေပးေသာ Aေသးစားေခ်းေငြႏွင့္စပ္လ်U္း၍ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ
ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည့္Aျပင္ တည္ဆဲUပေဒAရ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွလည္း ကင္းလြတ္
ခြင့္ရွိသည္။
၆၀။

Aခြန္စည္းၾကပ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ တည္ဆဲUပေဒမ်ား ႏွင့္Aညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

လွထြန္း
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာန
စာAမွတ္ ၊ ဘခ - ၁ / ၂၇၄ ( ၄၃၅၄ /၂၀၁၁ )
ရက္ စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားAားလံုး
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္မ်ားAားလံုး
ျပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႕ရံုး
လႊတ္ေတာ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနAားလံုး
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္Aဖြဲ႕ရံုး
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ AစိုးရAဖြဲ႕Aားလံုး
Uီးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာAုပ္ထုတ္ေ၀ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းAပိုင္း(၁)တြင္ထည့္သြင္းေၾကညာေပးပါရန္

လုပ္ငန္း
Aမိန္႔Aရ
(မင္းထြဋ္)
ရံုးAဖြဲ႕မွဴး
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Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊၁/၂၀၁၁

20

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရ
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ )
၁။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒပုဒ္မ ၆၈ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) Aရ Aပ္ႏွင္းထားေသာ

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ

က်င့္သံုး၍

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္

ဤ

ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁ ကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
၂။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုသည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား

Aက္Uပေဒ ၊ သမ၀ါယမAသင္း Uပေဒ ၊ Aသင္းAဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာ Uပေဒ ႏွင့္ တည္ဆဲ Uပေဒ
တစ္ရပ္ရပ္Aရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းျဖစ္မွသာ လုပ္ငန္းလုပက
္ ုိင္ခြင့္ လိုင္စင္
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။
၃။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ကုိင္လိုေသာ

Aဖြဲ႕Aစည္းသည္

Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ AစုိးရAဖြဲ႕
ႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ

တစ္ဆင့္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသုိ႕ သတ္မွတ္ပံုစံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရ
မည္။
၄။
မ်ားႏွင့္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံပါ ျဖည့္စြက္ခ်က္
ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ့လာခ်က္တုိ႕ကုိ

စိစစ္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရရွိသည့္ေန႕မွ

ရက္ေပါင္း ၃၀ Aတြင္း လုိင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္။
၅။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒပုဒ္မ ၇ ၊ ပုဒ္မခြဲ(စ) (ဆ) ၊ ပုဒ္မ ၈ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က) Aရ

၄ - ၈ -၂၀၁၁ ရက္ေန႕တြင္
(၁၆/၂၀၁၁)

က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕ Aစည္းAေ၀း Aမွတ္စU္

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္

Aနည္းဆံုး ထားရွိရမည့္ မတည္ေငြရင္း ၊ Aတုိးႏွဳန္း ၊ လုိင္စင္ေၾကး ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္မ်ားကုိ
ေAာက္ပါAတုိင္း သတ္မွတ္လိုက္သည္(က)

မတည္ေငြရင္း
(၁)

Aပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳသည့္ Aဖြဲ႕Aစည္း ။ က်ပ္ ၁၅ သ န္း ၊

(၂)

Aပ္ေငြလက္ခံသည့္Aဖြဲ႕Aစည္း ။ က်ပ္ ၃၀ သန္း ။
( မွတ္ခ်က္ ။လက္ရွိဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာသမ၀ါယမAသင္းAဖြဲ႕မ်ား၏
မတည္ေငြရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ
ေကာ္မတီမွ Aထူးကိစၥတစ္ရပ္Aေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။)
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(ခ)

Aတုိုးႏွဳန္း
(၁)

Aေသးစားေခ်းေငြAေပၚ Aတိုးႏွဳန္းAား က်ပ္ ၁၀၀ တစ္လလွ်င္ ၂.၅၀ က်ပ္ ၊
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၀ က်ပ္ ႏွဳန္းထက္ မမ်ားရ။

(၂)

Aပ္ေငြ/စုေဆာင္းေငြAေပၚ Aတုိးႏွဳန္းAား က်ပ္ ၁၀၀ တစ္လလွ်င္ ၁.၂၅ က်ပ္ ၊
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ ႏွဳန္းထက္ မနည္းရ။

(ဂ)

၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္
(၁)

ရံုးခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္ျခင္းတုိ႕
Aတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊
( မွတ္ ခ်က္ ။ ၿမိဳ႕နယ္Aတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ ေပးေဆာင္
ရန္မလိုဟု ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေသာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္
သုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားAတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ ေပးေဆာင္ရန္ မလုိပါ။)

(၂)

လုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစား (Aပ္ေငြလက္ခံျခင္း မျပဳသည့္Aဖြဲ႕Aစည္း/Aပ္ေငြလက္ခံ
သည့္Aဖြဲ႕Aစည္း)

ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္ျခင္းAတြက္

၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္

က်ပ္

၅၀၀၀၀။
(ဃ)

လိုင္စင္ေၾကး
(၁)

ကနUီးလိုင္စင္ေၾကး
ရက္Aတြင္း

။

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသည့္ေန႕မွစ၍

ထည့္၀င္ၿပီး

မတည္ေငြရင္း၏

၀.၁

၁၅

ရာခုိင္ႏွဳန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ

ေငြပမာဏ ကုိ ေပးသြင္းရမည္။
(၂)

တိုးျမွင့္ထည့္၀င္သည့္မတည္ေငြရင္းAေပၚ ေပးေဆာင္ရမည့္လုိင္စင္ေၾကး ။

မိမိ

ထည့္၀င္ၿပီး

၀.၁

မတည္ေငြရင္းကုိ

တုိးျမွင့္ပါက

တုိးျမွင့္သည့္ေငြပမာဏ၏

ရာခုိင္ႏွဳန္းကုိ ထပ္မံေပးသြင္းရမည္။
(၃)

ႏွစ္စU္လုိင္စင္ေၾကး ။ ႏွစ္စU္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ Eၿပီလတြင္ ထည့္၀င္ၿပီး မတည္ေငြ
ရင္း၏ ၀.၁ ရာခုိင္ႏွဳန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏကုိ ေပးသြင္းရမည္။

၆။

Aထက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေစ်းကြက္ AေျခAေနႏွင့္Aညီ လုိAပ္ပါက ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ

သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

လွထြန္း
Uကၠဌ
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
စာAမွတ္ ၊ ကက - ၁ / ၆ ( ၁ / ၂၀၁၁ )
ရက္

စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္
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ျဖန္႕ေ၀ျခင္း
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားAားလံုး
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္မ်ားAားလံုး
ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕ရံုး
လႊတ္ေတာ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒဆုိင္ရာခံုရံုး
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနAားလံုး
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္Aဖြဲ႕ရံုး
တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕Aားလံုး
Uီးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္း Aပုိင္း (၁) တြင္ ထည့္သြင္း

ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္စာAုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း

ေၾကညာေပးပါရန္

Aမိန္႕Aရ

(ထိန္လင္း)
Aတြင္းေရးမွဴး
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
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Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊ ၂ / ၂၀၁၁

24
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရ
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊ ၂/၂၀၁၁
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ )
၁။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒပုဒ္မ ၆၈ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) Aရ Aပ္ႏွင္းထားေသာ

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သံုး၍ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ ဤ

ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊ ၂/၂၀၁၁ ကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
၂။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ကုိင္လိုသည့္

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား

Aသံုးျပဳရမည့္

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားAား ေAာက္ပါAတုိင္း သတ္မွတ္လိုက္သည္(က)

Aမ္Aက္ဖ္Aုိင္(စ္) -၀၁ ပံုစံ ။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္း

လုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ေAာက္ပါAေျခAေနမ်ားတြင္ ၎
ပံုစံAား Aသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္(၁)

လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိင္စင္ စတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊

(၂)

လုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစား ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္ျခင္း(Aပ္ေငြလက္ခံျခင္း မျပဳသည့္Aဖြဲ႕
Aစည္း/Aပ္ေငြလက္ခံသည့္ Aဖြဲ႕Aစည္း) ၊

(၃)

AျခားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္ မိမိAဖြဲ႕
Aစည္းAား ခြဲျခမ္းဖြဲ႕စည္းျခင္း ၊

(၄)

Uပေဒမျပ႒ာန္းမီ

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္လိုပါက လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။
(ခ )

Aမ္Aက္ဖ္Aုိင္(စ) -၀၂ ပံုစံ

။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္

ရံုးခြဲမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္ျခင္းတုိ႕Aတြက္
ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။
၃။

Uပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) Aရ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသည့္ Aဖြဲ႕

Aစည္းမ်ားAနက္

ေလာေလာဆယ္

ဘဏ္မ်ားAေနျဖင့္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကုိ

စနစ္တက် ကြပ္ကဲရန္ AေျခAေနမေပးေသးသျဖင့္ ဘဏ္မ်ားမွAပ

သက္ဆုိင္ရာ UပေဒAရ ဖြဲ႕စည္း

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွAဖြဲ႕Aစည္း ၊ Aစုစပ္လုပ္ငန္း ၊ ကုမၸဏီ ၊ သမ၀ါယမAသင္း ၊
ဘဏ္မဟုတ္ေသာ

ေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAေနျဖင့္

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကုိ

လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္။
၄။

Uပေဒပုဒ္မ ၂၉ Aရ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳ

ခ်က္ျဖင့္

Aေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း

၊

Aပ္ေငြလက္ခံျခင္း

၊

ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႕ျခင္း

၊

Aာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္း ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္းႏွင့္ Aျခားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း
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မ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္ ေAာက္ပါလုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ိဳး ကုိသာ လုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္
ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္-

၅။

(က)

Aေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ၊

(ခ)

Aပ္ေငြလက္ခံျခင္း ။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ကုိင္လုိသည့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္

တုိင္းေဒသႀကီး

သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ဘဲ တစ္ခုထက္ပုိ၍ လုပ္ကုိင္လုိပါက
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသုိ႕

တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ထုိသုိ႕

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္
ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္
မ်ားရယူ၍ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုAတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္
လိုင္စင္တစ္ခုသာ ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။
၆။

Uပေဒမျပ႒ာန္းမီ

Aစည္းမ်ားAေနျဖင့္

လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

Aဖြဲ႕

မတည္ေငြကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရင္းဇယား ၊ Aေထာက္Aထားမ်ားခုိင္လံုစြာ

တင္ျပရမည္။ Aဆုိပါ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAေနျဖင့္ စာရင္းဇယား ၊ Aေထာက္Aထားမ်ားခုိင္လံုေၾကာင္း
သက္ဆုိင္ရာ

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမွ

စစ္ေဆးAတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၇။

စာပုိဒ္ (၂) ပါ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ နမူနာမ်ားမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ႏွင့္ (ခ)

တုိ႕ပါAတုိင္းျဖစ္သည္။

လွထြန္း
Uကၠ႒
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
စာAမွတ္ ၊ ကက - ၁ / ၆ ( ၂ / ၂၀၁၁ )
ရက္

စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္
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ျဖန္႕ေ၀ျခင္း
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားAားလံုး
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္မ်ားAားလံုး
ျပည္ေထာင္စုAစုိးရAဖြဲ႕ရံုး
လႊတ္ေတာ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒဆုိင္ရာခံုရံုး
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနAားလံုး
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး
ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္Aဖြဲ႕ရံုး
တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕Aားလံုး
Uီးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္း Aပုိင္း (၁) တြင္ ထည့္သြင္း

ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္စာAုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း

ေၾကညာေပးပါရန္

Aမိန္႕Aရ

(ထိန္လင္း)
Aတြင္းေရးမွဴး
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
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ေနာက္ဆက္တြ(ဲ က)
Aမ္Aက္ဖ္Aုိင္(စ္) - ၀၁ ပံုစံ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္း Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ကုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ
Uကၠ႒
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
ရံုးAမွတ္ (၂၆) ၊ ေနျပည္ေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ရက္စြဲ ၊
ကၽြန္ေတာ္ / ကၽြန္မ၏ ------------------------------------------------------------------------ သည္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္းတြင္ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုပါ
သျဖင့္

လုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ကုိ

ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါသည္။ပူးတြဲပါ

လုိAပ္ေသာAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ

တင္ျပAပ္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္

လက္မွတ္
Aမည္

-------------------------------

ရာထူး

-------------------------------

ကုမၸဏီ/Aဖြဲ႕Aစည္း/လုပ္ငန္းAမည္
၁။

-------------------------------

-------------------------------

Aမည္ ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာ -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------၂။

လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံAႀကီးAကဲ၏Aမည္ ၊ ပညာAရည္Aခ်င္း ၊ လုပ္ငန္းAေတြ႕Aႀကံဳ -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------၃။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ (ၿမိဳ႕နယ္ /ရပ္ကြက္/ေက်းရြာAုပ္စု/ေက်းရြာ)-----------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------၄။

ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ -----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------၅။

လုပ္ငန္းAမ်ိဳးAစား --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------၆။

လုပ္ငန္းAားႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ၾကပ္မတ္ျခင္းစနစ္ ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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၇။

ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ငန္း၏ထည့္၀င္ၿပီးမတည္ေငြရင္း --------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------၈။

သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္သင္းဖြဲ႕စည္းမ်U္းမ်ား

(သုိ႕မဟုတ္

)ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မွဳဆုိင္ရာစာရြက္

စာတမ္းမ်ား ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၉။

တင္ျပရမည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာခ်က္စာတမ္းတစ္ေစာင္ --------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၀။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရးAေျခAေနတုိ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

Aေထာက္Aထား

စာရြက္စာတမ္းမ်ား (လုပ္ငန္းမတည္ေငြက်ပ္ /ေဒၚလာ/Aလွဴေငြ/ေထာက္ပံ့ေငြ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၁။

ျပည္ပတြင္ တည္ေထာင္ေသာ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါက(က)

ပင္မAဖြဲ႕Aစည္း၏Aမည္

---------------------------------------------------------------

(ခ )

တည္ေထာင္ေသာရက္စြဲႏွင့္ေနရာ ----------------------------------------------------------

(ဂ )

ႏုိင္ငံသား(သုိ႕မဟုတ္)

ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူ

Aစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားUီးေရ

၊

ယင္းတုိ႕၏

Aစုရွယ္ယာAေရAတြက္ ---------------------------------------------------------------(ဃ)

ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ ---------------------------------------------------------------------------

(င )

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံAတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းပင္မတည္ေနရာ --------------------------------------------------------------------------------------------------

(စ )

မတည္ေငြရင္းပမာဏႏွင့္

ယင္းပမာဏတြင္

ထည့္၀င္ေသာ

Aစုရွယ္ယာမ်ား

Aေရ

Aတြက္ ------------------------------------------------------------------------------------(ဆ)

Aစုရွယ္ယာAမ်ိဳးAစားတစ္ခုထက္

ပုိမုိခြင့္ျပဳလွ်င္

Aစုရွယ္ယာAမ်ိဳးAစားတစ္ခုစီကုိ

ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ယင္းတုိ႕၏ ပုိင္ခြင့္မ်ား ၊ Aက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ဇ )

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႕

ယူေဆာင္လာေသာ / ယူေဆာင္လာမည့္

မတည္ေငြရင္း ပမာဏ --------------------------------------------------------------------(စ်)

မဲေပးႏုိင္သည့္AေရAတြက္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

Aစုရွယ္ယာAမ်ိဳးAစားAလုိက္

Aစု

ရွယ္ယာ ပုိင္ရွင္မ်ားAၾကားတြင္ ခြဲျခားခ်က္ရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပရန္ ------------------------------(ည) စာရင္းစစ္က စစ္ေဆးၿပီးေသာ ရံုးခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ Aရွံဳး Aျမတ္
စာရင္း -------------------------------------------------------------------------------------၁၂။

လုပ္ငန္းမစတင္မီ ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏ AပါA၀င္ ကနUီးမတည္ေငြရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

UပေဒAရလိုက္နာရန္ ၀န္ခံခ်က္မ်ား -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ေနာက္ဆက္တြ(ဲ ခ)
Aမ္Aက္ဖ္Aုိင္(စ္) -၀၂ ပုံစံ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္Aတြင္း AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
ရံုးခြဲမ်ား တည္ေထာင္ရန္ /လုပ္ငန္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရန္/ လုပ္ငန္းပိတ္ရန္
ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ
Uကၠ႒
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
ရံုးAမွတ္ (၂၆) ၊ ေနျပည္ေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ရက္စြဲ ၊
ကၽြန္ေတာ္ /ကၽြန္မ၏

------------------------

သည္ ရံုးခြဲမ်ား တည္ေထာင္/လုပ္ငန္းေနရာ

ေရႊ႕ေျပာင္း/ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းလုိပါ၍ ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါသည္။ပူးတြဲပါ လုိAပ္ေသာ
Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ တင္ျပAပ္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္

လက္မွတ္

-------------------------------

Aမည္

-------------------------------

ရာထူး

-------------------------------

ကုမၸဏီ/Aဖြဲ႕Aစည္း/လုပ္ငန္းAမည္

-------------------------------
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၁။

Aမည္ ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာ -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------၂။

လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္သည့္ေနရာႏွင့္ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------၃။

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ရက္စြဲ

(ယခင္ကေလွ်ာက္ထားခဲ့ဘူးလွ်င္

Aခ်က္Aလက္မ်ား

တင္ျပရန္) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၄။

ေလွ်ာက္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံAႀကီးAကဲ၏ Aမည္ ၊ ပညာAရည္Aခ်င္း ၊ လုပ္ငန္း

Aေတြ႕Aႀကံဳ ၊ Aသက္ႏွင့္လစာ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၅။

လုပ္ငန္း၏လက္ရွိရံုးမ်ား AေရAတြက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံAတြင္းရွိ ရံုးခြဲမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္Aခ်က္Aလက္မ်ား --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၆။

Aဆုိျပဳသည့္ရုးံ ၏တည္ေနရာ -----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------၇။

လုပ္ငန္းေနရာAသစ္ဖြင့္လွစ္လုိသည့္Aေၾကာင္းမ်ား (Aေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္ ) --------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------၈။

Aဆုိျပဳေလွ်ာက္ထားေသာ ရံုးAား ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ၾကပ္မတ္ျခင္းစနစ္ ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------၉။

Aဆုိျပဳေလွ်ာက္ထားေသာရံုး၏ ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္Aတြက္ Aနည္းဆံုး ခန္႕မွန္း

၀င္ေငြ -------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၀။

AျခားAေၾကာင္းAရာမ်ား --------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ျမန္မာ့Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း
ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊၁/၂၀၁၁

32

ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း
ညႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁
၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ )
၁။

Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း Uပေဒပုဒ္မ ၁၁ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) Aရ Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္ စာရင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ Aစီရင္ခံစာပံုစံAား ေAာက္ပါ
Aတုိင္း သတ္မွတ္လိုက္သည္(က)

စာရင္းပံုစံမ်ား
(၁)

Aဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

ငစရ(၁)

(၂)

ကုိယ့္Aားကုိယ္ကုိးAဖြဲ႕ငယ္မ်ား(၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕မ်ား)

ငစရ(၂)

ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း
(၃)

Aဖြဲ႕၀င္မွတ္တမ္းစာရင္း

ငစရ(၃)

(၄)

ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာ

ငစရ(၄)

(၅)

ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္

ငစရ(၅)

(၆)

ေန႕စU္ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း

ငစရ(၆)

(၇)

Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီးခ်င္း၏ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္

ငစရ(၇)

(၈)

ေခ်းေငြ ၊ Aတုိုးေငြ ၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားေပးသြင္းျခင္း

ငစရ(၈)

မွတ္တမ္းစာရင္း

(ခ)

(၉)

ေန႕စU္ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းစာရင္း

(၁၀)

ေငြရ/ေငြေပးေျပစာ

ငစရ(၁၀)

(၁၁)

ပရိေဘာဂမွတ္တမ္းစာရင္း

ငစရ(၁၁)

(၁၂)

လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းကိရိယာမွတ္တမ္းစာရင္း

ငစရ(၁၂)

(၁၃)

ေငြစာရင္း

ငစရ(၁၃)

(၁၄)

Aေထြေထြလယ္ဂ်ာ

ငစရ(၁၄)

(၁၅)

ဂ်ာနယ္မွတ္တမ္း

ငစရ(၁၅)

(၁၆)

Aစမ္းရွင္းတမ္း

ငစရ(၁၆)

(၁၇)

Aရွံဳး Aျမတ္စာရင္း

ငစရ(၁၇)

(၁၈)

လက္က်န္ရွင္းတမ္း

ငစရ(၁၈)

(၁၉)

Aစည္းAေ၀းမွတ္တမ္း

ငစရ(၁၉)

လစU္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳAစီရင္ခံစာ

ငစရ(၉)

Aစရ(၁)
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၂။

သတ္မွတ္ထားသည့္

စာရင္းပံုစံမ်ားႏွင့္

Aစီရင္ခံစာပံုစံမွာ

ေနာက္ဆက္တြ(ဲ က)

ပါAတုိင္း

ျဖစ္သည္။

(ထိန္လင္း)
Uီးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ျမန္မာ့Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း
စာAမွတ္၊ ငကစ (ေငြေရးေၾကးေရး) / ၁ / ၂၀၁၁-၂၀၁၂
ရက္ စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္
ျဖန္႕ေ၀ျခင္း
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္Aခြန္၀န္ႀကီးဌာန
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေးရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္မ်ားAားလံုး
တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္နယ္ AစုိးရAဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
Uကၠ႒ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္
တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ျမန္မာ့ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီီးၾကပ္
စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း၊လက္ေထာက္Aေထြေထြမန္ေနဂ်ာရံုး
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAားလံုး
ရံုးလက္ခံ
ေမွ်ာစာ

34
ေနာက္ဆက္တြဲ (က)
AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ ထားရွိရမည့္စာရင္းပံုစံမ်ားႏွင့္Aစီရင္ခံစာပံုစံ
စာရင္းပံုစံမ်ား
၁။

Aဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ငစရ (၁) ။ Aဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမွာ ေငြေခ်းလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္

Aဖြဲ႕၀င္ခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္။Aဖြဲ႕၀င္Aျဖစ္ ပါ၀င္လိုသူသည္ မိမိလက္ေရးျဖင့္
ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ပါသည္။စာမတတ္ပါက ဘယ္ဘက္
လက္မျဖင့္ လက္ေဗြ ႏွိပ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။Aဖြဲ႕၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္Aတူ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္တြင္
ေနထုိင္ေၾကာင္း Aေထာက္AထားAျဖစ္ Aိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ
တုိ႕ကုိ

တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။Aဆုိပါ

Aဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ

၊

Aိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴႏွင့္

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ တုိ႕ကုိ ပူးတြဲ၍ စနစ္တက် ဖုိင္တြဲၿပီး သိမ္းဆည္းထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။

ကုိယ့္Aားကုိယ္ကုိးAဖြဲ႕ငယ္မ်ား(၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕မ်ား) ဖြဲ႕စည္းျခင္း မွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၂) ။

ကိုယ့္Aားကုိယ္ကုိး Aဖြဲ႕ငယ္မ်ား (၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕မ်ား) ဖြဲ႕စည္းျခင္း မွတ္တမ္းစာရင္းမွာ Aဖြဲ႕၀င္မ်ား
Aေနျဖင့္ စိတ္တူဆႏၵတူ Aခ်င္းခ်င္း စုစည္းရိုင္းပင္းကူညီၿပီး တစ္Uီးကုိတစ္Uီး Aာမခံႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ငါး
Uီးပါ၀င္သည့္ ကုိယ့္Aားကုိယ္ကုိး Aဖြဲ႕ငယ္မ်ား (၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕မ်ား) ကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ
စာရင္းျဖစ္ပါသည္။
၃။

Aဖြဲ႕၀င္မွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၃) ။ Aဖြဲ႕၀င္မွတ္တမ္းစာရင္းမွာ Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီးခ်င္း၏ ကိုယ္ေရး

သမိုင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ျပဳစုထားေသာ မွတ္တမ္းစာရင္းျဖစ္ပါသည္။
၄။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာ ငစရ (၄) ။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမွာ ေခ်းေငြရရွိေရးAတြက္ ေလွ်ာက္ထားရ

မည့္ပံုစံျဖစ္ၿပီး Aဆုိပါပံုစံကုိ ေခ်းေငြရယူလိုေသာပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိလက္ေရးျဖင့္ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
ကုိယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ပါသည္။စာမတတ္ပါက ဘယ္ဘက္ လက္မျဖင့္ လက္ေဗြ ႏွိပ္ေပးရန္
ျဖစ္ပါသည္။ Aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြ
ထုတ္ေခ်းရာတြင္ တာ၀န္ခံ ၊ စည္းရံုးေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းကုိင္တုိ႕ သံုးUီးပါ၀င္ေသာ Aစည္းAေ၀းဆံုးျဖတ္
ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ Aစည္းAေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္
Aရ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကုိလည္း ပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
၅။

ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ငစရ (၅)

။

ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မွာ ေခ်းယူလိုေသာ Aဖြဲ႕၀င္Aေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိရမည့္

စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ၎ပံုစံကုိလည္း မိမိ၏ဗဟုိAဖြဲ႕မွ ပံုႏွိပ္ေပးပါမည္။ေခ်းေငြလက္ခံသူAေနျဖင့္ ကုိယ္တုိင္
လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ၿပီး စာမတတ္ပါက ဘယ္ဘက္ လက္မျဖင့္ လက္ေဗြ ႏွိပ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ေခ်းေငြလက္ခံေသာ Aဖြဲ႕၀င္ပါ၀င္သည့္ ကိုယ့္Aားကုိယ္ကုိး Aဖြဲ႕ငယ္ (၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕)၏ Aဖြဲ႕၀င္မ်ား
Aေနျဖင့္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးရန္လုိAပ္သကဲ့သုိ႕ ၎တုိ႕၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တာ၀န္ခံAေနျဖင့္ ေငြ
ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
၆။

ေန႕စU္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း

မွတ္တမ္းစာရင္း

ငစရ

(၆)

။

ေန႕စU္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း

မွတ္တမ္းစာရင္းမွာ ရက္စြဲAလုိက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းကုိ ေရးသြင္းရန္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြရယူေသာ Aဖြဲ႕၀င္
Aား ကုိယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထုိးေစရန္ လိုAပ္ပါသည္။ Aမွန္တကယ္ ေငြသားထုတ္ေခ်းသည့္ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားကုိသာ စာရင္းေရးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ Aမွန္တကယ္ ေငြသား ထုတ္မေခ်းဘဲ တစ္Uီးတည္းကသာ

35
ထုတ္ယူလိမ္လည္ Aလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္ ပံုစံပါ Aဖြဲ႕၀င္Uီးေရႏွင့္ကုိက္ညီေAာင္ Aဖြဲ႕၀င္
မ်ား မ်ားျပားေစလိုသည့္သေဘာျဖင့္ ဟန္ျပပုဂၢိဳလ္မ်ားAား ထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၇။

Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီးခ်င္း၏ ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္ ငစရ (၇) ။ Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီးခ်င္း၏ ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္

တြင္

စုေဆာင္းေငြမ်ား

ေပးသြင္းျခင္း

၊

ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္

စုေဆာင္းေငြလက္က်န္

က်န္ရွိမွဳ

ကုိလည္းေကာင္း၊ေခ်းေငြAမ်ိဳးAစား ေဖာ္ျပ၍ ထုတ္ေခ်းေငြ ၊ ျပန္ဆပ္ေငြ ၊ Aရင္း Aတုိး ဒဏ္တုိး
ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိမွဳကုို Aလြယ္တကူ သိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြရယူေသာ Aဖြဲ႕၀င္Aေန ျဖင့္
ကုိယ္တုိင္သိမ္းဆည္းထားရမည့္ စာAုပ္ျဖစ္ပါသည္။
၈။

ေခ်းေငြ ၊ Aတုိုးေငြ ၊ စုေဆာင္းေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၈) ။

ေခ်းေငြ ၊

Aတုိးစရိတ္ ၊ စုေဆာင္းေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္း မွတ္တမ္းစာရင္းမွာ ေခ်းေငြရယူေသာ Aဖြဲ႕မ်ားAေနျဖင့္
ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မွဳAေျခAေနကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္တမ္းစာရင္း ျဖစ္သျဖင့္ Aေရးႀကီးေသာ
မွတ္တမ္းစာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြရယူေသာAဖြဲ႕Aေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေခ်းေငြစည္းကမ္းခ်က္
ႏွင့္Aညီ

ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္

ယင္းမွတ္တမ္းစာရင္းကုိ

ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္

ေခ်းေငြမ်ားကုိ

Aဖြဲ႕၀င္မ်ား Aေနျဖင့္ေပးသြင္းျခင္း မွန္ ၊မမွန္ကုိ သိရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။Aဖြဲ႕၀င္မ်ားAေနျဖင့္ သတ္မွတ္
စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္Aညီ ေန႕စU္ (သုိ႕မဟုတ္ ) Aပတ္စU္ (သုိ႕မဟုတ္ ) လစU္ ေပးသြင္းပါက ()
Aမွတ္Aသားျပဳလုပ္ၿပီး မေပးသြင္းပါက (

X

)

Aမွတ္Aသား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြ ၊Aတုိးေငြ ၊

စုေဆာင္းေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ(၈)တြင္ ေငြထုတ္ေခ်းသူ Aဖြဲ႕၀င္မ်ား Aေနျဖင့္
Aမွန္တကယ္ေငြသား

မေပးဆပ္ပါက

မေပးဆပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ၿပီး

လိမ္လည္ၿပီးမေဖာ္ျပ

ရန္

လိုAပ္ပါသည္။ ထုိ႕Aျပင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း မွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၆) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႕
Model ပါ Aဖြဲ႕၀င္Uီးေရႏွင့္ကုိက္ညီေAာင္ Aဖြဲ႕၀င္မ်ား မ်ားျပားေစလိုသည့္သေဘာျဖင့္ ဟန္ျပပုဂၢိဳလ္မ်ား
(Ghost Member)ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားကုိလည္း မျပဳလုပ္ရန္ AထူးလုိAပ္ပါသည္။ ေခ်းေငြ ၊ Aတုိးေငြ ၊
စုေဆာင္းေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၈) တြင္ နမူနာေရးသြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၉။

ေန႕စU္ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၉)

စာAုပ္၏

စာရင္းဖြင့္လက္က်န္

၊

ရေငြ

၊

။

ေန႕စU္ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းစာရင္းမွာ ေငြစာရင္း

ေပးေငြႏွင့္စာရင္းပိတ္လက္က်န္တုိ႕ကုိ

ေန႕စြဲAလုိက္

ေဖာ္ျပထားေသာ Aခ်ဳပ္စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ Aဆုိပါ မွတ္တမ္းစာရင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ ေငြလက္က်န္
မ်ားကုိ လိုသည္ထက္ပုိ၍ ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း ရွိ

မရွိ ကုိ လာေရာက္ စစ္ေဆးေသာAဖြဲ႕Aေနျဖင့္

Aလြယ္ တကူ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၀။

ေငြရ/ေငြေပးေျပစာ ငစရ (၁၀) ။ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းAေနျဖင့္ ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္

Aဖြဲ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ေငြေပး/ေငြယူ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၊ သက္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းႏွင့္ ေငြေပး/
ေငြယူကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေရးသြင္းAသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း ၊လက္ခံျခင္း၊
စုေဆာင္းေငြလက္ခံျခင္း ၊ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ Aသံုးစရိတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း Aစရွိသည္တုိ႕
Aတြက္ Aသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၁။

ပရိေဘာဂမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၁၁) ။ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕မ်ားတြင္

ပရိေဘာဂ

ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စားပြဲ ၊ ကုလားထုိင္ ၊ ဘီဒုိ ၊ Aစရွိသည္မ်ားကို ပရိေဘာဂမွတ္တမ္း စာရင္းတြင္
ေရးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

36
၁၂။

လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၁၂) ။

ဆုိင္းဘုတ္၊ ဂဏန္းေပါင္းစက္ Aစရွိ

သည္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းကိရိယာ မွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၁၂) တြင္ ေရးသြင္းရန္ျဖစ္သည္။
၁၃။

ေငြစာရင္း ငစရ (၁၃) ။ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕၏ ေငြမ်ားလက္ခံရရွိျခင္း ၊ ထုတ္ေပးျခင္း

မွန္သမွ်ကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ေငြစာရင္းစာAုပ္တြင္ စနစ္တက် ေရးသြင္းရန္
လုိAပ္ပါသည္။ထုိသုိ႕ေရးသြင္းရာတြင္လည္း

Aေထာက္Aထားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္

ေဘာက္ခ်ာမ်ား ျပည့္စုံစြာရွိရန္လုိAပ္ျပီး ေငြစာရင္းစာAုပ္ကုိ ေန႕စU္ပိတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ေငြစာရင္းတြင္
ေရးသြင္းခ်က္မ်ားသည္

သက္ဆုိင္ရာ

မွတ္တမ္းမ်ား၊

ေဘာက္ခ်ာမ်ားႏွင့္

Aေထြေထြလယ္ဂ်ာတြင္

ေခါင္းစU္Aလိုက္ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္လုိAပ္ပါသည္။ေငြစာရင္းစာAုပ္ကုိ ေန႕စU္ပိတ္ၿပီး
ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ နယ္ေျမ
တာ၀န္ခံ ၊ စည္းရံုးေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းကုိင္တုိ႕သည္ ေငြစာရင္းစာAုပ္ပါ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳ
စစ္ေဆးၿပီး ေန႕စU္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ေျမတာ၀န္ခံAေနျဖင့္ ေငြစာရင္းစာAုပ္
တြင္ စာရင္းကုိက္ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားကုိ Aေထာက္Aထားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မွတ္တမ္းေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္
ကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြစာရင္းစာAုပ္၏ ေငြလက္က်န္ႏွင့္ မိမိလက္၀ယ္ရွိ ေငြလက္က်န္
ကုိက္ညီမွဳ ရွိ /မရွိကုိလည္း စစ္ေဆးၿပီး မိမိလက္၀ယ္ရွိ ေငြလက္က်န္မ်ားကုိ စနစ္တက် လံုၿခံဳစြာ သိမ္း
ဆည္းထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ေငြစာရင္းခ်ဳပ္ကုိလည္း ဘ႑ာေရးႏွစ္Aလုိက္ လစU္ ၊ သံုးလခ်ဳပ္ ၊ ေျခာက္လ
ခ်ဳပ္၊ ကုိးလခ်ဳပ္ ၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစသည့္ေန႕မွ စာရင္းေပးပုိ႕သည့္လAထိ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၄။

Aေထြေထြလယ္ဂ်ာ ငစရ (၁၄) ။ ႏွစ္ဖက္သြင္းစာရင္းကုိင္ သေဘာတရားႏွင့္Aညီ Aေထြေထြ

လယ္ဂ်ာစာAုပ္ကုိ ထားရွိရန္လိုAပ္ပါသည္။ ေငြစာရင္း ၊ Aရွံဳး Aျမတ္ စာရင္းႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေခါင္းစU္မ်ားႏွင့္Aညီ Aေထြေထြလယ္ဂ်ာစာAုပ္တြင္ ေခါင္းစU္ဖြင့္လွစ္ ေရး
သြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။Aေထြေထြလယ္ဂ်ာတြင္ ေခါင္းစU္Aလိုက္ ဖြင့္လွစ္ေရးသြင္းထားရွိခ်က္မ်ားသည္
ေငြစာရင္း ၊ Aရွံဳး Aျမတ္ စာရင္း ၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္း ၊ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေဘာက္ခ်ာမ်ား
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရပါမည္။
၁၅။

ဂ်ာနယ္မွတ္တမ္း ငစရ (၁၅) ။

ႏွစ္ဖက္သြင္းစာရင္းကုိင္ သေဘာတရားႏွင့္Aညီ လုိAပ္သည့္

ကုိက္ညွိစာရင္းမ်ား ေရးသြင္းရန္Aတြက္ကုိလည္း ဂ်ာနယ္မွတ္တမ္းထားရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၆။

Aစမ္းရွင္းတမ္း ငစရ (၁၆) ။ ႏွစ္ဖက္သြင္းစာရင္းကုိင္ သေဘာတရားႏွင့္Aညီ Aစမ္းရွင္းတမ္းကုိ

လည္း လကုန္သည့္ေန႕မ်ားတြင္ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ထုိသုိ႕ေရးဆြဲရာတြင္ စုစုေပါင္း Aစမ္းရွင္းတမ္းႏွင့္
လက္က်န္Aစမ္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ Aစမ္းရွင္းတမ္းေရးဆြဲရာတြင္လည္း ဘ႑ာေရး
ႏွစ္Aလုိက္ လစU္ ၊ သံုးလခ်ဳပ္ ၊ ေျခာက္လခ်ဳပ္ ၊ ကုိးလခ်ဳပ္ ၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ေန႕မွ
စာရင္းေပးပုိ႕သည့္လAထိ Aရွံဳး Aျမတ္စာရင္းကုိ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၇။

Aရွံဳး Aျမတ္စာရင္း ငစရ (၁၇)

။

Aရွံဳး Aျမတ္စာရင္းကုိလည္း Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

Aဖြဲ႕မ်ားAေနျဖင့္ ေရးဆြဲရန္ လုိAပ္ပါသည္။ထုိသုိ႕ ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ဘ႑ာေရး ႏွစ္Aလုိက္ လစU္ ၊
သံုးလခ်ဳပ္ ၊ ေျခာက္လခ်ဳပ္ ၊ ကုိးလခ်ဳပ္ ၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ေန႕မွ စာရင္းေပးပုိ႕သည့္
လAထိ Aရွံဳး Aျမတ္စာရင္းကုိ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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၁၈။

လက္က်န္ရွင္းတမ္းမ်ား ငစရ (၁၈) ။ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕မ်ား၏ လကုန္သည့္ေန႕ရွိ

ေပးရန္တာ၀န္ႏွင့္ ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းမ်ားကုိလည္း ေရးဆြဲရန္ျဖစ္ပါသည္။
UပမာAားျဖင့္ ေပးရန္တာ၀န္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မတည္ေငြ ( Seed Money) ၊ မတည္ေငြ ( Seed
Money) Aေပၚတြင္ ေပးရမည့္ ဘဏ္တုိး ၊ စာရင္းပံုစံဖုိးမ်ား ၊ ဆုိင္းဘုတ္ဖုိးႏွင့္ ဗဟုိကစုိက္ထုတ္က်ခံ
ထားသည့္၀န္ထမ္း လစာကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ဗဟုိကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမွဳရွိေAာင္ ေရးဆြဲရမည္
ျဖစ္ပါသည္။Aေၾကာင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကုိက္ညီမွဳမရွိပါက လိုAပ္သည့္တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္
ၿပီး ျပဳျပင္ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႕ျပင္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း၏ ရရန္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေခ်းေငြ
က်န္ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စုေဆာင္းေငြႏွင့္ စုေဆာင္းေငြAေပၚ Aတုိးစာရင္းမ်ား
သည္

Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီးခ်င္းစီ၏

စုစုေပါင္းေခ်းေငြက်န္

၊

စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္

စုေဆာင္းေငြAေပၚ

Aတိုးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉။

Aစည္းAေ၀းမွတ္တမ္း ငစရ (၁၉) ။ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕မ်ားတြင္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ၊

စည္းရံုးေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းကုိင္၀န္ထမ္း သံုး Uီးတုိ႕ကုိ ခန္႕ထားၿပီး Aေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း ၊ Aသံုးစရိတ္မ်ား က်ခံသံုးစြဲျခင္း Aစရွိေသာ ေငြေၾကးကိစၥရပ္
မ်ားAပါA၀င္ Aေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ Aဆုိပါ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္သည့္Aစည္း
Aေ၀းမ်ားသို႕ တင္ျပၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္Aတြက္ Aစည္းAေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္ လခ်ဳပ္စာရင္းပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြစာရင္း ငစရ

(၁၃)၊ Aစမ္းရွင္းတမ္း ငစရ (၁၆) ၊ Aရွံဳး Aျမတ္စာရင္း ငစရ (၁၇) ၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္း ငစရ (၁၈)
တုိ႕ကုိ လစU္ျပဳစုၿပီး သတ္မွတ္ကာလထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ Aခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေပးပုိ႕ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕Aျပင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္Aလိုက္ သံုးလခ်ဳပ္ ၊ ေျခာက္လခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားကုိ လဆန္း ၃ ရက္ေန႕Aေရာက္
ေပးပုိ႕ရန္ႏွင့္ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းကို လဆန္း ၁၀ ရက္ေန႔ Aေရာက္ ေပးပို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။
Aစီရင္ခံစာပံုစံ
၂၁။

------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း ၊ ------------------------ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ -

------------------------- တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ -------------

လ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳ

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏

Aစီရင္ခံစာ

၊

Aစရ

(

၁

)

လစU္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳကုိ

။

------------ျပဳစုေရးသြင္းရန္

ျဖစ္ပါသည္။ ၎Aစီရင္ခံစာမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္
ေကာင္စီ Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသုိ႕ သတ္မွတ္ရက္
Aတြင္း ေပးပုိ႕ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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ငစရ (၁)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
-------- ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ---------- တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
Aဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ
သုိ႕
တာ၀န္ခံ
------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
-------------------- ၿမိဳ႕နယ္
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
Aေၾကာင္းAရာ ။

လ

ရက္

Aဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာ/ရွင့္
၁။

ကၽြန္ေတာ္ /ကၽြန္မ သည္ လူႀကီးမင္းတုိ႕Aဖြဲ႕တြင္ Aဖြဲ႕၀င္Aျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္

ရျခင္းသည္ မိမိAက်ိဳးAျပင္ Aမ်ားAက်ိဳး ကူညီေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
၂။

Aဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ဖတ္ရွဳ နားလည္ၿပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္

ျဖစ္ပါ၍ Aဖြဲ႕၀င္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေAာက္ပါAတုိင္း ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါသည္လက္မွတ္

------------------------------

Aမည္

------------------------------

AဘAမည္

------------------------------

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္

------------------------------

ေနရပ္လိပ္စာ (ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္၊Aိမ္Aမွတ္၊လမ္းAမည္)

------------------------------

ဇနီး/ခင္ပြန္းAမည္

------------------------------

ေထာက္ခံသူမ်ား
(၁)

Aမည္ ----------------- ၊ Aဖြဲ႕၀င္Aမွတ္ ----------------- ၊ လက္မွတ္ -----------------

(၂)

Aမည္ ----------------- ၊ Aဖြဲ႕၀င္Aမွတ္ ----------------- ၊ လက္မွတ္ -----------------

(၃)

Aမည္ ----------------- ၊ Aဖြဲ႕၀င္Aမွတ္ ----------------- ၊ လက္မွတ္ -----------------
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ငစရ(၂)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
ကိုယ့္Aားကိုယ္ကိုး Aဖြဲ႕ငယ္မ်ား( ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕မ်ား)
ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း
စU္

၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္

Aမည္

Aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္/

မွတ္

Aဖြ႕ဲ ၀င္

ခ်က္

၄

၅

Aဖြဲ႕Aမွတ္
၁

၂

(ျပဳစုသူ)

၃

(စစ္ေဆးသူ)

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------
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ငစရ(၃)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
Aဖြဲ႕၀င္မွတ္တမ္းစာရင္း
စU္

A

Aဖြဲ႕၀င္

Aဖြဲ႕၀င္

A

၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္

Aလုပ္

ႏိုင္ငံသား

Aဘ

ဇနီး/

မည္

Aမွတ္

သည့္ေန႔

သက္

Aဖြဲ႕Aမွတ္

Aကိုင္

စိစစ္ေရး

Aမည္

ခင္ပြန္း

Aမွတ္
၁

၂

၃

၄

(ျပဳစုသူ)

၅

၆

၇

(စစ္ေဆးသူ)

၈

Aမည္
၉

၁၀

ေနရပ္

တစ္ေန႔

လိပ္စာ

၀င္ေငြ

၁၁

၁၂

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------
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ငစရ (၄)
" ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာ "
သုိ႕
တာ၀န္ခံ
------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
-------------------- ၿမိဳ႕နယ္
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
၁။

လ

ရက္

ကၽြန္ေတာ္ /ကၽြန္မ သည္ -------------------- လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လိုပါသျဖင့္ ေခ်းေငြ -----------

က်ပ္ ( က်ပ္ ------------------------------ တိတိ ) ကုိ ေခ်းယူခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါသည္။
၂။

ေခ်းေငြကုိ Aဖြဲ႕မွသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္Aညီ ေခ်းေငြႏွင့္ က်သင့္သည့္ Aတိုးေငြ

တို႔ကို

ေပးသြင္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳAပ္ပါသည္။
(က)

Aမည္

------------------------------

(ခ )

Aလုပ္Aကုိင္

------------------------------

(ဂ )

AဘAမည္

------------------------------

(ဃ)

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္

------------------------------

(င )

ဇနီး/ခင္ပြန္းAမည္

------------------------------

(စ )

၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕Aမွတ္

------------------------------

(င )

ေနရပ္လိပ္စာ

-----------------------------ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္/ ---------------

၃။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕Aမွတ္ (

လက္ေဗြပံုစံ

---------------

Aမည္

---------------

) ၏ Aဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ

---------------- က်ပ္ ( က်ပ္ -------------------- တိတိ ) ထုတ္ေခ်းပါရန္ ေထာက္ခံAပ္ပါသည္။
Aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္လက္မွတ္
Aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္Aမည္
၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕Aမွတ္
၄။

-----------------------------(

)

Aထက္ပါေလွ်ာက္ထားေခ်းေငြ -------------------------- က်ပ္ ( က်ပ္ -------------------- တိတိ )

ကုိ ---------------------- ေန႕ Aစည္းAေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္Aရ ခြင့္ျပဳပါသည္။

လက္မွတ္ --------------------Aမည္

---------------------

တာ၀န္

---------------------
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ငစရ (၅)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
-------- ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ---------- တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
" ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ "
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

၁။

၂။

ေငြေခ်းသူAမည္

-----------------------------------------

Aလုပ္Aကုိင္

-----------------------------------------

AဘAမည္

-----------------------------------------

နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္

-----------------------------------------

ဇနီး/ခင္ပြန္းAမည္

-----------------------------------------

၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕Aမွတ္

-----------------------------------------

ေနရပ္လိပ္စာ

-----------------------------------------

လ

ရက္

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မသည္ --------------------- လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုိပါသျဖင့္ ေခ်းေငြ က်ပ္ -------

( က်ပ္ --------------- တိတိ) ကုိ ေခ်းယူခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါသည္။
၃။

ေခ်းေငြကုိ Aဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ ေခ်းေငြႏွင့္က်သင့္သည့္

Aတုိးေငြတုိ႕ကုိ ရက္ေပါင္း ( ) Aတြင္း ေန႕စU္ (
၄။

) ေပးသြင္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံ ကတိျပဳပါသည္။

Aကယ္၍ ေငြေခ်းသူက မေပးသြင္းႏုိင္ပါက ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ Aဖြဲ႕Aမွတ္ (

) ၏ Aဖြဲ႕၀င္

မ်ားက AညီAမွ် တာ၀န္ယူ ေပးဆပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။
(၁) လက္မွတ္ --------- (၂) ----------- (၃) ------------Aမည္ ------------------------------ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္ --------------------------Aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
Aဖြဲ႕၀င္
Aဖြဲ႕၀င္
(၄) လက္မွတ္ --------(၅) ----------Aမည္ ------------------ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္
---------Aဖြဲ႕၀င္
Aဖြဲ႕၀င္
၅။

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမွ ေခ်းေငြ က်ပ္ ----------- (က်ပ္ ----------- တိတိ) ကုိ

လက္ခံရရွိပါေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။
လက္မွတ္ /လက္ေဗြပံုစံ

---------------

Aမည္

----------------

၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕Aမွတ္

(

)

Aသိသက္ေသ
(၁)

လက္မွတ္ ----------Aမည္

(၂)

-----------

Aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြ႕ဲ Aမွတ္ (

လက္မွတ္ ----------Aမည္

) ၊

-----------

Aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္Aဖြဲ႕Aမွတ္ (

) ၊
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ငစရ(၆)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
ေန႔စU္ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း
၂၀၁၁ခုႏွစ္ ---------------လ
စU္

ရက္စြဲ

Aဖြဲ႕၀င္Aမည္

Aဖြ႕ဲ ၀င္Aမွတ္

၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္
Aဖြ႕ဲ ၀င္Aမွတ္

၁

၂

၃

(ျပဳစုသူ)

၄

၅

(စစ္ေဆးသူ)

ေခ်းေငြ

လက္ခံရရွိေၾကာင္းလက္မွတ္

၆

၇

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------

မွတ္
ခ်က္
၈
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ငစရ (၇)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
-------- ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ---------- တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီးခ်င္း၏ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္
ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္နမူနာပံုစံ

၁။

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္တြင္ ပါ၀င္ရမည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ား
(က)

(ခ )

(ဂ )

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္မ်က္ႏွာဖံုး ။ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပရန္(၁)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းAမည္

(၂)

ေနရာေဒသ

(၃)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ ကုိယ္ပုိင္Aမွတ္တံဆိပ္

(၄)

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္မ်က္ႏွာဖံုး၏ Aတြင္းစာမ်က္ႏွာ ။ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားေဖာ္ျပရန္(၁)

ေငြစုေငြေခ်းစာရင္းAမွတ္

(၂)

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းAမည္/ရံုးတံဆိပ္

(၃)

လက္မွတ္နမူနာ ၊ စာAုပ္Aမွတ္

(၄)

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္ထုတ္ေပးသည့္ေန႕စြဲ

(၅)

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္ထုတ္ေပးသူ တာ၀န္ခံလက္မွတ္

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္Aတြင္းစာမ်က္ႏွာ (၁) ။ ေAာက္ပါAတုိင္းေဖာ္ျပရန္(၁)

ေငြစုေငြေခ်းသူAမည္ -------------------

(၂)

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္ -------------------

(၃)

AဖAမည္ -------------------

(၄)

ေနရပ္လိပ္စာ -------------------

(၅)

စာAုပ္Aေဟာင္းမွAသစ္သုိ႕ကူးလွ်င္(ကက) ေနာက္ဆံုးသြင္း / ထုတ္ရက္စြဲ
( ခ ခ ) လက္က်န္ေငြ

(ဃ)

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္Aတြင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စုေငြႏွင့္ ေခ်းေငြစာရင္းခြဲျခားေဖာ္ျပေပးရန္(၁)

စုေငြစာရင္းတြင္ေAာက္ပါဇယားမ်ားေဖာ္ျပရန္ (ကက) ရက္စြဲ
( ခ ခ ) သြင္းေငြ/ထုတ္ေငြ (စာျဖင့္ေဖာ္ျပရန္)
( ဂ ဂ ) သြင္းေငြ (က်ပ္/ျပား)
(ဃဃ) ထုတ္ေငြ (က်ပ္/ျပား)
( င င ) လက္က်န္ေငြ (က်ပ္/ျပား)
( စ စ ) တာ၀န္ခံလက္မွတ္
(ဆဆ) ရက္ စြဲ /တံဆိပ္
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(၂)

ေခ်းေငြစာရင္းတြင္ေAာက္ပါဇယားမ်ားေဖာ္ျပရန္
(ကက) ရက္စြဲ
( ခ ခ ) ေခ်းေငြAမ်ိဳးAစား
( ဂ ဂ ) ထုတ္ေခ်းေငြ
(ဃဃ) ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြ
(၁၁)

Aရင္း

( ၂၂) Aတိုး
(၃၃)

ဒဏ္တုိး

( င င ) ေငြလက္က်န္
( စ စ ) တာ၀န္ခံလက္မွတ္
(ဆဆ) မွတ္ခ်က္
(င)

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္၏ေက်ာဘက္Aတြင္းစာမ်က္ႏွာ ။ “ သိသင့္သိထုိက္ေသာAခ်က္မ်ား ”
တြင္ေဖာ္ျပရန္(၁)

စာရင္းAမ်ိဳးAစား ။ တစ္Uီးခ်င္းျဖစ္ေစ ၊ AျခားAရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္
၍ျဖစ္ေစ ၊ Aရြယ္မေရာက္ေသးသူကုိယ္စား Aုပ္ထိန္းသူကျဖစ္ေစ ၊ စာရင္းဖြင့္ႏုိ္င္
ပါသည္။

(၂)

စာရင္းဖြင့္ေငြႏွင့္Aနည္းဆံးုလက္က်န္ေငြ ။ Aနည္းဆံုးစာရင္းဖြင့္စုေငြမွာ က်ပ္ ---ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ စုေငြမ်ားကုိ က်ပ္ Aလီလီျဖင့္ ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။
Aနည္းဆံုး လက္က်န္ေငြမွာ က်ပ္ ---- ျဖစ္ရမည္။

(၃)

Aတိုးေငြ ။ သတ္မွတ္Aတုိးႏွဳန္းျဖင့္ လစU္ Aနည္းဆံုးလက္က်န္ေငြAေပၚတြင္
တြက္၍ေပးပါသည္။ႏွစ္စU္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ရသင့္ေသာAတုိးကုိ
ထည့္သြင္းေပးပါမည္။Aတိုးႏွဳန္းေျပာင္းလဲမွဳရွိလွ်င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးပါမည္။

(၄)

စုေဆာင္းေငြပမာဏ ။ သတ္မွတ္ႏွဳန္းထားAတုိင္း စုေဆာင္းႏုိင္ပါသည္။

(၅)

ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျခင္း ။ Aဖြဲ႕Aစည္းက သတ္မွတ္ထားသည့္Aတုိင္း ေငြသြင္း/
ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

(၆)

လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာထိန္းသိမ္းျခင္း

။

ေငြစုေဆာင္းသူ၏ Aမည္၊ Aပ္ႏွံထားေသာ ေငြ

ေပါင္း၊ ထုတ္ယူေငြေပါင္း Aစရွိသည္တုိ႕ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြစု
သည့္ကိစၥA၀၀ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရပါမည္။
(၇)

Aက်ိဳးခံစားခြင့္ ။ မိမိ၏စုေငြမ်ားကုိ မွီခုိသူမ်ားျဖစ္ေသာ ဇနီး ၊ခင္ပြန္း ၊ သား၊သမီး ၊
ေျမး၊ Aစ္ကုိ ၊ Aစ္မ ၊ Aေမ ၊ Aေဖ ျဖစ္ေစ မွီခုိသူမရွိလွ်င္ မည္သူကုိမဆုိျဖစ္ေစ
မိမိကြယ္လြန္ပါက

Aလြယ္တကူ

ဆက္ခံႏုိင္ရန္Aတြက္

Aက်ိဳးခံစားခြင့္ပံုစံ

တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။
(စ)

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္၏ေက်ာဘက္Aျပင္မ်က္ႏွာဖံုး ။ “ ေငြစုေငြေခ်းသူတုိ႕သတိျပဳရန္ ” တြင္
ေဖာ္ျပရန္ -
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(၁)

ဤ ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္တြင္ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျပဳလုပ္သည့္Aခါတုိင္း ေရးသြင္း
ျခင္း မွန္/မမွန္ ေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ။ဖ်က္ရာ ၊ ျပင္ရာႏွင့္ ကြဲလြဲျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက
သက္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းထံသုိ႕ တုိက္ရုိက္ေမးျမန္းပါ။

(၂)

ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ ေသာ Aခါတုိ္င္း သီးျခား Aတည္ျပဳလႊာ ေပးပုိ႕ပါမည္။ မရရွိပါ
က တုိက္ရုိက္ သက္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းသုိ႕ ေမးျမန္းပါ။

(၃)

Aတုိးထည့္ရန္ျဖစ္ေစ ၊ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ေစ ၊ စာရင္းေျပာင္းလႊဲ ေပးရန္ျဖစ္ေစ ဤ
Aဖြဲ႕Aစည္းက

စာAုပ္မ်ားကိုေတာင္းခံလွ်င္

လက္က်န္ေငြေဖာ္ျပေသာ

ေငြရ

ေျပစာမရဘဲ မေပးပါႏွင့္ ။ ႏွစ္စU္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးလွ်င္ စာAုပ္ကုိ
Aတုိးထည့္ရန္ ေပးAပ္ပါ။
(၄)

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္ကုိ

လံုျခံဳစြာသိမ္းပါ။

ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး

Aျခားသူတစ္Uီး

တစ္ေယာက္က လိမ္လည္၍ ေငြထုတ္ယူလွ်င္ တာ၀န္မယူပါ။
(၅)

ထုိးၿမဲလက္မွတ္ကုိ ေငြထုတ္ရာတြင္ ဂရုုစုိက္၍ တူညေ
ီ Aာင္ ေရးထိုးပါ။

(၆)

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္တြင္ တရားမ၀င္ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း မ်ား
ေတြ႕ရွိက တရားUပေဒAရ Aေရးယူျခင္းခံရပါမည္။

မွတ္ခ်က္ ။ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ တုိင္ၾကားလုိလွ်င္ တာ၀န္ခံ (သုိ႕မဟုတ္) --------------Aေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းသုိ႕ Aက်ိဳးAေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍
တုိင္စာေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ တုိင္စာေပးပုိ႕လိုလွ်င္ ေငြစုေငြေခ်းစာရင္းAမွတ္ကုိ
ေဖာ္ျပပါ။
မွတ္ခ်က္ ။ ေငြစုစာAုပ္နမူနာပံုစံAား ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္Aမွတ္တံဆိပ္

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္
AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းAမည္--------------------------------ေနရာေဒသ

----------------------------------
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Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း
ငစရ (၇)
လက္မွတ္နမူနာ

ေငြစုစာရင္းAမွတ္

စာAုပ္Aမွတ္

ရံုးခြၸ၌
ဲ ေငြစာရင္းဖြင့္လွ်င္ ၄င္းAမည္ေAာက္တြင္ေရးပါ
ရံုးခြဲAမည္

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ေငြစုစာAုပ္ထုတ္ေပးသည့္ရက္စြဲ

--------------------------မန္ေနဂ်ာ

Aမည္

----------------------------------------------

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္

----------------------------------------------

AဖAမည္

-----------------------------------------------

ေနရပ္

---------------------------------------------------------------------------------------------

တြဲဖက္စာရင္း /Aရြယ္မေရာက္ေသးသူစာရင္း၊ Aဖြဲ႕Aစည္းစာရင္း စသည္တို႔Aတြက္
ေAာက္တြင္မွတ္သားရန္။

ေငြထုတ္ရန္လာတိုင္း
မွတ္ပံုတင္ယူေဆာင္လာပါ။
စာAုပ္Aေဟာင္းမွAသစ္သို႔ကူးလွ်င္
ေနာက္ဆံုးသြင္း/ထုတ္ရက္စြဲ -----------------------လက္က်န္ေငြ ------------------------
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ေနရပ္ေျပာင္းသြားလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္ခြ/ဲ ရံုးခြဲသို႔ စာရင္းAမွတ္ေဖာ္ျပ၍ ခ်က္ခ်င္း Aေၾကာင္းၾကားပါ။

ရက္စြဲ

သြင္းေငြ/ထုတ္ေငြ
(စာျဖင့္ေရးသားပါ)

သြင္းေငြ
က်ပ္

ျပား

ထုတ္ေငြ
က်ပ္

ျပား

လက္က်န္ေငြ
က်ပ္

ျပား

Aရာရွိလက္မွတ္

ရက္စြဲတံဆိပ္

ေနရပ္ေျပာင္းသြားလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္ခြ/ဲ ရံုးခြဲသို႔ စာရင္းAမွတ္ေဖာ္ျပ၍ ခ်က္ခ်င္း Aေၾကာင္းၾကားပါ။
ေခ်းေငြ
ရက္စြဲ

Aမ်ိုး
Aစား

ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြ

ထုတ္ေခ်း
ေငြ

Aရင္း

Aတိုး

ဒဏ္တိုး

ေငြ

တာ၀န္ခံ

မွတ္

လက္က်န္

လက္မွတ္

ခ်က္
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သိသင့္သိထုိက္ေသာAခ်က္မ်ား
၁။

စာရင္းAမ်ိဳးAစား ။ တစ္Uီးခ်င္းျဖစ္ေစ ၊ AျခားAရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ ၍ျဖစ္ေစ ၊

Aရြယ္မေရာက္ေသးသူကုိယ္စား Aုပ္ထိန္းသူကျဖစ္ေစ ၊ စာရင္းဖြင့္ႏုိ္င္ ပါသည္။
၂။

စာရင္းဖြင့္ေငြႏွင့္Aနည္းဆံးုလက္က်န္ေငြ ။ Aနည္းဆံုးစာရင္းဖြင့္စုေငြမွာ က်ပ္ ----ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ စုေငြမ်ားကုိ က်ပ္ Aလီလီျဖင့္ ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ Aနည္းဆံုး လက္က်န္ေငြမွာ က်ပ္ ---ျဖစ္ရမည္။
၃။

Aတိုးေငြ။ သတ္မွတ္Aတုိးႏွဳန္းျဖင့္ လစU္ Aနည္းဆံုးလက္က်န္ေငြေပၚတြင္ တြက္၍ေပးပါသည္။

ႏွစ္စU္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ရသင့္ေသာAတုိးကုိ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။ Aတိုးႏွဳန္းေျပာင္းလဲ
မွဳရွိလွ်င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးပါမည္။
၄။

စုေဆာင္းေငြပမာဏ ။ သတ္မွတ္ႏွဳန္းထားAတုိင္း စုေဆာင္းႏုိင္ပါသည္။

၅။

ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျခင္း ။ Aဖြဲ႕Aစည္းက သတ္မွတ္ထားသည့္Aတုိင္း ေငြသြင္း/ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္

ႏုိင္ပါသည္။
၆။

လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာထိန္းသိမ္းျခင္း ။ ေငြစုေဆာင္းသူ၏ Aမည္၊ Aပ္ႏွံထားေသာ ေငြေပါင္း ၊ ထုတ္ယူေငြ

ေပါင္းAစရွိသည္တုိ႕ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြစုသည့္ကိစၥA၀၀ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရပါမည္။
၇။

Aက်ိဳးခံစားခြင့္ ။ မိမိ၏စုေငြမ်ားကုိ မွီခုိသူမ်ားျဖစ္ေသာဇနီး၊ ခင္ပြန္း ၊သား၊သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္၊ Aစ္ကုိ၊

Aစ္မ၊ Aေမ၊ Aေဖ ျဖစ္ေစ မွီခုိသူမရွိလွ်င္ မည္သူကုိမဆုိျဖစ္ေစ မိမိ ကြယ္လြန္ပါက Aလြယ္တကူ
ဆက္ခံ ႏုိင္ရန္Aတြက္ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ ပံုစံတင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။
ေငြစုေငြေခ်းသူတုိ႕သတိျပဳရန္
၁။

ဤ ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္တြင္ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျပဳလုပ္သည့္Aခါတုိင္း ေရးသြင္း ျခင္း မွန္/မမွန္

ေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ။ ဖ်က္ရာ ၊ ျပင္ရာႏွင့္ ကြဲလြဲျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းထံသုိ႕
တုိက္ရုိက္ေမးျမန္းပါ။
၂။

ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ ေသာ Aခါတုိ္င္း သီးျခား Aတည္ျပဳလႊာ ေပးပုိ႕ပါမည္။ မရရွိပါ က တုိက္ရုိက္

သက္ဆုိင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းသုိ႕ ေမးျမန္းပါ။
၃။

Aတုိးထည့္ရန္ျဖစ္ေစ ၊ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ေစ ၊ စာရင္းလႊဲေျပာင္းေပးရန္ျဖစ္ေစ ဤAဖြဲ႕Aစည္းက

စာAုပ္မ်ားကိုေတာင္းခံလွ်င္

လက္က်န္ေငြေဖာ္ျပေသာ

ေငြရ

ေျပစာမပါဘဲ

မေပးပါႏွင့္

။

ႏွစ္စU္

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးလွ်င္ စာAုပ္ကုိ Aတုိးထည့္ရန္ ေပးAပ္ပါ။
၄။

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္ကုိ လံုျခံဳစြာသိမ္းပါ။ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး Aျခားသူတစ္Uီး တစ္ေယာက္က

လိမ္လည္၍ ေငြထုတ္ယူလွ်င္ တာ၀န္မယူပါ။
၅။

ထုိးၿမဲလက္မွတ္ကုိ ေငြထုတ္ရာတြင္ ဂရုုစုိက္၍ တူညီေAာင္ ေရးထိုးပါ။

၆။

ေငြစုေငြေခ်းစာAုပ္တြင္ တရားမ၀င္ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း မ်ား ေတြ႕ရွိက

တရားUပေဒAရ Aေရးယူျခင္းခံရပါမည္။
မွတ္ခ်က္ ။

မည္သည့္ကိစၥမဆုိ တုိင္ၾကားလုိလွ်င္ တာ၀န္ခံ (သုိ႕မဟုတ္) -----------Aေသးစားေငြေရး

ေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသုိ႔ Aက်ိဳးAေၾကာင္းေဖာ္ျပ၍ တုိင္စာေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ တုိင္စာေပးပုိ႔လိုလွ်င္ ေငြစု
ေငြေခ်းစာရင္းAမွတ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။
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ငစရ(၈)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
ေခ်းေငြ၊ Aတိုး၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားေပးသြင္းျခင္းစိစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းစာရင္း ( ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ----- လ)

(--------------) မွ (--------------)

စU္

Aဖြဲ႕

Aဖြဲ႕

၀င္

၀င္

၀ိုင္းႀကီး
ခ်ဳပ္

Aမည္

Aမွတ္

Aဖြ႔ဲ

၂

၃

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃










Aမွတ္
၁

၁

၄

  
  
  
 X X
 X X

၂
၃
၄
၅

(ျပဳစုသူ)

(စစ္ေဆးသူ)

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------
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ငစရ(၉)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
ေန႔စU္ေငြစာရင္း မွတ္တမ္းစာရင္း
၂၀၁၁ခုႏွစ္ ----------လ
စU္

ရက္စြဲ

Aေၾကာင္းAရာ

ရရွိေငြ

ထုတ္ေပး

လက္က်န္

မွတ္ခ်က္

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

(ျပဳစုသူ)

(စစ္ေဆးသူ)

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------
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ငစရ(၁၀)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
ေငြရ/ေငြေပးေျပစာ
၁။ မည္သူထံမွရသည္/မည္သူထံသို႔ေပးသည္
(က)Aမည္

-------------------------------

(ခ) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးAမွတ္

-------------------------------

(ဂ) ေနရပ္လိပ္စာ

-------------------------------

၂။ ရသည့္ေငြ/ေပးသည့္ေငြ
(က)(ဂဏန္းျဖင့္)

-------------------------------

(ခ) (စာျဖင့္)

-------------------------------

၃။ ရသည့္Aေၾကာင္း/ေပးသည့္Aေၾကာင္း

-------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၄။ ရသည့္ေန႔စြဲ/ေပးသည့္ေန႔စြဲ

-------------------------------

-----------------------

-------------------------

ေငြေပးသူလက္မွတ္

ေငြလက္ခံသူလက္မွတ္

Aမည္ ------------------တာ၀န္ ------------------

Aမည္ ------------------တာ၀န္ ------------------
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ငစရ(၁၁)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
ပရိေဘာကမွတ္တမ္းစာရင္း
စU္

Aမ်ိဳးAမည္

Aမ်ိဳးAစား

AေရAတြက္

ႏွဳန္း

တန္ဘိုး

တန္ဘိုးေလ်ာ့နွဳန္း

မွတ္ခ်က္

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

(ျပဳစုသူ)

(စစ္ေဆးသူ)

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------
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ငစရ(၁၂)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းကိရိယာမွတ္တမ္းစာရင္း

စU္

Aမ်ိဳးAမည္

Aမ်ိဳးAစား

AေရAတြက္

ႏွဳန္း

တန္ဘိုး

တန္ဘိုးေလ်ာ့နွဳန္း

မွတ္ခ်က္

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

(ျပဳစုသူ)

(စစ္ေဆးသူ)

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------
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ငစရ(၁၃)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
၂၀၁၁ခုႏွစ္ ---------- လ ေငြစာရင္း
တန္ဖိုးေငြ
စU္

ေပါင္း

ရေငြမ်ား
က်ပ္

၁
၂
၃

၄

၅

၆

တန္ဖိုးေငြ

ျပား

က်ပ္

စU္

က်ပ္

၁
၂

၃

၄

၅

ျပား

ဘဏ္သို႔ေပးသြင္းေငြ
ဗဟိုAဖြဲ႕သို႔ေပးေငြ
(၁)Seed money ေပးဆပ္ေငြ
(၂)၀န္ထမ္းလစာေပးသြင္းေငြ
(၃)ဘဏ္တိုးေပးေငြ
(၄)
Aဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားသို႔ထုတ္ေပးေငြ
(၁) ထုတ္ေခ်းေငြ
(၂)စုေဆာင္းေငြေပး
(၃) စုေဆာင္းေငြေပၚAတိုးေပး
(၄)
စီမံေရးရာလစာႏွင့္စရိတ္
(၁)၀န္ထမ္းလစာ
(၂)
AေထြေထြAသံုးစရိတ္
(၁)စာေရးကိရိယာ၀ယ္
(၂)ေန႔တြက္ႏွင့္ခရီးရိတ္
(၃)Eည့္ခံစရိတ္
(၄)ဖုန္းေျပာခ
(၅)စာရင္းပံုစံဖိုး
(၆)ငွားရမ္းခ
(၇)AျခားAသံုးစရိတ္
(က)
(ခ)
(ဂ)
၀န္ထမ္းမ်ားသို႔ထုတ္ေပးေငြ
(၁)
စာရင္းပိတ္လက္က်န္

စုစုေပါင္း

စုစုေပါင္း

(စစ္ေဆးသူ)

တန္ဖိုးေငြ
ေပါင္း

ျပား

စာရင္းဖြင့္လက္က်န္
ဘဏ္မွထုတ္ယူေငြ
ဗဟိုAဖြ႕ဲ မွရေငြ
(၁)Seed money ရေငြ
(၂)၀န္ထမ္းလစာရေငြ
(၃)
(၄)
Aဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားထံမွရေငြ
(၁)ထည့္၀င္ေၾကးရေငြ
(၂)စုေဆာင္းေငြရေငြ
(၃)ထုတ္ေခ်းေငြ
(Aရင္းဆပ္)
(၄)ထုတ္ေခ်းေငြေပၚ
Aတိုးရေငြ
၀န္ထမ္းမ်ားထံမွရေငြ
(၁)
(၂)
Aျခားရေငြ

(ျပဳစုသူ)

တန္ဖိုးေငြ

ေပးေငြမ်ား

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------

က်ပ္

ျပား
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ငစရ(၁၄)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
Aေထြေထြလယ္ဂ်ာ
ၿမီစား
ေန႔

Aေၾကာင္း

စြဲ

စာရင္းAမွတ္-------------Aညႊန္း

သင့္ေငြ

သင့္ေငြ

ေန႔

Aေၾကာင္း

Aရာ

ေပါင္း

စြဲ

Aရာ

(ျပဳစုသူ)

(စစ္ေဆးသူ)

ၿမီရွင္
Aညႊန္း

သင့္ေငြ

သင့္ေငြ
ေပါင္း

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------

57

ငစရ(၁၅)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
ဂ်ာနယ္မွတ္တမ္း

ဂ်ာနယ္နံပါတ္ႏွင့္
ေန႔စြဲ

(ျပဳစုသူ)

Aေၾကာင္းAရာ

(စစ္ေဆးသူ)

သင့္ေငြ
ၿမီစား

ၿမီရွင္

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------
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ငစရ(၁၆)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
Aစမ္းရွင္းတမ္း

စU္

စာရင္းေခါင္စU္

(ျပဳစုသူ)

Aညႊန္း

(စစ္ေဆးသူ)

ေပါင္း
ၿမီစား

လက္က်န္

ၿမီရွင္

ၿမီစား

ၿမီရွင္

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------
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ငစရ(၁၇)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
AရွံဳးAျမတ္စာရင္း

စU္

၁
၂

၃

၄

Aသံုးစရိတ္မ်ား
Aေၾကာင္းAရာ

တန္ဖိုးေငြ
က်ပ္

ျပား

တန္ဖိုးေငြ
ေပါင္း
က်ပ္

Aေၾကာင္းAရာ

ျပား

စီမံေရးရာလစာႏွင့္စရိတ္
(၁)၀န္ထမ္းလစာ
AေထြေထြAသံုးစရိတ္
(၁)စာေရးကိရိယာ၀ယ္
(၂)ေန႔တြက္ႏွင့္ခရီးရိတ္
(၃)Eည့္ခံစရိတ္
(၄)ဖုန္းေျပာခ
(၅)ငွားရမ္းခ
(၆)AျခားAသံုးစရိတ္
(က)
(ခ)
(ဂ)
ေပးရန္ရွိစရိတ္
(၁)စုေဆာင္းေငြ
AေပၚAတိုး
(၂)ဘဏ္တိုး
(၃)စာရင္းပံုစံဘိုး
(၄)
Aသားတင္Aျမတ္

၁

က်ပ္

ျပား

၀င္ေငြမ်ား
(၁)ေခ်းေငြAေပၚAတိုးရ
(၂)ထည့္၀င္ေၾကးရ
(၃)
(၄)
(၅)

စုစုေပါင္း

(ျပဳစုသူ)

တန္ဖိုးေငြ

၀င္ေငြမ်ား

စU္

စုစုေပါင္း

(စစ္ေဆးသူ)

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------

တန္ဖိုးေငြ
ေပါင္း
က်ပ္

ျပား
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ငစရ(၁၈)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

လက္က်န္ရွင္းတမ္း

စU္

၁
၂
၃

၄
၅

ရင္းႏွီးေငြႏွင့္
ေပးရန္တာ၀န္မ်ား

တန္ဖိုးေငြ
က်ပ္

ျပား

တန္ဖိုးေငြ
ေပါင္း
က်ပ္

ရင္းႏွီးပစၥည္းႏွင့္

စU္

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ျပား

မတည္ရင္းႏွီးေငြ
(၁)Seed Money
သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ
ေပးရန္တာ၀န္မ်ား
(၁)Aဖြဲ႕၀င္မ်ား
စုေဆာင္းေငြ
(၂) Aဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား
စုေဆာင္းေငြAေပၚ
Aတိုး
(၃)
Aသားတင္Aျမတ္
Aျခားေပးရန္တာ၀န္မ်ား
(၁)
(၂)
(၃)

၁

၂

၃

၄

က်ပ္

ျပား

ရင္းႏွီးပစၥည္း
(၁)ဆိုင္းဘုတ္တန္ဖိုး
(၂)
(၃)
ရရန္ရွိေငြ
(၁) Aဖြဲ႕၀င္မ်ား
ထုတ္ေခ်းေငြ
(၂)
(၃)
ေငြသားစာရင္း
(၁)လက္၀ယ္ရွိေငြ
(၂)ဘဏ္လက္က်န္
(၃)
Aျခားရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား
(၁)
(၂)
(၃)

စုစုေပါင္း

(ျပဳစုသူ)

တန္ဖိုးေငြ

စုစုေပါင္း

(စစ္ေဆးသူ)

(Aတည္ျပဳသူ)

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

Aမည္ -------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ ------------------

တာ၀န္ -------------------

တန္ဖိုးေငြ
ေပါင္း
က်ပ္

ျပား
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ငစရ(၁၉)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
--------- ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

Aစည္းAေ၀းမွတ္တမ္း (
Aစည္းAေ၀းက်င္းပသည့္ေန႔

---------------------------

Aစည္းAေ၀းက်င္းပသည့္Aခ်ိန္

---------------------------

Aစည္းAေ၀းက်င္းပသည့္ေနရာ

---------------------------

/၂၀၁၁)

Aစည္းAေ၀းတက္ေရာက္ၾကသူမ်ား
၁။

---------------------------

၂။

---------------------------

၃။

--------------------------စU္

ေဆြးေႏြးခ်က္/ဆံုးျဖတ္ခ်က္

၁

AစီAစU္(၁)

၂

AစီAစU္(၂)

၃

AစီAစU္(၃)
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
(၁)
(၂)
(၃)

မွတ္တမ္းတင္သူ
ရက္စြဲ၊ ၂၀ ခုႏွစ္

လ

ရက္

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္
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Aစရ (၁)
-------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
------------------------- တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
စာAမွတ္ ၊
ရက္

စြဲ ၊

သုိ႕
Uကၠ႒
Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
-------------- တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
Aေၾကာင္းAရာ ။ ------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ --------- လ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳ Aစီရင္ခံစာ
၁။

လုပ္ငန္းAဖြဲ႕Aစည္းAမည္

။ --------------------------------------------------------------------

၂။

လုပ္ငန္းAဖြဲ႕Aစည္းေနရပ္လိပ္စာ ။ ----------------------------------------------------------------

၃။

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သည့္နယ္ေျမေဒသ ။ ---------------------------------------------------------------

၄။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳAေျခAေန ။ --------------------------------Aေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္း၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ------------- လ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳ AေျခAေနမွာ ေAာက္ပါAတုိင္း
ျဖစ္ပါသည္(က)

(ခ)

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေဒသ
(၁)

ၿမိဳ႕နယ္(Aမည္ႏွင့္AေရAတြက္ေဖာ္ျပရန္) ။ ------------------------------------

(၂)

ရပ္ကြက္ ၊ ေက်းရြာAုပ္စု (AေရAတြက္ေဖာ္ျပရန္) ။-----------------------------

(၃)

ေက်းရြာ (AေရAတြက္ေဖာ္ျပရန္) ။ --------------------------------------------

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေဒသတြင္ရွိေသာလူUီးေရ
(၁)

(၂)
(ဂ)

လူUီးေရ
(ကက)

က်ား ------------------------

(ခခ)

မ

(ဂ ဂ )

ေပါင္း ------------------------

-----------------------

Aိမ္ေထာင္စုUီးေရ ။ ------------------------------------------------------------------

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းAေရAတြက္ ။-------------------------------------------------------------------------------------------------

(ဃ)

Aဖြဲ႕၀င္Uီးေရ ။ ----------------------------------------------------------------------------
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၅။

(င)

လက္ရွိေခ်းေငြရယူထားသည့္Aဖြဲ႕၀င္Uီးေရ ။ -----------------------------------------------

(စ)

လုပ္ငန္းAေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳ
(၁)

လူUီးေရAေပၚ ေခ်းေငြရယူထားသည့္ Aဖြဲ႕၀င္Uီးေရ ရာခုိင္ႏွဳန္း ။-----------------

(၂)

Aိမ္ေထာင္စုUီးေရAေပၚ ေခ်းေငြရယူထားသည့္ Aဖြဲ႕၀င္Uီးေရ ရာခုိင္ႏွဳန္း ။-------

(ဆ)

မတည္ေငြ ။

(ဇ)

ထုတ္ေခ်းေငြ (Aစီရင္ခံသည့္လAတြက္ ထုတ္ေခ်းေငြေဖာ္ျပရန္ ) ။ -----------------------

(စ်)

ျပန္ဆပ္ေငြ (Aစီရင္ခံသည့္လAတြက္ ျပန္ဆပ္ေငြေဖာ္ျပရန္ ) ။ -------------------------

(ည)

ျပန္ဆပ္ရန္က်န္ေငြ ။

(ဋ)

Aတုိးရေငြ (Aစီရင္ခံသည့္လAတြက္ ထုတ္ေခ်းေငြAေပၚ Aတိုးရေငြ ) ။ ---------------

(ဌ)

စုေဆာင္းေငြ (Aစီရင္ခံသည့္လAတြက္ စုေဆာင္းေငြ ) ။ --------------------------------

(ဍ)

စုေဆာင္းေငြAေပၚAတိုးေပးရေငြ ။ ------------------------------------------------------

(ဎ)

၀င္ေငြ ( Aစီရင္ခံသည့္လAတြက္၀င္ေငြ ) ။ ----------------------------------------------

(ဏ)

သံုးေငြ ( Aစီရင္ခံသည့္လAတြက္သံုးေငြ ) ။ ----------------------------------------------

(တ)

Aျမတ္ေငြ( Aစီရင္ခံသည့္လAတြက္Aျမတ္ေငြ ) ။ ---------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳAေျခAေနစာရင္းခ်ဳပ္ ။ -----------------------------------------------------

AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳAေျခAေန

စာရင္းခ်ဳပ္Aား

ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ျဖင့္ တင္ျပAပ္ပါသည္။
၆။

Aေထြေထြတင္ျပခ်က္ (တင္ျပရန္ရွိပါက ေဖာ္ျပရန္) ။ ---------------------------------------------

(လက္မွတ္)
AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
Aမည္

-------------------------

ရာထူး

---------------------------

ရက္စြဲ

---------------------------
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ေနာက္ဆက္တြဲ(က)
--------------------- AေသးစားေငြေရးေၾကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း
------------------- တိုင္းေဒႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
----------ခုႏွစ္ ၊ ---------- လ Aစီရင္ခံစာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳAေျခAေနစာရင္းခ်ဳပ္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ
AေျခAေန
စU္

Aေၾကာင္းAရာ

၂၀၁၁-၂၀၁၂
၂၀၁၁ခုႏွစ္

ဘ႑ာႏွစ္

-------လ

Eၿပီလမွ
-------လAထိ

၁

မတည္ေငြ

၂

ထုတ္ေခ်းေငြ

၃

ျပန္ဆပ္ေငြ

၄

ျပန္ဆပ္ရန္က်န္ေငြ

၅

Aတိုးရေငြ

၆

စုေဆာင္းေငြ

၇

စုေဆာင္းေငြAေပၚAတိုးေပးရေငြ

၈

၀င္ေငြ

၉

သံုးေငြ

၁၀

Aျမတ္
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