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မာတိကာ 

 

အမွတ္စဥ္    အေၾကာင္းအရာ    စာမ်က္ႏွာ 

 

၁။ နိဒါန္း           ၂ 

၂။ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊    ၅ 

 ၂၇၇/၂၀၁၁ ၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

၃။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ             ၁၉ 

 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁ 

၄။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ    ၂၃ 

 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ ၂/၂၀၁၁ 

၅။ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း   ၃၁ 

 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁ 

 (က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ထားရိွရမည့္   ၃၂ 

  စာရင္းပုံစံမ်ား 

 (ခ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ    ၃၂ 
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နိဒါန္း 

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားအား စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိျဖစ္ထြန္း 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမုွဳစီးပြားဘ၀ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိုးတက္ 

လာၿပီး ဆင္းရဲမွဳမ်ားကို အထုိက္အေလ်ာက္ေလ်ွာ့ခ်သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ 

ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္  “ေက်းလက္ေဒသဖြံံ႕ၿဖိိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလ်ာ့က်ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ”  ဖြင့္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက  “ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားလုိအပ္ေနေသာ ေငြေၾကး 

အရင္းအႏီွးကို ေက်းလက္အထိေရာက္ရိွေအာင္ အေသးစားေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳ (Microfinance) 

လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစားေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္ တက် 

ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေပးရ 

ပါမယ္။ယခုအခါ မိမိတို႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

အား တူညီသည့္စံႏွဳန္းမ်ား ညိွႏိွဳင္းသတ္မွတ္ေပးၿပီး တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုက တာ၀န္ယူၿပီး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ “ေက်းလက္ေဒသဖြံံ႕ၿဖိိဳး 

ေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ” အား ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္းစဥ္ (၈) ရပ္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။လုပ္ငန္းစဥ္ (၈) ရပ္ကုိ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ 

ျပည္နယ္အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကူညီ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ဒုတိယ 

သမၼတ(၂) ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ “ေက်းလက္ေဒသဖြံံ႕ၿဖိိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ် 

ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ” အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ 

 ေက်းလက္ေဒသဖြံံ႕ၿဖိိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဗဟုိေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ 

ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၈) ရပ္အနက္ “အေသးစားပုဂၢလိကေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ”  

လုပ္ငန္းကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန အား သီးသန္႕ တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့ 

ပါသည္။သို႕ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၇-၇-၂၀၁၁ ရက္စြပဲါ 

အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃၀/၂၀၁၁) ျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး  

ဥကၠ႒အျဖစ္ပါ၀င္ေသာ “အေသးစားပုဂၢလိကေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္ 

အကူူျပဳေကာ္မတီ ” ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီသည္ ျပညေ္ထာင္စု သမၼတ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒမူၾကမ္းအဆင့္ဆင့္ကို ပညာရွင္မ်ား ၊ 

ဌာနဆုိင္ရာမ်ားပါ၀င္ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းဥပေဒအား ၂၅-၁၁-၂၀၁၁  ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ 

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀းသုိ႕ တင္ျပခဲ့ရာ ၃၀-၁၁-၂၀၁၁ 

ရက္ေန႕တြင္ “အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ” ကု ိ  “၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  



3 
 

ဥပေဒအမွတ္ ၁၃” ျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 

လုပ္ငန္း ဥပေဒ အခန္း (၄) ၊ ပုဒ္မ ၆ အရ “ေက်းလက္ေဒသဖြံံ႕ၿဖိိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ် 

ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ” ကု ိ အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန 

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ  အဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ဦး ပါ၀င္သည့္ “ အေသးစားေငြေရး 

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ ” ကုိ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲပါသည္။ 

 အဆုိပါ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ား ၊အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွွဳေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္  

မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အေသးစား 

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထားရိွရမည့္ စာရင္းပုံစံမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာပုံစံမ်ားအား စုစည္း 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန 

၀န္ႀကီးရုံး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၊ ၂၇၇/၂၀၁၁ 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန 

၀န္ႀကီးရုံး 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ 

အမွတ္ ၊ ၂၇၇/၂၀၁၁ 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ 

( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္) 
 

 အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း   ဥပေဒ  ပုဒ္မ ၆၈ ၊  ပုဒ္မခြဲ (က)  အရ    အပ္ႏွင္းထားေသာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိက်င့္သံုး၍ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဤအေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း   

ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ 
 

အခန္း (၁) 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
 

ဖြဲ႕စည္းျခင္း 
 

၁။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း    ႀကီးၾကပ္မွဳ   ေကာ္မတီအား    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ 

ႏုိင္ငံေတာ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ ၂၂-၁၂-၂၀၁၁  ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၊ ၅၈/၂၀၁၁ ျဖင့္  

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဥကၠဌ အျဖစ္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး  ျဖစ္ပါသည္။ 
 

လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
 

၂။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏  လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ၈ ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ 
 

၃။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း    ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္     အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 

လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္ - 

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း     ႀကီးၾကပ္မွဳ   ေကာ္မတီသည္   အေသးစားေငြေရး 

ေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  လုပ္ငန္းလပ္ုကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ 

ပုံစံပါ   ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္  ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေလ့လာခ်က္တို႔ကုိ  စိစစ္ၿပီးေနာက္  ေလွ်ာက္လႊာ 

လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ  ရက္ေပါင္း  ၃၀ အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္  ထုတ္ေပးျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ 

(ခ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 

သည္  မိမိ၏  အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ၊ လုပ္ငန္း၏  အေျခ  
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အေနမွန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း  အမ်ားျပည္သူက လြဲမွားစြာ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူ 

ေစႏုိင္မည့္အမည္နာမကုိအသံုးျပဳသည္ဟု အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ  

ေကာ္မတီကယူဆလွ်င္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ႏုိင္သည္။ 

(ဂ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း   ႀကီးၾကပ္မွဳ   ေကာ္မတီသည္     အေသးစားေငြေရး 

ေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳသည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ 

(ဃ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္  ေအာက္ပါ  အေျခအေန 

တစ္ရပ္ရပ္   ေပၚေပါက္လွ်င္  သက္ဆိုင္ရာ   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး  အဖြဲ႕အစည္း၏ 

လုပ္ငန္း  လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ကို ရုပ္သိမ္းႏုိင္သည္ -  

(၁) အေသးစား   ေငြေရးေၾကးေရး   အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္   ျပင္ဆင္   သတ္မွတ္သည့္ 

အနည္းဆံုးမတည္ေငြရင္းကုိ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ထည့္၀င္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

(၂) လုပ္ငန္းဆံုးရံွဳးမွဳေၾကာင့္  ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ အနည္းဆံုးမတည္ေငြရင္း  လုိအပ္ 

ခ်က္ကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပည့္မီသည္အထိ ျဖည့္တင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

(၃) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္   စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း    သုိ႔မဟုတ္  စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းခံရျခင္း၊ 

(၄) အျခား  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္   ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း 

ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိအဖြဲ႕အစည္းကို ခြဲျခမ္းဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မူလတရား၀င္ 

ရပ္တည္မွဳ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊ 

(၅) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း    ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္     တိုင္းေဒသႀကီး 

သုိ႔မဟုတ္    ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္   ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ  အေသးစားေငြေရး 

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး   လုပ္ငန္းေကာ္မတီက  ထုတ္ျပန္ထားေသာ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း။ 

(င) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္  အျခား အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး   

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းကို ခြဲျခမ္း ဖြဲ႕စည္း 

ျခင္းျပဳလိုေၾကာင္း   သက္ဆိုင္ရာ   တုိင္းေဒသႀကီး    သို႔မဟုတ္   ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ 

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ  အေသးစားေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး  လုပ္ငန္း 

ေကာ္မတီမွ  တင္ျပလာပါက  ခြင့္ျပဳခ်က္   ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ 

(စ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  ရုံးခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္း 

ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္ျခင္းတုိ႕အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး    

သုိ႔မဟုတ္   ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ  အေသးစားေငြေရး ေၾကးေရး 

လုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး  လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတင္ျပလာပါက အေသးစားေငြေရး 

ေၾကးေရး လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီကခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ 
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ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား 
 

၄။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္- 
 (က) အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ၊ 
 (ခ ) အပ္ေငြလက္ခံျခင္း ၊ 
 (ဂ ) ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႕ျခင္း၊ 
 (ဃ) အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ 
 (င ) ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္း ၊ 
 (စ ) အျခားေငြေရးေၾကးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
 

စာရင္းစစ္ 
 

၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီသည္ စာရင္းစစ္ ခန္႔ထားျခင္းကို 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ -  

(က) အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သေဘာတူသည့္ စာရင္းစစ္ ကုိ ခန္႕ထားရမည္။ 

(ခ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီသည္ အေသးစား ေငြေရး 
ေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းအား စစ္ေဆးရန္ သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားကို စာရင္းစစ္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ 
တာ၀န္ေပးႏိုင္သည္။ အဆုိပါ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္- 
(၁) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္း၏ စာရင္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္ 

စာတမ္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးႏုိင္သည္၊ 
(၂) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစညး္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ 

မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ၊ စီမံခန္႕ခြဲ 
သူမ်ား ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အသင္းသားမ်ားအား ေမးျမန္း 
ႏိုင္သည္။ 

 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း 
 

၆။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုတြင္ အဖြဲ႕၀င္ သံုး ဦး ပါ၀င္ေသာ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ တစ္ရပ္  ထားရိွႏိုင္သည္။ 
 

စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္း 
 

၇။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕ 
အစည္း ၊ ၎အဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔၀င္၊  အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္ ၊    စီမံခန္႔ခြဲသူ ၊  မန္ေနဂ်ာႏွင့္  ၀န္ထမ္းမ်ားက 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္  တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္   ေအာက္ပါ  
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ  ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္- 
 (က) သတိေပးျခင္း၊ 
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(ခ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း၏    လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို    ကန္႔သတ္ 
ခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္    အမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ 

(ဂ) ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ 
(ဃ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး   အဖြဲ႔အစည္းတြင္    တာ၀န္   ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ   ယာယီ 

သုိ႔မဟုတ္     အၿမဲတမ္းရပ္စဲျခင္း၊ 
(င) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။ 

၈။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ႀကီးၾကပ္မွဳ   ေကာ္မတီသည္   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
အဖြဲ႔အစည္းကသာ  ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဥေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖင့္  ဥေဒပါ  ျပဌာန္းခ်က္  တစ္ရပ္ရပ္ကို  ေဖာက္ဖ်က္ေသာ  မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္  သို႔မဟုတ္   တရား၀င္ 
ရပ္တည္မွဳရိွသည့္ အဖြဲ႔အစည္းကို မဆို အထက္အပုိဒ္ ၇ ပါ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ  ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ႏုိင္သည္။ 
 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း 
 

၉။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာ အေသးစား 
ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္း၏  လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္  အနည္းဆုံးလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္  
မညီၫြတ္ေတာ့သည့္  အေျခ အေနသို႔   ေရာက္ရိွေသာေၾကာင့္   ယင္းအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္  
ဆက္သြယ္သူမ်ား၏   အပ္ေငြမ်ားႏွင့္   မတည္  ရန္ပုံေငြတို႔ကို  ဆုံ႐ႈံးေစႏုိင္သည့္   အေျခအေန  
ေပၚေပါက္လွ်င္  ပုံမွန္အေျခအေနသို႔  ျပန္လည္ေရာက္ရိွ ေစရန္အခ်ိန္ ကာလသတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။  
သတ္မွတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း  ပုံမွန္အေျခအေန သို႔   ျပန္လည္ေရာက္ရိွျခင္းမရိွပါက  
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ကို  ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ  
စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္း ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 
 

၁၀။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
အမိန္႔မခ်မွတ္မီ - 

 

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ    သုိ႔မဟုတ္    ၎ေကာ္မတီ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး    သုိ႔မဟုတ္   ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီက ဖြဲ႔စည္းေပးေသာအဖြဲ႔ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ 

(ခ) ထုိသို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းအား 
ခုခံေခ်ပခြင့္ျပဳရ မည္။ 

၁၁။  အထက္အပုိဒ္ ၁၀ ပါ  သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔က   စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း  တင္ျပလာ 
လွ်င္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔  
အစည္းအား  စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေစရန္  အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။ 
ဟ 

၁၂။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ သည္ - 

 

(က) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွခန္႔အပ္၍ျဖစ္ေစ၊  သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ 
သည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္း 
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၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းၿပီးစီးသည္အထိ လႊဲေျပာင္း 
ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ေစနုိင္သည္။ 

(ခ) ယင္းအဖြဲ႔အစည္းက ရရန္ႏွင့္ ေပးရန္ရိွသည္မ်ားကုိ စာရင္းရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
တားျမစ္ခ်က္ 
 

၁၃။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီမွ မည္သည့္အဖြဲ႕၀င္ သို႕မဟုတ္ 
၀န္ထမ္းမွ် မိမိ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွ သိရိွလာသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ စစ္ေဆးေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 
ေၾကညာ ျခင္း မျပဳရ။ 
 

ျပစ္မွဳႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ 
 

၁၄။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီမွ မည္သည့္အဖြဲ႕၀င္သုိ႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္း  
မဆို အထက္အပုိဒ္ ၁၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွဳထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရပါက 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ပုုဒ္မ  ၅၈ ပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ 
 

အေထြေထြ 
 

၁၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕၀င္၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ 
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာမွ ရရိွလာသည့္ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ 
စစ္ေဆး ေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေၾကညာျခင္းျပဳပါကလည္းေကာငး္ ၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္  ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီအေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔မွ အဖြဲ႕၀င္ သုိ႔မဟုတ္ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွ သိရိွလာသည့္ သတင္းအခ်ကအ္လက္ 
မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ စစ္ေဆးေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 
ေၾကညာျခင္းျပဳပါကလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္မရိွဘဲ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕ 
အစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ပါကလည္းေကာင္း၊ တရားစြဲဆိုရာတြင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

၁၆။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီသည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 

 

အခန္း (၂) 

တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
 

ဖြဲ႕စည္းျခင္း 
 

၁၇။ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရး 

ေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကိ ု အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ 

ပုုဒ္မ  ၉ အရ ဖြ႕ဲစည္းရမည္။ 
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လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
 

၁၈။ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရး 

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ အေသးစားေငြေရး 

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ပုုဒ္မ  ၁၀ ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 
 

စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း 
 

၁၉။ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရး 

ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး   လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္  သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားကို  စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား  

အျဖစ္  ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး၍ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စစ္ေဆးေစရမည္။ 
 

တားျမစ္ခ်က္ 
 

၂၀။ တိုင္းေဒသႀကီး  သို႕မဟုတ္  ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ   အေသးစားေငြေရး  
ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ မည္သည့္အဖြဲ႕၀င္ သုိ႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမွ် မိမိ၏ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ  ေဆာင္ရြက္ရာမွ  သိရိွလာသည့္ သတင္း  အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳ  
ခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ စစ္ေဆးေစျခင္း သို႕မဟုတ္ ေၾကညာျခင္း မျပဳရ။ 
 

ျပစ္မွဳႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ 
 

၂၁။ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕၀င္ သို႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ား သည္ 
အထက္အပုိဒ္ ၂၀ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွဳထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရပါက 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ပုုဒ္မ  ၅၈ ပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ 
 

အေထြေထြ 
 

၂၂။ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ လိုအပ္ေသာအမိန္႔ႏွင့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၃) 
 
 

ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း 
 

လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
 

၂၃။ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ - 

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္၍ သက္ဆိုင္ရာ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပျခင္း၊ 

(ခ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ စာရင္းပုံစံမ်ားႏွင့္  
 အစီရင္ခံရမည့္ ပုံစံမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
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(ဂ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး   အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို    ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္    ကြင္းဆင္း 
စစ္ေဆးျခင္း ၊ 

(ဃ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ  အေျခအေနမ်ားကို 
 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊  
(င) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္  သက္ဆုိင္ရာ   အေသးစား 

ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ျခင္း ။  

 

အေထြေထြ 
 
 

၂၄။ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းသည္ ဤဥပေဒအရ  အပ္ႏွင္းထား 
ေသာ  လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ  ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္  ေပၚေပါက္လာသည့္   သို႔မဟုတ္  အေၾကာင္းသင့္ 
ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္  လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း  တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

အခန္း (၄) 
 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
 

၂၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား   အက္ဥပေဒ ၊  သမ၀ါယမအသင္းဥပေဒ ၊   အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း  
ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ -  
 (က) ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွ အဖြဲ႕အစည္း ၊  

(ခ) အစုစပ္လုပ္ငန္း ၊  
(ဂ) ကုမၸဏီ ၊  
(ဃ) သမ၀ါယမအသင္း ၊  
(င) ဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ 

စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕ ႏွင့္ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း 
 

၂၆။ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳမီ ေအာက္ပါတို႔ကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထား 
ရမည္္- 
 (က) သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း  ေရးဆြဲထားရမည္ ၊ 
 (ခ) စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕ကို  ဖြဲ႕စည္း၍   သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း ၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ   စီမံခန္႔ခြဲ  

ရမည္ ၊ 
(ဂ) စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 

က သတ္မွတ္္ထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္မည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ 
ျပည့္စုံရမည္။ 

၂၇။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕သည္  မိမိကိုယ္စား  ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ 
မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို လႊဲအပ္ႏုိင္သည္။ 
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၂၈။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕သည္  စာရင္းစစ္ေကာ္မတီအား ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေစရန္ကၽြမ္းက်င္သူပုဂၢိဳလ္ကို ခန္႔ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။ 
၂၉။ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို  ျပင္ဆင္လိုပါက သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ 
တင္ျပ၍ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွ ၿပီးမွသာ 
ျပင္ဆင္ရမည္ ။ 
 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 
 

၃၀။ ေအာက္ပါ အမ်ိဳးအစားအတိုင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္- 
(က) အပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳသည့္အဖြဲ႕အစည္း။ အပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳသည့္ အေသးစား 

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ အမ်ားျပည္သူထံမွ အပ္ေငြမဟုတ္ေသာ  အျခားနည္း 
ျဖင့္ စုစည္းရရိွသည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြရယူသည့္ အခါတိုင္း  အသင္းသားမ်ား 
က  မျဖစ္မေန စုေဆာင္းရသည့္   စုေဆာင္းေငြမ်ားျဖင့္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပး 
ျခင္းကို  ေဆာင္ရြက္ေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းကုိဆုိသည္။ 

(ခ) အပ္ေငြလက္ခံသည့္အဖြဲ႕အစည္း။  အပ္ေငြလက္ခံသည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕ 
အစည္းသည္   အမ်ားျပည္သူထံမွ အပ္ေငြမဟုတ္ေသာ  အျခားနည္းျဖင့္  စုစည္းရရိွသည့္  
ရန္ပုံေငြ၊ အေသးစားေခ်းေငြရယူသည့္ အခါတိုင္း အသင္းသားမ်ားက မျဖစ္မေန စုေဆာင္း 
ရသည့္စုေဆာင္းေငြႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းသည့္ အပ္ေငြမ်ားျဖင့္ အေသးစား  
ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကုိ  ေဆာင္ရြက္ေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း  
ကုိဆိုသည္။ 

 

လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 
 
 

၃၁။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား  
လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္- 
 (က) အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ၊ 
 (ခ ) အပ္ေငြလက္ခံျခင္း ၊ 
 (ဂ ) ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႕ျခင္း၊ 
 (ဃ) အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ 
 (င ) ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္း ၊ 
 (စ ) အျခားေငြေရးေၾကးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ 
၃၂။ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ - 

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ 
ခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာပါပုံစံ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ့လာခ်က္ကို ပူးတြဲလ်က္  
သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။  
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(ခ) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရ။ 
(ဂ) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လုိင္စင္ရရိွသည့္ 

ေန႔မွ ေျခာက္လ အတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ရမည္။ 
(ဃ) ဥပေဒမျပဌာန္းမီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားသည္ ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ ေန႔မွ သုံးလ အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လုိင္စင္ 
ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

 

မတည္ေငြရင္း 
၃၃။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လို 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက 
သတ္မွတ္သည့္ အနည္းဆံုးထည့္၀င္ရမည့္ မတည္ေငြရင္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
၃၄။ မတည္ေငြရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ -  

(က) အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ 
အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လို သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
အနည္းဆံုးထည့္၀င္ရမည့္ မတည္ေငြရင္းကို ထားရိွရမည္။ မတည္ေငြရင္းကုိ ေငြသားျဖင့္ 
ေပးသြင္းရမည္။ အျခားဘဏ္တစ္ခုခုမွလည္း ေငြေပးအမိန္႔ျဖင့္ ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) အဆိုပါမတည္ေငြရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးသုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ 
အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ရိွ  ျမန္မာ့အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး 
ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း၏  ေငြစာရင္းသို႔   ေပးသြင္းရမည္။   

(ဂ) ေပးသြင္းထားေသာ ထည့္၀င္ၿပီး   မတည္ေငြရင္းကို အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း   
ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက လုိင္စင္ထုတ္ေပးမွဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြကၿ္ပီးမွသာ ျပန္လည္  
ထုတ္ယူခြင့္ရိွသည္။ 

(ဃ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းသည္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္ သီးသန္႔  
ေငြမ်ား ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ မတည္ေငြရင္းပမာဏ ကုိ တိုးျမွင့္ႏုိင္သည္။ 

(င) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး  အဖြဲ႕အစည္းသည္  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလပ္ုငန္း  
ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အသားတင္အျမတ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ကုိ 
အေထြေထြသီးသန္႕ေငြစာရင္းတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းထားရမည္။ ထုိသို႔ ထည့္သြင္းျခင္း ကုိ 
ထည့္၀င္ၿပီး မတည္ေငြရင္း၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရ မည္။ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ သီးျခား 
ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးသန္႔ေငြမ်ား ကုိထားရိွရမည္။ ထို႕ျပင္ မိမိတုိ႕အစီအစဥ္ 
ျဖင့္လည္း သီးသန္႔ေငြမ်ား ထပ္မံထားရိွႏိုင္သည္။ 

 

အတုိးႏွဳန္းမ်ား 
 

၃၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပးသည့္အပ္ေငြႏွင့္ 
ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ အတိုးႏွဳန္းမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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၀န္ေဆာင္ခမ်ား 
 

၃၆။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေအာက္ပါ 
၀န္ေဆာင္ခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္ - 

(က) ရုံးခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္ျခင္းတို႔အတြက္ 
ေပးေဆာင္ရမည့္ ၀န္ေဆာင္ခ၊ 

(ခ) လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ၀န္ေဆာင္ခ၊ 
 

လုိင္စင္ေၾကး 
 

၃၇။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေအာက္ပါ 
လုိင္စင္ေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္ - 

(က) ကနဦးလုိင္စင္ေၾကး ။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ 
လုိင္စင္ရရိွၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း သတ္မွတ္လိုင္စင္ေၾကးကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

(ခ) ႏွစ္စဥ္လုိင္စင္ေၾကး ။ ဘ႑ာႏွစ္၏ ဧၿပီလတြင္ သတ္မွတ္ႏွဳန္းထားအတိုင္း ေပးေဆာင္ 
ရမည္။ 

(ဂ) ထည့္၀င္ၿပီးမတည္ေငြရင္းကုိ တိုးျမွင့္ပါက တိုးျမွင့္သည့္ ေငြပမာဏအေပၚ သတ္မွတ္သည့္ 
လုိင္စင္ေၾကး။ 

 

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း 
 

၃၈။ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ - 
 (က) ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ေခ်းေငြကို မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ရယူရမည္၊ 
 (ခ) ေငြေခ်းယူသူႏွင့္ အာမခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကတိ၀န္ခံခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားယူရမည္၊ 

(ဂ) ေခ်းေငြရယူမည့္သူကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ စုေပါင္း 
ဆုံးျဖတ္သည့္ ကိစၥျဖစ္ပါက အဆိုပါကိစၥအား သေဘာတူညီသည့္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္း 
ရယူရမည္။ 

၃၉။ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ လုပ္ငန္းေရရွည္ တည္တ့ံေရးအတြက္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ။ 
 

အျခားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ား 
 

၄၀။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိုအခ်ိန္မွန္ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ - 
 (က) အပ္ေငြ၊ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ၊ 

(ခ) အတိုးႏွဳန္းႏွင့္တြက္ခ်က္ပုံမ်ားကို ဆက္သြယ္သူမ်ား သိရိွရန္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္အပုိင္းအျခားႏွင့္ အသံုးျပဳရ 
မည့္ ပုံစံမ်ားႏွင့္အညီ အခ်ိန္မွန္ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ 
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၄၁။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ အျခား 
ပုဂၢိဳလ္အတြက္လည္းေကာင္း၊ မမွ်တသည့္ အခြင့္အလမ္းရရိွေစမည့္ မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို 
မျပဳလုပ္ရ။ 
၄၂။ တရားမ၀င္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ရရိွသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
အား လုိက္နာရမည္။ 
၄၃။ ျမန္မာ့အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးႀကးီၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း (ရုံးခ်ဳပ္) မွ အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ထားရိွရမည့္ စာရင္းပုံစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳအစီရင္ခံစာပုံစံမ်ား 
ကုိ သတ္မွတ္ေပးသည့္ပုံစံမ်ားအတိုင္း ထားရိွရမည္။ 
၄၄။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳအစီရင္ခံစာမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။ 
 

စာရင္းစစ္ခန္႔ထားျခင္း 
 

၄၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳ 
ေကာ္မတီက သေဘာတူသည့္ စာရင္းစစ္ကိုခန္႔ထားရမည္။ ၄င္းစာရင္းစစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းစစ္စံ 
မ်ားႏွင့္အညီ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး လက္က်န္ရွင္းတမ္း ၊ အရံွဳးအျမတ္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စစ္ေဆး 
ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုျခင္း၊ ရွင္းတမ္းမ်ားသည္ အဆုိပါလုပ္ငန္း၏ အေျခအေနမွန္ကုိ လံုေလာက္ 
ေလ်ာ္ကန္စြာေဖာ္ျပျခင္းရိွ၊မရိွႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနခုိင္မာမွဳရိွ၊ မရိွ တုိ႕ကုိ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ 
သုံးသပ္တင္ျပျခင္း၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ဆုံးရံွဳးမွဳျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စာရင္းမ်ား၏ 
ခၽြတ္ယြင္းမွဳ ၊ လုိအပ္မွဳမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း 
 

၄၆။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳ 
ေကာ္မတီ၏   ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိရမည္။   စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ  
သည္ - 

(က) သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 
က ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ ၊ မရိွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳရမည္။ 

(ခ) စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပသင့္သည္ဟု ယူဆေသာ ကိစၥမ်ားကို တင္ျပရမည္။ 
(ဂ) စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေတာင္ခံလာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မိမိ၏ထင္ျမင္ 

ယူဆခ်က္ကို ေပးရမည္။ 
(ဃ) စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ သာမန္အားျဖင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရမည္။ 
(င) စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕က လုိအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီသည္ အထူး 

အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရမည္။ 
(စ) ပုံမွန္အစည္းအေ၀းႏွင့္ အထူးအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္ အားလံုး 

တက္ရာက္ရမည့္အျပင္ ဆႏၵမဲေပးရန္လည္း ပ်က္ကြက္ျခင္းမရိွေစရ။ 
(ဆ) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစု၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ ခ်မွတ္ရမည္။ 
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စာရင္းအစစ္ေဆးခံျခင္း 
 

၄၇။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳ 

ေကာ္မတီက ခန္႔ထားသည့္စာရင္းစစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ 

ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔မွ 

တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား၏ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကို ခံရမည္။ 
 

စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းအရအေရးယူျခင္း 
 

၄၈။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႔၀င္၊  အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္ ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူ ၊  မန္ေနဂ်ာ  

ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုခုကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေအာက္ပါ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ   

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ - 

 (က) သတိေပးျခင္း၊ 

(ခ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ အမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ 

(ဂ) ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ 

(ဃ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ယာယီ သို႔မဟုတ္     

အၿမဲတမ္းရပ္စဲျခင္း၊ 

(င) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။ 

၄၉။ အေရးယူခံရသူသည္ ခုခံကာကြယ္ခြင့္ရိွသည္။ 

၅၀။ အေရးယူခံရသူသည္ ခ်မွတ္ေသာျပစ္ဒဏ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမိန္႔စာလက္ခံရရိွသည္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း    

၃၀  အတြင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ အယူခံခြင့္ရိွ 

သည္။ 
 

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရုပ္သိမ္းျခင္း 
 

၅၁။ ေအာက္ပါ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရမည္ -  

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အနည္းဆံုး  

မတည္ေငြရင္းကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္းထည့္၀င္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

(ခ) လုပ္ငန္းဆံုးရံွဳးမွဳေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ အနည္းဆံုး မတည္ေငြရင္း လိုအပ္ခ်က္ကို  

 သတ္မွတ္ကာလအတြင္းျပည့္မီသည္ထိ ျဖည့္တင္းရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း ၊  

(ဂ) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္း 

ခံရျခင္း ၊ 

(ဃ) အျခားအေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 

ေစ၊မိမိအဖြဲ႕အစည္းကိုခြဲျခမ္းဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တရား၀င္ရပ္တည္မွဳေပ်ာက္ကြယ္ 

သြားျခင္း၊ 
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(င) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး 

သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 

လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔က ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း။ 
 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း 
 

၅၂။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ 

ေပၚခဲ့လွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည္ - 

 (က) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အနည္းဆံုးလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ မညီညြတ္ေတာ့သည့္ အေျခအေန၊ 

 (ခ) ယင္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္သူမ်ား၏ အပ္ေငြမ်ားႏွင့္ မတည္ရန္ပုံေငြတုိ႔ကို ဆံုးရံွဳးႏုိင္  

ေသာအေျခအေန။ 
 

၅၃။ ထုိသို႔ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳမီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ 

ေကာ္မတီ   သို႕မဟုတ္    အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း   ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏    ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 

သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစား 

ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းေပးေသာအဖြဲ႕ျဖင့္စုံစမ္းစစ္ေဆး 

ျခင္းခံရမည္။ ထုိသို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာအေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း အေန 

ျဖင့္ ခုခံေခ်ပခြင့္ရိွသည္။ 
 

တားျမစ္ခ်က္ 
 
 

၅၄။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕၀င္၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္စာရင္းစစ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ 

ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ စစ္ေဆးေစျခင္း ၊ ေၾကညာျခင္း မျပဳရ။ 

၅၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ 

လုိင္စင္မရိွဘဲ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏  လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းမျပဳရ။ 
 

ျပစ္မွဳႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ 
 

၅၆။ အထက္အပုိဒ္ ၅၄ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 

လုပ္ငန္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ 

၅၇။ အထက္အပုိဒ္ ၅၅ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 

လုပ္ငန္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ အရ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ 
 

အေထြေထြ 
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၅၈။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ကုိယ္ပိုင္အမွတ္္တံဆိပ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ ဆက္ခံေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ၊ တရားစြဲဆိုႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ တရားစြဲခံႏိုင္ခြင့္မ်ား ရိွသည္။ 

၅၉။ မွတ္ပုံတင္အက္ဥပေဒတြင္ မည္သုိ႕ပင္ပါရိွေစကာမူ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းက 

ထုတ္ေပးေသာ အေသးစားေခ်းေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမွ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသည့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွလည္း ကင္းလြတ္ 

ခြင့္ရိွသည္။ 

၆၀။ အခြန္စည္းၾကပ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
 
          လွထြန္း 
          ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
            ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန 
စာအမွတ္ ၊ ဘခ -  ၁ / ၂၇၄ ( ၄၃၅၄ /၂၀၁၁ ) 
ရက္  စြဲ   ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ  ၂၃ ရက္ 
 

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလံုး 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလံုး 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရံုး 
လႊတ္ေတာ္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံး 
ျပညေ္ထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး 
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ရုံး 
တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕အားလံုး 
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး   
ပုံႏိွပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္းအပုိင္း(၁)တြင္ထည့္သြင္းေၾကညာေပးပါရန္ 
လုပ္ငန္း 
          အမိန္႔အရ 
 
          (မင္းထြဋ္) 
          ရုံးအဖြဲ႕မွဴး 
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အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
 

ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊၁/၂၀၁၁ 
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁ 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ 
( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ) 

 
၁။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံး၍ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ ဤ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁ ကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။  
 

၂။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား 
အက္ဥပေဒ ၊ သမ၀ါယမအသင္း ဥပေဒ ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒ 
တစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္မွသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ လုိင္စင ္
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရိွသည္။ 
 

၃။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္ကုိ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ 
ႏွင့္  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ 
တစ္ဆင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသုိ႕ သတ္မွတ္ပုံစံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရ 
မည္။ 
 

၄။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံပါ ျဖည့္စြက္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာခ်က္တုိ႕ကို စိစစ္သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရရိွသည့္ေန႕မွ 
ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း  ေဆာင္ရြက္မည္။ 
 

၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒပုဒ္မ ၇ ၊ ပုဒ္မခြဲ(စ) (ဆ) ၊ ပုဒ္မ ၈ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ  
၄ - ၈ -၂၀၁၁ ရက္ေန႕တြင္    က်င္းပျပဳလုပ္သည့္   ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း   အမွတ္စဥ္    
(၁၆/၂၀၁၁) သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
အနည္းဆံုး ထားရိွရမည့္ မတည္ေငြရင္း ၊ အတုိးႏွဳန္း ၊ လုိင္စင္ေၾကး ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္မ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္လိုက္သည္- 
 

 (က) မတည္ေငြရင္း 
  (၁) အပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ။  က်ပ္ ၁၅ သ န္း ၊ 
  (၂) အပ္ေငြလက္ခံသည့္အဖြဲ႕အစည္း ။  က်ပ္ ၃၀ သန္း ။ 
   ( မွတ္ခ်က္ ။လက္ရိွဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာသမ၀ါယမအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ 

  မတည္ေငြရင္းႏွင့္  ပတ္သက္၍  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း   ႀကီးၾကပ္မွဳ  
ေကာ္မတီမွ အထူးကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။) 
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 (ခ) အတုိုးႏွဳန္း 
(၁) အေသးစားေခ်းေငြအေပၚ အတိုးႏွဳန္းအား က်ပ္ ၁၀၀ တစ္လလွ်င္ ၂.၅၀ က်ပ္ ၊ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၀ က်ပ္ ႏွဳန္းထက္ မမ်ားရ။ 
(၂) အပ္ေငြ/စုေဆာင္းေငြအေပၚ အတုိးႏွဳန္းအား က်ပ္ ၁၀၀ တစ္လလွ်င္ ၁.၂၅ က်ပ္ ၊ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ ႏွဳန္းထက္ မနည္းရ။ 
 (ဂ) ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ 

(၁) ရုံးခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္ျခင္းတုိ႕ 
အတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ 

 ( မွတ္ ခ်က္ ။  ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္  ေပးေဆာင္     
           ရန္မလိုဟု  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက   သတ္မွတ္ေသာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္   
           သုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ ေပးေဆာင္ရန္ မလုိပါ။) 
(၂) လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား (အပ္ေငြလက္ခံျခင္း မျပဳသည့္အဖြဲ႕အစည္း/အပ္ေငြလက္ခံ 

သည့္အဖြဲ႕အစည္း) ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ က်ပ္ 
၅၀၀၀၀။ 

 (ဃ) လုိင္စင္ေၾကး 
(၁) ကနဦးလုိင္စင္ေၾကး ။  လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ရရိွသည့္ေန႕မွစ၍ ၁၅ 

ရက္အတြင္း ထည့္၀င္ၿပီး မတည္ေငြရင္း၏ ၀.၁ ရာခိုင္ႏွွဳန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ 
ေငြပမာဏ ကုိ ေပးသြင္းရမည္။ 

(၂) တုိးျမွင့္ထည့္၀င္သည့္မတည္ေငြရင္းအေပၚ ေပးေဆာင္ရမည့္လိုင္စင္ေၾကး ။  မိမိ 
ထည့္၀င္ၿပီး မတည္ေငြရင္းကုိ တိုးျမွင့္ပါက တုိးျမွင့္သည့္ေငြပမာဏ၏ ၀.၁ 
ရာခိုင္ႏွဳန္းကုိ ထပ္မံေပးသြင္းရမည္။   

(၃) ႏွစ္စဥ္လိုင္စင္ေၾကး ။  ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ဧၿပီလတြင္ ထည့္၀င္ၿပီး မတည္ေငြ 
ရင္း၏ ၀.၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏကုိ ေပးသြင္းရမည္။ 

 

၆။ အထက္ပါ  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေစ်းကြက္ အေျခအေနႏွင့္အညီ လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ 
သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
 
                                                                                           လွထြန္း 
                                                                                            ဥကၠဌ 
                                                            အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
စာအမွတ္ ၊   ကက  -   ၁ /  ၆ (  ၁  / ၂၀၁၁  ) 
ရက္    စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ  ၂၃  ရက္ 
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ျဖန္႕ေ၀ျခင္း 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလံုး 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလံုး 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး 
လႊတ္ေတာ္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံး 
ျပညေ္ထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး 
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ရုံး 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အားလံုး 
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး        ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္း အပိုင္း (၁) တြင္ ထည့္သြင္း 
ပုံႏိွပ္ေရးႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း    ေၾကညာေပးပါရန္ 
 
 
                                                                      အမိန္႕အရ 
 
 
                                                                                     (ထိန္လင္း) 
                                                                                    အတြင္းေရးမွဴး 
                                                        အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
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အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
 

ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ ၂ / ၂၀၁၁ 
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 

ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ ၂/၂၀၁၁ 
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ 

( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ   ၂၃ ရက္ ) 
 

၁။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံး၍ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ ဤ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ ၂/၂၀၁၁ ကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။  
 

၂။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသံုးျပဳရမည့္ 
ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္လိုက္သည္- 

(က) အမ္အက္ဖ္အိုင္(စ္) -၀၁ ပုံစံ  ။   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ၎ 
ပုံစံအား အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္- 

 (၁) လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိင္စင္ စတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ 
(၂) လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ျခင္း(အပ္ေငြလက္ခံျခင္း မျပဳသည့္အဖြဲ႕ 

အစည္း/အပ္ေငြလက္ခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္း) ၊ 
(၃) အျခားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္း သို႕မဟုတ္ မိမိအဖြဲ႕ 

အစည္းအား ခြဲျခမ္းဖြဲ႕စည္းျခင္း ၊ 
(၄) ဥပေဒမျပ႒ာန္းမီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္လိုပါက လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ 
(ခ ) အမ္အက္ဖ္အိုင္(စ) -၀၂ ပုံစံ  ။   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

ရုံးခြဲမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္ျခင္းတုိ႕အတြက္  
ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။ 

 

၃။ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွသည့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအနက္ ေလာေလာဆယ္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကုိ 
စနစ္တက် ကြပ္ကရဲန္ အေျခအေနမေပးေသးသျဖင့္ ဘဏ္မ်ားမွအပ  သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္း 
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွအဖြဲ႕အစည္း ၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း ၊ ကုမၸဏီ ၊ သမ၀ါယမအသင္း ၊ 
ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကုိ 
လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည္။ 
 

၄။ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ အရ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ျဖင့္ အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ၊ အပ္ေငြလက္ခံျခင္း ၊ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႕ျခင္း ၊ 
အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္း ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္းႏွင့္ အျခားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း 
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မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ိဳး ကိုသာ လုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ 
ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္- 
 (က) အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ၊ 
 (ခ) အပ္ေငြလက္ခံျခင္း ။ 
 

၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီး 
သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ဘဲ တစ္ခုထက္ပို၍ လုပ္ကုိင္လိုပါက 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသို႕ တုိက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ထိုသုိ႕ 
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ 
မ်ားရယူ၍ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္  
လုိင္စင္တစ္ခုသာ ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 
 

၆။ ဥပေဒမျပ႒ာန္းမီ လက္ရိွလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္  မတည္ေငြကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရင္းဇယား ၊ အေထာက္အထားမ်ားခုိင္လံုစြာ 
တင္ျပရမည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းဇယား ၊ အေထာက္အထားမ်ားခိုင္လံုေၾကာင္း 
သက္ဆိုင္ရာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 
 

၇။ စာပိုဒ္ (၂) ပါ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ နမူနာမ်ားမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) 
တို႕ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
                                                                                          လွထြန္း 
                                                                                            ဥကၠ႒ 
                                                            အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
စာအမွတ္ ၊   ကက  -   ၁ /  ၆ (  ၂  / ၂၀၁၁  ) 
ရက္    စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ  ၂၃  ရက္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

ျဖန္႕ေ၀ျခင္း 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလံုး 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလံုး 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး 
လႊတ္ေတာ္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး 
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး 
ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ရုံး 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အားလံုး 
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး        ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္း အပိုင္း (၁) တြင္ ထည့္သြင္း 
ပုံႏိွပ္ေရးႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း    ေၾကညာေပးပါရန္ 
 
 
                                                                      အမိန္႕အရ 
 
 
 
                                                                                      (ထိန္လင္း) 
                                                                                    အတြင္းေရးမွဴး 
                                                        အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
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                                                                                               ေနာက္ဆက္တြြဲ(က) 
အမ္အက္ဖ္အိုင္(စ္) - ၀၁ ပုံစံ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ 

 

ဥကၠ႒ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
ရုံးအမွတ္ (၂၆) ၊ ေနျပည္ေတာ္ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
 

                                                                                              ရက္စြဲ  ၊ 
 ကၽြန္ေတာ္ / ကၽြန္မ၏ ------------------------------------------------------------------------  သည္ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းတြင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုပါ 
သျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ကုိ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။ပူးတြဲပါ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တင္ျပအပ္ပါသည္။ 
 

                                                                                          ေလးစားစြာျဖင့္ 
 

 
 

                                                                         လက္မွတ္    -------------------------------              
                                                   အမည္       ------------------------------- 
                                                                             ရာထူး        ------------------------------- 
                                        ကုမၸဏီ/အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းအမည္       ------------------------------- 
 
၁။ အမည္ ၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာ  -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
၂။ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအႀကီးအကဲ၏အမည္ ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၃။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ (ၿမိဳ႕နယ္ /ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု/ေက်းရြာ)-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
၄။ ရုံးခ်ဳပ္တည္ေနရာ -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
၅။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား  --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၆။ လုပ္ငန္းအားႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ၾကပ္မတ္ျခင္းစနစ္ ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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၇။ ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ငန္း၏ထည့္၀င္ၿပီးမတည္ေငြရင္း --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၈။ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ား (သုိ႕မဟုတ္ )ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မွဳဆုိင္ရာစာရြက္ 
စာတမ္းမ်ား --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၉။ တင္ျပရမည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ့လာခ်က္စာတမ္းတစ္ေစာင္ --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
၁၀။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနတုိ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား (လုပ္ငန္းမတညေ္ငြက်ပ္ /ေဒၚလာ/အလွဴေငြ/ေထာက္ပ့ံေငြ) --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
၁၁။ ျပည္ပတြင္ တည္ေထာင္ေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါက- 
 (က) ပင္မအဖြဲ႕အစည္း၏အမည္    --------------------------------------------------------------- 
 (ခ ) တည္ေထာင္ေသာရက္စြဲႏွင့္ေနရာ ---------------------------------------------------------- 

(ဂ ) ႏိုင္ငံသား(သုိ႕မဟုတ္) ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားဦးေရ ၊ ယင္းတို႕၏ 
အစုရွယ္ယာအေရအတြက္  ---------------------------------------------------------------- 

(ဃ) ရုံးခ်ဳပ္တည္ေနရာ --------------------------------------------------------------------------- 
(င ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းပင္မတည္ေနရာ -------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
(စ ) မတည္ေငြရင္းပမာဏႏွင့္ ယင္းပမာဏတြင္ ထည့္၀င္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား အေရ 

အတြက္ ------------------------------------------------------------------------------------- 
(ဆ) အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုထက္ ပိုမိုခြင့္ျပဳလွ်င္ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီကုိ 

ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ယင္းတုိ႕၏ ပိုင္ခြင့္မ်ား ၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ဇ ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႕  ယူေဆာင္လာေသာ / ယူေဆာင္လာမည့္ 
မတည္ေငြရင္း ပမာဏ --------------------------------------------------------------------- 

(စ်) မဲေပးႏုိင္သည့္အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလုိက္ အစု 
ရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္မ်ားအၾကားတြင္ ခြဲျခားခ်က္ရိွလွ်င္ ေဖာ္ျပရန္ ------------------------------- 

 (ည) စာရင္းစစ္က စစ္ေဆးၿပီးေသာ ရုံးခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ အရံွဳး   အျမတ္  
စာရင္း  -------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၂။ လုပ္ငန္းမစတင္မီ ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏ အပါအ၀င္ ကနဦးမတည္ေငြရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဥပေဒအရလိုက္နာရန္ ၀န္ခံခ်က္မ်ား ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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                                                                                                         ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ) 
                                                                                               အမ္အက္ဖ္အိုင္(စ္) -၀၂ ပံုစံ 
 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 
ရုံးခြဲမ်ား တည္ေထာင္ရန္ /လုပ္ငန္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရန္/ လုပ္ငန္းပိတ္ရန္  

ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ 
 

ဥကၠ႒ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
ရုံးအမွတ္ (၂၆) ၊ ေနျပည္ေတာ္ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
 
                                                                                                  ရက္စြဲ  ၊ 
 ကၽြန္ေတာ္ /ကၽြန္မ၏  ------------------------  သည္ ရုံးခြဲမ်ား တည္ေထာင္/လုပ္ငန္းေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္း/ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းလုိပါ၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။ပူးတြဲပါ လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။ 
 
                                                                                          ေလးစားစြာျဖင့္ 
 
 
                                                                         လက္မွတ္    -------------------------------              
                                                   အမည္       ------------------------------- 
                                                                             ရာထူး        ------------------------------- 
                                        ကုမၸဏီ/အဖြဲ႕အစည္း/လုပ္ငန္းအမည္       ------------------------------- 
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၁။ အမည္ ၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာ  -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
၂။ လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္သည့္ေနရာႏွင့္ ရုံးခ်ဳပ္တည္ေနရာ -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
၃။ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ရက္စြဲ (ယခင္ကေလွ်ာက္ထားခ့ဲဘူးလွ်င္ အခ်က္အလက္မ်ား 
တင္ျပရန္) ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၄။ ေလွ်ာက္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအႀကီးအကဲ၏ အမည္ ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ၊ လုပ္ငန္း 
အေတြ႕အႀကံဳ ၊ အသက္ႏွင့္လစာ ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၅။ လုပ္ငန္း၏လက္ရိွရုံးမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ရုံးခြဲမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၆။ အဆုိျပဳသည့္ရုံး၏တည္ေနရာ -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
၇။ လုပ္ငန္းေနရာအသစ္ဖြင့္လွစ္လုိသည့္အေၾကာင္းမ်ား (အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္ ) --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၈။ အဆုိျပဳေလွ်ာက္ထားေသာ ရုံးအား ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ၾကပ္မတ္ျခင္းစနစ္  ----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၉။ အဆုိျပဳေလွ်ာက္ထားေသာရံုး၏ ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္ အနည္းဆံုး ခန္႕မွန္း 
၀င္ေငြ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
၁၀။ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း 
 

ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊၁/၂၀၁၁ 
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ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန 

ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း 
ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ ၁/၂၀၁၁ 

၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ 
( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ  ၂၃  ရက္ ) 

 
 

၁။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္ စာရင္းပုံစံမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာပုံစံအား ေအာက္ပါ 
အတုိင္း သတ္မွတ္လိုက္သည္- 
 

 (က) စာရင္းပုံစံမ်ား 
  (၁) အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ ငစရ(၁) 
  (၂) ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိးအဖြဲ႕ငယ္မ်ား(၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား) ငစရ(၂) 
   ဖြ႕ဲစည္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း 
  (၃) အဖြဲ႕၀င္မွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ(၃) 
  (၄) ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာ ငစရ(၄) 
  (၅) ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ငစရ(၅) 
  (၆) ေန႕စဥ္ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ(၆) 
  (၇) အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္း၏ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ ငစရ(၇) 
  (၈) ေခ်းေငြ ၊ အတုိုးေငြ ၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားေပးသြင္းျခင္း ငစရ(၈) 
   မွတ္တမ္းစာရင္း 
  (၉) ေန႕စဥ္ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ(၉) 
  (၁၀) ေငြရ/ေငြေပးေျပစာ ငစရ(၁၀) 
  (၁၁) ပရိေဘာဂမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ(၁၁) 
  (၁၂) လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းကိရိယာမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ(၁၂) 
  (၁၃) ေငြစာရင္း ငစရ(၁၃) 
  (၁၄) အေထြေထြလယ္ဂ်ာ ငစရ(၁၄) 
  (၁၅) ဂ်ာနယ္မွတ္တမ္း ငစရ(၁၅) 
  (၁၆) အစမ္းရွင္းတမ္း ငစရ(၁၆) 
  (၁၇) အရံွဳး အျမတ္စာရင္း ငစရ(၁၇) 
  (၁၈) လက္က်န္ရွင္းတမ္း ငစရ(၁၈) 
  (၁၉) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း ငစရ(၁၉) 
 

 (ခ) လစဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳအစီရင္ခံစာ အစရ(၁) 
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၂။ သတ္မွတ္ထားသည့္ စာရင္းပုံစံမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာပုံစံမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ(က) ပါအတုိင္း 
ျဖစ္သည္။ 
 
 

          (ထိန္လင္း) 
                                                                               ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
                                                    ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း 
စာအမွတ္၊ ငကစ (ေငြေရးေၾကးေရး) / ၁ / ၂၀၁၁-၂၀၁၂  
ရက္ စြဲ   ၊ ၂၀၁၁  ခုႏွစ္ ၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၂၃   ရက္ 
 
ျဖန္႕ေ၀ျခင္း 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေးရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလံုး 
တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
ဥကၠ႒ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာဗ္ဟိုဘဏ္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ျမန္မာ့ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီီးၾကပ္ 
စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း၊လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာရံုး 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး 
ရုံးလက္ခံ 
ေမွ်ာစာ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က) 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ထားရိွရမည့္စာရင္းပုံစံမ်ားႏွင့္အစီရင္ခံစာပုံစံ 

 

စာရင္းပုံစံမ်ား 
 

၁။ အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ငစရ (၁)  ။  အဖြ႕ဲ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမွာ ေငြေခ်းလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ 
အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပုံစံ ျဖစ္ပါသည္။အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လိုသူသည္ မိမိလက္ေရးျဖင့္ 
ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ပါသည္။စာမတတ္ပါက ဘယ္ဘက္ 
လက္မျဖင့္ လက္ေဗြ ႏိွပ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္တြင္ 
ေနထုိင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားအျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ 
တို႕ကုိ တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ တို႕ကုိ ပူးတြဲ၍ စနစ္တက် ဖိုင္တြဲၿပီး သိမ္းဆည္းထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၂။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးအဖြဲ႕ငယ္မ်ား(၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား) ဖြဲ႕စည္းျခင္း မွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၂) ။ 
ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား (၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား) ဖြဲ႕စည္းျခင္း မွတ္တမ္းစာရင္းမွာ  အဖြဲ႕၀င္မ်ား 
အေနျဖင့္ စိတ္တူဆႏၵတူ အခ်င္းခ်င္း စုစည္းရုိင္းပင္းကူညီၿပီး တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အာမခံႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ငါး 
ဦးပါ၀င္သည့္ ကုိယ့္အားကိုယ္ကိုး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား (၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား) ကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 
စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ 
၃။ အဖြဲ႕၀င္မွတ္္တမ္းစာရင္း ငစရ (၃) ။ အဖြဲ႕၀င္မွတ္တမ္းစာရင္းမွာ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္း၏ ကုိယ္ေရး 
သမုိင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပဳစုထားေသာ မွတ္တမ္းစာရင္းျဖစ္ပါသည္။ 
၄။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာ ငစရ (၄)  ။   ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမွာ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရ 
မည့္ပုံစံျဖစ္ၿပီး အဆုိပါပုံစံကုိ ေခ်းေငြရယူလိုေသာပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိလက္ေရးျဖင့္ ျဖည့္စြကရ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ပါသည္။စာမတတ္ပါက ဘယ္ဘက္ လက္မျဖင့္ လက္ေဗြ ႏိွပ္ေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြ 
ထုတ္ေခ်းရာတြင္ တာ၀န္ခံ ၊ စည္းရုံးေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းကုိင္တုိ႕ သံုးဦးပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ 
ခ်ကျ္ဖင့္ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အရ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကိုလည္း ပုံစံတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
၅။ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ငစရ (၅)  ။  ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မွာ ေခ်းယူလုိေသာ အဖြဲ႕၀င္အေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိရမည့္ 
စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ၎ပုံစံကုိလည္း မိမိ၏ဗဟုိအဖြဲ႕မွ ပုံႏိွပ္ေပးပါမည္။ေခ်းေငြလက္ခံသူအေနျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး စာမတတ္ပါက ဘယ္ဘက္ လက္မျဖင့္ လက္ေဗြ ႏိွပ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေခ်းေငြလက္ခံေသာ အဖြဲ႕၀င္ပါ၀င္သည့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိး အဖြဲ႕ငယ္ (၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕)၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား 
အေနျဖင့္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးရန္လုိအပ္သကဲ့သုိ႕ ၎တုိ႕၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တာ၀န္ခံအေနျဖင့္ ေငြ 
ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
၆။ ေန႕စဥ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း မွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၆) ။  ေန႕စဥ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း 
မွတ္တမ္းစာရင္းမွာ ရက္စြဲအလုိက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းကုိ ေရးသြင္းရန္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြရယူေသာ အဖြ႕ဲ၀င္  
အား  ကုိယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထုိးေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။  အမွန္တကယ္  ေငြသားထုတ္ေခ်းသည့္  ပုဂၢိဳလ္  
မ်ားကုိသာ စာရင္းေရးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။  အမွန္တကယ ္ ေငြသား ထုတ္မေခ်းဘဲ  တစ္ဦးတည္းကသာ  
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ထုတ္ယူလိမ္လည္ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္ ပုံစံပါ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ အဖြဲ႕၀င္ 
မ်ား မ်ားျပားေစလိုသည့္သေဘာျဖင့္ ဟန္ျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၇။ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္း၏ ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ ငစရ (၇) ။ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္း၏ ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ 
တြင္ စုေဆာင္းေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္း ၊ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းေငြလက္က်န္ က်န္ရိွမွဳ 
ကိုလည္းေကာင္း၊ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပ၍ ထုတ္ေခ်းေငြ ၊ ျပန္ဆပ္ေငြ ၊ အရင္း အတုိး ဒဏ္တုိး 
ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရိွမွဳကုို အလြယ္တကူ သိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြရယူေသာ အဖြဲ႕၀င္အေန ျဖင့္ 
ကိုယ္တိုင္သိမ္းဆည္းထားရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၈။ ေခ်းေငြ ၊ အတုိုးေငြ ၊ စုေဆာင္းေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၈) ။  ေခ်းေငြ ၊ 
အတုိးစရိတ္ ၊ စုေဆာင္းေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္း မွတ္တမ္းစာရင္းမွာ ေခ်းေငြရယူေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ 
ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မွဳအေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္တမ္းစာရင္း ျဖစ္သျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ 
မွတ္တမ္းစာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြရယူေသာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သတ္မွတထ္ားေသာ ေခ်းေငြစည္းကမ္းခ်က္ 
ႏွင့္အညီ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းမွတ္တမ္းစာရင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ေပးသြင္းျခင္း မွန္ ၊မမွန္ကုိ သိရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ 
စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေန႕စဥ္ (သို႕မဟုတ္ ) အပတ္စဥ္ (သို႕မဟုတ္ ) လစဥ္ ေပးသြင္းပါက ( ) 
အမွတ္အသားျပဳလုပ္ၿပီး မေပးသြင္းပါက ( X )   အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြ ၊အတုိးေငြ ၊ 
စုေဆာင္းေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ(၈)တြင္ ေငြထုတ္ေခ်းသူ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ 
အမွန္တကယ္ေငြသား မေပးဆပ္ပါက မေပးဆပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ၿပီး လိမ္လည္ၿပီးမေဖာ္ျပ ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း မွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၆) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႕  
Model ပါ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား မ်ားျပားေစလိုသည့္သေဘာျဖင့္ ဟန္ျပပုဂၢိဳလ္မ်ား 
(Ghost Member)ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားကုိလည္း မျပဳလုပ္ရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ ေခ်းေငြ ၊ အတိုးေငြ ၊ 
စုေဆာင္းေငြမ်ား ေပးသြင္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၈) တြင္ နမူနာေရးသြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 

၉။ ေန႕စဥ္ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၉)  ။  ေန႕စဥ္ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းစာရင္းမွာ ေငြစာရင္း 
စာအုပ္၏ စာရင္းဖြင့္လက္က်န္ ၊ ရေငြ ၊ ေပးေငြႏွင့္စာရင္းပိတ္လက္က်န္တုိ႕ကုိ ေန႕စြဲအလုိက္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ဳပ္စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ မွတ္တမ္းစာရင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေငြလက္က်န္ 
မ်ားကုိ လိုသည္ထက္ပို၍  ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း   ရိွ    မရိွ  ကို   လာေရာက္ စစ္ေဆးေသာအဖြဲ႕အေနျဖင့္   
အလြယ္ တကူ သိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၁၀။ ေငြရ/ေငြေပးေျပစာ ငစရ (၁၀)  ။  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္ 
အဖြဲ႕ငယ္မ်ားႏွင့့္ ေငြေပး/ေငြယူ  ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၊  သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္  ေငြေပး/  
ေငြယူကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေရးသြင္းအသုံးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း ၊လက္ခံျခင္း၊ 
စုေဆာင္းေငြလက္ခံျခင္း ၊ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း အစရိွသည္တုိ႕ 
အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၁၁။ ပရိေဘာဂမွတ္တမ္းစာရင္း  ငစရ (၁၁)  ။   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္    ပရိေဘာဂ  
ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္   စားပြဲ ၊ ကုလားထိုင္ ၊ ဘီဒုိ ၊ အစရိွသည္မ်ားကို  ပရိေဘာဂမွတ္တမ္း  စာရင္းတြင္  
ေရးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
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၁၂။ လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းကိရိယာမွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၁၂) ။  ဆိုင္းဘုတ္၊ ဂဏန္းေပါင္းစက္ အစရွိ 
သည္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းကိရိယာ မွတ္တမ္းစာရင္း ငစရ (၁၂) တြင္ ေရးသြင္းရန္ျဖစ္သည္။ 
 

၁၃။ ေငြစာရင္း ငစရ (၁၃) ။  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕၏ ေငြမ်ားလက္ခံရရိွျခင္း ၊ ထုတ္ေပးျခင္း 
မွန္သမွ်ကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ေငြစာရင္းစာအုပ္တြင္ စနစ္တက် ေရးသြင္းရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ထိုသုိ႕ေရးသြင္းရာတြင္လည္း အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္  
ေဘာက္ခ်ာမ်ား ျပည့္စုံစြာရွိရန္လုိအပ္ျပီး ေငြစာရင္းစာအုပ္ကုိ ေန႕စဥ္ပိတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ေငြစာရင္းတြင္ 
ေရးသြင္းခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဘာက္ခ်ာမ်ားႏွင့္ အေထြေထြလယ္ဂ်ာတြင္ 
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ပါသည္။ေငြစာရင္းစာအုပ္ကို ေန႕စဥ္ပိတ္ၿပီး 
ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ နယ္ေျမ 
တာ၀န္ခံ ၊ စည္းရုံးေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းကိုင္တုိ႕သည္ ေငြစာရင္းစာအုပ္ပါ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳ 
စစ္ေဆးၿပီး ေန႕စဥ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ေျမတာ၀န္ခံအေနျဖင့္ ေငြစာရင္းစာအုပ္ 
တြင္ စာရင္းကိုက္ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မွတ္တမ္းေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြစာရင္းစာအုပ္၏ ေငြလက္က်န္ႏွင့္ မိမိလက္၀ယ္ရိွ ေငြလက္က်န္ 
ကိုက္ညီမွဳ ရိွ  /မရိွကုိလည္း စစ္ေဆးၿပီး မိမိလက္၀ယ္ရိွ ေငြလက္က်န္မ်ားကို စနစ္တက် လံုၿခံဳစြာ သိမ္း 
ဆည္းထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ေငြစာရင္းခ်ဳပ္ကုိလည္း ဘ႑ာေရးႏွစ္အလုိက္ လစဥ္ ၊ သံုးလခ်ဳပ္ ၊ ေျခာက္လ 
ခ်ဳပ္၊ ကုိးလခ်ဳပ္ ၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစသည့္ေန႕မွ စာရင္းေပးပုိ႕သည့္လအထိ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၁၄။ အေထြေထြလယ္ဂ်ာ ငစရ (၁၄) ။  ႏွစ္ဖက္သြင္းစာရင္းကုိင္ သေဘာတရားႏွင့္အညီ အေထြေထြ 
လယ္ဂ်ာစာအုပ္ကုိ ထားရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေငြစာရင္း ၊ အရံွဳး အျမတ္ စာရင္းႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ အေထြေထြလယ္ဂ်ာစာအုပ္တြင္ ေခါင္းစဥ္ဖြင့္လွစ္ ေရး 
သြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။အေထြေထြလယ္ဂ်ာတြင္ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ ဖြင့္လွစ္ေရးသြင္းထားရိွခ်က္မ်ားသည္  
ေငြစာရင္း ၊ အရံွဳး အျမတ္ စာရင္း ၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္း ၊ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေဘာက္ခ်ာမ်ား  
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရပါမည္။ 
 

၁၅။ ဂ်ာနယ္မွတ္တမ္း ငစရ (၁၅)  ။    ႏွစ္ဖက္သြင္းစာရင္းကုိင္ သေဘာတရားႏွင့္အညီ လိုအပ္သည့္ 
ကိုက္ညွိစာရင္းမ်ား ေရးသြင္းရန္အတြက္ကိုလည္း ဂ်ာနယ္မွတ္တမ္းထားရိွရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၁၆။ အစမ္းရွင္းတမ္း ငစရ (၁၆) ။  ႏွစ္ဖက္သြင္းစာရင္းကိုင္ သေဘာတရားႏွင့္အညီ အစမ္းရွင္းတမ္းကုိ 
လည္း လကုန္သည့္ေန႕မ်ားတြင္ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ထုိသို႕ေရးဆြဲရာတြင္ စုစုေပါင္း အစမ္းရွင္းတမ္းႏွင့္ 
လက္က်န္အစမ္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ အစမ္းရွင္းတမ္းေရးဆြဲရာတြင္လည္း ဘ႑ာေရး 
ႏွစ္အလုိက္ လစဥ္ ၊ သံုးလခ်ဳပ္ ၊ ေျခာက္လခ်ဳပ္ ၊ ကုိးလခ်ဳပ္ ၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ေန႕မွ 
စာရင္းေပးပုိ႕သည့္လအထိ အရံွဳး  အျမတ္စာရင္းကို ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၁၇။ အရံွဳး အျမတ္စာရင္း ငစရ (၁၇)  ။  အရံွဳး အျမတ္စာရင္းကိုလည္း အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေရးဆြရဲန္ လုိအပ္ပါသည္။ထုိသို႕ ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ဘ႑ာေရး ႏွစ္အလုိက္ လစဥ္ ၊ 
သုံးလခ်ဳပ္ ၊ ေျခာက္လခ်ဳပ္ ၊ ကိုးလခ်ဳပ္ ၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ေန႕မွ စာရင္းေပးပုိ႕သည့္ 
လအထိ အရံွဳး  အျမတ္စာရင္းကုိ ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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၁၈။ လက္က်န္ရွင္းတမ္းမ်ား ငစရ (၁၈) ။  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ လကုန္သည့္ေန႕ရွိ 
ေပးရန္တာ၀န္ႏွင့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းမ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေပးရန္တာ၀န္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မတည္ေငြ ( Seed Money) ၊ မတည္ေငြ ( Seed 
Money) အေပၚတြင္ ေပးရမည့္ ဘဏ္တုိး ၊ စာရင္းပုံစံဖိုးမ်ား ၊ ဆုိင္းဘုတ္ဖိုးႏွင့္ ဗဟုိကစိုက္ထုတ္က်ခံ 
ထားသည့္၀န္ထမ္း လစာကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ဗဟုိကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမွဳရိွေအာင္ ေရးဆြဲရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုက္ညီမွဳမရိွပါက လိုအပ္သည့္တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ 
ၿပီး ျပဳျပင္ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ထို႕ျပင္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း၏ ရရန္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေခ်းေငြ 
က်န္ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စုေဆာင္းေငြႏွင့္ စုေဆာင္းေငြအေပၚ အတုိးစာရင္းမ်ား 
သည္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စုစုေပါင္းေခ်းေငြက်န္ ၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ စုေဆာင္းေငြအေပၚ 
အတိုးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၁၉။ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း ငစရ (၁၉) ။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ၊ 
စည္းရုံးေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းကုိင္၀န္ထမ္း သံုး ဦးတုိ႕ကို ခန္႕ထားၿပီး အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း ၊ အသံုးစရိတ္မ်ား က်ခံသံုးစြဲျခင္း အစရိွေသာ ေငြေၾကးကိစၥရပ္ 
မ်ားအပါအ၀င္ အေရးႀကးီသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အဆုိပါ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္သည့္အစည္း 
အေ၀းမ်ားသို႕ တင္ျပၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား ထားရိွရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၂၀။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ လခ်ဳပ္စာရင္းပုံစံမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြစာရင္း ငစရ 
(၁၃)၊ အစမ္းရွင္းတမ္း ငစရ (၁၆) ၊ အရံွဳး အျမတ္စာရင္း ငစရ (၁၇) ၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္း ငစရ (၁၈) 
တို႕ကုိ လစဥ္ျပဳစုၿပီး သတ္မွတ္ကာလထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေပးပုိ႕ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႕အျပင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ သုံးလခ်ဳပ္ ၊ ေျခာက္လခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားကို လဆန္း ၃ ရက္ေန႕အေရာက္  
ေပးပို႕ရန္ႏွင့္ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းကုိ လဆန္း ၁၀ ရက္ေန႔ အေရာက္ ေပးပို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အစီရင္ခံစာပုံစံ 
 

၂၁။ -------------------  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း  ၊   ------------------------  ၿမိဳ႕နယ္ ၊ -
-------------------------  တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏  ၂၀၁၁   ခုႏွစ္  -
------------- လ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ အစီရင္ခံစာ ၊ အစရ ( ၁ )  ။  -------------  
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လစဥ္လုပ္္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳကုိ ျပဳစုေရးသြင္းရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၎အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ  သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသို႕ သတ္မွတ္ရက္ 
အတြင္း ေပးပို႕ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ငစရ (၁) 
 

---------------------  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 
-------- ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ---------- တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ 
 

သို႕ 
 တာ၀န္ခံ 
 -------------   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 
 --------------------   ၿမိဳ႕နယ္ 
 

                                                                      ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္            လ              ရက္ 
 

အေၾကာင္းအရာ ။      အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
 

လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာ/ရွင့္ 
 

၁။ ကၽြန္ေတာ္ /ကၽြန္မ သည္ လူႀကီးမင္းတုိ႕အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 

ရျခင္းသည္ မိမိအက်ိဳးအျပင္ အမ်ားအက်ိဳး ကူညီေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 

၂။ အဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ဖတ္ရွဳ နားလည္ၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ပါ၍ အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္- 
 

လက္မွတ္       ------------------------------ 

အမည္        ------------------------------ 

အဘအမည္       ------------------------------ 

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္     ------------------------------ 

ေနရပ္လိပ္စာ (ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္၊အိမ္အမွတ္၊လမ္းအမည္) ------------------------------ 

ဇနီး/ခင္ပြန္းအမည္      ------------------------------ 

ေထာက္ခံသူမ်ား 

(၁)      အမည္ -----------------  ၊   အဖြဲ႕၀င္အမွတ္ ----------------- ၊ လက္မွတ္ ----------------- 

(၂)      အမည္ -----------------  ၊   အဖြဲ႕၀င္အမွတ္ ----------------- ၊ လက္မွတ္ ----------------- 

(၃)      အမည္ -----------------  ၊   အဖြဲ႕၀င္အမွတ္ ----------------- ၊ လက္မွတ္ ----------------- 
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ငစရ(၂) 
 

--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား( ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား) 
 

ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း 
 

 

စဥ္ ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္ 
အဖြဲ႕အမွတ္ 

အမည္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္/
အဖြဲ႕၀င္ 

မွတ္ 
ခ်က္ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၃) 
 

--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

 
အဖြဲ႕၀င္မွတ္တမ္းစာရင္း 

 
          

စဥ္ အ 
မည္ 

အဖြဲ႕၀င္ 
အမွတ္ 

အဖြဲ႕၀င္ 
သည့္ေန႔ 

အ 
သက္ 

၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္
အဖြဲ႕အမွတ္ 

အလုပ္
အကုိင္ 

ႏုိင္ငံသား
စိစစ္ေရး 
အမွတ္ 

အဘ
အမည္ 

ဇနီး/
ခင္ပြန္း 
အမည္ 

ေနရပ္ 
လိပ္စာ 

တစ္ေန႔ 
၀င္ေငြ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ (၄) 
" ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာ " 

 

သို႕ 
 တာ၀န္ခံ 
 -------------   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 
 --------------------   ၿမိဳ႕နယ္ 
 

                                                                      ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္            လ              ရက္ 
 

၁။ ကၽြန္ေတာ္ /ကၽြန္မ သည္ --------------------  လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လုိပါသျဖင့္ ေခ်းေငြ ----------- 
က်ပ္ ( က်ပ္ ------------------------------  တိတိ ) ကုိ  ေခ်းယူခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။ 
 

၂။ ေခ်းေငြကုိ အဖြ႕ဲမွသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေခ်းေငြႏွင့္ က်သင့္သည့္ အတိုးေငြ 
တုိ႔ကို      ေပးသြင္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳအပ္ပါသည္။ 
 

(က) အမည္      ------------------------------ 
(ခ ) အလုပ္အကုိင္     ------------------------------ 
(ဂ ) အဘအမည္     ------------------------------ 
(ဃ) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္   ------------------------------ 
(င ) ဇနီး/ခင္ပြန္းအမည္    ------------------------------ 
(စ ) ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕အမွတ္   ------------------------------ 
(င ) ေနရပ္လိပ္စာ     ------------------------------ 

 

       ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္/ --------------- 
       လက္ေဗြပံုစံ        --------------- 
       အမည္         --------------- 

 

၃။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕အမွတ္ (            ) ၏ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ  
---------------- က်ပ္ ( က်ပ္ -------------------- တိတိ ) ထုတ္ေခ်းပါရန္ ေထာက္ခံအပ္ပါသည္။ 
 
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္လက္မွတ္  ---------------- 
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အမည္  --------------- 
၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕အမွတ္ (                ) 
 

၄။ အထက္ပါေလွ်ာက္ထားေခ်းေငြ -------------------------- က်ပ္ ( က်ပ္ -------------------- တိတိ ) 
ကို ---------------------- ေန႕ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳပါသည္။ 
 
 
 

         လက္မွတ္ --------------------- 
          အမည္    --------------------- 
                                                                                       တာ၀န္    --------------------- 
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ငစရ (၅) 

---------------------  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 
-------- ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ---------- တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

" ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ " 
 

 

                                                                                ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္            လ              ရက္ 

၁။ ေငြေခ်းသူအမည္  ----------------------------------------- 
 အလုပ္အကုိင္   ----------------------------------------- 
 အဘအမည္   ----------------------------------------- 
 နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္ ----------------------------------------- 
 ဇနီး/ခင္ပြန္းအမည္  ----------------------------------------- 
 ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕အမွတ္ ----------------------------------------- 
 ေနရပ္လိပ္စာ   ----------------------------------------- 
၂။ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မသည္ --------------------- လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုိပါသျဖင့္ ေခ်းေငြ က်ပ္ ------- 
( က်ပ္ --------------- တိတိ) ကို ေခ်းယူခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။ 
၃။ ေခ်းေငြကုိ အဖြဲ႕မ ွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေခ်းေငြႏွင့္က်သင့္သည့္ 
အတုိးေငြတုိ႕ကုိ ရက္ေပါင္း (   ) အတြင္း ေန႕စဥ္ (    ) ေပးသြင္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံ ကတိျပဳပါသည္။ 
၄။ အကယ္၍ ေငြေခ်းသူက မေပးသြင္းႏိုင္ပါက ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ အဖြဲ႕အမွတ္ (    ) ၏ အဖြဲ႕၀င္ 
မ်ားက အညီအမွ် တာ၀န္ယူ ေပးဆပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။ 
  (၁) လက္မွတ္ ---------  (၂) ----------- (၃) ------------- 
        အမည္    ---------       -----------       ------------- 
        ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္  --------------         -------------- 
                         အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္                 အဖြဲ႕၀င္             အဖြဲ႕၀င္ 
  (၄) လက္မွတ္ ---------       (၅) ----------- 
                         အမည္    ---------             -----------        
        ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္      ----------          
                          အဖြဲ႕၀င္                             အဖြဲ႕၀င္ 
၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ေခ်းေငြ က်ပ္ -----------   (က်ပ္ ----------- တိတိ) ကုိ 
လက္ခံရရိွပါေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။ 
 

                                                                          လက္မွတ္ /လက္ေဗြပံုစံ      --------------- 
                                                                          အမည္                           ---------------- 
                                                                         ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕အမွတ္       (                ) 
အသိသက္ေသ 
(၁) လက္မွတ္  -----------   (၂) လက္မွတ္  ----------- 
 အမည္      -----------             အမည္      ----------- 
 အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕အမွတ္ (     )  ၊  အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕အမွတ္ (     )  ၊ 
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ငစရ(၆) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

 
ေန႔စဥ္ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမွတ္တမ္းစာရင္း 

 
          ၂၀၁၁ခုႏွစ္  ---------------လ 

 

စဥ္ ရက္စြဲ အဖြဲ႕၀င္အမည္ အဖြဲ႕၀င္အမွတ္ ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္
အဖြဲ႕၀င္အမွတ္

ေခ်းေငြ လက္ခံရရိွေၾကာင္းလက္မွတ္ 
မွတ္
ခ်က္ 

၁ ၂  ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ (၇) 

---------------------  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 
-------- ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ---------- တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္း၏ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ 
ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္နမူနာပုံစံ 

 

၁။ ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
 (က) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံး  ။   ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပရန္- 
  (၁) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းအမည္ 
  (၂) ေနရာေဒသ 
  (၃) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ကုိယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ 
  (၄) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ 
 (ခ ) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံး၏ အတြင္းစာမ်က္ႏွာ ။  ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေဖာ္ျပရန္- 
  (၁) ေငြစုေငြေခ်းစာရင္းအမွတ္ 
  (၂) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းအမည္/ရုံးတံဆိပ္ 
  (၃) လက္မွတ္နမူနာ ၊ စာအုပ္အမွတ္ 
  (၄) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ထုတ္ေပးသည့္ေန႕စြဲ 
  (၅) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ထုတ္ေပးသူ တာ၀န္ခံလက္မွတ္ 
 (ဂ ) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္အတြင္းစာမ်က္ႏွာ (၁) ။  ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပရန္- 
  (၁) ေငြစုေငြေခ်းသူအမည္  ------------------- 
  (၂) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္ ------------------- 
  (၃) အဖအမည္  ------------------- 
  (၄) ေနရပ္လိပ္စာ  ------------------- 
  (၅) စာအုပ္အေဟာင္းမွအသစ္သုိ႕ကူးလွ်င္- 
   (ကက)   ေနာက္ဆုံးသြင္း  / ထုတ္ရက္စြဲ 
   ( ခ ခ )   လက္က်န္ေငြ 
 (ဃ) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္အတြင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စုေငြႏွင့္ ေခ်းေငြစာရင္းခြဲျခားေဖာ္ျပေပးရန္- 
  (၁) စုေငြစာရင္းတြင္ေအာက္ပါဇယားမ်ားေဖာ္ျပရန္ - 
   (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) ေခ်းေငြစာရင္းတြင္ေအာက္ပါဇယားမ်ားေဖာ္ျပရန္ 
   (ကက)   ရက္စြဲ 
   ( ခ ခ )  ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား 
   ( ဂ ဂ )   ထုတ္ေခ်းေငြ 
 

   (ဃဃ)   ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြ 
    (၁၁) အရင္း 
    ( ၂၂) အတိုး 
    (၃၃) ဒဏ္တုိး 
   ( င င )  ေငြလက္က်န္ 
   ( စ စ )  တာ၀န္ခံလက္မွတ္ 
   (ဆဆ)  မွတ္ခ်က္ 
 (င) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္၏ေက်ာဘက္အတြင္းစာမ်က္ႏွာ  ။ “ သိသင့္သိထိုက္ေသာအခ်က္မ်ား ” 
  တြင္ေဖာ္ျပရန္- 

(၁) စာရင္းအမ်ိဳးအစား ။ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ ၊ အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ 
၍ျဖစ္ေစ ၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူကိုယ္စား အုပ္ထိန္းသူကျဖစ္ေစ ၊ စာရင္းဖြင့္ႏ္ိုင္ 
ပါသည္။ 

(၂) စာရင္းဖြင့္ေငြႏွင့္အနည္းဆံးုလက္က်န္ေငြ ။ အနည္းဆုံးစာရင္းဖြင့္စုေငြမွာ က်ပ္ ---- 
 ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ စုေငြမ်ားကုိ က်ပ္ အလီလီျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

အနည္းဆံုး လက္က်န္ေငြမွာ က်ပ္ ---- ျဖစ္ရမည္။ 
(၃) အတုိးေငြ ။ သတ္မွတ္အတိုးႏွဳန္းျဖင့္ လစဥ္ အနည္းဆုံးလက္က်န္ေငြအေပၚတြင္ 

တြက္၍ေပးပါသည္။ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ရသင့္ေသာအတုိးကုိ 
ထည့္သြင္းေပးပါမည္။အတုိးႏွဳန္းေျပာင္းလဲမွဳရိွလွ်င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးပါမည္။ 

(၄) စုေဆာင္းေငြပမာဏ ။  သတ္မွတ္ႏွဳန္းထားအတုိင္း စုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။ 
(၅) ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျခင္း ။  အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ေငြသြင္း/ 

ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
(၆) လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာထိန္းသိမ္းျခင္း  ။  ေငြစုေဆာင္းသူ၏ အမည္၊ အပ္ႏံွထားေသာ ေငြ 

ေပါင္း၊ ထုတ္ယူေငြေပါင္း အစရိွသည္တို႕ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြစု 
သည့္ကိစၥအ၀၀ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရပါမည္။ 

(၇) အက်ိဳးခံစားခြင့္ ။  မိမိ၏စုေငြမ်ားကုိ မီွခိုသူမ်ားျဖစ္ေသာ ဇနီး ၊ခင္ပြန္း ၊ သား၊သမီး ၊ 
ေျမး၊ အစ္ကုိ ၊ အစ္မ ၊ အေမ ၊ အေဖ ျဖစ္ေစ မီွခိုသူမရိွလွ်င္ မည္သူကိုမဆိုျဖစ္ေစ 
မိမိကြယ္လြန္ပါက အလြယ္တကူ ဆက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ပုံစံ 
တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

(စ) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္၏ေက်ာဘက္အျပင္မ်က္ႏွာဖုံး ။  “ ေငြစုေငြေခ်းသူတို႕သတိျပဳရန္ ” တြင္ 
ေဖာ္ျပရန္ - 
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(၁) ဤ ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္တြင္ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျပဳလုပ္သည့္အခါတုိင္း ေရးသြင္း 
ျခင္း မွန္/မမွန္ ေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ။ဖ်က္ရာ ၊ ျပင္ရာႏွင့္ ကြဲလြဲျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက 
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းထံသုိ႕ တုိက္ရိုက္ေမးျမန္းပါ။ 

(၂) ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ ေသာ အခါတုိ္င္း သီးျခား အတည္ျပဳလႊာ ေပးပုိ႕ပါမည္။ မရရိွပါ 
က တိုက္ရိုက္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းသုိ႕ ေမးျမန္းပါ။ 

(၃) အတုိးထည့္ရန္ျဖစ္ေစ ၊ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ေစ ၊ စာရင္းေျပာင္းလႊဲ ေပးရန္ျဖစ္ေစ ဤ  
အဖြဲ႕အစည္းက စာအုပ္မ်ားကိုေတာင္းခံလွ်င္ လက္က်န္ေငြေဖာ္ျပေသာ ေငြရ 
ေျပစာမရဘဲ မေပးပါႏွင့္ ။ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆုံးလွ်င္ စာအုပ္ကုိ 
အတုိးထည့္ရန္ ေပးအပ္ပါ။ 

(၄) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ကုိ လုံျခံဳစြာသိမ္းပါ။ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး အျခားသူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္က လိမ္လည္၍  ေငြထုတ္ယူလွ်င္ တာ၀န္မယူပါ။ 

(၅) ထိုးၿမဲလက္မွတ္ကုိ ေငြထုတ္ရာတြင္ ဂရုုုစိုက္၍ တူညီေအာင္ ေရးထိုးပါ။ 
(၆) ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္တြင္ တရားမ၀င္ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း မ်ား 

ေတြ႕ရွိက တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရပါမည္။ 
 

မွတ္ခ်က္ ။ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ   တိုင္ၾကားလိုလွ်င္ တာ၀န္ခံ (သုိ႕မဟုတ္) ---------------  
           အေသးစား  ေငြေရးေၾကးေရး   အဖြဲ႕အစည္းသုိ႕ အက်ိဳးအေၾကာင္း  ေဖာ္ျပ၍        

 တိုင္စာေပးပုိ႕ႏိုင္ပါသည္။ တုိင္စာေပးပုိ႕လိုလွ်င္ ေငြစုေငြေခ်းစာရင္းအမွတ္ကုိ 
ေဖာ္ျပပါ။ 

 
မွတ္ခ်က္ ။   ေငြစုစာအုပ္နမူနာပုံစံအား ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းအမည္--------------------------------- 

ေနရာေဒသ     ----------------------------------

ကုိယ္ပုိင္အမွတ္တံဆိပ္ 

 

ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ 
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    အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း 
    ငစရ (၇)  
   

ေငြစုစာရင္းအမွတ္ 
 လက္မွတ္နမူနာ 

စာအုပ္အမွတ္ 

   

   

   

   
 

   ရုံးခြဲၸ၌ေငြစာရင္းဖြင့္လွ်င္ ၄င္းအမည္ေအာက္တြင္ေရးပါ 
 

 ရုံးခြဲအမည္        ---------------------------------- 
                          ---------------------------------- 
                       ---------------------------------- 
 

ေငြစုစာအုပ္ထုတ္ေပးသည့္ရက္စြဲ      --------------------------- 
 

                                                                                        မန္ေနဂ်ာ 
 

  
 အမည္   ---------------------------------------------- 
 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္ ---------------------------------------------- 
 အဖအမည္   ----------------------------------------------- 
 ေနရပ္   ----------------------------------------------- 
     ----------------------------------------------- 
 

တြဲဖက္စာရင္း /အရြယ္မေရာက္ေသးသူစာရင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းစာရင္း စသည္တုိ႔အတြက္ 
ေအာက္တြင္မွတ္သားရန္။ 
 

                                                          
 
           ေငြထုတ္ရန္လာတုိင္း 
         မွတ္ပုံတင္ယူေဆာင္လာပါ။ 
 
        စာအုပ္အေဟာင္းမွအသစ္သုိ႔ကူးလွ်င္ 
                                                      ေနာက္ဆုံးသြင္း/ထုတ္ရက္စြဲ  ------------------------ 
                လက္က်န္ေငြ  ------------------------ 
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ေနရပ္ေျပာင္းသြားလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာဘဏ္ခြဲ/ ရုံးခြဲသုိ႔ စာရင္းအမွတ္ေဖာ္ျပ၍ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။ 
 

ရက္စြဲ 
သြင္းေငြ/ထုတ္ေငြ 
(စာျဖင့္ေရးသားပါ) 

သြင္းေငြ ထုတ္ေငြ လက္က်န္ေငြ
အရာရိွလက္မွတ္ ရက္စြဲတံဆိပ္ 

က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ေနရပ္ေျပာင္းသြားလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာဘဏ္ခြဲ/ ရုံးခြဲသုိ႔ စာရင္းအမွတ္ေဖာ္ျပ၍ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။ 
 

ရက္စြဲ 
ေခ်းေငြ
အမ်ုိး 
အစား 

ထုတ္ေခ်း
ေငြ 

ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြ ေငြ 
လက္က်န္ 

တာ၀န္ခံ 
လက္မွတ္ 

မွတ္ 
ခ်က္ အရင္း အတုိး ဒဏ္တုိး 
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 သိသင့္သိထိုက္ေသာအခ်က္မ်ား  

 

၁။ စာရင္းအမ်ိဳးအစား ။ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ ၊ အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ ၍ျဖစ္ေစ ၊ 
အရြယ္မေရာက္ေသးသူကိုယ္စား အုပ္ထိန္းသူကျဖစ္ေစ ၊ စာရင္းဖြင့္ႏ္ိုင္ ပါသည္။ 
၂။ စာရင္းဖြင့္ေငြႏွင့္အနည္းဆံးုလက္က်န္ေငြ ။ အနည္းဆံုးစာရင္းဖြင့္စုေငြမွာ က်ပ္ ----ျဖစ္ပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္ စုေငြမ်ားကုိ က်ပ္ အလီလီျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အနည္းဆုံး လက္က်န္ေငြမွာ က်ပ္ ---- 
ျဖစ္ရမည္။ 
၃။ အတုိးေငြ။ သတ္မွတ္အတိုးႏွဳန္းျဖင့္ လစဥ္ အနည္းဆံုးလက္က်န္ေငြေပၚတြင္ တြက္၍ေပးပါသည္။ 
ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ရသင့္ေသာအတုိးကုိ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။ အတိုးႏွဳန္းေျပာင္းလဲ 
မွဳရိွလွ်င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးပါမည္။ 
၄။ စုေဆာင္းေငြပမာဏ ။  သတ္မွတ္ႏွဳန္းထားအတုိင္း စုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။ 
၅။ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျခင္း ။  အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ေငြသြင္း/ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ပါသည္။ 
၆။ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာထိန္းသိမ္းျခင္း  ။  ေငြစုေဆာင္းသူ၏ အမည္၊ အပ္ႏံွထားေသာ ေငြေပါင္း ၊ ထုတ္ယူေငြ 
ေပါင္းအစရိွသည္တုိ႕ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြစုသည့္ကိစၥအ၀၀ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရပါမည္။ 
၇။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ။ မိမိ၏စုေငြမ်ားကုိ မီွခိုသူမ်ားျဖစ္ေသာဇနီး၊ ခင္ပြန္း ၊သား၊သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္၊ အစ္ကုိ၊ 
အစ္မ၊ အေမ၊ အေဖ ျဖစ္ေစ မီွခိုသူမရိွလွ်င္ မည္သူကုိမဆုိျဖစ္ေစ မိမိ ကြယ္လြန္ပါက အလြယ္တကူ 
ဆက္ခံ ႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပုံစံတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ 
 

ေငြစုေငြေခ်းသူတို႕သတိျပဳရန္  
 

၁။ ဤ ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္တြင္ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျပဳလုပ္သည့္အခါတုိင္း ေရးသြင္း ျခင္း မွန္/မမွန္ 
ေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ။ ဖ်က္ရာ ၊ ျပင္ရာႏွင့္ ကြဲလြဲျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းထံသို႕ 
တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းပါ။ 
၂။ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ ေသာ အခါတုိ္င္း သီးျခား အတည္ျပဳလႊာ ေပးပုိ႕ပါမည္။ မရရိွပါ က တိုက္ရိုက္ 
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းသို႕ ေမးျမန္းပါ။ 
၃။ အတုိးထည့္ရန္ျဖစ္ေစ ၊ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ေစ ၊ စာရင္းလႊဲေျပာင္းေပးရန္ျဖစ္ေစ ဤအဖြဲ႕အစည္းက 
စာအုပ္မ်ားကိုေတာင္းခံလွ်င္ လက္က်န္ေငြေဖာ္ျပေသာ ေငြရ ေျပစာမပါဘဲ မေပးပါႏွင့္ ။ ႏွစ္စဥ္ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးလွ်င္ စာအုပ္ကုိ အတုိးထည့္ရန္ ေပးအပ္ပါ။ 
၄။ ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္ကုိ လံုျခံဳစြာသိမ္းပါ။ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး အျခားသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္က 
လိမ္လည္၍  ေငြထုတ္ယူလွ်င္ တာ၀န္မယူပါ။ 
၅။ ထိုးၿမဲလက္မွတ္ကုိ ေငြထုတ္ရာတြင္ ဂရုုုစိုက္၍ တူညီေအာင္ ေရးထိုးပါ။ 
၆။ ေငြစုေငြေခ်းစာအုပ္တြင္ တရားမ၀င္ျပင္ဆင္ျခင္း ၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း မ်ား ေတြ႕ရိွက 
တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရပါမည္။ 
 

မွတ္ခ်က္ ။    မည္သည့္ကိစၥမဆုိ   တုိင္ၾကားလုိလွ်င္ တာ၀န္ခံ (သို႕မဟုတ္) -----------အေသးစားေငြေရး  
ေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသို႔ အက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပ၍ တုိင္စာေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။  တိုင္စာေပးပုိ႔လိုလွ်င္ ေငြစု  
ေငြေခ်းစာရင္းအမွတ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 
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ငစရ(၈) 
 

--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

ေခ်းေငြ၊ အတုိး၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားေပးသြင္းျခင္းစိစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းစာရင္း ( ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ----- လ) 

(--------------) မွ (--------------) 

 
 

စဥ္ အဖြဲ႕ 
၀င္ 
အမည္ 

အဖြဲ႕ 
၀င္ 

အမွတ္ 

၀ုိင္းႀကီး 
ခ်ဳပ္ 
အဖြဲ႔ 
အမွတ္ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃

 
၁ 
၂ 
၃ 
၄ 
၅ 

    
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

X 
X 

 
 

 
 
 

X 
X 

 

             
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၉) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

ေန႔စဥ္ေငြစာရင္း မွတ္တမ္းစာရင္း 
 

                ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ----------လ 
 

စဥ္ ရက္စြဲ အေၾကာင္းအရာ ရရိွေငြ ထုတ္ေပး လက္က်န္ မွတ္ခ်က္

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၁၀) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

ေငြရ/ေငြေပးေျပစာ 
 
၁။ မည္သူထံမွရသည္/မည္သူထံသုိ႔ေပးသည္ 
 (က) အမည္      ------------------------------- 
 (ခ) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္   ------------------------------- 
 (ဂ) ေနရပ္လိပ္စာ     ------------------------------- 
၂။ ရသည့္ေငြ/ေပးသည့္ေငြ 
 (က) (ဂဏန္းျဖင့္)     ------------------------------- 
 (ခ) (စာျဖင့္)     ------------------------------- 
၃။ ရသည့္အေၾကာင္း/ေပးသည့္အေၾကာင္း  ------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
၄။ ရသည့္ေန႔စြဲ/ေပးသည့္ေန႔စြဲ    ------------------------------- 
 
-----------------------     ------------------------- 
ေငြေပးသူလက္မွတ္     ေငြလက္ခံသူလက္မွတ္  
  
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------               
     တာ၀န္  ------------------  တာ၀န္ ------------------  
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ငစရ(၁၁) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

ပရိေဘာကမွတ္တမ္းစာရင္း 
 

စဥ္ အမ်ိဳးအမည္ အမ်ိဳးအစား အေရအတြက္ ႏွဳန္း တန္ဘုိး တန္ဘုိးေလ်ာ့နွဳန္း မွတ္ခ်က္

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၁၂) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းကိရိယာမွတ္တမ္းစာရင္း 
 
 

စဥ္ အမ်ိဳးအမည္ အမ်ိဳးအစား အေရအတြက္ ႏွဳန္း တန္ဘုိး တန္ဘုိးေလ်ာ့နွဳန္း မွတ္ခ်က္

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၁၃) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ---------- လ ေငြစာရင္း 
 

စဥ္ ရေငြမ်ား 

တန္ဖုိးေငြ တန္ဖုိးေငြ
ေပါင္း စဥ္ ေပးေငြမ်ား 

တန္ဖုိးေငြ တန္ဖုိးေငြ
ေပါင္း 

က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား

၁ 
၂ 
၃ 
 
 
 
 
၄ 
 
 
 
 
 
 
၅ 
 
 
၆ 

စာရင္းဖြင့္လက္က်န္ 
ဘဏ္မွထုတ္ယူေငြ 
ဗဟိုအဖြဲ႕မွရေငြ 
(၁)Seed money ရေငြ 
(၂)၀န္ထမ္းလစာရေငြ 
(၃) 
(၄) 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားထံမွရေငြ 
(၁)ထည့္၀င္ေၾကးရေငြ 
(၂)စုေဆာင္းေငြရေငြ 
(၃)ထုတ္ေခ်းေငြ 
    (အရင္းဆပ္) 
(၄)ထုတ္ေခ်းေငြေပၚ 
    အတိုးရေငြ 
၀န္ထမ္းမ်ားထံမွရေငြ 
(၁)  
(၂) 
အျခားရေငြ 
 
 
 

  ၁
၂ 
 
 
 
 
၃ 
 
 
 
 
၄ 
 
 
၅ 

ဘဏ္သို႔ေပးသြင္းေငြ
ဗဟိုအဖြဲ႕သို႔ေပးေငြ 
(၁)Seed money ေပးဆပ္ေငြ 
(၂)၀န္ထမ္းလစာေပးသြင္းေငြ 
(၃)ဘဏ္တိုးေပးေငြ 
(၄) 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားသို႔ထုတ္ေပးေငြ 
(၁) ထုတ္ေခ်းေငြ 
(၂)စုေဆာင္းေငြေပး 
(၃) စုေဆာင္းေငြေပၚအတိုးေပး 
(၄) 
စီမံေရးရာလစာႏွင့္စရိတ္ 
(၁)၀န္ထမ္းလစာ 
(၂) 
အေထြေထြအသံုးစရိတ္ 
(၁)စာေရးကိရိယာ၀ယ္ 
(၂)ေန႔တြက္ႏွင့္ခရီးရိတ္ 
(၃)ဧည့္ခံစရိတ္ 
(၄)ဖုန္းေျပာခ 
(၅)စာရင္းပံုစံဖုိး 
(၆)ငွားရမ္းခ 
(၇)အျခားအသံုးစရိတ္ 
    (က) 
    (ခ) 
    (ဂ) 
၀န္ထမ္းမ်ားသို႔ထုတ္ေပးေငြ 
(၁) 
စာရင္းပိတ္လက္က်န္

   

 စုစုေပါင္း   စုစုေပါင္း    

 
 
         (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၁၄) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

အေထြေထြလယ္ဂ်ာ 
 

ၿမီစား    စာရင္းအမွတ္--------------    ၿမီရွင္ 
 

ေန႔ 
စြဲ 

အေၾကာင္း 
အရာ 

အညႊန္း သင့္ေငြ သင့္ေငြ 
ေပါင္း 

 ေန႔ 
စြဲ 

အေၾကာင္း 
အရာ 

အညႊန္း 
သင့္ေငြ 

သင့္ေငြ 
ေပါင္း 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၁၅) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

ဂ်ာနယ္မွတ္တမ္း 
           

 

ဂ်ာနယ္နံပါတ္ႏွင့္ 
ေန႔စြဲ 

အေၾကာင္းအရာ 
သင့္ေငြ 

ၿမီစား ၿမီရွင္ 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၁၆) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

အစမ္းရွင္းတမ္း 

           
 

စဥ္ စာရင္းေခါင္စဥ္ အညႊန္း 
ေပါင္း လက္က်န္ 

ၿမီစား ၿမီရွင္ ၿမီစား ၿမီရွင္ 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၁၇) 

 
--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

 
အရံွဳးအျမတ္စာရင္း 

 

စဥ္ 
အသုံးစရိတ္မ်ား 
အေၾကာင္းအရာ 

တန္ဖုိးေငြ 
တန္ဖုိးေငြ
ေပါင္း စဥ္ 

၀င္ေငြမ်ား 
အေၾကာင္းအရာ 

တန္ဖုိးေငြ 
တန္ဖုိးေငြ
ေပါင္း 

က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား

၁ 
 
၂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
၃ 
 
 
 
 
 
၄ 
 
 
 
 

 

စီမံေရးရာလစာႏွင့္စရိတ္ 
(၁)၀န္ထမ္းလစာ 
အေထြေထြအသုံးစရိတ္ 
(၁)စာေရးကိရိယာ၀ယ္ 
(၂)ေန႔တြက္ႏွင့္ခရီးရိတ္ 
(၃)ဧည့္ခံစရိတ္ 
(၄)ဖုန္းေျပာခ 
(၅)ငွားရမ္းခ 
(၆)အျခားအသံုးစရိတ္ 
    (က) 
    (ခ) 
    (ဂ) 
ေပးရန္ရိွစရိတ္ 
(၁)စုေဆာင္းေငြ  
    အေပၚအတိုး 
(၂)ဘဏ္တိုး 
(၃)စာရင္းပုံစံဘိုး 
(၄) 
အသားတင္အျမတ္ 
 

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

  

 စုစုေပါင္း   စုစုေပါင္း   

 
 
 
         (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၁၈) 
 

--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

 

လက္က်န္ရွင္းတမ္း 
 

စဥ္ 
ရင္းႏီွးေငြႏွင့္ 

ေပးရန္တာ၀န္မ်ား 

တန္ဖုိးေငြ 
တန္ဖုိးေငြ
ေပါင္း စဥ္ 

ရင္းႏီွးပစၥည္းႏွင့္ 
ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

တန္ဖုိးေငြ 
တန္ဖုိးေငြ
ေပါင္း 

က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား က်ပ္ ျပား

၁ 
 
၂ 
၃ 
 
 
 
 
 
 
၄ 
၅ 
 
 
 
 

 

မတည္ရင္းႏွီးေငြ 
(၁)Seed Money  
သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ  
ေပးရန္တာ၀န္မ်ား 
(၁)အဖြဲ႕၀င္မ်ား 
    စုေဆာင္းေငြ 
(၂) အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား       
    စုေဆာင္းေငြအေပၚ    
    အတိုး 
(၃) 
အသားတင္အျမတ္ 
အျခားေပးရန္တာ၀န္မ်ား 
(၁) 
(၂) 
(၃) 
 

  ၁
 
 
 
၂ 
 
 
 
 
၃ 
 
 
 
၄ 

ရင္းႏီွးပစၥည္း
(၁)ဆိုင္းဘုတ္တန္ဖိုး 
(၂) 
(၃) 
ရရန္ရိွေငြ 
(၁) အဖြဲ႕၀င္မ်ား   
     ထုတ္ေခ်းေငြ 
(၂) 
(၃) 
ေငြသားစာရင္း 
(၁)လက္၀ယ္ရိွေငြ 
(၂)ဘဏ္လက္က်န္ 
(၃) 
အျခားရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
(၁) 
(၂) 
(၃) 

  

 စုစုေပါင္း   စုစုေပါင္း   

 
 
 
         (ျပဳစုသူ)         (စစ္ေဆးသူ)            (အတည္ျပဳသူ) 
 
         အမည္ -------------------  အမည္ -------------------              အမည္ ------------------- 
     တာ၀န္ ------------------  တာ၀န္ ------------------   တာ၀န္ ------------------- 
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ငစရ(၁၉) 
 

--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ---------  ၿမိဳ႕နယ္၊ -------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (      /၂၀၁၁) 
 
အစည္းအေ၀းက်င္းပသည့္ေန႔  --------------------------- 
အစည္းအေ၀းက်င္းပသည့္အခ်ိန္  --------------------------- 
အစည္းအေ၀းက်င္းပသည့္ေနရာ  --------------------------- 
 
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ၾကသူမ်ား 
၁။  --------------------------- 
၂။  --------------------------- 
၃။  --------------------------- 
 

စဥ္ ေဆြးေႏြးခ်က္/ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

၁ 
၂ 
၃ 

အစီအစဥ္(၁) 
အစီအစဥ္(၂) 
အစီအစဥ္(၃) 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
(၁) 
(၂) 
(၃) 
 
 
                                        မွတ္တမ္းတင္သူ 
ရက္စြဲ၊ ၂၀  ခုႏွစ္        လ     ရက္ 
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အစရ (၁) 
--------------------  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

------------------------- တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 
 

                                                                                            စာအမွတ္ ၊ 
                                                                                            ရက္    စြဲ  ၊ 
သို႕ 
 ဥကၠ႒ 
 အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
 -------------- တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 
 
အေၾကာင္းအရာ  ။   -------------  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္  ---------  လ    
         လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ အစီရင္ခံစာ 
 

၁။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအမည္     ။ -------------------------------------------------------------------- 
၂။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေနရပ္လိပ္စာ ။ ---------------------------------------------------------------- 
၃။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္နယ္ေျမေဒသ ။ --------------------------------------------------------------- 
၄။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳအေျခအေန ။ --------------------------------အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
အဖြဲ႕အစည္း၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ -------------  လ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ျဖစ္ပါသည္- 
 (က) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေဒသ 
  (၁) ၿမိဳ႕နယ္(အမည္ႏွင့္အေရအတြက္္ေဖာ္ျပရန္) ။  ------------------------------------ 
  (၂) ရပ္ကြက္ ၊ ေက်းရြာအုပ္စု (အေရအတြက္ေဖာ္ျပရန္) ။----------------------------- 
  (၃) ေက်းရြာ (အေရအတြက္ေဖာ္ျပရန္) ။   -------------------------------------------- 
 (ခ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေဒသတြင္ရိွေသာလူဦးေရ  
  (၁) လူဦးေရ  
   (ကက) က်ား ------------------------ 
   ( ခ ခ ) မ      ----------------------- 
   (ဂ ဂ ) ေပါင္း ------------------------ 
  (၂) အိမ္ေထာင္စုဦးေရ ။ ------------------------------------------------------------------ 
 (ဂ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္ ။------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (ဃ) အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ။   ---------------------------------------------------------------------------- 
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 (င) လက္ရိွေခ်းေငြရယူထားသည့္အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ။ -----------------------------------------------
 (စ) လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ  
  (၁) လူဦးေရအေပၚ ေခ်းေငြရယူထားသည့္ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ရာခိုင္ႏွဳန္း ။----------------- 
  (၂) အိမ္ေထာင္စုဦးေရအေပၚ ေခ်းေငြရယူထားသည့္ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ရာခိုင္ႏွဳန္း ။-------
 (ဆ) မတည္ေငြ ။             ----------------------------------------------------------------------- 
 (ဇ) ထုတ္ေခ်းေငြ (အစီရင္ခံသည့္လအတြက္ ထုတ္ေခ်းေငြေဖာ္ျပရန္ ) ။  ----------------------- 
 (စ်) ျပန္ဆပ္ေငြ (အစီရင္ခံသည့္လအတြက္ ျပန္ဆပ္ေငြေဖာ္ျပရန္ ) ။  ------------------------- 
 (ည) ျပန္ဆပ္ရန္က်န္ေငြ   ။    -------------------------------------------------------------------- 
 (ဋ) အတိုးရေငြ  (အစီရင္ခံသည့္လအတြက္ ထုတ္ေခ်းေငြအေပၚ အတုိးရေငြ ) ။  --------------- 
 (ဌ) စုေဆာင္းေငြ (အစီရင္ခံသည့္လအတြက္ စုေဆာင္းေငြ )  ။  -------------------------------- 
 (ဍ) စုေဆာင္းေငြအေပၚအတုိးေပးရေငြ ။   ------------------------------------------------------ 
 (ဎ) ၀င္ေငြ ( အစီရင္ခံသည့္လအတြက္၀င္ေငြ ) ။  ---------------------------------------------- 
 (ဏ) သုံးေငြ ( အစီရင္ခံသည့္လအတြက္သုံးေငြ ) ။  ---------------------------------------------- 
 (တ) အျမတ္ေငြ( အစီရင္ခံသည့္လအတြက္အျမတ္ေငြ ) ။  --------------------------------------- 
 
၅။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေနစာရင္းခ်ဳပ္ ။ ----------------------------------------------------- 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန စာရင္းခ်ဳပ္အား 
ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ 
၆။ အေထြေထြတင္ျပခ်က္ (တင္ျပရန္ရိွပါက ေဖာ္ျပရန္) ။  --------------------------------------------- 
 
                                                                     
 
                            (လက္မွတ္) 
         အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 
         အမည္  ------------------------- 
         ရာထူး  --------------------------- 
         ရက္စြဲ  --------------------------- 
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ေနာက္ဆက္တြဲ(က) 
 

--------------------- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

 ------------------- တုိင္းေဒႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 

----------ခုႏွစ္ ၊  ---------- လ  အစီရင္ခံစာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေနစာရင္းခ်ဳပ္ 

           
 

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳ 
အေျခအေန 

၂၀၁၁ခုႏွစ္ 
-------လ 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ 
ဘ႑ာႏွစ္ 
ဧၿပီလမွ 

-------လအထိ 
၁ 
၂ 
၃ 
၄ 
၅ 
၆ 
၇ 
၈ 
၉ 
၁၀ 
 

မတည္ေငြ 
ထုတ္ေခ်းေငြ 
ျပန္ဆပ္ေငြ 
ျပန္ဆပ္ရန္က်န္ေငြ 
အတိုးရေငြ 
စုေဆာင္းေငြ 
စုေဆာင္းေငြအေပၚအတိုးေပးရေငြ 
၀င္ေငြ 
သံုးေငြ 
အျမတ္ 
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