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ဘဏ္ဍာေေဵနှင်ဴအခွန်ဝန်ကြီဵဌာန
ြြန်ြာဴအေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵကြီဵကြပ်စစ်ေဆဵေေဵလုပ်ငန်ဵ
ညွှန်ကြာဵချြ်အြှတ်၊ ၁/ ၂၀၁၁
၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည်ဴေြျာ် ၁၃ ေြ်
(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ေြ်)
၁။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၁ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အေသဵစာဵေငွေရဵ
ေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်ဴ စာရင်ဵပုဳစဳမျာဵနှင်ဴ အစီရင်ခဳစာပုဳစဳအာဵ
ေအာြေ်ပါအတိင
ု ်ဵ သတ်မှတ်လိုြေ်သည်(ြေ) စာရင်ဵပုဳစဳမျာဵ
(၁)

အဖွဲ့ဝင်ခွငဴ်ေလျှောြေ်လာွှ ပုဳစဳ

ငစရ(၁)

(၂)

ြေိုယ်ဴအာဵြေိုယ်ြေိုဵအဖွဲ့ငယ်မျာဵ(ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့မျာဵ)

ငစရ(၂)

ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ
(၃)

အဖွဲ့ဝင်မှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ

ငစရ(၃)

(၄)

ေချဵေငွေလျှောြေ်လာွှ

ငစရ(၄)

(၅)

ေချဵေငွစာချုပ်

ငစရ(၅)

(၆)

ေန့စဉ်ေငွထတ
ု ်ေချဵြခင်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ

ငစရ(၆)

(၇)

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵချင်ဵ၏ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်

ငစရ(၇)

(၈)

ေချဵေငွ၊ အတိဵု ေငွ၊ စုေဆာင်ဵေငွမျာဵေပဵသွင်ဵြခင်ဵ

ငစရ(၈)

မှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ
(၉)

(ခ)

ေန့စဉ်ေငွစာရင်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ

ငစရ(၉)

(၁၀) ေငွရ/ေငွေပဵေြပစာ

ငစရ(၁၀)

(၁၁) ပရိေဘာဂမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ

ငစရ(၁၁)

(၁၂) လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် ြေိရိယာမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ

ငစရ(၁၂)

(၁၃) ေငွစာရင်ဵ

ငစရ(၁၃)

(၁၄) အေထွေထွလယ်ဂျာ

ငစရ(၁၄)

(၁၅) ဂျာနယ်မှတ်တမ်ဵ

ငစရ(၁၅)

(၁၆) အစမ်ဵရှင်ဵတမ်ဵ

ငစရ(၁၆)

(၁၇) အရှုဳဵ အြမတ်စာရင်ဵ

ငစရ(၁၇)

(၁၈) လြေ်ြေျန်ရှင်ဵတမ်ဵ

ငစရ(၁၈)

(၁၉) အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵ

ငစရ(၁၉)

လစဉ်လပ
ု ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်နိုင်မှုအစီရင်ခဳစာ

အစရ(၁)
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၂။

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စာရင်ဵပုဳစဳမျာဵနှင်ဴ အစီရင်ခဳစာပုဳစဳမှာ ေနာြေ်ဆြေ်တွဲ (ြေ) ပါအတိုင်ဵ

ြဖစ်သည်။

(ထိန်လင်ဵ)
ဦဵေဆာင်ညွှန် ြောဵေရဵမှူဵ
ြမန်မာဴအေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵကြေီဵ ြေပ်စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
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ေနာြေ်ဆြေ်တွဲ (ြေ)
အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵြျာဵတွင် ထာဵေှေ
ိ ြည်ဴ စာေင်ဵပုဳစဳြျာဵနှင်ဴ အစီေင်ခဳစာပုဳစဳ
စာေင်ဵပုဳစဳြျာဵ
၁။

အဖွဲ့ဝင်ခွင်ဴေလျှောြ်လာွှ ငစေ (၁) ။

အဖွဲ့ဝင်ခွင်ဴေလျှောြေ်လာွှ မှာ ေငွေချဵလိေ
ု သာပုဂ္ဂိုလ်သည်

အဖွဲ့ဝင်ခွင်ဴရရှိရန် ေလျှောြေ်ထာဵရမည်ပ
ဴ ုဳစဳြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် ပါဝင်လုသ
ိ ူသည် မိမိလြေ်ေရဵ
ြဖင်ဴ ြပည်စ
ဴ ုဳစွာြဖည်စ
ဴ ွြေ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ြေိုယ်တိုင်လြေ်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ စာမတတ်ပါြေ
ဘယ်ဘြေ်လြေ်မြဖင်ဴ လြေ်ေဗွနှိပ်ေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်ခွင်ဴေလျှောြေ်လာွှ နှင်ဴအတူ သြေ်ဆိုင်ရာ
ရပ်ြေွြေ်တွင် ေနထိင
ု ်ေ ြောင်ဵ အေထာြေ်အထာဵအြဖစ် အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵမိတ္တူနှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်
ေရဵြေဒ်ြပာဵမိတ္တူတိ့ြေ
ု ို

တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်ခွင်ဴေလျှောြေ်လာွှ ၊

အိမ်ေထာင်စု

စာရင်ဵမိတ္တူနှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေဒ်ြပာဵမိတ္တူတိ့ြေ
ု ိုပူဵတွဲ၍ စနစ်တြေျဖိုင်တွဲပပီဵ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵ
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ြိုယ်အာဵြိုယ်ြိုဵအဖွဲ့ငယ်ြျာဵ (ဝိုင်ဵကြီဵချုပ်အဖွဲ့ြျာဵ) ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ ြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ ငစေ

(၂)။ ြေိုယ်ဴအာဵြေိုယ်ြေိုဵအဖွဲ့ငယ်မျာဵ (ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့မျာဵ) ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ မှတ်တမ်ဵစာရင်ဵမှာ အဖွဲ့
ဝင်မျာဵအေနြဖင်ဴ စိတ်တူဆန္ဒတူအချင်ဵချင်ဵ စုစည်ဵရိုင်ဵပင်ဵြေူညပီ ပီဵ တစ်ဦဵြေိုတစ်ဦဵ အာမခဳနိုင်
ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ငါဵဦဵပါဝင်သည်ဴ ြေိုယ်ဴအာဵြေိုယ်ြေိုဵအဖွဲ့ငယ်မျာဵ (ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့မျာဵ) ြေို မှတ်တမ်ဵ
တင်ထာဵေသာ စာရင်ဵြဖစ်ပါသည်။
၃။

အဖွဲ့ဝင်ြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ ငစေ (၃)။

အဖွဲ့ဝင်မှတ်တမ်ဵစာရင်ဵမှာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵချင်ဵ၏

ြေိုယ်ေရဵသမိုင်ဵအချြေ်အလြေ်မျာဵြေို ြပုစုထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵစာရင်ဵြဖစ်ပါသည်။
၄။

ေချဵေငွေလျှောြ်လာွှ ငစေ(၄)။

ေချဵေငွေလျှောြေ်လာွှ မှာ ေချဵေငွရရှိေရဵအတွြေ် ေလျှောြေ်ထာဵ

ရမည်ပ
ဴ ုဳစဳြဖစ်ပပီဵ အဆိုပါပုဳစဳြေို ေချဵေငွရယူလုေ
ိ သာပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိလြေ်ေရဵြဖင်ဴ ြဖည်စ
ဴ ွြေ်ရမည်
ြဖစ်ပပီဵ ြေိုယ်တိုင်လြေ်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ စာမတတ်ပါြေ ဘယ်ဘြေ်လြေ်မြဖင်ဴ လြေ်ေဗွ
နှိပ်ေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်မှလည်ဵ ေထာြေ်ခဳေ ြောင်ဵ လြေ်မှတ်ေရဵထိဵု ရန်ြဖစ်ပါ
သည်။ ေချဵေငွထတ
ု ်ေချဵရာတွင် တာဝန်ခဳ၊ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵနှင်ဴ စာရင်ဵြေိုင်တို့ သုဳဵဦဵပါဝင်ေသာ အစည်ဵ
အေဝဵဆုဳဵြဖတ်ချြေ်ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရမည်ြဖစ်ေသာေ ြောင်ဴ မည်သည်ေ
ဴ န့တွင်ြေျင်ဵပေသာ အစည်ဵ
အေဝဵဆုဳဵြဖတ်ချြေ်အရ ခွင်ဴြပုေ ြောင်ဵြေိုလည်ဵ ပုဳစဳတွင် ြဖည်ဴစွြေ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
၅။

ေချဵေငွစာချုပ် ငစေ(၅)။

ေချဵေငွစာချုပ်မှာ ေချဵယူလုေ
ိ သာ အဖွဲ့ဝင်အေနြဖင်ဴ ချုပ်ဆိုရ

မည်ဴ စာချုပ်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵပုဳစဳြေိုလည်ဵ မိမိ၏ဗဟိုအဖွဲ့မှ ပုဳနှိပ်ေပဵပါမည်။ ေချဵေငွလြေ်ခဳသူအေနြဖင်ဴ
ြေိုယ်တိုင်လြေ်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်ြဖစ်ပပီဵ စာမတတ်ပါြေ ဘယ်ဘြေ်လြေ်မြဖင်ဴ လြေ်ေဗွနှိပ် ေပဵရန်
ြဖစ်ပါသည်။ ေချဵေငွလြေ်ခဳေသာအဖွဲ့ဝင်ပါဝင်သည်ဴ ြေိုယ်ဴအာဵြေိုယ်ြေိုဵအဖွဲ့ငယ် (ဝိုင်ဵကြေီဵ ချုပ်အဖွဲ့)
၏ အဖွဲ့ဝင်မျာဵအေနြဖင်ဴလည်ဵ လြေ်မှတ်ေရဵထိဵု ရန် လိအ
ု ပ်သြေဲဴသို့ ၎င်ဵတို့၏ ေရှ့ေမှာြေ်တွင်
တာဝန်ခဳအေနြဖင်ဴ ေငွထုတ်ေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
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၆။

ေန့စဉ်ေချဵေငွထတ
ု ်ေချဵြခင်ဵြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ ငစေ (၆)။

ေန့စဉ်ေချဵေငွထတ
ု ်ေချဵြခင်ဵ

မှတ်တမ်ဵစာရင်ဵမှာ ရြေ်စွဲအလိြေ
ု ်ေချဵေငွထတ
ု ်ေချဵြခင်ဵြေို ေရဵသွင်ဵရန်ြဖစ်ပပီဵ ေချဵေငွရယူေသာ
အဖွဲ့ဝင်အာဵ ြေိုယ်တိုင်လြေ်မှတ်ေရဵထိဵု ေစရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။ အမှန်တြေယ်ေငွသာဵထုတေ
် ချဵ
သည်ဴ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြေိုသာ

စာရင်ဵေရဵသွင်ဵရန်ြဖစ်ပါသည်။

အမှန်တြေယ်ေငွသာဵထုတမ
် ေချဵဘဲ

တစ်ဦဵတည်ဵြေသာ ထုတယ
် ူလမ
ိ ်လည်အလွသ
ဲ ုဳဵစာဵြပုလုပ်ထတ
ု ်ေချဵြခင်ဵနှင်ဴ ပုဳစဳပါအဖွဲ့ဝင်ဦဵေရနှင်ဴ
ြေိုြေ်ညေ
ီ အာင် အဖွဲ့ဝင်မျာဵ မျာဵြပာဵေစလိသ
ု ည်သ
ဴ ေဘာြဖင်ဴ ဟန်ြပပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ ထုတေ
် ချဵြခင်ဵ
မျာဵြေို မြပုလုပ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
၇။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵချင်ဵ၏ ေငွစာေငွေချဵစာအုပ် ငစေ (၇)။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵချင်ဵ၏ ေငွစုေငွေချဵ

စာအုပ်တွင် စုေဆာင်ဵေငွမျာဵေပဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ ထုတေ
် ပဵြခင်ဵနှင်ဴ စုေဆာင်ဵေငွလြေ်ြေျန် ြေျန်ရှိမှုြေို
လည်ဵေြောင်ဵ၊ ေချဵေငွအမျိုဵအစာဵ ေဖာ်ြပ၍ ထုတေ
် ချဵေငွ၊ ြပန်ဆပ်ေငွ၊ အရင်ဵ အတိဵု ဒဏ်တိုဵ
ေပဵဆပ်ရန် ြေျန်ရှိမှုြေို အလွယ်တြေူ သိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေချဵေငွရယူေသာ အဖွဲ့ဝင်အေနြဖင်ဴ
ြေိုယ်တိုင်သမ
ိ ်ဵဆည်ဵထာဵရမည်ဴ စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။
၈။

ေချဵေငွ၊ အတိဵု ေငွ၊ စုေဆာင်ဵေငွြျာဵ ေပဵသွင်ဵြခင်ဵြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ ငစေ (၈)။

ေချဵေငွ၊

အတိဵု စရိတ်၊ စုေဆာင်ဵေငွမျာဵ ေပဵသွင်ဵြခင်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵမှာ ေချဵေငွရယူေသာ အဖွဲ့မျာဵအေနြဖင်ဴ
ေချဵေငွြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအေြခအေနြေို ေဖာ်ြပထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵစာရင်ဵြဖစ်သြဖင်ဴ အေရဵကြေီဵ
ေသာမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵြဖစ်ပါသည်။
စည်ဵြေမ်ဵချြေ်နှင်ဴအညီ

ေချဵေငွရယူေသာအဖွဲ့အေနြဖင်ဴ

ေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်သြဖင်ဴ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ယင်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵြေို

ေချဵေငွ

ြေည်ြဴ ခင်ဵအာဵြဖင်ဴ

ေချဵေငွမျာဵြေို အဖွဲ့ဝင်မျာဵအေနြဖင်ဴ ေပဵသွင်ဵြခင်ဵ မှန်၊ မမှန်ြေိုသိရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ
အေနြဖင်ဴ သတ်မှတ်စည်ဵြေမ်ဵချြေ်နှင်ဴအညီ ေန့စဉ် (သို့မဟုတ်) အပတ်စဉ် (သိမ
ု့ ဟုတ်) လစဉ်
ေပဵသွင်ဵပါြေ (Ï) အမှတ်အသာဵြပုလုပ်ပပီဵ မေပဵသွင်ဵပါြေ (x) အမှတ်အသာဵ ြပုလုပ်ရန် ြဖစ်ပါ
သည်။ ေချဵေငွ၊ အတိဵု ေငွ၊ စုေဆာင်ဵေငွမျာဵ ေပဵသွင်ဵြခင်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ ငစရ (၈) တွင် ေငွထုတ်
ေချဵသူ အဖွဲ့ဝင်မျာဵအေနြဖင်ဴ အမှန်တြေယ်ေငွသာဵမေပဵဆပ်ပါြေ မေပဵဆပ်ေ ြောင်ဵေဖာ်ြပရန်
ြဖစ်ပပီဵ လိမ်လည်ပပီဵ မေဖာ်ြပရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။ ထိ့အ
ု ြပင် ေချဵေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ
ငစရ (၆) တွင် ေဖာ်ြပထာဵသြေဲဴသို့ Model ပါ အဖွဲ့ဝင်ဦဵေရနှင်ဴြေိုြေ်ညေ
ီ အာင် အဖွဲ့ဝင်မျာဵ မျာဵြပာဵ
ေစလိသ
ု ည်သ
ဴ ေဘာြဖင်ဴ ဟန်ြပပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ (Ghost Member) ေပဵဆပ်ြခင်ဵမျာဵြေိုလည်ဵ မြပုလုပ်ရန်
အထူဵလိအ
ု ပ်ပါသည်။ ေချဵေငွ၊ အတိဵု ေငွ၊ စုေဆာင်ဵေငွမျာဵေပဵသွင်ဵြခင်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ ငစရ (၈)
တွင် နမူနာေရဵသွင်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
၉။

ေန့စဉ်ေငွစာေင်ဵြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ ငစေ (၉)။

ေန့စဉ်ေငွစာရင်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵမှာ

ေငွစာရင်ဵစာအုပ်၏ စာရင်ဵဖွင်ဴလြေ်ြေျန်၊ ရေငွ၊ ေပဵေငွနှင်ဴစာရင်ဵပိတ်လြေ်ြေျန်တြေ
ို့ ို ေန့စွဲအလိြေ
ု ်
ေဖာ်ြပထာဵေသာ အချုပ်စာရင်ဵြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵြေို ြေည်ဴြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ေငွလြေ်
ြေျန်မျာဵြေို လိသ
ု ည်ထြေ်ပို၍ ြေိုင်ေဆာင်ထာဵြခင်ဵ ရှိ မရှိြေို လာေရာြေ်စစ်ေဆဵေသာအဖွဲ့အေနြဖင်ဴ
အလွယ်တြေူ သိရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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၁၀။

ေငွေ/ ေငွေပဵေြပစာ ငစေ (၁၀)။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအေနြဖင်ဴ

ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ် အဖွဲ့ငယ်မျာဵနှင်ဴ ေငွေပဵ/ ေငွယူ ြေိစ္စရပ်မျာဵတွင်လည်ဵေြောင်ဵ၊ သြေ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့
အစည်ဵနှင်ဴ ေငွေပဵ/ ေငွယြေ
ူ ိစ္စရပ်မျာဵတွင်လည်ဵေြောင်ဵ ေရဵသွင်ဵအသုဳဵြပုရန်ြဖစ်ပါသည်။ ေချဵ
ေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵ၊ လြေ်ခဳြခင်ဵ၊ စုေဆာင်ဵေငွလြေ်ခဳြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ အသုဳဵစရိတ်မျာဵ
ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ အစရှိသည်တ့အ
ို တွြေ် အသုဳဵြပုရန်ြဖစ်ပါသည်။
၁၁။

ပေိေဘာဂြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ ငစေ (၁၁)။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့မျာဵတွင်

ပရိေဘာဂပစ္စညဵ် မျာဵြဖစ် ြေသည်ဴ စာဵပွဲ၊ ြေုလာဵထိင
ု ်၊ ဘီဒိအ
ု စရှိသည်မျာဵြေို ပရိေဘာဂမှတ်တမ်ဵ
စာရင်ဵတွင် ေရဵသွင်ဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
၁၂။

လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် ြိေိယာြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ ငစေ (၁၂)။

ဆိုင်ဵဘုတ်၊ ဂဏန်ဵေပါင်ဵစြေ်

အစရှိသည်မျာဵြေို လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် ြေိရိယာမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ ငစရ (၁၂) တွင်ေရဵသာဵရန်ြဖစ်သည်။
၁၃။

ေငွစာေင်ဵ ငစေ(၁၃)။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့၏

ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမှန်သမျှေြေို

ေငွမျာဵလြေ်ခဳရရှိြခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ပပီဵသည်နှင်ဴတပပိုင်နြေ်

ေငွစာရင်ဵစာအုပ်တွင်

စနစ်တြေျေရဵသွင်ဵရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။ ထိသ
ု ို့ေရဵသွင်ဵရာတွင်လည်ဵ အေထာြေ်အထာဵမျာဵြဖစ် ြေ
သည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴေဘာြေ်ချာမျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳစွာရှိရန်လုအ
ိ ပ်ပပီဵ ေငွစာရင်ဵစာအုပ်ြေို ေန့စဉ်ပိတ်ရန်
ြဖစ်ပါသည်။ ေငွစာရင်ဵတွင် ေရဵသွင်ဵချြေ်မျာဵသည် သြေ်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ ေဘာြေ်ချာမျာဵနှင်ဴ
အေထွေထွလယ်ဂျာတွင်

ေခါင်ဵစဉ်အလိြေ
ု ်ေရဵသွင်ဵချြေ်မျာဵနှင်ဴ

ြေိုြေ်ညရ
ီ န်လုအ
ိ ပ်ပါသည်။

ေငွစာရင်ဵစာအုပ်ြေိုေန့စဉ်ပိတ်ပပီဵေနာြေ် ပမို့နယ်အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည်ဴ
တာဝန်ရှိပုဂို္ဂ လ်မျာဵြဖစ် ြေသည်ဴ နယ်ေြမတာဝန်ခဳ၊ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵနှင်ဴ စာရင်ဵြေိုင်တသ
ို့ ည် ေငွစာရင်ဵ
စာအုပ်ပါ

ေရဵသွင်ဵချြေ်မျာဵြေို ြေည်ရ
ဴ ှုစစ်ေဆဵပပီဵ

နယ်ေြမတာဝန်ခဳအေနြဖင်ဴ

ေငွစာရင်ဵစာအုပ်တွင်

ေန့စဉ်လြေ်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
စာရင်ဵြေိုြေ်ေရဵသွင်ဵချြေ်မျာဵြေို

အေထာြေ်

အထာဵမျာဵြဖစ် ြေသည်ဴ မှတ်တမ်ဵေဘာြေ်ချာမျာဵနှင်ဴ ြေိုယ်တိုင်စစ်ေဆဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ ေငွစာရင်ဵ
စာအုပ်၏ေငွလြေ်ြေျန်နှင်ဴ မိမိလြေ်ဝယ်ရှိေငွလြေ်ြေျန် ြေိုြေ်ညမ
ီ ှု ရှိ /မရှိ ြေိုလည်ဵ စစ်ေဆဵပပီဵ
မိမိလြေ်ဝယ်ရှိ ေငွလြေ်ြေျန်မျာဵြေို စနစ်တြေျလုခဳ ခုဳစွာသိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ ေငွစာရင်ဵ
ချုပ်ြေိုလည်ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိြေ
ု ် လစဉ်၊ သုဳဵလချုပ်၊ ေြခာြေ်လချုပ်၊ ြေိုဵလချုပ်၊ နှစ်ချုပ်နှင်ဴ
လုပ်ငန်ဵစသည်ေ
ဴ န့မှ စာရင်ဵေပဵပို့သည်လ
ဴ အထိ ေရဵဆွဲရန်ြဖစ်ပါသည်။
၁၄။

အေထွေထွလယ်ဂျာ ငစေ (၁၄)။

အေထွေထွလယ်ဂျာစာအုပ်ြေို

နှစ်ဖြေ်သွင်ဵစာရင်ဵြေိုင်

ထာဵရှိရန်လုအ
ိ ပ်ပါသည်။

သေဘာတရာဵနှင်ဴအညီ

ေငွစာရင်ဵ၊

အရှုဳဵအြမတ်စာရင်ဵနှင်ဴ

လြေ်ြေျန်ရှင်ဵတမ်ဵမျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ေခါင်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴအညီ အေထွေထွလယ်ဂျာစာအုပ်တွင်
ေခါင်ဵစဉ်ဖွင်ဴလှစ်ေရဵသွင်ဵရန် ြဖစ်ပါသည်။ အေထွေထွလယ်ဂျာတွင် ေခါင်ဵစဉ်အလိြေ
ု ်ဖွင်ဴလှစ်ေရဵ
သွင်ဵထာဵရှိချြေ်မျာဵသည်

ေငွစာရင်ဵ၊

အရှုဳဵအြမတ်စာရင်ဵ၊

လြေ်ြေျန်ရှင်ဵတမ်ဵ၊

သြေ်ဆိုင်ရာ

မှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ေဘာြေ်ချာမျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေရဵသွင်ဵချြေ်မျာဵနှင်ဴ ြေိုြေ်ညရ
ီ ပါမည်။
၁၅။

ဂျာနယ်ြှတ်တြ်ဵ ငစေ (၁၅) ။

နှစ်ဖြေ်သွင်ဵစာရင်ဵြေိုင်

သေဘာတရာဵနှင်ဴအညီလိုအပ်

သည်ဴ ြေိုြေ်ညိစ
ှ ာရင်ဵမျာဵ ေရဵသွင်ဵရန်အတွြေ်ြေိုလည်ဵ ဂျာနယ်မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရန် ြဖစ်ပါသည်။
၁၆။

အစြ်ဵေှင်ဵတြ်ဵ ငစေ (၁၆) ။

နှစ်ဖြေ်သွင်ဵစာရင်ဵြေိုင် သေဘာတရာဵနှင်ဴအညီ အစမ်ဵ

ရှင်ဵတမ်ဵြေိုလည်ဵ လြေုန်သည်ေ
ဴ န့မျာဵတွင် ေရဵဆွဲရန်ြဖစ်ပါသည်။ ထိသ
ု ို့ေရဵဆွဲရာတွင် စုစုေပါင်ဵ
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အစမ်ဵရှင်ဵတမ်ဵနှင်ဴ လြေ်ြေျန်အစမ်ဵရှင်ဵတမ်ဵမျာဵြေို ေရဵဆွဲရန်ြဖစ်ပါသည်။ အစမ်ဵရှင်ဵတမ်ဵေရဵဆွဲ
ရာတွင်လည်ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိြေ
ု ် လစဉ်၊ သုဳဵလချုပ်၊ ေြခာြေ်လချုပ်၊ ြေိုဵလချုပ်၊ နှစ်ချုပ်နှင်ဴ
လုပ်ငန်ဵစတင်သည်ေ
ဴ န့မှ စာရင်ဵေပဵပို့သည်လ
ဴ အထိ အရှုဳဵအြမတ်စာရင်ဵြေို ေရဵဆွဲရန်ြဖစ်ပါသည်။
၁၇။

အရှုဳဵအြြတ်စာေင်ဵ ငစေ (၁၇)။

အရှုဳဵအြမတ်စာရင်ဵြေိုလည်ဵ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

အဖွဲ့မျာဵအေနြဖင်ဴ ေရဵဆွဲရန်လုအ
ိ ပ်ပါသည်။ ထိသ
ု ို့ေရဵဆွဲရာတွင်လည်ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိြေ
ု ် လစဉ်၊
သုဳဵလချုပ်၊ ေြခာြေ်လချုပ်၊ ြေိုဵလချုပ်၊ နှစ်ချုပ်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစတင်သည်ေ
ဴ န့မှ စာရင်ဵေပဵပို့သည်ဴ
လအထိ အရှုဳဵအြမတ်စာရင်ဵြေို ေရဵဆွဲရန်ြဖစ်ပါသည်။
၁၈။

လြ်ြျန်ေှင်ဵတြ်ဵြျာဵ ငစေ (၁၈)။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့မျာဵ၏

လြေုန်

သည်ေ
ဴ န့ရှိ ေပဵရန်တာဝန်နှင်ဴ ရရန်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵြေို ေဖာ်ြပသည်လ
ဴ ြေ်ြေျန်ရှင်ဵတမ်ဵမျာဵြေိုလည်ဵ ေရဵဆွဲ
ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ ေပဵရန်တာဝန်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ မတည်ေငွ (Seed Money)၊
မတည်ေငွ (Seed Money) အေပါ်တွင် ေပဵရမည်ဴဘဏ်တိုဵ၊ စာရင်ဵပုဳစဳဖိုဵမျာဵ၊ ဆိုင်ဵဘုတ်ဖိုဵနှင်ဴ
ဗဟိုြေစိုြေ်ထတ
ု ်ြေျခဳထာဵသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵလစာြေိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵသည်ဴ ဗဟိုြေိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵနှင်ဴ ြေိုြေ်
ညီမှုရှိေအာင် ေရဵဆွဲရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေ ြောင်ဵအမျိုဵမျိုဵေ ြောင်ဴ ြေိုြေ်ညမ
ီ ှုမရှိပါြေ လိအ
ု ပ်သည်ဴ
တိုြေ်ဆိုင်စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ပပီဵ ြပုြပင်ေရဵဆွဲရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ့ြု ပင်လြေ်ြေျန်ရှင်ဵတမ်ဵ၏
ရရန်ဖြေ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာေချဵေငွြေျန်နှင်ဴ ေပဵရန်တာဝန်ဖြေ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာစုေဆာင်ဵ
ေငွနှင်ဴ စုေဆာင်ဵေငွအေပါ် အတိဵု စာရင်ဵမျာဵသည် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ စုစုေပါင်ဵေချဵေငွြေျန်၊ စု
ေဆာင်ဵေငွမျာဵနှင်ဴ စုေဆာင်ဵေငွအေပါ်အတိုဵမျာဵနှင်ဴ ြေိုြေ်ညရ
ီ န်ြဖစ်ပါသည်။
၁၉။

အစည်ဵအေဝဵြှတ်တြ်ဵ ငစေ (၁၉)။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့မျာဵတွင် နယ်ေြမ

တာဝန်ခဳ၊ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵနှင်ဴ စာရင်ဵြေိုင်ဝန်ထမ်ဵ သုဳဵဦဵတို့ြေို ခန့်ထာဵပပီဵ အေသဵစာဵေချဵေငွလပ
ု ်ငန်ဵ
ြေို လုပ်ြေိုင်ေဆာင်ရွြေ်ရာတွင် ေချဵေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵ၊ အသုဳဵစရိတ်မျာဵြေျခဳသုဳဵစွဲြခင်ဵ အစရှိေသာ
ေငွေ ြေဵြေိစ္စရပ်မျာဵအပါအဝင် အေရဵကြေီဵသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ချြေ်မျာဵြေို အဆိုပါဝန်ထမ်ဵ မျာဵ
ပါဝင်သည်ဴ

အစည်ဵအေဝဵမျာဵသို့

တင်ြပပပီဵေဆာင်ရွြေ်ရန်အတွြေ်

အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ

ထာဵရှိရန်ြဖစ်ပါသည်။
၂၀။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် လချုပ်စာရင်ဵပုဳစဳမျာဵြဖစ်သည်ဴ ေငွစာရင်ဵ ငစရ

(၁၃)၊ အစမ်ဵရှင်ဵတမ်ဵ ငစရ(၁၆)၊ အရှုဳဵအြမတ်စာရင်ဵ ငစရ(၁၇)၊ လြေ်ြေျန်ရှင်ဵတမ်ဵ ငစရ (၁၈)
တို့ြေို လစဉ်ြပုစုပပီဵ သတ်မှတ်ြောလထြေ်ေနာြေ်မြေျေစဘဲ အချိန်နှင်ဴတစ်ေြပဵညီ ေပဵပို့ရန်ြဖစ်ပါ
သည်။ ထိ့အ
ု ြပင် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိြေ
ု ် သုဳဵလချုပ်၊ ေြခာြေ်လချုပ် စာရင်ဵမျာဵြေို လဆန်ဵ ၃ ရြေ်ေန့
အေရာြေ်ေပဵပို့ရန်နှင်ဴ နှစ်ချုပ်စာရင်ဵြေို လဆန်ဵ ၁၀ ရြေ်ေန့အေရာြေ် ေပဵပို့ရန်ြဖစ်သည်။
အစီေင်ခဳစာပုဳစဳ
၂၁။

-------------- အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ၊ ------------ မြို့နယ်၊ --------

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့ြဟုတ် ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊--------- လ လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ေွြ်နိုင်ြှု အစီေင်ခဳစာ၊ အစေ(၁) ။ --------- အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏
လစဉ်လပ
ု ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်နိုင်မှုြေို ြပုစုေရဵသွင်ဵရန် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵအစီရင်ခဳစာမျာဵြေို သြေ်ဆိုင်ရာ
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တိုင်ဵေဒသကြေီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေြောင်စီ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြေ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြော်မတီသု့ိ သတ်မှတ်ရြေ်အတွင်ဵ ေပဵပို့ရန်ြဖစ်ပါသည်။
ငစရ (၁)
----------- အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
--------- မြို့နယ်၊ ---------- တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့ြဟုတ် ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
အဖွဲ့ဝင်ခွင်ဴေလျှောြ်လာွှ
သို့
တာဝန်ခဳ
--------- အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ
--------- ပမို့နယ်
ရြေ်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊
အေ ြောင်ဵအရာ။

လ

ရြေ်

အဖွဲ့ဝင်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵြခင်ဵ

လူကြေီဵမင်ဵခင်ဗျာ / ရှင်ဴ
၁။

ြေျွန်ေတာ် / ြေျွန်မသည် လူကြေီဵမင်ဵတို့အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွြေ်ခွင်ဴ

ရြခင်ဵသည် မိမိအြေျိုဵအြပင် အမျာဵအြေျိုဵြေူညေ
ီ ဆာင်ရွြေ်ရာ ေရာြေ်သည်ဟု ယုဳ ြေည်ပါသည်။
၂။

အဖွဲ့မှချမှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြေမ်ဵမျာဵြေို ဖတ်ရှုနာဵလည်ပပီဵ လိြေ
ု ်နာေဆာင်ရွြေ်

မည်ြဖစ်ပါ၍ အဖွဲ့ဝင်ခွင်ဴြပုပါရန် ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ ေလျှောြေ်ထာဵအပ်ပါသည် -

လြေ်မှတ်

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

အမည်

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

အဘအမည်

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

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ်

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

ေနရပ်လပ
ိ ်စာ(ေြေျဵရွာ/ရပ်ြေွြေ်၊အိမ်အမှတ်၊လမ်ဵအမည်) -----------------------ဇနီဵ / ခင်ပွန်ဵအမည်

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

ေထာြ်ခဳသူြျာဵ
(၁)

အမည် ------------၊ အဖွဲ့ဝင်အမှတ် -------------- ၊ လြေ်မှတ် ----------------

(၂)

အမည် ------------၊ အဖွဲ့ဝင်အမှတ် -------------- ၊ လြေ်မှတ် ----------------

(၃)

အမည် ------------၊ အဖွဲ့ဝင်အမှတ် -------------- ၊ လြေ်မှတ် ----------------

8

ငစရ (၂)
----------- အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
--------- မြို့နယ်၊ ---------- တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့ြဟုတ် ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
ြိုယ်အာဵြိုယ်ြိုဵ အဖွဲ့ငယ်ြျာဵ( ဝိုင်ဵကြီဵချုပ်အဖွဲ့ြျာဵ)
ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ
စဉ်

ဝိုင်ဵကြီဵချုပ်

အြည်

အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်/

အဖွဲ့အြှတ်
၁

(ြပုစုသူ)

၂

ြှတ်ချြ်

အဖွဲ့ဝင်
၃

(စစ်ေဆဵသူ)

၄

၅

(အတည်ြပုသူ)

အမည် -------------

အမည် -------------

အမည် -------------

တာဝန် ------------

တာဝန် ------------

တာဝန် ------------
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ငစရ (၃)
----------- အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
--------- မြို့နယ်၊ ---------- တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့ြဟုတ် ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
အဖွဲ့ဝင်ြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ
စဉ်

အ

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

အ

ဝိုင်ကြီဵချုပ်

အလုပ်

နိုင်ငဳသာဵ

အဘ

ဇနီဵ/

ေနေပ်

တစ်ေန့

ြည်

အြှတ်

သည်ဴေန့

သြ်

အဖွဲ့အြှတ်

အြိုင်

စိစစ်ေေဵ

အြည်

ခင်ပွန်ဵ

လိပ်စာ

ဝင်ေငွ

၁၁

၁၂

အြှတ်
၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

အြည်
၉

၁၀

(ြပုစုသူ)

(စစ်ေဆဵသူ)

(အတည်ြပုသူ)

အမည် -------------

အမည် -------------

အမည် -------------

တာဝန် ------------

တာဝန် ------------

တာဝန် ------------
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ငစရ(၄)
“ေချဵေငွေလျှောြ်လာွှ ”
သို့
တာဝန်ခဳ
----------------အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------------------ပမို့နယ်
ရြေ်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
၁။

လ

ရြေ်

ြေျွန်ေတာ်/ြေျွန်မ သည် --------------------လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြေ်လုပ
ိ ါသြဖငဴ် ေချဵေငွ----

--------ြေျပ် (ြေျပ် -------------------------------တိတိ)ြေို ေချဵယူခွငဴ်ြပုပါရန်
ေလျှောြေ်ထာဵအပ်ပါသည်။
၂။

ေချဵေငွြေို အဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵြေမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေချဵေငွနှငဴ် ြေျသငဴ်သညဴအ
်

တိုဵေငွတို့ြေို …………………………….ေပဵသွင်ဵမည်ြဖစ်ပါေ ြောင်ဵ ဝန်ခဳြေတိြပုအပ်ပါသည်။
(ြေ) အမည်

…………………………………….

(ခ)

အလုပ်အြေိုင်

…………………………………….

(ဂ)

အဘအမည်

…………………………………….

(ဃ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ်

…………………………………….

(င)

ဇနီဵ/ခင်ပွန်ဵအမည်

…………………………………….

(စ)

ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့အမှတ်

…………………………………….

(ဆ)

ေနရပ်လပ
ိ ်စာ

…………………………………….
ေလျှောြေ်ထာဵသူလြေ်မှတ်/……………….

၃။

ေလျှောြေ်ထာဵသူသည် ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့အမှတ် (

လြေ်ေဗွပုဳစဳ

…………………….

အမည်

…………………….
)၏ အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ပါေ ြောင်ဵနှငဴ်

ေချဵေငွ…………………….ြေျပ် (ြေျပ်………….………တိတိ) ထုတေ
် ချဵပါရန် ေထာြေ်ခဳအပ်
ပါသည်။
အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်လြေ်မှတ် -------------------အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်အမည်

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

ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့အမှတ်

(

၄။

)

အထြေ်ပါေလျှောြေ်ထာဵေချဵေငွ------------------------ြေျပ် (ြေျပ်-------------------

-----တိတ)ိ
ြေိ-ု ----------------------ေန့အစည်ဵအေဝဵဆုဳဵြဖတ်ချြေ်အရ ခွငဴ်ြပုပါသည်။
လြေ်မှတ်----------------------
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အမည်-----------------------တာဝန်-----------------------ငစရ(၅)
-----------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
------------မြို့နယ်၊-------------တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့ြဟုတ် ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
“ေချဵေငွစာချုပ်”
ရြေ်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
၁။

၂။

လ

ေငွေချဵသူအမည်

…………………………………….

အလုပ်အြေိုင်

…………………………………….

အဘအမည်

…………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ်

…………………………………….

ဇနီဵ/ခင်ပွန်ဵအမည်

…………………………………….

ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့အမှတ်

…………………………………….

ေနရပ်လပ
ိ ်စာ

…………………………………….

ရြေ်

ြေျွန်ေတာ်/ြေျွန်မသည်-------------------လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်လုပ
ိ ါသြဖငဴ် ေချဵေငွ ြေျပ်---

-------(ြေျပ်-------------တိတိ)ြေို ေချဵယူခွငဴ်ြပုပါရန် ေလျှောြေ်ထာဵအပ်ပါသည်။
၃။

ေချဵေငွြေို အဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵြေမ်ဵချြေ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေချဵေငွနှငဴ်ြေျသငဴ်သညဴ်

အတိုဵေငွတို့ြေို ရြေ်ေပါင်ဵ(
၄။

)အတွင်ဵ ေန့စဉ်( )ေပဵသွင်ဵမည်ြဖစ်ပါေ ြောင်ဵ ဝန်ခဳြေတိ ြပုပါသည်။

အြေယ်၍ ေငွေချဵသူြေ မေပဵသွင်ဵနိုင်ပါြေ ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်စနစ်ြဖငဴ် အဖွဲ့အမှတ်(

)၏ အဖွဲ့

ဝင်မျာဵြေ အညီအမျှေတာဝန်ယူ ေပဵဆပ်မည်ြဖစ်ပါေ ြောင်ဵ လြေ်မှတ်ေရဵထိဵု ပါသည်။
(၁)

လြေ်မှတ်---------------(၂)--------------(၃)--------------အမည်

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

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

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

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ် ----------------အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်
(၄)

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

လြေ်မှတ်---------------- (၅)---------------အမည် ------------------နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ်

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

အဖွဲ့ဝင်
၅။

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

အဖွဲ့ဝင်

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမှ ေချဵေငွ ြေျပ်------------(ြေျပ် --------------

တိတိ)ြေို လြေ်ခဳရရှိပါေ ြောငဴ် လြေ်မှတ်ေရဵထိဵု ပါသည်။
လြေ်မှတ်/လြေ်ေဗွပုဳစဳ

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

အမည်

-----------------ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့အမှတ်

(

အသိသြေ်ေသ
(၁)

လြေ်မှတ်

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

(၂) လြေ်မှတ် -------------------

)
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အမည်

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

အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်၊ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့အမှတ်(

အမည်

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

)၊အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်၊ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်အဖွဲ့အမှတ်(

)
ငစရ(၆)

-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ

ေနစဉ်ေငွထတ
ု ်ေချဵြခင်ဵြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ
၂၀၁၁ ခုနှစ်---------------လ

စဉ်

ရြေ်စွဲ

အဖွဲ့ဝင်အမည် အဖွဲ့ဝင်အမှတ် ဝိုင်ဵကြေီဵချုပ်

ေချဵေငွ လြေ်ခဳရရှိေ ြောင်ဵ မှတ်ချြေ်

အဖွဲ့ဝင်အမှတ်
၁

၂

၃

(ြပုစုသူ)

အမည်-----------------

၄

၅

(စစ်ေဆဵသူ)

အမည်-------------

လြေ်မှတ်
၆

၇

၈

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------
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တာဝန်-----------------

တာဝန်-------------

တာဝန်-----------------

ငစရ(၇)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵချင်ဵ၏ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်
ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်နြူနာပုဳစဳ
၁။

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်တွင် ပါဝင်ရမညဴ် အချြေ်အလြေ်မျာဵ
(ြေ) ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်ြျြ်နှာဖုဳဵ ။

(ခ)

(ဂ)

ေအာြေ်ပါအချြေ်မျာဵေဖာ်ြပရန်-

(၁)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအမည်

(၂)

ေနရာေဒသ

(၃)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ြေိုယ်ပိုင်အမှတ်တဳဆိပ်

(၄)

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်မျြေ်နှာဖုဳဵ၏ အတွင်ဵစာမျြေ်နှာ ။ ေအာြေ်ပါအချြေ်မျာဵေဖာ်ြပရန်
(၁)

ေငွစုေငွေချဵစာရင်ဵအမှတ်

(၂)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအမည်/ရုဳဵတဳဆိပ်

(၃)

လြေ်မှတ်နမူနာ ၊ စာအုပ်အမှတ်

(၄)

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်ထုတ်ေပဵသညဴ်ေန့စွဲ

(၅)

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်ထုတ်ေပဵသူ တာဝန်ခဳလြေ်မှတ်

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်အတွင်ဵ စာမျြေ်နှာ(၁) ။ ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵေဖာ်ြပရန်(၁)

ေငွစုေငွေချဵသူအမည် --------------------------

(၂)

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ်------------------------------

(၃)

အဖအမည်------------------------------

(၄)

ေနရပ်လိပ်စာ----------------------------------

(၅)

စာအုပ်အေဟာင်ဵမှအသစ်သို့ ြေူဵလျှေင်(ြေြေ) ေနာြေ်ဆုဳဵသွင်ဵ/ ထုတ်ရြေ်စွဲ
(ခခ) လြေ်ြေျန်ေငွ

(ဃ)

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်အတွင်ဵ စာမျြေ်နှာမျာဵတွင် စုေငွနှငဴ် ေချဵေငွစာရင်ဵခွဲြခာဵေဖာ်ြပေပဵရန်(၁)

စုေငွစာေင်ဵတွင်ေအာြ်ပါဇယာဵြျာဵေဖာ်ြပေန်(ြေြေ)

ရြေ်စွဲ

(ခခ )

သွင်ဵေငွ/ထုတ်ေငွ (စာြဖငဴ်ေဖာ်ြပရန်)

(ဂဂ )

သွင်ဵေငွ (ြေျပ်/ြပာဵ)
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(၂)

(ဃဃ)

ထုတ်ေငွ (ြေျပ်/ြပာဵ)

(ငင )

လြေ်ြေျန်ေငွ (ြေျပ်/ြပာဵ)

(စစ )

တာဝန်ခဳလြေ်မှတ်

(ဆဆ)

ရြေ်စ/ွဲ တဳဆိပ်

ေချဵေငွစာေင်ဵတွင် ေအာြ်ပါဇယာဵြျာဵေဖာ်ြပေန်
(ြေြေ)

ရြေ်စွဲ

(ခခ)

ေချဵေငွအမျိုဵအစာဵ

(ဂဂ)

ထုတ်ေချဵေငွ

(ဃဃ)

ြပန်လည်ေပဵဆပ်ေငွ
(၁၁) အရင်ဵ
(၂၂) အတိုဵ
(၃၃) ဒဏ်တိုဵ

(င)

(ငင)

ေငွလြေ်ြေျန်

(စစ)

တာဝန်ခဳလြေ်မှတ်

(ဆဆ)

မှတ်ချြေ်

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်၏ေြျာဘြ်အတွင်ဵစာြျြ်နှာ။“သိသငဴ်သိထိုြ်ေသာအချြ်ြျာဵ”
တွင်ေဖာ်ြပရန်(၁)

စာေင်ဵအြျိုဵအစာဵ

။

တစ်ဦဵချင်ဵြဖစ်ေစ၊

အြခာအရွယ်ေရာြေ်ပပီဵသူမျာဵနှငဴ်

တွဲဖြေ်၍ြဖစ်ေစ၊ အရွယ်မေရာြေ်ေသဵသူြေိုယ်စာဵ အုပ်ထိန်ဵသူြေြဖစ်ေစ၊ စာရင်ဵ
ဖွငဴ်နိုင်ပါသည်။
(၂)

စာေင်ဵဖွငဴ်ေငွနှငဴ်အနည်ဵဆုဳဵလြ်ြျန်ေငွ ။ အနည်ဵဆုဳဵစာရင်ဵဖွငဴ်စုေငွမှာ ြေျပ်-----ြဖစ်ပါသည်။ ေနာြေ်ထပ် စုေငွမျာဵြေို ြေျပ် အလီလီြဖငဴ် ေပဵသွင်ဵနိုင်ပါသည်။
အနည်ဵဆုဳဵ လြေ်ြေျန်ေငွမှာ ြေျပ်--------ြဖစ်ရမည်။

(၃)

အတိုဵေငွ ။ သတ်မှတ်အတိုဵနှုန်ဵြဖငဴ် လစဉ် အနည်ဵဆုဳဵလြေ်ြေျန်ေငွအေပါ်တွင်
တွြေ်၍ေပဵပါသည်။နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ြေုန်ဆုဳဵပပီဵေနာြေ် ရသငဴ်ေသာအတိုဵ
ြေိုထညဴ်သွင်ဵေပဵပါမည်။အတိုဵနှုန်ဵေြပာင်ဵလဲမှုရှိလျှေင် ထုတ်ြပန်ေ ြေညာေပဵပါမည်။

(၄)

စုေဆာင်ဵေငွပြာဏ ။ သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵအတိုင်ဵ စုေဆာင်ဵနိုင်ပါသည်။

(၅)

ေငွသွင်ဵ/ေငွထုတ်ြခင်ဵ ။ အဖွဲ့အစည်ဵြေ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ ေငွသွင်ဵ /
ေငွထုတ်ြပုလုပ်နိုင်ပါသည်။

(၆)

လျှေုိ ့ဝှြ်စွာထိန်ဵသိြ်ဵြခင်ဵ ။ ေငွစုေဆာင်ဵသူ၏ အမည်၊ အပ်နှဳထာဵေသာေငွေပါင်ဵ၊
ထုတ်ယူေငွေပါင်ဵအစသညဴ်တို့ြေို

လျှေုိ ့ဝှတ်စွာထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ေငွစုသညဴ်

ြေိစ္စအဝဝြေို လျှေုိ ့ဝှြေ်ထာဵရပါမည်။
(၇)

အြျိုဵခဳစာဵခွငဴ် ။ မိမိ၏စုေငွမျာဵြေို မှီခိုသူမျာဵြဖစ်ေသာ ဇနီဵ ၊ခင်ပွန်ဵ၊ သာဵ၊သမီဵ၊
ေြမဵ၊ အစ်ြေို၊ အစ်မ၊ အေမ၊ အေဖ ြဖစ်ေစမှီခိုသူမရှိလျှေင် မည်သူြေိုမဆိုြဖစ်ေစ
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မိမိြေွယ်လွန်ပါြေ

အလွယ်တြေူ

ဆြေ်ခဳနိုင်ရန်အတွြေ်

အြေျိုဵခဳစာဵခွငဴ်ပုဳစဳ

တင်သွင်ဵနိုင်ပါသည်။
(စ)

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်၏ေြျာဘြ်အြပင်ြျြ်နှာဖုဳဵ

။

“ေငွစုေငွေချဵသူတို့သတိြပုေန်”

တွင်ေဖာ်ြပရန်(၁)

ဤ ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်တွင် ေငွသွင်ဵ/ေငွထုတ်ြပုလုပ်သညဴ်အခါတိုင်ဵ ေရဵသွင်ဵ ြခင်ဵ
မှန်/မမှန် ေသချာစွာ ြေညဴ်ပါ။ဖျြေ်ရာ ၊ ြပင်ရာ နှငဴ် ြေွဲလွဲြခင်ဵမျာဵ ေတွ့ရှိပါြေ
သြေ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵထဳသို့ တိုြေ်ရိုြေ်ေမဵြမန်ဵပါ။

(၂)

ေငွသွင်ဵ/ေငွထုတ်ေသာ အခါတိုင်ဵ သီဵြခာဵအတည်ြပုလွှာ ေပဵပို့ပါမည်။ မရရှိပါ ြေ
တိုြေ်ရိုြေ်သြေ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵသို့ ေမဵြမန်ဵပါ။

(၃)

အတိုဵထညဴ်ရန်ြဖစ်ေစ၊

စစ်ေဆဵရန်ြဖစ်ေစ

၊စာရင်ဵေြပာင်ဵလွှဲေပဵရန်ြဖစ်ေစ

ဤ

အဖွဲ့အစည်ဵြေ စာအုပ်မျာဵြေိုေတာင်ဵခဳလျှေင် လြေ်ြေျန်ေငွေဖာ်ြပေသာ ေငွရေြပ
စာမရဘဲ မေပဵပါနှငဴ်။ နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ြေုန်ဆုဳဵလျှေင် စာအုပ်ြေို အတိုဵထညဴ် ရန်
ေပဵအပ်ပါ။
(၄)

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်ြေို

လုဳခခုဳစွာသိမ်ဵပါ။

ေပျာြေ်ဆုဳဵသွာဵပပီဵ

အြခာဵသူတစ်ဦဵ

တစ်ေယာြေ်ြေ လိမ်လည်၍ ေငွထုတ်ယူလျှေင် တာဝန်မယူပါ။
(၅)

ထိုဵပမဲလြေ်မှတ်ြေို ေငွထုတ်ရာတွင် ဂရုစိုြေ်၍တူညီေအာင် ေရဵထိုဵပါ။

(၆)

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်တွင် တရာဵမဝင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ ၊ ြဖညဴ်စွြေ်ြခင်ဵနှငဴ် ြပုြပင်ြခင်ဵ
မျာဵေတွ့ရှိြေ တရာဵဉပေဒအရ အေရဵယူြခင်ဵခဳရပါမည်။

ြှတ်ချြ် ။ မည်သညဴ်ြေိစ္စမဆို တိုင် ြောဵလိုလျှေင် တာဝန်ခဳ (သို့မဟုတ်)--------------------------အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵသို့ အြေျိုဵအေ ြောင်ဵ ေဖာ်ြပ၍
တိုင်စာေပဵပို့နိုင်ပါသည်။

တိုင်စာေပဵပို့လိုလျှေင်

ေဖာ်ြပပါ။
ြှတ်ချြ် ။ ေငွစုစာအုပ်နြူနာပုဳစဳအာဵ ပူဵတွဲေဖာ်ြပထာဵပါသည်။

ြိုယ်ပိုင်အြှတ်တဳဆိပ်

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်

ေငွစုေငွေချဵစာရင်ဵအမှတ်ြေို
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အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအမည်---------------------------------------ေနရာေဒသ

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

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵကြေီဵ ြေပ်စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
ငစရ (၇)
ေငွစုစာရင်ဵအမှ

လြေ်မှတ်နမူနာ

တ်

စာအုပ်အမှတ်

ရုဳဵခွဲ၌ေငွစာရင်ဵဖွငဴ်လျှေင် ၎င်ဵအမည်ေအာြေ်တွင်ေရဵပါ
ရုဳဵခွဲအမည်

……………………………..
……………………………..
……………………………..

ေငွစုစာအုပ်ထတ
ု ်ေပဵသညဴရ
် ြေ်စွဲ

…………………………….
မန်ေနဂျာ

အမည်

…………………………………………….

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ်……………………………………………
အဖအမည်

…………………………………………….

ေနရပ်

…………………………………………….
တွဲဖြေ်စာရင်ဵ/အရွယ်မေရာြေ်ေသဵသူစာရင်ဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵ စာရင်ဵ စသည်တအ
ို့ တွြေ်
ေအာြေ်တွင် မှတ်သာဵရန်။
ေငွထုတ်ရန်လာတိုင်ဵ
မှတ်ပုဳတင်ယူေဆာင်လာပါ။
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စာအုပ်အေဟာင်ဵြှအသစ်သို့ြူဵလျှေင်
ေနာြေ်ဆုဳဵသွင်ဵ/ထုတရ
် ြေ်စွဲ………………………
လြေ်ြေျန်ေငွ………………………
ေနရပ်ေြပာင်ဵသွာဵလျှေင် သြေ်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲ/ရုဳဵခွဲသို့ စာရင်ဵအမှတ်ေဖာ်ြပ၍ ချြေ်ချင်ဵအေ ြောင်ဵ ြောဵပါ။

သွင်ဵေငွ/ထုတေ
် ငွ
ေြ်စွဲ

သွင်ဵေငွ

ထုတေ
် ငွ

လြ်ြျန်ေငွ

(စာြဖငဴ်ေေဵသာဵပါ)
ြျပ်

ြပာဵ

ြျပ်

ြပာဵ

ြျပ်

အောေှိ

ေြ်စွဲ

လြ်ြှတ်

တဳဆိပ်

ြပာဵ

ေနရပ်ေြပာင်ဵသွာဵလျှေင် သြေ်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲ/ရုဳဵခွဲသို့ စာရင်ဵအမှတ်ေဖာ်ြပ၍ ချြေ်ချင်ဵအေ ြောင်ဵ ြောဵပါ။
ေြ်စွဲ

ေချဵေငွ

ထုတေ
် ချဵ

အြျိုဵ

ေငွ

ြပန်လည်ေပဵဆပ်ေငွ

အစာဵ
အေင်ဵ

အတိဵု

ဒဏ်တုဵိ

ေငွ

တာဝန်ခဳ

လြ်ြျန်

လြ်ြှတ်

ြှတခ
် ျြ်
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သိသငဴ်သိထုြ
ိ ်ေသာအချြ်ြျာဵ
၁။

စာရင်ဵအမျိုဵအစာဵ ။ တစ်ဦဵချင်ဵြဖစ်ေစ၊ အြခာဵအရွယ်ေရာြေ်ပပီဵသူမျာဵနှငဴ် တွဲဖြေ်၍ြဖစ်ေစ၊

အရွယ်မေရာြေ်ေသဵသူြေိုယ်စာဵ အုပ်ထိန်ဵသူြေြဖစ်ေစ၊ စာရင်ဵဖွငဴ်နိုင်ပါသည်။
၂။

စာေင်ဵဖွငဴ်ေငွနှငဴ်အနည်ဵဆုဳဵလြ်ြျန်ေငွ ။ အနည်ဵဆုဳဵစာရင်ဵဖွငဴ်စုေငွမှာ ြေျပ်-------ြဖစ်ပါ

သည်။ေနာြေ်ထပ် စုေငွမျာဵြေို ြေျပ် အလီလြီ ဖငဴ် ေပဵသွင်ဵနိုင်ပါသည်။ အနည်ဵဆုဳဵလြေ်ြေျန်ေငွ မှာ
ြေျပ်------ြဖစ်ရမည်။
၃။

အတိဵု ေငွ ။ သတ်မှတ်အတိုဵနှုန်ဵြဖငဴ် လစဉ် အနည်ဵဆုဳဵလြေ်ြေျန်ေငွေပါ်တွင် တွြေ်၍ေပဵပါ

သည်။ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ြေုန်ဆုဳဵပပီဵေနာြေ်ရသငဴ်ေသာအတိဵု ြေို ထညဴ်သွင်ဵေပဵပါမည်။ အတိဵု နှုန်ဵ
ေြပာင်ဵလဲမှုရှိလျှေင် ထုတြ် ပန်ေ ြေညာေပဵပါမည်။
၄။

စုေဆာင်ဵေငွပြာဏ ။ သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵအတိင
ု ်ဵ စုေဆာင်ဵနိုင်ပါသည်။

၅။

ေငွသွင်ဵ/ေငွထတ
ု ်ြခင်ဵ ။ အဖွဲ့အစည်ဵြေ သတ်မှတ်ထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ ေငွသင
ွ ်ဵ/ေငွထုတ်ြပု

လုပ်နိုင်ပါသည်။
၆။

လျှေို့ဝှတ်စွာထိန်ဵသိြ်ဵြခင်ဵ ။ ေငွစုေဆာင်ဵသူ၏ အမည်၊ အပ်နှဳထာဵေသာ ေငွေပါင်ဵ၊ ထုတယ
် ူ

ေငွေပါင်ဵအစရှိသည်တ့ြေ
ို ို လျှေို့ဝှတ်စွာထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေငွစုသညဴြေ
် ိစ္စအဝဝြေို လျှေို့ဝှတ် ထာဵ
ရပါမည်။
၇။

အြျိုဵခဳစာဵခွငဴ် ။ မိမိ၏စုေငွမျာဵြေို မှီခိုသူမျာဵြဖစ်ေသာဇနီဵ၊ ခင်ပွန်ဵ၊ သာဵ၊ သမီဵ၊ ေြမဵ၊ ြမစ်၊

အစ်ြေို၊ အစ်မ၊ အေမ၊ အေဖြဖစ်ေစ မှီခိုသူမရှိလျှေင် မည်သူြေိုမဆိုြဖစ်ေစ မိမိ ြေွယ်လွန်ပါြေ
အလွယ်တြေူ ဆြေ်ခဳနိုင်ရန်အတွြေ် အြေျိုဵခဳစာဵခွငဴ် ပုဳစဳတင်သွင်ဵနိုင်ပါသည်။
ေငွစုေငွေချဵသူတို့ သတိြပုေန်
၁။

ဤေငွစုေငွေချဵစာအုပ်တွင် ေငွသွင်ဵ/ေငွထုတ်ြပုလုပ်သညဴ်အခါတိုင်ဵ ေရဵသွင်ဵြခင်ဵ မှန်/မမှန်

ေသချာစွာြ ြေညဴပ
် ါ။ ဖျြေ်ရာ၊ ြပင်ရာနှငဴ် ြေွဲလွဲြခင်ဵမျာဵ ေတွ့ရှိပါြေ သြေ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵ ထဳသို့
တိုြေ်ရိုြေ်ေမဵြမန်ဵပါ။
၂။

ေငွသွင်ဵ/ေငွထုတ်ေသာအခါတိုင်ဵ

သြေ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵသို့ ေမဵြမန်ဵပါ။

သီဵြခာဵအတည်ြပုလွှာေပဵပို့ပါမည်။

မရရှိပါြေတိုြေ်ရိုြေ်
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၃။

အတိဵု ထညဴ်ရန်ြဖစ်ေစ၊ စစ်ေဆဵရန်ြဖစ်ေစ၊ စာရင်ဵလွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵရန်ြဖစ်ေစ ဤအဖွဲ့အစည်ဵ ြေ

စာအုပ်မျာဵြေိုေတာင်ဵခဳလျှေင်

လြေ်ြေျန်ေငွေဖာ်ြပေသာ

ေငွရေြပစာမပါဘဲ

မေပဵပါနှငဴ်။

နှစ်စဉ်

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ြေုန်ဆုဳဵလျှေင် စာအုပ်ြေို အတိဵု ထညဴ်ရန် ေပဵအပ်ပါ။
၄။

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်ြေို လုခဳ ခုဳစွာသိမ်ဵပါ။ေပျာြေ်ဆုဳဵသွာဵပပီဵ အြခာဵသူတစ်ဦဵ တစ်ေယာြေ်

ြေလိမ်လည်၍ ေငွထုတ်ယူလျှေင် တာဝန်မယူပါ။
၅။

ထိဵု ပမဲလြေ်မှတ်ြေိုေငွထုတ်ရာတွင် ဂရုစိုြေ်၍ တူညီေအာင်ေရဵထိဵု ပါ။

၆။

ေငွစုေငွေချဵစာအုပ်တွင် တရာဵမဝင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ြဖညဴစ
် ွြေ်ြခင်ဵနှငဴ် ြပုြပင်ြခင်ဵမျာဵေတွ့ရှိြေ

တရာဵဉပေဒအရ အေရဵယူြခင်ဵခဳရပါမည်။
ြှတ်ချြ်

။

မည်သညဴြေ
် ိစ္စမဆို

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသိ့ု

တိုင် ြောဵလျှေင်

တာဝန်ခဳ(သို့မဟုတ်)--------အေသဵစာဵ

အြေျိုဵအေ ြောင်ဵေဖာ်ြပ၍

တိုင်စာေပဵပို့လိုလျှေင် ေငွစုေငွေချဵစာရင်ဵအမှတ်ြေို ေဖာ်ြပပါ။

တိုင်စာေပဵပို့နိုင်ပါသည်။
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ငစရ(၈)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
ေချဵေငွ၊အတိုဵ၊စုေဆာင်ဵေငွြျာဵေပဵသွင်ဵြခင်ဵစိစစ်ချြ်ြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ (၂၀၁၁ခုနှစ်----------လ)
(--------------)ြှ(-------------)

ဝိုင်ဵကြေီဵ
စဉ်

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

ချုပ်

အမည်

အမှတ်

အဖွဲ့

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃

အမှတ်
၁

၂

၃

၄









၁
၂
၃
၄
၅









X

X



/



/

X

X



(ြပုစုသူ)

(စစ်ေဆဵသူ)

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------
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ငစရ(၉)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
ေနစဉ်ေငွစာေင်ဵ ြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ
၂၀၁၁ခုနှစ်---------လ

စဉ်

ရြေ်စွဲ

၁

၂

(ြပုစုသူ)

အေ ြောင်ဵအရာ ရရှိေငွ
၃

ထုတေ
် ပဵ

လြေ်ြေျန်

မှတ်ချြေ်

၅

၆

၇

၄

(စစ်ေဆဵသူ)

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------
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ငစရ(၁၀)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
ေငွေ/ေငွေပဵေြပစာ
၁။

၂။

၃။

မည်သူထမ
ဳ ှရသည်/မည်သူထသ
ဳ ို့ေပဵသည်
(ြေ) အမည်

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

(ခ)

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ်

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

(ဂ)

ေနရပ်လပ
ိ ်စာ

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

ရသညဴေ
် ငွ/ေပဵသညဴေ
် ငွ
(ြေ) (ဂဏန်ဵြဖငဴ်)

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

(ခ)

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

(စာြဖငဴ်)

ရသညဴအ
် ေ ြောင်ဵ/ေပဵသညဴအ
် ေ ြောင်ဵ

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
၄။

ရသညဴေ
် န့စွဲ/ေပဵသညဴေ
် န့စွဲ

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

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

------------ေငွေပဵသူလြေ်မှတ်

ေငွလြေ်ခဳသူလြေ်မှတ်

အမည်-----------------

အမည်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------
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ငစရ(၁၁)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
ပေိေဘာြြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ

စဉ် အမျိုဵအမည်
၁

၂

အမျိုဵအစာဵ

အေရအတွြေ်

၃

၄

(ြပုစုသူ)

နှုန်ဵ
၅

တန်ဘိုဵ
၆

တန်ဘိုဵေလျာဴနှုန်ဵ
၇

မှတ်ချြေ်
၈

(စစ်ေဆဵသူ)

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်--------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-------------
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ငစရ(၁၂)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် ြိေိယာြှတ်တြ်ဵစာေင်ဵ

စဉ် အမျိုဵအမည်
၁

၂

အမျိုဵအစာဵ

အေရအတွြေ်

၃

၄

နှုန်ဵ
၅

တန်ဘိုဵ
၆

တန်ဘိုဵေလျာဴနှုန်ဵ
၇

မှတ်ချြေ်
၈

(ြပုစုသူ)

(စစ်ေဆဵသူ)

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------
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ငစရ(၁၃)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
၂၀၁၁ခုနှစ် --------------လ ေငွစာေင်ဵ
စဉ်

ရေငွမျာဵ

တန်ဖိုဵေငွ
ြေျပ် ြပာဵ

တန်ဖိုဵေငွေပါင်ဵ
ြေျပ်

စဉ်

ေပဵေငွမျာဵ

ြပာဵ

ြေျပ်

၁

စာရင်ဵဖွငဴ်လြေ်ြေျန်

၁

ဘဏ်သို့ေပဵသွင်ဵေငွ

၂

ဘဏ်မှထုတယ
် ူေငွ

၂

ဗဟိုအဖွဲ့သို့ေပဵေငွ

၃

ဗဟိုအဖွဲ့မှရေငွ

(၁)Seedmoneyေပဵဆပ်ေငွ

(၁)Seed money ရေငွ

(၂)ဝန်ထမ်ဵလစာေပဵသွင်ဵေငွ

(၂)ဝန်ထမ်ဵလစာရေငွ

(၃)ဘဏ်တုဵိ ေပဵေငွ

(၃)
၃

(၁)ထုတေ
် ချဵေငွ

(၁)ထညဴ်ဝင်ေ ြေဵရေငွ

(၂)စုေဆာင်ဵေငွေပဵ

(၂)စုေဆာင်ဵေငွရေငွ

(၃)စုေဆာင်ဵေငွေပါ်အတိဵု ေပဵ

(၃)ထုတေ
် ချဵေငွ

(၄)
၄

စီမဳေရဵရာလစာနှငဴ်စရိတ်

(၄)ထုတေ
် ချဵေငွေပါ်အတိုဵရေငွ

(၁)ဝန်ထမ်ဵလစာ

ဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှရေငွ

(၂)

(၁)
၆

ြေျပ်

အဖွဲ့ဝင်မျာဵသို့ထုတေ
် ပဵေငွ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵထဳမှရေငွ

(အရင်ဵဆပ်)
၅

ြပာဵ

တန်ဖိုဵေငွေပါင်ဵ

(၄)

(၄)
၄

တန်ဖိုဵေငွ

၅

အေထွေထွအသုဳဵစရိတ်

(၂)

(၁)စာေရဵြေိရိယာဝယ်

အြခာဵရေငွ

(၂)ေန့တွြေ်နှငဴ်ခရီဵစရိတ်
(၃)ဧညဴ်ခဳစရိတ်
(၄)ဖုန်ဵေြပာခ
(၅)စာရင်ဵပုဳစဳဖိုဵ
(၆)ဌာဵရမ်ဵခ
(၇)အြခာဵအသုဳဵစရိတ်
(ြေ)
(ခ)
(ဂ)
ဝန်ထမ်ဵမျာဵသို့ထုတေ
် ပဵေငွ
(၁)
စာရင်ဵပိတလ
် ြေ်ြေျန်
စုစုေပါင်ဵ

(ြပုစုသူ)

စုစုေပါင်ဵ

(စစ်ေဆဵသူ)

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

ြပာဵ
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ငစရ(၁၄)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
အေထွေထွလယ်ဂျာ

ပမီစာဵ

စာရင်ဵအမှတ်-----------------

ေန့စွဲ အေ ြောင်ဵအရာ အညွှန်ဵ သငဴ်ေငွ သငဴ်ေငွ

ပမီရှင်

ေန့စွဲ အေ ြောင်ဵအရာ အညွှန်ဵ

သငဴ်ေငွ သငဴ်ေငွ

ေပါင်ဵ

(ြပုစုသူ)

(စစ်ေဆဵသူ)

ေပါင်ဵ

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------
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ငစရ(၁၅)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
ဂျာနယ်ြှတ်တြ်ဵ
ဂျာနယ်နဳပါတ်နှငဴ်

အေကြာင်ဵအော

ေန့စွဲ

(ြပုစုသူ)

သငဴ်ေငွ
မြီစာဵ

(စစ်ေဆဵသူ)

မြီေှင်

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------
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ငစရ(၁၆)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
အစြ်ဵေှင်ဵတြ်ဵ

စဉ်

စာရင်ဵေခါင်ဵစဉ်

အညွှန်ဵ

ေပါင်ဵ
ပမီစာဵ

(ြပုစုသူ)

(စစ်ေဆဵသူ)

လြေ်ြေျန်

ပမီရှင်

ပမီစာဵ

ပမီရှင်

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------
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ငစရ(၁၇)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
အရှုဳဵအြြတ်စာေင်ဵ
စဉ်

အသုဳဵစရိတမ
် ျာဵ

တန်ဖိုဵေငွ

အေ ြောင်ဵအရာ

ေပါင်ဵ
ြေျပ် ြပာဵ

၁
၂

တန်ဖိုဵေငွ

စီမဳေရဵရာလစာနှငဴ်စရိတ်

ဝင်ေငွမျာဵ
စဉ်

တန်ဖိုဵေငွ

အေ ြောင်ဵအရာ

ေပါင်ဵ

ြေျပ် ြပာဵ

ြေျပ် ြပာဵ
၁

တန်ဖိုဵေငွ
ြေျပ် ြပာဵ

ဝင်ေငွမျာဵ

(၁)ဝန်ထမ်ဵလစာ

(၁)ေချဵေငွအေပါ်အတိုဵရ

အေထွေထွအသုဳဵစရိတ်

(၂)ထညဴ်ဝင်ေ ြေဵရ

(၁)စာေရဵြေိရိယာဝယ်

(၃)

(၂)ေန့တွြေ်နှငဴ်ခရီဵရိတ်

(၄)

(၃)ဧညဴ်ခဳစရိတ်

(၅)

(၄)ဖုန်ဵေြပာခ
(၅)ဌာဵရမ်ဵခ
(၆)အြခာဵအသုဳဵစရိတ်
(ြေ)
(ခ )
(ဂ)
၃

ေပဵရန်ရှိစရိတ်
(၁)စုေဆာင်ဵေငွ
အေပါ်အတိုဵ
(၂)ဘဏ်တုဵိ
(၃)စာရင်ဵပုဳစဳဘိုဵ
(၄)

၄

အသာဵတင်အြမတ်

စုစုေပါင်ဵ

(ြပုစုသူ)

စုစုေပါင်ဵ

(စစ်ေဆဵသူ)

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------
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ငစရ(၁၈)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
လြ်ြျန်ေှင်ဵတြ်ဵ

စဉ်

ရင်ဵနှီေငွနှငဴ်

တန်ဖိုဵေငွ

တန်ဖိုဵေငွ

ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ

ရင်ဵနှီပစ္စည်ဵနှငဴ်

ေပါင်ဵ
ြေျပ်

၁

စဉ်

ြပာဵ

မတည်ရင်ဵနှီဵေငွ

ြေျပ်

ရရန်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ

ြပာဵ
၁

၂

သီဵသန့်ရန်ပုဳေငွ

(၂)

၃

ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ

(၃)
(၁)အဖွဲ့ဝင်မျာဵထုတေ
် ချဵေငွ

(၂)အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(၂)

စုေဆာင်ဵေငွအေပါ်အတိုဵ

(၃)
၃

ြေျပ်

ြပာဵ

ရရန်ရှိေငွ

စုေဆာင်ဵေငွ

(၃)

ြပာဵ

ရင်ဵနှီဵပစ္စည်ဵ
(၁)ဆိုင်ဘုတတ
် န်ဖိုဵ

၂

တန်ဖိုဵေငွ
ေပါင်ဵ

ြေျပ်

(၁)Seed Money

(၁)အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

တန်ဖိုဵေငွ

ေငွသာဵစာရင်ဵ

၄

အသာဵတင်အြမတ်

(၁)လြေ်ဝယ်ရှိေငွ

၅

အြခာဵေပဵရန်တာဝန်မျာဵ

(၂)ဘဏ်လြေ်ြေျန်
(၃)

(၁)

၄

အြခာဵရရန်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ

(၂)

(၁)

(၃)

(၂)
(၃)

စုစုေပါင်ဵ

(ြပုစုသူ)

စုစုေပါင်ဵ

(စစ်ေဆဵသူ)

(အတည်ြပုသူ)

အမည်-----------------

အမည်-----------------

အမည်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------

တာဝန်-----------------
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ငစရ(၁၉)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ သို့ြဟုတ်
ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
အစည်ဵအေဝဵြှတ်တြ်ဵ (

/၂၀၁၁)

အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပသညဴေ
် န့

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

အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပသညဴအ
် ချိန်

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

အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပသညဴေ
် နော

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

အစည်ဵအေဝဵတတ်ေောြ်ကြသူြျာဵ
၁။ ----------------------------------------၂။ ----------------------------------------၃။ ----------------------------------------

စဉ်

ေဆွဵေနွဵချြေ်/ဆုဳဵြဖတ်ချြေ်

၁

အစီအစဉ်(၁)

၂

အစီအစဉ်(၂)

၃

အစီအစဉ်(၃)
ဆုဳြဖတ်ချြေ်မျာဵ
(၁)
(၂)
(၃)

မှတ်တမ်ဵတင်သူ
ရြေ်စွဲ၊ ၂၀

ခုနှစ်

လ

ရြေ်

ေဆာင်ရွြေ်ရန်
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အစရ(၁)
-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------မြို့နယ်၊----------------------တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သို့ြဟုတ်

ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
စာအမှတ်၊
ရြေ်စွဲ

၊

သို့
ဉြေ္ကဌ
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြော်မတီ
-------------------တိုင်ဵေဒသကြေီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေြောင်စီ

အေ ြောင်ဵအရာ ။ -------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် --------လ
၁။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ေွြ်နိုင်ြှု အစီေင်ခဳစာ

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အစည်ဵအြည် ။ ---------------------------------------------------------------------

၂။

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အစည်ဵေနေပ်လပ
ိ ်စာ ။ ------------------------------------------------------------

၃။

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်သညဴန
် ယ်ေြြေဒသ ။ ------------------------------------------------------------

၄။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ေွြ်နိုင်ြှုအေြခအေန ။ ---------------------------အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ

အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ----------- လ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်နိုင်မှု အေြခအေနမှာ
ေအာြေ်ပါအတိင
ု ်ဵ ြဖစ်ပါသည်(ြေ) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ေွြ်ေနသညဴေ
် ဒသ
(၁)

ပမို့နယ်(အမည်နှငဴ်အေရအတွြေ်ေဖာ်ြပရန်) ။ ----------------------------
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(ခ)

(၂)

ရပ်ြေွြေ်၊ေြေျဵရွာအုပ်စု(အေရအတွြေ်ေဖာ်ြပရန်) ။ -----------------------

(၃)

ေြေျဵရွာ(အေရအတွြေ်ေဖာ်ြပရန်) ။ ------------------------------------

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ေွြ်ေန့သညဴေ
် ဒသတွင်ေှိေသာလူဦဵေေ
(၁)

(၂)
(ဂ)

လူဦဵေေ
(ြေြေ)

ြေျာဵ----------------------------

(ခခ)

မ

(ဂဂ)

ေပါင်ဵ---------------------------

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

အိမ်ေထာင်စုဦဵေရ ။ --------------------------------------------------

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ေွြ်ေနသညဴ် အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵအေေအတွြ်။ ----------------------------------------------------------------------------

(ဃ) အဖွဲ့ဝင်ဦဵေရ ။ -----------------------------------------------------------(င)

လြေ်ရှိေချဵေငွရယူထာဵသညဴအ
် ဖွဲ့ဝင်ဦဵေရ ။ -----------------------------------

(စ)

လုပ်ငန်ဵအေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေွြ်နိုင်ြှု
(၁)

လူဦဵေရအေပါ်ေချဵေငွရယူထာဵသညဴ် အဖွဲ့ဝင်ဦဵေရ ရာခိုင်နှုန်ဵ ။ ------------

(၂)

အိမ်ေထာင်စုဦဵေရအေပါ်ေချဵေငွရယူထာဵသညဴ် အဖွဲ့ဝင်ဦဵေရ ရာခိုင်နှုန်ဵ ။ ----

(ဆ)

ြတည်ေငွ ။ ---------------------------------------------------------------

(ဇ)

ထုတေ
် ချဵေငွ(အစီေင်ခဳသညဴလ
် အတွြ် ထုတေ
် ချဵေငွေဖာ်ြပေန်) ။ -----------------

(ဈ)

ြပန်ဆပ်ေငွ (အစီေင်ခဳသညဴလ
် အတွြ် ြပန်ဆပ်ေငွေဖာ်ြပေန်) ။ -------------------

(ည)

ြပန်ဆပ်ေန်ြျန်ေငွ ။ -------------------------------------------------------

(ဋ)

အတိဵု ေေငွ (အစီေင်ခဳသညဴလ
် အတွြ် ထုတ်ေချဵေငွအေပါ်အတိဵု ေေငွ) ။ -----------

(ဌ)

စုေဆာင်ဵေငွ(အစီေင်ခဳသညဴလ
် အတွြ် စုေဆာင်ဵေငွ) ။ --------------------------

(ဍ)

စုေဆာင်ဵေငွအေပါ်အတိဵု ေပဵေေငွ ။ ------------------------------------------
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(ဎ)

ဝင်ေငွ(အစီေင်ခဳသညဴလ
် အတွြ်ဝင်ေငွ) ။ -------------------------------------

(ဏ) သုဳဵေငွ(အစီေင်ခဳသညဴလ
် အတွြ်သုဳဵေငွ) ။ ------------------------------------(တ) အြြတ်ေငွ(အစီေင်ခဳသညဴလ
် အတွြ်အြြတ်ေငွ) ။ -----------------------------၅။

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မှုအေြခအေနစာရင်ဵချုပ် ။ ----------------------------------------

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မှုအေြခအေန စာရင်ဵချုပ်အာဵ
ေနာြေ်ဆြေ်တွဲ (ြေ) ြဖငဴ်တင်ြပအပ်ပါသည်။
၆။

အေထွေထွတင်ြပချြ် (တင်ြပေန်ေှိပါြ ေဖာ်ြပေန်) ။ ---------------------------------

(လြေ်မှတ်)
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ
အမည်

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

ရာထူဵ

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

ရြေ်စွဲ

------------------------------
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ေနာြေ်ဆြေ်တွဲ (ြေ)

-----------------------------အေသဵစာဵေငွေေဵေကြဵေေဵအဖွဲ့အစည်ဵ
-------------------------------------------တိုင်ဵေဒကြီဵ

သို့ြဟုတ်

ြပည်နယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေြာင်စီ
------------ခုနှစ် ၊ ---------------လ အစီေင်ခဳစာ
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ေွြ်ြှုအေြခအေနစာေင်ဵချုပ်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်နိုင်မှု
အေြခအေန
စဉ်

အေ ြောင်ဵအရာ
၂၀၁၁ခုနှစ်

၂၀၁၁-၂၀၁၂
ဘဏ္ဍာနှစ်

---------လ

ဧပပီလမှ
---------

လအထိ
၁

မတည်ေငွ

၂

ထုတေ
် ချဵေငွ

၃

ြပန်ဆပ်ေငွ

၄

ြပန်ဆပ်ရန်ြေျန်ေငွ

၅

အတိဵု ရေငွ

၆

စုေဆာင်ဵေငွ

၇

စုေဆာင်ဵေငွအေပါ် အတိဵု ေပဵရေငွ

၈

ဝင်ေငွ

၉

သုဳဵေငွ

၁၀

အြမတ်
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