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မနးမာအကးဂရိုအိတး(စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလီိမီတကး
ဘ႑ာေရ့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ႏြငးံလုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့
ှ၈

မနးမာအကးဂရိုအိတး(စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလမီတကး၏ ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို

စနစးတက္

မြနးကနးစျာ်ဖငးံ တေ်ပ့ညီေဆာငးရျကးႏိုငးရနးအတျကး ဘ႑ာေရ့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို
ေအာကးပါအတိုငး့်ပ႒ာနး့လိုကးသညး၈
တာွနးသတးမြတးၿခငး့၈
၂။

ၸ

၀

၀

။

၃။

၀
(Management Committee)
(Good Corporate Governance)
၀

၄။

။

ၥ

၊

Executive Officer – C.E.O)၊

၊
(Chief Financial Officer – C.F.O)

(Chief Accountant)
၀
၅။

(Chief

၀

၀

။

(Finance Policy)

ၸ
/

။

၆။
ၸ

ၥ

။

၇။

(Budget System)

။

ၸ

၀

။
၈။

”
။

၉။

၁၀။

၊
၀

၀၀

၀

၀

။

/

၊
။

၀

-၂ ၀

(Delegation of Authority)
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ရေငျကိစၥရပးမ္ာ့
၁၃။

ရသဵု့မြနး့ေၿခစာရငး့အရ သတးမြတးထာ့သညးံ ွငးေငျမ္ာ့ကို ရညးမြနး့

လ္ာထာ့ခ္ကးမ္ာ့ အတိုငး့ ဒါရိုကးတာအဖျ႔၏
ဲ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံအညီ အၿပညးံအွရရြိေအာငး တာွနးယူ ၾကိဳပမး့
ေဆာငးရျကးရမညး၈ ရေငျမ္ာ့အာ့လဵု့အၿပညးံအွ ရရြိေရ့အတျကး ၾကီ့ၾကပးရနး တာွနးရြိသညး၈ ရရနးရြိသညးံ
ေငျမ္ာ့ကို ေကာကးခဵရာ၉ ပ္ကးကျကးမႈ၇ ခ္နးလြပးမႈ၇ ေႏြာကးေႏြ့ၾကနး႔ၾကာမႈမရြိေၾကာငး့ကို မိမိတို႔က အၿမဲတေစ
သိရြိၿပီ့ ေက္နပးမႈရြိေစရမညး၈

-၃ ှ၁၈

ကုမၸဏီမြ

ရရနးရြိသညးံ

ေငျမ္ာ့ေတာငး့ခဵ်ခငး့

မြနးကနးေရ့အတျကး

ေငျစာရငး့စာအုပး

အပါအွငး

လိုအပးသညးံ မြတးပဵုတငးစာအုပးမ္ာ့ကို အခ္ကးအလကး်ပညးံစဵုစာျ ၿဖငးံထာ့ရြိရမညး၈ ကျနးပ္ဳတာထညးံသျငး့ရမညး၈
ေတာငး့ခဵရမညးံ အခ္ိနး၇ ေတာငး့ခဵရမညးံေငျေပါငး့၇ ရရြၿိ ပီ့သညးေ
ံ ငျေပါငး့၇ ရရနးက္နးသညးေငျ စသညးံ အခ္ကး
အလကးမ္ာ့ကို ထိုမြတးပဵုတငးစာအုပးႏြငးံ ကျနးပ္ဴတာမြ အခ္ိနးမေရျ့ သိရြိႏိုငးရမညး၈ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးသညး
ထာ့ရြိရမညးံစာရငး့၇ မြတးတမး့၇ စာအုပးမ္ာ့ကိုလညး့ေကာငး့၇ အလျသ
ဲ ဵု့စာ့မႈႏြငးံလိမးလညးမႈ မ္ာ့ကို ထိနး့ကျပး
ႏိုငးရနးအတျကးလညး့ေကာငး့၇ ဘ႑ာေရ့႒ာန၇

စစးမ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့၊ လိုအပးသညးံ လုပးထဵု့

လုပးနညး့မ္ာ့ကို ခ္မြတးထာ့ရြိရမညး၈
ှ၂၈

ေငျေၾက့ကိစၥမ္ာ့်ဖစးေပၚတိုငး့ ေငျစာရငး့စာအုပးတျငး ခ္ကးခ္ငး့ေရ့မြတးရပါမညး၈ ေငျစာရငး့ကို ေန႔စဥး

ပိတး၊ လကးက္နးမြနးကနးေၾကာငး့ကို တာွနးရြိသွ
ူ နးထမး့က သကးေသခဵလကးမြတးေရ့ထို့ရမညး၈
ှ၃၈

ရေငျမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ်မနးမာက္ပးေငျ (သို႔) ႏိင
ု င
း ်ဵ ခာ့ေငျ်ဖငးံ လကးခဵရပါမညး၈ ယငး့ေငျမ္ာ့ကို ကုမၸဏီ၏

ဘဏးစာရငး့

Bank Account သို႔ ေပ့သျငး့ရပါမညး၈ ေငျမ္ာ့လကးခဵ်ခငး့၇ ထုတးေပ့်ခငး့ကို ေဆာငးရျကးရာ၉

ခ္ကး်ဖငးံ ေဆာငးရျကးႏိုငးေသာ ကိစၥမ္ာ့ကိုသာ ခ္ကးၿဖငးံ ေဆာငးရျကး၊ လုပးငနး့လျယးကူ လ္ငးၿမနးေရ့အတျကး
ေငျသာ့်ဖငးံလညး့ ရြငး့လငး့ေဆာငးရျကးရပါမညး၈
ှ၄၈

ရေငျမ္ာ့ကိုလကးခဵရာ၉ ေငျေပ့သူအာ့ ေ်ပစာထုတးေပ့ရပါမညး၈ ေ်ပစာစာအုပးအမြတး အမြတးစဥးအရ

လညး့ေကာငး့၇

ေ်ပစာစာရျကးအမြတးစဥးအရလညး့ေကာငး့၇

နညး့ရာမြမ္ာ့ရာသို႔

အစီအစဥးတက္

သဵု့စျဲ

ႏိုငးေအာငး စီစဥးေဆာငးရျကးရမညး၈ ေငျရေ်ပစာကို ႏြစးဖကးမြငးခဵစကၠဴကို အသဵု့်ပဳ၊ လကးခဵထာ့သညးံစနစး်ဖငးံ
ေဆာငးရျကးရမညး၈

ယငး့ေ်ပစာစာအုပးမ္ာ့ကို

လကးခဵရယူ်ခငး့၇

အသဵု့်ပဳရနးအတျကး

ထုတးေပ့ၿခငး့၇

အသဵု့်ပဳၿပီ့စီ့သညးံၿဖတးပိုငး့မ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိၿခငး့တို႔ကို မြတးပဵုတငးစာအုပး ်ဖငးံ မြတးတမး့်ပဳလုပးထာ့ရမညး၈
ှ၅၈

ေငျရေ်ပစာကို

လကးမြတးေရ့ထို့ေပ့ႏိုငးသညးံ

ွနးထမး့ကို

တာွနးရြိသူမြ

တိတိက္က္သတးမြတး

တာွနး ေပ့ရမညး၈
ှ၆၈

ေငျသာ့ကိုငးတျယးမႈတာွနးကို ေငျကိုငးမ္ာ့အာ့လဵု့ သတးသတးမြတးမြတးတာွနးေပ့အပးထာ့ ရြိရမညး၈

တာွနးရြိသူမြ ေငျကိုငး၏စာရငး့ စာအုပးကိုမၾကာခဏစစးေဆ့ၿပီ့ ေငျသာ့လကးက္နး မ္ာ့ၿပာ့လာမႈ ရြိမရြိ စိစစး
ထိနး့သိမး့ရမညး၈
ဿွ၈

လုပးငနး့႒ာနချအ
ဲ လိုကး ေငျေၾက့တာွနးခဵမ္ာ့သညး ရေငျမ္ာ့ကို ကုမၸဏီ၏ ေငျကိုငးခ္ဳပးထဵသို႔ သီ့်ခာ့

မြတးတမး့စာအုပး ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး လကးမြတးေရ့ထို့ အပးႏြဵရမညး၈ ယငး့သို႔ အပးႏြဵမႈတိုငး့အတျကး ေငျကိုငးခ္ဳပးသညး
ကုမၸဏီ၏ ရေငျအာ့လဵု့ ေနာကးေန႔အၿပီ့ ဘဏးသို႔ ေပ့သျငး့ၿပီ့ၿဖစးရမညး၈ ဘဏးသို႔ မေပ့သျငး့ရေသ့ေသာ
ေငျကို မီ့ခဵေသတၲာၿဖငးံ လဵုၿခဵဳစျာသိမး့ဆညး့ထာ့ရမညး၈
ေပ့ေငျကိစၥရပးမ္ာ့
ဿှ။

စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီႏင
ြ ံး အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးတို႔သညး အသဵု့စရိတး သဵု့စျရ
ဲ နးအတျကး ေအာကးပါ

ေယဘူယ္နညး့လမး့မ္ာ့ကို လိုကးနာ၊ေဆာငးရျကးေစရပါမညး၈
(က) ကုမၸဏီဘဏးစာရငး့မြ ေငျထုတးယူႏိုငးရနး ဘဏးစာရငး့ကို ဖျငးံလြစးထာ့ရြိရမညး၈
(ခ) ခ္ကးလကးမြတးကို ေငျလကးခဵမညးံအဖျ႔ဲအစညး့(သို႔)ပုဂိၢဳလးအမညး်ဖငးံ တိုကးရိုကးထုတးေပ့ရမညး၈

-၄ ၂၂၈

အသဵု့စရိတးအာ့လဵု့အတျကး ေငျေတာငး့ခဵလႊာပဵုစဵကို တေ်ပ့ညီ သဵု့စျၾဲ ကရမညး၈ ေငျေတာငး့ခဵလႊာႏြငး႔

စပးလ္ဥး့၊ ေအာကးပါအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို လိုကးနာရပါမညး၈
(က) ကုမၸဏီက သတးမြတးထာ့ေသာ ပဵုစဵကိုသာ အသဵု့်ပဳရပါမညး၈
(ခ)

ေငျေတာငး့ခဵလႊာေပၚတျငး

စာလဵု့ထပးေရ့ၿခငး့၇

စာလဵု့ႏြစးလဵု့ၾကာ့ညြပးေရ့ၿခငး့၇

ခဲၿဖငးံဖ္ကး၊

အသစးေရ့ၿခငး့တို႔ကို လဵု့ွမၿပဳလုပးရပါ၈ အကယး၊ ေရ့သာ့ခ္ကး တစးခု မြာ့ယျငး့ပါက ထို မြာ့
ယျငး့ခ္ကးကို ေသသပးစျာစိစစး၊ မြနးကနးေသာအခ္ကးတို႔အေပၚတျငး ေသသပးစျာေရ့သာ့ရပါ
မညး၈ ဤၿပငးဆငးခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ေငျထုတးယူချငးံ်ပဳသူကစစးေဆ့၊ ေန႔စျဲပါလကးမြတးကို
ေရ့ထို့ထာ့ရမညး၈

ၿပငးဆငးခ္ကးမ္ာ့ၿပာ့ေသာ

ေငျေတာငး့ခဵလႊာကိုပယးဖ္ကးၿပီ့

အသစး

တစးေစာငးေရ့သာ့ရပါမညး၈
(ဂ)

အထူ့ချငးံၿပဳခ္ကးမ္ာ့ၿဖငးံ သဵု့စျရ
ဲ ေသာအသဵု့စရိတးမ္ာ့အတျကး ချငးံၿပဳမိနး႔ မိတၱဴ တစးေစာငးကို ေငျ
ေတာငး့ခဵလႊာႏြငးံအတူ ပူ့တျဲထာ့ရမညး၈

(ဃ) ေငျေတာငး့ခဵလႊာမြ ႏႈတးယူေသာေငျမ္ာ့အတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးကို ကို့ကာ့ထာ့ရမညး၈ ဤကိစၥမ္ာ့၉
အသဵု့စရိတးကို စုစုေပါငး့စာရငး့်ပၿပီ့ ႏႈတးယူေငျကို ရေငျဘကးတျငးထညးံသျငး့၊ စာရငး့ညြိႏႈိငး့
ရမညး၈
(င) ေငျေတာငး့ခဵလႊာေပၚတျငး ဂဏနး့သခၤ္ာ တျကးခ္ကးမြနးကနးမႈအတျကး ေငျထုတးေပ့ချငးံ်ပဳသူက
တာွနးအ်ပညးံယူရမညး၈ သို႔ေသား ေငျေတာငး့ခဵလႊာပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ မြနးကနးမႈအတျကး
ေငျေတာငး့ခဵလႊာ တငး်ပသူ၉ အရငး့ခဵတာွနးရြိရမညး၈
( )

ေငျေတာငး့ခဵလႊာတစးေစာငးကို

ၿပီ့သညးံအခါ ေဘာကးခ္ာအ်ဖစး အသဵု့မ်ပဳႏိုငးရနး

အတျကးေငျေပ့ၿပီ့ဟူေသာ

တဵဆိပးတဵု့်ဖငးံရိုကးႏြိပး၊

ေန႔စျဲကို

စကာ့ရပးကို

ေရ့သာ့ထာ့ရမညး၈

ေဘာကးခ္ာမ္ာ့သညး

ေပ့ေငျကို

ခ္ကးလကးမြတးအမြတးႏြငးံ
အေထာကးအထာ့်ပဳေသာ

မြတးတမး့မ္ာ့ၿဖစး၊ လအလိုကး အမြတးစဥး တပးခါသီ့်ခာ့ဖိုငးတမ
ျဲ ္ာ့ၿဖငးံ သိမး့ဆညး့ထာ့ရမညး၈
(

) ေဘာကးခ္ာတစးခုကို ရဵု့ခ္ဳပးမြစစးေဆ့ရနး ေတာငး့ခဵသညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့၉လညး့ေကာငး့၇ အမႈကိစၥ
တစးစဵုတစးခုႏြငးံစပးလ္ဥး့ၿပီ့ ရဲတပးဖျဲ႔ (သို႔) အထူ့စဵုစမး့ စစးေဆ့ေရ့အဖျဲ႔က သိမး့ဆညး့လြ္ငး
လညး့ေကာငး့၇

မိတၱဴ

ကူ့ယူၿပီ့

ယငး့ေဘာကးခ္ာမ္ာ့၏

ေနရာတျငးသိမး့ဆညး့ထာ့ရမညး၈

လးိုအပးသညးံကိစၥ ၿပီ့စီ့သျာ့၊ ေဘာကးခ္ာ ်ပနးရသညးံအခါ ထိုမိတၱဴကို ဖ္ကးဆီ့ပစးရမညး၈
(ဇ)

ေငျေတာငး့ခဵလႊာတစးခုကို ရြင့း လငး့ေပ့ေခ္သညးံအခါတိုငး့ ေငျလကးခဵရရြိသူထဵမြ လကးခဵ ရရြိ
ေၾကာငး့ လကးမြတး ေရ့ထို့ရပါမညး၈ ထုတးေပ့ရမညးံသူ မြနးကနးေၾကာငး့ စိစစးမႈမရြိဘဲ ထုတးေပ့
ခငး့မ္ာ့အတျကး ထုတးေပ့သူတျငးတာွနးရြိသညး၈

( ) ေငျေၾက့သဵု့စျသ
ဲ ူအရာရြိက

အမြနးတကယး

ေငျထုတးယူသဵု့စျသ
ဲ ူွနးထမး့

(သို႕)

ၿပငးပပုဂိၢဳလး

တစးဦ့ဦ့သို႔ ထပးဆငးံထုတးေပ့ရသညးံအခါ ယငး့ွနးထမး့ / ပုဂိၢဳလးထဵမြ ေငျလကးခဵရရြိေၾကာငး့
လကးမြတးထို့ရယူထာ့ရမညး၈

-၅ ဿ၀၈

ခ္ကးလကးမြတးအသဵု့်ပဳႏိုငးရနးလိုအပးသညးံ

ရယူထာ့ရမညး၈ခ္ကးလကးမြတးစာအုပးတစးအုပးကို
စတငးအသဵု့်ပဳမညးံေန႔ကို

ဘဏးမနးေနဂ္ာထဵ

ခ္ကးလကးမြတးစာအုပးမ္ာ့ကို

အသဵု့မ်ပဳမီ

သကးဆိုငးရာဘဏးမြ

ခ္ကးလကးမြတးစာအုပးတျငး ပါရြိေသာပဵုစဵၿဖငးံ

အေၾကာငး့ၾကာ့ထာ့ရမညး၈

ခ္ကးလကးမြတးေရ့သာ့ရာတျငး

ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို ဂရု်ပဳလိုကးနာရပါမညး၈
(က) ေငျေတာငး့ခဵလႊာေပၚရြိ ေငျေပ့အမိနး႔ပါအတိုငး့ သပးရပးစာျ ေရ့သာ့ရမညး၈ ပုဂိၢဳလးတစးဦ့အာ့
တစးၾကိမးတညး့ထုတးေပ့ရမညးံ
ေပါငး့၊

ေငျေတာငး့ခဵလႊာမ္ာ့သညး

ခ္ကးလကးမြတးတစးေစာငးတညး့ၿဖငးံ

တစးခုထကးပိုလြ္ငး

ထုတးေပ့ရမညး၈

အာ့လဵု့ကို

ခ္ကးလကးမြတးၿဖတးပိုငး့၉

ေငျေတာငး့ခဵလႊာ တစးခုစီ၏ ေငျရပးကို ေရ့သာ့ထာ့ရမညး၈
(ခ)

ဘဏးတျငးေငျထုတးေပ့ရာ၉

ပုဂိၢဳလးမြနးမမြနး

စစးေဆ့ႏိုငးရနးအတျကး

ခ္ကးလကးမြတးေပၚတျငး

ေငျထုတးေပ့ရမညးံပုဂိၢဳလး၏ အမညး၇ မြတးပဵုတငးအမြတး တို႔ကိုၿပညးံစဵုစျာေဖားၿပရမညး၈
(ဂ)

ခ္ကးလကးမြတး်ဖငးံ ေငျလိမး်ခငး့ မ်ပဳႏိုငးရနး ဘဏးမြ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံအညီ ေရ့သာ့နညး့စနစး
အတိုငး့လိုကးနာ ေရ့သာ့ရမညး၈

(ဃ) ခ္ကးလကးမြတးေပၚတျငး အမြာ့အယျငး့မရြိေစရနး အထူ့ဂရု်ပဳရမညး၈ အကယး၊ မြာ့ယျငး့ ေရ့မိ
ပါက ထိုမြာ့ယျငး့ခ္ကးကို သပးရပးစျာ ်ခစးပစးၿပီ့ အေပၚ၉ အမြနးကို ေရ့သာ့ရမညး၈ ်ပငးဆငးခ္ကး
တိုငး့ကို ေငျထုတးသူအရာရြိက လကးမြတးရြညးေရ့ထို့၊ အတညးၿပဳရမညး၈
(င) ခ္ကးလကးမြတးကို မပ္ကးႏိုငးေသာ မငး (သို႔) မငးေခ္ာငး့ၿဖငးံ ေရ့သာ့ရမညး၈
အသဵု့စရိတးသဵု့စျရ
ဲ နး အဓိကအခ္ကးမ္ာ့
ဿ၁၈

အသဵု့စရိတးသဵု့စျရ
ဲ နးအတျကး ချငးံ်ပဳမိန႔ထ
း ုတး်ပနးရာ၉လညး့ေကာငး့၇ ေငျေတာငး့ခဵလႊာလကးမြတးေရ့

ထို့ရာ၉လညး့ေကာငး့၇ ေအာကးပါအဓိက အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို လိုကးနာရပါမညး၈
(က)

အသဵု့စရိတးေတာငး့ခဵရာအတျကး လုပးပိုငးခင
ျ းံရြိသူ၏ အထူ့(သို႔) ေယဘူယ္ချငးံၿပဳမိနး႔ရြိရမညး၈

(ခ)

သဵု့စျေ
ဲ သာေငျသညး ေငျေရ့ေၾက့ေရ့လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံ ကိုကးညီရပါ

မညး၈
(ဂ)

အသဵု့စရိတးသဵု့စျရ
ဲ နးအတျကး

ရသဵု့ခနး႔မြနး့ေ်ခ ေငျစာရငး့တျငး

လဵုေလာကးေသာ ရနးပဵုေငျ

လ္ာထာ့ခ္ကးရြိရမညး၈ (မရြိပါက ရနးပဵုေငျရရြိေရ့ ၾကိဳတငးေဆာငးရျကးရမညး၈)
(ဃ)

သဵု့စျေ
ဲ သာအသဵု့စရိတးသညး မ္ကး်မငးထငးရြာ့ လုိအပးသညးထကး ပိုမို်ခငး့မ်ဖစးေစရ ၇ အထူ့
သၿဖငးံ ကုမၸဏီအဖို႔ အ်မတးေငျကို ဦ့တညး ေဆာငးရျကးရမညးၿဖစးပါ၊ မလိုအပးသညးံ အသဵု့
စရိတး မ္ာ့ အေလအလျငးံမရြိေစရနး အထူ့ဂရု်ပဳရပါမညး၈ လိုကးနာရမညးံမူတစးရပးမြာ ခ္ငးံခ္ိနး
ေွဖနးႏိုငးေသာ သာမနး ပုဂိၢဳလးတစးဦ့က မိမိပိုငးေငျမ္ာ့ကို သဵု့စျရ
ဲ ာ၉ အလာ့တူ ခ္ငးံခ္ိနးေွဖနး
သဵု့စျရ
ဲ ပါမညး၈

(င)

လုပးပိုငးခင
ျ းံရြိသူမ္ာ့သညး

မိမ၏
ိ လုပးပိုငးခင
ျ းံကို မိမိအတျကး တိုကးရိုကးၿဖစးေစ၇ သျယးွိုကး၊

်ဖစးေစ အက္ိဳ့ၿဖစးထျနး့ေစမညးံ အသဵု့စရိတးမ္ာ့ကို ေရြာငးရြာ့ရပါမညး၈

-၆ အသဵု့စရိတးသဵု့စျေ
ဲ ရ့ဆိုငးရာ အေသ့စိတးစညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးနညး့မ္ာ့၈
ဿ၂၈ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ လစဥး လစာထုတးေပ့ၿခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေအာကးပါအတိုငး့ လိုကးနာေဆာငးရျကး
ရမညး၈
(က)

လုပးငနး့ချအ
ဲ လိုကး သတးမြတးထာ့ေသာ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုႏြငွ
းံ နးထမး့အငးအာ့ ေဘာငးအတျငး့ ခနး႔ထာ့
ၿခငး့သာၿဖစးေစရနး၈

(ခ)

၏ ချငးံၿပဳခ္ကးအရ ခနး႔ထာ့ၿခငး့သာၿဖစးရမညး၈

(ဂ)

ွနးထမး့အသစးႏြငးံ ရာထူ့လစာတို့ၿမြငးံၿခငး့ ခဵရသူမ္ာ့အတျကး ခနး႔ထာ့သညးံ ရာထူ့ / လစာ /
ေန႔ရကးႏြငးံ တာွနးက္လုပးငနး့ချမ
ဲ ္ာ့ပါွငးေသာ ရဵု့အမိနး႔ကို ရဵု့ခ္ဳပးမြထုတးၿပနးၿပီ့ၿဖစးရမညး၈
အမိန႔း

တျငးခနး႔ထာ့သညးံ

ေန႔ရကးေဖား်ပထာ့်ခငး့မရြိပါက

သကးဆိုငးရာစီမဵကေထာကးခဵ

အတညး်ပဳ ထာ့ေသာ Duty Report ရြိရမညး၈
(ဃ)

ွနးထမး့တစးဦ့ခ္ငး့အေနၿဖငးံ ရဵု့တကးေသာ ေန႔ ရကးမ္ာ့အတျကး ရဵု့တကး / ရဵု့ဆငး့ လကးမြတး
တျငးလကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ၿဖစးရမညး၈ သကးဆိုငးရာစီမဵတျငးလညး့ တစးဦ့ခ္ငး့၏ ရဵု့တကးစစ
ိ စးမႈ
ဇယာ့ၿပဳစုထာ့ရြိ၊ လုပးငနး့ချတ
ဲ ာွနးခဵကလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ၿပီ့ၿဖစးရမညး၈

(င)

လစာမံဲချငးံ ႏြငးံဒဏးေၾက့ စသညးံ လစာၿဖတးေတာကးမႈမ္ာ့ အတျကး ရဵု့အမိနး႔(သို႔) လုပးငနး့ချဲ
တာွနးခဵ၏ လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသာ ၿဖတးေတာကးဇယာ့ရြိရမညး၈ ေငျစုေငျေခ့္ႏြငးံအၿခာ့
ၿဖတးေတာကးေငျမ္ာ့အတျကးလညး့

သကးဆိုငးရာအဖျ႕ဲ ႏြငံး

လုပးငနး့ချတ
ဲ ာွနးခဵ၏လကးမြတး

ေရ့ထို့ထာ့ေသာ ၿဖတးေတာကးဇယာ့ရြိရမညး၈
(စ)
(

အေရ့ယူရနးထုတးၿပနးထာ့ေသာ ရဵု့အမိနး႔မ္ာ့ႏြငးံအညီ လစာၿဖတးေတာကးထာ့ရမညး၈
)

လစာဘီလးကို ်ပကၡဒိနးလအလိုကး ေရ့ဆျထ
ဲ ာ့ၿခငး့၇ ယငး့လအတျငး့ရြိ ရကးအာ့လဵု့အတျကး
အက္ဵဳ့ွငး ေရ့ဆျထ
ဲ ာ့ၿခငး့ၿဖစးရမညး၈အပိုငး့လိုကးေရ့ဆျထ
ဲ ာ့ၿခငး့ အခ္ိဳ႕ရကးမ္ာ့ခ္နးထာ့ၿခငး့
မ္ိဳ့မၿဖစးေစရ၈

(ဇ)

လစာဘီလးရြိ ဂဏနး့ အေပါငး့အႏႈတးမ္ာ့ တိက္မြနးကနးမႈရြိရမညး၈

(စ္)

ကျနးပ္ဴတာၿဖငးံ လစာစာရငး့ေရ့ဆျၿဲ ပီ့ ွနးထမး့တစးဦ့ခ္ငး့သို႔ လစာရြငး့တမး့မ္ာ့ ထုတးေပ့
ႏိုငးရနး လုပးငနး့ချအ
ဲ လိုကး လစာဘီလးမ္ာ့ကို လစဥး(ဿ၂)ရကးေန႔ အၿပီ့ေရ့ဆျ၊
ဲ ၾကိဳတငးစာရငး့
စစးေဆ့ၿခငး့ၿပဳလုပးၿပီ့ ရဵု့ခ္ဳပးသို႔ (ဿ၄) ရကးေန႔အေရာကး မပ္ကးမကျကးေပ့ပို႔ရနး၈

(

)

လစာစာရငး့ေရ့ဆျၿဲ ပီ့

ေနာကးပိုငး့(ဿ၃)ရကးေန႔မြ

လကုနးရကးအထိ၇

လစာၿဖတးေတာကး

်ပငးဆငးရနး ကိစၥရပးမ္ာ့ ရြိပါက၇ လကုနးရကးတျငး အမြနးတကယးလစာ ထုတးေပ့သညးံအခါ
ယငး့်ဖတးေတာကးရမညးံေငျမ္ာ့ကို အၿပီ့ႏႈတးယူထာ့ၿပီ့ ရဵု့ခ္ဳပးသို႔အေသ့စိတးစာရငး့ႏြငးံ တကျ
်ပနးလညးအပးႏြဵရနး၈
(ဋ)

ွနးထမး့မ္ာ့အာ့၇ လစာ်ပညးံမဟုတးဘဲ ရကးပိုငး့တျကးခ္ကးထုတးေပ့ရာတျငး
၏ ရကး်ဖငးံ ေန႔တျကးႏႈနး့ထာ့တျကးခ္ကးရနး၈

လ

-၇(ဌ)

လစာထုတးေပ့ရာတျငး၇

ွနးထမး့ကိုယးတိုငး

လကးမြတးေရ့ထို့၊၇

လစာေငျထုတးေပ့ရနး၈

(အေၾကာငး့ေၾကာငး့ေၾကာငးံ ကိုယးတိုငးထုတးယူ်ခငး့ မ်ပဳႏိုငးသညးံအခါ၇ သကးဆိုငးရာ ွနးထမး့
ကိုယးတိုငးလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသာ ကိုယးစာ့လြယးလႊဲစာ ရြိမြသာလြ္ငး စိစစး ထုတးေပ့ရမညး၈)
ဿ၃၈

ေန႔စာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ လုပးခေပ့ေခ္ရာတျငး ေအာကးပါအတိုငး့ လိုကးနာေဆာငးရျကးရမညး၈
(က)

လုပးငနး့ချတ
ဲ ာွနးခဵမ္ာ့သညး
ရြာေဖျခနး႔ထာ့ၿခငး့၇

မိမိ၏လုပးငနး့အေၿခအေနေပၚမူတညး၊

အငးအာ့ေလ္ာံခ္ၿခငး့မ္ာ့ကို၇

အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို

ဒါရိုကးတာအဖျဲ႔မြအခါအာ့ေလ္ားစျာခ္မြတး

ေပ့ေသာ မူေဘာငးအတျငး့ ၿပဳလုပးေဆာငးရျကးရနး(အလုပးမရြိဘဲ ခနး႔ထာ့ၿခငး့၇ လုပးခေပ့ၿခငး့၇
လုပးငနး့အရ

လိုအပးေသာဦ့ေရထကး၇

ပိမ
ု ခ
ုိ နး႔ထာ့ၿခငး့မ္ာ့အတျကး၇

ခနး႔ထာ့သူကတာွနး

ခဵရမညး၈)
(ခ)

သကးဆိုငးရာလုပးငနး့ချရ
ဲ ဵု့မ္ာ့တျငး၇ အလုပးသမာ့မြတးပဵုတငးစာအုပးကို ပဵစ
ု ၿဵ ဖငးံ မပ္ကးမကျကး
ထာ့ရြိ၊ Up To Date မြတးတမး့ထာ့ရြိရနး၈

(ဂ)

အလုပးသမာ့တိုငး့ကို၇ အလုပးသမာ့ကဒး ထုတးေပ့ထာ့ရနး၈
(ှ)

လုပးခအတျကး

အလုပးသမာ့ကဒးထပးရမညး၇အလုပးသမာ့ကဒးမရြိဘဲ

လုပးခလဵု့ွ

ထုတးမေပ့ ရ ၇ထုတးေပ့ခံဲပါက၇ ထုတးေပ့သူ၏တာွနးၿဖစးသညး၈
(ဿ)

လုပးငနး့ချငးအတျငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို၇ အလျယးတကူစိစစးႏိုငးေရ့ အလိ႔င
ု ာြ ၇ လုပးခ
အတျကးတငးထပးထာ့ေသာ အလုုပးသမာ့ကဒးအစာ့၇ ရငးဘတးတျငးခ္ိတးဆထ
ျဲ ာ့ရနးတဵဆိပး အမြတးအသာ့ တစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို ၿပဳလုပးထုတးေပ့ထာ့ရမညး၈ (လုပးငနး့အလိုကး
အေရာငးချဲ်ခာ့ ်ပဳလုပးရနး၈)

(၀)

အလုပးသမာ့ကဒး ေပ္ာကးဆဵု့ၿခငး့၇ ရငးထို့တဵဆိပး ေပ္ာကးဆဵု့ၿခငး့ႏြငးံ မတပးဆငးၿခငး့
မ္ာ့ေတျ႕ရြိရပါက ဒဏးရိုကးအေရ့ယူရနး၇ ေဟာငး့ႏျမး့ / ပ္ကးစီ့ၿခငး့မ္ာ့ကို တနးဘို့ေငျ
သတးမြတးေကာကးခဵ၊ ၿပနးလညးလဲလြယးေပ့ရနး၈

(၁)

အလုပးမြႏႈတးထျကးသညးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အလုပးသမာ့ကဒးၿပာ့ကို မပ္ကးမကျကး
်ပနးလညးသိမး့ဆညး့ရနး၈

(ဃ)

ေန႔စဥးအလုပးဆငး့ေသာ

အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို

တာွနးရြိမနးေနဂ္ာက

ၾကီ့ၾကပးတစးဦ့ဦ့၏

အုပးခ္ဳပးမႈလကးေအာကးသို႔၇ အလုပးတာွနးခ္ထာ့ရနး (အုပးခ္ဳပးသညးံၾကီ့ၾကပးႏြငးံ ကငး့လျတး
ေနေသာ အလုပးသမာ့တစးဦ့ တစးေယာကးမြ္မရြိေစရ၈)
(င)

မိမိလကးေအာကးရြိအလုပးသမာ့မ္ာ့ကို၇ ေန႔စဥးစစ
ိ စး၊ သကးဆိုငးရာၾကီ့ၾကပးက လုပးငနး့
တာွနးထမး့ေဆာငးမႈကို ၇

ပဵုစဵၿဖငးံ Master Roll ကို အခ္ိနးအပိုငး့အၿခာ့

အလိုကးၿပညးံစဵုမြနးကနးစျာၿပဳစုတငးၿပရနး၈
(စ)

ကီ့ၾကပးမ္ာ့တငးၿပေသာ ေန႔စဥးအလုပးသမာ့စာရငး့ (MR) မြနးကနးၿခငး့ ရြိ / မရြိ ၇ လုပးငနး့
စစးေဆ့ေရ့မႈ့မ္ာ့က စိစစးေထာကးခဵ၊ ေငျစာရငး့႒ာနသို႔ေပ့ပိ႔ရ
ု နး၈

-၈(ဆ)

စစးေဆ့ေရ့က စစးေဆ့ၿပီ့ေသာ(MR)ကို ေငျစာရငး့႒ာနွနးထမး့မ္ာ့က အလုပးသမာ့ကဒးမ္ာ့
ႏြငးံတိုကးဆိုငးစိစစး၊ ဦ့ေရမြနးကနးမႈ ွနးထမး့မြနးကနးမႈ၇ ေၾက့ႏႈနး့ မြနးကနးမႈမ္ာ့ကို ထပးမဵ
စစးေဆ့ၿပီ့မြသာလြ္ငး၇

အုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့၏အတညးၿပဳခ္ကးၿဖငးံ

အလုပးသမာ့ခ

ထုတးေပ့ေရ့

အတျကး၇ ၾကိဳတငးၿပငးဆငးထာ့ရြိရနး၈
(ဇ)

လုပးခထုတးေပ့ရာတျငး၇ အလုပးသမာ့တစးဦ့ခ္ငး့ကိုစိစစးမႈမရြိဘဲ အလုပးသမာ့ေခါငး့ေဆာငး
(သို႔)တစးစဵုတစးဦ့သို႔

စုေပါငး့ထုတးေပ့ၿခငး့မ္ိဳ့မၿပဳဘဲ

အလုပးသမာ့တစးဦ့ခ္ငး့သို႔၇

အလုပး

သမာ့ကဒးႏြငးံ တိုကးဆိုငးစစးေဆ့ၿပီ့ လုုပးခေငျ ထုတးေပ့ရနး၈ (တစးဦ့ခ္ငး့ေငျထုတးေပ့ရနး
အခ္ိနးမရသညးံအေၿခအေနမ္ိဳ့တျငး အလုပးသမာ့ကဒးၿဖငးံ တစးဦ့ခ္ငး့ အမညးေခၚ စိစစးၿပီ့မြ
ေခါငး့ေဆာငးသို႔ လုပးခေငျကို ၇ စုေပါငး့ထုတးေပ့လိုကထုတးေပ့ႏိုငးသညး၈ သို႔ရာတျငး အမညး
ေခၚခ္ိနးတျငး လာေရာကး်ခငး့မရြိေသာ အလုပးသမာ့အတျကး လုပးခ ထုတးေပ့ၿခငး့မၿပဳရ၈)
(စ္)

လုပးခႏႈနး့ထာ့တို့ၿမြငးံသတးမြတးေရ့မူကို စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီကသတးမြတးၿပီ့ ဒါရိုကးတာအဖျဲ႔
၏ သေဘာတူညီခ္ကး ရယူထာ့ရမညး၈ မူသတးမြတးခ္ကးမရြိဘဲ မညးသူမြ္ လုပးခ တို့ၿမြငးံ
ေပ့ပိုငးခင
ျ းံမရြိပါ၇

သတးမြတးၿပီ့ေသာ

မူေဘာငးအတျငး့

သကးဆိုငးရာ

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏

အလုပးသမာ့ ေခါငး့ေဆာငးႏြငးံ သတးမြတးထာ့ေသာၾကီ့ၾကပး / အငးဂ္ငးနီယာ / မနးေနဂ္ာတိ႔၏
ု
ေထာကးခဵခ္ကး်ဖငးံ လုပးငနး့ချဲ တာွနးခဵမ္ာ့က၇ စိစစးၿပီ့လုပးခတို့ၿမြငးံ သတးမြတးရနး၈
ပဵုစဵရြိမြ သာလြ္ငး အလုပးသမာ့ မြတးပဵုတငးစာရငး့ စာအုပးတျငး၇ လုပးခႏႈနး့ၿပငးဆငး
မြတးတမး့်ပဳ၊သကးဆိုငးရာေငျစာရငး့႒ာနမြ လုပးခ တို့်မြငးံထုတးေပ့ရမညး၈
(ည)

အထူ့ချငးံ်ပဳသညးမြအပ သာမနးအာ့ၿဖငးံ အလုပးသမာ့ တစးဦ့အာ့ ၁ငး့ အမြနးတကယး အလုပး
လုပးသညးံ လုပးငနး့ချမ
ဲ ြသာ အလုပးလုပးသညးံ ေန႔ ရကး အတျကး ၇ လုပးခထုတးေပ့ရနး၈

ပုတးၿပတးလုပးခမ္ာ့ ရြငး့လငး့ေပ့ေခ္ၿခငး့၈
၂၇။

မနးမာအကးဂရိုအိတး(စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလီမီတကး၏ လကးေအာကးခဵ လုပးငနး့ချအ
ဲ သီ့သီ့ရြိလုပးငနး့

မ္ာ့တျငး၇ ပုတး်ပတးစနစး်ဖငးံ လုပးကိုငးေစ်ခငး့၇ ပုတး်ပတးလုပးခႏႈနး့မ္ာ့ သတးမြတးေပ့ၿခငး့မ္ာ့ကို ချငးံ်ပဳထာ့ပါ
သညး၈ ပုတး်ပတးလုပးငနး့ႏြငးံပတးသကး၊ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို လိုကးနာေဆာငးရျကးရမညး၈
(က)

အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မ္ာ့၇

လုပးငနး့ချဲ

တာွနးခဵမ္ာ့သညး၇

ပုတး်ပတးလုပးမညးံ

လုပးငနး့မ္ာ့ကို

အမႈေဆာငး အရာရြိခ္ဳပး ထဵတငးၿပ၊ ချငးံၿပဳခ္ကးရယူထာ့ရနး၈
(ခ)

ပုတး်ပတးေပ့မညးံ လုပးငနး့တနးဘို့ကို ကုမၸဏီမြ သတးမြတးထာ့သညးံ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ တျကး
ခ္ကးတငး်ပရနး၈ (အခ္ိနး၇ တနးဘို့၇ လုပးသာ့ဦ့ေရ၇ စကးအငးအာ့ကိုထညးံသျငး့ စဥး့စာ့ရနး၈)

(ဂ)

်ပငးပေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ ႏိႈငး့ယြဥးတငးၿပရနး၈

(ဃ)

ငြာ့ရမး့မညးံအဖျဲ႔အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ
လုပးငနး့အေပၚ

မိမိတ႔က
ို ုမၸဏီလုပးငနး့မ္ာ့တျငး

မြနးကနးစျာေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ကို

ေဆာငးရျကးခဲံဘူ့ၿပီ့

ဦ့စာ့ေပ့ေရျ့ခ္ယးရနး၇

ၿပငးပပုဂိၢဳလးမ္ာ့

ငြာ့ရမး့မညးဆိုပါက လုပးငနး့အေပၚ နာမညးေကာငး့ရြိသူ / အဖျ႔အ
ဲ စညး့ကိုေရျ့ခ္ယးရနး၈

-၉(င)

ပုတး်ပတးလုပးခမ္ာ့ ေပ့ေခ္ရာတျငး လုပးငနး့အေပၚေက္နပးမႈရြိမြသာ ေပ့ေခ္ရနး၇ လုပးခေငျကို
အဖျ႔ေ
ဲ ခါငး့ေဆာငး လကးွယးေရာကးရြိေအာငးေပ့ရနး၇ စေပၚေပ့ထာ့်ခငး့ကို ခ္ငးံခ္ိနး၊ေပ့ထာ့
ရနး၈

(စ)

ပုတး်ပတးလုပးငနး့ သေဘာတူညီခ္ကးပစ
ဵု ဵတျငး ်ပညးံစဵုစာျ ်ဖညးံသျငး့၊ လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့
ရနး၈

(ဆ)

ယငး့သေဘာတူညီခ္ကးႏြငးံအညီ

ၿပီ့စီ့မႈလုပးငနး့

အတိုငး့အတာအရ၇

ေငျေပ့ေခ္်ခငး့ကို၇

ကုမၸဏီ မြ သတးမြတးထာ့သညးံ ေငျေပ့ေၿပစာမ္ာ့ႏြငးံအညီ အသဵု့ၿပဳရနး၈
(ဇ)

ပုတး်ပတးလုပးသညးံအဖျဲ႔ / လူပုဂိၢဳလးမ္ာ့ကို မြတးတမး့ေရ့မြတး ထိနး့သိမး့ထာ့ရနး၇ ပုတး်ပတး
လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမညးံ

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ

ကုမၸဏီလုပးသာ့မ္ာ့ၿဖစးပါက

ပုတး်ပတး

လုပးငနး့ သေဘာတူညီခ္ကးတျငး ယငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ စာရငး့ကို၇ အမညး၇ ကိုယးပိုငးအမြတး
အလုပးႏြငးံအဆငးံမ္ာ့ကို အေသ့စိတးေဖား်ပပူ့တျထ
ဲ ာ့ရနး၈ (ပုတးၿပတးေပ့ၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့
အာ့ ေန႔စာ့လုပးခ ထပးမဵေပ့မိ်ခငး့ မရြိေရ့အတျကး၇ ေငျစာရငး့႒ာနက ေသခ္ာစျာ စိစစး
ရမညး၈)
အခ္ိနးပိုလုပးခထုတးေပ့ၿခငး့၈
၂၈။

၀နးထမး့ႏြငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အလုပးခ္ိနး (၅)နာရီတျငး့ လုပးအာ့အ်ပညးံအွ ေပ့ၾကမညး

ဆိုပါက၇ အခ္ိနးပို အလုုပးလုပးရနး လိုအပးမညးမဟုတးေခ္၈ ထို႔အ်ပငး အခ္ိနးပို အလုပးလုပးသူ အဖိ႔ု ေနာကးေန႔
အတျကး လုပးအာ့အ်ပညးံအွေပ့ေရ့ကိုထိခိုကးႏိုငးသ်ဖငးံ အခ္ိနးပိုအလုပးလုပး်ခငး့ကို၇ အာ့ေပ့ရနးမသငးံေပ၇
သို႔ရာတျငး လုပးငနး့လိုအပးခ္ကးအရ မလုပးမ်ဖစး၇ လုပးငနး့မ္ာ့ရြိပါက ဒါရိုကးတာ ႏြငးံ လုပးငနး့ချတ
ဲ ာွနးခဵမ္ာ့က
အခ္ိနးပိုလုပးငနး့မ္ာ့ကို ထိထိေရာကးေရာကး ေဆာငးရျကးေစၿပီ့ အခ္ိနးပို လုပးခကို စိစစ
ိ စးစစးထုတးေပ့ရနး
်ဖစးပါသညး၇ ထိုသို႔ထုတးေပ့ရာတျငး ေအာကးပါတို႔ကိုလိုကးနာ ေဆာငးရျကးရမညး၈
(က)

ၾကိဳတငးသိရြိႏိုငးသညးံ ထူ့်ခာ့ေသာ လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး အခ္ိနးပိုေပ့ချငးံကို အမႈေဆာငး
အရာရြိခ္ဳပးထဵ

(ခ)

တငး်ပ၊ မူသေဘာ ၾကိဳတငးချငးံၿပဳခ္ကး ရယူထာ့ရနး၈

အေရ့ေပၚ (သို႔) ေဆာငးရျကး်မဲလုပးငနး့ကိစၥမ္ာ့တျငး၇ အမြနးတကယးမၿဖစးမေန ေဆာငးရျကးရနး
လိုအပးပါက သကးဆိုငးရာလုပးငနး့ချတ
ဲ ာွနးခဵ၏ ချငးံၿပဳခ္ကး သကးဆိုငးရာဆိုဒးမြ တာွနးခဵ၏
ေထာကးခဵခ္ကး၇

မနးေနဂ္ာ၇ၾကီ့ၾကပးမ္ာ့

(သို႔)

႒ာနချဲ

/

႒ာနစု

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၏

ေထာကးခဵခ္ကး လကးမြတးမ္ာ့ပါရြိရမညး၈ ယငး့အခ္ကးမ္ာ့ ်ပညးံစဵုပါက အခ္ိနးပိုလုပးခကို စိစစး
ထုတးေပ့ၿပီ့၇ ဆိုဒး တျဖ
ဲ ကး စာရငး့စစးမ္ာ့၏ စစးေဆ့ခ္ကး်ဖငးံ ရဵု့ခ္ဳပးတငး်ပရနး၇ တငး်ပရာတျငး
ပဵုစဵ်ဖငးံ ်ပညးံ်ပညးံစဵုစဵု ်ဖညးံစျကးတငး်ပရနး (သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ်ပညံးစဵုညီညျတးမႈမရြိ၊
စာရငး့စစး ကနး႔ကျကးခ္ကး ေပၚေပါကးပါက၇ တာွနးရြိသူက ်ပနးလညး ေပ့သျငး့ရနးၿဖစးသညး၈)
(ဂ)

လုပးသာ့မြအပ၇ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ သတးမြတးရဵု့ခ္ိနးထကး တစးနာရီေစာ / တစးနာရီေနာကး
က္၊၇ အခ္ိနးပိုလုပးရ်ခငး့မ္ာ့တျငး၇ အခ္ိနးပိုခထုတးေပ့်ခငး့မ်ပဳရနး၈( ဥပမာ- ရဵု့ခ္ိနးကို (ွ၆့ွွ)
မြ (ှ၄့ွွ) ထိသတးမြတးထာ့ပါက၇ (ွ၅့ွွ) ႏြငံး (ှ၅့ွွ) နာရီအတျငး့လုပးငနး့ ေဆာငးရျကး
်ခငး့မ္ာ့အတျကး အခ္ိနးပိုခဵစာ့ချငးံမရြိပါ၈)

- ၁၀ (ဃ)

အခ္ိနးပိုဆငး့ရ်ခငး့ မြနးေသားလညး့၇ လုပးငနး့ၿပီ့ေ်မာကးမႈႏြငးံ တာွနးယူရမႈ အတိုငး့အတာေပၚ
မူတညး၊ အခ္ိနးပို အမြနးတကယး ထုတးေပ့သငးံသူကိုသာ စိစစးထုတးေပ့ရနး၇ အလုပး၏
အေရ့ပါမႈ၇

ၿပီ့ေ်မာကးမႈႏြငးံ တစးဦ့ခ္ငး့အေ်ခအေနေပၚမူတညး၊ သျာ့လာေရ့၇ စာ့ေသာကး

ေရ့အတျကး၇ လိုအပးပါက ထပးမဵစဥး့စာ့ ေဆာငးရျကးေပ့ႏိုငးသညး၈ သို႔ရာတျငး ယငး့သို႔
ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့သညး ွနးထမး့ႏြငးံလုပးသာ့အတျကး အ်မတးအစျနး့သေဘာမ္ိဳ့ မ်ဖစးေစရ၈
(င)

တနဂၤေႏျေန႔ႏြငးံ ကုမၸဏီ၏ တရာ့ွငးရဵု့ပိတးရကးမ္ာ့တျငး၇ အလုပးဆငး့ရေသာ ွနးထမး့အာ့၇
သတးမြတးရဵု့ခ္ိနးအတျကး

ပဵုမြနးေန႔တျကးႏႈနး့ကိုသာ

ထုတးေပ့ရနး၇

အလုပးသမာ့်ဖစးပါက

ေပ့ေနက္ ေန႔တျကး လုပးခကိုသာ၇ ထုတးေပ့ရနး (အလုပးခ္ိနး ၅ နာရီထကး ေလ္ာံနညး့၊
အလုပးဆငး့ ရပါက အခ္ိဳ့က္ေလ္ာံရနး၈)
(စ)

ွနးထမး့မ္ာ့ အလုပးဖျငးံရကးတျငး အခ္ိနးပိုဆငး့ရပါက
လစာ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး ,
x ၁၂
ၱ

(ဆ)

၅၂x ၄၄

(

) ၄၈

x၂

=

ေန႔စာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး,
x၆
၄၄

(ဇ)

(

) ၄၈

x ၂

=

အခ္ိနးပို လုပးခ ထုတးေပ့ရာတျငး အလုပးသမာ့၏ အခ္ိနးပို အလုပးတစးမ္ိဳ့တညး့အတျကး
လုပးခ ႏြစးၾကိမး ထုတးေပ့်ခငး့မ္ိဳ့ကို သတိ်ပဳ စိစစးေရြာငးရြာ့ရနး၈

(စ္)

အခ္ိနးပိုလုပးခကို ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့ တစးေယာကးတညး့သို႔ စုေပါငး့ ထုတးေပ့်ခငး့၇ ကိုယးစာ့
ထုတးေပ့်ခငး့မ္ိဳ့ မၿပဳလုပးဘဲ အလုပးသမာ့/ ွနးထမး့တစးဦ့ခ္ငး့စီသို႔ သကးဆိုငးရာ ေငျေၾက့
ႏြငံး စာရငး့႒ာနမြ တိုကးရိုကးထုတးေပ့ရနး၈

ပစၥညး့မ္ာ့ွယးယူၿခငး့၈
၂၉။

ပစၥညး့ွယးယူ်ခငး့ဆိုငးရာ ေငျေၾက့ကိစၥရပးမ္ာ့တျငး ေအာကးပါတို႔ကို အေလ့ဂရု်ပဳလိုကးနာၾကရမညး၈
(က)

၊

ၥ
၀
၊

( )

။

ွယးယူၿဖညးံတငး့ရနးလိုေသာပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ သတးမြတးထာ့ရြိသညးံအတိုငး့ ွယးယူ
ချငးံအာဏာရြိသူမ္ာ့ထဵ သတးမြတးပစ
ုဵ ်ဵ ဖငးံ ပစၥညး့ ွယးယူချငးံ ေတာငး့ခဵလႊာ/ ချငးံၿပဳမိန႔က
း ိုတငး်ပ/
ရယူရနး ၊ ပစၥညး့အမ္ိဳ့အစာ့ အေရအတျကးႏြငးံ တနးဘို့ေပၚ မူတညး၊အေၿခအေန၇ အခ္ိနး

- ၁၁အခါႏြငးံေလ္ားညီစျာ ပစၥညး့ွယးယူချငးံ၇ ချငးံ်ပဳႏိုငးသညးံအချငးံအာဏာကို
က အခါအာ့ေလ္ားစျာ သတးမြတးေပ့မညး၈
(ဂ)

ွယးယူချငးံရရြိၿပီ့ေသာပစၥညး့မ္ာ့ကို

အွယးေတားကွယးယူႏိုငးရနး

ေငျေၾက့႒ာနမြ

ခနး႔မန
ြ ့း

ၾကိဳတငးေငျကို မြတးတမး့စာအုပး်ဖငးံ စနစးတက္ထုတးေပ့ရနးႏြငးံ ပစၥညး့ ွယးယူၿပီ့ေနာကး
ေန႔ခ္ငး့စာရငး့်ပနးရြငး့ၿပီ့ ပိုေငျ်ပနးအပး်ခငး့ /လိုေငျထုတး်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး၈
(ဃ)

ပစၥညး့လကးငငး့ ွယးယူမႈအတျကး ေ်ပစာတငး်ပ စာရငး့ရြငး့လငး့ရာတျငး

ေအာကးပါတိ႔က
ု ို

ပူ့တျဲ တငးၿပရနး၈
(ှ)

ပစၥညး့ွယးယူချငးံေတာငး့ခဵလႊာ/ချငးံ်ပဳမိန႔း

(ဿ)

ကုနးပစၥညး့လကးခဵသူက လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ကုနွ
း ယး/ ကုနးရ
ေ်ပစာ

(၀)

သကးဆိုငးရာ ဆိုငးမြရရြိသညးံ ဆိုငး၇ ႒ာနတဵဆိပးမ္ာ့ပါ မူရငး့ေ်ပစာ၇ (ယငး့ေၿပစာ
မရႏိုငးပါက Make-Up ေဘာကးခ္ာေနာကးေက္ာတျငး လုပးငနး့ချတ
ဲ ာွနးခဵက မြနးကနး
ေၾကာငး့ စိစစး လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ရနး၈)

(င)

ပစၥညး့အေၾကျ့ွယးယူၿခငး့မ္ာ့အတျကးလညး့ ပစၥညး့ွယးယူချငးံေတာငး့ခဵလႊာ ချငးံၿပဳမိန႔း ရယူ
ရနးႏြငးံ ပစၥညး့အေရာငး့အွယး ၾကိဳတငးသေဘာတူညီခ္ကးကို မပ္ကးမကျကး ၿပဳလုပးရနး၈

(စ)

ပစၥညး့အေရာငး့အွယးၾကိဳတငးသေဘာတူညီခ္ကး ရရြိမထာ့ပါက ပစၥညး့လကးခဵရနး တာွနးရြိ
သူမ္ာ့သညး လဵု့ွလကးခဵခင
ျ းံမရြိသညးံအ်ပငး ေငျရြငး့လငး့ေပ့ရနး တာွနးရြိသူမ္ာ့သညးလညး့
လဵု့ွ ေငျေပ့ေခ္ချငးံမရြိပါ၈

(ဆ)

အေၾကျ့ွယးယူသညးံပစၥညး့မ္ာ့အတျကး ေငျရြငး့လငး့ေပ့ေခ္ရာတျငး ပစၥညး့လကးခဵသညးံ စတို
တာွနးခဵ (သို႔မဟုတး) သဵု့စျဲသူ၏ အမြနးတကယးပစၥညး့ရရြိေၾကာငး့ လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့
သညးံ ကုနးရေၿပစာ အရသာလြ္ငး ေငျေပ့ေခ္ရနး၈

စကး /ယာဥးယႏၱရာ့မ္ာ့ ၿပငးဆငးၿခငး့၇ ၿပငးဆငးရနးအပးႏြဵၿခငး့၇ အပိုပစၥညး့ွယးယူၿခငး့၈
၀ွ၈

ရဵု့ခ္ဳပး၇

လုပးငနး့ချဆ
ဲ ိုဒးမ္ာ့တျငး

သဵု့စျေ
ဲ နေသာ

ကုမၸဏီပိုငးစကး/ယာဥး/ယႏၱရာ့

်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငးံ

ပတးသကး၊ ေအာကးပါအတိုငး့ ေဆာငးရျကးရနးၿဖစးပါသညး၈
(က)

စကး/ယာဥး/ယႏၱရာ့ အၾကီစာ့ ်ပငးဆငးချငးံကို ယာဥးႏြငးံ ယႏၱရာ့႒ာန အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့က
ထဵ တငးၿပချငးံၿပဳခ္ကးရယူေဆာငးရျကးရနး။

(ခ)

ေမားေတားယာဥးမြဴ့ / လုပးငနး့ချတ
ဲ ာွနးခဵတို႔မြ စကးမႈကျ္မး့က္ငးသူႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ၿပီ့ ယခု်ပငးဆငး
မညးံ အစိတးအပိုငး့၏တနးဘို့ကို ်ပငးပေပါကးေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့၇ မူရငး့ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ ႏြငႏ
ံး င
ိႈ ့း ယြဥး
တငးၿပရနး၈

(ဂ)

စကး / ယာဥး / ယႏၱရာ့အလိုကး ယခငးက ်ပငးဆငးခံဲသညးံ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့၇ ကုနးက္ေငျ
မ္ာ့ကို စိစစးၿပီ့မြ ၿပငးဆငးမႈၿပဳလုပးရနး၈

- ၁၂ (ဃ)

စကး/ယာဥး/ယႏၱရာ့တျငး

ပစၥညး့ေဟာငး့ႏြငးံအသစး

လဲလြယး

တပးဆငးၿခငး့မ္ာ့ကို

စကးမႈ

ကျ္မး့က္ငးသူ၏ စစးေဆ့ခ္ကးရယူရနး၈
(င)

အပိုပစၥညး့မ္ာ့ွယးယူမညးံကိစၥတျငး အွယးေတားႏြငးံအတူ စကးပစၥညး့ကျ္မး့က္ငးသူ လိုကးပါ၊
ွယးယူရနး၈

(စ)

အပိုပစၥညး့မ္ာ့ွယးယူတပးဆငးၿခငး့/ လဲလြယး်ခငး့ မြနးကနးေၾကာငး့ကို သကးဆိုငးရာ စကး/
ယာဥး/ ယႏၲရာ့ ေမာငး့ႏြငးသူက ကုနးပစၥညး့လကးခဵ ရရြိဘိသကဲံသို႔ လကးခဵရရြိေၾကာငး့ ကုနးရ
ေ်ပစာတျငး လကးမြတးေရ့ထို့ရနးႏြငးံ အထကးတာွနးရြိသူတစးဦ့က ထပးဆငးံစိစစး လကးမြတး
ေရ့ထို့ရနး၈ (ယငး့ကုနးရေ်ပစာကို ေငျေတာငး့ခဵလႊာတျငးပူ့တျတ
ဲ ငးၿပရမညး၈)

(ဆ)

စကး / ယာဥး / ယႏၱရာ့ တစးခုခ္ငး့အလိုကး အမ္ာ့ဆဵု့သတးမြတးထာ့သညးံ ်ပငးဆငးထိနး့သိမး့
စရိတး သတးမြတးခ္ကးရြိလြ္ငး ယငး့စရိတးမ္ာ့ထကး ေက္ားလျနးၿခငး့မရြိေစရ၈

ပစၥညး့မ္ာ့ငြာ့ရမး့သဵု့စျၿဲ ခငး့၈
၀ှ၈

်ပငးပမြပစၥညး့မ္ာ့ ငြာ့ရမး့်ခငး့ကို ဥကၠ႒/အုပးခ္ဳပးမႈဒါရိုကးတာသို႔ တငး်ပချငးံ်ပဳခ္ကးရယူၿပီ့ ေဆာငးရျကး
ႏိုငးပါသညး၈ ထိုသို႔ ေဆာငးရျကးရာတျငး ေအာကးပါ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီရမညး၈
(က)

စကး /ယာဥး /ယႏၱရာ့မ္ာ့ ငြာ့ရမး့သဵု့စျ်ဲ ခငး့ကို သေဘာတူညီခ္ကး / စာခ္ဳပးတစးရပး ခ္ဳပးဆို၊
ငြာ့ရမး့ရနး၇ ငြာ့ရမး့သညးံစကး / ယာဥး / ယႏၱရာ့၏ ၾကဵ႕ခိုငးမႈမရြိ၊ ပ္ကးစီ့မႈ၇ အခ္ိနး်ပညးံ
လုပးငနး့ မေဆာငးရျကးႏိုငးမႈတို႔ကို ထညးံသျငး့တျကးခ္ကးရမညး၈

(ခ)

ငြာ့ရမး့သညးံ ႏႈနး့မ္ာ့သညး အစို့ရ႒ာန ႏႈနး့ထာ့ / ်ပငးပ ေပါကးေစ့္ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့
တငး်ပရမညး၈

(ဂ)

ငြာ့ရမး့သညးံ စကး / ယာဥး /ယႏၱရာ့ ကို အခ္ိနး်ပညးံ သဵု့စျႏ
ဲ ိုငးရမညး၈

(ဃ)

ငြာ့ရမး့သညးံ စကး/ ယာဥး/ ယႏၱရာ့ ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေဆာငးရျကးမညးံ ွနးထမး့/ အလုပးသမာ့
တို႔၏ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံပါ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး၈

အချနးအခႏြငးံ အ်ခာ့ွနးေဆာငးမႈ စရိတးမ္ာ့ေပ့ေဆာငး်ခငး့၈
၀ဿ၈

ဤကိစၥမ္ာ့တျငး ေအာကးပါအတိုငး့သတိ်ပဳေဆာငးရျကးရမညး၈
(က)

မီတာခ၇ တယးလီဖုနး့ခ၇ ေရချနး၇ မီ့ချနး၇ စညးပငးသာယာချနး၇ တဵဆိပးေခါငး့ချနး၇ ယာဥးလိုငးစငး၇
ေနအိမး၇ လူေနချငးံေပ့သျငး့ေငျႏြငးံ အ်မတးချနးစသညးတို႔ အက္ဵဳ့ွငးပါသညး၈

(ခ)

သကးဆိုငးရာ႒ာနမ္ာ့မြ ေငျေတာငး့ခဵလႊာမ္ာ့ (ဘီလး) ရရြိသညးံအခါ ဤကုမၸဏီႏြငးံ သကးဆိုငး
ေသာလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး အမြနးကုနးက္ခဲံၿခငး့ ဟုတးမဟုတးစစးေဆ့ရနး ၿဖစးပါသညး၈

(ဂ)

ေငျေတာငး့ခဵလႊာမ္ာ့ (ဘီလး)စစးေဆ့ၿပီ့ပါက ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပးထဵ တငး်ပ၊ ေပ့ေခ္်ခငး့
်ပဳလုပးရနး၈

(ဃ)

ေနအိမးလူေနချငးံ ေပ့သျငး့ေငျႏြငးံ တဵဆိပးေခါငး့ချနး၇ အ်မတးချနးစသညးံ ထူ့်ခာ့သညးံ အသဵု့
စရိတးမ္ာ့ကို စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီထဵ တငး်ပ၊ချငးံ်ပဳခ္ကးရယူၿပီ့မြ ေပ့ေခ္ရနး၈

- ၁၃ ေဆာငးေငျထိနး့သိမး့သဵု့စျၿဲ ခငး့၈
၀၀၈

လကးငငး့ေငျသာ့ေပ့ေခ္ရမညးံ အသဵု့စရိတးမ္ာ့ႏြငးံ အေရ့ေပၚကိစၥရပးမ္ာ့အတျကး ေငျထုတးသူ

အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ

ေငျေၾက့တာွနးခဵမ္ာ့အာ့

အၿမဲတမး့ေဆာငးေငျမ္ာ့ကို

သတးမြတးကိုငးေဆာငး

ချငးံ်ပဳထာ့

ပါသညး၈ အ်မဲတမး့ေဆာငးေငျမ္ာ့သညး လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေခ္ာေမာေ်ပ်ပစးစျာ ေဆာငးရျကးရနး ထုတးေပ့ထာ့်ခငး့
်ဖစး၊ စနစးတက္သဵု့စျၾဲ ကရမညးၿဖစးပါသညး၈
(က)

အေသ့အဖျဲအသဵု့စရိတးမ္ာ့ကို အၿမဲတမး့ေဆာငးေငျမြ သဵု့စျ၊
ဲ
အေသ့အဖျဲ သဵု့ေငျစာရငး့
စာအုပး်ဖငးံ ေငျစာရငး့တစးရပး ဖျငးံလြစးထိနး့သိမး့ရမညး၈

(ခ)

မိမိလကးွယးကိုငးေဆာငးထာ့ေသာ ေဆာငးေငျကုနးခါနီ့တျငး ေသားလညး့ေကာငး့၇ ေငျထုတးသူ
အရာရြ၇ိ ေငျေၾက့တာွနးခဵ ေၿပာငး့လဲမႈရြိလြ္ငးေသား လညး့ေကာငး့၇ ေဆာငးေငျကို်ပနးလညး
ေတာငး့ခဵ ်ဖညးံစက
ျ းလႊဲေၿပာငး့်ခငး့၇ ်ပနးလညးအပးႏြဵ်ခငး့ ်ပဳလုပးရမညး၈

ၾကိဳတငးထုတးေပ့ေငျမ္ာ့၈
၀၁၈

ွနးထမး့အတျကးၾကိဳတငးထုတးေပ့ေငျႏြငးံ

လုပးငနး့အက္ိဳ့အတျကး

ၾကိဳတငးထုတးေပ့ေငျမ္ာ့ကို

ကာလ သတးမြတးခ္ကးႏြငးံအညီ ေအာကးပါအတိုငး့ ထုတးေပ့ႏိုငးသညး၈
(က)

နယးတျငးသျာ့ေရာကးတာွနးထမး့ေဆာငးရမညးံ ွနးထမး့မ္ာ့သို႔ ၾကိဳတငးလစာႏြငးံ ခရီ့စရိတး
မ္ာ့ကို
ႏြစးဆအထိ

ချငးံၿပဳခ္ကးၿဖငးံသာထုတးေပ့ရမညး၈ ၾကိဳတငးလစာကို လစာ၏
ထုတးေပ့ႏိုငးၿပီ့

ေနာကးလ၏

လစာမြစ၊်ပနးလညး်ဖတးေတာကး

ရယူရမညး၈

ႏုတးထျကး်ခငး့၇ ထုတးပါယး်ခငး့မ္ာ့ရြိပါက ၾကိဳတငး ထုတးေပ့ေငျအာ့လဵု့ ်ပနးလညးရရြိေရ့
အတျကး သကးဆိုငးရာအုပးခ္ဳပးသူအရာရြိမြ တာွနးယူေဆာငးရက
ျ းေပ့ရမညး၈ ၾကိဳတငးခရီ့စရိတး
ကို ေငျၾကိဳတငး ထုတးေပ့ႏိုငးၿပီ့ ခရီ့စရိတးေတာငး့ခဵ/ ထုတးေပ့ရာတျငး တစးၾကိမးတညး့
်ပနးလညး ခုႏမ
ိြ ၿး ဖတးေတာကးရမညးၿဖစးသညး၈
(ခ)

လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အတျကး အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးက ်ပငးပအဖျ႔အ
ဲ စညး့/ ပုဂိၢဳလးသ႔ို
လုပးငနး့တနးဘို့၏ ၂ွ % ကုိ ၾကိဳတငးေငျ

ချငးံ်ပဳထုတးေပ့ႏိုငးပါသညး၈ ယငး့ေငျကို

အ်ပညးံအွ ်ပနးလညးရရြိေရ့အတျကး လယးဂ္ာစာရငး့မ္ာ့်ဖငးံ ၾကီ့ၾကပးထိနး့သိမး့ထာ့ရြိရမညး၈
သတးမြတး ကာလအတျငး့ အေၾကအလညး်ပနးလညး ေပ့ဆပးၿပီ့၇ မၿပီ့ ေစာငးံၾကညးံရမညး၈
(သို႔မဟုတး)

လုပးငနး့တစးခု်ဖငးံ

်ပနးလညးခုႏြိမးၿပီ့၊

မၿပီ့ေစာငးံၾကညးံ၊

စာရငး့ညြိႏႈိငး့

ေဆာငးရျကးရနး ်ဖစးပါသညး၈
ေခ့္ေငျႏြငးံေၾကျ့ၿမီမ္ာ့၈
၀၂၈

ကုမၸဏီလုပးငနး့အတျကး ဘဏး(သို႔မဟုတး)အ်ခာ့မြ

ရယူချငးံမရြိပါ၈ေၾက့ၿမီမ္ာ့ေပ့ဆပးေရ့ကို

ဥကၠ႒၇

ဒါရိုကးတာအဖျဲ႔
၇

ချငးံၿပဳခ္ကးမရြိဘဲ

ေခ့္ေငျမ္ာ့

ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပး

ချငးံၿပဳႏိုငးသညး၈ ေၾကျ့ၿမီကို ဘတးဂ္ကးချငးံၿပဳေငျေဘာငးအတျငး့သာ ေပ့ေခ္ႏိုငးသညး၈

တို႔မြသာ

- ၁၄ အေထျေထျ
၃၆။

သညး

သဵု့ေငျမ္ာ့ကိုလစဥး၇

လခ္ဳပးစာရငး့ေရ့ဆျ၊
ဲ တငးၿပရမညး၈

အွယးစာရငး့၇

ကုမၸဏီတစးခုလဵု့၏လုပးငနး့အလိုကး/

အရႈဵ့အၿမတးစာရငး့၇

အလိုကးရေငျ၇

ဘ႑ာေရ့ႏြစးကုနးဆဵု့ၿပီ့သညးံအခါ၇

လကးက္နးရြငး့တမး့တို႔ကို

တငးၿပရမညး၈စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီသညး

ေငျစာရငး့ေခါငး့စဥး

ဒါရိုကးတာအဖျဲ႕သို႔

ေရ့ဆျ၊
ဲ

ေကားမတီ၏

အေရာငး့

စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီထဵသို႔
ရြငး့လငး့တငး်ပခ္ကးႏြငးံအတူ

တငး်ပရမညး၈
၀၄၈

ေငျေၾက့ကိစၥၿဖစးေပၚတုိငး့ ခ္ကးခ္ငး့စာရငး့ေရ့မြတးရမညး၈ ေရ့မြတးသညးံစာရငး့မ္ာ့သညး ၿပ႒ါနး့ထာ့

ေသာပဵုစဵမ္ာ့အတိုငး့ၿဖစးေစရမညး၈ လိုအပးေသာပစၥညး့စာရငး့၇ ေငျစာရငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ သီ့ၿခာ့ထုတး
်ပနးထာ့ရြိရမညး၈

စာရငး့ႏြငးံပတးသကး၊

တာွနးရြိွနးထမး့တိုငး့တျငး

စာရငး့မ္ာ့ၿပညးံစဵုမြနးကနးတိက္မႈရြိ

ေစရနးအတျကး တာွနးရြိေစရမညး၈
၀၅၈

ကုမၸဏီတစးခုလဵု့၏ ေငျေရ့၇ ေၾက့ေရ့၇ သဵု့စျမ
ဲ ႈမြနးကနးေရ့ စနစးတက္ရြိေရ့အတျကး
မႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးႏြငးံ ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပးတို႔သညး အခါအာ့ေလ္ားစျာထုတး်ပနး ေဆာငးရျကးႏိုငးသညး၈

၀၆၈

ေငျသာ့ႏြငးံပစၥညး့မ္ာ့ဆဵု့ရႈဵ့ၿခငး့အတျကး လိုကးနာေဆာငးရက
ျ းရနးစညး့ကမး့မ္ာ့၇ စာရငး့မြပယးဖ္ကးချငးံ

အာဏာႏြငးံလုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကိုလညး့ေကာငး့၇ပစၥညး့ေဟာငး့မ္ာ့ထုချဲေရာငး့ခ္ေရ့ႏြငးံပတးသကး၊ လုပးထဵု့
လုပန
း ညး့စနစးမ္ာ့ကိုလညး့ေကာငး့၇ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးသညး ဒါရိုကးတာအဖျ႔၏
ဲ သေဘာတူ အတညး်ပဳခ္ကး
်ဖငးံ ထုတးၿပနးေဆာငးရျကးရမညး၈

