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- ၁ - 

 မနးမာအကးဂရုိအိတး(စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလိိိိိိိီမီတကး 

ဘ႑ာေရ့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ႏြငးံလုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ 

ှ၈  မနးမာအကးဂရုိအိတး(စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလ  မီတကး၏ ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ  စနစးတက္ 
မြနးကနးစျာ်ဖငး ံတေ်ပ့ညီေဆာငးရျကးႏိုငးရနးအတျကး ဘ႑ာေရ့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ 
ေအာကးပါအတုိငး့်ပ႒ာနး့လုိကးသညး၈ 

တာွနးသတးမြတးၿခငး့၈ 

၂။    ၸ                                    ၀                                                 
  ၀                   ။ 

၃။                                          ၀                                           
                                           (Management Committee)                           
                                                       (Good Corporate Governance)           
                                  ၀        ။ 

၄။          ၥ                   ၊                     ၊                     (Chief 
Executive Officer – C.E.O)၊                   (Chief Financial Officer – C.F.O)                       
(Chief Accountant)                                 ၀              ၀                        ။ 

        ၀       (Finance Policy) 

၅။    ၸ                                                                          
         /                                                                ။ 

၆။                                                                                      
                   ၸ                             ၥ                         ။ 

၇။                                                                       (Budget System)              ။ 
                                                                                             
                         ။ 

၈။                                                      ”                ၸ               ၀ 
                                      ။ 

၉။                                                          ၀၀      ၀      /   ၀     
                                                                             ၀        ။ 

၁၀။                          ၊                                     ၊                   
                          ၀                                                         ။  
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              ၀          (Delegation of Authority) 

၁၁။               ၀                                 (Internal Control)                 
                                    ။ 

 ( )                                   ၀            ။ 

 ( )                                  ၊              ။                                   ၊    

                                 ။ 

( )                                                   (၁)     ၢ   (၂)                      
      (၂)    ၢ   (၂)                                             ။ 

 (၁)( )                   ၠဌ  - 

      (  )                        -              

 (၂)( )       ၠဌ    - 

      (  )       ၠဌ    -           

 (ဃ)                              ၀                                ။ 

  (၁)      (၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀)(                     )                  ၊ 

  (၂)      (၅၀၀,၀၀၀,၀၀၁)(                               )                   ၊ 

(၃)                                (၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀) (                             
      ၊                                                                     ၊ 
                    ၀                       ။ 

(၄)                                            ၊ Third Party             
                                                                      
                              ၀                                            
                   ။ 

၁၂။                                                                         ။ 

 

ရေငျကိစၥရပးမ္ာ့ 

၁၃။                          ရသုဵ့မြနး့ေၿခစာရငး့အရ သတးမြတးထာ့သညးံ ွငးေငျမ္ာ့ကုိ ရညးမြနး့ 
လ္ာထာ့ခ္ကးမ္ာ့ အတုိငး့ ဒါရုိကးတာအဖျဲ႔၏ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံအညီ အၿပညးံအွရရြိေအာငး တာွနးယူ ၾကိဳပမး့ 
ေဆာငးရျကးရမညး၈ ရေငျမ္ာ့အာ့လုဵ့အၿပညးံအွ ရရြိေရ့အတျကး ၾကီ့ၾကပးရနး တာွနးရြိသညး၈ ရရနးရြိသညးံ 
ေငျမ္ာ့ကုိ ေကာကးခဵရာ၉ ပ္ကးကျကးမႈ၇ ခ္နးလြပးမႈ၇ ေႏြာကးေႏြ့ၾကနး႔ၾကာမႈမရြိေၾကာငး့ကုိ မိမိတို႔က အၿမတဲေစ 
သိရြိၿပီ့ ေက္နပးမႈရြိေစရမညး၈ 
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ှ၁၈ ကုမၸဏီမြ ရရနးရြိသညးံ ေငျမ္ာ့ေတာငး့ခဵ်ခငး့ မြနးကနးေရ့အတျကး ေငျစာရငး့စာအုပး အပါအွငး 
လုိအပးသညး ံ မြတးပဵုတငးစာအုပးမ္ာ့ကုိ အခ္ကးအလကး်ပညးံစဵုစျာၿဖငးံထာ့ရြိရမညး၈ ကျနးပ္ဳတာထညးံသျငး့ရမညး၈ 
ေတာငး့ခဵရမညး ံ အခ္ိနး၇ ေတာငး့ခဵရမညးံေငျေပါငး့၇ ရရြၿိပီ့သညးေံငျေပါငး့ ၇ ရရနးက္နးသညးေငျ စသညးံ အခ္ကး 
အလကးမ္ာ့ကုိ ထုိမြတးပုဵတငးစာအုပးႏြငးံ ကျနးပ္ဴတာမြ အခ္ိနးမေရျ့  သိရြိႏိုငးရမညး၈ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးသညး 
ထာ့ရြိရမညးံစာရငး့၇ မြတးတမး့၇ စာအုပးမ္ာ့ကုိလညး့ေကာငး့၇ အလျသဲဵု့စာ့မႈႏြငးံလိမးလညးမႈ မ္ာ့ကုိ ထိနး့ကျပး 
ႏိုငးရနးအတျကးလညး့ေကာငး့၇ ဘ႑ာေရ့႒ာန၇             စစးမ္ာ့ႏြငး ံ ညြိႏႈိငး့၊ လုိအပးသညးံ လုပးထုဵ့ 
လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ ခ္မြတးထာ့ရြိရမညး၈ 

ှ၂၈ ေငျေၾက့ကိစၥမ္ာ့်ဖစးေပၚတုိငး့ ေငျစာရငး့စာအုပးတျငး ခ္ကးခ္ငး့ေရ့မြတးရပါမညး၈ ေငျစာရငး့ကုိ ေန႔စဥး 
ပိတး၊ လကးက္နးမြနးကနးေၾကာငး့ကုိ တာွနးရြိသူွနးထမး့က သကးေသခဵလကးမြတးေရ့ထုိ့ရမညး၈ 

ှ၃၈ ရေငျမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ်မနးမာက္ပးေငျ (သုိ႔) ႏုိငးငဵ်ခာ့ေငျ်ဖငးံ လကးခဵရပါမညး၈ ယငး့ေငျမ္ာ့ကုိ ကုမၸဏီ၏ 
ဘဏးစာရငး့  Bank Account သုိ႔ ေပ့သျငး့ရပါမညး၈ ေငျမ္ာ့လကးခဵ်ခငး့၇ ထုတးေပ့်ခငး့ကုိ ေဆာငးရျကးရာ၉ 
ခ္ကး်ဖငး ံ ေဆာငးရျကးႏိုငးေသာ ကိစၥမ္ာ့ကုိသာ ခ္ကးၿဖငးံ ေဆာငးရျကး၊ လုပးငနး့လျယးကူ လ္ငးၿမနးေရ့အတျကး 
ေငျသာ့်ဖငးံလညး့ ရြငး့လငး့ေဆာငးရျကးရပါမညး၈  

ှ၄၈ ရေငျမ္ာ့ကုိလကးခဵရာ၉ ေငျေပ့သူအာ့ ေ်ပစာထုတးေပ့ရပါမညး၈ ေ်ပစာစာအုပးအမြတး အမြတးစဥးအရ 
လညး့ေကာငး့၇ ေ်ပစာစာရျကးအမြတးစဥးအရလညး့ေကာငး့၇ နညး့ရာမြမ္ာ့ရာသုိ႔ အစီအစဥးတက္ သုဵ့စျ ဲ
ႏိုငးေအာငး စီစဥးေဆာငးရျကးရမညး၈ ေငျရေ်ပစာကုိ ႏြစးဖကးမြငးခဵစကၠဴကုိ အသုဵ့်ပဳ၊ လကးခဵထာ့သညးံစနစး်ဖငး ံ
ေဆာငးရျကးရမညး၈ ယငး့ေ်ပစာစာအုပးမ္ာ့ကုိ လကးခဵရယူ်ခငး့၇ အသုဵ့်ပဳရနးအတျကး ထုတးေပ့ၿခငး့၇ 
အသုဵ့်ပဳၿပီ့စီ့သညးံၿဖတးပိုငး့မ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိၿခငး့တုိ႔ကုိ မြတးပဵုတငးစာအုပး ်ဖငး ံမြတးတမး့်ပဳလုပးထာ့ရမညး၈ 

ှ၅၈ ေငျရေ်ပစာကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ေပ့ႏုိငးသညးံ ွနးထမး့ကုိ တာွနးရြိသူမြ တိတိက္က္သတးမြတး  
တာွနး ေပ့ရမညး၈  

ှ၆၈     ေငျသာ့ကုိငးတျယးမႈတာွနးကုိ ေငျကုိငးမ္ာ့အာ့လုဵ့ သတးသတးမြတးမြတးတာွနးေပ့အပးထာ့ ရြိရမညး၈ 
တာွနးရြိသူမြ ေငျကုိငး၏စာရငး့ စာအုပးကုိမၾကာခဏစစးေဆ့ၿပီ့ ေငျသာ့လကးက္နး မ္ာ့ၿပာ့လာမႈ ရြိမရြ ိ စိစစး 
ထိနး့သိမး့ရမညး၈ 

ဿွ၈ လုပးငနး့႒ာနချအဲလုိကး ေငျေၾက့တာွနးခဵမ္ာ့သညး ရေငျမ္ာ့ကုိ ကုမၸဏီ၏ ေငျကုိငးခ္ဳပးထဵသုိ႔ သီ့်ခာ့ 
မြတးတမး့စာအုပး ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး လကးမြတးေရ့ထုိ့ အပးႏြဵရမညး၈ ယငး့သုိ႔ အပးႏြဵမႈတုိငး့အတျကး ေငျကုိငးခ္ဳပးသညး 
ကုမၸဏီ၏ ရေငျအာ့လုဵ့ ေနာကးေန႔အၿပီ့ ဘဏးသုိ႔ ေပ့သျငး့ၿပီ့ၿဖစးရမညး၈ ဘဏးသုိ႔ မေပ့သျငး့ရေသ့ေသာ 
ေငျကုိ  မီ့ခဵေသတၲာၿဖငးံ  လုဵၿခဵဳစျာသိမး့ဆညး့ထာ့ရမညး၈ 

ေပ့ေငျကိစၥရပးမ္ာ့ 

ဿှ။ စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီႏြငးံ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးတုိ႔သညး အသုဵ့စရိတး သုဵ့စျရဲနးအတျကး ေအာကးပါ 
ေယဘူယ္နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ လုိကးနာ၊ေဆာငးရျကးေစရပါမညး၈ 

(က) ကုမၸဏီဘဏးစာရငး့မြ ေငျထုတးယူႏုိငးရနး ဘဏးစာရငး့ကုိ ဖျငးံလြစးထာ့ရြိရမညး၈ 

 (ခ)  ခ္ကးလကးမြတးကုိ ေငျလကးခဵမညးံအဖျ႔ဲအစညး့(သုိ႔)ပုဂိၢဳလးအမညး်ဖငး ံတုိကးရိုကးထုတးေပ့ရမညး၈ 
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၂၂၈         အသုဵ့စရိတးအာ့လုဵ့အတျကး ေငျေတာငး့ခဵလႊာပဵုစဵကုိ တေ်ပ့ညီ သဵု့စျၾဲကရမညး၈ ေငျေတာငး့ခဵလႊာႏြငး႔ 
စပးလ္ဥး့၊ ေအာကးပါအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ လုိကးနာရပါမညး၈ 
 (က)  ကုမၸဏီက သတးမြတးထာ့ေသာ ပဵုစဵကုိသာ အသုဵ့်ပဳရပါမညး၈       

                 (ခ) ေငျေတာငး့ခဵလႊာေပၚတျငး စာလုဵ့ထပးေရ့ၿခငး့၇ စာလုဵ့ႏြစးလုဵ့ၾကာ့ညြပးေရ့ၿခငး့၇ ခၿဲဖငးံဖ္ကး၊   
အသစးေရ့ၿခငး့တုိ႔ကုိ လုဵ့ွမၿပဳလုပးရပါ၈ အကယး၊ ေရ့သာ့ခ္ကး တစးခု မြာ့ယျငး့ပါက ထို မြာ့ 
ယျငး့ခ္ကးကုိ ေသသပးစျာစစိစး၊ မြနးကနးေသာအခ္ကးတုိ႔အေပၚတျငး ေသသပးစျာေရ့သာ့ရပါ 
မညး၈ ဤၿပငးဆငးခ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ေငျထုတးယူချငးံ်ပဳသူကစစးေဆ့၊ ေန႔စျဲပါလကးမြတးကုိ 
ေရ့ထုိ့ထာ့ရမညး၈ ၿပငးဆငးခ္ကးမ္ာ့ၿပာ့ေသာ ေငျေတာငး့ခဵလႊာကုိပယးဖ္ကးၿပီ့ အသစး 
တစးေစာငးေရ့သာ့ရပါမညး၈  

                 (ဂ) အထူ့ချငးံၿပဳခ္ကးမ္ာ့ၿဖငးံ သုဵ့စျရဲေသာအသုဵ့စရိတးမ္ာ့အတျကး ချငးံၿပဳမိနး႔ မိတၱဴ တစးေစာငးကုိ  ေငျ 
ေတာငး့ခဵလႊာႏြငးံအတူ ပူ့တျဲထာ့ရမညး၈ 

                  (ဃ)  ေငျေတာငး့ခဵလႊာမြ ႏႈတးယူေသာေငျမ္ာ့အတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးကုိ ကုိ့ကာ့ထာ့ရမညး၈ ဤကိစၥမ္ာ့၉ 
အသုဵ့စရိတးကုိ စုစုေပါငး့စာရငး့်ပၿပီ့ ႏႈတးယူေငျကို ရေငျဘကးတျငးထညးံသျငး့၊ စာရငး့ညြိႏႈိငး့ 
ရမညး၈ 

                  (င) ေငျေတာငး့ခဵလႊာေပၚတျငး ဂဏနး့သခၤ္ာ တျကးခ္ကးမြနးကနးမႈအတျကး ေငျထုတးေပ့ချငးံ်ပဳသူက 
တာွနးအ်ပညးံယူရမညး၈ သုိ႔ေသား ေငျေတာငး့ခဵလႊာပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ မြနးကနးမႈအတျကး 
ေငျေတာငး့ခဵလႊာ တငး်ပသူ၉ အရငး့ခဵတာွနးရြိရမညး၈ 

             ( ) ေငျေတာငး့ခဵလႊာတစးေစာငးကုိ           ၿပီ့သညးံအခါ ေဘာကးခ္ာအ်ဖစး အသုဵ့မ်ပဳႏုိငးရနး   
အတျကးေငျေပ့ၿပီ့ဟူေသာ စကာ့ရပးကုိ တဵဆိပးတုဵ့်ဖငးံရုိကးႏြိပး၊ ခ္ကးလကးမြတးအမြတးႏြငးံ 
ေန႔စျဲကုိ ေရ့သာ့ထာ့ရမညး၈ ေဘာကးခ္ာမ္ာ့သညး ေပ့ေငျကုိ အေထာကးအထာ့်ပဳေသာ 
မြတးတမး့မ္ာ့ၿဖစး၊ လအလုိကး အမြတးစဥး တပးခါသီ့်ခာ့ဖိုငးတျမဲ္ာ့ၿဖငးံ သိမး့ဆညး့ထာ့ရမညး၈ 

( ) ေဘာကးခ္ာတစးခုကုိ ရဵု့ခ္ဳပးမြစစးေဆ့ရနး ေတာငး့ခဵသညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့၉လညး့ေကာငး့၇ အမႈကိစၥ 
တစးစဵုတစးခုႏြငးံစပးလ္ဥး့ၿပီ့ ရတဲပးဖျဲ႔ (သုိ႔) အထူ့စုဵစမး့ စစးေဆ့ေရ့အဖျ႔ဲက သိမး့ဆညး့လြ္ငး 
လညး့ေကာငး့၇ မိတၱဴ ကူ့ယူၿပီ့ ယငး့ေဘာကးခ္ာမ္ာ့၏ ေနရာတျငးသိမး့ဆညး့ထာ့ရမညး၈ 
လးိုအပးသညးံကိစၥ ၿပီ့စီ့သျာ့၊ ေဘာကးခ္ာ ်ပနးရသညးံအခါ  ထုိမိတၱဴကုိ ဖ္ကးဆီ့ပစးရမညး၈ 

(ဇ)  ေငျေတာငး့ခဵလႊာတစးခုကုိ ရြငး့ လငး့ေပ့ေခ္သညးံအခါတုိငး့ ေငျလကးခဵရရြိသူထဵမြ လကးခဵ ရရြိ 
ေၾကာငး့ လကးမြတး ေရ့ထုိ့ရပါမညး၈ ထုတးေပ့ရမညးံသူ မြနးကနးေၾကာငး့ စိစစးမႈမရြိဘဲ ထုတးေပ့ 
 ခငး့မ္ာ့အတျကး  ထုတးေပ့သူတျငးတာွနးရြိသညး၈ 

(  ) ေငျေၾက့သုဵ့စျသူဲအရာရြိက အမြနးတကယး ေငျထုတးယူသုဵ့စျသဲူွနးထမး့ (သုိ႕) ၿပငးပပုဂိၢဳလး  
တစးဦ့ဦ့သုိ႔ ထပးဆငးံထုတးေပ့ရသညးံအခါ ယငး့ွနးထမး့ / ပုဂိၢဳလးထဵမြ ေငျလကးခဵရရြိေၾကာငး့ 
လကးမြတးထုိ့ရယူထာ့ရမညး၈ 
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ဿ၀၈  ခ္ကးလကးမြတးအသုဵ့်ပဳႏုိငးရနးလုိအပးသညးံ ခ္ကးလကးမြတးစာအုပးမ္ာ့ကုိ သကးဆုိငးရာဘဏးမြ 
ရယူထာ့ရမညး၈ခ္ကးလကးမြတးစာအုပးတစးအုပးကို အသုဵ့မ်ပဳမီ ခ္ကးလကးမြတးစာအုပးတျငး ပါရြိေသာပုဵစဵၿဖငး ံ
စတငးအသုဵ့်ပဳမညးံေန႔ကုိ ဘဏးမနးေနဂ္ာထဵ အေၾကာငး့ၾကာ့ထာ့ရမညး၈ ခ္ကးလကးမြတးေရ့သာ့ရာတျငး 
ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကုိ ဂရု်ပဳလုိကးနာရပါမညး၈ 

(က) ေငျေတာငး့ခဵလႊာေပၚရြိ ေငျေပ့အမိနး႔ပါအတုိငး့ သပးရပးစျာေရ့သာ့ရမညး၈ ပုဂိၢဳလးတစးဦ့အာ့   
တစးၾကိမးတညး့ထုတးေပ့ရမညးံ ေငျေတာငး့ခဵလႊာမ္ာ့သညး တစးခုထကးပုိလြ္ငး အာ့လုဵ့ကုိ 
ေပါငး့၊ ခ္ကးလကးမြတးတစးေစာငးတညး့ၿဖငးံ ထုတးေပ့ရမညး၈ ခ္ကးလကးမြတးၿဖတးပိုငး့၉ 
ေငျေတာငး့ခဵလႊာ တစးခုစီ၏ ေငျရပးကုိ ေရ့သာ့ထာ့ရမညး၈ 

(ခ) ဘဏးတျငးေငျထုတးေပ့ရာ၉ ပုဂိၢဳလးမြနးမမြနး စစးေဆ့ႏုိငးရနးအတျကး ခ္ကးလကးမြတးေပၚတျငး 
ေငျထုတးေပ့ရမညးံပုဂိၢဳလး၏ အမညး၇ မြတးပဵုတငးအမြတး တုိ႔ကုိၿပညးံစုဵစျာေဖားၿပရမညး၈ 

(ဂ)  ခ္ကးလကးမြတး်ဖငးံ ေငျလိမး်ခငး့  မ်ပဳႏုိငးရနး ဘဏးမြ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံအညီ ေရ့သာ့နညး့စနစး 
အတုိငး့လုိကးနာ ေရ့သာ့ရမညး၈ 

(ဃ) ခ္ကးလကးမြတးေပၚတျငး အမြာ့အယျငး့မရြိေစရနး အထူ့ဂရု်ပဳရမညး၈ အကယး၊ မြာ့ယျငး့ ေရ့မိ 
ပါက ထုိမြာ့ယျငး့ခ္ကးကို သပးရပးစျာ ်ခစးပစးၿပီ့ အေပၚ၉ အမြနးကုိ ေရ့သာ့ရမညး၈ ်ပငးဆငးခ္ကး 
တုိငး့ကုိ ေငျထုတးသူအရာရြိက လကးမြတးရြညးေရ့ထုိ့၊ အတညးၿပဳရမညး၈ 

(င)   ခ္ကးလကးမြတးကို မပ္ကးႏိုငးေသာ မငး (သုိ႔) မငးေခ္ာငး့ၿဖငး ံေရ့သာ့ရမညး၈ 

အသုဵ့စရိတးသုဵ့စျရဲနး အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ 

ဿ၁၈         အသုဵ့စရိတးသုဵ့စျရဲနးအတျကး ချငးံ်ပဳမိနး႔ထုတး်ပနးရာ၉လညး့ေကာငး့၇ ေငျေတာငး့ခဵလႊာလကးမြတးေရ့ 
ထုိ့ရာ၉လညး့ေကာငး့၇ ေအာကးပါအဓိက အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ လုိကးနာရပါမညး၈ 

(က)   အသုဵ့စရိတးေတာငး့ခဵရာအတျကး လုပးပိုငးချငးံရြိသူ၏ အထူ့(သုိ႔) ေယဘူယ္ချငးံၿပဳမိနး႔ရြိရမညး၈ 

(ခ)    သုဵ့စျေဲသာေငျသညး ေငျေရ့ေၾက့ေရ့လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့  ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံ ကုိကးညီရပါ 
မညး၈ 

(ဂ)    အသုဵ့စရိတးသုဵ့စျရဲနးအတျကး  ရသုဵ့ခနး႔မြနး့ေ်ခ ေငျစာရငး့တျငး  လုဵေလာကးေသာ ရနးပုဵေငျ 
လ္ာထာ့ခ္ကးရြိရမညး၈ (မရြိပါက ရနးပဵုေငျရရြိေရ့ ၾကိဳတငးေဆာငးရျကးရမညး၈) 

(ဃ)  သုဵ့စျေဲသာအသုဵ့စရိတးသညး မ္ကး်မငးထငးရြာ့ လိုအပးသညးထကး ပုိမို်ခငး့မ်ဖစးေစရ ၇ အထူ့ 
သၿဖငးံ ကုမၸၸဏီအဖုိ႔ အ်မတးေငျကုိ ဦ့တညး ေဆာငးရျကးရမညးၿဖစးပါ၊ မလုိအပးသညး ံ အသုဵ့ 
စရိတး မ္ာ့ အေလအလျငးံမရြိေစရနး အထူ့ဂရု်ပဳရပါမညး၈ လိုကးနာရမညးံမူတစးရပးမြာ ခ္ငးံခ္ိနး 
ေွဖနးႏိုငးေသာ သာမနး ပုဂိၢဳလးတစးဦ့က မိမိပိုငးေငျမ္ာ့ကုိ သုဵ့စျရဲာ၉ အလာ့တူ ခ္ငးံခ္ိနးေွဖနး 
သုဵ့စျရဲပါမညး၈ 

(င)    လုပးပိုငးချငးံရြိသူမ္ာ့သညး  မိမိ၏ လုပးပိုငးချငးံကုိ မိမိအတျကး တုိကးရိုကးၿဖစးေစ၇ သျယးွုိကး၊ 
်ဖစးေစ  အက္ိဳ့ၿဖစးထျနး့ေစမညးံ အသုဵ့စရိတးမ္ာ့ကုိ ေရြာငးရြာ့ရပါမညး၈ 
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အသုဵ့စရိတးသုဵ့စျေဲရ့ဆုိငးရာ အေသ့စိတးစညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးနညး့မ္ာ့၈ 

ဿ၂၈ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ လစဥး လစာထုတးေပ့ၿခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေအာကးပါအတုိငး့ လုိကးနာေဆာငးရျကး 
ရမညး၈ 

(က)   လုပးငနး့ချအဲလုိကး သတးမြတးထာ့ေသာ ဖျဲ႔စညး့ပုဵႏြငးံွ နးထမး့အငးအာ့ ေဘာငးအတျငး့ ခနး႔ထာ့  
ၿခငး့သာၿဖစးေစရနး၈ 

(ခ)                        ၏ ချငးံၿပဳခ္ကးအရ ခနး႔ထာ့ၿခငး့သာၿဖစးရမညး၈ 

(ဂ)     ွနးထမး့အသစးႏြငးံ ရာထူ့လစာတုိ့ၿမြငးံၿခငး့ ခဵရသူမ္ာ့အတျကး ခနး႔ထာ့သညးံ ရာထူ့ / လစာ / 
ေန႔ရကးႏြငးံ တာွနးက္လုပးငနး့ချမဲ္ာ့ပါွငးေသာ ရုဵ့အမိနး႔ကုိ ရဵု့ခ္ဳပးမြထုတးၿပနးၿပီ့ၿဖစးရမညး၈ 
အမိနး႔ တျငးခနး႔ထာ့သညးံ ေန႔ရကးေဖား်ပထာ့်ခငး့မရြိပါက သကးဆုိငးရာစီမဵကေထာကးခဵ 
အတညး်ပဳ ထာ့ေသာ Duty Report ရြိရမညး၈ 

(ဃ)  ွနးထမး့တစးဦ့ခ္ငး့အေနၿဖငးံ ရဵု့တကးေသာ ေန႔ ရကးမ္ာ့အတျကး ရဵု့တကး / ရုဵ့ဆငး့ လကးမြတး 
တျငးလကးမြတးေရ့ထုိ့ၿပီ့ၿဖစးရမညး၈ သကးဆုိငးရာစီမဵတျငးလညး့ တစးဦ့ခ္ငး့၏ ရုဵ့တကးစစိစးမႈ 
ဇယာ့ၿပဳစုထာ့ရြိ၊ လုပးငနး့ချတဲာွနးခဵကလကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ၿပီ့ၿဖစးရမညး၈ 

(င)  လစာမဲံချငးံ ႏြငးံဒဏးေၾက့ စသညးံ လစာၿဖတးေတာကးမႈမ္ာ့ အတျကး ရုဵ့အမိနး႔(သို႔) လုပးငနး့ချဲ 
တာွနးခဵ၏ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ေသာ ၿဖတးေတာကးဇယာ့ရြိရမညး၈ ေငျစုေငျေခ့္ႏြငးံအၿခာ့ 
ၿဖတးေတာကးေငျမ္ာ့အတျကးလညး့ သကးဆုိငးရာအဖျ႕ဲႏြငးံ လုပးငနး့ချတဲာွနးခဵ၏လကးမြတး 
ေရ့ထုိ့ထာ့ေသာ  ၿဖတးေတာကးဇယာ့ရြိရမညး၈ 

(စ)     အေရ့ယူရနးထုတးၿပနးထာ့ေသာ  ရဵု့အမိနး႔မ္ာ့ႏြငးံအညီ လစာၿဖတးေတာကးထာ့ရမညး၈ 

( )   လစာဘီလးကို ်ပကၡဒိနးလအလုိကး ေရ့ဆျထဲာ့ၿခငး့၇ ယငး့လအတျငး့ရြိ ရကးအာ့လုဵ့အတျကး 
အက္ဵဳ့ွငး ေရ့ဆျထဲာ့ၿခငး့ၿဖစးရမညး၈အပုိငး့လုိကးေရ့ဆျထဲာ့ၿခငး့ အခ္ိဳ႕ရကးမ္ာ့ခ္နးထာ့ၿခငး့ 
မ္ိဳ့မၿဖစးေစရ၈ 

(ဇ)     လစာဘီလးရြိ ဂဏနး့ အေပါငး့အႏႈတးမ္ာ့ တိက္မြနးကနးမႈရြိရမညး၈ 

(စ္)   ကျနးပ္ဴတာၿဖငးံ လစာစာရငး့ေရ့ဆျၿဲပီ့ ွနးထမး့တစးဦ့ခ္ငး့သုိ႔ လစာရြငး့တမး့မ္ာ့ ထုတးေပ့ 
ႏိုငးရနး လုပးငနး့ချအဲလုိကး လစာဘီလးမ္ာ့ကုိ လစဥး(ဿ၂)ရကးေန႔ အၿပီ့ေရ့ဆျ၊ဲ ၾကိဳတငးစာရငး့ 
စစးေဆ့ၿခငး့ၿပဳလုပးၿပီ့ ရဵု့ခ္ဳပးသုိ႔ (ဿ၄) ရကးေန႔အေရာကး မပ္ကးမကျကးေပ့ပုိ႔ရနး၈ 

( )   လစာစာရငး့ေရ့ဆျၿဲပီ့ ေနာကးပိုငး့(ဿ၃)ရကးေန႔မြ လကုနးရကးအထိ၇ လစာၿဖတးေတာကး 
်ပငးဆငးရနး ကိစၥရပးမ္ာ့ ရြိပါက၇ လကုနးရကးတျငး အမြနးတကယးလစာ ထုတးေပ့သညးံအခါ 
ယငး့်ဖတးေတာကးရမညးံေငျမ္ာ့ကုိ အၿပီ့ႏႈတးယူထာ့ၿပီ့ ရဵု့ခ္ဳပးသုိ႔အေသ့စိတးစာရငး့ႏြငးံ တကျ  
်ပနးလညးအပးႏြဵရနး၈ 

(ဋ)    ွနးထမး့မ္ာ့အာ့၇ လစာ်ပညးံမဟုတးဘဲ ရကးပုိငး့တျကးခ္ကးထုတးေပ့ရာတျငး           လ    
၏ ရကး်ဖငးံ ေန႔တျကးႏႈနး့ထာ့တျကးခ္ကးရနး၈ 



        
 

        
 

- ၇ - 

(ဌ) လစာထုတးေပ့ရာတျငး၇ ွနးထမး့ကုိယးတုိငး လကးမြတးေရ့ထုိ့၊၇ လစာေငျထုတးေပ့ရနး၈ 
(အေၾကာငး့ေၾကာငး့ေၾကာငးံ ကိုယးတုိငးထုတးယူ်ခငး့ မ်ပဳႏုိငးသညးံအခါ၇ သကးဆုိငးရာ ွနးထမး့ 
ကုိယးတိုငးလကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ေသာ ကိုယးစာ့လြယးလႊဲစာ ရြိမြသာလြ္ငး စိစစး ထုတးေပ့ရမညး၈) 

ဿ၃၈  ေန႔စာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ လုပးခေပ့ေခ္ရာတျငး ေအာကးပါအတုိငး့ လုိကးနာေဆာငးရျကးရမညး၈ 

(က)   လုပးငနး့ချတဲာွနးခဵမ္ာ့သညး မိမိ၏လုပးငနး့အေၿခအေနေပၚမူတညး၊ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကုိ 
ရြာေဖျခနး႔ထာ့ၿခငး့၇ အငးအာ့ေလ္ာံခ္ၿခငး့မ္ာ့ကုိ၇ ဒါရုိကးတာအဖျ႔ဲမြအခါအာ့ေလ္ားစျာခ္မြတး 
ေပ့ေသာ မူေဘာငးအတျငး့ ၿပဳလုပးေဆာငးရျကးရနး(အလုပးမရြိဘဲ ခနး႔ထာ့ၿခငး့၇ လုပးခေပ့ၿခငး့၇ 
လုပးငနး့အရ လုိအပးေသာဦ့ေရထကး၇ ပုိမုိခနး႔ထာ့ၿခငး့မ္ာ့အတျကး၇ ခနး႔ထာ့သူကတာွနး 
ခဵရမညး၈) 

(ခ) သကးဆိုငးရာလုပးငနး့ချရဲဵု့မ္ာ့တျငး၇ အလုပးသမာ့မြတးပဵုတငးစာအုပးကုိ ပုဵစဵၿဖငး ံ မပ္ကးမကျကး 
ထာ့ရြိ၊  Up To Date  မြတးတမး့ထာ့ရြိရနး၈ 

(ဂ)    အလုပးသမာ့တုိငး့ကုိ၇ အလုပးသမာ့ကဒး ထုတးေပ့ထာ့ရနး၈ 

(ှ) လုပးခအတျကး အလုပးသမာ့ကဒးထပးရမညး၇အလုပးသမာ့ကဒးမရြိဘဲ လုပးခလုဵ့ွ 
ထုတးမေပ့ ရ ၇ထုတးေပ့ခဲံပါက၇ ထုတးေပ့သူ၏တာွနးၿဖစးသညး၈ 

(ဿ) လုပးငနး့ချငးအတျငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကုိ၇ အလျယးတကူစိစစးႏိုငးေရ့ အလုိ႔ငြာ၇ လုပးခ  
အတျကးတငးထပးထာ့ေသာ အလုုပးသမာ့ကဒးအစာ့၇ ရငးဘတးတျငးခ္ိတးဆျထဲာ့ရနး- 
တဵဆိပး အမြတးအသာ့ တစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကုိ ၿပဳလုပးထုတးေပ့ထာ့ရမညး၈ (လုပးငနး့အလုိကး 
အေရာငးချဲ်ခာ့ ်ပဳလုပးရနး၈) 

(၀) အလုပးသမာ့ကဒး ေပ္ာကးဆုဵ့ၿခငး့၇ ရငးထုိ့တဵဆိပး ေပ္ာကးဆုဵ့ၿခငး့ႏြငးံ မတပးဆငးၿခငး့ 
မ္ာ့ေတျ႕ရြိရပါက ဒဏးရိုကးအေရ့ယူရနး၇ ေဟာငး့ႏျမး့ / ပ္ကးစီ့ၿခငး့မ္ာ့ကုိ တနးဘုိ့ေငျ 
သတးမြတးေကာကးခဵ၊ ၿပနးလညးလဲလြယးေပ့ရနး၈ 

(၁)  အလုပးမြႏႈတးထျကးသညးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ အလုပးသမာ့ကဒးၿပာ့ကုိ မပ္ကးမကျကး  
်ပနးလညးသိမး့ဆညး့ရနး၈ 

(ဃ)  ေန႔စဥးအလုပးဆငး့ေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကုိ တာွနးရြိမနးေနဂ္ာက ၾကီ့ၾကပးတစးဦ့ဦ့၏ 
အုပးခ္ဳပးမႈလကးေအာကးသုိ႔၇ အလုပးတာွနးခ္ထာ့ရနး (အုပးခ္ဳပးသညးံၾကီ့ၾကပးႏြငးံ ကငး့လျတး  
ေနေသာ အလုပးသမာ့တစးဦ့ တစးေယာကးမြ္မရြိေစရ၈) 

(င)    မိမိလကးေအာကးရြိအလုပးသမာ့မ္ာ့ကုိ၇ ေန႔စဥးစစိစး၊ သကးဆုိငးရာၾကီ့ၾကပးက လုပးငနး့ 
တာွနးထမး့ေဆာငးမႈကုိ ၇              ပုဵစဵၿဖငး ံMaster Roll ကုိ အခ္ိနးအပိုငး့အၿခာ့ 
အလုိကးၿပညးံစဵုမြနးကနးစျာၿပဳစုတငးၿပရနး၈  

(စ)    ကီ့ၾကပးမ္ာ့တငးၿပေသာ ေန႔စဥးအလုပးသမာ့စာရငး့ (MR) မြနးကနးၿခငး့ ရြိ / မရြိ ၇ လုပးငနး့     
စစးေဆ့ေရ့မႈ့မ္ာ့က စိစစးေထာကးခဵ၊ ေငျစာရငး့႒ာနသုိ႔ေပ့ပုိ႔ရနး၈ 
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(ဆ)  စစးေဆ့ေရ့က စစးေဆ့ၿပီ့ေသာ(MR)ကုိ ေငျစာရငး့႒ာနွနးထမး့မ္ာ့က အလုပးသမာ့ကဒးမ္ာ့    
ႏြငးံတုိကးဆုိငးစိစစး၊ ဦ့ေရမြနးကနးမႈ ွနးထမး့မြနးကနးမႈ၇ ေၾက့ႏႈနး့ မြနးကနးမႈမ္ာ့ကုိ ထပးမဵ 
စစးေဆ့ၿပီ့မြသာလြ္ငး၇ အုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့၏အတညးၿပဳခ္ကးၿဖငးံ အလုပးသမာ့ခ ထုတးေပ့ေရ့ 
အတျကး၇ ၾကိဳတငးၿပငးဆငးထာ့ရြိရနး၈ 

(ဇ)  လုပးခထုတးေပ့ရာတျငး၇ အလုပးသမာ့တစးဦ့ခ္ငး့ကုိစိစစးမႈမရြိဘဲ အလုပးသမာ့ေခါငး့ေဆာငး 
(သုိ႔)တစးစဵုတစးဦ့သုိ႔ စုေပါငး့ထုတးေပ့ၿခငး့မ္ိဳ့မၿပဳဘဲ အလုပးသမာ့တစးဦ့ခ္ငး့သုိ႔၇ အလုပး 
သမာ့ကဒးႏြငးံ တုိကးဆိုငးစစးေဆ့ၿပီ့ လုုပးခေငျ ထုတးေပ့ရနး၈ (တစးဦ့ခ္ငး့ေငျထုတးေပ့ရနး 
အခ္ိနးမရသညးံအေၿခအေနမ္ိဳ့တျငး အလုပးသမာ့ကဒးၿဖငးံ တစးဦ့ခ္ငး့ အမညးေခၚ စိစစးၿပီ့မြ 
ေခါငး့ေဆာငးသုိ႔ လုပးခေငျကုိ ၇ စုေပါငး့ထုတးေပ့လုိကထုတးေပ့ႏိုငးသညး၈ သုိ႔ရာတျငး အမညး 
ေခၚခ္ိနးတျငး လာေရာကး်ခငး့မရြိေသာ အလုပးသမာ့အတျကး လုပးခ ထုတးေပ့ၿခငး့မၿပဳရ၈) 

(စ္)    လုပးခႏႈနး့ထာ့တုိ့ၿမြငးံသတးမြတးေရ့မူကို စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီကသတးမြတးၿပီ့ ဒါရုိကးတာအဖျဲ႔ 
၏ သေဘာတူညီခ္ကး ရယူထာ့ရမညး၈ မူသတးမြတးခ္ကးမရြိဘဲ မညးသူမြ္ လုပးခ တုိ့ၿမြငး ံ
ေပ့ပုိငးချငးံမရြိပါ၇ သတးမြတးၿပီ့ေသာ မူေဘာငးအတျငး့ သကးဆိုငးရာ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏  
အလုပးသမာ့ ေခါငး့ေဆာငးႏြငးံ သတးမြတးထာ့ေသာၾကီ့ၾကပး / အငးဂ္ငးနီယာ / မနးေနဂ္ာတုိ႔၏ 
ေထာကးခဵခ္ကး်ဖငး ံလုပးငနး့ချ ဲတာွနးခဵမ္ာ့က၇ စိစစးၿပီ့လုပးခတုိ့ၿမြငးံ သတးမြတးရနး၈         
      ပုဵစဵရြိမြ သာလြ္ငး အလုပးသမာ့ မြတးပဵုတငးစာရငး့ စာအုပးတျငး၇ လုပးခႏႈနး့ၿပငးဆငး 
မြတးတမး့်ပဳ၊သကးဆုိငးရာေငျစာရငး့႒ာနမြ လုပးခ တုိ့်မြငးံထုတးေပ့ရမညး၈ 

(ည)  အထူ့ချငးံ်ပဳသညးမြအပ သာမနးအာ့ၿဖငးံ အလုပးသမာ့ တစးဦ့အာ့ ၁ငး့  အမြနးတကယး အလုပး 
လုပးသညးံ လုပးငနး့ချမဲြသာ အလုပးလုပးသညးံ ေန႔ ရကး အတျကး ၇ လုပးခထုတးေပ့ရနး၈ 

ပုတးၿပတးလုပးခမ္ာ့ ရြငး့လငး့ေပ့ေခ္ၿခငး့၈ 

၂၇။  မနးမာအကးဂရုိအိတး(စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလီမီတကး၏ လကးေအာကးခ ဵ လုပးငနး့ချအဲသီ့သီ့ရြိလုပးငနး့ 
မ္ာ့တျငး၇ ပုတး်ပတးစနစး်ဖငးံ လုပးကိုငးေစ်ခငး့၇ ပုတး်ပတးလုပးခႏႈနး့မ္ာ့ သတးမြတးေပ့ၿခငး့မ္ာ့ကုိ ချငးံ်ပဳထာ့ပါ 
သညး၈ ပုတး်ပတးလုပးငနး့ႏြငးံပတးသကး၊ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကုိ လိုကးနာေဆာငးရျကးရမညး၈ 

(က)  အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မ္ာ့၇ လုပးငနး့ချ ဲ တာွနးခဵမ္ာ့သညး၇ ပုတး်ပတးလုပးမညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ 
အမႈေဆာငး အရာရြိခ္ဳပး ထဵတငးၿပ၊ ချငးံၿပဳခ္ကးရယူထာ့ရနး၈ 

(ခ)   ပုတး်ပတးေပ့မညးံ လုပးငနး့တနးဘုိ့ကုိ ကုမၸဏီမြ သတးမြတးထာ့သညးံ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ တျကး 
ခ္ကးတငး်ပရနး၈ (အခ္ိနး၇ တနးဘုိ့၇ လုပးသာ့ဦ့ေရ၇ စကးအငးအာ့ကုိထညးံသျငး့ စဥး့စာ့ရနး၈) 

(ဂ)    ်ပငးပေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ ႏိႈငး့ယြဥးတငးၿပရနး၈ 

(ဃ)  ငြာ့ရမး့မညးံအဖျ႔ဲအလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ မိမိတုိ႔ကုမၸဏီလုပးငနး့မ္ာ့တျငး ေဆာငးရျကးခဲံဘူ့ၿပီ့ 
လုပးငနး့အေပၚ မြနးကနးစျာေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ကုိ ဦ့စာ့ေပ့ေရျ့ခ္ယးရနး၇ ၿပငးပပုဂိၢၢဳလးမ္ာ့ 
ငြာ့ရမး့မညးဆိုပါက လုပးငနး့အေပၚ နာမညးေကာငး့ရြိသူ / အဖျဲ႔အစညး့ကုိေရျ့ ခ္ယးရနး၈ 

 



        
 

        
 

- ၉ - 

(င)   ပုတး်ပတးလုပးခမ္ာ့ ေပ့ေခ္ရာတျငး လုပးငနး့အေပၚေက္နပးမႈရြိမြသာ ေပ့ေခ္ရနး၇ လုပးခေငျကုိ 
အဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငး လကးွယးေရာကးရြိေအာငးေပ့ရနး၇ စေပၚေပ့ထာ့်ခငး့ကုိ ခ္ငးံခ္ိနး၊ေပ့ထာ့ 
ရနး၈ 

(စ)   ပုတး်ပတးလုပးငနး့ သေဘာတူညီခ္ကးပဵုစဵတျငး ်ပညးံစဵုစျာ်ဖညးံသျငး့၊ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ 
ရနး၈ 

(ဆ)  ယငး့သေဘာတူညီခ္ကးႏြငးံအညီ ၿပီ့စီ့မႈလုပးငနး့ အတုိငး့အတာအရ၇ ေငျေပ့ေခ္်ခငး့ကုိ၇ 
ကုမၸဏီ မြ သတးမြတးထာ့သညးံ ေငျေပ့ေၿပစာမ္ာ့ႏြငးံအည ီအသုဵ့ၿပဳရနး၈ 

(ဇ)    ပုတး်ပတးလုပးသညးံအဖျဲ႔ / လူပုဂိၢဳလးမ္ာ့ကုိ မြတးတမး့ေရ့မြတး ထိနး့သိမး့ထာ့ရနး၇ ပုတး်ပတး 
လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမညးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြာ ကုမၸဏီလုပးသာ့မ္ာ့ၿဖစးပါက ပုတး်ပတး 
လုပးငနး့ သေဘာတူညီခ္ကးတျငး ယငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ စာရငး့ကုိ၇ အမညး၇ ကုိယးပိုငးအမြတး 
အလုပးႏြငးံအဆငးံမ္ာ့ကုိ အေသ့စိတးေဖား်ပပူ့တျထဲာ့ရနး၈ (ပုတးၿပတးေပ့ၿပီ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ 
အာ့ ေန႔စာ့လုပးခ ထပးမဵေပ့မိ်ခငး့  မရြိေရ့အတျကး၇ ေငျစာရငး့႒ာနက ေသခ္ာစျာ စိစစး 
ရမညး၈) 

အခ္ိနးပိုလုပးခထုတးေပ့ၿခငး့၈ 

၂၈။ ၀နးထမး့ႏြငး ံ အလုပးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငး ံ အလုပးခ္ိနး (၅)နာရီတျငး့ လုပးအာ့အ်ပညးံအွ ေပ့ၾကမညး 
ဆုိပါက၇ အခ္ိနးပိ ု အလုုပးလုပးရနး လုိအပးမညးမဟုတးေခ္၈ ထို႔အ်ပငး အခ္ိနးပိ ု အလုပးလုပးသူ အဖုိ႔ ေနာကးေန႔ 
အတျကး လုပးအာ့အ်ပညးံအွေပ့ေရ့ကုိထိခိုကးႏိုငးသ်ဖငးံ အခ္ိနးပိုအလုပးလုပး်ခငး့ကုိ၇ အာ့ေပ့ရနးမသငးံေပ၇ 
သုိ႔ရာတျငး လုပးငနး့လုိအပးခ္ကးအရ မလုပးမ်ဖစး၇ လုပးငနး့မ္ာ့ရြိပါက ဒါရုိကးတာ ႏြငးံ လုပးငနး့ချတဲာွနးခဵမ္ာ့က 
အခ္ိနးပိုလုုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ထိထိေရာကးေရာကး ေဆာငးရျကးေစၿပီ့ အခ္ိနးပိ ု လုပးခကုိ စိစိစစးစစးထုတးေပ့ရနး 
်ဖစးပါသညး၇ ထုိသုိ႔ထုတးေပ့ရာတျငး ေအာကးပါတုိ႔ကုိလုိကးနာ ေဆာငးရျကးရမညး၈ 

(က)  ၾကိဳတငးသိရြိႏိုငးသညးံ ထူ့်ခာ့ေသာ လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး အခ္ိနးပိုေပ့ချငးံကုိ အမႈေဆာငး 
အရာရြိခ္ဳပးထဵ    တငး်ပ၊  မူသေဘာ ၾကိဳတငးချငးံၿပဳခ္ကး ရယူထာ့ရနး၈ 

(ခ)   အေရ့ေပၚ (သို႔) ေဆာငးရျကး်မလုဲပးငနး့ကိစၥမ္ာ့တျငး၇ အမြနးတကယးမၿဖစးမေန ေဆာငးရျကးရနး 
လုိအပးပါက သကးဆုိငးရာလုပးငနး့ချတဲာွနးခဵ၏ ချငးံၿပဳခ္ကး သကးဆုိငးရာဆုိဒးမြ တာွနးခဵ၏ 
ေထာကးခဵခ္ကး၇ မနးေနဂ္ာ၇ၾကီ့ၾကပးမ္ာ့ (သုိ႔) ႒ာနချဲ / ႒ာနစု ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၏ 
ေထာကးခဵခ္ကး လကးမြတးမ္ာ့ပါရြိရမညး၈ ယငး့အခ္ကးမ္ာ့ ်ပညးံစဵုပါက အခ္ိနးပိုလုပးခကုိ စိစစး 
ထုတးေပ့ၿပီ့၇ ဆုိဒး တျဖဲကး စာရငး့စစးမ္ာ့၏ စစးေဆ့ခ္ကး်ဖငးံ ရဵု့ခ္ဳပးတငး်ပရနး၇ တငး်ပရာတျငး 
       ပုဵစဵ်ဖငးံ ်ပညးံ်ပညးံစဵုစဵ ု ်ဖညးံစျကးတငး်ပရနး (သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ်ပညံးစုဵညီညျတးမႈမရြိ၊ 
စာရငး့စစး ကနး႔ကျကးခ္ကး ေပၚေပါကးပါက၇ တာွနးရြိသူက ်ပနးလညး ေပ့သျငး့ရနးၿဖစးသညး၈) 

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



        
 

        
 

- ၁၀ - 

 (ဃ)   အခ္ိနးပိုဆငး့ရ်ခငး့ မြနးေသားလညး့၇ လုပးငနး့ၿပီ့ေ်မာကးမႈႏြငး ံတာွနးယူရမႈ အတုိငး့အတာေပၚ 
မူတညး၊ အခ္ိနးပိ ု အမြနးတကယး ထုတးေပ့သငးံသူကုိသာ စိစစးထုတးေပ့ရနး၇ အလုပး၏ 
အေရ့ပါမႈ၇  ၿပီ့ေ်မာကးမႈႏြငးံ တစးဦ့ခ္ငး့အေ်ခအေနေပၚမူတညး၊ သျာ့လာေရ့၇ စာ့ေသာကး 
ေရ့အတျကး၇ လိုအပးပါက ထပးမဵစဥး့စာ့ ေဆာငးရျကးေပ့ႏုိငးသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ယငး့သုိ႔ 
ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့သညး ွနးထမး့ႏြငးံလုပးသာ့အတျကး အ်မတးအစျနး့သေဘာမ္ိဳ့ မ်ဖစးေစရ၈ 

(င)   တနဂၤေႏျေန႔ႏြငး ံ ကုမၸဏီ၏ တရာ့ွငးရဵု့ပိတးရကးမ္ာ့တျငး၇ အလုပးဆငး့ရေသာ ွနးထမး့အာ့၇ 
သတးမြတးရုဵ့ခ္ိနးအတျကး ပဵုမြနးေန႔တျကးႏႈနး့ကုိသာ ထုတးေပ့ရနး၇ အလုပးသမာ့်ဖစးပါက 
ေပ့ေနက္ ေန႔တျကး လုပးခကုိသာ၇ ထုတးေပ့ရနး (အလုပးခ္ိနး ၅ နာရီထကး ေလ္ာံနညး့၊ 
အလုပးဆငး့ ရပါက အခ္ိဳ့က္ေလ္ာံရနး၈) 

(စ)     ွနးထမး့မ္ာ့ အလုပးဖျငးံရကးတျငး အခ္ိနးပိုဆငး့ရပါက 
             လစာ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး , 

                              x ၁၂   
     ၱ    ၅၂x ၄၄     (         ) ၄၈        x ၂   =                       

          

           (ဆ)   ေန႔စာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး, 

                  x ၆     
                     ၄၄     (         ) ၄၈         x  ၂   =                        

                

(ဇ)    အခ္ိနးပိ ု လုပးခ ထုတးေပ့ရာတျငး အလုပးသမာ့၏ အခ္ိနးပိ ု အလုပးတစးမ္ိဳ့တညး့အတျကး   
လုပးခ ႏြစးၾကိမး ထုတးေပ့်ခငး့မ္ိဳ့ကုိ သတိ်ပဳ စိစစးေရြာငးရြာ့ရနး၈ 

(စ္)    အခ္ိနးပိုလုပးခကုိ ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့ တစးေယာကးတညး့သုိ႔ စုေပါငး့ ထုတးေပ့်ခငး့၇ ကုိယးစာ့ 
ထုတးေပ့်ခငး့မ္ိဳ့ မၿပဳလုပးဘဲ အလုပးသမာ့/ ွနးထမး့တစးဦ့ခ္ငး့စီသုိ႔ သကးဆုိငးရာ ေငျေၾက့ 
ႏြငးံ စာရငး့႒ာနမြ တုိကးရုိကးထုတးေပ့ရနး၈ 

ပစၥညး့မ္ာ့ွယးယူၿခငး့၈ 

၂၉။ ပစၥညး့ွယးယူ်ခငး့ဆုိငးရာ ေငျေၾက့ကိစၥရပးမ္ာ့တျငး  ေအာကးပါတုိ႔ကုိ အေလ့ဂရု်ပဳလုိကးနာၾကရမညး၈ 

(က)                              ၊                                                ၥ    
                                              ၀                                      
                                   ၊                                              ။ 

( )  ွယးယူၿဖညးံတငး့ရနးလိုေသာပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ သတးမြတးထာ့ရြိသညးံအတုိငး့ ွယးယူ 
ချငးံအာဏာရြိသူမ္ာ့ထဵ သတးမြတးပုဵစဵ်ဖငးံ ပစၥညး့ ွယးယူချငး ံေတာငး့ခဵလႊာ/ ချငးံၿပဳမိနး႔ကုိတငး်ပ/ 
ရယူရနး ၊ ပစၥညး့အမ္ိဳ့အစာ့ အေရအတျကးႏြငးံ တနးဘို့ေပၚ မူတညး၊အေၿခအေန၇ အခ္ိနး  



        
 

        
 

- ၁၁- 

  အခါႏြငးံေလ္ားညီစျာ ပစၥညး့ွယးယူချငးံ၇ ချငးံ်ပဳႏိုငးသညးံအချငးံအာဏာကုိ                      
က အခါအာ့ေလ္ားစျာ သတးမြတးေပ့မညး၈ 

(ဂ)  ွယးယူချငးံရရြိၿပီ့ေသာပစၥညး့မ္ာ့ကုိ အွယးေတားကွယးယူႏိုငးရနး ေငျေၾက့႒ာနမြ ခနး႔မြနး့  
ၾကိဳတငးေငျကုိ မြတးတမး့စာအုပး်ဖငးံ စနစးတက္ထုတးေပ့ရနးႏြငးံ ပစၥညး့ ွယးယူၿပီ့ေနာကး 
ေန႔ခ္ငး့စာရငး့်ပနးရြငး့ၿပီ့ ပိုေငျ် ပနးအပး်ခငး့ /လုိေငျထုတး်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး၈ 

(ဃ) ပစၥညး့လကးငငး့ ွယးယူမႈအတျကး ေ်ပစာတငး်ပ စာရငး့ရြငး့လငး့ရာတျငး  ေအာကးပါတုိ႔ကုိ  
ပူ့တျ ဲတငးၿပရနး၈ 

(ှ) ပစၥညး့ွယးယူချငးံေတာငး့ခဵလႊာ/ချငးံ်ပဳမိနး႔  

(ဿ) ကုနးပစၥညး့လကးခဵသူက လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ကုနးွ ယး/ ကုနးရ   
ေ်ပစာ  

(၀) သကးဆိုငးရာ ဆုိငးမြရရြိသညး ံ ဆုိငး၇ ႒ာနတဵဆိပးမ္ာ့ပါ မူရငး့ေ်ပစာ၇ (ယငး့ေၿပစာ 
မရႏုိငးပါက Make-Up ေဘာကးခ္ာေနာကးေက္ာတျငး လုပးငနး့ချတဲာွနးခဵက မြနးကနး 
ေၾကာငး့ စိစစး လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ရနး၈) 

(င) ပစၥညး့အေၾကျ့ွယးယူၿခငး့မ္ာ့အတျကးလညး့ ပစၥညး့ွယးယူချငးံေတာငး့ခဵလႊာ ချငးံၿပဳမိနး႔ ရယူ 
ရနးႏြငး ံပစၥညး့အေရာငး့အွယး ၾကိဳတငးသေဘာတူညီခ္ကးကုိ မပ္ကးမကျကး ၿပဳလုပးရနး၈ 

(စ)    ပစၥညး့အေရာငး့အွယးၾကိဳတငးသေဘာတူညီခ္ကး ရရြိမထာ့ပါက ပစၥညး့လကးခဵရနး တာွနးရြ ိ
သူမ္ာ့သညး လုဵ့ွလကးခဵချငးံမရြိသညးံအ်ပငး ေငျရြငး့လငး့ေပ့ရနး တာွနးရြိသူမ္ာ့သညးလညး့ 
လုဵ့ွ ေငျေပ့ေခ္ချငးံမရြိပါ၈ 

(ဆ)   အေၾကျ့ွယးယူသညးံပစၥညး့မ္ာ့အတျကး ေငျရြငး့လငး့ေပ့ေခ္ရာတျငး ပစၥညး့လကးခဵသညးံ စတုိ 
တာွနးခဵ (သုိ႔မဟုတး) သဵု့စျဲသူ၏ အမြနးတကယးပစၥညး့ရရြိေၾကာငး့ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ 
သညးံ ကုနးရေၿပစာ အရသာလြ္ငး ေငျေပ့ေခ္ရနး၈ 

စကး /ယာဥးယႏၱရာ့မ္ာ့ ၿပငးဆငးၿခငး့၇ ၿပငးဆငးရနးအပးႏြဵၿခငး့၇ အပုိပစၥညး့ွယးယူၿခငး့၈     

၀ွ၈ ရဵု့ခ္ဳပး၇ လုပးငနး့ချဆုိဲဒးမ္ာ့တျငး သုဵ့စျေဲနေသာ ကုမၸဏီပိုငးစကး/ယာဥး/ယႏၱရာ့ ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငး ံ
ပတးသကး၊ ေအာကးပါအတုိငး့ ေဆာငးရျကးရနးၿဖစးပါသညး၈ 

(က)   စကး/ယာဥး/ယႏၱရာ့ အၾကီစာ့ ်ပငးဆငးချငးံကုိ ယာဥးႏြငးံ ယႏၱရာ့႒ာန အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့က 
                   ထဵ တငးၿပချငးံၿပဳခ္ကးရယူေဆာငးရျကးရနး။ 

(ခ)     ေမားေတားယာဥးမြဴ့ / လုပးငနး့ချတဲာွနးခဵတို႔မြ စကးမႈကျ္မး့က္ငးသူႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ၿပီ့ ယခု်ပငးဆငး 
မညး ံ အစိတးအပိုငး့၏တနးဘုိ့ကုိ ်ပငးပေပါကးေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့၇ မူရငး့ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ ႏြငးႏံႈငိး့ ယြဥး 
တငးၿပရနး၈ 

(ဂ)    စကး / ယာဥး / ယႏၱရာ့အလုိကး ယခငးက ်ပငးဆငးခံသဲညးံ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့၇ ကုနးက္ေငျ 
မ္ာ့ကုိ စိစစးၿပီ့မြ ၿပငးဆငးမႈၿပဳလုပးရနး၈ 



        
 

        
 

- ၁၂ - 

(ဃ)  စကး/ယာဥး/ယႏၱရာ့တျငး ပစၥညး့ေဟာငး့ႏြငးံအသစး လဲလြယး တပးဆငးၿခငး့မ္ာ့ကုိ စကးမႈ 
ကျ္မး့က္ငးသူ၏ စစးေဆ့ခ္ကးရယူရနး၈ 

(င)   အပုိပစၥညး့မ္ာ့ွယးယူမညးံကိစၥတျငး အွယးေတားႏြငးံအတူ စကးပစၥညး့ကျ္မး့က္ငးသူ လုိကးပါ၊ 
ွယးယူရနး၈ 

(စ)    အပုိပစၥညး့မ္ာ့ွယးယူတပးဆငးၿခငး့/ လဲလြယး်ခငး့ မြနးကနးေၾကာငး့ကုိ သကးဆိုငးရာ စကး/ 
ယာဥး/ ယႏၲရာ့ ေမာငး့ႏြငးသူက ကုနးပစၥညး့လကးခဵ ရရြိဘိသကံဲသုိ႔ လကးခဵရရြိေၾကာငး့ ကုနးရ 
ေ်ပစာတျငး လကးမြတးေရ့ထုိ့ရနးႏြငးံ အထကးတာွနးရြိသူတစးဦ့က ထပးဆငးံစိစစး လကးမြတး 
ေရ့ထုိ့ရနး၈ (ယငး့ကုနးရေ်ပစာကုိ ေငျေတာငး့ခဵလႊာတျငးပူ့တျတဲငးၿပရမညး၈) 

(ဆ)   စကး / ယာဥး / ယႏၱရာ့ တစးခုခ္ငး့အလုိကး အမ္ာ့ဆုဵ့သတးမြတးထာ့သညးံ  ်ပငးဆငးထိနး့သိမး့ 
စရိတး သတးမြတးခ္ကးရြိလြ္ငး ယငး့စရိတးမ္ာ့ထကး ေက္ားလျနးၿခငး့မရြိေစရ၈ 

ပစၥညး့မ္ာ့ငြာ့ရမး့သုဵ့စျၿဲခငး့၈      

၀ှ၈ ်ပငးပမြပစၥညး့မ္ာ့  ငြာ့ရမး့်ခငး့ကုိ ဥကၠ႒/အုပးခ္ဳပးမႈဒါရုိကးတာသုိ႔  တငး်ပချငးံ်ပဳခ္ကးရယူၿပီ့ ေဆာငးရျကး 
ႏိုငးပါသညး၈ ထုိသုိ႔ ေဆာငးရျကးရာတျငး ေအာကးပါ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငး ံကုိကးညီရမညး၈ 

(က)  စကး /ယာဥး /ယႏၱရာ့မ္ာ့ ငြာ့ရမး့သုဵ့စျဲ် ခငး့ကုိ သေဘာတူညီခ္ကး / စာခ္ဳပးတစးရပး ခ္ဳပးဆုိ၊ 
ငြာ့ရမး့ရနး၇ ငြာ့ရမး့သညးံစကး / ယာဥး / ယႏၱရာ့၏ ၾကဵ႕ခုိငးမႈမရြိ၊ ပ္ကးစီ့မႈ၇ အခ္ိနး်ပညး ံ
လုပးငနး့ မေဆာငးရျကးႏိုငးမႈတုိ႔ကုိ ထညးံသျငး့တျကးခ္ကးရမညး၈ 

(ခ)     ငြာ့ရမး့သညးံ ႏႈနး့မ္ာ့သညး အစုိ့ရ႒ာန ႏႈနး့ထာ့ / ်ပငးပ ေပါကးေစ့္ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ 
တငး်ပရမညး၈ 

(ဂ)     ငြာ့ရမး့သညးံ စကး / ယာဥး /ယႏၱရာ့ ကုိ အခ္ိနး်ပညးံ သုဵ့စျႏဲိုငးရမညး၈ 

(ဃ)   ငြာ့ရမး့သညးံ စကး/ ယာဥး/ ယႏၱရာ့ ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေဆာငးရျကးမညးံ ွနးထမး့/ အလုပးသမာ့ 
တုိ႔၏ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံပါ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး၈ 

အချနးအခႏြငး ံအ်ခာ့ွနးေဆာငးမႈ စရိတးမ္ာ့ေပ့ေဆာငး်ခငး့၈ 

၀ဿ၈ ဤကိစၥမ္ာ့တျငး ေအာကးပါအတုိငး့သတိ်ပဳေဆာငးရျကးရမညး၈ 

(က)   မီတာခ၇ တယးလီဖုနး့ခ၇ ေရချနး၇ မီ့ချနး၇ စညးပငးသာယာချနး၇ တဵဆိပးေခါငး့ချနး၇ ယာဥးလုိငးစငး၇ 
ေနအိမး၇  လူေနချငးံေပ့သျငး့ေငျႏြြငး ံအ်မတးချနးစသညးတို႔ အက္ဵဳ့ွငးပါသညး၈      

(ခ)   သကးဆိုငးရာ႒ာနမ္ာ့မြ ေငျေတာငး့ခဵလႊာမ္ာ့ (ဘီလး) ရရြိသညးံအခါ ဤကုမၸဏီႏြငး ံသကးဆုိငး 
ေသာလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး အမြနးကုနးက္ခံဲၿခငး့ ဟုတးမဟုတးစစးေဆ့ရနး ၿဖစးပါသညး၈ 

(ဂ)   ေငျေတာငး့ခဵလႊာမ္ာ့ (ဘီလး)စစးေဆ့ၿပီ့ပါက ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပးထဵ တငး်ပ၊ ေပ့ေခ္်ခငး့ 
်ပဳလုပးရနး၈ 

(ဃ)   ေနအိမးလူေနချငးံ ေပ့သျငး့ေငျႏြငး ံ တဵဆိပးေခါငး့ချနး၇ အ်မတးချနးစသညးံ ထူ့်ခာ့သညး ံ အသုဵ့ 
စရိတးမ္ာ့ကုိ စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီထဵ တငး်ပ၊ချငးံ်ပဳခ္ကးရယူၿပီ့မြ ေပ့ေခ္ရနး၈ 



        
 

        
 

- ၁၃ - 

ေဆာငးေငျထိနး့သိမး့သုဵ့စျၿဲခငး့၈ 

၀၀၈ လကးငငး့ေငျသာ့ေပ့ေခ္ရမညး ံ အသုဵ့စရိတးမ္ာ့ႏြငးံ အေရ့ေပၚကိစၥရပးမ္ာ့အတျကး ေငျထုတးသူ 
အရာရြိမ္ာ့ႏြငး ံ ေငျေၾက့တာွနးခဵမ္ာ့အာ့ အၿမဲတမး့ေဆာငးေငျမ္ာ့ကုိ သတးမြတးကုိငးေဆာငး ချငးံ်ပဳထာ့ 
ပါသညး၈ အ်မဲတမး့ေဆာငးေငျမ္ာ့သညး လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ေခ္ာေမာေ်ပ်ပစးစျာ ေဆာငးရျကးရနး ထုတးေပ့ထာ့်ခငး့ 
်ဖစး၊   စနစးတက္သုဵ့စျၾဲကရမညးၿဖစးပါသညး၈ 

(က)  အေသ့အဖျဲအသုဵ့စရိတးမ္ာ့ကုိ အၿမဲတမး့ေဆာငးေငျမြ သုဵ့စျ၊ဲ အေသ့အဖျ ဲ သုဵ့ေငျစာရငး့ 
စာအုပး်ဖငးံ ေငျစာရငး့တစးရပး ဖျငးံလြစးထိနး့သိမး့ရမညး၈ 

(ခ) မိမိလကးွယးကုိငးေဆာငးထာ့ေသာ ေဆာငးေငျကုနးခါနီ့တျငး ေသားလညး့ေကာငး့၇ ေငျထုတးသူ 
အရာရြ၇ိ ေငျေၾက့တာွနးခ ဵ ေၿပာငး့လဲမႈရြိလြ္ငးေသား လညး့ေကာငး့၇ ေဆာငးေငျကုိ်ပနးလညး 
ေတာငး့ခဵ ်ဖညးံစျကးလႊဲေၿပာငး့်ခငး့၇   ်ပနးလညးအပးႏြဵ်ခငး့  ်ပဳလုပးရမညး၈ 

ၾကိဳတငးထုတးေပ့ေငျမ္ာ့၈ 

၀၁၈ ွနးထမး့အတျကးၾကိဳတငးထုတးေပ့ေငျႏြငးံ လုပးငနး့အက္ိဳ့အတျကး ၾကိဳတငးထုတးေပ့ေငျမ္ာ့ကုိ 
ကာလ သတးမြတးခ္ကးႏြငးံအညီ ေအာကးပါအတုိငး့ ထုတးေပ့ႏုိငးသညး၈ 

(က)  နယးတျငးသျာ့ေရာကးတာွနးထမး့ေဆာငးရမညးံ ွနးထမး့မ္ာ့သုိ႔ ၾကိဳတငးလစာႏြငးံ ခရီ့စရိတး 
မ္ာ့ကုိ                      ချငးံၿပဳခ္ကးၿဖငးံသာထုတးေပ့ရမညး၈ ၾကိဳတငးလစာကုိ လစာ၏ 
ႏြစးဆအထိ ထုတးေပ့ႏုိငးၿပီ့ ေနာကးလ၏ လစာမြစ၊်ပနးလညး်ဖတးေတာကး ရယူရမညး၈ 
ႏုတးထျကး်ခငး့၇ ထုတးပါယး်ခငး့ မ္ာ့ရြိပါက ၾကိဳတငး ထုတးေပ့ေငျအာ့လုဵ့ ်ပနးလညးရရြိေရ့ 
အတျကး သကးဆုိငးရာအုပးခ္ဳပးသူအရာရြိမြ တာွနးယူေဆာငးရျကးေပ့ရမညး၈ ၾကိဳတငးခရီ့စရိတး 
ကုိ ေငျၾကိဳတငး ထုတးေပ့ႏိုငးၿပီ့ ခရီ့စရိတးေတာငး့ခဵ/ ထုတးေပ့ရာတျငး တစးၾကိမးတညး့ 
်ပနးလညး ခုႏြမိးၿဖတးေတာကးရမညးၿဖစးသညး၈ 

 (ခ)   လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အတျကး အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးက ်ပငးပအဖျဲ႔အစညး့/ ပုဂိၢဳလးသုိ႔ 
လုပးငနး့တနးဘို့၏ ၂ွ % ကို ၾကိဳတငးေငျ      ချငးံ်ပဳထုတးေပ့ႏုိငးပါသညး၈ ယငး့ေငျကုိ 
အ်ပညးံအွ ်ပနးလညးရရြိေရ့အတျကး လယးဂ္ာစာရငး့မ္ာ့်ဖငးံ ၾကီ့ၾကပးထိနး့သိမး့ထာ့ရြိရမညး၈ 
သတးမြတး ကာလအတျငး့ အေၾကအလညး်ပနးလညး ေပ့ဆပးၿပီ့၇ မၿပီ့ ေစာငးံၾကညးံရမညး၈ 
(သုိ႔မဟုတး) လုပးငနး့တစးခု်ဖငး ံ ်ပနးလညးခုႏြိမးၿပီ့၊ မၿပီ့ေစာငးံၾကညးံ၊ စာရငး့ညြိႏႈိငး့ 
ေဆာငးရျကးရနး ်ဖစးပါသညး၈ 

ေခ့္ေငျႏြငးံေၾကျ့ၿမီမ္ာ့၈ 

၀၂၈ ကုမၸဏီလုပးငနး့အတျကး ဘဏး(သုိ႔မဟုတး)အ်ခာ့မြ  ဒါရိုကးတာအဖျဲ႔  ချငးံၿပဳခ္ကးမရြိဘဲ  ေခ့္ေငျမ္ာ့ 
ရယူချငးံမရြိပါ၈ေၾက့ၿမီမ္ာ့ေပ့ဆပးေရ့ကုိ ဥကၠ႒၇                    ၇ ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပး တုိ႔မြသာ 
ချငးံၿပဳႏုိငးသညး၈ ေၾကျ့ၿမီကို ဘတးဂ္ကးချငးံၿပဳေငျေဘာငးအတျငး့သာ ေပ့ေခ္ႏုိငးသညး၈ 

 



        
 

        
 

- ၁၄ - 

အေထျေထျ 

၃၆။                 သညး ကုမၸဏီတစးခုလုဵ့၏လုပးငနး့အလုိကး/ ေငျစာရငး့ေခါငး့စဥး အလုိကးရေငျ၇ 
သုဵ့ေငျမ္ာ့ကုိလစဥး၇ လခ္ဳပးစာရငး့ေရ့ဆျ၊ဲတငးၿပရမညး၈ ဘ႑ာေရ့ႏြစးကုနးဆဵု့ၿပီ့သညးံအခါ၇ အေရာငး့ 
အွယးစာရငး့၇ အရႈဵ့အၿမတးစာရငး့၇ လကးက္နးရြငး့တမး့တုိ႔ကုိ ေရ့ဆျ၊ဲ စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီထဵသုိ႔    
တငးၿပရမညး၈စီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီသညး ဒါရိုကးတာအဖျဲ႕သို႔ ေကားမတီ၏ ရြငး့လငး့တငး်ပခ္ကးႏြငးံအတူ 
တငး်ပရမညး၈ 

၀၄၈ ေငျေၾက့ကိစၥၿဖစးေပၚတိုငး့ ခ္ကးခ္ငး့စာရငး့ေရ့မြတးရမညး၈ ေရ့မြတးသညးံစာရငး့မ္ာ့သညး ၿပ႒ါနး့ထာ့ 
ေသာပုဵစဵမ္ာ့အတုိငး့ၿဖစးေစရမညး၈ လုိအပးေသာပစၥညး့စာရငး့၇ ေငျစာရငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ သီ့ၿခာ့ထုတး 
်ပနးထာ့ရြိရမညး၈ စာရငး့ႏြငးံပတးသကး၊ တာွနးရြိွနးထမး့တုိငး့တျငး စာရငး့မ္ာ့ၿပညးံစဵုမြနးကနးတိက္မႈရြိ 
ေစရနးအတျကး တာွနးရြိေစရမညး၈ 

၀၅၈ ကုမၸဏီတစးခုလုဵ့၏ ေငျေရ့၇ ေၾက့ေရ့၇ သုဵ့စျမဲႈမြနးကနးေရ့ စနစးတက္ရြိေရ့အတျကး                  
     မႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးႏြငးံ ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပးတုိ႔သညး အခါအာ့ေလ္ားစျာထုတး်ပနး ေဆာငးရျကးႏိုငးသညး၈ 

၀၆၈ ေငျသာ့ႏြငးံပစၥညး့မ္ာ့ဆုဵ့ရႈဵ့ၿခငး့အတျကး  လုိကးနာေဆာငးရျကးရနးစညး့ကမး့မ္ာ့၇  စာရငး့မြပယးဖ္ကးချငး ံ
အာဏာႏြငးံလုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိလညး့ေကာငး့၇ပစၥညး့ေဟာငး့မ္ာ့ထုချဲေရာငး့ခ္ေရ့ႏြငးံပတးသကး၊  လုပးထုဵ့ 
လုပးနညး့စနစးမ္ာ့ကုိလညး့ေကာငး့၇ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးသညး ဒါရုိကးတာအဖျဲ႔၏သေဘာတူ အတညး်ပဳခ္ကး 
်ဖငးံ  ထုတးၿပနးေဆာငးရျကးရမညး၈ 

 

 

 


