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ကိုနသ်ည်ပွေွဲစာ်းမှအစ အ မ်ထထာငရှ်ငမ်အထ  ဝငထ်ငွေနငှ  ်ထွေကထ်ငွေ က ို စနစ်တကျ စာရင််းပပြုလိုပ်ထာ်းရှ ရန ်

လ ိုအပ်ထပသည်။ သ ို  မှ သာလျှင ်ကိုနသ်ည်ပွေွဲစာ်းသည် မ မ ၏လိုပ်ငန််းအတွေက် အရ  ်း အပမတက် ို၎င််း၊ 

အ မထ်ထာငရ်ှငမ်သည် အ မထ်ထာငအ်တွေက် ထငွေဝငထ်ငွေထွေက် အထပြေအထနက ို၎င််း တ ကျစွော သ ရှ တွေကြ်ေျက်န ိုင ်

ထပမည်။ ယြေိုအြေါ စာရင််းက ိုငပ်ညာက ို သ ်းပြော်း ပညာတစ်ရပ် အထနပြင  ်ထလ လာသငက်ကာ်းလျက် ရှ ကကသည။် 

ထငွေအသပပာဟသူည် တသ ်းတသန  ထ်ာ်းကာ သ ို်းစွေွဲမ မပပြုကက ထသ်းသည ် ထြေတအ်ြေါကပင ်ကိုနြ်ေျင််း ပစစည််းြေျင််း 

ြလယှ်ကက ရာ၌ မည်သည က်ိုနက် ို ရရှ ၍ မည်သည က်ိုနက် ို ထိုတ်လ ိုက် သည် စသည်ပြင  ်မတှ်သာ်းကာ စာရင််း 

ပပြုလိုပ်ထလ ရှ ကကသည။် ထငွေအသပပာက ို စတငသ် ို်းစွေွဲလာကကသည ် အြေျ နသ်မယတွေငမ်ူ ထငွေ ရပြေင််းနငှ  ်

ထငွေသ ို်းပြေင််းတ ို  အတွေက် စာရင််းပပြုလိုပ်ကက၏။ ထငွေ သ ို်းစွေွဲမ  မျာ်းပပာ်းလာထသာ မျကထ်မှာက်ထြေတ်အြေါ၌ကာ်း 

မည်သည အ်လိုပ်က ို လိုပ်၍ မည်သည ် အဆင အ်တန််းတွေင ်ရှ သည်ပြစထ်စ၊ မည်သမူဆ ို မ မ ၏ ထငွေက ို ထစ စပ်စွော 

သ ို်းစွေွဲ၍ ထြေျွေတာစိုထဆာင််း လ ိုြေွဲ လျှငထ်သာ်၎င််း၊ မ မ ၏ လိုပ်ငန််းအထပြေ အထနက ို ြေထရထစ တွေင််းကျ တစ်ြေဏမျှနငှ  ်

အစအဆ ို်း မှနက်ိုန ်လွေယက်စူွော သ ရှ ၍ လိုပ်ငန််းကက ်းပွော်း တ ို်းတကထ်စလ ိုြေွဲ လျှငထ်သာ် ၎င််း၊ ထ ိုသသူည် 

မ မ ၏ဝငထ်ငွေမှာ အဘယမ်ှဝငလ်ာ၍ အဘယ် သ ို   ထွေကသ်ွော်းသည် စသည်တ ို   အပပငဝ်ငထ်ငွေထက် ထွေက်ထငွေက 

ထလျာ နည််းလျက် လကက်ျန ်အပ ိုအလျှ  ရှ သည်တ ို  က ိုပါ သ ရှ  နာ်းလည်ရမည် ပြစ်ထပသည။် ထ ိုအထကကာင််းပြေင််းက ို 

တ ကျ ထသြေျာစွော သ ရှ ထစရန ်ညွှနပ်ပစွေမ််းထဆာငသ်ည ် အတတ်မှာ စာရင််းက ိုငပ်ညာပင ်ပြစ်ထလသည်။ 

မညသ်မူဆ ို စာတတ်လျှင ်စာရင််းထရ်းမတှ်န ိုငသ်ည ် အာ်း ထလျာ်စွော ရ ို ်းရ ို ်းစာရင််းက ိုငပ်ြေင််းမှာ ြေက်ြေွဲလှသည် 

မဟိုတ်ထြေျ။ သ ို  ရာတွေင ်စ နစတ်ကျ ရှင််းလင််းပပတ်သာ်းစွော ထရ်းြေျွေတမ်တှ်သာ်း ရနမ်ှာ အထရ်းကက ်းသည ်အထလျာက် 

စာရငက် ိုငန်ည််း န သျည််း မျာ်းက ို တတ်ကျွေမ််းနာ်းလည်ရန ်လ ိုထပသည်။ စာရင််းက ိုင ်ပညာက ို တတက်ျွေမ််းသပြင  ်

အ မမ် က စစ ထ န််းသ မ််းထရ်းမှ အစ လိုပ်ငန််းကက ်းမျာ်းအထ  သကထ်ရာကရ်ာ တာဝနမ်ျာ်းက ို အကျ ြု်း ထကျ်းဇူ်း 

ပွော်းမျာ်းထလထအာင ်စ မ သွော်းန ိုငမ်ည် ပြစသ်ည။် 

စာရငက် ိုငပ်ြေင််းက ို အလွေယဆ် ို်း အထပြေြေ မစှ၍ ထြာ်ပပရထသာ် စာရင််းဟထူသာ ထဝါဟာရက ို ဦ်းစွော ပထမ 

ရှင််းလင််းရထပမည်။ စာရင််းဟသူည်မှာ ထငွေအသပပာက ိုပြစထ်စ၊ ထငွေအသပပာနငှ  ်စပ် လျဉ်းသည ် ကိုနပ်စစည််း 

အရာဝတထ ြုအထပ်းအယူ အထပပာင််းအလွဲ မျာ်းက ိုပြစ်ထစ စ နစတ်ကျ ထရ်းမတှ်ပြေင််းပင ်ပြစသ်ည်။ 

စာရင််းထရ်းမတှ်ြေျကမ်ျာ်းတွေင ်အထပ်းအယမူျာ်းက ို ထြာ်ပပရ သည်ပြစရ်ာ ထပ်းထသာသူနငှ  ်ရထသာသူဟူ၍ 

ရှ ရထပမည်။ ထငွေ ပြစထ်စ၊ ထငွေနငှ  ်အလာ်းတူ အရာဝတထ ြုပြစထ်စ၊ ထပ်းထသာသူက ို 'မမ ရှင'်ဟူ၍၎င််း၊ ထငွေပြစ်ထစ၊ ထငွေနငှ  ်

အလာ်းတူ အရာဝတထ ြု ပြစ်ထစ၊ ရထသာသကူ ို 'မမ စာ်း'ဟူ၍၎င််း၊ စာရင််းက ိုငပ်ညာရပ် တွေင ်ထြေေါ်ဆ ိုထလသည။် 

ဥဒါဟရိုဏပ်ြင  ်ထြာ်ပပရထသာ် ထမာင ်စသည် ထမာငဘ်သ ို   ထငွေ ၅ဝဝ  ထပ်းသည်ဟိုဆ ိုရာတွေင ်ထမာင ်စသည် 

မမ ရှငပ်ြစ်၍ ထမာငဘ်သည် မမ စာ်း ပြစ်ထလသည်။ 

ဤတွေင ်မတှ်ရနရှ် သည်ကာ်း ထ ိုထငွေ ၅ဝဝ  ထပ်းပြေင််းက စစမှာ ထမာငစ်က ထမာငဘ်သ ို   အထ က်းပြေင််း သထဘာနငှ  ်

ထပ်းသည်ဟို ဆ ိုရထစကာမူ ထမာငဘ်မှာ ရသူပြစသ်ပြင  ်မမ ်းစာ်း၊ ထမာငစ်မှာ ထပ်းသူပြစ်သပြင  ်မမ ရှငပ်င ်ပြစသ်ည်။ 

စာရင််းက ိုငပ်ညာတွေင ်မနှက်နစ်ွော ထရ်းမတှ်န ိုငရ်နအ်တွေက် မည်သသူည် မမ စာ်း၊ မည်သူ သည် မမ ရှင၊် 
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မညသ်ည စ်ာရင််းသည ်မမ စာ်း၊ မညသ်ည ် စာရင််း သည် မမ ရှငပ်ြစသ်ညဟ်ူ၍ ြေွေွဲပြော်းသ ရှ ရန ်လ ိုထြေျသည။် ထငွေ 

ပြစထ်စ၊ ကိုနပ်စစည််းပြစ်ထစ အထပ်းအယူ အထပပာင််းအလွှွဲထရ်း မှတရ်ာတွေင ်မညသ်ူက ရသည်၊ မညသ်ူက 

ထပ်းသညဟ်ူထသာ အြေျကက် ို စ စစက်ာ မမ စာ်း မမ ရှင ်ြေွေွဲပြော်းရာသည်။ 

စာရင််းက ို က ိုငပ်ြေင််းတွေင ်တစ်ြက်သွေင််း စာရင််းက ိုငန်ည််းနငှ  ်နစှ်ြက်သွေင််း စာရင််းက ိုငန်ည််းဟူ၍ နစှ်မျ ြု်း ရှ သည။် 

တစြ်က် သွေင််း စာရင််းက ိုငန်ည််းအရ အထပ်းအယူ အထပပာင််းအလွှွဲမျာ်းက ို မမ ရှငြ်က်၌ပြစထ်စ၊ မမ ်းစာ်းြက်၌ပြစ်ထစ 

သကဆ် ိုငသ်ည ် အထလျာက် စာရင််းတစြ်ေါသာ ထရ်းမှတထ်လသည်။ ဥဒါဟရိုဏ ်အာ်းပြင  ်ထမာငစ်သည် ထမာငဘ်သ ို   

ထငွေ ၅ဝ  ထိုတ်ထြေျ်းသည်ဟို ဆ ိုကကပါစ ို  ။ ထမာငဘ်သ ို   ထိုတထ်ြေျ်းလ ိုကထ်သာ ထငွေ ၅ဝ  က ို ထမာငစ်၏ 

ထငွေဝငထ်ငွေထွေကစ်ာရင််းတွေင ်မမ ရှငြ်က်၌သာ ထရ်းမတှ် ထပမည။် တစ်ြန ်ထမာငဘ်သည် ထြေျ်းယူထငွေထွဲမှ ထငွေ ၂၅  ပပန ်

ဆပ်သညဟ်ိုဆ ိုလျှင ်ထ ိုပပနဆ်ပ်ထငွေ ၂၅  က ို ထမာငစ်၏ ထငွေဝင ်ထငွေထွေက် စာရင််းတွေင ်မမ စာ်းြက်၌သာ ထရ်းမတှမ်ည် 

ပြစထ်ပ သည်။ 

နစှ်ြကသ်ွေင််းစာရင််းက ိုငန်ည််းသည် အထပ်းအယူ အထပပာင််း အလွှွဲဟူသမျှက ို စာရင််းတစ်ြေို၌ မမ ရှငြ်ကတ်ွေင၎်င််း၊ 

အပြော်း စာရင််းတစ်ြေို၌ မမ ်းစာ်းြကတ်ွေင၎်င််း၊ စာရင််းနစှြ်ေါ ထရ်းမှတ်ရ ထလသည်။ အထက်ပါ ဥဒါဟရိုဏန်ငှ ပ်င ်

ရှင််းလင််းထြာ်ပပ ရထသာ် ထမာငစ်၏ ထငွေထြေျ်းလိုပ်ငန််းတွေင ်ထမာငစ်သည် နစှ်ြက် သွေင််း စာရင််းက ိုငန်ည််းပြင  ်

စာရင််းထာ်းရှ သည်ဟို ဆ ိုကကပါစ ို  ၊ ထမာငဘ်အာ်း ထိုတ်ထြေျ်းလ ိုက်ထသာ ထငွေ ၅ဝ  က ို ထမာငစ်၏ 

ထငွေဝငထ်ငွေထွေကစ်ာရင််းတွေင ်မမ ရှငြ်က်၌ ထည ်သွေင််း ထရ်းမတှ် သည ်နည််းတူ ထမာငဘ်၏ ထြေျ်းထငွေစာရင််းတွေင ်

ထမာငဘ်က ထငွေက ို လကြ်ေ ရရှ သည်အတ ိုင််း ယင််းထငွေ ၅ဝ  က ို မမ ်းစာ်းြက်၌ ထည ်သွေင််း ထရ်းမတှ်ရထလသည။် 

တစြ်န ်ပပနဆ်ပ်ထငွေ ၂၅  နငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ ထရ်းမတှ်ရာတွေင ်ထမာငစ်သည် ထငွေရရှ သူပြစ်သည  ်အတွေက် ထမာငစ်၏ 

ထငွေဝငထ်ငွေထွေကစ်ာရင််း မမ ်းစာ်းြက်၌ ထငွေ ၂၅  က ို ထည သ်ွေင််းလျက် ထမာငဘ်၏ ထြေျ်းထငွေစာရင််း မမ ရှင ်ြကတ်ွေင ်

ထ ိုထငွေ ၂၅  က ို ထည ်သွေင််း ထရ်းမတှ်ရထလသည။် 

နစှ်ြကသ်ွေင််း စာရင််းက ိုငန်ည််းမှာ ထစ စပ် ထသြေျာ၍ အလိုပ် မျာ်းသည်နငှ အ်မျှ အလိုပ်အက ိုငတ် ို  ၏ အထပြေအထနက ို 

တ ကျ လွေယက်စူွော စစထ်ဆ်း ကကည ်ရ န ိုငရ်န ်စွေမ််းထဆာငန် ိုငသ်ည ် အထလျာက် အလိုပ်ကက ်း အက ိုငက်က ်းမျာ်းက ို 

လိုပ်ထသာ ပိုဂ္ဂလ က လိုပ်ငန််းရှငမ်ျာ်း၊ ကိုမပဏ မျာ်း၊ အသင််းမျာ်းနငှ  ်ဘဏတ် ိုကမ်ျာ်း သည် ထ ိုစာရင််းက ိုငန်ည််းက ို 

လကသ် ို်းလကစ်ွေွဲ ွဲပပြုထာ်းထလသည်။ လိုပ်ငန််းတ ို  တွေင ်အသ ို်းပပြုထသာ စာရင််းအမျ ြု်းမျ ြု်းရှ သည ် အနက် ထငရှ်ာ်းထသာ 

စာရင််းမှာ (၁) လက်ငင််းရထသာထငွေ၊ လက်ငင််းထပ်းထသာထငွေတ ို  က ို ထည သ်ွေင််း ထရ်းမတှ်ရသည  ်ထငွေဝင ်

ထငွေထွေကစ်ာရင််းနငှ  ်(၂) အထ က်းထရာင််း အထ က်းဝယစ်ာရင််း တ ို  က ို ထည ်သွေင််း မတှ်သာ်းရသည ် 

အထ က်းစာရင််းတ ို  ပင ်ပြစ်ကကသည်။ 

ထငွေဝငထ်ငွေထွေကစ်ာရင််းသည် လိုပ်ငန််းအရပ်ရပ်တွေင ်အထရ်း ကက ်းဆ ို်း ပြစသ်ည။် ဝငထ်ငွေထွေက်ထငွေ အထကကာင််းမျာ်းက ို 

ထရ်းမတှ် ထာ်းထသာစာအိုပ်က ို ထငွေစာရင််းစာအိုပ်ဟို ထြေေါ်သည။် ထငွေဝင ်ထငွေထွေက် စာရင််း ထည ်သွေင််းရာ၌ မမ ရှင ်

မမ စာ်း အထကကာင််း အရာမျာ်းက ို စာမျကန်ာှ တစမ်ျက်နာှတည််း၌ပြစထ်စ၊ မျက်နာှ ြေျင််းဆ ိုင ်စာမျက်နာှတ ို  ၌ 

ထရ်းမတှ်ထစကာမူ ထ ိုစာမျက်နာှအစ ို က ို တစမ်ျကန်ာှတည််းကွဲ သ ို  ပင ်အမတှစ်ဉ တပ်ထပ်းရသည်။ ထ ိုသ ို   မမ စာ်း 

မမ ရှင ်နစှဦ််းစလ ို်းအတွေက် အမတှ်စဉ ထပ်းထာ်း ထသာ စာမျကန်ာှအစ ိုက ို စာရင််းမျက်နာှ (စမ)ဟိုထြေေါ်သည်။ 

'ထငွေဝငထ်ငွေထွေကစ်ာရင််း'ဟထူသာ ထြေါင််းစည််းက ို စာမျက်နာှ ၏ ထ ပ်တွေင ်ထရ်းမတှ်မပ ်းထနာက် 'မမ ်းစာ်း'သ ို  မဟိုတ် 

(အရ)ဟို ထရ်းမတှ်ထာ်းသည် လကဝ်ွဲမျက်နာှတွေင ်ရရှ သမျှထသာ ထငွေစာရင််း မျာ်းက ို ထည သ်ွေင််းရထလသည်။ 

ြေျက်လကမ်ှတမ်ျာ်း၊ ထငွေလွှွဲ လက်မတှမ်ျာ်း စသညတ် ို  က ို လက်ြေ ရရှ လျှငလ်ည််း ထ ို 'အရ' ြကတ်ွေင ်ပပရသည်။ 



'မမ ရှင'် သ ို  မဟိုတ် (အထပ်း)ဟို ထရ်းမတှ် ထာ်းထသာ လကျာ်မျက်နာှတွေင ်ထိုတထ်ပ်းလ ိုကထ်သာ ထငွေဟူ သမျှက ို 

ထည ်သွေင််းရ၏။ 

ငငွေဝငင်ငွေထွေက်စာရင််း[ပပငဆ်ငရ်န]် 

မမ စာ်း မမ ရှင ်

ရကစ်ွေွဲ အရ ကျပ် ပပာ်း ရကစ်ွေွဲ အထပ်း ကျပ် ပပာ်း 

ဇွေန ်၁ တင သ်ာကိုမပဏ ရင််းထငွေ ၃ဝဝဝ 

ဇွေန ်၂ စာထရ်းက ရ ယာဝယ် ၂၅ 

ဇွေန ်၆ ကိုနလ်က်ငင််းထရာင််း ၅ဝဝ 

ဇွေန ်၂ က ိုဘ ို်းပမသ ို  ထပ်း ၇၅ 

ဇွေန ်၁ဝ ဦ်းဘ ကိုနြ် ို်းရထငွေ ၃၂ဝ 

ဇွေန ်၃ ကိုနလ်က်ငင််းဝယ် ၁ဝဝဝ 

ဇွေန ်၁၄ ထဒေါ်ရှင ်၎င််း ၃၇၅ 

ဇွေန ်၄ တ ဆ ပ်ထြေါင််းဝယ် ၁၅ 

ဇွေန ်၂၅ ထဒေါ်ထငွေ ၎င််း ၅ဝဝ 

ဇွေန ်၁၅ ပရ ထဘာဂ္ြ ို်းရှင််း ၃၅ဝ 

ဇွေန ်၂၈ ထဒေါ်ဆန််း ၎င််း ၁၂၅ 

ဇွေန ်၃ဝ ထရွှြေွဲဘရာ်းသာ်းကိုနြ် ို်းရှင််း ၅ဝဝ 

ဇွေန ်၃ဝ လိုပ်သာ်းလစာမျာ်း ၂ဝဝ 

ဇွေန ်၃ဝ ဆ ိုငင်ာှ်းြေ ၅ဝ 

ဇွေန ်၃ဝ ဦ်းတင ထ်ိုတသ် ို်း ၁ဝဝ 

ဇွေန ်စာရင််းပ တလ်ကက်ျန ်၂၅ဝ၅ 

စိုစိုထပါင််း ၄၈၂ဝ 

 

ပ ိုစ  ၁။ တင သ်ာ ကိုမပဏ ၏ 

ဇွေနလ်တွေက် 

ထငွေဝငထ်ငွေထွေကစ်ာရင််း ပ ိုစ  ၁ 

မှာ ကိုမပဏ တစ်ြေို 

တလအတွေက် ထငွေဝငထ်ငွေထွေက် 

စာရင််းပြစသ်ည။် 

ထငွေဝငထ်ငွေထွေကစ်ာရင််းတ ို  က ို 

ထန  စဉ သ ို   မဟိုတ် လစဉ 

သ ို  မဟိုတ် သတမ်ှတထ်ာ်းထသာ 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=1


အြေျ နက်ာလ၌ 

စာရင််းပ တ်ရသည။် 

စ၍ြွေင ထ်သာ 

စာရင််းသစ်ပြစြ်ေွဲ ထသာ် အရ 

ြကမ်ှ ဝငထ်ငွေထပါင််းနငှ  ်

အထပ်းြက်မှ 

ထွေက်ထငွေထပါင််းတ ို  က ို 

အသ ်းအသ ်းရှာမပ ်းလျှင ်

ဝငထ်ငွေထပါင််းနငှ  ်အထပ်းြကမ်ှ 

ထွေက်ထငွေ ထပါင််းတ ို  က ို 

နိုတ်ယရူသည်။ ထ ိုသ ို   

ပပြုလိုပ်သည်က ို လက်ကျန ်

ရှာပြေင််းဟို ထြေေါ်သည။် 

လကက်ျနရ်ှာ၍ ရရှ လာထသာ 

ထငွေက ို ထွေက်ထငွေထပါင််းတွေင ်

စာရင််းပ တ် လကက်ျနထ်ငွေဟူ၍ 

ထည ်ထပါင််း ရ၏။ မမ စာ်းြက်မ ှ

စိုစိုထပါင််းထငွေသည် မမ ရှငြ်ကမ်ှ 

စိုစိုထပါင််းထငွေနငှ  ်

က ိုက်ည ရထလသည်။ 

ပြော်းနာ်းြေကရှ် ြေွဲ ထသာ် 

စာရင််းတစ်ြေိုြေို 

ကျနရ်စ်ြေွဲ သည်။ သ ို  မဟိုတ် 

မှာ်းယွေင််းြေျက် တစြ်ေိုြေို 

ရှ သညဟ်ူ၍ သ န ိုငထ်ပသည်။ 

တစြ်န ်မမ ်းစာ်းြက်၌ ရှ ထသာ 

ဝငထ်ငွေထပါင််းသည် 

မမ ရှငြ်က်၌ရှ ထသာ 

ထွေက်ထငွေထပါင််း ထက် 

မညသ်ည အ်ြေါမျှ 

မနည််းန ိုငသ်ညက် ို 

မှတသ်ာ်းရထပမည။် 

အဘယ်ထကကာင ဆ် ိုထသာ် 

မညသ်ည လ်ိုပ်ငန််းမဆ ို 

ရှ သည ထ်ငွေထက ်ပ ို၍ 



မသ ို်းန ိုငထ်သာထကကာင ပ်င ်

ပြစသ်ည။် 

မမ ်းစာ်းမမ ရှငက်ွေက်မျာ်း ၌ရှ ထသာ 

စိုစိုထပါင််းထငွေမျာ်းသည် 

တစြ်ေိုနငှ တ်စြ်ေို မျဉ်းတစထ်ပပ်း 

တည််း၌ ရှ ရ၏။ အကယ်၍ 

တစြ်ကမ်ှ 

အထကကာင််းအရာမျာ်း သည် 

နည််း၍ ထနြေွဲ ထသာ 

မျဉ်းထစာင််းြေ မပ ်းမှ 

စာရင််းပ တ်ရထလ သည။် 

မျဉ်းထစာင််းြေ ပြေင််း၏အဓ ပပါယ်

မှာ စိုစိုထပါင််းထငွေမျာ်းသည် 

တစြ်ေိုနငှ တ်စြ်ေို ထမ််းပ ို်းထမ််း 

ည ထစရနအ်ပပင ်စာရင််းပ တ်မပ ်း 

သည ်ထနာက် စာရင််းထပ်မ  

မထရ်းသွေင််းန ိုငထ်စရနပ်င ်

ပြစသ်ည။် လက်ရှ  

ထငွေဝငထ်ငွေထွေကစ်ာရင််းက ို 

ပ တမ်ပ ်းသည ထ်နာက် စာရင််း 

သစထ်ပ်၍ ြွေင သ်ည ်အြေါ 

ယြေိုစာရင််းပ တ် 

လကက်ျနထ်ငွေအပြစ် ပြင  ်

မမ ်းစာ်းြက်၌ 

ထည ်သွေင််းရထလသည။် 

ပ ိုစ  ၂ မှာ အ မ်ထထာငတ်စို၏ 

ထငွေဝငထ်ငွေထွေကစ်ာရင််း ပြစ် 

သည။် စာရင််းထရ်းမှတပ် ို 

ထရ်းမတှ်နည််းမှာ ပ ိုစ  ၁ တွေင ်

ထြာ်ပပ ြေွဲ ထသာ စာရင််းနငှ  ်

အတတူပူငပ်ြစ်ထသာ်လည််း 

ပြော်းနာ်းြေျက် တစ်ြေိုရှ သည။် 

ယင််းမှာ ယြေငလ်၏ 

စာရင််းဆက်ပြစသ်ပြင  ်

ယြေငလ်၏ 



စာရင််းပ တလ်ကက်ျနထ်ငွေ ၄၅  

ပပာ်း ၅ဝ မှာ ယြေို စာရင််းတွေင ်

စာရင််းြါင လ်ကက်ျနထ်ငွေအပြစ်

ပြင  ်ထည သ်ွေင််း ထာ်းပြေင််းပင ်

ပြစသ်ည။် 

လက်ငင််း အထပ်းအယူပပြုထသာ 

ထငွေစာရင််းတ ို  က ို ထငွေဝင ်

ထငွေထွေက် စာရင််းစာအိုပ်တွေင ်

ထရ်းမတှ်ရသည ်နည််းတူ 

အထ က်း စာရင််းတ ို  က ို 

စာရင််းြေျြုပ်စာအိုပ်တွေင ်

ထည ်သွေင််း ထရ်းမတှ်ကက သည်။ 

အထ က်းတာဝနရ်ှ ထသာသ၏ူ 

နာမည်နငှ  ်လ ပ်စာက ို 

စာရင််း၏ထ ပ်၌ 

ထရ်းသာ်းထြာ်ပပမပ ်းလျှင ်

အထ က်းနငှ ဆ် ိုငထ်သာ 

အထကကာင််းအရာတ ို  က ို 

မမ ်းစာ်းြကတ်ွေင ်ထရ်းမတှ်လျက် 

ထ ိုသူ 

ထပ်းသွေင််းသမျှထသာထငွေနငှ  ်

ြေိုနှ မ်၍ ရသင သ်မျှထသာ 

ကိုနတ် ို  ၏ တနြ် ို်းက ို 

မမ ရှငြ်ကတ်ွေင ်

ထရ်းမတှ်ရထလသည။် ပ ိုစ  ၃ မာှ 

ရနက်ိုနမ်မ ြုြို့၊ ထရွှထတာငတ်န််း၊ 

အမတှ် ၁၈ ထန ဦ်းစ ထြအတွေက် 

သူ၏ 

ထြာကသ်ညဆ် ိုငတ်စ်ဆ ိုငမ်ှ

ထာ်းရှ ထသာ အထ က်းစာရင််း 

ပြစသ်ည။် 

ငငွေဝငင်ငွေထွေက်စာရင််း[ပပ

ငဆ်ငရ်န]် 

မမ စာ်း မမ ရှင ်

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC&action=edit&section=2
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ရကစ်ွေွဲ အရ ကျပ် ပပာ်း ရကစ်ွေွဲ အထပ်း ကျပ် ပပာ်း 

ထမ ၁ စာရင််းြွေင လ်ကက်ျန ်၄၅ ၅ဝ ထမ ၁ ထမလအတွေက ်အ မလ်ြေ ၄ဝ ဝဝ 

၁ လစာထငွေ ၂၂၅ ဝဝ 
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မ လစာရငး္စာာပိမ္်ား 
(BookာofာOriginalာEntry) 
---------------------------------------- 
(1)ာSaleာDayာBookာ(ာေၾက းေရာင္းာစာရင္းစာာပိ္) 
(2)ာPurchaseာDayာBookာ(ာေၾက း၀ယ္ာစာရင္းစာာပိ္) 
(3)ာSalesာReturnာDayာBookာ(ာေၾက းေရာငး္ ပနပ္ ိပာစာရငး္စာာိပ)္ 
(4)ာPurchaseာReturnာDayာBookာ(ာေၾက း၀ယ္ ပနပ္ ိပာစာရငး္စာာိပ)္ 
(5)ာCashာBookာ(ေင ာစာရင္းစာာပိ္) 
(6) Other Types (General Journal)(ာေထ ေထ ာစာရင္းစာာိပ)္ 

မ လစာရငး္စာာပိမ္်ားာထားရွ  ခငး္ ာာက ်ကးေက်းဇ းမ်ား 
-------------------------------------------------- 
၁ာ-ာသက္  ္ငိ္ရာာမ  ်ကးာစားတ ာာေၾကာငး္ာရာမ်ားက ိာာလ ယ္တက ာရာွေဖ ေတ ပာရွ န ိငပ္ာသည္ည္။ 
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https://www.facebook.com/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC-%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%B6%E1%80%AF-%E1%80%99%E1%80%BD-%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-689210647912595/?pageid=689210647912595&ftentidentifier=1554384918061826&padding=0
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၂ာ-ာလ မ်ားက ာိလိပ္တာ၀န္ခ ြဲေ၀ေ္ာငရ္ က္န ငိ္ေသာေၾကာငက္ာလွ်င္ မနေ္စန ငိ္သညက္ာာ 
ာ ပငာ္ာမွားနည္းေစန ိငပ္ာသည္ည္။ 

၃ာ-ာသ း ခားမွတ္တမ္းမ်ား်ွာငက္ာထ န္းသ မး္ထားရွ မာေၾကာငက္ာရငွ္းလင္း ခင္း ာာေသးစ တ္ေရးမတ္ွန ငိ္ ခင္းည္။ 

၄ာ-ာ
ာမ  ်ကးာစားတ  ခငး္စစိညး္ထားရွ  ခင္းေၾကာငက္ာစစိေိပာင္းက နး္ ါန္းမ်ားက ိာာလ ယ္တက သ ရွ န ငိ္ ခငး္ ာ
 ာာခ  ်န္ကိနာ္ေင ကိနာ္သက္သာ ခငး္  

၅ာ-ာစာရင္းာမွားာယ င္းမ်ားရွ ပာကာာလ ယ္တက တ ိက္  ္ငိစ္စေ္္းန ိင္ ခငး္ 

စေသာာာက ်ကးေက်းဇ းမ်ားက ရိွ ေစန ငိ္ပာသညည္္။ 

္က္လက္ေရးသားပာါးမည္္္္္္္္ 
Pageာက Lိikeာ&ာSeeာFirstာလိပ္ထား ခင္း ဖငက္ာတင္သမာွ်စာမ်ားက ာိဖတ္ရာေလကလာန ငိ္ပာ ပ ည္။ 

Credit to original 

 ာရငျ်ေး ပံုံ ံန  င်ဲ့ လမ်ျေးညွှနခ် က်မ ာျေး ခ မ တ်ဒပျေးခခငျ်ေး 

Account Format ဒခေါ်   ာရင်ျေးပံ ုံ ံ  (သ ုံ ဲ့မဟုံတ်)  ာရင ်ျေးမူဒ ာင် ခ ခခင ်ျေးသည်   ာရင ်ျေးဇယာျေးန  င ် ဲ့ 

 န ်တက ဒ ာင ်ရွေက်ဒသာ    ျေးပွောျေးဒရျေးလုံပ်ငန ်ျေးမ ာျေးအတွေက်  အဒရျေးကက ျေးဒသာ  လုံပ်ငန ်ျေး ဥ်ပင ် 

ခ  ်သည်။ Account Format သည်  လုံပ်ငန ်ျေးရ    ဒရရ ည်လည်ပတ်မည် ဲ့  

 ာရင ်ျေးဇယာျေး န ်  (Accounting System) ကက ျေးတ ်ခုံလံ ုံျေး၏  

အဒခခခံအုံတ်ခမ ်လည်ျေးခ  ်သည်။  Account Format ခ ုံင ်ခ ုံင ်မာမာ  န  င ် ဲ့ 

မ န ်မ  န ်ကန ်ကန ်ခ မ တ်ထာျေးမ  အရှု ံျေးအခမတ် ာရင ်ျေးမ ာျေးက ုံက်မည်၊  အသံုံျေး ရ တ်မ ာျေး၊  

ကုံန ်ပ စည်ျေးအတွေက်  ကုံန ်က  ရ တ်မ ာျေး  ရ င ်ျေးရ  င ်ျေးလင ်ျေးလင ်ျေးသ န  ုံင ်မည်၊  

ဒရရ ည်တွေင ် Budget  ွေ ခခင ်ျေး၊   ဏ္ဍာဒရျေး  မံခ က်မ ာျေး ွေ  ခခင ်ျေးတွေင ် 

မ ာျေး ွောအဒထာက်အကူခပြုန  ုံင ်သည်။  

 

Account Format   ုံတာ ာလ  

လုံပ်ငန ်ျေးတ ်ခုံရ ဲ့  ာရင ်ျေးဇယာျေး န ်  (Accounting System) မ ာ မ ာျေး ွောဒသာ  

 ာရင ်ျေးမ တ်တမ်ျေးဒတွေ/ ာအုံပ်ဒတွေ/ Excel Sheets ဒတွေပါပါတယ်။   ယ်လ ုံဟာဒတွေလ ? 

• ဒန ဲ့ ဉ်ဒင ွေ အဝင်၊အထွေက် ာရင ်ျေးမ ာျေးက ုံ  သက်  ုံင ်ရာ ာရင ်ျေးဒခါင ်ျေး ဉ်မ ာျေး  

ခွေ  ခခာျေးပပ ျေး  ဒရျေးသွေင ်ျေးတ ဲ့ Cash Book Ledger (ဒင ွေ ာရင်ျေး ာအုံပ်) 



• လုံပ်ငန ်ျေးရ ဲ့ ဒန ဲ့ ဉ် ဒင ွေဝင ်/ ဒင ွေထွေက်ဒ ာင ်ခ ာ  (Credit/ Debit 

Vr) ဒတွေက ုံ ကည် ဲ့ပပ ျေး  ဝင ်ဒင ွေ၊  ထွေက်ဒင ွေ ာရင ်ျေးဒတွေက ုံ  ဒရျေးသွေင ်ျေးရတ ဲ့ General 

Ledger (အဒထွေဒထွေလယ်ဂ ာ) 

• ဒန ဲ့ ဉ်အဒရာင ်ျေး ာရင ်ျေးဒတွေ၊ ကုံန ်သည်ဒတွေ   ပ စည်ျေးပ ုံ ဲ့တ ဲ့ 

ကုံန ်ပ ုံ ဲ့လွှာ ာရင်ျေးဒတွေက ုံ မ တ်တ ဲ့ Daily Sale Ledger (ဒန ဲ့ ဉ်အဒရာင ်ျေးလယ်ဂ ာ) 

• ကုံန ်ဒရာင ်ျေးလယ်ဂ ာက ုံ ကညဲ့်ပပ ျေး  Debtor A/C (အဒ ကျေးရရန ် ကုံန ်သည် ာရင ်ျေး) 

တ ်ဦျေးခ င ်ျေးအလ ုံက် ာရင ်ျေးသွေင ်ျေးထာျေးရတ ဲ့  Receivable 

Ledger (အဒ ကျေးရရန ်ရ  ဒသာ  ကုံန ်သည် ာရင ်ျေးလယ်ဂ ာ) 

• ဒန ဲ့ ဉ်မ မ လုံပ်ငန ်ျေးက ဝယ်ရတ ဲ့ အဝယ် ာရင ်ျေးဒတွေ၊  ကုံန ် ကမ်ျေးသွေင ်ျေးသူဒတွေ  က  

ကုံန ်ပ စည်ျေးလက်ခံရရ  ရင ် ကုံန ်ပ စည်ျေးလက်ခံလွှာ   ာရင ်ျေးဒတွေက ုံမ တ်တ ဲ့ Daily 

Purchase Ledger (ဒန ဲ့ ဉ်အဝယ်လယ်ဂ ာ)။ 

• ကုံန ်ဝယ်လယ်ဂ ာက ုံ ကညဲ့်၍  Creditor A/C (က ုံယ် ဲ့ က်ကဒပျေးရန ်ကုံန ် 

သည် ာရင ်ျေး) တ ်ဦျေးခ င ်ျေးအလ ုံက်   ာရင ်ျေးသွေင ်ျေးရတ ဲ့ Payable 

Ledger (ဒပျေးရန ်ရ  ဒသာ  ကုံန ်သည် ာရင ်ျေးလယ်ဂ ာ) 

• ဒန ဲ့ ဉ် ကုံန ်ဝယ်၊  ကုံန ်ဒရာင ်ျေး ာရင ်ျေးဒတွေကတ ် င် ဲ့ ကုံန ်ပ စည်ျေး  အဝင်၊ 

အထွေက် ာရင ်ျေးမ ာျေး  ဒရျေးသွေင ်ျေးရတ ဲ့ Inventory Ledger 

(ကုံန ်ပ စည်ျေး ာရင ်ျေးလယ်ဂ ာ) 

 တ ဲ့  ာရင ်ျေးမ တ်တမ်ျေးဒတွေက ုံဒ ာင ်ရွေက်ရပါတယ်  ( ါကအဒပေါ်ယံပ ရ  ပါဒသျေးတယ်)။ 

  လ ုံ  ာရင ်ျေးမ တ်တမ်ျေးဒတွေလုံပ်ရတ ဲ့အခါ  သူ ဲ့ဒနရာန  ဲ့သူ သူ ဲ့ဒခါင ်ျေး ဥ်ဒအာက်သူ 

မ န ်မ န ်ကန ်ကန ်သွေင ်ျေး  ုံ ဲ့က အလွေန ်အဒရျေးကက ျေးပါတယ်။    လ ုံမ န ်မ န ်ကန ်ကန ် သွေင ်ျေးန  ုံင ်ဒအာင် 

ပံ ုံ ံ Framework ခ ဒပျေးတာက ုံ  Account Format ခ တယ်လ ုံ ဲ့ဒခေါ်ပါတယ်။ 

 

Account Format က ာလ ုံ ဲ့အဒရျေးကက ျေးသလ ? 

Account Format ဟာ  အဒပေါ်မ ာဒခပာခ ဲ့သလ ုံ ဲ့ လုံပ်ငန ်ျေးရ ဲ့ Accounting System ကက ျေးတ ်ခုံလံ ုံျေးရ  ဲ့ 

အသက်ဒသွေျေးဒ ကာ  ုံဒတာဲ့ အဒရျေးကက ျေးတာကဒတာဲ့ ဒခပာ ရာမလ ုံဒအာင ်ပါပ ။  Account 

Format   ုံတာဟာ  အဒပေါ်မ ာ  ဒ ာ်ခပခ ဲ့တ ဲ့ ာရင ်ျေးမ တ်တမ်ျေးဒတွေရ  ဒနရံုံ န  ဲ့ မပပ ျေးပါ ူျေး။  

 ာရင ်ျေးမ တ်တမ်ျေးဒတွေဟာ  လုံပ်ငန ်ျေးရ  ဲ့ သဒ ာတရာျေးန  ဲ့ Process အဒပေါ်မူတည်ပပ ျေး  လုံပ်ငန ်ျေး  တ ်ခုံ  

န  ဲ့ တ ်ခုံမတူည  ကတ ဲ့အတွေက်  က ုံယ် ဲ့လုံပ်ငန ်ျေးမ ာ  ပ ုံမ  တ်ရတ ဲ့  ာရင်ျေးဒတွေရ  သလ ုံ၊  မလ ုံအပ်တ ဲ့  

 ာရင ်ျေးဒတွေလည်ျေးရ  ပါတယ်။  



 

 ါဒပမယ် ဲ့ ပ ုံအဒရျေးကက ျေးတာက  က ုံယ်ခ ထာျေးတ ဲ့ Account Format ဟာ  ာရင ်ျေးက ုံင ် ံန ှုန ်ျေးဒတွေန  ဲ့ 

ည ရ ဲ့လာျေး? ဒခါင ်ျေး ဥ်ခွေ  တာဒတွေ  ဇယာျေးခ  တ် က်တာဒတွေ  မ န ်ရ ဲ့လာျေး? ရ င ်ျေးရ င ်ျေးဒခပာရရင ် 

တကယ်ဒရာ  Format က ရ ဲ့လာျေး?  ာလ ုံ ဲ့   ဒမျေးခွေန ်ျေးက ုံ  ဒမျေးရသလ   ုံဒတာဲ့ ကျွန ်ဒတာ်တ ုံ ဲ့ ဥပမာ  

တ ်ခုံန  ဲ့ရ  င ်ျေး ခပပါမယ်။ 

 

ဥပမာ - လုံပ်ငန ်ျေးတ ်ခုံမ ာ  Expense (အသံုံျေး ရ တ်) န  ဲ့ Cost of Good 

Sold (ဒရာင ်ျေးကုံန ်ရ  ဲ့တန ်  ုံျေး)   ုံပပ ျေးရ   မယ်။  အ ဲ့န   ်ခ ုံက ုံ  မ န ်မ  န ်ကန ်ကန ်မသွေင ်ျေးပ  

အသံုံျေး ရ တ်တ ်ခုံက ုံ  ဒရာင ်ျေးကုံန ်တန ်  ုံျေးထ  သွောျေးထည် ဲ့ရင ်  ာခ  ်မလ ? ရ င ်ျေးပါတယ်  

က ုံယ် ဲ့ကုံန ်ပ စည်ျေးဒ  ျေးက  ပပ ြုင ် က်ဒတွေထက်  မ ာျေးသွောျေးမယ်၊  ဒ  ျေးကက ျေးဒတာဲ့ ဒ ာက်သည်ဒတွေက  

ဒရ ာင ်သွောျေးဒရာ။   ါ  ုံ  Cost of Good Sold ထ ထည် ဲ့ရမယ် ဲ့ 

ကုံန ်ပ စည်ျေးသယ်ယူ ရ တ်က ုံ  Expense ထ သွောျေးထည် ဲ့ရင ်ဒကာ? ရှု ံျေး ပပ ဒပါ ဲ့၊  

အရင်ျေးဒတွေပါသွောျေးပပ ဒလ။  

 

Account Format အဒရျေးကက ျေးတယ်  ုံတာ   ါပါပ ။  အဝင်၊အထွေက်  ဒသျေးဒသျေးဒလျေးကအ  

မ ာျေးသွေင ်ျေးလ ုံ ဲ့မရပါ ူျေး။ 

 

Account Format က ုံ ယ်သူဒတွေလ ုံသလ ? 

 

 

လုံပ်ငန ်ျေးရ  င ်တ ုံင ်ျေး  လ ုံပါတယ်။ 

 

 

 ာလ ုံ ဲ့ Account Format ခ   ုံ ဲ့ Balance က ုံခ ုံငျ်ေးမလ ? 

Balance က  ာရင ်ျေးက ုံင ်ပညာရ င ်ဒတွေက    အပ ုံင ်ျေးမ ာ  ကျွမ်ျေးက င ်မှုဒရာ  

အဒတွေွေ့အကက ြုဒရာရ  ပါတယ်။  မ မ အလုံပ်ထ က ုံ    တ်န   ်ပပ ျေးဒ ာင ်ရွေက် ကသလ ုံ  

တာဝန်ယူမှုလည်ျေးရ  ပါတယ်။  Balance က ုံ Account 

Format ခ ခ ုံင ်ျေးပပ   ုံတာန  ဲ့ Balance အ ွေ ွေ့ဟာ  လူကက ျေးမင ်ျေးရ ဲ့ လုံပ်ငန ်ျေးလည်ပတ်ပံ ုံန  ဲ့ 

လက်ရ   ာရင်ျေး  အသွောျေးအလာဒတွေက ုံက်ည မှုရ  မရ   အရင် န်ျေး  ်ပါတယ်။  

ပပ ျေးဒတာဲ့မ  Accounting Logic ဒတွေန  ဲ့ ထပ်တလ လ  မ်ျေးသပ်ပပ ျေး  လူကက ျေးမင ်ျေးလုံပ်ငန ်ျေးန  ဲ့ 



အက ုံက်ည  ံုံျေးခ  ်တ ဲ့  Format တ ်ခုံက ုံ အ အ ံုံျေးခပန ်လည်ဒရျေး ွေ  ပါတယ်။  

 တင်ဒရျေး ွေ  အခ  န ်က  ပပ ျေး ဒရျေး ွေ  လ ုံ ဲ့ပပ ျေးသည်အထ  

တ ် က်သက်ဒရျေး ွေ  ဒနခခင ်ျေးမ  ြုျေးမဟုံတ်ပ  လူကက ျေးမင ်ျေးန  ဲ့ အ က်အသွေယ်မခပတ်  

လာဒရာက်ဒတွေ ွေ့ ံ ုံတာဒတွေ   ုံန ်ျေး က်ဒမျေးခမန ်ျေးတာဒတွေ  အပမ လုံပ်တ ဲ့အတွေက်  

  တ်ခ ယံ ုံ  ကည်ရပပ ျေး  လုံပ်ငန ်ျေးအတွေက်  အမ န ်တကယ်  

အသံုံျေးဝင ်တ ဲ့ Format တ ်ခုံက ုံခ မ တ်ဒပျေးန  ုံင ်ပါတယ်။  

 

ဒရျေး ွေ  လ ုံ ဲ့ပပ ျေးသွောျေးပပ   ုံတာန  ဲ့ ကျွန ်ဒတာ်တ ုံ ဲ့ရ  ဲ့ တာဝန်က  မပပ ျေးဒသျေးပါ ူျေး၊  

   ာရင်ျေးဇယာျေး  Format ကက ျေးက ုံ လက်ဒတွေွေ့က ုံင ်တွေယ်မယ် ဲ့  လူကက ျေးမင ်ျေးတ ုံ ဲ့  က 

 ာရင ်ျေးက ုံင ်က ုံလည်ျေး  လက်ဒတွေွေ့သင ် ကာျေးဒပျေးပါဒသျေးတယ်။  ပပ ျေးဒတာဲ့ လူကက ျေးမင ်ျေးတ ုံ ဲ့ 

 ာရင ်ျေးက ုံင ်ဝန ်ထမ်ျေးဒခပာင ်ျေးသွောျေးလ ုံ ဲ့ပ ခ  ်ခ  ်၊  အဒ ကာင ်ျေးအမ  ြုျေးမ  ြုျေးဒ ကာင် ဲ့ပ ခ  ်ခ  ် 

အခ  န ်မဒရွေ ျေး  က ုံျေးကာျေးန  ုံင ်ဒအာင ် လူကက ျေးမင ်ျေးတ ုံ ဲ့ လုံပ်ငန ်ျေးရ ဲ့ Account 

Format အတွေက်သ ျေးသန ် ဲ့ခပြု ုံထာျေးတ ဲ့ Accounting Manual/ 

 ာရင ်ျေးက ုံင ်လက် ွေ  က ုံလည်ျေး  တ ်ပါတည်ျေးဒရျေးသာျေးထာျေးဒပျေးမ ာခ  ်ပါတယ်။  

 

 ါန  ဲ့တင ် ကျွန ်ဒတာ်တ ုံ ဲ့ Balance ရ ဲ့တာဝန ်ယူမှုက မပပ ျေးဒသျေးပါ ူျေး။  ကျွန ်ဒတာ်တ ုံ ဲ့ 

ခ မ တ်ဒပျေးလ ုံက်တ ဲ့   ာရင ်ျေး Format က ုံ လူကက ျေးမင ်ျေးတ ုံ ဲ့ အသံုံျေးခပြုပပ ျေး  တ ်လအ ကာမ ာ  

   Format က ုံ အဒခခခံပပ ျေး  တ ်လ ာ  အရှု ံျေးအခမတ် ာရင ်ျေးက ုံ  အထူျေးဝန ်ဒ ာင ်မှုအဒနန  ဲ့ 

အခမ ဲ့ဒရျေး ွေ  ဒပျေးပါဒသျေးတယ်။  ါဒ ကာင ် ဲ့မ  ုံ ဲ့ လူကက ျေးမင ်ျေးတ ုံ ဲ့အဒနန  ဲ့ Account 

Format န  ဲ့ပတ်သက်လာရင ် ကျွန်ဒတာ်တ ုံ ဲ့ Balance က ုံ   တ်ဒအျေးဒအျေးန  ဲ့ ခ ုံင ်ျေးန  ုံင ်ပါတယ်။  

 

လူကက ျေးမင ်ျေး  အဒနခ င ် ဲ့ လုံပ်ငန ်ျေးရ ဲ့ လက်ရ   Account Format န  ဲ့ပတ်သက်ပပ ျေး 

အ ကံဉာဏ်ရယူလ ုံတယ်  ုံပါက  Balance Professional Services မ  

ကျွမ်ျေးက င ်ပညာရ င ်မ ာျေးန  င ် ဲ့ အခမ ဲ့ ဒ ွေျေးဒန ွေျေးတ ုံင ်ပင ်န  ုံင ်ပါသည်။  အခမ ဲ့ 

ဒ ွေျေးဒန ွေျေးတ ုံင ်ပင ်န  ုံင ်ရန ် ယခုံပ   ုံန ်ျေးန ံပါတ်  09-966-118-536 သ ုံ ဲ့ က်သွေယ်၍ 

ရက်ခ  န ်ျေးရယူလ ုံက်ပါ။ 

အခခာျေးဝန ်ဒ ာင်မှုမ ာျေး  

 

tel:+959966118536
https://www.balance.services/services

