
အေရးေပအေသးစားရန်ပံုေငွစသည်တို၏ အထူးထုတ်ေချးမှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ထုတေ်ချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့် ေလာက်လာ 

＜差込・資金種類＞ ပမာဏ 
※ ေဘာင်အထူအတငွ်းရိှ အားလံုးကို ြဖည့်သွင်းပါ  

ရန်ပံုေငွအမျိးအစား ＜差込＞ 

ေချးေငွရယမူည့်သူ 

အမည်အြပည့်အစုံ 
＜氏名・差込＞ 

ထုတေ်ချးသည့ေ်ငွပမာဏ ＜金額・差込＞ယန်း 
ကင်းလွတ်ခွင့် 

ေလာက်ထားမပမာဏ 
သက်ဆိုင်ရာရန်ပံေုငွအမျိးအစား၏ 

ေချးေငွြပန်ဆပမ်ကင်းလတွ်ခွင့် အများဆုံးပမာဏ 
ကင်းလွတ်ခွင့် 

ေလာက်ထားမအေကာင်းြပချက် 
ေနထိုင်သူအခွန၏် သာတူညီမအခွန၊် ဝင်ေငွအခနွ် ှစ်ခုစလံုး ကင်းလွတ်ခငွ့်ရသွားေသာေကာင့်။ 

အိမ်ေထာင်စု အေြခအေန 

※ တစ်ခုခုတွင် ☑ ြခစပ်ါ 

လက်ရိှ၊ က်ုပ် (ေချးေငွရယူမည့်သူ) မှာ အိမ်ေထာင်ဦးစီး 

ြဖစ်သည ်

လက်ရိှတွင် ေချးေငွရယူမည့်သူမဟုတ်ေသာ အြခားသူမှာ 

အိမ်ေထာင်ဦးစီးြဖစ်ပီး၊ လက်ရိှ အမ်ိေထာင်ဦးစီးမှာ 

ထုတ်ေချးရန်ေလာက်ထားချနိ်တငွ် ေချးေငွရယမူည့်သူငှ့် 

အိမ်ေထာင်စုမတေူသာသ ူ

လက်ရိှတွင် ေချးေငွရယူမည့်သူမဟုတ်ေသာ အြခားသူမှာ 

အိမ်ေထာင်ဦးစီးြဖစ်ေနေသာ်လည်း၊ DV အရ စွန်ခွာေရေြပာင်း 

ြခင်း စသည့်တုိေကာင့် အိမ်ေထာင်ဦးစီး၏ ဝင်ေငွသကေ်သခံ 

စာရကက်ိ ုမရုိင်ပါ 

 

 

ဘယ်ဘက်တင်ွ ေရးထားေသာအရာ တစ်ခုှင့်မ 

မကိကု်ညီပါက 

လိုအပ်ေသာ စာရကစ်ာတမ်းများ 

①(ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်း 3 ခုစလံုး လုိအပ်ပါသည်) ②(ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်း 3 ခုစလံုး 
လုိအပ်ပါသည)် 

①-1:ကင်းလွတ်ခွင့် ေလာက်လာ (ဤစာရက)် 
②-2:ယခုလက်ရှိ အိမ်ေထာင်စုဝင်အားလံုး ြဖည့်သွင်းထားေသာ 
ေနထိုင်သူကဒ်ြပား၏မတိ (အိမ်ေထာင်ဥးီစီး၏ အမည်၊ ေတာ်စပ်ပုံတိုကို 
ြဖည့်သွင်းထားသည့်အရာ) 
③-3:ေချးေငွရယူမည့်သူြဖစ်ေသာ＜差込＞၏ အခနွ်ေဆာင်မ 
သက်ေသခံလက်မှတ ်(ေနထိုင်သူအခွန်ကင်းလွတ်ခင့်ွရထားေကာင်း 
သိရိှိုင်မည့်အရာ) ※ ေနထိုင်သူအခွန် သာတူညီမအခွန်၊ ဝငေ်ငွအခွန် ှစ်ခုစလုံး 

ကင်းလွတ်ခွင့်ရထားသူမှာ ကင်းလွတ်ခွင့်တွင ်အကျံးဝင်သည် 

②-1:ကင်းလွတ်ခွင့် ေလာက်လာ (ဤစာရက)် 
②-2:ယခုလက်ရှိ အိမ်ေထာင်စုဝင်အားလံုး ြဖည့်သွင်းထားေသာ 
ေနထိုင်သူကဒ်ြပား၏မတိ (အိမ်ေထာင်ဥးီစီး၏ အမည်၊ ေတာ်စပ် 
ပုံတိုကိ ုြဖည့်သွင်းထားသည့်အရာ) 
②-3:ေချးေငွရယူမည့်သူင့်ှ အိမေ်ထာငဥ်ီးစီးြဖစ်ေသာ＜差込＞

၏ အခွန်ေဆာင်မသက်ေသခံလက်မှတ် 
(ေနထုိင်သူအခနွ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရထားေကာင်း သိရှိုိင်မည့်အရာ) 
※ ေနထိုင်သူအခွန် သာတူညီမအခွန်၊ ဝင်ေငွအခွန် ှစ်ခုစလံုး ကင်းလွတ်ခွင့်ရထား 

သူမှာ ကငး်လွတ်ခွင့်တွင် အကျံးဝင်သည ်

（都道府県）လူမဖူလံုေရးေကာင်စီ ဥကထံသုိ 
【သေဘာတူချက် အမှန်ြခစ်ေကာ်လံ】ကင်းလွတ်ခွင့် ေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါ ①～⑥ ရိှ အချက်အားလံုးကို စစ်ေဆးပးီ၊ သေဘာတူချက် အမှန်ြခစ်ေကာ်လံတွင် အမှန်ြခစ် （☑）ကုိြဖည့်သွင်းပါ။ 

① ဤအထူးစနစ်၏ ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့်ကို ဆုံးြဖတ်ချက်ချလိုကပ်ါက၊ လွတ်လပ်စွာေဆွးေွးတုိင်ပင်မ ပ့ံပိုးေရးအဖဲွအစည်းင့်ှပတ်သက်၍ အဆိုပါအဖွဲ 

အစည်း၏ လုပင်န်းေဆာင်တာများ လုပ်ေဆာင်မအတွက် ရည်ရယ်ပီး က်ုပ၏် ကိုယ်ေရးကိုယတ်ာ အချက်အလက်များကို တင်ြပရန်သေဘာတူပါသည်။ 

② ေရးြဖည့်ထားေသာ ကုိယေ်ရးကိုယတ်ာ အချက်အလက်များငှ့် စပ်လျဥး်၍ ဤစနစ်၌ လိုအပသ်ည့်အတိင်ုးအတာတငွ် တတိယပုဂိလ်ထံ တင်ြပရန်သေဘာတူပါသည်။ 

③ က်ုပ်သည် သင်တို၏လူမဖူလံေုရးေကာင်စီမှ ဤစနစ၌် လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာတွင် တစ်ုိငငံ်လံုးဆုိင်ရာ လူမဖူလံုေရးေကာငစ်ီ၊ အြခားေသာ မိနယ်စီရင်စု 

လူမဖူလုံေရးေကာငစီ်၊ မိနယ်ေကျးရာ လူမဖူလံုေရးေကာင်စီ၊ နယ်ေြမခံအုပ်ချပေ်ရးအဖွဲအစည်း၊ အများြပည်သူအကျိးေဆာင် လံု ခံေရးဌာန၊ အိမ်ေထာင်စုတိုးတက် 

ဖံွဖိးမ ပ့ံပိုးေရးအဖွဲအစည်းစသည့ ်သက်ဆုိင်ရာအဖွဲအစည်းများတွင် စုံစမ်းစစ်ေဆးပီး၊ ကု်ပ်၏ ကိုယ်ေရးကုိယတ်ာ အချက်အလက်များကုိ တင်ြပြခင်းကို လက်ခံရန် 

သေဘာတူပါသည်။ 

④ က်ုပ်ှင့် က်ုပ၏် အိမ်ေထာင်စုဝင်များမှာ အကမး်ဖက်ဂိုဏ်းအဖွဲဝင်များမဟတ်ုပါ။ ကု်ပသ်ည် သင်တို၏လူမဖလူံုေရးေကာင်စီမှ လိုအပ်မအရ အစိုးရံုးဌာနစသည် 

တုိမှ က်ုပ် သုိမဟုတ ်က်ုပ၏် အိမ်ေထာင်စုဝင်င့်ှ သက်ဆုိင်ေသာ အကမ်းဖက်ဂိုဏ်းအဖွဲဝင်ှင့်ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များကို တင်ြပရန်ေတာင်းဆုိြခင်း 

အားသေဘာတူပါသည။် 〔အကမး်ဖက်ဂုိဏ်းဆုိသည်မှာ “အကမ်းဖက်ဂုိဏ်းအဖွဲဝင်များ၏ မေလျာက်န်သည့် အြပအမမူျားကို တားဆီးြခင်းှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ဥပေဒ” 

ပုဒ်မ 2 အခန်း 2 တွင်ပါသည့်အတုိင်း၊ "အဆုိပါဂိုဏ်း၏ အဖွဲဝင် (အဆုိပါ ဂိုဏ်း၏ ဖွဲစည်းပံုဂုိဏ်း၏ အဖွဲဝင်များလည်းပါဝင်သည်။) များမှ အုပ်စုဖွဲပီး သုိမဟုတ ်

အမူအကျင့်အတုိင်း အကမ်းဖက် တရားမဝင်အြပအမူများ လုပ်ေဆာင်သည်ကို အားေပးသည်ဟု စိုးရိမဖ်ွယ်ရှိသည့် အဖဲွအစည်း" ကုိရည်န်းသည်။〕   

⑤ စံုစမ်းစစေ်ဆးသည့် ရလဒ်၊ ေချးေငွြပနဆ်ပ်မကင်းလွတ်ခငွ့် သေဘာတူညမီမရပါက၊ အေကာင်းြပချက်ကို ထုတ်ြပန်ေပးမမြပြခင်းကို သေဘာတူပါသည်။ 

⑥ ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခငွ့်အတက်ွ ရည်ရယ်ပီး အိမ်ေထာင်ဦးစီး အေြပာင်းအလဲကို လုပ်ေဆာင်ြခင်းမရှိပါ။ ထိုအြပင် ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခငွ့် 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချပီးေန က ်ဤေလာကလ်ာ၏ ြဖည့်သွင်းအချက်အလက်များှင့် စပ်လျဥ်း၍ မမှနက်နဟ်ု ဆုံးြဖတ်လိုက်ပါက၊ ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် 

လိုအပ်ချက်များှင့် မကုိကည်ီဟု ဆုံးြဖတ်လိုက်ပါက၊ ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလတ်ွခွင့်ကုိ ပယဖ်ျက်ရန ်သေဘာတူပါသည်။ 

      ခုှစ်      လ      ရက်         ※ဤစာရက်စာတမ်းကိ ုြဖည့်သငွ်းသည့် ရက်စွကုိဲြဖည့်ပါ 
ေချးေငွရယမူည့်သူ၏ အမည် (လကမ်ှတ်)                                               

ဖုန်းနံပါတ ်        ―       ―       ※ ေနတာကာလအတွင်း ဆက်သွယ်ေခဆုိိင်ုမည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိ ုြဖည့်သွင်းပါ။              

※ေအာက်ပါတုိှင့် စပ်လျဥး်၍ ေလာကထ်ားသူမှ ြဖည့်သွင်းြခင်းမြပရပါ။ 

※ 資金コード 貸付コード 受付番号 都道府県社協受付 市町村社協受付 

＜差込＞ ＜差込＞ ＜差込＞  令和    年     月    日 令和    年     月    日 

（様式１―１） 

＜社協記入欄＞ 


