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အမည္-                                                                                            ေမြးသကၠရာဇ-္     /     / 

အီးေမးလ္- 

စာပုိ႔လိပ္စာ- 

ဖုန္း - အိမ္-                                        အလုပ္-                                          မိုဘိုင္းဖုန္း-  

ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းသည့္အိမ္၏ လိပ္စာ 

 

 

ေကာင္စီ ကုိယ္ေရး လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရိွေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ေကာင္စီက ေကာက္ယူထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အားလံုးကို ေကာင္စီလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္ 
ျဖစ္ၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သိမ္းဆည္းထားပါမည္။ ၎အခ်က္အလက္တို႔ကို ေကာင္စီအေနျဖင့္ အျခား  ဥပေဒအရ 
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္ မဟုတ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည္ဟု ယူဆရသည္ မဟုတ္လွ်င္ တတိယပုဂၢိဳလ္သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ထပ္ဆင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္ ေကာင္စီ၏ ကိုယ္ေရးသီးျခားရွိေရး မူဝါဒကုိ ၾကည့္ရႈပါ။ သင္သည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေကာင္စီအား ဖုန္း 9688 0286 ျဖင့္ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ 

ေမးခြန္း အေျဖ 

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွည့္ေခၚထားသည့္ အမည္/မ်ား ပထမ ၿမီစား ဒုတိယ ၿမီစား 

သင္သည္ စင္တာလင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ခုခု လက္ခံရရွိေနပါသလား။ 
ဟုတ္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အေသးစိတ္အခ်က္ကို စာမ်က္ႏွာ 2 တြင္ 
ေဖာ္ျပၿပီး ကတ္ျပားမိတၱဴကို ပူးတြဲေပးပါ။ (ဟုတ္ သို႔မဟုတ္ မဟုတ္) 

  

ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ လက္ခံရရွိသည့္ စုစုေပါင္း လုပ္ခ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကး ပမာဏကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပပါ 

$ $ 

ေကာင္စီအခြန္စည္းၾကပ္ခံေနရသည့္ အိမ္အေပၚ အိမ္ဖုိးေၾကြးက်န္ပမာဏ 
သို႔မဟုတ္ အိမ္အေပၚ တင္ရွိေနသည့္ ေၾကြးေငြခံဝန္ခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပပါ 

$ $ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္၏ လစဥ္ အသုံးစရိတ္မ်ားအေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ-   

• လစဥ္ အိမ္ဖိုးအေၾကြး ျပန္ေပးဆပ္ေငြမ်ား $ $ 

• လစဥ ္ကားဖိုးအေၾကြး ျပန္ေပးဆပ္ေငြမ်ား $ $ 

• လစဥ္ အစားအစာႏွင့္ အဝတ္အထည ္ $ $ 

• လစဥ္ ကားသံုးစြဲမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား $ $ 

• လစဥ္ လွ်ပ္စစ္၊ ဓါတ္ေငြ႕၊ ဖုန္း၊ ေရခြန၊္ စသျဖင့္  $ $ 

ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲရိွမႈ ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံ  
ပိုင္ရွင္ေနထိုင္သည့္ ေနထိုင္ရာ  

အိမ္မ်ားအတြက္သာ                  
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• အျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ား  – အေၾကြးဝယက္တ္၊ အျခား ေခ်းေငြမ်ား 
စသျဖင့္- လစဥ္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါ 

$ $ 

အခြန္က်န္ေငြကို ေပးဆပ္ရန္ မည္သည့္အစီအမံမ်ားကို သင္ 
ကမ္းလွမ္းမည္နည္း။ အရစ္က်ေပးဆပ္ေငြမ်ား – ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ သို႔မဟုတ္ 
လစဥ္ ႏွင့္ ပမာဏ 

အႀကိမ္ေရ ပမာဏ 

       $ 

အပတ္စဥ္/ႏွစ္ပတ ္
တစ္ခါ/လစဥ္ 

အႀကိမ္ေရ ပမာဏ 

       $  

အပတ္စဥ္/ႏွစ္ပတ္ 
တစ္ခါ/လစဥ္ 

သင့္ ေနထိုင္ရာအိမ္မွလြဲ၍ အျခား အိမ္တစ္ခုခုကို သင္ ပိုင္ဆိုင္ပါသလား 
သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္တစ္ခုခု ရွိပါသလား။  (ဟုတ္/မဟုတ)္ 

  

အကယ္၍ ဟုတ္လွ်င္ လိပ္စာ၊ အိမ္အမ်ဳိးအစား (အိမ္၊ အိမ္ခန္း စသျဖင့္) 
အပါအဝင္ အေသးစိတ္ႏွင့္ အိမ္မွ လစဥ္ လက္ခံရရွိသည့္ ဝင္ေငြႏွင့္ 
အိမ္၏ တန္ဖိုးတို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။ 

  

သင့္တြင္ ဘဏ္စာရင္း စသျဖင့္ တစ္ခုခု ရွိပါသလား။ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ 
ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း၏ အမည္ႏွင့္လိပ္စာ အပါအဝင္ အေသးစိတ္ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပပါ  

  

လက္ရွ ိလက္က်န္ေငြ (စာရင္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ေဖာ္ျပပါ) $ $ 

 
 
ေကာင္စီအခြန္ စည္းၾကပ္ခံရသည့္အိမ္တြင္ လက္ရွိေနထိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေသာ လ ူ အားလုံး ၏ 
အေသးစိတ္အခ်ကမ္်ားကို ေဖာျ္ပပါ - မိသားစုျဖစ္လွ်င္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ကုန္က်စရိတ္အေပၚ 
စိုက္ထုတ္ေပးသည့္ ေငြပမာဏကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပပါ၊ အကယ္၍ မိသားစု မဟုတ္လွ်င္ ေပးသည့္အိမလ္ခ အေသးစိတ္ကို 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပပါ။ 
 
အမည္ လစဥ္ေပးသည့္ 

အိမ္လခ (သုိ႔) 
အေဆာင္ေနေၾကး 

ပမာဏ 

စင္တာလင့္ (သုိ႔) 
လုပ္ခမွ ဝင္ေငြ 

မိသားစု ေတာ္စပ္ပုံ မိသားစုဝင္၏ 
အသက္အရြယ္ 

     

     

     

     

     

 
 
မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးမွာ နာမက်န္းမႈ ျဖစ္ေနသလား။  ျဖစ္ေနလွ်င္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပပါ - 
 
 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 
အဆုိပါ နာမက်န္းမႈေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနသလား။  ျဖစ္ေနလွ်င္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တင္ျပပါ - 
 
 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈကုိ သင္ ရွာခ့ဲသလား။       ဟုတ္ သုိ႔မဟုတ္  မဟုတ္ - အကယ္၍ ဟုတ္လွ်င္ 

အဖြဲ႕အစည္း အမည္ကုိ ေဖာ္ျပပါ 

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

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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ေမးခြန္း အေျဖ 

 
ပထမ ၿမီစား 

ဒုတိယ 
ၿမီစား/ၾကင္ေဖာ္ 

သင္ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ပါသလား။  (ဟုတ္ သို႔မဟုတ္ မဟုတ)္   

ဟုတ္လွ်င္ သင့္ အလုပ္ရွင္ (မ်ား) ၏ အမည္ႏွင့္လိပ္စာႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ 
12 လ အတြင္း ရွာခဲ့သည့္ စုစုေပါင္းလုပ္ခကို ေဖာ္ျပပါ 

$ $ 

အကယ္၍သင္ လက္ရွိ၌ အလုပ္မလုပ္လွ်င္ သင္ ေနာက္ဆံုးအလုပ္ 
လုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ 

  

 

သင္သည္ ကုမၸဏီ တစ္ခုခု/စီးပြားလုပ္ငန္းတစ္ခုခု၏ ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ပါသလား။ (ဟုတ္ သို႔မဟုတ္ မဟုတ)္ 

  

ျဖစ္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကုမၸဏီ/စီးပြားလုပ္ငန္း၏ အမည္အျပည့္အစံုႏွင့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ 

  

ပင္စင္ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားေငြ သို႔မဟုတ္ အိုနာစာရန္ပံုေငြ 
တစ္ခုခုမွလြဲ၍ လက္ရွိ၌ သင္ လစဥ္ ေငြမည္မွ်ရွာေနပါသလ။ဲ   

$ $ 

သင့္တြင္ ယခင္က မေဖာ္ျပခဲ့ေသးသည့္ ဝင္ေငြရရာ အျခားဇစ္ျမစ္ 
တစ္ခုခုရွိပါသလား။  (ဟုတ္ သို႔မဟုတ ္မဟုတ)္ 

  

ဟုတ္လွ်င္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ လစဥ္ ေငြပမာဏကုိ ေဖာ္ျပပါ $ $ 

သင့္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ တစ္ခုခု ရိွပါသလား (ရိွလွ်င္ အေၾကာင္းအရာ 
အျပည့္အစုံ လက္ရိွတန္ဖုိး အပါအဝင္ ေဖာ္ျပပါ)- 

  

• ေငြရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ေခ်းထားသည့္ေငြ 
သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား  

  

• ေသဆံုးသူ က်န္ရစ္ပစၥည္းတစ္ခုခုတြင္ ရရွိရန္ အက်ဳိးအျမတ ္   

• အသက္ အာမခံ/ အုိနာစာရန္ပံုေငြ စာခ်ဳပ္မ်ား   

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (အမ်ဳိးအစား၊ ေမာဒ္ယ္၊ ထုတ္လုပ္ႏွစ္၊ 
ကားမွတ္ပံုတင္)  အကယ္၍ ကားမွာ အေၾကြးျဖင့္ဝယ္ထားလွ်င္ 
အဆိုပါ အေၾကြး အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ အျပည့္အစံု 
ေဖာ္ျပပါ 

  

လြန္ခဲ့ေသာ 12 လ အတြင္း အဓိက ပိုင္ဆုိင္မႈ တစ္ခုခုကို သင္ 
ရယူခ့ဲသလား သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းထုတ္ခ့ဲသလား။  ေက်းဇူးျပဳ၍ 
အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ တန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပပါ 

  

ဤပံစုံျဖင့္ မေဖာ္ျပေသးသည့္ အျခားေသာ ပစၥည္းဥစၥာ သို႔မဟုတ္ 
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား တစ္ခုခု သင့္တြင္ ရွိပါသလား။ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုတင္ျပပါ 
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ကြ် ႏု္ပ္သည္ ဤျမြက္ဟေၾကညာခ်က္ကို အမွန္အကန္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပင္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ပါလီမန္ အက္ဥပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္အရ မမွန္မကန္ ျမြက္ဟေၾကညာသူမ်ားမွာ တမင္တကာႏွင့္ လိမ္လည္ေၾကညာျခင္းအတြက္ 
ျပစ္ဒဏ္ထုိက္သင့္ေစေၾကာင္း တေတြမသိမ္း ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ျမြက္ဟေၾကညာပါသည္။ 
 
 
X………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ဤျမြက္ဟေၾကညာခ်က္ကုိ လုပ္ေသာသူ၏ ေရးထုိးလက္မွတ္ (သက္ေသေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ထုိးရန္ျဖစ္သည္)   
 
 
 
….………….……အခ်ိန္တြင္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၌ ဤ  ….……..ေန႔ရက္ ……………….… လ 20……………..ခုႏွစ္တြင္ 
ျမြက္ဟေၾကညာသည္။  
 
ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေရ႕ွေမွာက္တြင္- …………………………………………………………………………………..…………………………. 

 


