နှင်ထုတ်မှုမှ အကာအကွယ်ရရှ ိ ရေးအတွက် ငွေကြေးအခက် အခဲ
ကြေငြာချက်
ဤဖောင်ပုံစံကို အိ မ်ရှင်ထံ လူကိုယ်တိင
ု ်၊ ပထမတန်း စာပို့ ၊ သို့ မဟုတ် ရရှ ိ နင
ုိ ်ပါက ဖောင်၏ မိ တ္တူကော် ပီတစ် စောင်
သို့ မဟုတ် ဓာတ်ပုံတစ် ပုံကို အီ းမေးလ် သို့ မဟုတ် စာသားမက်ဆေ့ချ ်ဖြင့် ပို့ နိင
ု ်ပါသည်။
ကျွန်ပ
ု ် (အိမ်ငာှ းအမည်) __________________________ သည် (လိပ်စာ) တွင် အိ မ်ငာှ းနေထိုင်သူ
တစ် ဦးဖြစ် ပါသည်။
____________________________________________________________________________________
ကျွန်ပ
ု ် သည် ၂၀၂၀ ခု နှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေကတည်
့
းက အောက်ပါတို့ မှ တစ် ခုမဟုတ်တစ် ခုဖြင့်
ထိခိုက်သက်ရောက်မှုခံခဲ့ရသည့်အတွက်
အိ မ်ငာှ းသဘောတူညီချက်အောက်ရှိ ကျွန်ပ
ု ် ၏တာဝန်ဝတ္တရားအရ ငွေပေးချေရန် မတတ်နင
ုိ ်ပါ ●
●
●
●

●

●

အိ မ်ထောင်စုဝင်ငွေ ဆုံးရှုံ းမှု၊
အလုပ် သို့ မဟုတ် လုပ်အားခ ဆုံးရှုံ းမှု၊
ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကုနက
် ျစရိ တ် ကြီးမြင့်လာမှု၊
ကလေးစောင့်ရှေ ာက်ရေး တာဝန်ဝတ္တရားများ သို့ မဟုတ် မသန်စွမ်းမှုရှိသူ သို့ မဟုတ်
အသက်အရွ ယ်ကြီးသူ၊ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှ ိ ထားသူ သို့ မဟုတ် နာမကျန်းဖြစ် နေသူတစ် ဦးအား
စောင့်ရှေ ာက်ရန် တာဝန်ဝတ္တရား ကြီးမြင့်လာမှု၊
ကလေးစောင့်ရှေ ာက်စရိ တ်များ သို့ မဟုတ် မသန်စွမ်းမှုရှိသူ သို့ မဟုတ် အသက်အရွ ယ်ကြီးသူ၊
ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှ ိ ထားသူ သို့ မဟုတ် နာမကျန်းဖြစ် နေသူတစ် ဦးအား စောင့်ရှေ ာက်စရိ တ်များ
ကြီးမြင့်လာမှု၊ သို့ မဟုတ်
ကျွန်ပ
ု ် ၏ဝင်ငွေကို လျော့ကျစေသည့် သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် ၏ကုနက
် ျစရိ တ်များကို ကြီးမြင့်စေသည့်
အခြားအခြေအနေရပ် များ။

၂၀၂၀ ခု နှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေတွ
့ င် သို့ မဟုတ် အပြီ းတွင် ကျွန်ပ
ု ် ရရှ ိ ခဲ့သော အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ ၊
ကပ် ရောဂါကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ ထောက်ပံ့ရေး နှင့် အခြားလူထု ထောက်ပံ့ရေးများအပါအဝင်
မည်သည့်လထ
ူ ုထောက်ပံ့ရေးမဆိုက ကျွန်ပ
ု ် ၏ ဝင်ငွေဆုံးရှုံ းမှု သို့ မဟုတ် ကုနက
် ျစရိ တ် ကြီးမြင့်မှုကို အပြည့်အဝ
မကာပေးနိင
ု ်ပါ။
ကျွန်ပ
ု ် သည် အိ မ်ငာှ းခ အကြွေးတင်ရှိနေသေးပြီ း ၂၀၂၂ ခု နှစ်၊ ဖေဖော် ဝါရီ လ ၂၈ ရက်နေ အပြီ
့
းပေးရမည်ကို
နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
ကျွန်ပ
ု ် ၏ အိ မ်ငာှ းသဘောတူညီချက်အောက်တင
ွ ် ရှ ိ နေနိင
ု ်သော အခြားတာဝန်ဝတ္တရားများအတိင
ု ်း
ကျွန်ပ
ု ် လိက
ု ်နာရမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
အထက် ပါ ဖော်ပြချက် သည် ကျွန်ုပ် အကောင်းဆုံ းသိရှိသလောက် နှင့် ယုံကြည်သလောက် မှ နက
် န်ကြောင်း
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ် ကြေငြာပါသည်။ ယင်းတို့ ကို တရားရုံးတွင် သက် သေအဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက်
ပြုလုပ်ထားကြောင်း နှင့် ကျွန်ုပ်သည် မု သားသက် သေခံ ပါက အပြစ် ဒဏ် ကျခံ ရဖွယ်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်
နားလည်သဘောပေါက် ပါသည်။
____________________________ နေစွ့ ဲ
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_______________________________________ အိ မ်ငာှ း၏လက်မှတ် (တစ် ခုသာ လိအ
ု ပ် ပါသည်)
_______________________________________ အမည် (စာလုံးကြီးဖြင့်)
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