
特例貸付の償還免除に関して、よくあるご質問（FAQ） 

 

Q1. လလ ျှောကလ် ျှောစျှောရွကစ်ျှောတမ််း 

Q2. လေထ ိုငခ်ွေ်ကင််းလတွသ်ည  ် အလထျှောကအ်ထျှော်းစျှောရွက ်

Q3. လခ ်းလင ွ

Q4. လခ ်းလငပွြေ်ဆြ်ပခင််း 

Q5. ဆ ိုင််းင  ကျှောလ 

Q6. bank accountမှ လငနွှုတယ်ပူခင််းစေစပ်ြင  ် လခ ်းလငဆွြ်ပခင််း 

Q7. လခ ်းလငပွြေ်ဆြ်ရေ် လပြလလ ျှော လြ်းမှု 

Q8. လပြျှောင််းလမဲှုရှ လ ကျှောင််းတငပ်ြသည  ် စျှောရွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်း 

Q9. န ိုငင် ပချှော်းသျှော်းမ ျှော်းအတကွ ် လဆျှောငရွ်ကလ်ြ်းမှု 

Q10. အပချှော်း 

 



Q1. လလ ျှောကလ် ျှောစျှောရွကစ်ျှောတမ််း 

 

Q1. လလ ျှောကလ် ျှောလ ေးပ ုံလ ေးနညေ်းက ုံလပပျှောပပလပေးပါ။ 

A1. Tokyo Council of Social WelfareWebsiteတငွပ်ြည ပ် ုံ 

ပြည န်ညေ်းနမူနျှောလ ေးသျှောေးထျှောေးပါသပြင  ်

ကကည ရ်ှုလပေးပါ န။် 

 

Q2. လ ျှောကလ်ျှောတ  စျှောအ တတ်ငွလ် ေးထျှောေးသည န်ျှောမညမ် ျှောေးလနပါသည။်(မ သျှောေးစုံနျှောမညပ်ြစလ်နပါသည)် 

A2. မ သျှောေးစုံ   နျှောမညပ်ြစ်လနပါက ထ ုံနျှောမညပ် ုံငရ် ငသ်ညလ်  ေးလင ွယ ူ

ထျှောေးသပူြစပ်ါသပြင ထ် ုံနျှောမညပ် ုံငရ် ငမ်  

လ ုံအပ်လသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ်ေးဆကလ်ကလ်ုံပ်လဆျှောငပ်ါ န။် 

 

Q3. လလ ျှောကလ် ျှောတင ်မည စ်ျှော ွကစ်ျှောတမ်ေးက ုံမ ျှောေးယငွေ်း 

လ ေးမ သျွှောေးပါသည။် 

A3. မ ျှောေးသျွှောေးလသျှောလန ျှောက ုံ မ ဉေးန စလ်ကကျှောငေ်းပြင ပ် စ်ကျှော ထ ုံလန ျှောမ အလပေါ်ဘကတ်ငွ ်အမ နက် ုံလ ေးပါ 

(ပပငဆ်ငထ်ျှောေးလကကျှောငေ်းတ ဆ ပ်တ ုံေးထုံစ ျှောမလ ုံပါ) 

 

Q4. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နက်ငေ်းလတွ ်ွင လ်လ ျှောကလ် ျှောအမ ျှောေးအပပျှောေးလ ျှောကရ်  လနတျှောကဘျှောလကကျှောင ပ်ါလ ။ 

A4. လငလွ  ေးယမူှုတစ် ုံ  ငေ်းစအီလ ုံကက်ငေ်းလတွ ်ွင လ်လ ျှောကလ် ျှောက ုံပ ုံ  လပေးပါသည။် 

အလ ေးလပေါ်အလသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မလ်  ေးလင)ွက ုံလ  ေးယထူျှောေး



ပါက ကငေ်းလတွ ်ွင လ်လ ျှောကလ် ျှော၂လစျှောငက် ုံ ပ ုံ  လပေးပါသည။် 

လငလွကကေးလ  ေးယမူှုတစ် ုံ  ငေ်းစတီ ုံငေ်းအတကွ ်

ကငေ်းလတွ ်ွင လ်လ ျှောကလ် ျှောက ုံလလ ျှောက ်နလ် ုံအပ်ပါသည။် 

 

Q5. လ ုံအပ်လသျှောစျှော ွကစ်ျှောတမ်ေးမ ျှောေးက ုံဘယလ်န ျှောသ ုံ   

လပေးပ ုံ   မ ျှောပါလ ။အ လကကေးလငကွုံနက် ပါသလျှောေး။ 

A5.  

မမ  ြို့နယရ် ုံ ေး 

①လနထ ုံငသ်အူလထျှောကအ်ထျှောေး 

②အ ွနက်ငေ်းလတွလ်ကကျှောငေ်းအလထျှောကအ်ထျှောေး（လ  ေးလင ွယမူည သ်・ူအ မ်လထျှောငဦ်ေးစီေး） 

 

လပေးပ ုံ   မည စ်ျှော ွကစ်ျှောတမ်ေး 

③လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်ပ ငေ်းလပြလလ ျှော လပေးမှုလလ ျှောကလ် ျှော 

 

※③က ၂လစျှောငရ်  ပါက ①န  ②လညေ်း၂လစျှောငလ် ုံအပ်ပါလ မ မ်ည(်တစ်လစျှောငက်မ တတ ူဆ ုံ င ်ပါတယ)် 

စညပ်ငသ်ျှောယျှောလ ေးအြွ ြို့လပေါ်မတူည၍် က ုံရ ုံနျှောဗ ုံငေ်း ပ်ကေူးစကလ် ျှောဂါအသစ်န င  ်

ပတသ်ကသ်ည လ်  ေးလငလွလ ျှောကလ် ျှောတငွအ်သ ုံေးပပ  မည  ် အလထျှောကအ်ထျှောေးစျှော ွကမ် ျှောေး၊①  ②

အ မ  ပြစသ်ည အ် ါလညေ်းရ  န ုံငပ်ါသည ်

③သညလ်ပေးပ ုံ  လပေးထျှောေးလသျှောလလ ျှောကလ် ျှောစျှော ွကမ် ျှောေးက ုံကကည ပ်ါ 



Q2. လေထ ိုငခ်ွေ်ကင််းလတွသ်ည  ် အလထျှောကအ်ထျှော်းစျှောရွက ်

 

Q1. လနထ ုံင ်နွက်ငေ်းလတွသ်ည  ်

အလထျှောကအ်ထျှောေးမညသ် ုံ   ယနူ ုံငပ်ါသလ ။ 

A1 ． Tokyo Council of Social 

WelfareWebsiteတငွလ်နထ ုံင ်ွနက်ငေ်းလတွသ်ည အ်လထျှောကအ်ထျှောေးစျှော ွကန်  ပတသ်တလ်သျှောဗီဒယီ ုံတ

ငထ်ျှောေးပါလသျှောလကကျှောင  ်ကကည ရ်ှုလပေးပါ န။် 

 

Q2. လနထ ုံင ်နွက်ငေ်းလတွသ်ည  ်

အလထျှောကအ်ထျှောေးယ ူ ငပ်ါသည။်ဝငလ်ငပွမျှောဏ 

လလ ျှောကထ်ျှောေးမှုမလုံပ်ထျှောေး လသေးပါ။ 

A2. မ မ လနထ ုံင ်ျှောလဒသရ   မမ  ြို့နယရ် ုံ ေး၏ အ ွနဌ်ျှောနသ ုံ   စ ုံစမ်ေးလမေးပမနေ်းပါ။ 

 

Q3. လနထ ုံင ်နွက်ငေ်းလတွသ်ည  ်

အလထျှောကအ်ထျှောေးက ုံရ ုံ ေး ွ တငွထ်ုံတယ်နူ ုံငပ်ါသလျှောေး။ 

A3. လလ ျှောကထ်ျှောေးမပီေးပါကရ ုံေး ွ တငွ ်ထုံတယ်နူ ုံငပ်ါသည။် 

မလလ ျှောကထ်ျှောေး လသေးပါကဌျှောန ွ ရ ုံ ေးတငွထ်ုံတယ် ူ/မ  

သညမ်မ  ြို့နယရ် ုံ ေးအလ ုံကက်ျွှောပ ျှောေးလသျှောလကကျှောင မ်မ  ြို့နယရ် ုံ ေးအ ွနဌ်ျှောနသ ုံ  ကက  တငလ်မေးပမနေ်းစ ုံစမ်ေးပါ 

 

Q4. ၂၀၂၁ ုံန စ်တငွလ်နထ ုံင ်နွလ်ဆျှောငထ်ျှောေး ပါက၂၀၂၂ ုံန စစ်ဉ၏အ ွနက်ငေ်းလတွသ်ည အ်လထျှောကအ်ထျှောေးက ုံ 



တငပ်ပ မညလ်ျှောေး။ 

A4. ၂၀၂၂ ုံန စ်အတကွ ်အ ွနက်ငေ်းလတွ ်ွင အ်လထျှောကအ်ထျှောေးက ုံ ထပ်လပေးပါ 

 

Q5.၂၀၂၂ ုံန စ်တငွလ်နထ ုံင ်နွလ်ဆျှောငထ်ျှောေး ပါက၂၀၂၁ ုံန စစ်ဉ၏အ ွနက်ငေ်းလတွသ်ည အ်လထျှောကအ်ထျှောေးက ုံ

တငပ်ပ မညလ်ျှောေး။ 

A5. ၂၀၂၁ ုံန စ်အတကွအ် ွနက်ငေ်းလတွ ်ွင အ်လထျှောကအ်ထျှောေးက ုံ ထပ်လပေးပါ။ 

 

Q6. လနထ ုံင ်နွက်ငေ်းလတွမ်လတွက် ုံ သ ရ  န ုံင ်နစ်စလ်ဆေးသည န်ညေ်းလမ်ေးက ုံလပပျှောပပ 

လပေးပါ။ 

A6.Tokyo Council of Social 

WelfareWebsiteတငွလ်နထ ုံင ်ွန/်ကငေ်းလတွသ်ည အ်လထျှောကအ်ထျှောေးစျှော ွကန်  ပတသ်တလ်သျှောဗီဒယီ ုံ

တငထ်ျှောေးပါလသျှောလကကျှောင  ်ကကည ရ်ှု မပီေးလနျှောကမ်မ  ြို့နယရ် ုံ ေးအ ွနဌ်ျှောနတငွထ်ုံတယ်ပူါ။ 



Q3. လခ ်းလင ွ

 

Q1. အလထလွထလွထျှောကပ်  လငလွနျှောကတ်စ်ကက မလ်  ေးယ ူ

ပ ငေ်းသညဘ်ယလ်တျှော အထ ပါလ ။ 

A1．လနျှောကတ်စ်ကက မလ်  ေးလငလွလ ျှောကထ်ျှောေးပ ငေ်းသည် ၂၀၂၂ ုံန စ်ဒဇီငဘ်ျှောလကုံနတ်ငွမ်ပီေးဆ ုံေးသျွှောေးမပီေးပြစ်သည။် 

 

Q2. အပ ျှောေးစီ ငစ်ုံတငွအ်လျှောေးတလူ  ေးလငရွ  ၍တ ုံက   သ ုံ   

လပပျှောငေ်းလရ ြို့ မပီေးပပနလ်ညလ်  ေးလငလွလ ျှောက ်

ထျှောေး န ်ပြစ်န ုံငပ်ါသလျှောေး။ 

A2.လနျှောကတ်စက်က မ်လ  ေးလငလွလ ျှောကထ်ျှောေးပ ငေ်းသည။် 

မပီေးဆ ုံေးသျွှောေးမပီေးပြစ်သည။်အလ ေးလပေါ်အလသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မ်

လ  ေးလင)ွသည၂်၀၂၂ ုံန စမ်တလ်၃၁ ကလ်န  အထ လလ ျှောကထ်ျှောေးန ုံငပ်ါသည။်သ ုံ  လသျ်ှောမတညူလီသျှောမမ  ြို့နယ်

မ ျှောေးတငွတ်ညူလီသျှောလလ ျှောကထ်ျှောေးမှုပပ လုံပ်ထျှောေးသညပ်ြစလ်စ 

သ ုံေးစွ  ွင  ်မညမ်ဟုံတပ်ါ။မ မ လနထ ုံင ်ျှောမမ  ြို့ တငွလ်မေးပမနေ်းစ ုံစမေ်းန ုံငပ်ါသည။် 

 

Q3. အလသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင ွ

အထေူးလ  ေးယပူ ငေ်းတငွအ်တ ုံေးလပေး မ ျှောပါလျှောေး။ 

A3.အတ ုံေးမရ  ပါ။သ ုံ  လသျ်ှောလငလွ  ေးလပေးပ ငေ်းသတမ် တက်ျှောလလက ျ်ှောလနွပ်ါက 

မလပေးလ   လသေးလသျှောလငပွမျှောဏ   ၃%ပြစ်လသျှော  ကလ်နွအ်တ ုံေးလပေးလ   နလ် ုံပါသည။် 

 



Q4. အလ ေးလပေါ်အလသေးစျှောေးလ  ေးယလူငလွ  ေးယမူပီေးလနျှောက ်

ကျွှောရ ငေ်းလ ုံကပ်ါကတြနထ်ပ် ၍လ  ေးလင ွယ ူ

န ုံငပ်ါသလျှောေး။ 

A4.ကျွှောရ ငေ်းမပီေးလနျှောက ် အ မလ်ထျှောငအ်သေီးသေီးတငွ ်

က ုံရ ုံနျှောလကကျှောင ဝ်ငလ်ငလွလ ျှော နညေ်းသျွှောေးပ ငေ်းရ  ပါက(ပထမအကက မလ်  ေးလင ွယပူ ငေ်း)လလ ျှောကထ်ျှောေးန ုံင်

ပါသည။် 

 

Q5. အျှောမ  လပေးမည သ်လူ ုံအပ်ပါသလျှောေး။ 

A5. မလ ုံအပ်ပါ။ 



Q4. လခ ်းလငပွြေ်ဆြ်ပခင််း 

 

Q1. အလ ေးလပေါ်အလသေးစျှောေးလ  ေးယလူငစွသည အ်ထေူး 

လ  ေးလင၏ွshoukan ဆ ုံတျှောဘျှောက ုံဆ ုံလ ုံပါသလ ။ 

A1.'shokanဆ ုံသညမ် ျှောလ  ေးလငပွပနဆ်ပ်ပ ငေ်းက ုံဆ ုံလ ုံပါသည။်အကယ၍် 

က ုံရ ုံနျှောဗ ုံငေ်း ပ်စ်အသစ၏်သကလ် ျှောကမ်ှုလကကျှောင လ်နထ ုံငစ်ျှောေးလသျှောကစ်  တအ် ကအ်  ရ  မပီေး 

အလ ေးလပေါ်သ ုံေးစွ  နအ်လသေးစျှောေးလ  ေးယလူင ွ က  သ ုံ  လသျှော 

အထေူးလ  ေးလငကွ ုံလ  ေးယထူျှောေးမပီေးလ  ေးလငပွပနဆ်ပ်ပ ငေ်းလပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းလ ုံအပ်  ကမ် ျှောေးန င  ်

မပပည မ်ပီါက လ  ေးလငကွ ုံ ပပနဆ်ပ် န ်လ ုံအပ်ပါသည။် 

 

Q2. ကျွနလ်တျ်ှောသညလ်  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော  

လပေးပ ငေ်းတငွအ်က   ေးမဝငပ်ါ။လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်  

မည က်ျှောလဘယလ်တျှော စတငမ် ျှောပါလ ။ 

A2.၂၀၂၂ ုံန စ်ဒဇီငဘ်ျှောလကုံနတ်ငွမ်ပီေးဆ ုံေးသျွှောေးမပီေးပြစသ်ည အ်လသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လငွ

(ပထမအကက မလ်  ေးလင)ွသည ်၂၀၂၃ ုံန စဇ်နန်ဝါ ီလတငွပ်ပနလ်ညစ်တငပ်ါမည။် 

ထ ုံ  လနျှောကပ် ုံငေ်းတငွ ်

လငလွ  မပီေးစီေးသည အ်လ ေးလပေါ်သ ုံေးစွ  နလ်  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မ်လ  ေးလင)ွသ

ည ်လငလွ  ပ ငေ်းမပီေးလပမျှောကသ်ည လ်၏လနျှောကလ်မ စ၍၁န စလ်က ျ်ှောလနွသ်ည လ်နျှောကတ်ငွစ်တငပ်ါမည။် 

 



Q3. အလသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင ွ

န စမ်   ေးလ ုံေးလ  ေးယထူျှောေးပါသည။်လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် န ်

လပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းတငွအ်က   ေးမဝင   ပါကန စမ်   ေးလ ုံေး 

ပပနဆ်ပ် မ ျှောပါလျှောေး။ 

A3. န စမ်   ေးလ ုံေးပပနဆ်ပ် နလ် ုံအပ်ပါသည။် 

 

Q4. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် မညမ် ျှောအျှောေးလ ုံေးစုံလပါငေ်းမပီေး 

(လ  ေးလင၄ွမ   ေး)တမပ  ငတ်ညေ်းစတငမ် ျှောပါလျှောေး 

A4.  

အလသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မ်လ  ေးလင)ွသည ်

သည၂်၂၀၂၃ ုံန စဇ်နန်ဝါ ီလမ အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွကျှောလတ ုံေးပမြှင ပ် ငေ်း)သည ်

၂၀၂၄ ုံန စဇ်နန်ဝါ ီလမ ပြစမ်ပီေးအလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွလနျှောကတ်စ်ကက မ်လ  ေးယပူ ငေ်း)သည၂်၀၂၅ ုံန စ်

ဇနန်ဝါ လီမ စတင၍်(ပပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းမ    ပါက)ပပနဆ်ပ်လပေး မညပ်ြစပ်ါသည။် 

※၂၀၂၂ ုံန စဇ်နန်ဝါ ီလလနျှောကပ် ုံငေ်းတငွ ်

လငလွ  ပ ငေ်းမပီေးလပမျှောကသ်ျွှောေးလသျှောအလသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မ်လ  ေး

လင)ွသည ်လငလွ  ပ ငေ်းမပီေးလပမျှောကသ်ည လ်၏လနျှောကလ်မ ၁န စလ်က ျ်ှောလနွသ်ည လ်နျှောကတ်ငွစ်တငပ်ါမည။် 

 

Q5. ပပနဆ်ပ် မည က်ျှောလက ုံ က ုံယတ် ုံငသ်တမ် တ၍် န ုံငပ်ါသလျှောေး။ 

A5.လငလွ  ေးယမူပီေးလနျှောကဆ် ုံငေ်းင  ကျှောလအတငွေ်းပြစပ်ါက ဤစနစက်သတမ် တထ်ျှောေးသည  ်



လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် မည က်ျှောလအတငွေ်းတငွ ်  ကသ်တမ် တန် ုံငလ်သျ်ှောလညေ်း၊ ပပနဆ်ပ် မည အ်   နတ်ငွ ်

ပပနဆ်ပ် မည က်ျှောလက ုံလပပျှောငေ်းလ ုံ  မ ပါ။ 

 

Q6. လငပွမျှောဏလပပျှောငေ်းလ ၍(လငလွလ ျှော မပီေး သ ုံ  မဟုံတ ်တ ုံေးမပီေး) ပပန ဆပ်လ ုံ   န ုံငပ်ါသလျှောေး။ 

A6. အလပ   အျှောေးပြင လ်တျှော  လငပွမျှောဏလလ ျှော ၍ဆပ်လ ုံ  မ ပါ။ လငပွမျှောဏတ ုံေးမပီေးဆပ်လ ုံ   န ုံငပ်ါသည။် 

 

Q7. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် မည က်ျှောလဘယလ်တျှော စမ ျှောပါလ ။ 

A7.  

အလ ေးလပေါ်သ ုံေးစွ  နလ်  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မလ်  ေးလင)ွသည ်

သည၂်၂၀၂၃ ုံန စဇ်နန်ဝါ ီလမ အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွကျှောလတ ုံေးပမြှင ပ် ငေ်း)သည ်

၂၀၂၄ ုံန စဇ်နန်ဝါ ီလမ ပြစမ်ပီေးအလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွလနျှောကတ်စ်ကက မ်လ  ေးယပူ ငေ်း)သည၂်၀၂၅ ုံန စ်

ဇနန်ဝါ လီမ စတင၍်(ပပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းမ    ပါက)ပပနဆ်ပ်လပေး မညပ်ြစပ်ါသည။် 

※၂၀၂၂ ုံန စဇ်နန်ဝါ ီလလနျှောကပ် ုံငေ်းတငွ ်

လငလွ  ပ ငေ်းမပီေးလပမျှောကသ်ျွှောေးလသျှောလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မ်လ  ေးလင)ွသည ်

လငလွ  ပ ငေ်းမပီေးလပမျှောကသ်ည လ်   လနျှောကလ်မ လနျှောက၁်န စ်ပပည လ်နွသ်ည လ်နျှောကတ်ငွစ်တငပ်ါမည။် 



Q5. ဆ ိုင််းင  ကျှောလ 

 

Q1. ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလဆ ုံတျှောဘျှောက ုံလပပျှောတျှောပါလ ။ 

A1．လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် မည က်ျှောလမတ ုံင ်င ်

ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလက ုံဆ ုံလ ုံပ ငေ်းပြစသ်ည။် 

 

Q2. ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလတ ုံေးပမြှင ပ် ငေ်းန င ပ်တသ်တ၍် 

အလသေးစ တလ်ပပျှောပပလပေးပါ။ 

A2. ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလတ ုံေးပမြှင ပ် ငေ်းအက   ေးဝငသ်မူ ျှောေးက ုံ အလကကျှောငေ်းကကျှောေးလပေးပါမည။် 

・အလ ေးလပေါ်သ ုံေးစွ  နအ်လသေးစျှောေးလ  ေးယလူင ွ

၂၀၂၂ ုံန စ်ဒဇီငဘ်ျှောလမတ ုံင ်ငအ်ထ  

ပပနဆ်ပ် နက်ျှောလစတငသ်ညဟ်ုံသတမ် တထ်ျှောေး   သည လ်  ေးလငနွ င စ်ပ်လ ဉေး၍ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလက ုံ၂၀၂၂ ုံ

န စဒ်ဇီငဘ်ျှောလကုံနအ်ထ တ ုံေးပမြှင ထ်ျှောေးသည။် 

・အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မလ်  ေးလင)ွ 

၂၀၂၂ ုံန စ်ဒဇီငဘ်ျှောလမတ ုံင ်ငအ်ထ  

ပပနဆ်ပ် နက်ျှောလစတငသ်ညဟ်ုံသတမ် တထ်ျှောေး   သည လ်  ေးလငနွ င စ်ပ်လ ဉေး၍ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလက ုံ၂၀၂၂ ုံ

န စဒ်ဇီငဘ်ျှောလကုံနအ်ထ တ ုံေးပမြှင ထ်ျှောေးသည။်

（၂၀၂၃ ုံန စဇ်နန်ဝါ လီမ စတင၍်ပပနဆ်ပ်လပေး မညပ်ြစပ်ါသည။်） 

・အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွကျှောလတ ုံေးပမြှင ပ် ငေ်း) 



ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလက ုံ၂၀၂၃ ုံန စဒ်ဇီငဘ်ျှောလကုံနအ်ထ တ ုံေးပမြှင ထ်ျှောေးသည။်

（၂၀၂၄ ုံန စဇ်နန်ဝါ လီမ စတင၍်ပပနဆ်ပ်လပေး မညပ်ြစပ်ါသည။်） 

・အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွလနျှောကတ်စ်ကက မ်လ  ေးယပူ ငေ်း) 

ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလက ုံ၂၀၂၄ ုံန စဒ်ဇီငဘ်ျှောလကုံနအ်ထ တ ုံေးပမြှင ထ်ျှောေးသည။်

（၂၀၂၅ ုံန စဇ်နန်ဝါ ီလမ စတင၍်ပပနဆ်ပ်လပေး မညပ်ြစပ်ါသည။်） 



Q6. bank accountမှ လငနွှုတယ်ပူခင််းစေစပ်ြင  ် လခ ်းလငဆွြ်ပခင််း 

 

Q1. ကျှောယက ရ ငမ်ဟုံတလ်သျှောbank account မ  လငနွှုတယ်ပူ ငေ်းစနစ်ပြင လ်  ေးလငဆွပ်ပ ငေ်း 

လုံပ်လ ုံ   န ုံငပ်ါသလျှောေး။ 

A1．သတမ် တထ်ျှောေး  ကအ် လ  ေးလင ွယသူနူျှောမညပ်ြင b်ank account မ  နှုတယ်ပူါမည။် 

 

Q2. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နအ်တကွb်ank account က ုံမညသ် ုံ  စျှော ငေ်းသငွေ်းထျှောေး ပါမညလ် ။ 

A2.Website တငွစ်ျှော ငေ်းသငွေ်းမှုပပ လုံပ်ပါ။ Website 

အသ ုံေးပပ ၍မ ပါကလငစွုံဘဏစ်ျှောအုံပ်လ လ ယမ်ှုလတျှောငေ်းဆ ုံလ ျှောက ုံပပ လုံပ်မပီေးတငလ်ပေးပါ။ 

 

Q3. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ငပွြတယ်မူည လ်န  တငွ ်

bank account ထ တငွလ်ငမွရ     ပါ။ဘယလ် ုံပြစမ်ညန်ညေ်း။ 

A3.ဘဏစ်ျှောအုံပ်မ လငပွြတယ်မူှုမ    ပါကconvenient 

storeဆ ုံငတ်ငွလ်ငလွ   မည စ်ျှော ွကက် ုံပ ုံ  လပေးမ ျှောပြစပ်ါသပြင ထ် ုံစျှော ွကပ်ြင လ်ငလွပေးလ  လပေးပါ န။် 

 

Q4. bank accountမ လငနွှုတယ်ပူ ငေ်းစနစ်ပြင  ်

လ  ေးလငဆွပ်လ ုံ   န ုံငလ်သျှောဘဏက် ုံလပပျှောပပလပေးပါ။ အငတ်ျှောနကဘ်ဏန် င န် ုံငင် ပ ျှောေးဘဏမ် ပပနဆ်ပ်လင ွ

နှုတယ်ပူ ငေ်းပြင လ်ပေးလ  ပ ငေ်းပပ လုံပ်လ ုံ   ပါသလျှောေး။ 

A4. အသ ုံေးပပ န ုံငလ်သျှောဘဏl်ist က ုံကကည လ်ပေး 

ပါ န။်လ  ေးလငဆွပ် နန် ုံငင် ပ ျှောေးဘဏမ် လင ွ



နှုတယ်ပူ ငေ်းစနစ်အသ ုံေးပပ ၍မ န ုံငပ်ါ။ 

 

Q5. ၂၀၂၀ ုံန စ် န  တ်ငွလ်  ေးလငယွ ူနလ်လ ျှောကလ် ျှောတင ်

ပ ငေ်းပပ လုံပ်၍တ   နတ်ညေ်းမ ျှောလ  ေးလငပွပနဆ်ပ် န ်

bank account က ုံsetting ပပ လုံပ်   ပါက ဘယလ် ုံပြစမ် ျှောပါလ ။ 

A5. 

လငသွငွေ်း မည ဘ်ဏအ်လကျှောင လ်ပပျှောငေ်းလ သျွှောေးသညပ်ြစလ်သျှောလကကျှောင လ်ငပွြတယ်၍ူ န ုံငလ်သျှောဘဏအ်

လကျှောင က် ုံလနျှောကတ်စ်ကက မ်setting ပပ လုံပ် နလ် ုံအပ်ပါသည။် 

 

Q6. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် မည လ်စဉလငပွြတယ်မူည  ်ကဘ်ယလ်တျှော ပါလ ။ 

A6.လစဉ၂၇ ကလ်န  တငွ ်

လငပွြတပ်ါမည။်(၂၇ ကလ်န  သညစ်လန၊တနဂဂလနနွ င အ်မ ျှောေးပပညသ်ရူ ုံ ေးပ တ ်ကပ်ြစ်ပါက 

လနျှောကတ်စ် ကပ်ြစ်လသျှောရ ုံ ေးြငွ  ်ကလ်န  တငွလ်ငပွြတပ်ါမည။် 

 



Q7. လခ ်းလငပွြေ်ဆြ်ရေ် လပြလလ ျှော လြ်းမှု 

 

Q1. ဘယလ် ုံလုံပ်လ ငလ်  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုတငွအ်က   ေးဝငပ်ါမလ ။ 

A1.လ  ေးလငအွမ   ေးအစျှောေးအလ ုံကလ်ငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းက ုံလလ ျှောကထ်ျှောေးန ုံငသ်ည က်ျှောလမတညူပီါ

။အလသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မ်လ  ေးလင)ွသည ်

၂၀၂၁ ုံန စ်န င ၂်၀၂၂ ုံန စ်တငွလ်နထ ုံင ်ွနက်ငေ်းလတွသ်ည အ်လထျှောကအ်ထျှောေးတငွ(်တစဦ်ေး  ငေ်းလငပွမျှောဏ,

ဝငလ်ငပွမျှောဏန စမ်   ေးလ ုံေး) 

လ  ေးလင ွယ ူနလ်လ ျှောကထ်ျှောေးသအူ မလ်ထျှောငဦ်ေးစီေးနျှောမညပ်ြစလ်နပါကလ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပမူှု

တငွအ်က   ေးဝငပ်ါသည။် 

 

Q2. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှု 

လလ ျှောကလ် ျှောတင ်  ပါသည။်ဘယလ်တျှော အလပြသ  မ ျှောပါလ ။ 

A2. ၂၀၂၂ ုံန စစ်ကတ်ငဘ်ျှောလလနျှောကပ် ုံငေ်းတငွစ်ျှောတ ုံကပ်ြင လ်ပေးပ ုံ  ပါမည။် 

 

Q3. လ  ေးလငလွ  ေးသလူသဆ ုံေးသျွှောေးပါကပပနဆ်ပ် န ်

လပြလလ ျှော လပေးမှုတငွအ်က   ေးဝငပ်ါသလျှောေး။ 

A3. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးသည အ်  ကမ် ျှောေးန င  က ုံကည်လီသျှောလကကျှောင လ်ကဝ်ယရ်   

လသျှောစျှောအ တတ်ငွT်okurei kashitsuke office centerစျှောတ ုံကန် ပါတ(်119-0213) , (Tokurei 

kashitsuke office centerသ ုံ   ) က  သ ုံ   လ ေးသျှောေး၍(လ ပ်စျှောလ ေး နမ်လ ုံပါ) 



အလမွဆက ် သမူ လပေးပ ုံ  ပါ။လ  ေးလင ွယသူ ူ

လသဆ ုံေးလကကျှောငေ်းစျှောန င တ်ကလွသဆ ုံေးသည  ်

အလထျှောကအ်ထျှောေးစျှော ွကစ်ျှောတမ်ေး(ဥပမျှောလသဆ ုံေးလကကျှောငေ်းအလထျှောကအ်ထျှောေးစျှောမ တတ ူန င လ်နထ ုံငသ်အူ

လထျှောကအ်ထျှောေး)က ုံအတထူည သ်ငွေ်း၍ပ ုံ  လပေးပါ န။်အလပ အလနလပပျှောငေ်းလ လကကျှောငေ်းအလကကျှောငေ်းကကျှောေးစျှော

သညT်okyo Council of Social WelfareWebsite 

တငွd်ownload  ယနူ ုံငပ်ါသည။်သ ုံ  လသျ်ှောလသဆ ုံေးမပီေးလနျှောကတ်ငွလ်  ပ ုံ  လပေးလ ုံကသ်ည လ်  ေးလငကွလတျှော  

ပပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုမရ  ပါ။ 

 

Q4. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှု 

လလ ျှောကလ် ျှောတငပ် ငေ်းသည ်ဘယလ်တျှော အထ ပါလ ။ 

A4. ၂၀၂၂ ုံန စ၏်လလ ျှောကလ် ျှောသည၂်၀၂၂ ုံန စ်ဩဂုံတလ်အထ (စျှောတ ုံကတ် ဆ ပ်တ ုံေးသကတ်မ်ေး)ပြစပ်ါမည။် 

 

Q5. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှု 

လလ ျှောကလ် ျှောတင ်မည က်ျှောလမမ ီဘေူးဟုံထငပ်ါသည။်ဘယလ် ုံလုံပ် ပါမလ ။ 

A5.လလ ျှောကလ် ျှောတင ်မည က်ျှောလကုံနဆ် ုံေး က(်၂၀၂၂ ုံန စ်ဩဂုံတလ်၃၁ ကလ်န  )လနျှောကပ် ုံငေ်းတငွ ်

လလ ျှောကလ် ျှောလက ် မညမ်ဟုံတပ်ါ။ 

 

Q6.အ ွနက်ငေ်းလတွ ်ွင  ်ပါကလ  ေးလငအွျှောေးလ ုံေး(လ  ေးလင၄ွမ   ေးလ ုံေး)ပပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုတငွအ်က   ေးဝင်

ပါသလျှောေး။ 



A6. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းစ ီင ်

ဆ ုံေးပြတမ်ှုသညလ်  ေးလငတွစ ်ုံ  ငေ်းစီအတကွပ်ပ လုံပ်ပါမည။်အလသေးစျှောေးလ  ေးလငနွ င တ်ကအွလထလွထွ

လထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မ်)သည၂်၀၂၂ ုံန စစ်ဉတငွပ်ြစ်မပီေး၊အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွကျှောလတ ုံေးပမြှင ်

ပ ငေ်း)သည၂်၀၂၃ ုံန စစ်ဉ၊အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွလနျှောကတ်စ ်

ကက မ်လ  ေးယပူ ငေ်း)သည၂်၀၂၄ ုံန စစ်ဉတငွ ်

ပြစပ်ါသည။် 

 

Q7. လနထ ုံငစ်ျှောေးလသျှောကမ်ှုသကသ်ျှောလ  ျှောင ်  လ ေးက ုံ 

လလ ျှောကထ်ျှောေးမပီေးလက ်  ယလူနပါသည။်လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုတငွအ်က   ေးဝငပ်ါသလျှောေး။ 

A7.လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်မှုစတငမ်ပီေးလနျှောကပ် ုံငေ်းတငွလ်နထ ုံငစ်ျှောေးလသျှောကမ်ှုသကသ်ျှောလ  ျှောင ်  လ ေး  ယသူည အ် ါတွ

င ်လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုတငွအ်က   ေးဝငပ်ါသည။် 

 

Q8. လနထ ုံငသ်အူလထျှောကအ်ထျှောေးတငွ ် ွ ထကွလ် ုံကပ်ါကဘယလ် ုံပြစသ်ျွှောေးမလ ။(လ ပ်စျှော 

လပပျှောငေ်းလ ပ ငေ်းမရ  လသျ်ှောလညေ်းတစဦ်ေးတညေ်းလနထ ုံငသ်ည အ် မလ်ထျှောငစ်ုံသ ုံ  လပပျှောငေ်းလ သညအ်စရ  သပြင )် 

A8. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်ပ ငေ်းလပြလလ ျှော မှု ယနူ ုံင ်နအ်တကွအ် မ်လထျှောငစ်ုံမ ပယထ်ုံတမ်ှု 

ပပ လုံပ်   ပါက လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုအ  ကမ် ျှောေးန င က် ုံကည်မီညမ်ဟုံတပ်ါ။ 

 

Q9.လလ ျှောကထ်ျှောေးသည အ်   နန် င လ်  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုလလ ျှောကထ်ျှောေးသည အ်   နတ်ငွ ်

အ မလ်ထျှောငဦ်ေးစီေးအလပပျှောငေ်းအလ ရ  သည အ် ါတငွ ်ဘယလ် ုံပြစ်န ုံငပ်ါသလ ။ 



A9.လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်ပ ငေ်းလပြလလ ျှော မှု ယနူ ုံင ်နအ်တကွအ် မလ်ထျှောငဦ်ေးစီေးက ုံလပပျှောငေ်းလ လ ုံကပ်ါကလ  ေးလငပွပန်

ဆပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုအ  ကမ် ျှောေးန င က် ုံကည်မီညမ်ဟုံတပ်ါ။ 

 

Q10.၂၀၂၁ ုံန စစ်ကတ်ငဘ်ျှောလလနျှောကပ် ုံငေ်းတငွအ်လသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လငလွ  ေးယ ူ  

သသူညလ်  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုလလ ျှောကလ် ျှောက ုံဘယလ်တျှော လလ ျှောကထ်ျှောေး မ ျှောပါလ ။ 

A10. လလ ျှောကလ် ျှောလက ် ကျှောလသည၂်၀၂၂ ုံန စဩ်ဂုံတလ်အထ (စျှောတ ုံကတ် ဆ ပ်တ ုံေး 

သကတ်မ်ေးအတငွေ်း)ပြစပ်ါသည။်လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်ပ ငေ်းလပြလလ ျှော လပေး နလ်လ ျှောကလ် ျှောတငပ် ငေ်းအလကကျှော

ငေ်းကကျှောေးစျှောလပေးပ ုံ  ပ ငေ်းက ုံ၂၀၂၂ ုံန စ်ဧမပီလလနျှောကပ် ုံငေ်းတငွ ်

လပေးပ ုံ   န ်ည ွ်ယထ်ျှောေးပါသည။် 

 

Q11. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုလလ ျှောကလ် ျှော 

လလ ျှောကထ်ျှောေးမှုသညဘ်ယလ်တျှော အထ ပါလ ။ 

A11. ၂၀၂၂ ုံန စ်ဩဂုံတလ်၃၁ ကလ်န  အထ ပြစသ်ည။် 

 

Q12. ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလအလတျှောအတငွေ်းလဒဝါလ ီ လ ုံက ်ပါက ဘယလ် ုံပြစသ်ျွှောေးမ ျှောပါလ ။ 

A12.လဒဝါလ ီ လကကျှောငေ်းသတမ် တမ်ှု   ပါကလဒဝါလ ီ သည စ်ျှော ွကစ်ျှောတမ်ေးပပငဆ်ငမ်ှုစတငမ်ပီေးလနျှောကတ်ငွ်

လ  ေးလင၊ွအ ွန၊်ဒဏလ်ငအွစရ  သညတ် ုံ  က ုံ  ပ်လ ပ်၍အလ ကေးပပနဆ်ပ် နလ် ုံအပ်ပါသည။် 

 

Q13. ကျွနလ်တျ်ှောသညလ်  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော  

လပေးပ ငေ်းတငွအ်က   ေးဝငပ်ါသလျှောေး။ 



A13.၂၀၂၂ ုံန စ်တငွလ်  ေးလငပွပနဆ်ပ်ပ ငေ်းလပြလလ ျှော မှုလလ ျှောကလ် ျှောတငလ် ုံ   န ုံငသ်ညမ် ျှောအလ ေးလပေါ်သ ုံေးစွ  နအ်

လသေးစျှောေးလ  ေးယလူငနွ င အ်လထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မ်လ  ေးလင)ွပြစပ်ါသည။်၂၀၂၁ ုံန စစ်ဉသ ုံ  မ

ဟုံတ၂်၀၂၂ ုံန စစ်ဉတငွလ်  ေးလင ွယသူ၊ူလ  ေးလင ွယသူ၏ူအ မလ်ထျှောငဦ်ေးစီေးန စဦ်ေးစလ ုံေးသည(်သတမ် တ်

ထျှောေးလသျှောလနထ ုံင ်နွပ်မျှောဏ,ဝငလ်ငပွမျှောဏန စမ်   ေးလ ုံေးအ နွက်ငေ်းလတွ ်ွင  ်ရ  ပါက) 

လပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းအ  ကန်  က ုံကည်ပီါသည။် 

 

Q14. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုလလ ျှောကလ် ျှော 

လလ ျှောကထ်ျှောေးမှုမညသ် ုံ  လုံပ်လဆျှောင ်ပါမလ ။ 

A14.လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်မှုမစတင ်င(်ဆ ုံငေ်းင  ကျှောလအလတျှောအတငွေ်း)အထေူးလ  ေးလငဌွျှောနမ  

လ  ေးလင ွယသူထူ တ ုံကရ် ုံကလ်မ်ေးည န ် ကစ်ျှောလပေးပ ုံ  ပါမည။် 

အဆ ုံပါစျှောလ ျှောကရ်  မပီေးလနျှောကလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုလလ ျှောကလ် ျှောတငမ်ညဆ် ုံပါကလအျှောကပ်ါစျှော ွကမ် ျှောေးထပ်

 နလ် ုံအပ်ပါသည။် 

 ・လပြလလ ျှော မှု ယ ူနလ်လ ျှောကလ် ျှောစျှော ွက ်

・ （လငလွ  ေးသ）ူသ ုံ  မဟုံတ（်လငလွ  ေးသ）ူန င （်အ မ်လထျှောငဦ်ေးစီေး）

၏အ ွနက်ငေ်းလတွလ်ကကျှောငေ်းအလထျှောကအ်ထျှောေးစျှော ွက ်

・အ မ်လထျှောငစ်ုံတငွပ်ါဝငသ်အူျှောေးလ ုံေး၏ 

လနထ ုံငလ်ကကျှောငေ်းအလထျှောကအ်ထျှောေး 

 

Q15. ဘျှောလကကျှောင လ်  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော  



လပေးပ ငေ်းတငွအ်က   ေးမဝငတ်ျှောပါလ ။ 

A15.လ  ေးလင ွယသူသူ ုံ  မဟုံတထ် ုံသ၏ူအ မ်လထျှောငဦ်ေးစီေးသည ် အ ွနလ်ဆျှောင ်သည သ်ပူြစလ်နပါက 

လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော မှုတငွအ်က   ေးမဝငပ်ါ။(လနထ ုံင ်နွလ်ဆျှောငလ်န  

လသျှောလကကျှောင ပ်ြစပ်ါသည)် 

 

Q16.လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းတငွအ်က   ေးဝငသ်လျှောေးဆ ုံတျှောဘယလ် ုံကကည  ်မလ နျှောေးမလည်

ပါဘေူး။ 

(စီ ငဆ် ုံေးပြတမ်ှုတငွအ်က   ေးဝငသ်ည အ် ွနလ်ကျှောက ် ပ ငေ်းသတမ် တ ် က်) 

A16.  

①အလ ေးလပေါ်သ ုံေးစွ  နအ်လသေးစျှောေးလ  ေးယလူင ွ

②

အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွပထမအကက မ်လ  ေးလင)ွသည၂်၀၂၁ ုံန စစ်ဉ၊၂၀၂၂ ုံန စစ်ဉတငွလ်  ေးလင ွယသူ၊ူ

လ  ေးလင ွယသူ၏ူအ မ်လထျှောငဦ်ေးစီေးန စဦ်ေးစလ ုံေးသည ်

(တစ်ဦေး  ငေ်းလငပွမျှောဏ,ဝငလ်ငပွမျှောဏန စမ်   ေးလ ုံေးအ ွနက်ငေ်းလတွ ်ွင  ်ရ  ပါက) 

လပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းအ  ကန်  က ုံကည်ပီါသည။် 

③အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွကျှောလတ ုံေးပမြှင ပ် ငေ်း) 

လ  ေးလင ွယသူ၊ူလ  ေးလင ွယသူ၏ူအ မလ်ထျှောငဦ်ေးစီေးန စဦ်ေးစလ ုံေးသည၂်၀၂၃ ုံန စစ်ဉတငွ(်သတမ် တထ်ျှောေး

လသျှောလနထ ုံင ်နွပ်မျှောဏ,ဝငလ်ငပွမျှောဏန စမ်   ေးလ ုံေးအ ွန ်

ကငေ်းလတွ ်ွင  ်ရ  ပါက)လပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းအ  ကန်  က ုံကည်ပီါသည။် 



④အလထလွထလွထျှောကပ်  လင(ွလနျှောကတ်စ်ကက မ်လ  ေးယပူ ငေ်း) 

လ  ေးလင ွယသူ၊ူလ  ေးလင ွယသူ၏ူအ မလ်ထျှောငဦ်ေးစီေးန စဦ်ေးစလ ုံေးသည၂်၀၂၄ ုံန စစ်ဉတငွ(်သတမ် တထ်ျှောေး

လသျှောလနထ ုံင ်နွပ်မျှောဏ,ဝငလ်ငပွမျှောဏန စမ်   ေးလ ုံေးအ ွန ်

ကငေ်းလတွ ်ွင  ်ရ  ပါက)လပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းအ  ကန်  က ုံကည်ပီါသည။် 

 

Q17. ဘယလ်တျှော လပြလလ ျှော လပေးမှု မ ျှောပါလ ။ 

A17.၂၀၂၂ ုံန စစ်ကတ်ငဘ်ျှောလ န  တ်ငွလ်  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှု မ က ုံ 

လပြလလ ျှော မှုလက ် လကကျှောငေ်း(သ ုံ   လကမ်  လကကျှောငေ်း) အသ လပေးစျှောလပေးပ ုံ  ပါမည။် 

 

Q18. လပြလလ ျှော လပေးမှုမ    ပါကဘယလ် ုံလုံပ် မ ျှောပါလ ။ 

A18. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်မှုလုံပ်လဆျှောင ်နလ် ုံအပ်ပါသည။်လငစွုံဘဏစ်ျှောအုံပ်လ လ ယမ်ှု 

လတျှောငေ်းဆ ုံလ ျှောပြင  ်လငပွြတယ်လူ ုံ   န ုံငမ်ည ဘ်ဏအ်လကျှောင က် ုံတငပ်ပလပေးပါ။ 

 

Q19.လ  ေးလငလွ  ေးင ျှောေးစဉကအပ ျှောေးအ မ်လထျှောငစ်ုံပြစ ်  လသျ်ှောလညေ်း၊လကထ်ပ်မ တပ် ုံတငပ် ငေ်းစသညတ် ုံ  လကကျှော

င  ်

အ မလ်ထျှောငစ်ုံအလပ အလနအလပပျှောငေ်းအလ ပြစ်ကျှော လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်   နတ်ငွအ် မ်လထျှောငဦ်ေးစီေးပြစသ်ျွှောေး 

လသျှောအ ါလ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုတငွ ်

အက   ေးဝငပ်ါသလျှောေး။ 

A19.လ  ေးလင ွယသူ၏ူလနထ ုံင ်ွနသ်ညအ်လနွက်ငေ်းလတွ ်ွင  ်ထျှောေးပါက 



လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုတငွအ်က   ေးဝငပ်ါသည။်အ မ်လထျှောငဦ်ေးစီေး၏စတငလ်နထ ုံငသ်ည  ်က်

စွ လ ေးသျှောေးထျှောေးသည လ်နထ ုံငလ်ကကျှောငေ်းအလထျှောကအ်ထျှောေးက ုံတငပ်ပ နလ် ုံအပ်ပါသည။် 

 

Q20. က ုံရ ုံနျှောဗ ုံငေ်း ပ်စပ် ုံေးကေူးစက ်  ပါသပြင လ်  ေးလင ွ

ပပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးလစ  ငပ်ါသည။် 

A20.လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုန င က် ုံကည်လီသျှောအ  ကအ်လကမ် ျှောေးက ုံကကည ပ်ါ န။်က ုံရ ုံနျှောဗ ုံငေ်း ပ်

စပ် ုံေးကေူးစက ်  ပ ငေ်းသညလ်  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုသတမ် တ ် ကမ် ျှောေးန င မ်က ုံကည်ပီါ။ 

 

Q21. အလထလွထ(ွကျှောလတ ုံေးပမြှင ပ် ငေ်း) 

အလထလွထ(ွလနျှောကတ်စ်ကက မ်လ  ေးယ ူ

ပ ငေ်း)၏လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်း 

လလ ျှောကလ် ျှောတင ်မည s်chedule က ုံ ပ်ုံ၍အလသေးစ တက် က သ   ငပ်ါသည။် 

A21.အလထလွထလွထျှောကပ်  လငလွ  ေးယပူ ငေ်း(ကျှောလတ ုံေးပမြှင ပ် ငေ်း)သည၂်၀၂၃ ုံန စ်ဧမပီလ၊အလထလွထလွထျှောက်

ပ  လငလွ  ေးယပူ ငေ်း(လနျှောကတ်စ်ကက မလ်  ေးယပူ ငေ်း)သည၂်၀၂၄ ုံန စ်ဧမပီလတငွက်ငေ်းလတွ ်ွင လ်လ ျှောကလ် ျှော

အတကွအ်လကကျှောငေ်းကကျှောေးမှုထုံတပ်ပနမ်ပီေးလလ ျှောကလ် ျှောတင ်မယ သ်တမ် တက်ျှောလသည် 

ဧမပီလမ ဩဂုံတလ်အတငွေ်းပြစပ်ါမည။်အလကကျှောငေ်းကကျှောေးစျှောလပေးပ ုံ  သည အ် ါတငွက်ငေ်းလတွ ်ငွ လ်လ ျှောက်

လ ျှောစျှော ွကပ်ါထည သ်ငွေ်းလပေးပ ုံ  မညပ်ြစပ်ါသပြင  ် အလကကျှောငေ်းကကျှောေးစျှောလ ျှောကလ်ျှောမည အ်   နက် ုံ 

လစျှောင လ်နလပေးပါ န။် 

 



Q8. လပြျှောင််းလမဲှုရှ လ ကျှောင််းတငပ်ြသည  ် စျှောရွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်း 

 

Q1. အ မလ်ပပျှောငေ်းထျှောေးပါသည။် ဘယလ် ုံလုံပ်လဆျှောင ်မ ျှောပါလ ။ 

A1လန ပ်လ ပ်စျှောလပပျှောငေ်းလ လကကျှောငေ်းစျှောန င တ်ကလွနထ ုံငလ်ကကျှောငေ်းအလထျှောကအ်ထျှောေးမ တတ ူ(ယ ငလ်န ပ်လ ပ်

စျှောန င လ်ကရ်  လန ပ်လ ပ်စျှောလ ေးသငွေ်းထျှောေးလသျှော၊ထုံတယ်သူည  ်ကမ် ၃လအတငွေ်းပြစ် ပါမည၊် 

အ မလ်ထျှောငစ်ုံတငွပ်ါဝငသ်အူျှောေးလ ုံေးက ုံလ ေးသငွေ်းထျှောေးသည အ်လထျှောကအ်ထျှောေး) က ုံTokurei 

kashitsuke office centerသ ုံ  လပေးပ ုံ  ပါ။

（လန ပ်လ ပ်စျှောလပပျှောငေ်းလ လကကျှောငေ်းစျှောက ုံတငပ်ပသည န်ညေ်းန င ပ်တသ်တ၍်တ ုံက   လမူှုြူလ ုံလ ေး 

website တငွလ် ေးသျှောေးထျှောေးသညက် ုံကကည ၍် ထုံတယ်မူည သ်အူလနပြင d်ownload 

ဆွ  နလ်န ျှောရ  ပါသပြင  ်၎ငေ်းက ုံdownload  ယနူ ုံငပ်ါသည။်） 

 

လကဝ်ယရ်  လသျှောစျှောအ တက် ုံအသ ုံေးပပ မပီေးလပေးပ ုံ  မညဆ် ုံလ ငအ်ထေူးလ  ေးလငဌွျှောနစျှောတ ုံကန် ပါတ(်119-02

13) (Tokurei kashitsuke office centerသ ုံ   ) က  သ ုံ   

လ ေးသျှောေး၍(လ ပ်စျှောလ ေး နမ်လ ုံပါ)လန ပ်လ ပ်စျှောလပပျှောငေ်းလ လကကျှောငေ်းစျှောန င တ်ကလွနထ ုံငလ်ကကျှောငေ်းအ

လထျှောကအ်ထျှောေးမ တတ ူက ုံ ထည သ်ငွေ်းလပေးပ ုံ  ပါ န။် 

 

Q2. နျှောမညမ်   ေးရ ုံ ေးလပပျှောငေ်းထျှောေးပါကဘယလ် ုံလုံပ်လဆျှောငြ် ုံ  လ ုံအပ်ပါသလ ။ 

A2.လန ပ်လ ပ်စျှောလပပျှောငေ်းလ လကကျှောငေ်းစျှောန င တ်ကလွနထ ုံငလ်ကကျှောငေ်းအလထျှောကအ်ထျှောေးမ တတ ူ(လကရ်  လန ပ်လ 

ပ်စျှောအသစလ် ေးသငွေ်းထျှောေးလသျှော၊ထုံတယ်သူည  ်ကမ် ၃လအတငွေ်းပြစ် ပါမည၊် 



အ မလ်ထျှောငစ်ုံတငွပ်ါဝငသ်အူျှောေးလ ုံေးက ုံလ ေးသငွေ်းထျှောေးသည အ်လထျှောကအ်ထျှောေး）Tokurei kashitsuke 

office centerသ ုံ  လပေးပ ုံ  ပါ။ 

（လန ပ်လ ပ်စျှောလပပျှောငေ်းလ လကကျှောငေ်းစျှောက ုံတငပ်ပသည န်ညေ်းန င ပ်တသ်တ၍်တ ုံက   လမူှုြူလ ုံလ ေး 

website တငွလ် ေးသျှောေးထျှောေးသညက် ုံကကည ၍် ထုံတယ်မူည သ်အူလနပြင d်ownload 

ဆွ  နလ်န ျှောရ  ပါသပြင  ်၎ငေ်းက ုံdownload  ယနူ ုံငပ်ါသည။်） 

 

လကဝ်ယရ်  လသျှောစျှောအ တက် ုံအသ ုံေးပပ မပီေးလပေးပ ုံ  မညဆ် ုံလ ငအ်ထေူးလ  ေးလငဌွျှောနစျှောတ ုံကန် ပါတ(်119-02

13)  (Tokurei kashitsuke office centerသ ုံ   ) က  သ ုံ   

လ ေးသျှောေး၍(လ ပ်စျှောလ ေး နမ်လ ုံပါ)လန ပ်လ ပ်စျှောလပပျှောငေ်းလ လကကျှောငေ်းစျှောန င တ်ကလွနထ ုံငလ်ကကျှောငေ်းအ

လထျှောကအ်ထျှောေးမ တတ ူက ုံ ထည သ်ငွေ်းလပေးပ ုံ  ပါ န။် 



Q9. န ိုငင် ပချှော်းသျှော်းမ ျှော်းအတကွ ် လဆျှောငရွ်ကလ်ြ်းမှု 

 

Q1. ဂ ပနစ်ကျှောေးကလတျ်ှောလတျ်ှောလလေးနျှောေးမလညပ်ါဘေူး။ 

A1．ဤအြွ ြို့အစညေ်း၏homepageတငွအ်ဂဂလ ပ်ဘျှောသျှော၊တရုံတဘ်ျှောသျှော၊ က ုံေး ီေးယျှောေးဘျှောသျှော၊ ြ လစပ် ုံင ်

ဘျှောသျှော၊ ထ ုံငေ်းဘျှောသျှော၊ နလီပါဘျှောသျှော၊ 

ပမနမ်ျှောဘျှောသျှောတ ုံ  ပြင  ်အ  ကအ်လကမ် ျှောေး ဗီဒယီ ုံမ ျှောေး တငလ်ပေးထျှောေးပါသည။် 

 

Q2. ထပ် မည စ်ျှော ွကစ်ျှောတမေ်းမ ျှောေးတငွဂ် ပနလ် ုံမလ ေး 

တတပ်ါဘေူး။ 

A2. မ  ငဘ်ျှောသျှောစကျှောေးပြင လ် ေးလ ုံ   ပါသည။် 

 

Q3. ဂ ပနဘ်ျှောသျှောပြင မ်ဟုံတလ်သျှောရ ငေ်းလငေ်း  ကစ်ျှောက ုံ 

ပ ုံ  လပေးလစ  ငပ်ါသည။်(ပ ုံ  လပေးလစ နဆ်နဒရ  လသျှော 

ဘျှောသျှောစကျှောေး) 

A3. ရ ငေ်းလငေ်း  ကက် ုံဂ ပနဘ်ျှောသျှောစကျှောေးမ လွ မပီေးအပ ျှောေးဘျှောသျှောစကျှောေးပြင လ်ပေးပ ုံ  ပ ငေ်းမရ  ပါ။ 

Homepage တငွ ်

အဂဂလ ပ်ဘျှောသျှော၊တရုံတဘ်ျှောသျှော၊က ုံေး ီေးယျှောေးဘျှောသျှော၊နလီပါဘျှောသျှော၊ြ လစပ် ုံငဘ်ျှောသျှော၊ဗယီကန်မ်ဘျှော

သျှော၊ပမနမ်ျှောဘျှောသျှောန  လ ေးသျှောေးထျှောေးမပီေးဗဒီယီ ုံမ ျှောေးလညေ်းတငလ်ပေးထျှောေးပါသည။် 

 

Q4.ကျှောလအတနက်ကျှောန ုံငင် ပပနလ်န   သ၊ူ န ုံငင် ပ ျှောေးတငွအ်လုံပ်လုံပ်က ုံင ်  သ ူ မ ျှောေးအလနန   



အ ွနက်ငေ်းလတွသ်ည လ်ထျှောက ်   ကန် င လ်နထ ုံငသ်အူလထျှောကအ်ထျှောေးပပသန ုံငလ် ငလ်  ေးလငပွပနဆ်ပ် န ်

လပြလလ ျှော လပေးမှုတငွအ်က   ေးဝငပ်ါသလျှောေး။ 

A4.လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်ပ ငေ်းလပြလလ ျှော လပေးသညတ်ငွအ်က   ေးဝငပ်ါသည။်သ ုံ  လသျ်ှော၂၀၂၂ ုံန စဇ်နန်ဝါ ီလတငွဂ် ပန်

တငွမ်ရ  ပါကအ ွနက်ငေ်းလတွသ်ည အ်လထျှောကအ်ထျှောေးက ုံထုံတယ်လူ ုံ  မ န ုံငလ်သျှောလကကျှောင လ်  ေးလငပွပနဆ်

ပ်မှုလပြလလ ျှော လပေးပ ငေ်းတငွအ်က   ေးမဝငပ်ါ။ 

 



Q10. အပချှော်း 

 

Q1. Tokurei kashitsuke office center 

ြုံနေ်းန ပါတက် ုံလပပျှောပပလပေးပါ။ 

A1．လအျှောကပ်ါြုံနေ်းန ပါတက် ုံဆကသ်ယွပ်ါ။ 

(လ  ေးလငပွပနဆ်ပ်ပ ငေ်းန င သ်ကဆ် ုံငလ်သျှောစ ုံစမ်ေးလမေးပမနေ်းပ ငေ်း) 

03-6261-4335（Monday to Friday9：30～17：30） 

(လ  ေးလငနွ င သ်ကဆ် ုံငလ်သျှောစ ုံစမ်ေးလမေးပမနေ်းပ ငေ်း) 

03-6457-5205（Monday to Friday9：00～17：00） 

 

Q2.က ုံယလ် ေးအ  ကအ်လကလ်ပေးပ ုံ  မ ျှောပြစတ်  အတကွ ်

အ  ဒကီ ုံယလ် ေးအ  ကအ်လကန်  ပတသ်တမ်ပီေးဘယလ် ုံက ုံငတ်ယွစ်မီ ထျှောေးသလ ရ ငေ်းပပလပေးပါ။ 

A2. Tokyo Council of Social Welfare （တ ုံက   လမူှုြလူ ုံလ ေးအြွ ြို့အစညေ်း）တငွ ်

က ုံယလ် ေးအ  ကအ်လကက် ုံငတ်ယွမ်ှုဥပလဒအတ ုံငေ်းလုံပ်ငနေ်းလဆျှောင ွ်ကလ် ကရ်   

ပါသည။်လပေးပ ုံ  ထျှောေးလသျှောက ုံယလ် ေးအ  ကအ်လကမ် ျှောေးန  ပတသ်တ၍် 

ဤအြွ ြို့အစညေ်းတငွသ်ျှောထ နေ်းသ မ်ေးစမီ မှုပပ လုံပ်သျွှောေးပါမည။် 

 

Q3. QR codeြတလ်သျှော်လညေ်းwebsite လပေါ်မလျှောပါဘေူး။ 

A3. QR code ြတသ်ည ြ်ုံနေ်းစသညတ် ုံ  ၏    ြို့ယငွေ်းပ ငေ်းဟုံယဆူမ ပါသည။် Tokyo Council of Social 

Welfareဟုံအငတ်ျှောနကတ်ငွရ် ျှောလြွကကည ပ်ါ။ 

 



Q4. လ  ေးလငပွပနဆ်ပ် နလ်ပြလလ ျှော လပေးမှုလလ ျှောကလ် ျှောက ုံ တ ုံကရ် ုံကယ်လူျှော  ငပ်ါသည။် 

A4.စျှောတ ုံကမ် လပေးပ ုံ  ပ ငေ်းသျှောလက ် ပါသည။် သတမ် တထ်ျှောေးလသျှောစျှောအ တပ်ြင လ်ပေးပ ုံ  ပါက 

ပ ုံ   ကုံနက် မညမ်ဟုံတပ်ါ။ 

 

 


