
အမျိးအစားသစ်ကုိိုန ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ေရာဂါြပန်ပွားမအတွက် အထူးစီမံချက်ြဖစ်သည့် 
အေရးေပအေသးစားရန်ပုံေငွစသည့် အထူးထုတ်ေချးမဆုိင်ရာ 

ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့် လမ်းန်
အေရးေပအေသးစားရန်ပုံေငွစသည်တုိ၏ အထူးထုတ်ေချးမဆိုင်ရာ ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့် ှင့်စပ်လျဥ်း၍၊ “ေချးေငွြပန်ဆပ်မ

ကင်းလွတ်ခွင့်မှာ ထုတ်ေချးမအမျိးအစားအလိုက် တစ်ကိမ်တည်းြဖင့်စုေပါင်းေဆာင်ရကမ်ည်ြဖစ်ပီး၊ ေချးေငွရယူမည့်သူှင့် အိမ်ေထာင်
ဦးစီးတုိသည် ေနထိုင်သူအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရပါက ေချးေငွြပန်ဆပ်ရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် အကျံးဝင်မည်” ဟုသတ်မှတ်ထားသည်ြဖစ်၍ 
အဆိုပါအချက၏်တိတိကျကျ ကိငု်တွယ်ေဆာင်ရကပုံ်ကိ ုအသိေပးပါမည်။

ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် အဓိကကျေသာအချက်များ
✔  ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့်ကုိ ရန်ပံုေငွအမျိးအစားအလိုက် တစ်ကိမ်တည်းြဖင့်စုေပါင်းေဆာင်ရက်ပါမည်။ (1) အေရးေပအေသးစား

ရန်ပံုေငွ (2) အေထွေထွေထာက်ပံ့မရန်ပံုေငွမှ ပထမအကိမ်ထုတ်ေချးေပးသည့်ပမာဏ (3) အေထွေထွေထာက်ပံ့မရန်ပံုေငွမှ ကာလတိုးြမင့်
ထုတ်ေချးေပးသည့်ပမာဏ (4) အေထွေထွေထာက်ပံ့မရန်ပံုေငွ ထပ်မံထုတ်ေချးြခင်း တိုြဖစ်ပါသည်။

✔  ေချးေငွရယူမည့်သူှင့် အိမ်ေထာင်ဦးစီးတိုသည် ေနထိုင်သူအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရပါက ေချးေငွြပန်ဆပ်ရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် အကျံးဝင်ပါ
သည်။ အြခားအိမ်ေထာင်စုဝင်များ၏ အခွန်ထမ်းေဆာင်မအေြခအေနှင့် မသက်ဆုိင်ပါ။

✔  ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်မြပမည့်ကာလှင့် ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်မြပရာတွင်အကျံးဝင်မည့် အခွန်စည်းကပ်မဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များမှာ ရန်ပုံေငွ
အမျိးအစားအလိုက် ကွဲြပားပါသည်။ အေသးစိတ်ကုိ ေအာက်ပါပံုတွင်ကည့်ပါ။

✔  အထက်ပါတိုအြပင် ကွယ်လွန်ြခင်းှင့် ေပျာက်ဆံုးသွားေကာင်းေကညာထားြခင်း၊ လူမွဲစာရင်းခံယူြခင်းစသည့် ေချးေငွြပန်ဆပ်ေနစဥ်တွင်
လည်း ေချးေငွြပန်ဆပ်ရန် ခက်ခဲသည့်အေြခအေနရှိပါက၊ ေချးေငွအားလံုး သုိမဟုတ် ေချးေငွြပန်ဆပ်မ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကုိ ကင်းလွတ်ခွင့်
ရိုင်သည့် အခါများလည်းရှိသည်။

✔  ေချးေငွြပန်ဆပ်မဆိုင်းင့ံကာလကုိ ရန်ပံုေငွအမျိးအစားအလိုက် ကာလတိုးြမင့်ေပးပါမည်။

ေချးေငွြပန်ဆပရ်မည့် 
ပထမေြမာက် 

ဘာှစ်
(2022 ဘာှစ)်

ေချးေငွြပန်ဆပ်ရ
မည့် ဒုတိယေြမာက် 

ဘာှစ်
(2023 ဘာှစ)်

ေချးေငွြပန်ဆပ်ရ
မည့် တတိယေြမာက် 

ဘာှစ်
(2024 ဘာှစ)်

ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်မြပ
ရာတွင်အကျံးဝင်မည့် 
အခွန်စည်းကပ်မဆိုင်

ရာလိုအပ်ချက်များ

①အေရးေပအေသးစားရန်ပံုေငွ ယန်း ေသာင်း 20 2021 ဘာှစ ်
သုိမဟုတ် 2022 
ဘာှစ်မှာ 

ေနထုိင်သူအခွန်ကင်း
လွတ်ခွင့်အေထွ

ေထွ
ေထာက်
ပံ့မရန်ပံု
ေငွ

②
ပထမဆုံးအကိမ်
ထုတ်ေချးသည့်
ပမာဏ

ယန်း 45 ေသာင်း
ယန်း  ေသာင်း 60

③ကာလတုိးြမင့်
ထုတ်ေချးေပး
သည့်ပမာဏ

ယန်း 45 ေသာင်း
ယန်း  ေသာင်း 60

2023 ဘာှစ်မှာ 
ေနထိုင်သူအခွန်ကင်း

လွတ်ခွင့်

④အေထွေထွေထာက်ပံ့မရန်ပံုေငွ
ထပ်မံထုတ်ေချးြခင်း

ယန်း 45 ေသာင်း
ယန်း  ေသာင်း 60

2024 ဘာှစ်မှာ 
ေနထိုင်သူအခွန်ကင်း

လွတ်ခွင့်

ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်မြပမည့်ကာလှင့် ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်မြပရာတွင်အကျံးဝင်မည့် အခွနစ်ည်းကပ်မဆိငု်ရာ လိုအပ်ချက်များ

(တစ်ဦးတည်းအိမ်ေထာင်စု)
(2 ဦးှင့်အထက်ရှိေသာ အိမ်ေထာငစ်)ု

※

※

* ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခင့်ွြပပီးသည့်ေန က်တွင်လည်း ကိုယ်ပုိင်ရပ်တည်ုိင်ေရး ေဆွးေွးတုိင်ပင်မ ေထာက်ပံ့ကူညီေရးအဖွဲအစည်းစသည်တုိမြှပလုပ်ေသာ 
စ်ဆက်မြပတ်ေထာက်ပံ့မများရရှိိုင်ရန်အတွက် ေန က်ဆက်တဲွေဆာင်ရက်မများရှိပါမည်။

①အေရးေပအေသးစားရန်ပုံေငွ 2022 ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ရက ်မတုိင်မီတွင် ေချးေငွြပန်ဆပ်မစတင်မည့် 
ထုတ်ေချးမှင့် စပ်လျဥ်း၍၊ 2022 ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ရကအ်ထိ (2023 ခုှစ် 
ဇန်နဝါရီလတွင် ေချးေငွြပန်ဆပ်မစတင်မည်)

အေထွေထွပ့ံပုိးမ
ရန်ပုံေငွ

②ပထမဆံုးအကိမ်ထုတ်ေချးသည့ပ်မာဏ

③ကာလတုိးြမင့်ထုတ်ေချးေပးသည့်ပမာဏ

2023 ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ရက ်မတုိင်မီတွင် ေချးေငွြပန်ဆပ်မစတင်မည့် 
ထုတ်ေချးမှင့် စပ်လျဥ်း၍၊ 2023 ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ရကအ်ထိ (2024 ခုှစ် 
ဇန်နဝါရီလတွင် ေချးေငွြပန်ဆပ်မစတင်မည်)

④အေထွေထွေထာက်ပ့ံမရန်ပုံေငွ ထပ်မံထုတေ်ချးြခင်း

2024 ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ရက ်မတုိင်မီတွင် ေချးေငွြပန်ဆပ်မစတင်မည့် 
ထုတ်ေချးမှင့် စပ်လျဥ်း၍၊ 2024 ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ရကအ်ထိ (2025 ခုှစ် 
ဇန်နဝါရီလတွင် ေချးေငွြပန်ဆပ်မစတင်မည်)

ေချးေငွြပန်ဆပ်မဆုိင်းင့ံကာလ၏ ကာလတိုးြမင့မ်ှင့် စပ်လျဥ်း၍
(မှတ်ချက်) ေချးေငွရယူမည့်သူမှာ ေချးေငွြပန်ဆပ်မဆုိင်းင့ံကာလကုိ ေလာ့ချ
လိုက်ပါက၊ သက်ဆုိင်ေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။
ကာလတုိးြမင့်မည့်သူထံသုိ လူမဖူလံုေရးေကာငစ်ီမှ ဆက်သွယ်ပါမည်။

令和３年１１月現在



အထူးထုတ်ေချးမအတွက် ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် ပတ်သက်သည့် ေမးခွန်းများ

ေမးခွန်း 1 - ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့်ရယူရန်အတွက ်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို မည်ကဲ့သုိလုပ်ေဆာင်ရ
မည်နည်း။

အေြဖ 1  - ေနထိုင်သူအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့သ်ကဆ်ိငုေ်သာ ေချးေငွြပနဆ်ပ်မကင်းလွတ်ခွင့်၏ လုပ်ထံုးလုပ်
နည်းမှာ၊ ေချးေငွြပန်ဆပ်မမစတင်မီ (ေချးေငွြပန်ဆပ်မဆိုင်းငံ့ကာလအတွငး်) တွင်၊ လူမဖူလံုေရး
ေကာင်စီမှ ေချးေငွရယူမည့်သူထံသုိ တုိက်ုိက၊် လမ်းန်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေစာင့်ဆိုင်းေပးပါ။ 
ထိုေန က် လိုအပ်သည့် စာရက်စာတမ်းများကို လူမဖူလံုေရးေကာင်စီထံတင်ြပပီး၊ ေလာက်ထား
ရပါမည်။

ေမးခွန်း 2 - ေနထုိင်သူအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရမရကို မည်သည့်ေနရာတွင် အတည်ြပစစ်ေဆးိုင်ပါသနည်း။
အေြဖ 2 - သင်ေနထိုင်ေသာ မိ၊ မိနယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာတွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရ သက်ေသခံလက်မှတ်

ကို ရယူြခင်းအားြဖင့် အတည်ြပစစ်ေဆးိုင်ပါသည်။ ထုိအြပင် ဘာှစ်အသီးသီးအတွကအ်ခွန်
ထမ်းေဆာင်မဆုိင်ရာအချက်အလက်များရယူိုင်မည့်ကာလမှာ ေယဘုယျအားြဖင့် ဇွန်လေန က်
ပုိင်းြဖစ်ေသာ်လည်း မိ၊ မိနယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာတွင် ေမးြမန်းစံုစမ်းေပးပါ။

ေမးခွန်း 3 - အဘယ့်အတွကေ်ကာင့် ေချးယူခဲ့ေသာေချးေငွအားလံုးကို တစ်လံုးတည်း ကင်းလွတ်ခွင့် မေပးပါ
သနည်း။

အေြဖ 3 - အထူးထုတ်ေချးြခင်းြပရာတွင် ေချးေငွထုတ်ေပးသည့်နည်းလမ်းအြဖစ် အေရးေပအေသးစားရန်ပုံ
ေငွ၊ အေထွေထွေထာက်ပ့ံမရန်ပုံေငွမှ ပထမအကိမ်ထုတ်ေချးြခင်း၊ ကာလတုိးြမင့်ထုတ်ေချးြခင်း၊ 
ထပ်မံထုတ်ေချးြခင်းဟူသည့် ေခါင်းစ်များြဖင့် ေငွေချးေပးမည့်ကာလသတ်မှတ်ြခင်းှင့် ရန်ပုံေငွ
ေပးအပ်ြခင်းတုိ လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်သည့်အတွက ်ေချးေငွြပနဆ်ပ်မကင်းလွတ်ခွင့် ဆုံးြဖတ်သည့်
နည်းလမ်းတွင်လည်း ေချးေငွထုတ်ေပးသည့်အချန်ိရှိ ေငွထုတ်ေပးသည့်ပမာဏှင့် အစီအစတုိ်
အေပမူတည်ပီး ေခါင်းစ်အသီးသီးအတွက ်တစ်လံုးတည်းကင်းလတ်ွခွင့်ေပးရန် သတ်မှတ်ထားပါ
သည်။  ေချးေငွြပန်ဆပ်ရမည့်အခါတွင်လည်း ေချးေငွရယူထားသည့်သူအတွက် ြပန်ဆပ်ရမည့်ပမာ
ဏှင့်ကာလများကိုလည်း ထည့်သွင်းစ်းစားထားပါသည်။

ေမးခွန်း 4 - ေနထုိင်သူအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်တွင ်ေနထိုင်သူအခွန်မှ ဝင်ေငွရာခိုင်န်းအတွက်သာ ကင်းလွတ်ခွင့်
ရသည့်သူများ ပါဝင်ပါသလား။

အေြဖ 4  - မပါဝင်ပါ။

ေမးခွန်း 5 - အေရးေပအေသးစားရန်ပုံေငွှင့် အေထွေထွေထာက်ပ့ံမရန်ပုံေငွ (ပထမအကိမ်ထုတ်ေချးမ) တုိ
၏ကင်းလွတ်ခွင့ ်ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်မ၌၊ ေချးေငွရယူမည့်သူှင့် အိမ်ေထာင်ဦးစီးတုိသည် အသီးသီး 
ကွဲြပားသည့် ဘာှစ်တုိတွင် ကင်းလွတ်ခွင့်ရေနပါက၊ ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့်ရယူရန် 
အကျံးဝင်ပါသလား။

အေြဖ 5 - အကျံးမဝင်ပါ။ ေချးေငွြပန်ဆပ်မကင်းလွတ်ခွင့် ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်မှင့် ပတ်သက်၍ တူညီေသာ
ဘာှစ်တွင် ေချးေငွရယူမည့်သူှင့် အိမ်ေထာင်ဦးစီးတုိသည် ကင်းလွတ်ခွင့်ရထားပါက အကျံး
ဝင်ပါသည်။

【お問合せ先】個人向け緊急小口資金・総合支援資金コールセンター
電話 0120-46-1999
※9:00～17:00（月～金曜日、土日祝日除く）


