
 

 

☆ "အေကာင့မှ်ေငလွ�ြဲခင်း (အလုိအေလျာက်ေပးေချရန်) ေတာင်းဆိလု�ာ" (ဤစာ) တွင် လုိအပ်ေသာ အချက်များကုိ ြဖည့်သင်ွး�ပီး  

အမျို းသားကျန်းမာေရးအာမခံဌာနသို ့ ပုိ ့ြခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ဘဏ်ေကာင်တာတွင် တုိက်�ုိက် (အေ�ှ� ပုိင်း၊ အေနာက်ပုိင်း�မို�များ�ိှ ရပ်ကွက်�ုံး 

များတွင်လည်း ေလ�ာက်ထား�ုိင်) ေလ�ာက်လ�ာတင်ပါ။ 

＊ ပထမ စာရွက်တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ ေငွေ�ကးအဖဲွ�အစည်း မှတ်ပုံတင် တံဆိပ်တုံးကုိ မပျက်မကွက် ထုပါ။ 

＊ ၃ ရွက်ေြမာက် "အသုံးြပုသူအတွက် မိတ� ူ"ကုိ သိမ်းထားပါ။ 

＊ ေလ�ာက်လ�ာမတင်ခင် "ေတာင်းဆုိလ�ာ" ေနာက်ေကျာ�ိှ "သေဘာတူချက်" ကုိ မပျက်မကွက် အတည်ြပုပါ။ 

 

☆ ေလ�ာက်လ�ာတင်သည့်လမှ ၂လအ�ကာမှစ၍ လစဉ်လကုန်ရက်တွင် ေငလွ�မဲည်မှာ စည်းမျဉ်းြဖစ်သည်။ 

＊ လကုန်ရက်သည် ေငွေ�ကးအဖဲွ�အစည်း၏ ပိတ်ရက်ြဖစ်ပါက ေနာက်တစ်ရက်�ုံးဖွင့်ရက်တွင် ေငွလ�မဲည်။ 

＊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အေြခအေနကုိလုိက်၍ စတင်ေငွလ�သဲည့်လကုိ ေြပာင်းလဲသည့် အခါများလည်း�ိှသည်။ 

＊ ပထမဆုံးအ�ကိမ် ေငွလ�သဲည့်လမတုိင်မီှ "အေကာင့်မှေငွလ�မဲ� စတင်ေ�ကာင်း အသိေပးစာ" ကုိ ပုိမ့ည်။ 

＊ လစဉ် ေငွလ�သဲည့် အေြခအေနကုိ ေငွေ�ကးအဖဲွ�အစည်း၏ ဘဏ်စာအုပ်တွင် အတည်ြပုပါ။ 

＊ ဒဇီင်ဘာလ လလည်တွင် အဆုိပါ�စ်ှ၏ ဇန်နဝါရီလမှ ဒဇီင်ဘာလအထိ စပ်�ကားတွင် ��တ်ယူခ့ဲသည့် လ�ေဲြပာင်းအာမခံ 

ေ�ကးပမာဏကုိ ေရးထားေသာ "အေကာင့်မှေငွလ�မဲ��ပီးဆုံးေ�ကာင်း အသိေပးစာ"ကုိ ပုိပ့ါမည်။ 

 

• အေကာင့်ေငွလ�မဲ� မစခင်တွင် အာမခံေ�ကးများကုိ သီးြခားေငွေပးေချလ�ာြဖင့် သတ်မှတ်ရက်မတုိင်မီှ ေငွေပးေချပါ။ 

• အေကာင့်ထဲတွင် ေငွေ�ကးအလုံအေလာက် မ�ိှေသာေ�ကာင့် ေငွလ�၍ဲ မရပါက "အေကာင့်မှ ေငွလ�မဲ�မလုပ်ေဆာင်�ိင်ုေ�ကာင်း 

သတိေပးစာ"ကုိ ပုိပ့ါမည်။ 

◎ မလ��ိဲင်ုလုိက်ေသာ အာမခံေ�ကးကုိ ေနာက်တစ်လစာ အာမခံေ�ကး�င့်ှ ေပါင်း၍ ေနာက်တစ်�ကိမ်လ�ြဲခင်း (တစ်�ကိမ်တည်းသာ)  

ြပုလုပ်မည်ြဖစ်၍ ေနာက်လ ေငွလဲွရက်မတုိင်မီှ အေကာင့်ထဲသုိ ့ ေငွသွင်းရန် ေငွပမာဏကုိ ြပင်ဆင်ထားပါ။ 

◎ အေကာင့်မှေငွလ�မဲ� စတင်ေ�ကာင်း အသိေပးစာပါ အာမခံေ�ကး�င့်ှ သက်ဆုိင်ေသာ အသိေပးစာမှာ အမ်ိေထာင်ဦးစီးထံသို ့ ပုိေ့ပးမည်။ 

အေကာင့်ပုိင်�ှင်မှာ အိမ်ေထာင်ဦးစီး မဟုတ်ပါက အသိေပးစာပါ အေ�ကာင်းအရာများကုိ အေကာင့်ပုိင်�ှင်မှလည်း အတည်ြပုေပးပါ။ 

• တစ်�စ်ှစာ အာမခံေ�ကးအားလုံးကုိ တစ်ခါတည်းလ�ေဲြပာင်းြခင်း (ေလ�ာ့ေဈးမ�ိှပါ) ကုိ ြပုလုပ်လုိပါက ေမးြမန်းစုံစမ်း�ိင်ုပါသည်။ 

ေမးြမန်းစုံစမ်းရန် 

တုိ�ိှမ�မိ �ု အမျိုးသားကျန်းမာေရးအာမခံဌာန အေကာင့်တာဝန်ခံ 

စာတုိက်အမှတ် ၁၇၁-၈၄၂၂ တုိ�ိှမ�မိ �ု မိနမိအိခဲဘုခု�ုိး ၂-၄၅-၁ 

ဖုန်း ၀၃-၃၉၈၁-၁၄၆၈ (တုိက်�ုိက်ဆက်သွယ်ရန်) 

 

  

လုပ်ေဆာင်ရမည့်နည်းလမ်းများ 

Japan Post ဘဏ်ကုိ သတ်မှတ်အသုံးြပုပါက အလုိအေလျာက် ေငွေပးေချမ� စည်းမျဉ်းများကုိ လုိက်နာအသုံးချရပါမည်။

 

အမျို းသားကျန်းမာေရးအာမခံေ�ကး ေငလွ�ရဲန် ေလ�ာက်ထားပါ 

သတ်မှတ်ထားေသာ အေကာင့်မှ အလုိအေလျာက် ေငွေပးေချေသာေ�ကာင့်  

ေပးလ�ရဲန် ေမ့ြခင်းများ မ�ိှေတာ့ပါ 

(လမ်း��န်) 

သေဘာတူညီချက် (Japan Post ဘဏ်မပါပါ) 

၁။ သင့်ဆုိင်သုိ ့ ေငွေတာင်းခံလ�ာ ပုိလ့ာပါက က��ု်ပ်ကုိ အသိမေပးဘဲ �မိ �ု၏ သတ်မှတ်ထားေသာ ေငွေပးေချရန် ေနာက်ဆုံးရက်တွင် ေငွေတာင်းခံလ�ာ 

တွင်ြဖည့်သွင်းေသာ ေငွပမာဏကုိ ေငွအပ်ထားေသာအေကာင့်မှ ��တ်ယူ�ပီး ေငွေပးေချပါ။ ထုိသုိ ့ြပုလုပ်ပါက အပ်ေငွဆုိင်ရာစည်းမျဉ်း သုိမ့ဟုတ် 

တုိးဇအေကာင့်၏ တွက်ချက်မ� စည်းမျဉ်းများ�ှင့် မသက်ဆုိင်ဘဲ သင့်ဆုိင်မှ သတ်မှတ်ထားေသာ နည်းလမ်းများအတုိင်း ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

၂။ ေငွလ�ရဲက်တွင် ေငွေတာင်းခံလ�ာတွင် ြဖည့်သွင်းေသာ ေငွပမာဏမှာ ေငွအပ်ထားေသာအေကာင့်မှ ြပန်အမ်း�ုိင်ေသာ ေငွပမာဏ (လက်�ိှအေကာင့်မှ ေငွပုိထုတ်ြခင်းကုိ အသုံးြပု�ုိင်ေသာ အကန ့အ်သတ် ပမာဏအတွင်း�ိှ 

ေငွပမာဏ အပါအဝင်) ကုိ ေကျာ်လွန်သွားပါက က��ု်ပ်ထံ သတိမေပးဘဲ ေငွေတာင်းခံလ�ာကုိ ြပန်ပုိ၍့ ရပါသည်။ 

၃။ ဤစာချုပ်ကုိ ဖျက်သိမ်းလုိပါက က��ု်ပ်ထံမှ သင့်ဆုိင်ထံ စာရွက်စာတမ်းြဖင့် အေ�ကာင်း�ကားမည်။ ထုိအ့ြပင် ဤအ�ကာင်း�ကားစာ မ�ိှလျက်�ှင့် အချိန်အတန်�ကာ ေငွေတာင်းခံမ�မ�ိှြခင်း စသည့် တာဝန်ခံ၏ 

အေ�ကာင်းြပချက်များ �ိှပါက၊ အထူးသြဖင့် မေတာင်းဆုိေသးသေရွ� သင့်ဆုိင်သည် ဤစာချုပ်ကုိ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည်ဟု သတ်မှတ်၍ ရပါသည်။ ထုိသုိ ့ြပုလုပ်ပါက က��ု်ပ်ထံ သတိေပးရန် မလုိပါ။ 

၄။ ဤစာချုပ်�ှင့် ပက်သက်၍ သံသယ�ိှစရာ အချက်များ �ိှလာေသာ်လည်း၊ သင့်ဆုိင်မှ တာဝန်ခံရမည့် အချိန်မှလဲွ၍ သင့်ဆုိင်ကုိ အခက်မေတွ�ေစရပါ။ 

၅။   ဤ ေငွအပ်ထားေသာအေကာင့်မှ ေငွေပးေချြခင်း�ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေငွလက်ခံြဖတ်ပုိင်းကုိ မေတာင်းဆုိပါ။ 

ေငလွ�ရဲက် 

သတိြပုရန်အချက်များ 



ြဖည့်သွင်းရန်နမူနာ ☆ အေရာင်ြခယ်ထားေသာ ေနရာများကုိ ေဘာပင်ြဖင့် ထင်�ှားေအာင် ေရးပါ။ 

☆ ြဖည့်သွင်းချက်များကုိ ြပင်ဆင်လုိပါက ြပင်ဆင်ြခင်းတံဆိပ်တုံးကုိ ထုပါ။ 

    ※ေငေွ�ကးဆိငုရ်ာအဖဲွ�အစညး် မှတ်ပုံတင်တံဆိပ်တုံးကုိ မှတ်ပုံတင်ထားပါက ေငေွ�ကးဆိငုရ်ာ 

                                             အဖဲွ�အစညး် မှတ်ပုံတင်တံဆိပ်တုံးတွင် တံဆိပ်တုံးကုိထုပါ။ 

 

တုိ�ိှမ�မို� အမျို းသားကျန်းမာေရးအာမခံေ�ကး အေကာင့မှ်ေငလွ�ြဲခင်း ေတာင်းဆိလု�ာ  

                           (အလုိအေလျာက်ေပးေချြခင်း)  

အသုံးြပ  ုေငွေ�ကးအဖဲွ�အစည်းသုိ ့ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1    လိပ်စာအကွက်တွင် တုိက်ခန်းအမည်၊ တုိက်၊ အခန်းနံပါတ်စသည့် အေသးစိတ်အချက်များကုိလည်း ြဖည့်သွင်းပါ။ 

※2    အာမခံကတ်ြပားအမှတ်စဉ်နံပါတ်ကုိ အမျို းသားကျန်းမာေရးအာမခံဝင်ထားသူ၏ အာမခံကတ် အေ�ှ�စာမျက်�ာှ ညာဘက်  

       အေပါ် ပုိင်းတွင် အတည်ြပ �ုပီး ြဖည့်သွင်းပါ။ 

※3    အေကာင့်ပုိင်�ှင်သည် အိမ်ေထာင်ဦးစီးမဟုတ်လည်း ရပါသည်။ Furigana အကွက်တွင် katakana သုိမ့ဟုတ် အဂင်္လိပ် 

       ဘာသာြဖင့် ြဖည့်သွင်းပါ။ 

※4   တံဆိပ်တုံးတွင် ေငေွ�ကးဆိငုရ်ာအဖဲွ�အစညး် မှတ်ပုံတင်တံဆိပ်တုံးကုိ ပထမစာမျက်�ာှတွင် မပျက်မကွက် ထင်ထင်�ှား�ှား ထုပါ။ 

လက်မှတ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်လုိပါက လက်မှတ်ထုိးပါ (ပထမစာမျက်�ာှတွင်သာ) 

※5    အေကာင့်ဖွင့်ချိန်တွင် တံဆိပ်တုံး၊ လက်မှတ်ကုိ အသုံးမြပုဘဲ စာရင်းသွင်းခ့ဲသူများမှာ "印鑑レス (တံဆိပ်တုံးမ�ိှ)" ကုိ  

      အဝုိင်းဝုိင်းပါ။ 

၃ ရွက်ေြမာက်မှာ အသုံးြပုသူအတွက် မိတ� ြူဖစ်သည်။ ပုိခ့ျိန်တွင် မျက်�ာှဖုံး�ိှ လမ်း��န်�င့်ှ ၃ရွက်ေြမာက်ကုိ ြဖတ်ယူ�ပီး အလည်မှ ေခါက်ချို း၍ 

ဖိဆက်ကာ စာတုိက်ပုံးတွင်ထည့်ပါ။ 

 

(အသစ်၊ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း) 

↑◯ တံဆိပ်တုံးကုိ ထုပါ။ 


