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အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားေဖာ္ျပခ်က္
Statement of Resources and Expenses
အုပ္ထိန္းသူ မိဘအမည္

အုပ္ထိန္းသူမဟုတ္ေသာ မိဘအမည္

အမႈကိစၥနံပါတ္

(သင့္လက္မွတ္မွလြဲ၍ ေက်းဇူးျပဳ၍ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ပရင့္ထုတ္ပါ။ မင္ျပာ သို႔မဟုတ္ မင္နက္ကိုသာ အသံုးျပဳပါ။)
မွတ္ခ်က္-

သင္၏လူမႈလံုျခံဳေရးနံပါတ္ကို ကေလးအေထာက္အပံ့အဖြဲ႕(DCS)သို႔ ေပးရမည္။ DCS သည္ လူမႈလံုျခံဳေရးဥပေဒ၏ IV-D

တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကေလးအေထာက္အပံ့ ခိုင္လံုေစျခင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အေရအတြက္ကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္။
၁။ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္
အမည္အျပည့္အစံု

ေမြးသကၠရာဇ္

အိမ္တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

လူမႈလံုျခံဳေရးနံပါတ္

အလုပ္တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

မက္ေဆ့ခ်္ / ဆဲလ္ဖုန္းနံပါတ္

ေနထိုင္သည့္လမ္း သို႔မဟုတ္ စာတိုက္ေသတၱာလိပ္စာ

လက္ရွိအိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန
အိမ္ေထာင္ရွိ

အိမ္ေထာင္မရွိ

အိမ္ေထာင္ကြဲ
ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕

ျပည္နယ္

ေဒသကုဒ္

ဇနီး/ခင္ပြန္း / မိသားစုရွိ အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ

လက္ထပ္သည့္ေနရာ (ၿမိဳ႕ / ႏိုင္ငံ / ျပည္နယ္)

ကၽြႏု္ပ္၏အိမ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ကေလးအေရအတြက္

လက္ထပ္သည့္ရက္စြဲ

ကၽြႏု္ပ္၏အိမ္တြင္ ေနထိုင္သည့္

အီးေမးလ္လိပ္စာ

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူအေရအတြက္
၂။ အလုပ္ခန္႔စဥ္က ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္
က။ သင္၏အလုပ္ခန္႔စဥ္က ေပးထားသည့္အခ်က္အလက္
အလုပ္အကိုင္

လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန
အလုပ္ရွိသည္

အလုပ္ရွင္အမည္

ဝန္ထမ္း၏ လမ္း သို႔မဟုတ္ စာတိုက္ေသတၱာလိပ္စာ

အသင္းအမည္
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အလုပ္မရွိပါ

ကိုယ္ပိုင္အလုပ္

အလုပ္ရွင္၏တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

ၿမိဳ႕

ျပည္နယ္

အသင္း၏လမ္း သို႔မဟုတ္ စာတိုက္ေသတၱာလိပ္စာၿမိဳ႕

စာမ်က္ႏွာ 1

ေဒသကုဒ္

ျပည္နယ္ ေဒသကုဒ္

၂။ အလုပ္ခန္႔စဥ္က ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္ (အဆက္)
ခ။ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ အခ်က္အလက္
မွတ္ခ်က္- ဝင္ေငြႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းမ်ား၏သက္ေသအျဖစ္ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆံုးစုေပါင္း ဝင္ေငြခြန္မိတၱဴတစ္ခု ပူးတြဲပါ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လမ္း သို႔မဟုတ္ စာတိုက္ေသတၱာလိပ္စာ ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္
ေဒသကုဒ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား
ေကာ္ပိုေရးရွင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အခြန္သက္ေသခံနံပါတ္
အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမႈ

တစ္ဦးတည္းပိုင္ဆိုင္မႈ

တြင္ တည္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဘဏ္အေကာင့္မ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြစုစုေပါင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏တစ္ႏွစ္ အသားတင္ဝင္ေငြ

$

$
ဂ။ လက္ရွိဇနီး/ခင္ပြန္း / အလုပ္ခန္႔စဥ္က ေပးထားသည့္ မိသားစုအခ်က္အလက္မ်ားထဲရွိ အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ

လူမႈလံုျခံဳေရးနံပါတ္

အလုပ္အကိုင္

အလုပ္ရွင္၏ လမ္း သို႔မဟုတ္ စာတိုက္ေသတၱာလိပ္စာ

ၿမိဳ႕

ဝန္ထမ္းအမည္

ျပည္နယ္ ေဒသကုဒ္

လက္ေအာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု

ဃ။ လက္ရွိဇနီး/ခင္ပြန္း / ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၏မိသားစုအခ်က္အလက္မ်ားထဲရွိ အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
မွတ္ခ်က္- ဝင္ေငြႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းမ်ား၏သက္ေသအျဖစ္ ဇနီး/ခင္ပြန္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆံုးစုေပါင္း ဝင္ေငြခြန္မိတၱဴတစ္ခု ပူးတြဲပါ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လမ္း သို႔မဟုတ္ စာတိုက္ေသတၱာလိပ္စာ ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္
ေဒသကုဒ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား
ေကာ္ပိုေရးရွင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အခြန္သက္ေသခံနံပါတ္

အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမႈ

တစ္ဦးတည္းပိုင္ဆိုင္မႈ

တြင္ တည္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဘဏ္အေကာင့္မ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြစုစုေပါင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ တစ္ႏွစ္အသားတင္ဝင္ေငြ

$

$
င။ မီွခိုသူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသျခင္းဆိုင္ရာ / သြားဘက္ဆိုင္ရာ အာမခံ

ေဆးပညာဆိုင္ရာ

ေဆးကုသျခင္းဆိုင္ရာ အာမခံကုမၸဏီ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ

လိုသည္
မလိုပါ
သြားဘက္ဆိုင္ရာ

သြားဘက္ဆိုင္ရာ အာမခံကုမၸဏီ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ

လိုသည္
မလိုပါ
ေဆးကုသျခင္းဆိုင္ရာ အာမခံမူဝါဒ ကိုင္ေဆာင္သူအမည္

သြားဘက္ဆိုင္ရာ အာမခံမူဝါဒ ကိုင္ေဆာင္သူအမည္

၃။ ဝင္ေငြႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
က။ ေရွ႕လအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးမွ ဝင္ေငြ
ကၽြႏု္ပ္၏လစာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ဝင္ေငြ

ဇနီး/ခင္ပြန္း၏ ဝင္ေငြ

ကၽြႏု္ပ္၏ မိသားစုရွိ

$

$

$

အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဝင္ေငြ
$

အျခားဝင္ေငြ

ဝင္ေငြစုစုေပါင္း

အသားတင္ဝင္ေငြစုစုေပါင္း

$

$

$
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၃။ ဝင္ေငြႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (အဆက္)
ခ။ ေရွ႕ ၁၂ လအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးမွ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း
ဇနီး/ခင္ပြန္း /

ကၽြႏု္ပ္၏

လ

ဝင္ေငြ ရသည့္အရင္းအျမစ္ (အလုပ္ရွင္အမည္၊ စသည္မ်ား)

အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ

ေငြစုစုေပါင္း

၏ ေငြစုစုေပါင္း

ဇန္နဝါရီလ

$

$

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

$

$

မတ္လ

$

$

ဧၿပီလ

$

$

ေမလ

$

$

ဇြနလ
္

$

$

ဇူလိုင္လ

$

$

ၾသဂုတ္လ

$

$

စက္တင္ဘာလ

$

$

ေအာက္တိုဘာလ

$

$

ႏိုဝင္ဘာလ

$

$

ဒီဇင္ဘာလ

$

$
ဂ။ ေငြစုစာခ်ဳပ္မ်ား

ေငြစုစာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစား

တန္ဖိုးရင္း

ေငြစုစာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစား

တန္ဖိုးရင္း

$

$

$

$

$

$

$

$
ဃ။ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္အေကာင့္မ်ား

အေကာင့္အမ်ဳိးအစား

ဘဏ္အမည္ႏွင့္ တည္ေနရာ

အေကာင့္နံပါတ္

ေနာက္ဆံုးလအဆံုးတြင္
ရွိေသာ ေငြပမာဏ
$

စစ္ေဆးျခင္း

$

ေငြစုျခင္းမ်ား

$

ေငြေခ်းအသင္း

$

အျခား
င။ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံထားေသာေငြမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား
ေဖာ္ျပခ်က္

ရွယ္ယာအေရအတြက္

တစ္ခုခ်င္းတန္ဖိုး
$
$
$
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၃။ ဝင္ေငြႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (အဆက္)
စ။ အိမ္ယာေျမ (အိမ္အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူထားေသာ)
လိပ္စာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တရားဝင္ေဖာ္ျပခ်က္

ရရွိထားေသာႏွစ္

မွ လံုျခံဳေရးမ်ား

ဆ။ ကိုယ္ပိုင္တစ္သီးပုဂၢလ ပိုင္ဆိုင္မႈ(ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဝယ္ယူထားေသာ)
ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ဳိးအစား

ျပဳလုပ္

ႏွစ္

လိုင္စင္နံပါတ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္

ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ

ပိုင္ဆိုင္မႈပမာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ဏ

အလိုအေလ်ာက္

$

အလိုအေလ်ာက္

$

ေမာ္ေေတာ္ဘုတ္ /

$

ေမာ္ေတာ္ကား
ေမာ္ေေတာ္ဘုတ္ /

$

ေမာ္ေတာ္ကား
$

အားလပ္ရက္အေပ်ာ္ခရီး
သံုး / RV

$

အျခား

$

အျခား

$

အျခား

$

အျခား

$

အျခား

$

အျခား
စ်။ ေငြအပ္ႏွံထားေသာ အာမခံေသတၱာပံုး
ေသတၱာပံုးတည္ေနရာ

မာတိကာမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္

စုစုေပါင္းတန္ဘိုး
$
$

၁။ အသက္အာမခံမူဝါဒ
အာမခံကုမၸဏီအမည္ႏွင့္ လိပ္စာ

ေငြသားတန္ဘိုး
$
$

ည။ အၿငိမ္းစားယူျခင္း အေကာင့္မ်ား
အေကာင့္
ထည့္ပါ

အဖြဲ႕အစည္းအမည္ႏွင့္တည္ေနရာ

IRA တစ္ဦးခ်င္း

အေကာင့္နံပါတ္

ေနာက္ဆံုးလအဆံုးတြင္
ရွိေသာ ေငြပမာဏ
$

အၿငိမ္းစားယူျခ
IRA တစ္ဦးခ်င္း

$

အၿငိမ္းစားယူျခ
$

အျခား

STATEMENT OF RESOURCES AND EXPENSES
DSHS 18-097 BS (REV. 03/2015) Burmese

စာမ်က္ႏွာ 4

၄။ လစဥ္အသံုးစရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ရက္စြဲ
က။ ေနထိုင္မႈ
အိမ္ငွားခ သို႔မဟုတ္ အိမ္အတြက္ေပးေဆာင္ျခင္း

$

အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အာမခံ (အထက္ပါေပးေဆာင္မႈမ်ားမဟုတ္ေသာ)

$

လစဥ္ေနထိုင္မႈစရိတ္စုစုေပါင္း (အေပၚတြင္ လိုင္းသံုးလိုင္းထပ္ထည့္ပါ)

$
ခ။ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား

အပူ (ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဆီ)

$

လွ်ပ္စစ္

$

ေရ၊ အညစ္အေၾကး၊ အမိႈက္

$

တယ္လီဖုန္း

$

အျခား (သီးျခားေဖာ္ျပရန္ရွိပါက)

$

လစဥ္အသံုးျပဳမႈစရိတ္စုစုေပါင္း (အေပၚတြင္ လိုင္းငါးလိုင္းထပ္ထည့္ပါ)

$
ဂ။ စားေသာက္မႈ

လူ

$

] ေယာက္အတြက္ စားေသာက္မႈစရိတ္

ကၽြႏု္ပ္၏အိမ္ျပင္ပတြင္ စားေသာက္ေသာ အစားအစာမ်ား

$

အျခား (သီးျခားေဖာ္ျပရန္ရွိပါက)

$

လစဥ္စားေသာက္မႈစရိတ္စုစုေပါင္း(အေပၚတြင္ လိုင္းသံုးလိုင္းထပ္ထည့္ပါ)

$
ဃ။ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကေလး

$

ေယာက္အတြက္ ေန႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈ / ကေလးထိန္းျခင္း

$

အဝတ္အစားစရိတ္
ကေလး

$

ေယာက္အတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္

ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ေနထိုင္ျခင္းမရွိေသာ ကေလးအတြက္ျပဳလုပ္ေသာ ကေလးအေထာက္အပံ့ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ား
အျခားကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအသံုးစရိတ္မ်ား (ေဖာ္ျပရန္)-

$
$

ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လစဥ္အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း (အေပၚတြင္ လိုင္းငါးလိုင္းထပ္ထည့္ပါ)-

$

င။ သြားလာမႈ
ယာဥ္အတြက္ ေပးေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ငွားရမ္းျခင္း

$

အာမခံ

$

လိုင္စင္

$

ေလာင္စာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

$

ကားရပ္နားရန္ေနရာ

$

အျခား (သီးျခားေဖာ္ျပရန္ရွိပါက)

$

လစဥ္သြားလာမႈစရိတ္ စုစုေပါင္း (အေပၚတြင္ လိုင္းေျခာက္လိုင္းလိုင္းထပ္ထည့္ပါ)-
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$

၄။ လစဥ္အသံုးစရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (အဆက္)
စ။ အဝတ္အစား
အလုပ္အတြက္ အဝတ္အစားစရိတ္

$

အျခားအဝတ္အစားမ်ားစရိတ္

$

လစဥ္အဝတ္အစားစရိတ္ စုစုေပါင္း (အေပၚတြင္ လိုင္းႏွစ္လိုင္းထပ္ထည့္ပါ)

$

ဆ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေဆးကုသျခင္းဆိုင္ရာ / သြားဘက္ဆိုင္ရာ အာမခံသြင္းေငြမ်ား

$

အာမခံ မထားေသာ ေဆးကုျခင္းဆိုင္ရာ၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာ၊ သြားႏွင့္ေမး႐ိုးဆိုင္ရာႏွင့္ မ်က္စိေစာင့္ေရွာက္မႈ

$

အျခားအာမခံ မထားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ား (ေဖာ္ျပရန္)-

$

လစဥ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ စုစုေပါင္း (အေပၚတြင္ လိုင္းသံုးလိုင္းထပ္ထည့္ပါ)

$

စ်။ ကိုယ္ပိုင္
ဆံပင္ေစာင့္ေရွာက္မႈ / ကိုယ္ပိုင္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

$

ပညာေရး

$

စာအုပ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ား

$

အျခား(ေဖာ္ျပရန္)-

$

၅။ လစဥ္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ စုစုေပါင္း (အေပၚတြင္ လိုင္းေလးလိုင္းထပ္ထည့္ပါ)

$

၁။ လစဥ္ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ား
သိ႔ု ေပးေဆာင္သည္

အေႂကြးပမာဏ

လစဥ္ လက္က်န္ေငြ

$

$

၂။

$

$

၃။

$

$

၄။

$

$

၅။

$

$

၆။

$

$

၇။

$

$

၈။

$

$

၉။

$

$

10.

$

$

၁၁။ လစဥ္ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ား စုစုေပါင္း

$

$

၁။

(အေပၚမွ ၁-၁၀ ထိ ထည့္ပါ)
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၄။ လစဥ္အသံုးစရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (အဆက္)
ည။ လစဥ္အသံုးစရိတ္မ်ားစုစုေပါင္း
$

လစဥ္အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အခန္းက႑မ်ား က မွ ည တြင္ အားလံုးစုစုေပါင္းလိုင္းမ်ားကို ထည့္ပါ။
အေပၚလိုင္းမွ လစဥ္အသံုးစရိတ္မ်ားစုစုေပါင္း၏ ကၽြႏု္ပ္ေဝစု (အေပၚလုိင္းမွ ပမာဏသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈထက္နည္းသည္/ ကၽြႏ္ုပ္၏

$

အိမ္ေထာင္ဖက္ထက္ အျခားသူမ်ားထံမွ ကူညီသည္)
၅။ ေၾကာ္ျငာျခင္း
ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ်ားရွိ မုသားဝန္ခံျခင္းအတြက္ အျပစ္အရ ဤေဖာင္ပံုစံတြင္ ျဖည့္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္၏အေကာင္းဆံုးအသိပညာျဖင့္
တိက်ၿပီး အမွားကင္းသည့္ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု တရားဝင္ေၾကညာသည္။ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ အမွားေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္
မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ လိမ္လည္မႈအတြက္ ကၽြႏု္ပ္ကို တရားစြဲႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနမွ
မွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန္အတြက္ျဖစ္သည္ကို နားလည္ပါသည္။
လက္မွတ္
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