
AYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ 

ရက္စြဲ……………………… 

(ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖည့္သြင္းေပးပါရန္။) 

စာရင္းဖြင့္သူ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 

ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား 

*အမည္ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္) ……………………………………………………  က်ား  မ 

*အမည္(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) ………………………………………………………*ဖခင္အမည္………………………………...

*နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ ……………………………………………………

*ေမြးသကၠရာဇ္ (ရက္၊လ၊နွစ္) ……………………………………………*ေမြးဖြားသည့္ေဒသ…………………………………..

*အိမ္ေထာင္ဖက္အမည္ (အိမ္ေထာင္ရွိလွ်င္) ………………………………………………………

*အၿမတဲမ္းေနရပ္လိပ္စာ
အမတွ္………………လမ္း………………………………………………  ၿမိဳ႕နယ္…………………………………………………… 

ၿမိဳ႕႔……………………………………………စာတိုက္အမွတ္္……………………………………နုိင္ငံ…………………………………

. 
*ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ (သီးျခားစီျဖစ္လွ်င္)
အမတွ္…….……………လမ္း……………………………………………… ၿမိဳ႕နယ္………………………………………………….. 

ၿမိဳ႕……………………………………………စာတိုက္အမွတ္္……………………………………နုိင္ငံ…………………………………

. 
*အလုပ္အကိုင္………………………………………………………………………ရာထူး……………………………………………..
ကုမၸဏီလိပ္စာ 

အမတွ္ ……………လမ္း ……………………………………… ၿမိဳ႕နယ္ ……………………………………………………………… 

ၿမိဳ ႔ ……………………………………………စာတိုက္အမွတ္္ ……………………………………နုိင္ငံ ……………………………… 

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား 

*လက္ကိုင္ဖုန္းနံပါတ္ …………………………………………………… အိမ္ဖုန္းနံပါတ္…………………………………………….

အီးေမးလ္လိပ္စာ …………………………………………………………. ဖက္စ္နံပါတ္ ..…………………………………………… 

ေငြစာရင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား (ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေရာင္း၀ယ္ရန္) 

ဘဏ္အမည ္ ………………………………… *ဘဏ္ေငြစာရင္းအမွတ္…………………………………………………………… 

စာရင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ေနရာ (ဘဏ္ခဲြ) ..............



ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္ေရာင္း၀ယ္ရန္ စာရင္းပူးတြဲဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ား အတြက္သာလွ်င္ 

*အမည္ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္) ……………………………………………………   က်ား             မ 

*အမည္(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)………………………………………………………*ဖခင္အမည္………………………………….

*နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ ……………………………………………………

*ေမြးသကၠရာဇ္ (ရက္၊လ၊နွစ္)……………………………………………………

*ေမြးဖြားသည့္ေဒသ…………………………………………*နုိင္ငံသား………………………………………………………

*အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ
အမတွ္………………လမ္း………………………………………………… ၿမိဳ႕နယ္…………………………………………………… 

ၿမိဳ႕……………………………………………စာတိုက္အမွတ္္……………………………………နုိင္ငံ………………………………… 

*ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ (သီးျခားစီျဖစ္လွ်င္)
အမတွ္…….……………လမ္း……………………………………………… ၿမိဳ႕နယ္………………………………………………….. 

ၿမိဳ႕……………………………………………စာတိုက္အမွတ္္……………………………………နုိင္ငံ…………………………………

. 
*အလုပ္အကိုင္………………………………………………………………………ရာထူး……………………………………………..
ကုမၸဏီလိပ္စာ 

အမတွ္ ……………လမ္း ……………………………………… ၿမိဳ႕နယ္ ……………………………………………………………… 

ၿမိဳ ႔ ……………………………………………စာတိုက္အမွတ္္ ……………………………………နုိင္ငံ ……………………………… 

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား 

*လက္ကိုင္ဖုန္းနံပါတ္ …………………………………………………… အိမ္ဖုန္းနံပါတ္……………………………………………

အီးေမးလ္လိပ္စာ ………………………………………………………… ဖက္စ္နံပါတ္ …………………………………………….. 

ေငြစာရင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား (ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေရာင္း၀ယ္ရန္) 

ဘဏ္အမည ္ …………………………………*ဘဏ္ေငြစာရင္းအမွတ ္…………………………………………………………… 

(အထက္ပါ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြေၾကးသက္ေသခံစာခ်ဳပ္ေရာင္း၀ယ္ရန္စာရင္းပုိင္ရွင္သည္ မူရင္းစာရင္းပုိင္ရွင္ (primary account holder) ကိုယ္စား 

ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရရိွမည္မဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ မူရင္းစာရင္းပုိင္ရွင္ (primary account holder) တြင္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ရိွေသာ္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။) 
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Others (အျခားအခ်က္အလက္မ်ား) 

မရိွပါ သင့္တြင္ ယခင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္ ဝယ္ေရာင္းအေတ႔ြအၾကံဳရွပိါသလား။    

ရွိပါက - 

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ - ………………………………………… အမ်ိဳ းအစား - ………………………………………… 

လက္ရွိတြင္သင္သည္ အျခား ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္ကုမၸဏီမ်ားအား 

ေပးရန္စာရင္းမ်ားရိွေနၿပီး မၿပီးျပတ္ေသးေသာ တရားရင္ဆိုင္မွဳမ်ား ရွိေနပါသလား (သို႔) ရွိခဲ့ပါသလား။  

ရွိပါက အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပရန္ -      ရွိပါသည္   မရိွပါ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

သင္သည ္AYAtrust Securities တြင္ စာရင္းဖြင့္ထားေသာ ကုမၸဏီ(မ်ား)၏ အဓိက အစုရွယ္ယာရွင္ျဖစ္ပါသလား။  

ဟုတ္ပါက -        ဟုတ္ပါသည ္  မဟုတ္ပါ 

ကုမၸဏီအမည္ - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

သင္သည ္ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င ္ကုမၸဏီ(မ်ား)၏ အဓိက အစုရွယ္ယာရွင္ျဖစ္ပါသလား (သို႔) 

ကုမၸဏီ(မ်ား)၏ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါသလား။     ဟုတ္ပါသည ္  မဟုတ္ပါ 

ဟုတ္ပါက -  

ကုမၸဏီအမည္ - ……………………………………………………………ရာထူး - ………………………………………………….. 

သင္သည ္AYAtrust Securities ကဲ့သို႔ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ ္ကုမၸဏီ(မ်ား)မ ွ၀န္ထမ္း ဟုတ္ပါသလား 

(သို႔) ၀န္းထမ္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပါသလား။     ဟုတ္ပါသည္  မဟုတပ္ါ 

ရွိပါက -   

အမည္  ရာထူး  ေတာ္စပ္ပံု 

…………………………………… …………………………………… …………………………… 

သင္သည္ AYAtrust Securities ကဲ့သို႔ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ ္ကုမၸဏီ(မ်ား)တြင္ 

စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားျခင္းရွိပါသလား။     ရွိပါသည္  မရိွပါ 

(အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားသာ)  

သင္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္သည ္AYAtrust Securities (သို႔) အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ ္ကုမၸဏီ(မ်ား)တြင္ 

စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားျခင္းရွိပါသလား။     ရွိပါသည္   မရိွပါ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳ (Politically Exposed Person) 

သင္(သို႔)သင္၏ မိသားစ၀ုင္တစ္ဦးဦးသည္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ျမင့္မားေသာရာထူးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း 

(သို႔) ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးျခင္း(သို႔) ထမ္းေဆာင္ရန္ လ်ာထားခံရျခင္း ရွိပါသလား။ ရွိပါသည္   မရိွပါ 

ရွိပါက အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပရန္ -  

အမည္     ရာထူး     ေတာ္စပ္ပံု 

……………………………………  ……………………………………  …………………………… 
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ရိွပါသည ္



 
 

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္(စ္)ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္မည့္ ကုမၸဏီ ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ 
 
(၁) ကုမၸဏီအမည ္   …………………………………………….. 

အစုရွယ္ယာနံပါတ္  ……………………………………………… 

အစုရွယ္ယာအေရအတြက္  ……………………………………………… 
  
(၂) ကုမၸဏီအမည ္  ……………………………………………… 

အစုရွယ္ယာနံပါတ္  ……………………………………………… 

အစုရွယ္ယာအေရအတြက္  ……………………………………………… 

 

အသိအမွတ္ျပဳ သေဘာတူလက္ခံခ်က္ 
 က ြ်န္ေတာ္/က ြ်န္မသည ္ေအာက္ပါတုိ႔ကိုဖတ္ရွဳသိရိွျပီးနားလည္လက္ခံသေဘာတူပါသည္ - 

(က) AYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ရာ ေငြစာရင္းမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား(ဤမွေနာင္တြင္ 

“စည္းကမ္းခ်က္မ်ား” ဟုရည္ညႊန္းမည္) နွင့္ သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္စာရြက္စာတမ္းမ်ား (အထက္တြင္ မိမိေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 

ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမွဳေငြစာရင္း၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမွဳေငြစာရင္းနွင့္/သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

(အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္) (ယင္းတို႔အားေကာင္းစြာဖတ္ရွဳျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းနွင့္ ကုန္သြယ္မွဳဆိုင္ရာေငြစာရင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ AYATrust 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏလီီမိတက္ နွင့္ မိမိတို႔အၾကားျပဳလုပ္သည့္ သေဘာတူညခီ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ရည္ညႊန္းမည္ 

ျဖစ္ပါသည္)၊ 

(ခ) ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) က သတ္မွတ္ထားသည္ ့ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ 
ေခ်းငွားျခင္းတို႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္တာ၀န္ရိွမွဳမ်ားကိုေဖာ္ျပထားေသာတာ၀န္ရိွမွဳမ်ားအားထုတ္ေဖာ္တင္ျပခ်က္။ 

 
က ြ်န္ေတာ္/က ြ်န္မသည္AYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္သို႔ ေအာက္ပါအတုိင္းသေဘာတတူာ၀န္ယူအာမခံပါသည္ - 
(က) ကုမၸဏီသို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာတင္ျပသည့္၊ တင္ျပရမည့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားအားလုံးသည္ မွန္ကန္တိက်ပါေၾကာင္းနွင့္ 

မွန္ကန္တိက်မည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ 
(ခ) ဘဏ္ေငြစာရင္း(မ်ား) အတြက္ ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္မွဳကိုမိမိ၏ ကိုယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး AYAtrust 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏလီီမိတက္၊ ယင္း၏ ၀န္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ 

(ဂ) ျမန္မာနိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မွျဖစ္ေစ၊ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအား ၾကီးၾကပ္စီမံရေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္မွ 
ျဖစ္ေစထုတ္ျပန္ထားသည့္ နည္းဥပေဒနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

(ဃ) AYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္က ေတာင္းဆိုခ့ဲလွ်င္ မိမိ၏ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ ္သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

(င) မိမိကေလွ်ာက္လႊာတင္ျပျခင္းနွင့္ ထိုေလွ်ာက္လႊာအား AYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္ကလက္ခံျခင္းတုိ႔သည္ 
ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္းမရိွသည့္အျပင္ AYAtrust 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္အေနျဖင့္ ထိုေလွ်ာက္လႊာကို ျငင္းပယ္နိုင္သည္ ့ အခြင့္အေရးရိွေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ AYAtrust 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္က ေတာင္းဆိုလွ်င္ ၀ယ္ယူမည့္အစုရွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖုိးအတြက္ အာမခံတစ္ရပ္ရပ္ 
တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

(စ)  အစုရွယ္ယာမ်ား၊ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား၊ အာမခံမ်ား၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတမ္်ားစသည္တို႔ကိုမည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 
၀ယ္ယူခြင့္၊ ရယူခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ နွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္အတြက္ အခြင့္အာဏာရိွေၾကာင္း၊ ရိွမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

(ဆ) ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္တုိ႔တြင္ 
မိမိအေနျဖင့္ အမည္ပ်က္ (သို႔) လူမြဲ စာရင္း၀င္မဟုတ္ပါေၾကာင္းနွင့္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ 
ျပစ္မွဳမွတ္တမ္းတစ္ရပ္ရပ္ မရိွပါေၾကာင္း၊ 

(ဇ) အြန္လိုင္းမွ ေရာင္း၀ယ္မွဳျပဳလုပ္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ဆံုးရံွဳးႏုိင္ေခ်မ်ားကို နားလည္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၀ယ္ေရာင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ 
Website/Application ျဖင့္ အသံုးျပဳပါက စက္ပစၥည္းခ်ိ ႔ဳယြင္းမွဳ၊ ဆက္သြယ္မွဳ  (connection) ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ 
မည္သည့္အေၾကာင္းရာျဖင့္မဆို လြဲေခ်ာ္မွဳရိွခ့ဲပါက AYAtrust Securities ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွပါေၾကာင္း။ Website/Application 
အသံုးျပဳရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လံုျခံဳေရးစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 

(စ်) AYAtrust Securities တြင္ ကုန္သြယ္မွဳျပဳလုပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ တရား၀င္ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ နည္းလမ္းမ်ားအရ ရရိွထားေသာ 
ေငြေၾကးျဖစ္ပါေၾကာင္း 

 
မိမိ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား AYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္က လက္ခံထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္အခါ မိမိအေနျဖင့္ 
AYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္က ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လကခံ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို 
လက္ခံသေဘာတူပါသည္။ 
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Tel : +95 1 386259 
Fax : +95 1 386254 
Trading: +95 1 386255~58 

  +95 9 787877702~05 
Email:    info@ayatrustsc.com 

မိမိသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ နွင့္ ၀န္ခံခ်က္မ်ားပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊  တာ၀န္ရိွမွဳမ်ားအားထုတ္ေဖာ္တင္ျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ေခ်းငွားျခင္းတို႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္တာ၀န္ရိွမွဳမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာဖတ္ရွဳနားလည္ျပီးျဖစ္၍ 
သေဘာတူလက္ခံပါသည္။  

မိမိ၏ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ AYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္နွင့္ ဘဏ္သည ္ အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာမိမိ၏ဘဏ္ရိွအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘဏ္ေငြစာရင္း(မ်ား)ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာအျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ လလဲွယ္ေပးပုိ႔ျခင္းမ်ားကိ ုAYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္တြင္ မိမိ၏ေငြစာရင္း 
ျပဳလုပ္ထားရိွသည့္ကာလတစ္ေလ်ာက္ ဤေလွ်ာက္လႊာကိုအတည္ျပဳျခင္းနွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုထင္ျမင္သည့္အတိုင္း AYAtrust 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီလီမိတက္နွင့္ အျခားတတိယပုဂၢိဳလ္တို႔အၾကား ျပဳလုပ္ခြင့္ရိွသည္။ 

စာရင္းဖြင့္သူ၏လက္မွတ္ …………………………………     လက္ခံသူ၏လက္မွတ္ ………………………………… 

စာရင္းဖြင့္သူ၏အမည္    …………………………………        လက္ခံသူ၏အမည္ ……………………………………… 

ရံုးဌာနမွ ျဖည့္သြင္းရန္ 

*အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းသူ …………………………………………………………………… *ရက္စြဲ ……………………………………………
*စစ္ေဆးသူ ………………………………………………………………………………………… *ရက္စြဲ ……………………………………………
(လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားပူးတြဲလ်က္ 
*ျပစ္မွဳမွတ္တမ္းအေျခအေန-     မွတ္တမ္းမရိွ       ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတ္တမ္းရွိ 
*ျပစ္မွဳမွတ္တမ္းစိစစ္သူ ………………………………………………………………………… *ရက္စြဲ ……………………………………………
*အတည္ျပဳသူ ……………………………………………………………………………………  *ရက္စြဲ ……………………………………………
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