
T.E No. 24                                App. 8-A,C.A.C 

Last Pay Certificate 

 

Last pay Certificate of  -  

of the    -  
proceeding on   -   

to  

2. He has been paid up to   - - at the following rates; - 

  Particulars.     Rate. 

       
                  K (                 ) 

          

 Pay ကျပ် 
Overseas Pay 

Officiating Pay 

Special Pay 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

Deductions. 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

3. He made over charge of the office of    on the              noon of     -     - 2020. 

4. Recoveries are to be made from the pay of the Government servant as detailed on the reverse. 

5. He has been paid leave salary is detailed below. Deductions have been made as noted on the reverse. 

Period     Rate    Amount 

 From   to  at K   a month 

 From   to  at K   a month 

 From   to  at K   a month 

6. He is entitled to draw the following;- 

7. The details of the income-tax recovered from him up to the date from the beginning of the current 

year are noted on the reverse. 

7.(a) He has taken ---------------days casual leave during the current year. 

 

(Signature) 

 

(Designation) 

 

8. I assumed charge of the office of  --------------------------------on the ------------------------------------- 

noon of   --------------------------------------      

 

 

Dated the              20 

     (Designation)                                                                      P.T.O 

    

 

 

 

He 

 

(Signatuer of    
Head of office 

Gazetted Officer 
) 



 

REVERSE 

Details of Recoveries 

 

Nature of recovery  -       
Amount K 

To be recovered in    instalments. 

Deductions made from Leave salary 

From   to  on account of  K     

From   to  on account of  K     

From   to  on account of  K 

     

Name of months Pay Gratuity, 

Fee, etc. 

Funds and 

other 

deductions 

Amount of 

income- tax 

recovered 

Remark 

          

INSTRUCTIONS 

(1) If the Government servant is employed at Yangon, the certificate should be given by the 

Accountant General, Myanmar. If elsewhere, by the Treasury Officer concerned. 

(2) If he has to pass through Yangon in proceeding to duty in another province, the certificate 

should be given by the officer-in-charge of the Treasury from which he last drew pay, and countersigned 

by the Accountant General, Myanmar. 

Exception- As an exception to Rules(1)and(2)above, the last pay certificates of non-gazetted 

officers transferred from one province or circle of audit to another, or from one place to another in the 

same province or circle of audit, may be given by the head of office, and need not be countersigned by the 

Audit Officer concerned. 

(3) A Government servant who has drawn his leave salary in India should before returning to 

duty obtain a last pay certificate from the Audio Officer by whom or within whose jurisdiction his leave 

salary was last paid. 



စီအက်စ်အာရ်ပံုံစံ(၂၅)    

ပထမစာမျက်န ှာ 

ပင်စင်၊ ဆုငငွေနှင့််  အငငြိမ််းစ ်းယူမှု ဆုငငွေငလ  က်လ   

၁။ ပင်စင်စာားအမည်န င့်် အမျ   ားသာားမ တ်ပံုံတင်အမ တ်၊                -------------------------------၂။

 မ ဘအမည်              ------------------------------- ၃။

 လူမျ   ားဘာသာ             ------------------------------      

၄။ နေရပ်လ ပ်စာ                       -------------------------------၅။

 ထမာ်းန ာငခ် ့်နသာ ရာထူားန င့် ်ဌာေအမည်       ------------------------------  

၆။ စတငအ်မှုထမာ်းန ာင်နသာနေေ့        ------------------------------ 

၇။ အမှုထမ်ား ံုံားခေ်ားတ ုံင် နရာက်သည့််နေေ့       ------------------------------ 

          (က) စုံစုံနပေါငာ်းစစ်မှုထမ်ားသက် စတငအ်မှုထမ်ားနသာနေေ့န င့််    

    ံုံားခေ်ားတ ုံင်သည့််နေေ့၊ ရရ  ခ ့်နသာ ပငစ်င်၊  ုံနငွေအမျ   ားအစာား ----------------------- 

 (ခ) မည်သည့််အစ ုံားရလက်နအာက်တွေငအ်မှုထမ်ား        ---------------------------------- 

  န ာငခ် ့်န ကာင်ား၊ 

န စ်  - လ   - ရက် 

၈။  ကာားပပတ်ကာလအပေါအ၀င် 

 စုံစုံနပေါင်ားလုံပ်သက်       ---------------------------
 အထက်တေ်ားဝေ်ထမာ်း       ---------------------------
 နအာက်တေ်ားဝေ်ထမာ်း       ---------------------------
 ပင်စင်ခံစာားန ုံငခ်ွေင့််မရ  နသာ လုံပ်သက်န င့် ်ကာားပပတ်ကာလ 

၉။ ပင်စင/် ုံနငွေ အမျ   ားအစာား      ---------------------------၁၀။

 နေှာက ်ံုံားထုံတ်လစာ       ---------------------------၁၁။

 နတာင်ားခံနသာပငစ်င်       ---------------------------၁၂။

 လုံပ်သက် ုံနငွေ       ---------------------------၁၃။

 နသ/ငင မ်ား ုံနငွေ       ---------------------------၁၄။

 ပင်စင်စတင်ထုံတ်ယူရမည့််နေေ့     ---------------------------၁၅။

 ထုံတ်ယူလ ုံနသာ ဘဏ်/ဘဏ်/ဘဏ်နငွေတ ုံက်ခွေ  က ုံယ်စာားလ ယ်ရံုံား ---------------------------၁၆။



 ပင်စင်စာား၏ နမွေားသကကရာဇ်      ---------------------------၁၇။

 အရပ်အပမင့််        ---------------------------၁၈။

 က ုံယ်ရ  အမ တ်အသာား       --------------------------- 

   လက်မနှင့််လက်င   င််းပံုစံမ  ်း 

လက်မ  လက်ည   ား  လက်ခလယ်  လက်သူကကွေယ်   လက်သေ်ား 

 

 

 

ပင်စင်နလ ာက်သည့််နေေ့-------------------------------  

          

                    ထ ုံားငမ လက်မ တ် 
                  ရံုံားအကကီားအက / ဌာေအကကီားအက  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 စီအက်စ်အာရ်ပံုံစံ ( ၂၅ ) 

ဒုတြိယစ မ က်နှှာ 

ရုံ်းအကက ်းအက/ဲ ဌ နအကက ်းအကဲ၏ မှတ်  က်မ  ်း 

၁။ အတ တ်ကာလမ  နလ ာက်ထာားသူ၏ အကျင့််စာရ တတန င့််      --------------------------

 ပတ်သက်သည့်် အချက်မျာား      

၂။ ရာထာူးချထာားပခငာ်း၊ ရာထာူးကျပခငာ်းမျာားန င့် ်ပတ်သက်သည့််   -------------------------- 

 ရ င်ားလင်ားချက်        

၃။ နလ ာက်ထာားသည့််  ုံနငွေ သ ုံေ့မဟုံတ် ပငစ်င်တစ်စံုံတစ်ရာ    -------------------------- 

  ရရ  ခ ့်ပခင်ား ရ  / မရ         

၄။ အပခာားမ တ်ချက်မျာား                      -------------------------- 

၅။ နတာင်ားခံနသာ အမှုထမာ်းသက်က ုံ အတညပ်ပ သင့််၊    --------------------------  

မပပ သင့်် ရံုံားအကကီားအက / ဌာေအကကီားအက ၏ ထင်ပမငယူ် ချက်။ 

၆။ ပငစ်ငခ်ွင ပ်ပြုန ိုငသ်၏ူ တ ောင််းခံတသော ပငစ်ငန်ငှ  ်   -------------------------- 

 အငင မ််းစော်းယမူှု ဆိုတငကွ ို ခွင ပ်ပြုပခင််း ရှ -မရှ  

၇။ ချ   ျို့တ ့်ကာလ ပြည့််စွေက်ခွေင့်် ပပ / မပပ                     -------------------------- 

   

 

 

                ထ ုံားငမ လက်မ တ် 

             (  ရံုံားအကကီားအက /ဌာေအကကီားအက  ) 

 

 

 

 



ပင်စင်အမျ   ားအစာား    -    

အငင မ်ားစာားအမည်    -  

နေှာက ်ံုံားလုံပ်က ုံငခ် ့်နသာရာထူားအ င့်် -  

ဦားစီားဌာေ     -  

၁။ အမည်             -    အငင မ်ားစာား၏က ုံယ်တပ ုံင်ားဓေါတ်ပံုံ  

၂။ အဘအမည်            -    

၃။ အမျ   ားသာားမ တ်ပံုံတင်အမ တ်  -  

၄။ နေရပ်လ ပ်စာ            -  

 
     

၅။ အငင မ်ားစာား၏ နရားထ ုံားငမ လက်မ တ် 

   ပမေ်မာ    အင်္ဂလ ပ် 

 ၁။     ၁။ 

 ၂။     ၂။ 

 ၃။     ၃။ 

လက်မ   လက်ည   ား  လက်ခလယ်  လက်သူကကွေယ်  လက်သေ်ား 

 

 

 မ ေ်ကေ်န ကာငာ်းနထာက်ခံပေါသည်  

 

ထ ုံားငမ လက်မ တ် 

အမည်  -    

ရာထာူး  -  

ရံုံားဌာေ  -   

 



CALCULATION OF PENSION (DIRECT SANCTION) 

Name and designation  -  

Date of birth             -  

Date of Superannuation  -  

Total service from   -  

Date retired / invalided / death -   

Deduct 

 Boy service 

 Suspension 

 Out of employment 

 Leave without pay      

  

     

Other Leave taken 

                                                                               Total 

Deduct under 414 C.S.R    

Not count 48S C.S.R 

 

                                                                                      

      

Net qualifying service 

 

Sup Pen Pension of K  /-p.m. with effect from and D.C.R.G. of K         /- are found 

admissible under the rule. 

 

 

 

 

Assistant Accountant General 

Myanmar 

Sup; Pen on  =  

Last Pay =    

N.Q.S    =  

Sup Pen =   

S/G  =  

   

 

 

 

    

  

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 

Y      M      D 

Y      M     D 

    it Condoned 
 



မမန်မ မပည်ထပ်ဆင့််ထတု် ငမြိ ြို့မပ၀န်ထမ််းစည််းမ ဉ််း ဥပငဒမ  ်း 

အပြိုဒ ်၂၀၉ (က)အရ ပင်စင်စ ်း၏ ၀န် ံ  က်။ 

 

 ကျွေ်နတာ/်ကျွေ်မ၏ ငပီားခ ့်နသာကာလ သ ုံေ့မဟုံတ် လပ ုံင်ားအတွေက် လစာန င့်် နေှာက ်ံုံားလစာ 

ထုံတ်လက်မ တ်က ုံ ယာယီအာားပြင့်် အပမေ်ထုံတ်နပားပေါရေ် နမတတာရပ်ခံအပ်ပေါသည်။ အကယ်၍ အငပီားအပ ုံင် 

ကျကျေေ စာရငာ်းစစ်န ားငပီားနသာအခေါ အစ ုံားရသ ုံေ့ နပားရေ် ပ ုံမ ုံထုံတ်ယူခ ့်နသာလစာန င့်် ခွေင့််လစာမျာား၊ 

အ မ်လခမျာား၊ အသက်အာမခံ၊ ပရီမီယံမျာား၊ အ ုံေှာစာရံပံုံနငွေသ ုံေ့ နပားသွေင်ားရေ်နငွေမျာား၊ ယာဉ်၀ယ်ယူရေ် 

ကက  တငထ်ုံတ်နပားနချားနငွေန င့်် အတ ုံားမျာား၊ အ မ်န ာကရ်ေ် ကက  တငထ်ုံတ်နချားနငွေန င့်် အတ ုံားမျာား 

ကက  တငထ်ုံတ်ယူထာားနသာ ခရီားစရ တ်န င့်် အနသားသံုံားစရ တ်မျာား၊ အစ ုံားရပ ုံင ် ုံငန်သာ အ မ်နထာင် 

ပရ နဘာင်္န င့်် အန ာက်အအံုံ ပျက်စီားယ ုံယွေင်ားသည့််အတွေက် တေ်ြ ုံားနငွေမျာားက ုံ ကျွေ်နတာ်/ ကျွေ်မ ရရ  မည့်် 

ပင်စင်န င့်် အငင မာ်းစာားယူမှု ုံနငွေမ  ခုံန  မ်ရေ် သနဘာတူပေါသည်။ 

 

 

 

 

ထ ုံားငမ လက်မ တ် -  
ရာထာူး              -  

 

------------------------------------------------------------------ 

 

မမန်မ မပည်ထပ်ဆင့််ထုတ် ငမြိ ြို့မပ၀န်ထမ််းစည််းမ ဉ််း ဥပငဒမ  ်း 

အပြိုဒ ်၄၃၃ အရ ပင်စင်စ ်း၏ င ကည   က်။ 

 
 ကျွေ်နတာ/်ကျွေ်မသည် ယခုံနတာင်ားခံနသာ အမှုထမ်ားသက်အတွေက် ပင်စင်န င့်် ုံနငွေက ုံ တစ်စံုံ 
တစ်ရာရရ  ခ ့်ပခင်ား မရ  နသားန ကာငာ်း န ကညာအပ်ပေါသည်။ ယခုံနတာင်ားခံနသာ အမှုထမာ်းသက်က ုံ 
နေှာင်အခေါနတာင်ားခံလာပေါက ယခုံခွေင့််ပပ နသာ ရံုံားအမ ေ်ေ့န င့်် ရည်ညွှေ်ားချက်မျာားက ုံ မြံုံားမကွေယ်နြာ်ပပငပီား 
နလ ာက်ထာားမည်ပြစ်န ကာင်ား ထပ်မံန ကညာအပ်ပေါသည်။ 
 
 

 

 

 

ထ ုံားငမ လက်မ တ်  -  
ရာထာူး               -  
 
 
 



ငမြိ ြို့မပ၀န်ထမ််းစည််းမ ဉ််း ဥပငဒမ  ်းအပြိုဒ် ၉၂၅ (က) အရ 

ပင်စင်လစ ကကြိ တငထ်ုတ်ငပ်းရန်အတွေက် ပင်စငစ် ်း၏ 

၀န် ံ  က်။ 
 

 ပင်စင်စာား သက်ပပည့််ပငစ်င် ကျွေ်နတာ/်ကျွေ်မ ------------------ သည် ပင်စင် စာရွက်စာတမ်ား 
မျာားတွေင် လ ုံအပ်သည့်် အချက်အလက်မျာား မပပည့််စံုံနသာန ကာင့််  ကေ်ေ့ ကာမည်ဟုံ ထင်ပမင်ယူ ရ၍ 
ပင်စင်လစာက ုံကက  တင်၍ ယာယီထုံတ်နပားထာားပေါက လက်ခံန ုံင်မည် ပြစ်ပေါသည်။ အကယ်၍ 
ပင်စင်စာရွက်စာတမ်ားမျာားတွေင် လ ုံအပ်ချက်မျာား ပပည့််စံုံ၍ အငပာီးအပ ုံင် ပငစ်င်ရရ  နသာအခေါ ယခုံကက  တင် 
ထုံတ်နပားမည့်် ယာယီပငစ်င်ကပ ုံပေါက ပ ုံမ ုံထုံတ်ယူခ ့်သည့််နငွေမျာားက ုံ ပပေ်လည်နပားသွေငာ်း မည်ပြစ်န ကာင်ား 
ခံ၀ေ်ချက်နပားပ ုံေ့ပေါသည်။ 
 

 
 
ထ ုံားငမ လက်မ တ် -  
ရာထာူး              -  
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
ပံုံစ-ံင်္ျ ီ

ပင်စင်နည််းဥပငဒသစ်အရ အငငြိမ််းစ ်းယူမှုဆုငငွေ 

ကကြိ တငထ်ုတ်ငပ်းရန်အတွေက်  ံ၀န်  က်။ 

 
 ပင်စင်စာား -------------------------- ဦား/န ေါ်---------------------------- ကွေယ်လွေေ်သူ ဦား/န ေါ် ---------------
--------- ၏ အ မ်နထာင်သာားမ သာားစုံအမည် တင်သွေင်ားပခငာ်းခံရသူ/တရာား၀င ်အနမွေစာားအနမွေခံပြစ်သူ ဦား/န ေါ် 
---------------------------- သည် ပင်စငစ်ာရွက်စာတမ်ားမျာားတွေင် လ ုံအပ်ချက်မျာား မပပည့််စံုံသပြင့်် 
 ကေ်ေ့ ကာမည်ဟုံ ထင်ပမင်ယူ ၍ အငင မ်ားစာားယူမှု ုံနငွေက ုံ ကက  တင် ထုံတ်နပားပေါက လက်ခံန ုံင်မည် 
ပြစ်ပေါသည်။ အကယ်၍ ပင်စင်စာရွက်စာတမ်ားမျာား ပပည့််စံုံ၍ အငပီားအပ ုံင် တွေက်ချက်ငပီားနသာအခေါ 
ရထ ုံက်သည့််နငွေကက  တင်ထုံတ်နပားခ ့်သည့်် အငပာီးသတ်အငင မ်ားစာားယူမှု ုံနငွေထက် ပ ုံနေပေါက 

ပပေ်လည်နပားသွေငာ်း မည်ပြစ်ပေါန ကာငာ်း    ခံ၀ေ်ချက်ပပ အပ်ပေါသည်။ 
 
 အသ သက်နသ န စ်နယာက်၏ ထ ုံားငမ လက်မ တ်န င့်် နေရပ်လ ပ်စာမျာား 
 

 ထ ုံားငမ လက်မ တ်န င့််     နေရပ်လ ပ်စာမျာား 
 
၁။ -----------------     ------------------ 
 
၂။ -----------------     ------------------   



ပံုစံ(အက်ဖ်) 

------------------------ဌာေမ  ကွေယ်လွေေ်သ ူဦား/ န ေါ်----------------------------- အတွေက် 

မ သာားစုံပငစ်င်နလ ာက်လွှာ။ 

၁။ နလ ာက်ထာားသူ၏အမည်န င့်် အမျ   ားသာားမ တ်ပံုံတငအ်မ တ် ---------------------------- 

၂။ ကွေယ်လွေေ်သူဝေ်ထမ်ား/ ပငစ်င်စာားန င့်် မည်သ ုံေ့နတာ်စပ်သည် ---------------------------- 

၃။ ကွေယ်လွေေ်သူသည် ပင်စငစ်ာားပြစ်လ င ်ပင်စငယူ်နသာနေေ့ ---------------------------- 

၄။ ဝေ်ထမ်ား/ ပင်စင်စာား ကွေယ်လွေေ်နသာနေေ့   ---------------------------- 

၅။ အမည်တင်သွေင်ားသည့််ပံုံစံအာီးတွေင် နြာ်ပပသည့််နလ ာကထ်ာား --------------------------- 

သူ၏အမည်  

၆။ ကျေ်ရစ်သူမျာား၏ အမည်န င့်အ်သက် 

      အမည်     နမွေားနေေ့ 

 (က) မုံ  ုံားမ/ ခင်ပွေေ်ား ----------------------- --------------- 

  သာားမျာား  ----------------------- --------------- 

  သမီားမျာား  ----------------------- --------------- (ခ) အြ  

 -----------------------  -------------- 

  အမ    -----------------------   ---------------     

 ညီအက ုံမျာား  -----------------------   --------------- 

  အမ/ ညီမမျာား  -----------------------   --------------- 

  မုံ  ုံားမ/ အမ၊ ညီမမျာား-----------------------   --------------- 

၇။ ပင်စင်လစာ ထုံတ်ယူလ ုံနသာ ဘဏ်/ ဘဏ်ခွေ  --------------------------------------- 

၈။ ကွေယ်လွေေ်သူ ဦား/ န ေါ် -------------၏ ဇေီား/ ခင်ပွေေ်ား/ သာား/ သမီားမျာား စသည်မျာား အတွေက် 

နြာပ်ပချက်မျာား- 

 (၁) နမွေားနေေ့သကကရာဇ်(ခရစ်သကကရာဇ်) --------------------------- 

 (၂) အရပ်အပမင့််    --------------------------- 

 (၃) လက်မျက်န ှာနပေါ်ရ   ထင်ရ ာားနသာအမ တ်အသာားမျာား ---------------------------- 

 (၄) ထ ုံားငမ လက်မ တ် (သ ုံေ့မဟုံတ်) လက်ဝ လက်မန င့်် လက်နချာင်ားပံုံစံမျာား။ 

လက်မ  လက်ည   ား  လက်ခလယ်  လက်သူကကွေယ်  လက်သေ်ား 

 

 

 

၉။ နလ ာက်ထာားသူ၏ နေရပ်လ ပ်စာ အပပည့််အစံုံ 

 မ ေ်ကေ်န ကာငာ်းစစ်န ားမှု    အသ သက်နသ 

 (၁) --------------------    (၁) --------------------- 

 (၂) --------------------    (၂) ---------------------- 



မှတ်  က် 

၁။ မ သာားစုံပငစ်င်နလ ာက်လွှာန င့််အတူ နလ ာက်ထာားသူ၏ နေထ ုံငသ်ည့်် န သမ        

ယံုံ ကည်နလာကန်သာ ပုံင်္္  လ်တစ်ဦားဦားက လက်မ တ်နရားထ ုံားထာားသည့်် နလ ာက်ထာားသူ၏ 

နြာပ်ပချက် ထ ုံားငမ လက်မ တ်န င့်် လက်န ွေပံုံစံမျာား န စ်စံုံက ုံ နပားပ ုံေ့ရပေါမည်။ 

၂။ မ သာားစုံပငစ်င် နလ ာက်လွှာအပ ုံ ၆်(ခ) ပေါနလ ာက်ထာားသူမျာားသည် ဝေ်ထမ်ား/ ပင်စင် 

စာားအနပေါ် မ ီခ ုံနေန ကာင်ား နထာက်ခံချက် ပေါရ  ရပေါမည်။ 

၃။ နလ ာက်ထာားသူမျာားသည် ကွေယ်လွေေ်သ ူ ဝေ်ထမာ်း/ ပင်စငစ်ာား၏ ညီငယ်မျာားပြစ်ခ ့်လ င် 

အသက်အတွေက် နထာကခ်ံချက်လက်မ တ်မူရငာ်းန င့်် မ ေ်ကေ်န ကာင်ားစစ်န ားငပီားနသာ 

ထ ုံားငမ လက်မ တ် မ တတူန စ်နစာင်က ုံ တငပ် ုံေ့ရမည်။ တ ုံက်  ုံငစ်စ်န ားငပီားနသာအခေါ မူရငာ်းက ုံ 

ပပေ်ပ ုံေ့နစရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကွေယ်လွေန်သဝူန်ထမ််း သြိုို့မဟုတ် ပင်စင်စ ်း၏ ပင်စင်လစ နှင့် ်လုပ်သက်ဆုငငွေကြို ထုတ်ယူရန်  

ငတ င််းဆြိုသူမှ    ပ်ဆြိရုမည့်် ကတြိ ံဝန်   ပ် 

(က) နတာင်ား  ုံသူအမည်   - ---------------------------------- 

 မ တ်ပံုံတင်ေံပေါတ်   - ---------------------------------- 

 လ ပ်စာ     - ---------------------------------- 

(ခ) ကွေယ်လွေေ်သူန င့််န ွေမျ   ားနတာစ်ပ်ပံုံ - ---------------------------------- 

(င်္) အာမခံသူ(၂)ဦား၏အမည် (၁)  - ---------------------------------- 

 မ တ်ပံုံတင်ေံပေါတ်      (၂)  - ---------------------------------- 

(ဃ) ကွေယ်လွေေ်သူ၏အမည်  - ---------------------------------- 

 ရာထာူး/ အမ ေေ့်လွှာအမ တ်  - ---------------------------------- 

(င) ကွေယ်လွေေ်သည့််နေေ့   - ---------------------------------- 

   ကွေယ်လွေေ်သူ-----------------------သည် န ုံငင်ဝံေ်ထမာ်းအပြစ် တာဝေ်ထမ်ား န ာငခ် ့်သူ 

(သ ုံေ့မဟုံတ်) ပင်စင်လစာက ုံ တစ်လလ င ် ကျပ်------------------ (ကျပ-်--------------------------------

တ တ )က ုံရရ  ခ ့်သူပြစ်ငပီား၊ မကွေယ်လွေေ်မီက ပင်စငလ်စာနငွေ ကျပ်-------------------------(                                            

)လုံပ်သက် ုံနငွေ     ကျပ်-------------------              (                                         )ထုံတ်ယူရေ် 

ကျေ်ရ  ခ ့်ပေါသည်။ 

 နတာင်ား  ုံသူ ---------------------- သည် ကွေယ်လွေေ်သူ ------------------ ၏  အနမွေစာား၊ အနမွေခံ 

----------------- ပြစ်ငပီား အထက်နြာ်ပပပေါ နငွေကျပ် ----------------                  (                                      

) က ုံ အနမွေ က်ခံသူအပြစ် ရထ ုံက်ခွေင့််ရ  ပေါသည်။ 

ဤကတ ခံဝေ်ချ ပ်က ုံ ချ ပ်  ုံသည်မ ာ နတာငာ်း  ုံသူ -------------------------- အာား နငွေကျပ် -------

------------ (                              ) က ုံ ထုံတ်နပားငပီားနေှာက် အပခာားတစ်ဦား တစ်နယာက်က 

အထက်နြာ်ပပပေါ နငွေကျပ် ------------------------------                            (                                               

)န င့် ် စပ်လျဉ်ားငပီား နတာင်ား  ုံလာပေါက နတာင်ား  ုံသူ သ ုံေ့မဟုံတ် အာမခံသမူျာားက န ုံငင်နံတာ်သ ုံေ့ 

အ  ုံပေါ နငွေကျပ် ----------------------------                       (                                                  ) 

က ုံ ပပေ်လည်နပားသွေင်ားမည်ပြစ်ငပီား အထက်နြာ်ပပပေါနငွေမျာားန င့်် စပ်လျဉ်ားသည့်် 

တာဝေ်အရပ်ရပ်က ုံလည်ားနကာင်ား၊ နတာင်ား  ုံမှု န ကာင့််နပေါ်နပေါက်လာနသာ 

ကုံေ်ကျစရ တ်အဝဝက ုံလည်ားနကာငာ်း တာဝေ်ယူပေါသည်။ 

 ကွေယ်လွေေ်သူ --------------------------- ၏ ရရေ်ကျေ်ရ  နသာ အထက်နြာပ်ပပေါ နငွေကျပ် ---------

-------------(                                    ) န င့် ်စပ်လျဉ်ား၍ န ုံငင်နံတာတ်ွေင်  ံုံားရံှုားေစ်ေှာမှု မရ  နစရေ် 

နတာင်ား  ုံသူ -------------------------- က ပထမဦားစွော အာမခံသူန စ်ဦားပြင့်် ကတ ခံဝေ်ချ ပ်တစ်ရပ် 

ပပ လုံပ်ရေ် လ ုံအပ်ပေါသည်။ 

နတာင်ား  ုံသူန င့်် အာမခံသမူျာားသည် အထက်ပေါကတ ခံဝေ်ချ ပ်၏ စည်ားကမ်ားချက် အတ ုံငာ်း 

လ ုံက်ေှာခ ့်နသာ ် ဤကတ ခံဝေ်ချ ပ် သ ုံေ့မဟုံတ် တာဝေ်ခံချက်သည် ပျက်ပပယ် နစရမည်။ 



မလ ုံက်ေှာလ င ် ကတ ခံဝေ်ချ ပ် သ ုံေ့မဟုံတ် တာဝေ်ခံချက်သည်  က်လက်အတည် ပြစ်လျက် 

ရ  နေရမည်။ 

အထက်ပေါ ကတ ခံဝေ်ချ ပ်န င့်် စညာ်းကမ်ားက ုံ ချ ပ်  ုံတာဝေ်ယူန ကာငာ်း ၂၀ ------- ခုံန စ်၊ ---------

------------------- လ၊ -------- ရက်နေေ့တွေင် နတာင်ား  ုံသူ --------------- န င့် ် အာမခံသူမျာားက 

လက်မ တ်နရားထ ုံား ကပေါသည်။ 

 

နတာင်ား  ုံသူအမည်  -------------------  လက်မ တ် ----------------- 

အာမခံသူ (၂) ဦား၏အမည် (၁) ------------------- လက်မ တ် ----------------- 

  (၂) ------------------- လက်မ တ် ----------------- 

အသ သက်နသ (၂)ဦား၏ (၁) ------------------  လက်မ တ် ----------------- 

အမည် 

  (၂) ------------------  လက်မ တ် ----------------- 

  

 


