မသက္ိုဆ င္ေးၾကာင္း ရွ င္း လင္း ခ်က္။ ဤမူပံုစံသည္ မူရင္ု အဂၤလိပ္၏ ဘာသာု ပန္ိ ိုခ်က္တစခိုု ဖစသ ည္။ ဤသည္မာ
သတင္ု အခ်က္အလက္္

သိရိရန္

တက္ာု ခာ ခ်က္တစခိုခရိခဲ့လ်င္
ဆေုလ်ာု္စစာ

ရည္ညြယ္ခ်က္အတတက္သာ

မူရင္ု အဂၤလိပံု
ပ စံက္ိ

ု ဖစၿပ
ယ္ူပါမည္။

အာမခံစာခ်ပတ်ဳ စခိုအ ဖစ္
တိက္်မႈရိသည္ု ဲ့

အာ ထတ္ႈု ပ်ဳလပ္ာ ေုသာု္လည္ု

ရည္ညြယ္္ု ခင္ု မရိပါ။

ဘာသာု ပန္ိ ိုခ်က္တစခိုု ပ်ဳရန္

အခ်႕အပိ
ိ ်ဳ င္ု မ်ာ

မနကနႈ္ မရို ခင္ု

ု ဖစ္ေုက္ာင္ု ု ဖစ္ု ုိုငပါသည္။ ဤ ဘာသာု ပန္ိ ိုထာ သည္ု ဲ့ မူပံုစံေအပၚတတင္ အမု ပ်ဳသည္ု ဲ့ မညသူမဆိသည္
က္ိယ္္ုတာဝနက
ိ ိုယ္ယူရမည္ု ဖစသ ည္။ Income သည္ ဘာသာု ပန္ ိုုိခ်က္္မ မညသည္ုအမ
ဲ့
ဲ့ ာ ၊ ပယ္္ိုတ္ႈ သိ႕မဟတ္
ေမရာမႈအတတက္္ဆိ

တာဝန္

မရိဘ

ဤ

ဘာသာု ပန္ိ ိုထာ သည္ု ဲ့ မူပံုစံေအပၚ

အမု ပ်ဳု ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့

ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့ မညသည္ုဆံ
ိ မ ည္ဟတပါ။
ဲ့ ုု ရံႈ မႈအတတက္္ဆိ ဥေပဒအရ တာဝနြမ

Free 30-day Dash Protect
အာမခံမူဝါဒ သတ္မတ္
ခ် ာမ်
ွ က
မူဝါဒ
ဤ စာစြက္စာတမ္ု သည္ SingCash Pte Ltd’s (အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူ) မ ေုစြ ခ်ယ္္ာ သည္ု ဲ့ ဝယ္ယူသူမ်ာ (“သင္”)
၏ အက္် အ
ိ ်ဳ မတအတတက္္ မူဝါဒ ေုအာက္က္တင္ NTUC Income Insurance Co-operative Ltd (ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕)မ ပံ႕ပိ သည္ု ဲ့
အပစိုလိက္္ အက္ာအတက္ယ္တစခို၏ စည္ု မ်ဥ္ု သတ္တ
မ ခ်က္္်ာ က္ိ စစဥ္ု ပေသပ သည္။
အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူမ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ဆသိ႕ အာမခံေုပ တသင္ု ေုစင ုင္ု ဲ့ ပတသက္္၍ အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူမ
မ
ဤ အာမခံမူဝါဒအပစိုေုအာက္ြိ အက္်
အ
ိ ်ဳ မတတိို႕သည္
- အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူမ အဆို ပ်ဳသတ္မတ္ာ သည္ု ဲ့ ေုစြ ခ်ယ္သတ္မတ္ာ ေုသာ ဝယ္ယူသူမ်ာ

(“သင္”) ေအပၚသိ႕

အခမဲ့ ပံ႕ပိ ု ခင္ု ု ဖစ္ေုၾက္ာင္ု ေသဘာတူပါသည္။
- အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူု ုင္ု ဲ့

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕မ

ပူ တတဆံုု ု ဖတၿပ

ေုု ပာင္ု လ ုိုငသ ည္

သိ႕မဟတ္

ရ ပ္ိ ိုင္ု ု ုိုငသ ည္ု ဖစ္ေုၾက္ာင္ု ေသဘာတူပါသည္။ ထုိ႕အ ပင္
- ေုအာက္ပါတတင္ မူစပာ ု ပ်ဳလပ္ာ သည္ုအတိ
င္ု တက္ု်ု ုု္ပတ ိုုိ႕၏ တာဝနယ ူမႈ စည္ု မ်ဥ္ု သတ္တ
ဲ့
မ ခ်က္္်ာ ေအပၚတတင္

ေအု ခခံၿပ အသံုု ု ပ်ဳ ုိုငြန္ ု ပ်ဳလပ္ာ ေုၾက္ာင္ု ေသဘာတူပါသည္။
သင္သည္

ဤ

အာမခံမူဝါဒတတင္

ခ်နပ
လမ ာ္ မႈမ်ာ အတတင္ု တတင္

စစဥ္ု ပသထာ သည္ုအတိ
င္ု
ဲ့

ေုတာင္ု ဆိခ်က္္်ာ အာ

သင္က္ိယ္တိိုင္

သက္္ိို ငသ ည္ု ဲ့

စည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ ၊

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ု ုင္ု ဲ့

ု ပ်ဳလပ္ု ုိုငပါသည္။

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္ သင္ သိ႕မဟတ္ သင္၏ ဥေပဒဆိငြာ က္ိယ္စာ လယ္အာ ေုေစငပ ေုခ်မည္ု ဖစသ ည္။
ေုလ်ာက္္ာ သည္ုအခ်
ဲ့ န္ နတိ င္

ဖန္ု

သိ႕မဟတ္

ဖက္စ္၊

အ ေုမ

သိ႕မဟတ္

အငတာနက္္မ

ု ပ်ဳလပသ ည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့

ေုၾက္ညာခ်က္္ဆိ အပါအဝင္ သင္အာ ု ဖင္ု ဲ့ သိ႕မဟတ္ သင္ုက္ိ
ို ္ေးဆာငသ ူအာ ု ဖင္ု ဲ့
ဲ့ ယ္စာ အ ဖစ္ အာမခံမူဝါဒကဆင
မညသည္ု ဲ့

ေုဖာု္ု ပခ်က္္၊

အခ်က္အလက္္

သိ႕မဟတ္

ေုၾက္ညာခ်က္္ဆုိ

စာခ်ပ္်ဳ ၏

ေအု ခ ပ်ဳခ်က္အျ ဖစ္
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ပါဝငငဖ႕စည္ု ပါမည္။

စာရင္း ကသင္း း ခင္း အတ္ည္း ပဳ မႈု ုင္ု ဲ့ ေုနာက္္ပ္ မညသည္ု ဲ့ ေးရ ကသင္း ခ်က္မဆိ အာ လံုု တိ႕သည္ ဤ မူဝါဒ၏
အစိတအပိင္ု ု ဖစသ ည္။

သင္၏ အာမခံမူဝါဒမွ ရပိုးန္ဆ ငခင္းရွ ဆ သည္း အရာ
ဤ

အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ မ

သင္၏

အာမခံအခ်န္ကဆာလအတတင္ု

အက္ာအတက္ယ္သည္

ု ဖစပက္
် သ ညဲ့ု္

ဤအာမခံမူဝါဒအတတင္ု တတင္ ေုဖာု္ု ပထာ ေုသာ ု ဖစြပ်ာ္ အတတက္္ သင္ုအာ
ေုေစငၾက္ ဆိငြာ ုင္ုပတ
ဲ့
ဲ့ သ က္ၿပ
က္ာတက္ယ္္ေုပ ပါလိမ္ုမည္
ဲ့ ။
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ ေုပ ေုခ် ခင္ု ု ပ်ဳမ ပ်ဳ ု ုင္ု ဲ့ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္ု ဲ့ ပမာဏသည္ ဤ အာမခံမူဝါဒ၏
စည္ု မ်ဥ္ု သတ္တ
မ ခ်က္္်ာ ုင္ု ဲ့

ခ်နပ
လမ ႈ္ မ်ာ ေအပၚတတင္

အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ စစဥ္ု ပသထာ သည္ုအတိ
င္ု
ဲ့

မူတညပါသည္။

ေုအာက္က္တင္

အစအစဥ္၏ အမ်ာ ဆံုု

ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့

အက္် အ
ိ ်ဳ မတ္ အက္န္႕အသတ္

အပါအဝင္ု ဖစပါသည္။

အကာအကကယ္ဇယ္ာ
အာမခံထာ ရွ ဆ သတ္
ူ စ္ေးယ္ာက္ွင
် ္

အက် အ
ဆ ဳ မတ္္

အမ်ာ ဆံးး
ို အက် အ
ဆ ဳ မတ္္

အခန္ု က္႑ ၁

ေမတာု္တဆထိခိက္္ေုသဆံုု မႈ

(S$)
$၅၀၀၀

အခန္ု က္႑ ၂

ေးရရွ ည္ မသန္န္ြမ္း း ဖစမႈ

$၅၀၀၀

အရည္အခ်င္း သတ္မတ္
ခ် ္ း ပည္းမီမႈ
ွ က
မ
ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ အက္ာအတက္ယ္
သ ည္
- သငသ ည္

စငကာပူ ုိုငငသ
ံ ာ တစ္ေုယ္ာက္္ု ဖစၿပ စငကာပူတတင္

အဆင္ုုဲ့ မင္ုအလ
ပ္
ဲ့

လစပခင္ု ဲ့

(Employment

Pass)၊

အ မတမ္ု
အလပလ ိုစပခင္ု ဲ့

ေုနထိစငခင္ုရသူ
ဲ့ ု ဖစသ ညသိို႕မဟတ္
(Work

Permit)၊

မ
ရက္ြည္

အလညအပတလာေုရာက္္ေုနထိစငခင္ု ဲ့ (Long Term Visit Pass) သိ႕မဟတ္ ေုက္်ာင္ု တည္က္ခင္ု ဲ့ (Student Pass)
တိ႕က္သ
ဲ့ ေ႕သာ
ိ
တရာ ဝင္ စငကာပူ သက္္ေုသခံ စာစြက္စာတမ္ု တစခိုက္ိ က္ိင္ေုဆာင္ာ ေုသာသူ တစ္ဥ ု ဖစသ ည္။
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- သင္သည္ အသက္္ ၁၆ ု ုင္ု ဲ့ ၈၅ ု ုစၾက္ာ ရိသူု ဖစ္ု ခင္ု
- ဤ

အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ မ

အက္ာအတက္ယ္အတတက္္

သင္၏

ေုလ်ာက္္ာ မႈသည္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ု ုင္ု ဲ့

အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူတိ႕မ အတည္ု ပ်ဳလက္ခံၿပ ု ဖစၿပ
- ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ မ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္အတတက္္ အာမခံတသင္ု ေုစငသည္ အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသ ူမ

အ ပည္ုအဝ
ေုပ ၿပ ု ဖစ္ု ခင္ု
ဲ့
တိ႕ရိမသာလ်င္ သင္ ခံစာ ရရိ ုိုငပါသည္။

အဓဆပၸါယ္သတ္မတ္
ခ် ာမ်
ွ က
အၾကမ္း ဖက္ လႈပာွ မႈဆိသည္ာမ မညသည္ုအစိ
ရက္ိမဆိ လႊမ္ု မိ ရန္ ရည္ညြယ္ခ်က္္ု ဖင္ု ဲ့ သိ႕မဟတ္ ု ပညသူမ်ာ
ဲ့
သိ႕မဟတ္ ု ပညသူမ်ာ ၏ မညသည္ုအခန္
ု က္႑က္ိမဆိ ေုၾက္ာည္က္ြံ႕မႈ ု ဖစ္ေုစရန္ ု ုိုငငေ
ံ ုရ ၊ ဘာသာေုရ
ဲ့
သိ႕မဟတ္ အလာ တူ ရည္ညြယ္ခ်က္တိို႕အတတက္္ က္် တလနသ ည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ ပဂ လ္
ိ ်ဳ သိ႕မဟတ္ အပစိုမဆိ၏ လပြ ပတစိုခ (အဓမၼမႈ
သိ႕မဟတ္ အၾက္မ္ု ဖက္္ႈအာ အသံုု ု ပ်ဳု ခင္ု သိ႕မဟတ္ ၿခိမ္ု ေုု ခာက္္ု ခင္ု တိ႕ ပါဝင္ု ုိုငသ ည္) က္ိ
ဆိလိသည္။
အဓိက္အာ ု ဖင္ု ဲ့ ပဂ လ္
ိ ်ဳ ေုရ ဆုိငာြ ဆက္္ံေုရ တိ႕၏ ရလဒတစိုခ အ ဖစ္ ု ဖစ္ေုပၚလာသည္ု ဲ့ ပဂ လ္
ိ ်ဳ ေုရ ဆိငြာ
အက္် အ
ိ ်ဳ မတ္ု ုင္ု ဲ့ လပြ ပတိ ိုေ႕ၾက္ာင္ု ဲ့ အဓိက္ က္် တလနသ ည္ု ဲ့ လယ္က္္ႈမ်ာ သိ႕မဟတ္ အ ခာ ု ပစ္ႈဆိငြာ လပြပ်ာ္ အာ
အၾကမ္း ဖက္ႈပာွ မႈအ ဖစ္

သတ္မတ္ည္ဟတပါ။

အၾကမ္း ဖက္ႈပာွ မႈသည္

သက္္ိို ငသ ည္ု ဲ့

အစိ ရမ

အၾကမ္း ဖက္ႈပာွ မႈတစခိုအ ဖစ္ အတည္ု ပ်ဳသတ္မတသည္ု ဲ့ မညသည္ုလႈပြ
ာမ မႈမဆိလည္ု ပါဝငပါသည္။ ု ုူက္လ ယ္ာ ၊
ဲ့
ဓါတ သိ႕မဟတ္ ဇဝဆိငြာ ပစၥည္ု မ်ာ သုိ႕မဟတ္ လက္နက္္်ာ အာ အဓမၼမႈ သိ႕မဟတ္ အၾက္မ္ု ဖက္္ႈအတတက္္
အသံုု ု ပ်ဳု ခင္ု သညလည္ု အၾကမ္း ဖက္ႈပာွ မႈအ ဖစ္ သတ္တ
မ ္ည္ု ဖစသ ည္။
ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ
ု ပင္ု ထန္ေုသာ၊

သိ႕မဟတ္

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ းွင္းသက္ိုဆ ငမႈဆိသည္မာ

ေုမ်ာု္လင္ုမထာ
ေုသာ၊
ဲ့

ု ပငပျ ဖစြပ်ာ္ က္ိဆိလို ခင္ု ု ဖစၿပ

ြတတရက္္ု ဖစ္ေုသာ၊

အာမခံအခ်န္ကဆာလအတတင္ု တတင္

ု ဖစပက္
် ၿပ ထဆခဆိုကဏ္
ဒ ာရမႈ၏ တစခိုတည္ု ေုသာေအၾက္ာင္ု အရင္ု ု ဖစြမည္ု ဖစသ ည္။
မ သက္က္ိ ဆိလိပါသည္။
အသက္ဆသည္
ိ
ာမ အာမခံအခ်န္ကဆာလ စတငသ ည္ု ဲ့ ေုန႕စစတတငြသ
ိ မ ည္ု ဲ့ သင္၏ လက္ြိအ
ေးရ ကသင္း ခ်က္ဆသည္
ိ
မာ

ဤ

အာမခံမူဝါဒ

သိ႕မဟတ္

ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ မ

အက္ာအတက္ယ္အာ

တရာ ဝင္ု ပင္ငက္
်ခ တ စခိုက္ိ ဆိလိပါသည္။
စာရင္း ကသင္း း ခင္း အတ္ည္း ပဳ မႈဆိသည္မာ အာမခံအခ်န္ကဆာလု ုင္ု ဲ့ စတ္ငသ ည္းေးန႕စစြဲတိ႕ ဖစသ ည္ု ဲ့ အ ခာ အရာမ်ာ
စာရင္ု ု ပ်ဳစထာ သည္ု ဲ့ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တင္ သင္သည္ အက္်ံုု
်ဳ ဝငၿပ ု ဖစ္ေုၾက္ာင္ု သက္္ေုသ ပသည္ု ဲ့
သင္၏ စာရင္ု တသင္ု ၿပ ု ဖစ္ေုသာ မိဘိင္ု နံပါတ္သိ႕ ပိ႕သည္ု ဲ့ စာက္ိ ဆုိလိပါသည္။
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မဆသာ စိုဝင္ဆသည္
ိ
ာမ သင္၏ ခစငပန္ု သိ႕မဟတ္ ဇန ၊ သာ သမ ၊ မိဘ၊ ေုတဆမ် ၊ိ ေုယ္ာက္ၡမ/ထ
်ဳ
၊ ေုယ္ာက္ဖ၊ ေုယ္ာက္္၊
အဘိ အတဘာ ၊ ခစငပန္ု /ဇန ဘက္္မ အဘိ အတဘာ ၊ ေုစခု်ု မ၊ သာ မက္္ သိ႕မဟတ္ ေုု မ တိ႕က္ိ ဆိလိပါသည္။
အဆမ္း းဆးင
ို ဆ
ံင ိသည္မာ သင္ုလူ
ိ ်ဳ ု ုိုငငက္
ံ ိ ဆိလိပါသည္။
ဲ့ မ် ၏
ထဆခဆိုကဏ္
ဒ ာရမႈသည္

အာမခံအခ်န္ကဆာလအတတင္ု

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ တစခိုု ဖင္ုသာ
ဲ့

သင္၏

ု ဖစစပာ ု ခင္ု ု ဖစၿပ

က္ိယ္ခ ၶာတတင္

ု ဖစစပာ သည္ု၊ဲ့

အ ခာ ေအၾက္ာင္ု ရင္ု

သိ႕မဟတ္

ေအု ခေအေနၾက္ာင္ုုဲ့ ဖစစပာ ု ခင္ု မဟတသည္ု ဲ့ ထိခိက္္ႈ သိ႕မဟတ္ နာက္်ငႈ္ က္ိ ဆိလိပါသည္။
ဆံးး
ို ရံ ႈ း ခင္း ဆိသည္မာ

ေးဆ ဘက္ဆိုငာ

တက္ု်ု ု္ုတိ႕၏

း ပဳ စိုကသ
ို သူမ

အတည္ု ပ်ဳထာ ခ်က္အရ

က္ိယ္ခ ၶာအစိတအပိင္ု အာ

ု ဖတ္ု ခင္ု ၊ တဆု ဖ်ဳတ္ု ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ ု ဖစ္ေုပၚသည္ု ဲ့ ေးရရွ ည္၊ အလံုု စံု

အသံုု ု ပ်ဳ ုိုင္ု ခင္ု

ဆံုု ရံႈ မႈ သိ႕မဟတ္ ဆံုု ရံႈ မႈ(ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်မႈဇယ္ာ ၏ ေစက္ တတင္

စာရင္ု ု ပ်ဳစထာ သည္ုအတိ
င္ု ) က္ိ ဆိလိပါသည္။
ဲ့
အၾကာ အာရံ းဆ
ို း
ံ ိုး ရံ ႈ း ခင္း ဆိသည္မာ

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏

ေးဆ ဘက္ိုဆ ငာ

း ပဳ စိုကသ
ို သူမ

အတည္ု ပ်ဳခ်က္အရ

ေးရရွ ည္၊ အလံုု စံု အၾက္ာ အာရံုဆံုု ရံႈ မႈက္ိဆိလိပါသည္။
ေးး ခလကအဂၤးါတ္စခိုဆံးး
ို ရံ ႈ း ခင္း ဆိသည္ာမ လက္္ေုက္ာက္္ဝတ္ အထက္္ သိ႕မဟတ္ လက္္ေုက္ာက္္ဝတ္ေုနရာရိ
လက္တစ္ေုခ်ာင္ု
ေးရရွ ည္၊

သိ႕မဟတ္

အလံုု စံု

ေုု ခခ်င္ု ဝတအထက္္

ဆံုု ရံႈ မႈ၊

သိ႕မဟတ္

အသံုု ု ပ်ဳ ုိုင္ု ခင္ု

ေုု ခခ်င္ု ဝတ္ေုနရာရိ
ဆံုု ရံႈ မႈက္ိ

ေုု ခတစ္ေုခ်ာင္ု

ဆိလိပါသည္။

ဤအခ်က္ကိို

တက္ု်ု ု္ုပတိ ို႕၏ ေးဆ ဘက္ဆိုငာ း ပဳ စိုကသ
ို သူမ အတည္ု ပ်ဳရပါမည္။
အ မငအာရံ းဆ
ို း
ံ း
ို ရံ ႈ း ခင္း ဆိသည္ာမ
ေးရရွ ည္ဆု
ံ ု ရံႈ ု ခင္ု ု ဖစၿပ
အ ခာ က္သမႈအာ ု ဖင္ု ဲ့

မ်က္လံုု တစလု
ံ ု အာ

အသံုု ု ပ်ဳ ုိုင္ႈ

အလံုု စံု၊

သင္သည္ ၎မ်က္လံုု တတင္ အလံုု စံုမ မင္ု ုိုင္ု ခင္ု ၊ စခစိတ္ႈ သိ႕မဟတ္

ေုပ်ာက္ကင္ု မႈမရိ ုိုင္ု ခင္ု က္ိဆိလုိပါသည္။

ဤအခ်က္ကိို

ကကး်း း္းိုပဆ္ ို႕၏

ေးဆ ဘက္ိုဆ ငာ း ပဳ စိုကသ
ို သူမ အတည္ု ပ်ဳု ခင္ု ရိရပါမည္။
စကာ ေးး ပာဆဆို းဆးင
ို ႈမ ဆံးိုး ရံ ႈ း ခင္း ဆိသည္မာ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏ ေးဆ ဘက္ိုဆ ငာ း ပဳ စိုကသ
ို သူမ အတည္ု ပ်ဳခ်က္အရ
စက္ာ ေုု ပာဆိ ုိုင္ႈစစမ္ု ရည္

ေးရရွ ည္၊

အလံုု စံု

ဆံုု ရံႈ ု ခင္ု ု ဖစၿပ

စခစိတ္ႈ

သိ႕မဟတ္

အ ခာ က္သမႈအာ ု ဖင္ု ဲ့ ေုပ်ာက္ကင္ု မႈ မရိ ုိုင္ု ခင္ု က္ိ ဆိလိပါသည္။
ေးဆ ဘက္ိုဆ ငာ း ပဳ စိုကသ
ို သူဆသည္
ိ
ာမ ၎တိ႕၏ လိငစင္ု ုင္ု ဲ့ ေုလဲ့က္်င္ုသင္
ဲ့ ၾက္ာ မႈအတတင္ု ရိ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ
သိ႕မဟတ္ စခစိတ္ႈဆုိငာြ ဝန္ေုဆာင္ႈ ေုပ ရ နအ တတက္္ စငကာပူ၏ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ လိငစေငခပ
် ေုရ အာဏာပိငအ စဖ႕မ
အစခင္ုေုပ
အပ္ာ ၿပ
ဲ့

ေအနာက္တိိုင္ု ေုဆ ပညာတတင္ ေုဆ ဘက္္ိိုငာြ တဘ႕တစခိုအာ ု ဖင္ု ဲ့ ဆရာဝနတစ္ေုယ္ာက္အျ ဖစ္

တရာ ဝင္ အရညအခ်င္ု ု ပည္ုမဲ့ ၿပ ု ဖစကာ စာရင္ု တသင္ု မတပံုတင္ာ ေုသာ မညသည္ု ဲ့ ပဂ လ
ိ ်ဳ က ိိုမဆိ ဆိလိပါသည္။
ေးဆ ဘက္ိုဆ ငာ း ပဳ စိုကသ
ို သူသည္ သင္၊ သင္၏ မဆသာ စိုဝင္၊ ေအဖာု္၊ လပငန္ု လကက္တေုဖာု္၊ အလပြင္မ ၊ ဝန္မ္ု
သိ႕မဟတ္ က္ိယ္စာ လယ္္ မ ဖစြပါ။
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အာမခံအခ်န္ကဆာလဆိသည္မာ

သင္ုထံ
ိ
ဲ့ သ႕

စာရင္း ကသင္း း ခင္း အတ္ည္း ပဳ မႈတတင္

ညႊန္ု ပထာ သည္ု ဲ့

မ
စတ္ငသ ည္းေးန႕စစြဲမ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ အက္ာအတက္ယ္
အ ခ်နကိာလ ရက္္ ၃၀ က္ိ ဆိလိပါသည္။
ေးရရွ ည္ဆသည္
ိ
မာ

ဆက္တိိုက္ိေ
ြ မ ုနၿပ

၁၂လအထိ

ထိအခ်နကိာလ

က္န္ု
ံ ု သည္ုအခါတတင္
ဲ့

တိ တက္္ု ုိုငဖိုိ ႕

ေုမ်ာု္လင္ုခ်ဲ့ က္္ရို ခင္ု က္ိ ဆိလိပါသည္။
ေးရရွ ည္မသန္န္ြမ္း း ဖစ္း ခင္း

သိ႕မဟတ္ ေးရရွ ည္မသန္န္ြမ္း မႈဆိသည္ာမ ဤအာမခံမူဝါဒအတတင္ု ရိ အက္် အ
ိ ်ဳ မတ္

အခန္ု က္႑ ၂ ၏ ေုအာက္က္တငြေ
ိ မ ုသာ ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်မႈဇယ္ာ ၏ ေစက္ တတင္ စာရင္ု ု ပ်ဳစထာ သည္ု ဲ့
မသစနစမ္ု မႈအခ်က္္်ာ ထမ တစခိုအာ ု ဖင္ု ဲ့ ဒက္ၡခံစာ ြ ခင္ု က္ိ ဆိလိၿပ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ တစခိုအာ ု ဖင္ုသာ
ဲ့
ု ဖစစပာ က္ာ
-

မသစနစမ္ု မႈသည္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ ု ဖစသ ညု
ဲ့ ္ေုန႕စစမစၿပ တစခါတည္ု ၁၂လအထိ ရိေုနၿပ

-

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏

ေးဆ ဘက္ိုဆ ငာ

း ပဳ စိုကသ
ို သူမ

၎သည္

၁၂လၿပ ေုနာက္က္တင္

တိ တက္လာမည္ဟတဟို

အတည္ု ပ်ဳု ခင္ု ရိေသစြ႕ ု ဖစပါသည္။
ေးရရွ ည္အလး
ံ ိုး စံးမ
ို သန္န္ြမ္း မႈဆိသည္မာ

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ တစခိုအာ ု ဖင္ုသာ
ဲ့

ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့

အလံုု စံုမသစနစမ္ု မႈက္ိ ဆိလိပါသည္။ အလံုု စံုမသစနစမ္ု မႈသည္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ ု ဖစသ ည္ုေုန႕စစ
မစ၍
ဲ့
တစခါတည္ု ၁၂အထိ ရိေုန ခင္ု ု ဖစၿပ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏ ေုဆ ဘက္္ိုုိငာြ ု ပ်ဳစက္သသူမ ၎သည္ ၁၂လ ၿပ ေုနာက္က္တင္
တိ တက္လာမည္ဟတဟို အတည္ု ပ်ဳု ခင္ု ု ဖစသ ည္။ ေးရရွ ည္အလံုု စံုမသစနစမ္ု မႈတတင္
-

လစာ သိ႕မဟတ္ လပအာ ခအတတက္္ မညသည္ုအလ
ပ္ဆိ လပ္ု ခင္ု မ သင္ုက္ိ
ဲ့
ဲ့ ရ ပ္ိ ိုင္ု ေုစ ခင္ု သိ႕မဟတ္ သင္၏
လက္က်နဝ
ဘ ေတလ်ာက္လံုု တတင္ မညသည္ုအလ
ပကိ ိုမဆိ ေုဆာစငြက္္ု ခင္ု မ ရ ပ္ိ ိုင္ု ေုစ ခင္ု သိ႕မဟတ္
ဲ့

-

သင္၏ထဆခဆိုကဏ္
ဒ ာေုၾက္ာင္ု ဲ့

သင္သည္

သင္ုအိ
ဲ့ ပာြ ေုပၚတတငသာ

က္န္႕သတ္ေုနထိငရျ ခင္ု ု ဖစသ ည္ု ဲ့

အိပာြ ထက္သာလေုနြ ခင္ု ရလဒကိ ို ရရို ခင္ု သိ႕မဟတ္
-

သင္၏

လက္္ု ုင္ုေုု
ခတိ႕က္ိ
ဲ့

လံုု ဝ

မလႈပြာ ုိုင္ေုသာေအု ခေအန ဖစသ ည္ု ဲ့

အလံုု စံုေုလ ဖတသည္ုရလဒက
ိ ို ရရို ခင္ု တိ႕ ပါဝငသက္္ေုရာက္သည္။
ဲ့
အာမခံမူဝါဒဆိသည္မာ

စာရင္ု တသင္ု မႈအတည္ု ပ်ဳု ခင္ု ု ုင္ု ဲ့

ေးရ ကသင္း ခ်က္မဆိအပါအဝင္

အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူဆသိ႕

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ထတသည္ု ဲ့

ထတ္ေုပ သည္ု ဲ့

မညသည္ု ဲ့

စာစြက္စာတမ္ု

ု ုင္ု ဲ့

ဤစာစြက္စာတမ္ု က္ိ ဆိလိသည္။
အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူဆိသည္ာမ SingCash Pte Ltd က္ိဆိလိပါသည္။
း ဖစ္ေးပၚ းွင္းၿပီ း ဖစ္ေးသာ ေးဆ ဘက္ိုဆ ငာေအး ခေအနဆိသည္ာမ
-

အာမခံအခ်န္ကဆာလမစတင္ တညြိၿမ ပ ု ဖစသ ည္ု ဲ့ ေုရာဂါလက္ၡဏာတိ႕က္ိ ေအု ခခံက္ာ သင္ သိရိၿပ ု ဖစ္ေုသာ
သုိ႕မဟတ္ အက္် ေအၾက္ာင္
ိ ်ဳ
ု သင္ုစစာ
ဲ့ သိရိထာ သင္ုေုသာ
ဲ့

-

အာမခံအခ်န္ကဆာလမစတင္ ၁၂လ အတတင္ု တတင္ ေုဆ စစ္ႈ၊ ညိႈ ုိုႈင္ု တိငပငႈ္ ၊ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ က္သမႈ သိ႕မဟတ္
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ဆရာဝန္ည
မ ႊနၾက္ာ ထာ ေုသာ ေုဆ ဝါ မ်ာ အာ သင္ လက္ခံရရိထာ ေုသာ သိ႕မဟတ္
-

အာမခံမူဝါဒမစတင္ ၁၂လ အတတင္ု တတင္ ေးဆ ဘက္ိုဆ ငာ း ပဳ စိုကိုသသူအာ ု ဖင္ု ဲ့ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ က္သမႈ
သိ႕မဟတ္ ေုဆ ဘက္္ိိုငာြ အၾက္ံဥာဏြယ္ူရန္ သင္ုအာ
ေုတာင္ု ဆိထာ ု ခင္ု ု ဖစ္ေုသာ
ဲ့
ဤသိ႕ ဖစ္ေုပၚလာ ုိုင္ေုသာ

မညသည္ုရႈပ္
ဲ့ ေုတထ မႈမဆိအပါအဝင္

မညသည္ုထဆ
ဒ ာ
ဲ့ ခဆိုကဏ္

သိ႕မဟတ္

နာမက္်န္ု ု ဖစ္ႈတိ႕က္ိမဆိ ဆိလိပါသည္။
နာမက်န္း း ဖစ္း ခင္း ဆိသည္ာမ

အာမခံအခ်န္ကဆာလအတတင္ု တတင္

ဆိ စြာ လာု ခင္ု က္ိဆိလို ခင္ု ု ဖစၿပ

ြပပိိုင္ု ဆိငြာ

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ ေုၾက္ာင္ု ဲ့

က္်န္ု မာေုရ

ု ဖစ္ု ခင္ု မဟတပါ။

ဤအတတက္္

သင္သည္ ေုဆ ဘက္္ိိုငာြ က္သ ပ်ဳစသူ၏ က္သမႈက္ိ လိအပပါသည္။
စတ္ငသ ည္းေးန႕စစြဲဆသည္
ိ
ာမ

စာရင္း ကသင္း း ခင္း အတ္ည္း ပဳ မႈတတင္

ု ပသထာ သည္ုအတိ
င္ု
ဲ့

မ ၏ အက္ာအတက္ယ္အစ ပ်ဳသည္ုေုန႕စစ
ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ သင္
က္ိ ဆိလိပါသည္။
ဲ့
အကာအကကယ္ဇယ္ာ ဆိသည္မာ
ေုပ ေုခ်မည္ု ဲ့

ဤအာမခံမူဝါဒ

သက္္ေုရာက္္ႈရိစန္ ဥင္
တ

အက္် အ
ိ ်ဳ မတစာရင္ု က္ို ပသည္ု ဲ့

ဇယ္ာ က္ိ

အက္် အ
ိ ်ဳ မတတစခိုစအတတက္္

ဆိလိပါသည္။

၎သည္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕
ဤအာမခံမူဝါဒ၏

စည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ ၊ က္န္႕သတခ်က္္်ာ ၊ ခ်နပ
လမ ႈ္ မ်ာ ုင္ု ဲ့ အရညအခ်င္ု သတ္မတခ်က္္်ာ ေအပၚတတင္ မူတညပါလိမ္ုမည္
ဲ့ ။
ကကး်း း္းိုး္ပဆ္ ို႕၊ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏၊ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕က္ိ ု ုင္ု ဲ့ Income တိ႕သည္ NTUC Income Insurance Cooperative Limited က္ိဆုိလိပါသည္။
သင္၊ သင္၏ု ုင္ု ဲ့ သင္၏အရာ ဆိသည္ာမ ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တင္ အက္ာအတက္ယ္္ေုပ ရ နအ တတက္္
အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူမ ေုစြ ခ်ယ္သတ္မတ္ာ သည္ု ဲ့ တစ္ဥ ခ်င္ု ု ုင္ု ဲ့ ဤ အာမခံမူဝါဒတတင္
ေုဖာု္ု ပထာ သည္ုအတိ
င္ု အရညအခ်င္ု သတ္မတခ်က္္ု ပည္ုမဲ့ မႈ လိအပခ်က္္်ာ ုင္ု ဲ့ က္ိက္ညသူက္ိ ဆိလိပါသည္။
ဲ့
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အကဆးး
် း
ဳ အ မတ္မာ်
အခန္း က႑ ၁။ ။ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုက္ေးသဆံးိုး း ခင္း
မည္သည္းအခ်န္ န္္ဆ င္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕

ေးပ ေးခ်မည္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ိုေ႕ပ ေးခ် ခင္း မ ပဳ သ

ေးပ ေးခ်သည္းအရာ

ည္းအရာ

A. သင္သည္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ 1. အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္

ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ

တစခိုတတငပါဝငၿပ

ု ပထာ သည္ုအတိ
င္ု
ဲ့

ု ၏ အပိင္ု ၃ တတင္

ဤေမတာု္တဆမႈေုၾက္ာင္ု ဲ့

အမ်ာ ဆံုု အက္န္႕အသတအတိင္

စာရင္ု ု ပ်ဳစထာ ေုသာ

သာု ဖစကာ

ု ကကး်း း္းိုပဆ္ ို႕ေုပ ေုခ်မည္။

ေအေတထတထခ်နပ
လမ ႈ္ မ်ာ အ ပင္

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ ု ဖစသ ည္ု ဲ့
ေုန႕စစမစၿပ

ရက္္

၃၀

အတတင္ု သင္ ေုသဆံုု လ်င္

ေုအာက္ပါတိ႕အတတက္္

2. ု ဖစြ ပတစိုခ တည္ု အတတက္္
အခန္ု က္႑ ၁ သိ႕မဟတ္ ၂
ေုအာက္က္တငသာ ေုတာင္ု ဆိမႈက္ိ
ု ပ်ဳလပ္ု ုိုငၿပ

ဆံုု ရံႈ လ်င္ သုိ႕မဟတ္
တာဝနြမ
ိ မ ႈသည္
ေုအာက္ပါတုိ႕အာ ု ဖင္ု ဲ့

ု ုစခိုစလံုု ေုအာက္က္တင္

တိက္ြိိုက္္ သိ႕မဟတ္ တသယ္္ဝက္္
ိ ၍

ု ပ်ဳလပ္၍ မရပါ။

ု ဖစစပာ လ်င လ ည္ု ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕

3. အာမခံအခ်န္ကဆာလအတတင္ု တတင္
ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်မႈေစ
သင္

က္ ေုအာက္္၌
ဒက္ၡခံစာ ရသည္ု ဲ့

ေးရရွ ည္မသစနစမ္ု မႈတစခိုအတတ
က္္

ေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ သိ႕မဟတ္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕

ေုပ ေုခ်ၿပ ု ဖစသ ည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့
ေုပ ေုခ်မႈမဆိအာ ု ဖင္ု ဲ့
ေမတာု္တဆထိခိက္္ေုသဆံုု
မႈအတတက္္ ု ပ်ဳလပစစဥာ္ ေုသာ
မညသည္ုေုလ်
ာု္ေုၾက္ က္ိမဆိ
ဲ့
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ေုလ်ာခ
ဲ့ ်မည္။

ေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ။
1. နာမက်န္း း ဖစ္း ခင္း အာ ု
ဖင္ု ဲ့ တုိက္ြိိုက္္

သိ႕မဟတ္

တသယ္္ဝက္္
ိ ၍
ေုသဆံုု ု ခင္ု ု ဖစၿပ
ထဆခဆိုကဏ္
ဒ ာရမႈေုၾက္ာင္ုမဲ့
ဟတသည္ု ဲ့ ေုသဆံုု ု ခင္ု ။
သင္သည္

ဥပမာ

ြတတရက္္ု ုလံုု ရန္ ပသာ ု ခင္
ု ု ဖင္ု ဲ့

ေုသဆံုု လ်င္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕
ေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ။
2. အာမခံအခ်န္ကဆာလမစတင္တတင္
တညြိၿမ ပ ု ဖစသ ည္ု ဲ့
မညသည္ုြဲ့ ပပိိုင္ု ဆိငြာ
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မသစနစမ္ု မႈ အာ ု ဖင္ုမဆိ
ဲ့
တိက္ြိိုက္္ သိ႕မဟတ္
တသယ္္ဝက္္
ိ ု ဖစစပာ ၿပ
ေုသဆံုု ု ခင္ု
အခန္း က႑ ၂။ ။ ေးရရွ ည္မသန္န္ြမ္း မႈ
မည္သည္းအခ်န္ န္္ဆ င္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕

ေးပ ေးခ်မည္
A

သင္သည္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ိုေ႕ပ ေးခ် ခင္း မ ပဳ သ

ေးပ ေးခ်သည္းအရာ

ည္းအရာ

ေုအာက္က္တငပါရိသည္ု ဲ့

ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ တစခိုတတင္

ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်မႈ

ု ၏ အပိင္ု ၃ တတင္

ပါဝငၿပ

ဇယ္ာ ၏

ေစက္ ေအပၚတတင္

စာရင္ု ု ပ်ဳစထာ ေုသာ

ဤေမတာု္တဆမႈေုၾက္ာ

မူတည္၍

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕

1

ေအေတထတထခ်နပ
လမ ႈ္ မ်ာ အ ပင္

ေုပ ေုခ်မည္။

ေုအာက္ပါတိ႕အတတက္္

ေမတာု္တဆထိခုိက္္ႈု ဖစသ

အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္

ေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ သိ႕မဟတ္

ည္ု ဲ့ ရက္္မစ၍ ရက္္ ၃၀ အတတင္ု

ု ပထာ သည္ု ဲ့

ဆံုု ရံႈ လ်င္ သုိ႕မဟတ္

ေးရရွ ည္မသစနစမ္ု ု ခင္ု

အမ်ာ ဆံုု အက္န္႕အသတအ

တာဝနြမ
ိ မ ႈသည္

ု ဖစလင
်မ ္

ထိ

ေုအာက္ပါတုိ႕အာ ု ဖင္ု ဲ့

အမ်ာ ဆံုု ေုပ ေုခ်မည္ု ဖ

တိက္ြိိုက္္ သိ႕မဟတ္ တသယ္္ဝက္္
ိ ၍

စသ ည္။

ု ဖစစပာ လ်င လ ည္ု ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕

င္ုသာု
ဖစလမ်င္၊
ဲ့

သင္သည္

2

ု ဖစြ ပတစိုခ တည္ု အတတက္္

ေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ။

အခန္ု က္႑ ၁ သိ႕မဟတ္ ၂ 1

နာမက်န္း း ဖစ္း ခင္း ေုၾ

ေုအာက္က္တငသာ

က္ာင္ု ဲ့ တိက္ြိိုက္္

ေုတာင္ု ဆိမႈက္ိ

တသယ္္ဝက္္
ိ ၍

ု ပ်ဳလပ္ု ုိုငၿပ

ေးရရွ ည္မသစနစမ္ု မႈု ဖစၿပ

ု ုစခိုစလံုု ေုအာက္က္တင္

ထဆခဆိုကဏ္
ဒ ာေုၾက္ာင္ုမဟ
ဲ့ တ္

ု ပ်ဳလပ္၍ မရပါ။

ု ခင္ု ။

သိ႕မဟတ္

ု ဖစစပာ ေုသာ

ဥပမာ

သင္သည္

ေုလ ဖတၿပ ေုနာက္္
ေးရရွ ည္မသစနစမ္ု မႈု ဖစလင
မ် ္
ေုတာင္ု ဆိမႈက္ိ
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕
ေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ။
2

အာမခံမႈဝါဒမစတင္တတင္
တညြိ ုမ င္ုၿပ
ဲ့ ု ဖစသ ည္ု ဲ့
မညသည္ုြဲ့ ပပိိုင္ု ဆိငြာ
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မသစနစမ္ု မႈမဆိအာ ု ဖင္ု ဲ့
တိက္ြိိုက္္
တသယ္္ဝက္္
ိ ၍

သိ႕မဟတ္
ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့

ေးရရွ ည္မသစနစမ္ု မႈ
3

ဤအာမခံအခ်န္ကဆာလတတင္
ု ပ်ဳလပစစဥာ္ ေုသာ
ပိမိႀက္ မာ သည္ုအရာ၏
ဲ့
အစိတအပိင္ု ု ဖစ္ေုသာ
မညသည္ုသ
ဲ့ သန္႕အရာမဆိအ
တတက္္
အပိေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်
မႈ။

ဥပမာ

ေုေစငၾက္ ေုပ ေုခ်မႈသည္
ေအပၚပိင္ု က္ိယ္လက္အဂၤုါဆံုု
ရံႈ မႈအတတက္္
ေုပ ေုခ်ၿပ ု ဖစလင
်မ ္
လက္္ေုခ်ာင္ု

သိ႕မဟတ္

လက္္ဆု
ံ ု ရံႈ ု ခင္ု အတတက္္
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕
ထပ္ံေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ။

ေးလ်ား္ေးၾက ေးပ ေးခ်မႈဇယ္ာ ေစက
ေအၾကာင္း အရာ

မသန္န္ြမ္း မႈ ေအသ စဆတ္အခ်ကအလက္

အကာအကကယ္ဇယ္ာ ကတ္င္
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း ပထာ သည္း
အာမခံရရွ ဆ မည္း
ရာခဆိုင္း းႈန္း ပမာဏ္
a.

ေးရွ ရည္အလး
ံ ိုး စံးို မသန္န္ြမ္း မႈ

b.

မ်က္လံုု ု ုစလံုု လံုု တတင္

၁၀၀%
၁၀၀%

အ မငအာရံ းဆ
ို း
ံ း
ို ရံ ႈ း ခင္း
c.

ကဆယ္
ို ္ ကအဂၤးါး းွစခိုဆံးိုး ရံ ႈ း ခင္း

d.

အလင္ု အာ သို မင္ႈမတလ၍ မ်က္လံုု တစလံုု ၏

၁၀၀%

အ မငအာရံ းဆ
ို း
ံ း
ို ရံ ႈ း ခင္း

၅၀%

e.

ကဆယ္
ို ္ ကအဂၤးါတစခိုဆံးိုး ရံ ႈ း ခင္း

၅၀%

f.

စကာ ေးး ပာဆဆို းဆးင
ို ႈမ ဆံးး
ို ရံ ႈ း ခင္း

၅၀%

g.

နာ ုစဖက္လံုု တတင္ အၾကာ အာရံ းဆ
ို း
ံ း
ို ရံ ႈ း ခင္း

၅၀%

h.

လက္တစ္ေုခ်ာင္ု ၏
၅၀%

လက္္ေုခ်ာင္ု ေုလ ေုခ်ာင္ု ု ုင္ုလက္္
ဲ့
ဆံးး
ို ရံ ႈ း ခင္း
တ္တ္ဆယ္အဆင္း မီ ေးလာင္း ခင္း
i.

ဥ ေုခါင္ု က္ိယ္ခ ၶာမ်က္္ု ုုာု ပင္ေုနရာအာ လံုု ၏
ရာခိင္ု ုႈန္ု အ ဖစ္ ထိခိက္္ႈ
-

၈%ထက္ပိိုေုသာ သိ႕မဟတ္ ညေမ်သာ

-

၅%ထက္ပိိုေုသာ

သိ႕မဟတ္

၁၀၀%
ညေမ်သာ

သိေ႕သာု္ ၈%ထက္နည္ု ေုသာ သိ႕မဟတ္
-

၂%ထက္ပိိုေုသာ သိ႕မဟတ္ ညေမ်သာ သိေ႕သာု္
၅%ထက္နည္ု ေုသာ

j.

၇၅%
၅၀%

က္ိယ္ခ ၶာ က္ိယ္ခ ၶာမ်က္္ု ုုာု ပင္ေုနရာအာ လံုု ၏
ရာခိင္ု ုႈန္ု အ ဖစ္ ထိခိက္္ႈ
-

၂၀%ထက္ပိိုေုသာ သိ႕မဟတ္ ညေမ်သာ

၁၀၀%

-

၁၅%ထက္ပိိုေုသာ သိ႕မဟတ္ ညေမ်သာ သိေ႕သာု္
၂၀%ထက္နည္ု ေုသာ

-

၁၀%ထက္ပိိုေုသာ

သိ႕မဟတ္

သိေ႕သာု္ ၁၅%ထက္နည္ု ေုသာ

ညေမ်သာ

၇၅%
၅၀%
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မသစနစမ္ု မႈသည္

ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်မႈဇယ္ာ ေစက္ တတင္

စာရင္ု ု ပ်ဳစထာ ု ခင္ု မရိလ်င္

မညသည္ုေုလ်
ာု္ေုၾက္ က္ိမဆိ ကကး်း း္းိုပဆ္ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ။
ဲ့
ဤအခန္ု က္ေ႑အာက္က္တင္

စစဥ္ု ပသထာ သည္ု ဲ့

အာမခံရရိေုသာ

ပမာဏ၏

ရာခိင္ု ုႈန္ု အာ လံုု

စစေုပါင္ု သည္ ၁၀၀%ထက္္ ပိမည္ဟတပါ။
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ေအေကထကထစည္း မ် ဥ္း သတ္မတ္
ခ် ာမ်
ွ က
1. ပထဝီနယ္ပယ္္
သင္သည္

သင္၏အဆမ္း းဆးင
ို တံင တင္

မညသည္ုေအခါက္က္
တ င္ဆိ
ဲ့

ရက္သံုု ဆယ္္က္္ေုက္်ာု္သည္ုအခ်
ဲ့ နကိာလမ

တလ၍

ဤအာမခံမူဝါဒသည္ စငကာပူ ုိုငငု
ံ ပငပ ုင္ုအတတင္
ု ု ုစခိုလံုု တတင္ သင္ုက္ိ
ဲ့
ဲ့ အက္ာအတက္ယ္္ေုပ သည္။

2. အက် အ
ဆ ဳ မတ္္ တ္ဆို ခ်႕မႈမ်
ြဲ
ာ
a. ထဆေးကတ္႕မႈ
သင္သည္

ေမတ္ား္တ္ဆမႈတစခိုေုၾက္ာင္ု ဲ့

ေုသဆံုု လ်င္

သိ႕မဟတ္

သဘာဝအရာမ်ာ ု ဖင္ု ဲ့

ထဆခဆိုကဏ္
ဒ ာတစခိုက္ိ

ခံစာ ရလ်င္

ထိေုတတ႕မိေုသာေုၾက္ာင္ု ဲ့

အကာအကကယ္ဇယ္ာ ရိ

သက္္ိိုင္ေုသာ

အခန္ု က္႑တတင္ု ပထာ ေုသာ အက္န္႕အသတအထိ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္။
b. မီ ခဆို ၊ အဆဆပ္ေးငင႕၊ ဓာတ္္ေးငင႕ သဆ႕
ို မဟိုတ္္ ေးရ းွစ္း ခင္း တ္ဆ႕
ို အာ း ဖင္း အသကၾ
ွဴ ွ ကပ္း ခင္း
သင္သည္ အာမခံအခ်န္ကဆာလအတတင္ု မ ခိ ၊ အဆိပ္ေုစင႕၊ ဓာတ္ေုစင႕အာ ေမတာု္တဆ ရမို ခင္ု သိ႕မဟတ္
ေမတာု္တဆ

ေုရ ုစ္ု ခင္ု ေုၾက္ာင္ု ဲ့

အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္

ေုသဆံုု လ်င္

ု ပထာ သည္ုအတိ
င္ု
ဲ့

သိ႕မဟတ္

သက္္ိို ငသ ည္ုအခန္
ု က္႑တတင္
ဲ့

ထဆခဆိုကဏ္
ဒ ာ

ခံစာ ရလ်င္

ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့

အက္န္႕အသတအထိ ကကး်း း္းိုပဆ္ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္။ ဤတိ ခ်႕မႈသည္ သင္မ တမငလ ိုပ္ေုဆာင္ု ခင္ု ေုၾက္ာင္ု ဲ့
ု ဖစြပ္ု ဖစ္ေုပၚ ခင္ု မဟတ္မသာလ်င္ သက္္ေုရာက္္ႈရိသည္။

3. ေအေကထကထ ခ်န္ပ
ွ္ မႈမ်ာ
ဤအာမခံမူဝါဒသည္ ေုအာက္ပါတိ႕မ တိက္ြိိုက္သိုုိ႕မဟတ္ တသယ္္ဝက္္
ိ ၍ ု ဖစစပာ ေုသာ၊ ေုပေၚပါက္လာေုသာ
ဆံုု ရံႈ မႈ သိ႕မဟတ္ တာဝနြမ
ိ မ ႈအတတက္္ ေုတာင္ု ဆိမႈမ်ာ အာ အက္ာအတက္ယ္္ေုပ မည္ဟတပါ။
a. မညသည္ု ဲ့ သဆရွဆၿပီ း ဖစသ ည္း း ဖစပ္မဆိ
b. သင္မ သင္ုက္ိ
ဲ့ ယ္္သင္ ဒဏြာေရအာင္ တမင္ု ပ်ဳလပ္ု ခင္ု ၊ က္ိယ္္ုက္ိ
ဲ့ ယ္ကိိုယ္္ ေုေသၾက္ာင္ု ၾက္ံစည္ု ခင္ု
သိ႕မဟတ္

စိတပံုမန္ု ဖစ္ေုနစဥ္

သုိ႕မဟတ္

စိတ္ ုုံ႕ ဖစ္ေုနစန္ ဥင္
တ

က္ိယ္္ုက္ိ
ဲ့ ယ္ကိိုယ္္

ေုေသၾက္ာင္ု ၾက္ံစညြန္ ႀက္ိ စာ
်ဳ ု ခင္ု ၊ သင္၏ ဥေပဒခ် ေုဖာက္္
ိ ်ဳ
ေုသာ လပြပ္၊ ရန္ု ဖစ္ေုပေၚေစသာ
က္ိယ္္ိလက္္ေုရာက္က် တလန္ႈ၊ တမင္ ု ပ်ဳလပ္ႈမ်ာ

သိ႕မဟတ္ က္ိယ္္ုက္ိ
ဲ့ ယ္ကိိုယ္္ အ ုရာယ္ြိေမ ုစမႈ (သင္သည္

လူ႕အသက္ကိို က္ယ္ဖိို႕ ႀက္ိ စာ
်ဳ ေုန ခင္ု မတလ၍)
c.

အရက္္ သိ႕မဟတ္ မူ ယ္စ္ေုဆ ၏ သက္္ေုရာက္္ႈ သိ႕မဟတ္ လႊမ္ု မိ မႈ

d. က္ိယ္္ဝန္၊ ေက္လ ေုစမ ု ခင္ု ၊ က္ိယ္္ဝနဖက္
် ္ု ခင္ု ၊ က္ိယ္္ဝနပက္
် က ် ခင္ု သိ႕မဟတ္ ရႈပ္ေုတထ မႈမ်ာ အာ လံုု
သိ႕မဟတ္ ဤ ေအု ခေအနမ်ာ မ ု ဖစ္ေုပၚသည္ု ဲ့ ေုသဆံုု ု ခင္ု
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e. စိတပိိုင္ု ဆိငြာ ု ပႆနာမ်ာ သိ႕မဟတ္ စိတ္ ုုံ႕ြူ တသပ္ႈ
f.

လိငက္
္ ္ ံမႈအာ ု ဖင္ု ဲ့ က္ူ ဆက္္ေုသာ ေုရာဂါက္ူ ဆက္္ႈမ်ာ ၊ လူ ခခံအာ က္်ဆင္ု မႈ ဗိင္ု ရပစ္ (HIV) သိ႕မဟတ္
ခခံအာ က္်ဆင္ု မႈေုရာဂါ (AIDS ) အပါအဝင္ HIV ု ုင္ုဆက္စ
ပသ ည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ ဖ်ာ နာု ခင္ု မဆိ သိ႕မဟတ္
ဲ့
ေသ ေၶု ပာင္ု ဆင္ု သက္္ႈမ်ာ သိ႕မဟတ္ ၎တိ႕မညသိုုိ႕ ု ဖစစပာ သည္ု ဖစ္ေုစ ဤအရာ၏ မ် တက္
ိ ်ဳ မ်ာ

g. း ဖစ္ေးပၚ းွင္းၿပီ း ဖစ္ေးသာ

ေးဆ ဘက္ိုဆ ငာ

ေအး ခေအန

သဆ႕
ို မဟိုတ္္

စတ္ငသ ည္းေးန႕စစြဲမတ္ဆင
ို ီမ

တ္ည္ဆ းွွ င္းၿပီ း ဖစ္ေးသာ ရို ပဆပိုင္း ဆဆင
ို ာ း ပႆ နာမ်ာ
h. သင္သည္

လိငစငသ
ိြ မ ည္ု ဲ့

ခရ သညသယ္္ေုဆာငသ ည္ု ဲ့

ခရ သည္ု ဖစ္ု ခင္ု မ

ေုလယ္ာန္ ဥင္
တ

သင္သည္

တလ၍

ယ္ာဥစ ေခပ ၍

လိက္ပါသည္ု ဲ့

ပ်ံသန္ု ု ခင္ု

သိ႕မဟတ္

အ ခာ ေုေလၾက္ာင္ု ဆိငြာလႈပြာမ မႈမ်ာ တတင္ ပါဝင္ု ခင္ု
i.
j.

သင္သည္ မညသည္ု ဲ့ အ မနၿပိငငပ်ဳ သိ႕မဟတ္ ယ္ဥပိ
ၿ ငငပ်ဳ တတင္ဆိပါဝင္ု ခင္ု (ေုု ေခထာက္္ု ဖင္ုမဲ့ တလ၍)
မ ည္ု ဲ့ မညသည္ုလႈပြ
သင္သည္
အ ုရာယ္ြိသ
ာမ မႈတတင္ဆိ သုိ႕မဟတ္
ဂူမ်ာ စူ စမ္ု ေုလဲ့လာု ခင္ု ၊
ဲ့
ေုု ေမအာက္လိႈဏဂူမ်ာ ေုလဲ့လာု ခင္ု ၊
သိ႕မဟတ္

ေုက္်ာက္နံရံမ်ာ တက္္ု ခင္ု

ႀက္ိ အသံ
်ဳ
ုု ု ပ်ဳမႈပါဝငသ ည္ု ဲ့

(လူမု ပ်ဳလပ္ာ သည္ု ဲ့

နံရံမတလ၍)

မ
ေုေရအာက္အသက္ြပစၥည္
ု ပါဝငသ ည္ု ဲ့

ေုတာငတက္္ု ခင္ု ၊

မညသည္ုေုေရအာက္
လ ႈပြာမ မႈမဆိ၊ ေုက္ာင္ု က္င္မ ေုလယ္ာဥ္ေုပၚမ ခန္င္ု ု ခင္ု ၊ ေုတာငကမ္ု ပါ ယ္ံေုပၚမ
ဲ့
ခန္င္ု ု ခင္ု ၊ ႀက္ိ ု်ဳ ဖင္ုခ်ဲ့ ည္၍ ခန္င္ု ု ခင္ု ၊ BASE (ေအဆာက္အဥ ၊ အငတာနာ၊ တံတာ ၊ ေုက္်ာက္ကမ္ု ပါ )
ခန္င္ု ု ခင္ု ၊

ေုလထ ု ဖင္ုပ်ံဲ့ ု ခင္ု ၊

စက္္ေုလယ္ာဥ
ာအ
ဲ့

လက္္ု ဖင္ုတတ
ဲ့ ခိပ်ံသန္ု ု ခင္ု ၊

ေုလထ ခန္ု ခင္ု ၊ ေုလတသင္ု ေုလစ ု ခင္ု ၊ လူအမ်ာ ု ဖင္ုေုေလ
လာု္စ ု ခင္ု ၊ အမလိက္္ု ခင္ု ၊
ဲ့
ု မင္ု စ ု ခင္ု ၊ ပိလိစပ၊ ခန္ု ခင္ု ၊ စာစြက္စာတမ္ု ု ဖင္ု ဲ့ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ ေသဘာတူညထာ ု ခင္ု မရိလ်င္
ေုတာင္ေုပၚ

စက္ဘ စ ု ခင္ု ၊

ႀက္ ၾက္ပ္ႈေုအာက္က္တင္
မ ပံုု ပ်ံစ ု ခင္ု ၊

သိေ႕သာု္

လိငစင ိြ မ ဂိက္္

အာ လပခ်နြိ ည္ညြယ္ခ်က္အတတက္္

ေုရခ

သိ႕မဟတ္

သိ႕မဟတ္

နည္ု ု ပတစ္ေုယ္ာက္္၏

ေုအာက္ပါလႈပြာမ မႈမ်ာ မပါဝငပါ။

ေုဆာစငြက္္ေုသာ

ေုဆာင္ု ရာသအာ က္စာ မ်ာ ၊

စငကာပူ ုိုငငု
ံ ပငပျ ဖစလင
်မ ္

ခရ ေုဝ လမ္ု ေုလ်ာက္္ု ခင္ု သိ႕မဟတ္ ခရ ၾက္မ္ု လမ္ု ေုလ်ာက္္ု ခင္ု တိ႕တတင္ ပါဝင္ု ခင္ု
k.

မညသည္ု ဲ့ အၾကမ္း ဖက္ႈပာွ မႈ၊

စငစပ၊

ေုတာု္လန္ေုရ

သိ႕မဟတ္

မညသည္ုအလာ
တူု ဖစြပ္ဆ၏
ိ
ဲ့

အက္ိုု
် ု
်ဳ ဆက္္
l.

မညသည္ု ဲ့ ု ုူက္လ ယ္ာ ေုလာငစာ၊

ပစၥည္ု သိ႕မဟတ္

စစန္႕ပစပစၥည္ု မဆိမ

ေုရဒယ္ိသတၾတက္မႈ
ိ

သိ႕မဟတ္ ထိခိက္္ႈ
m. သင္သည္ ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တင္ ထဆခဆိုကဏ္
ဒ ာရမႈက္ိ ေုရာငၾက္ဥန္
ြ သိ႕မဟတ္ ေုတာင္ု ဆိမႈမ်ာ က္ိ
အနည္ု ဆံုု ေုလ်ာ႕ခ်ရန္ အက္် ေအၾက္ာင္
ိ ်ဳ
ု သင္ုစစာ
ဲ့ အာ ထတ္ႈမ ပ်ဳလပ္ု ခင္ု
n. သင္သည္ အမ်ာ ု ပညသူ ုင္ုဆိ
ဲ့ င္ေုသာ အာဏာပိင္ သိ႕မဟတ္ စစတ ပအာဏာပိင္ာ် မ စစဥသ ည္ု ဲ့ သိ႕မဟတ္
ေုဆာစငြက္သည္ု ဲ့

မညသည္ုေုရတပ္
၊
ဲ့

ေုလဲ့က္်င္ုေုရ
မ်ာ တတင္ဆပါဝင္
ိ
ု ခင္ု
ဲ့

စစတပ္

သိ႕မဟတ္

သိ႕မဟတ္

ေုလတပတာဝန္ာ်
တိက္စ စ္ ငသ ည္ု ဲ့

သိ႕မဟတ္
ေသဘာသဘာဝ

စစ္င္ေုရ မ်ာ တတငပါဝင္ု ခင္ု
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္

အထက္က္တင္

စာရင္ု ု ပ်ဳစထာ သည္ု ဲ့

မညသည္ုခ်ဲ့ နပ
လမ ႈ္ မဆိ၏

ရလဒအျ ဖစ္

Page 13 of 20

ေုတာင္ု ဆိမႈတစခိုက္ိ
ေသဘာမတူလ်င္
သက္္ေုသ ပရန္

ေုပ ေုခ်ရန္

ု ငင္ု ဆိၿပ

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏

ေုတာင္ု ဆိမႈအတတက္္

တာဝနြပ
ိ မ ါသည္။

သင္ုတတင္
ဲ့

သင္သည္

တာဝနြေ
ိ မ ုၾက္ာင္ု

ဥေပဒအရ

မညသည္ုခ်ဲ့ နပ
လမ ႈ္ မဆိ၏

ဆံုု ု ဖတခ်က္ကိို

မညသည္ုအပိ
ဲ့ င္ု တတင္ဆိ

မနကနႈ္ မရိေုၾက္ာင္ု ေုတတ႕ရလ်င္ သိ႕မဟတ္ တက္ု်ု ု္ုပတ ိုုိ႕သည္ ၎က္ိ အတညမျ ပ်ဳ ုိုငလင
်မ ္ ၎သည္ က္်န္
ခ်နပ
လမ ႈ္ မ်ာ အာ သက္္ေုရာက္္ႈရိမည္ဟတပါ။

4. အာမခံကသင္း ေးငင ေးပ ေးခ်မႈ အာမခံလကမတ္
ွ ္
မ
ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ သင္
၏ အက္ာအတက္ယ္အတတက္္ ေုပ ရနြေ
ိ မ ုသာ မညသည္ု ဲ့ အာမခံတသင္ု ေုစငမဆိအာ
အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူမ ေုပ ေုခ်ရမည္ု ဖစၿပ

သင္၏ အက္ာအတက္ယ္္စတ္ငသ ည္းေးန႕စစြဲမ ရက္္ ၆၀

အတတင္ု တက္ု်ု ု္ုပတ ိုု႕
ိ မ အမနတက္ယ္္ အ ပည္ုအဝ
လက္ခံရရိရမည္ု ဖစသ ည္။
ဲ့
ေုပ ရနြေ
ိ မ ုသာ မညသညု
ဲ့ ္ အာမခံတသင္ု ေုစငမဆိ ေုပ ေုခ် ခင္ု မရို ဖစၿပ အထက္က္တင္ ရညညႊန္ု ထာ ေုသာ
ရက္္ ၆၀ အခ်နကိာလအတတင္ု ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕မ အမနတက္ယ္္ အ ပည္ုအဝ
လက္ခံရရို ခင္ု မရိသည္ု ဲ့ ု ဖစြန္ ပတင္
ဲ့
ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ မ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္သည္ သင္၏အက္ာအတက္ယ္္စတ္ငသ ည္းေးန႕စစြဲမ ရက္္ ၆၀
အခ်နကိာလက္န္ု
ံ ု ၿပ ေုနာက္က္တင္ ဖ်က္သိမ္ု ု ခင္ု ခံရ ုိုငပါသည္။

5. ေးေငငပ ေးခ်မႈ အက် အ
ဆ ဳ မတ္မာ်
a. အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူသည္ ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္တ
မ ခ်က္္ ၄ ု ုင္ု ဲ့ က္ိက္ညၿပ
b. သင္သည္ ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္ ၁၂တတင္ ေုဖာု္ု ပထာ သည္ုအတိ
င္ု
ဲ့

ေုတာင္ု ဆိမႈ၏

ေုက္်နစပဖယ္ြာသက္္ေုသက္ိ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕အာ ေုပ ၿပ ု ဖစ္သ
မ ာ
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္ ဤ အာမခံမူဝါဒတတင္ စာရင္ု ု ပ်ဳစထာ ေုသာ အက္် အ
ိ ်ဳ မတ္်ာ က္ိ ေုပ ေုခ်ပါမည္။
သင္သည္

အခန္ု က္႑

၁

တတင္

ေုဖာု္ု ပထာ သည္ုအတိ
င္ု
ဲ့

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္

အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ု ပထာ သည္ု ဲ့

ေုပ ေုခ်မည္ု ဖစၿပ

အခန္ု က္႑

၁

မ

ေုသဆံုု ု ခင္ု မဟတလမ်င္

အက္် အ
ိ ်ဳ မတအာ လံုု က္ိ

သင္ုအာ
ဲ့

ေမတာု္တဆထိခိက္္ေုသဆံုု မႈု ဖစသ ည္ု ဲ့

ထိအမႈတတင္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္ အက္် အ
ိ ်ဳ မတ္်ာ အာ သင္၏ ဥေပဒဆိငြာ က္ိယ္စာ လယ္ကိို ေုပ ေုခ်မည္ု ဖစသ ည္။
အထက္က္တင္

ေုဖာု္ု ပထာ သည္ုအတိ
င္ု
ဲ့

အက္် အ
ိ ်ဳ မတ္်ာ က္ိ

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ေုပ ေုခ်သည္ုအခါတတင္
ဲ့

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္ ေုတာင္ု ဆိမႈအတတက္္ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တင္ သင္ုေအပၚသိ
႕ ေုနာက္္ပ္
ဲ့
ဥေပဒဆိငြာ တာဝန္ဝတရာ ရိမည္ဟတပါ။
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6. မွာ ကယ္င္း တ္င္း ပ ခင္း
သင္ သိ႕မဟတ္ အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူသည္ သင္၏ က္ိယ္စာ ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တင္ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္ကိို
လက္ခံရန္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏

ဆံုု ု ဖတခ်က္ကိို

သက္္ေုရာက္္ႈရိ ုိုငသ ည္ု ဲ့

မညသည္ုသတင္
ု အခ်က္အလက္ကိိုမဆိ
ဲ့

ထိမ်ခ န္ာ လ်င္ သိ႕မဟတ္ မာ တယ္င္ု တင္ု ပလ်င္ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ မ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္ကိို တရာ မဝငဟ ို
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ မတယူပါမည္။

7. လဆမ္ ည္မႈ
သင္သည္ လိမလ ည္ေုသာနည္ု ု ဖင္ု ဲ့ မလပ္ေုဆာငြပါ။ သင္ သိ႕မဟတ္ သင္ုအတတက္္
လပ္ေုဆာင္ေုသာ
ဲ့
တစစု
ံ တစ္ေုယ္ာက္္မ
a

ေုတာင္ု ဆိမႈသည္ တစနည္ု နည္ု ု ဖင္ု ဲ့ မာ တယ္င္ု သည္ သိ႕မဟတ္ လိမာည ခ်႕က္ာ ထာ သညဟို သိလ်က္္ ဤ
မ
အာမခံမဝ
ူ ါေုအာက္ြိ ေုတာင္
ု ဆိမႈတစခိုက္ိ ု ပ်ဳလပလ်င
မ ္

b

ေုဖာု္ု ပခ်က္တစခိုသည္ တစနည္ု နည္ု ု ဖင္ု ဲ့ မာ တယ္င္ု သညဟို သိလ်က္္ ေုတာင္ု ဆိမႈတစခိုက္ိ ပံ႕ပိ ရန္
ေုဖာု္ု ပခ်က္္ ု ပ်ဳလပလ်င
မ ္

c

စာစြက္စာတမ္ု တစခိုသည္ တစနည္ု နည္ု ု ဖင္ု ဲ့ အတု ပ်ဳလပ္ာ သည္ သိ႕မဟတ္ မာ တယ္င္ု သညဟို သိလ်က္္
ေုတာင္ု ဆိမႈတစခိုအာ ပံ႕ပိ ရန္ စာစြက္စာတမ္ု အာ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ဆသိ႕ ပိ႕ ခင္ု သုိ႕မဟတ္

d

သင္မ

တမငသက္သက္္ု ပ်ဳလပ္ု ခင္ု

သိ႕မဟတ္

သင္သလ
ိ ်က္္ု ဖင္ု ဲ့ ု ဖစစပာ ေုသာ

မညသည္ုဆံ
ဲ့ ုု ရံႈ မႈ

သိ႕မဟတ္ ထိခိက္္ႈမဆိအတတက္္ ေုတာင္ု ဆိမႈတစခို ု ပ်ဳလပလ်င
မ ္
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္ ေုအာက္က္တင္ု ပထာ သည္ု ဲ့ ေအရ ယ္ူမႈတိ႕က္ိ ု ပ်ဳလပ္ည္ု ဖစသ ည္။
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္
a

ေုတာင္ု ဆိမႈက္ိ ေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ။

b

သင္ု ုင္ုဆက္စ
ပသ ည္ု ဲ့
ဲ့

ဤ

အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တင္

ု ပ်ဳလပၿပ

သိ႕မဟတ္

ု ပ်ဳလပ္ည္ု ဖစ္ေုသာ

အ ခာ မညသည္ုေုတာင္
ု ဆိမႈက္ိမဆိ ေုပ ေုခ်မည္ဟတပါ။
ဲ့
c
d

မ ၏ အက္ာအတက္ယ္သည္ တရာ မဝငပါ ဟ ေုၾက္ညာမည္ု ဖစသ ည္။
ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ သင္
ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တင္ သင္ သုိ႕မဟတ္ သင္၏ ဥေပဒဆိငြာ က္ိယ္စာ လယ္္သိ႕ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕
ေုပ ေုခ်ၿပ ု ဖစ္ေုသာ မညသည္ုေုတာင္
ု ဆိမႈမဆိ၏ ပမာဏက္ိ သင္ုထံ
ဲ့
ဲ့ မ ု ပနလ ညြယ္ူမည္ု ဖစသ ည္။

e

သင္၏

အက္ာအတက္ယ္အတတက္္

အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူထံသ႕
ိ

မညသည္ု ဲ့

အာမခံတသင္ု ေုစငက္ိမဆိ

ု ပနအမ္ု မည္ဟတပါ။
f

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ထံမ အ ခာ အာမခံမူဝါဒမ်ာ က္ိ ဝယ္ယူရန္ သင္ုအာ
စခင္ုုဲ့ ပ်ဳမည္ဟတပါ သိ႕မဟတ္
ဲ့

g

သင္ုအာ
ရထံသ႕
ိ ေအၾက္ာင္ု ၾက္ာ ပါမည္။
ဲ့
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8. အက် ေအၾကာင္
ဆ ဳ
း သင္းေးသာ ဂရို စိုက
ဆ ႈမ
သင္သည္ ေုတာင္ု ဆိမႈက္ိ အနည္ု ဆံုု ေုလ်ာ႕ခ်ရ နအ တတက္္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကႈမ မ်ာ ၊ ထဆခဆိုကဏ္
ဒ ာရမႈ ုင္ု ဲ့
ေုရာငၾက္ဥန္
ြ

အက္် ေအၾက္ာင္
ိ ်ဳ
ု သင္ုေုသာ
ဲ့

ႀက္ိတငက
်ဳ ာတက္ယ္္ႈမ်ာ အာ လံုု

လပ္ေုဆာငြမည္ု ဖစၿပ

လက္္ေုတတ႕ေက္်သာအဆင္ုမ်ဲ့ ာ အာ လံုု က္ိ လပ္ေုဆာငြမည္။

9. ပံ းတ္
ို အ
ူ ကာအကကယ္္
သင္သည္ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တင္ အက္ာအတက္ယ္တစခိုထက္ပိို၍ ရိလ်င္ သင္ ေုဝဒနာခံစာ ရသည္ု ဲ့
မ
ဤေမတ္ား္တ္ဆမႈ တစခိုတည္ု အတတက္္ အက္ာအတက္ယ္္ ၂ ခ၏ အမ်ာ ဆံုု ေုအာက္ြိ အက္်
အ
ိ ်ဳ မတကိို
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္။

10.

သင္း၏ အငခငး္ေအရ အာ ထဆန္း ခ်ပကဳ ဆ ိုန္ င္ယ္္း ခင္း

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္ မညသည္ုေုတာင္
ု ဆုိမႈက္ိမဆိ က္ာတက္ယ္ြန္ သိ႕မဟတ္ ေုု ဖရင္ု ရန္ ု ုင္ု ဲ့
ဲ့
သင္၏ သိ႕မဟတ္ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏ အစခင္ုေအရ
မ်ာ
ဲ့

သက္္ေုရာက္္ႈရိေုစရန္ အ ခာ မညသည္ုပဲ့ ဂ လ
ိ ်ဳ က ိိုမဆိ

သင္၏အမည္ု ဖင္ု ဲ့ တရာ စစရန္ မညသည္ုအစခင္
ုေအရ
က္ိမဆိ ကကး်း း္းိုပဆ္ ို႕ ထိန္ု ခ်ပက်ဳ ိ ိုန္ ငတယ္္ု ုုိင သ ည္။
ဲ့
ဲ့

11.

ေးတ္ာင္း ဆိုးမ
ဆ ႈစည္း ကမ္း သတ္မတ္
ခ် ာမ်
ွ က

သင္သည္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕အာ

ေုတာင္ု ဆိမႈတစခိုဆသိ႕

အ မန္ု
ံ ု

ေုု ပာရမည္။

ဤ

ေုပေၚပါက္လာ ုိုငသ ည္ု ဲ့ မညသည္ုုဲ့ ဖစြပဆ
္ ိ ုင္ုပတ
ဲ့ သ က္ၿပ

မညသည္ုအမႈက္ိ
မဆိေုု ပာရမည္။
ဲ့
ထက္ပိိုေုနာက္က်ၿပ

တတ္ု ုိုငသမ်

ေုု ပာလ်င္

သင္သည္

ကကး်း း္းိုပဆ္ ို႕အာ

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္

အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ မ
ရက္္

၃၀

အတတင္ု

ု ဖစြပ္စတ္ငသ ည္းေးန႕စစြဲမစ၍ ရက္္ ၃၀

သင္၏

ေုတာင္ု ဆိမႈက္ိ

ပယ္ခ်စခင္ုရဲ့ ိၿပ

မညသည္ုေုတာင္
ု ဆိမႈက္ိမဆိ ေုပ ေုခ်ရန္ ဥေပဒအရ တာဝန္ရိပါ။
ဲ့
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္ ေုတာင္ု ဆိမႈအာ လံုု က္ိ စငကာပူေုဒၚလာု ဖင္ုေုပ
ေုခ်မည္ု ဖစသ ည္။
ဲ့

12.

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ထံသ႕
ဆို ေးတ္ာင္း ဆဆမ
ို ႈတ္စခိုပဆို႕သညး္အခါကတ္င္ ေးပ ရမည္းအရာ

သင္ သိ႕မဟတ္ သင္၏ ဥေပဒဆိငြာက္ိယ္စာ လယ္္မ မညသည္ုေုတာင္
ု ဆိမႈက္ိမဆိ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕
ဲ့
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕လိအပ္ု ုိုငသ ည္ု ဲ့

သတင္ု အခ်က္အလက္အာ လံုု ၊

မက္ိန္ ငတယ္္

အစရငခစ
ံ ာမ်ာ ၊

မူရင္ု က္နကမ
် ႈပစၥည္ု စာရင္ု ု ုင္ု ဲ့ ေုု ပစာမ်ာ ၊ ေအထာက္အထာ ၊ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ ေအထာက္အထာ လက္္မတ္၊
စာစြက္စာတမ္ု မ်ာ (

ု ုိုငငု
ံ ခာ ဘာသာစက္ာ

စာစြက္စာတမ္ု မ

အဂၤလိပာဘ သာစက္ာ သိ႕

ဘာသာု ပန္ာ ု ခင္ု က္သ
ဲ့ ႕)၊
ိ
လိအပလ်င
မ ္ က္်မ္ု က္်နစိာု ဖင္ု ဲ့ အတည္ု ပ်ဳထာ မႈတိ႕ ပံ႕ပိ ရမည္။
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13.

ဖ် ကသမ
ဆ ္း း ခင္း း းွင္း ေးး ပာင္း လြဲး ခင္း

a. စာပဆို႕လဆပြား ဖစ္ေးစ၊

အီ ေးမ လဆပြာ

အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူအာ

၇

သဆ႕
ို မဟိုတ္္

ရက္

ႀကဆတ္င္
ဳ

ဆက္ကသယ္န္ဖိုန္း နံပါတ္္း ဖင္းး ဖစ္ေးစ
သတ္ဆေးပ စာေးပ း ခင္း အာ း ဖင္း

ဤ

ွ ၏ အကာအကကယ္ကိုဆ ကကး်း း္းပ
အာမခံမူဝါေဒအာကဆ သင္
ို ဆ္ ို႕ ဖ် ကသမ
ဆ ္း း းဆးင
ို သ ည္။ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕မွ လက္း ဖင္း၊
စား ဖင္း၊

ဖကြ္

သဆ႕
ို မဟိုတ္္

အီ ေးမ း ဖင္း

ဖ် ကသမ
ဆ ္း း ခင္း သတ္ဆေးပ စာကဆို

သတ္ဆေးပ စာကဆို

ေးပ ပဆို႕လွင
် ္

လကခရ
ံ ရွ ဆ ဖဆို႕

သံသယ္ကင္း ရွ င္း ေးစရန္...ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္

သင္းအာ

ထဆရ
ို က္က္င္

သတ္မတ္
ွ ါပ သည္။
ဖ် ကသမ
ဆ ္း း ခင္း ကဆို

သတ္င္း ပဆို႕ရန္

တ္ာဝန္ဝတ္ၱရာ မရွ ဆ ပါ။
b

အာမခံမဝ
ူ ါက္ိင္ေုဆာငသ ူသည္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ထံသ႕
ိ

အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ မ

အက္ာအတက္ယ္ကိို

သင္၏

အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူထံမ ဖ်က္သိမ္ု ု ခင္ု

စာေုရ သာ ေုပ ပိ႕ ခင္ု ု ဖင္ု ဲ့

ဖ်က္သိမ္ု ု ုိုငပါသည္။

ဤ

ဖ်က္သိမ္ု သည္ုေုန႕စစ
သည္
ဲ့

သတိေုပ စာက္ိ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ရရိသည္ုအခ်
ဲ့ န္ိေုပၚတတင္

မူတညပါမည္။
c

သင္သည္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ထံသ႕
ိ

အက္ာအတက္ယ္ကိို

စာေုရ သာ ေုပ ပိ႕ ခင္ု ု ဖင္ု ဲ့ ဤ

ဖ်က္သိမ္ု ု ုိုငပါသည္။

ဖ်က္သိမ္ု သည္ုေုန႕စစ
သည္
ဲ့

အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြိ မ သင္၏
သင္ုထံ
ဲ့ မ

ဖ်က္သိမ္ု ု ခင္ု

သတိေုပ စာက္ိ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ရရိသည္ုအခ်
ဲ့ န္ိေုပၚတတင္ မူတညပါမည္။
d

တက္ု်ု ု္ုပတ ိုုိ႕

သုိ႕မဟတ္

သတိေုပ စာု ဖင္ု ဲ့ အနည္ု ဆံုု
ဖ်က္သိမ္ု ု ုိုငပါသည္။

အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသ ူသည္

အ ခာ ေုရ သာ ထာ သည္ု ဲ့

သံုု လႀက္ိတငက
်ဳ ာ ေုပ ပိ႕ ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ ဤ အာမခံမူဝါဒက္ိ

အာမခံမူဝါဒဖ်က္သိမ္ု ု ခင္ု ေုန႕စစသည္

အာမခံအခ်န္ကဆာလၿပ ဆံုု မႈမတိငခန္ ငတင္

ု ဖစလမ်င္

သင္၏

အက္ာအတက္ယ္သည္

သင္၏
အာမခံအက္ာအတက္ယ္္၏

သက္တမ္ု က္န္ု
ံ ု ေုန႕စစတတင္ ၿပ ဆံုု ပါမည္။
e

အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူ၏ ေသဘာတူညခ်က္္ု ဖင္ု ဲ့ အာမခံမူဝါဒအာ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ ေအု ပာင္ု အလမ်ာ
ု ပ်ဳလပ္ု ုိုငပါသည္။

ေုု ပာင္ု လမႈသည္

သင္၏

အာမခံအခ်န္ကဆာလအတတင္ု တတင္

ု ပ်ဳလပလ်င
မ ္

မ ညြိဆ
မ အက္ာအတက္ေယ္အပၚ သက္္ေုရာက္္ႈမရိပါ။
ေုု ပာင္ု လမႈသည္ သင္၏ လက္ြိတ

14.

အာမခံအာ အဆံးး
ို သတ္္း ခင္း

ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္ ၄၊ ၆၊ ၇ သိ႕မဟတ္ ၁၃ ေုအာက္ြိ မ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္္ သိ႕မဟတ္ ဤ
အာမခံမူဝါဒက္ိ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ ဖ်က္သိမ္ု သည္ုအခါ
ဲ့
a

အခန္ု က္႑ ၁ ၏ ေမတာု္တေဆသဆံုု ု ခင္ု ေုအာက္က္တင္ အာမခံထာ ရိသည္ု ဲ့ ပမာဏ၏ ၁၀၀%
သိ႕မဟတ္ အခန္ု က္႑ ၂ ၏ ေးရရွ ည္မသစနစမ္ု မႈ၏ ၅၀% အာ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ ေုေစငပ ေုခ်ၿပ ု ဖစလင
မ် ္
သိ႕မဟတ္
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b

အက္ာအတက္ယ္ကိို ဆက္လက္္ု ပ်ဳလပြန္ စာု ဖင္ု ဲ့ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ ေသဘာတူထာ ု ခင္ု မရိဘ သင္သည္ မညသည္ု ဲ့
အရညအခ်င္ု သတ္မတခ်က္္ု ပည္ုမဲ့ မႈ လိအပခ်က္္်ာ က္ိမဆိ က္ိက္ညမႈမရိေုတာလ
ဲ့ ်င္

c

သင္၏ အာမခံအက္ာအတက္ယ္သည္ ခ်က္ခ်င္ု ၿပ ဆံုု ပါမည္။
အာမခံမူဝါဒသည္ အထက္ပါ စည္ု က္မ္ု သတ္တ
ဲ့
မ ခ်က္္ (က္) သိ႕မဟတ္ (ခ) ေုအာက္က္တင္ အဆံုု သတသည္ုအခါ
သင္သည္

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ထံမ

တူညေုသာ

သိ႕မဟတ္

ဆငတ ူေုသာ

အက္် အ
ိ ်ဳ မတ္်ာ က္ိ

ေုပ သည္ု ဲ့

မညသည္ုအာမခံ
မူဝါဒအတတက္္ဆိ အရညအခ်င္ု သတ္မတခ်က္္ ု ပည္ုမဲ့ မည္ မဟတပါ။
ဲ့
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္

အက္ာအတက္ယ္အာ

အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူသည္

ပံ႕ပိ ေုပ ရန္

စာု ဖင္ု ဲ့

အာမခံမူဝါဒ

ဤ

ေသဘာတူထာ ု ခင္ု

ဝယ္ယူု ခင္ု အတတက္္

မရိဘ

သတ္မတ္ာ ေုသာ

စည္ု က္မ္ု သတ္တ
အာမခံမူဝါဒသည္ ခ်က္ခ်င္ု ၿပ ဆံုု ပါမည္။
ဲ့ ည္ုအခါ
ဲ့
မ ခ်က္္်ာ က္ိ က္ိက္ညမႈမရိေုတာသ

တ္တ္ဆယ္အစဖြဲ ႕အစည္း ၏ အငခင္းေအရ မ် ာ အာ ခ်န္ပ
ွ္ ္း ခင္း

15.

ဤ အာမခံမူဝါဒအာ ု ဖင္ု ဲ့ အက္ာအတက္ယ္မျ ပ်ဳလပ္ာ ေုသာ လူ သိ႕မဟတ္ က္မၸဏ သည္ ဤ အာမခံမူဝါဒအာ
အက္် သက္္
ိ ်ဳ ေုရာက္္ေုစရန္ စာခ်ပ္်ဳ (တတိယ္အစဖ႕ အစခင္ုေအရ
မ်ာ ) အက္္ဥေပဒ (အခန္ု ၅၃B) ေုအာက္က္တင္
ဲ့
အစခင္ုေအရ
မရိပါ။
ဲ့

ေးေငငၾက းွင္း အတ္ဆို

16.

အာမခံမူဝါဒု ုင္ု ဲ့ အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ ု ပသထာ သည္ု ဲ့ ေုဒၚလာပမာဏအာ လံုု သည္ စငကာပူေုဒၚလာ
(S$)

ု ဖင္ုုဲ့ ဖစသ ည္။

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္

ဤ

အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တင္

ကကး်း း္းိုပဆ္ ို႕

ေုပ ေုခ်သည္ု ဲ့

မညသည္ုပမာဏသ
ုိ႕မဆိ အတိ ထည္ုတသင္
ု မည္ဟတပါ။
ဲ့
ဲ့

17.

လႊမ္း မဆို သည္း ဥေပဒ

ဤ အာမခံမူဝါဒေအပၚသိ႕ စငကာပူေဥပဒမ သက္္ေုရာက္္ႈ ရိပါမည္။

18.

အ ငင္း ငပာ မႈမ်ာ အာ ကဆန္ို င္ယ္္း ခင္း

သင္သည္ သင္၏ ေုတာင္ု ဆုိမႈေအပၚသိ႕ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏ ေုနာက္္ံုု ဆံုု ု ဖတခ်က္အာ ေုက္်နပ္ႈမရိလ်င္
သင္သည္

ေုေစငၾက္ ဆိငြာ

ေုု ဖရင္ု မႈတတင္

အစဖ႕အစည္ု မ်ာ ုင္ု ဲ့

သံုု စစသူမ်ာ ၾက္ာ

အထူ ု ပ်ဳထာ သည္ု ဲ့ သ ု ခာ ု ဖစၿပ

ေုေစငၾက္ ဆိငြာလပငန္ု အ ငင္ု စပာ မႈေုု ဖရင္ု ု ခင္ု စငတာ

သမာသမေတက်သာ
လိမိတက္္

အ ငင္ု စပာ ု ခင္ု မ်ာ က္ိ
အစဖ႕အစည္ု တစခိုု ဖစသ ည္ု ဲ့

(FIDReC)

ထံသ႕
ိ

အမႈအာ

လႊုေုု ပာင္ု ု ုိုငပါသည္။ ၎တိ႕၏ ဘဝ္ိ ို ဒလပ
ိ စာမာ www.fidrec.com.sg း ဖစသ ည္။
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ဤ

အာမခံမူဝါဒ၏

စည္း မ်ဥ္း သတ္မတ္
ခ် ာမ် းွင္း
ွ က

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕ၾကာ ကတ္င္ ကကြဲး ပာ မႈမ်ာ

အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူ းွင္း

ေးပေၚပါကခြဲပါက စငကာပူသမၼတ္ းဆးင
ို ရ
ံင ွ ဆ သက္ေးရာကမႈရွ ဆ ေးသာ

ခံးိုသမာဓဆး ဖင္းစီရ င္း
ံ း
ို း ဖတ္္း ခင္း အက္ဥေပဒ
စီရ င္း
ံ း
ို း ဖတ္္း ခင္း သဆ႕
ို

ပတ္သ က္၍

(အခန္း

၁၀)း းွငး္

ကလြဲႊေးး ပာင္း ေးပ မည္း ဖစၿပီ

အညီ

ခံးိုသမာဓဆး ဖင္း

အာမခံမူဝါဒကဆင
ို ္ေးဆာငသ ူအာ း ဖင္း

ေးလ်ား္ေးၾက လကခရ
ံ ရွ ဆ း ခင္း သည္ ဤ အာမခံမူဝါေဒအာက္က္င္ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏ မည္သည္းတ္ာဝန္မ
ဆ ွ ႈမဆဆေ
ို အပၚ
ႀကဆတ္ငသ
ဳ တ္တ္
မွ ္ ာ သည္း စည္း ကမ္း အတ္ဆင
ို ္း း ဖစမည္။
တ္ံး႕
ို ပန္မတ္
ခ် ္ေးပ မႈ နည္း စဥ္
ွ က
ေုအာက္ပါ အခ်က္အလက္သည္ ဥေပဒအရ သတ္မတ္ု ခင္ု မဟတဘ သင္သရ
ိ ိေုစရန္ အခ်က္အလက္္်ာ သာ ု ဖစသ ည္။
သင္၏အသံကဆို ၾကာ ေးစ ခင္း
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္

ထူ ု ခာ ေုသာဝန္ေုဆာင္ႈ ုင္ု ဲ့

သင္ုအာ
ဲ့

သံုု စစသူဂြစိက္္ႈအဆင္ုတစခ
ိုု ဖင္ု ဲ့
ဲ့

ပံ႕ပိ ေုပ ရန္ ဆံုု ု ဖတ္ာ ပါသည္။
ေအၾက္ာင္ု က္ိစၥမ်ာ သည္ မာ တယ္င္ု ု ုိုငၿပ တက္ု်ု ုု္ပိတ ို႕သည္ သင္ ေုမ်ာု္လင္ုထာ
သလိ ဝန္ေုဆာင္ႈအာ
ဲ့
ပံ႕ပိ မႈမရိဟ

သင္ခံစာ ရသည္ု ဲ့

ု ဖစသ ည္ုအခါတတင္
ဲ့

အခ်နြိ ုိမ ုင္ေုၾက္ာင္ု

ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕မ

ကကး်း း္းိုပဆ္ ို႕

ေအၾက္ာင္ု က္ိစၥမ်ာ က္ိ

သို မငပါသည္။

ဤသိ႕

မနကန္ေုအာင္ု ပ်ဳလပ္ု ုိုငြ န အ တတက္္

ထိေအၾက္ာင္ု အရာ ု ုင္ုပတ
ဲ့ သ က္ၿပ တက္ု်ု ုု္တိ႕ ၾက္ာ သိလိပါသည္။
ေုက္် ဇူ ု ပ်ဳၿပ သင္၏ တံု႕ ပန္တ
မ ခ်က္အာ sq@income.com.sg သိ႕ ေုပ ပိ႕ပါ။
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သင္းေအပၚ ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏ ကတ္ဆ
ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕သည္


သင္၏ တိငၾက္ာ မႈအာ မဆိင္ု မတတ အသိအမတ္ု ပ်ဳလက္ခံပါမည္။



လ်င္ု မစနစာ ုင္ု ဲ့ ု ုုံ႕စစပစာ စံုစမ္ု စစ္ေုဆ ပါမည္။



ကကး်း း္းပ
ို ဆ္ ို႕၏ တိ တက္္ႈအာ သင္ုထံ
ိ အစဥျမ ပတ္ သတင္ု ပိ႕ၿပ
ဲ့ သ႕
သင္၏ တိငၾက္ာ မႈအာ က္ိန္ ငတယ္ြန္ တတ္ု ုိုငသ ည္ုအရာအာ
လံုု က္ိ လပ္ေုဆာငပါမည္။
ဲ့



အာမခံမူဝါဒပဆိုငင္ွ ၏ ကာကကယ္မႈ အစီအစဥ္
ဤ

အာမခံမူဝါဒသည္

စငကာပူ အပ္ု ုုံေုစင အာမခံ အစဖ႕အစည္ု (SDIC) အာ ု ဖင္ု ဲ့ စမံေုသာ
မ
အာမခံမဝ
ူ ါဒပိငြင္၏ က္ာတက္ယ္္ႈအစအစဥ္ေုအာက္က္တင္ က္ာတက္ယ္္ာ သည္။ သင္၏ အာမခံမဝ
ူ ါဒ အက္်ံုု
်ဳ ဝင္ႈသည္
အလိေအလ်ာက္္ု ဖစၿပ

သင္မ

ေုနာက္္ပလ ိုပ္ေုဆာငြနလ
္ ိအပပါ။

အက္န္႕အသတ္ေုအာက္က္တင္

အက္ာအတက္ယ္ြရိသည္ု ဲ့

ဤအစအစဥ္ု ုင္ုအက္်ံ
ုု
်ဳ ဝင္ႈ
ဲ့

အက္် အ
ိ ်ဳ မတအမ် အစာ
ိ ်ဳ
ုင္ုပတ
ဲ့ သ က္ၿပ

သက္္ိိုင္ႈရိေုသာ

သတင္ု အခ်က္အလက္္ ပိမိသိရိရ နအ တတက္္ ေုက္် ဇူ ု ပ်ဳ၍ Income သိ႕ဆက္က္သယ္ပါ သိ႕မဟတ္ GIA/LIA သိ႕မဟတ္
SDIC ဝဘ္ ိုိ ဒာ်္ သိ႕ တသာ ေုရာက္ပါ။
(www.gia.org.sg or www.lia.org.sg or www.sdic.org.sg).
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