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မသက္ဆိုင္ေးၾကာင္း ရွင္း လင္း ခ်က္။ ဤမပံူု စသံည္ မရူင္ု အဂၤလိပ္၏ ဘာသာု ပန္ိိုခ်က္တ စခိုု ဖစသည္။ ဤသည္မာ 

သတင္ု အခ်က္အ လက္္ သရိ ိရန္ ရည္ညြယ္ခ်က္အ တတက္သ ာ ု ဖစၿပ   အာမခံစာခ် ်ဳပတစခိုအ ဖစ္ ရည္ညြယ္္ု ခင္ု မရ ိပါ။ 

တက္ာု ခာ ခ်က္တ စခိုခ ရ ိခ ဲ့လ ်င္ မရူင္ု အဂၤလိပပံု စကံ္ိ  ယ္ူပါမည္။ တိက္်မႈရ ိသည္ု ဲ့ ဘာသာု ပန္ိိုခ်က္တ စခိုု ပ်ဳရန္ 

ဆ ေုလ်ာု္စစာ အာ ထ တ္ႈု ပ်ဳလ ပ္ာ ေုသာု္လည္ု  အခ် ိ ်ဳ႕အပိ င္ု မ်ာ  မ နကနႈ္မရ ို ခင္ု  

ု ဖစ္ေုက္ာင္ု ု ဖစ္ု ုို  ငပါသည္။ ဤ ဘာသာု ပန္ိ ိုထာ သည္ု ဲ့ မပံူု စေံအပၚတတင္ အမ  ု ပ်ဳသည္ု ဲ့ မညသူမဆိ သည္ 

က္ိ ယ္္ု ဲ့တာဝနကိ ိုယ္ယ ူရမည္ု ဖစသည္။ Income သည္ ဘာသာု ပန္ိုုခိ်က္္ မ  မညသည္ု ဲ့အမ ာ ၊ ပယ္္ိုတ္ႈ သိ ႕မဟ တ္ 

ေမရာမႈအတတက္္ဆိ  တာဝန္ မရ ိဘ  ဤ ဘာသာု ပန္ိိုထာ သည္ု ဲ့ မပံူု စေံအပၚ အမ  ု ပ်ဳု ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ 

ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ဆံု  ု ရံႈ မႈအတတက္္ဆိ  ဥေပဒအရ တာဝနြ မမိည္ဟ တပါ။ 

30-day Protect Data plan Free Cover 

 အာမခံမူဝါဒ သတ္မတွ္ခက်မာ်   

 
 

ဤ စာစြက္စာတမ္ု သည္ Singtel Mobile Singapore Pte Ltd’s (အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူ) မ  ေုစြ ခ်ယ္္ာ သည္ု ဲ့ 

ဝယ္ယ ူသူမ်ာ  (“သင္”) ၏ အက္် ိ ်ဳ အ မတအ တတက္္ မဝူါဒ ေုအာက္က္တ င္ NTUC Income Insurance Co-operative Ltd 

(ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕)မ  ပံ႕ပိ  သည္ု ဲ့ အ ပစိုလိ က္္ အက္ာအတက္ယ္တ စခို၏ စည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ က္ိ  စ စဥ္ု ပေသပ သည္။ 

  

အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူမ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ဆ သိ ႕ အာမခံေုပ တသင္ု ေုစင ု င္ု ဲ့ ပတသ က္္၍ အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူမ  

ဤ အာမခံမူဝါဒအ ပစိုေုအာက္ြ မိ အက္် ိ ်ဳ အ မတတ ိို႕သည္  

 

- အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူမ  အဆိ ု ပ်ဳသတ္မတ္ာ သည္ု ဲ့ ေုစြ ခ်ယ္သ တ္မတ္ာ ေုသာ ဝယ္ယ ူသူမ်ာ  (“သင္”) ေအပၚသိ ႕ 

အခမ ဲ့ ပံ႕ပိ  ု ခင္ု ု ဖစ္ေုၾက္ာင္ု  ေသဘာတူပါသည္။ 

- အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူု ု င္ု ဲ့ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕မ  ပ ူတတ ဆံု  ု  ု ဖတၿပ   ေုု ပာင္ု လ  ုို  ငသည္ သိ ႕မဟ တ္ 

ရပ္ိ ိုင္ု ု ုို  ငသည္ု ဖစ္ေုၾက္ာင္ု  ေသဘာတူပါသည္။ ထ ု ႕ိအ ပင္ 

- ေုအာက္ပါတတင္ မစူပာ ု ပ်ဳလ ပ္ာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  တက္ု်ု  ု ု္ပတ ိုု႕ိ၏ တာဝနယူမႈ စည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ  ေအပၚတတင္ 

ေအု ခခံၿပ   အသံု  ု  ု ပ်ဳ ုို  ငြန္ ု ပ်ဳလ ပ္ာ ေုၾက္ာင္ု  ေသဘာတူပါသည္။ 

 

သငသ္ည္ ဤ အာမခံမူဝါဒတတင္ စ စဥ္ု ပသထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  သက္္ိိုငသည္ု ဲ့ စည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ ၊  

ခ်နလမပာ္ မႈမ်ာ အတတင္ု တတင္ ေုတာင္ု ဆိ ခ်က္္်ာ အာ  သင္က္ိ ယ္တ ိိုင္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ု ု င္ု ဲ့ ု ပ်ဳလ ပ္ု ုို  ငပါသည္။ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ သင္ သိ ႕မဟ တ္ သင္၏ ဥေပဒဆိ ငြာ က္ိ ယ္စာ လ ယ္အ ာ  ေုေစငပ ေုခ်မည္ု ဖစသည္။ 

 

ေုလ ်ာက္္ာ သည္ု ဲ့အခ် ိန္ နတင္ ဖ န္ု  သိ ႕မဟ တ္ ဖက္စ္၊ အ  ေုမ  သိ ႕မဟ တ္ အငတာနက္္မ ု ပ်ဳလ ပသည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ 

ေုၾက္ညာခ်က္္ဆိ  အပါအဝင္ သင္အာ ု ဖင္ု ဲ့ သိ ႕မဟ တ္ သင္ု ဲ့က္ိ ယ္စာ အ ဖစ္ အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူအာ ု ဖင္ု ဲ့ 

မညသည္ု ဲ့ ေုဖာု္ု ပခ်က္္၊ အခ်က္အ လက္္ သိ ႕မဟ တ္ ေုၾက္ညာခ်က္္ဆ ု ိ စာခ် ်ဳပ္၏ ေအု ခ ပ်ဳခ်က္အ ျ ဖစ္ 

 မူဝါဒ 
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ပါဝငငဖ ႕စည္ု ပါမည္။ 

 

 

စာရင္း ကသင္း း ခင္း အတ္ည္း ပဳမႈု ု င္ု ဲ့ ေုနာက္္ပ္ မညသည္ု ဲ့ ေးရ ကသင္း ခ်က္မဆိ  အာ လံု ု  တိ ႕သည္ ဤ မဝူါဒ၏ 

အစတိအ ပိ င္ု ု ဖစသည္။ 

 

 

 
 

ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္သ ည္ အာမခံအခ် ဆန္ကာလအတတင္ု  ု ဖစပက်္သ ညဲ့ု္ 

ဤအာမခံမူဝါဒအတတင္ု တတင္ ေုဖာု္ု ပထာ ေုသာ ု ဖစြပ္်ာ အတတက္္ သင္ု ဲ့အာ  ေုေစငၾက္ ဆိ ငြာ ု င္ု ဲ့ပတသ က္ၿပ   

က္ာတက္ယ္္ေုပ ပါလိမ္ု ဲ့မည္။ 

 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေုပ ေုခ် ခင္ု  ု ပ်ဳမ ပ်ဳ ု ု င္ု ဲ့ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္ု ဲ့ ပမာဏသည္ ဤ အာမခံမူဝါဒ၏ 

စည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ  ု င္ု ဲ့ ခ်နလမပႈ္မ်ာ ေအပၚတတင္ မတူညပါသည္။ ေုအာက္က္တ င္ ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့ 

အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ စ စဥ္ု ပသထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  အစ အစဥ္၏ အမ်ာ ဆံု ု  အက္် ိ ်ဳ အ မတ္ အက္န္႕အသတ္ 

အပါအဝင္ု ဖစပါသည္။ 

 

အကာအကကယ္ဇယ္ာ  

အက် ဆ ဳ အ မတ္္ 

 

အာမခံထာ ရွဆသတူ္စ္ေးယ္ာကွ္င္် 

အမ်ာ ဆးံိုး  အက် ဆ ဳ အ မတ္္ 

(S$)  

အခန္ု က္႑ ၁ ေမတာု္တဆထခိိ က္္ေုသဆံု  ု မႈ $၅၀၀၀ 

အခန္ု က္႑ ၂ Error! Reference source not found.ေးရရွည္ မသန္န္ြမ္း း ဖစမႈ $၅၀၀၀ 

အခန္ု က္႑ ၃ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈတစခိုေုၾက္ာင္ု ဲ့ ေးဆ ရံးိုတတင္ 

ေလ ရက္္က္ပိို၍ ေုနထိ ငၿပ  ေုနာက္္ 

ေးဆ ရံးိုတ္က္စဥ္ေုန႕စဥ္ဝင္ေုစင (ု ဖစြပတစခိုလ ်င္ အမ်ာ ဆံု ု   

ရက္္ ၆၀ အထ ိတစြက္လမ ်င္ အက္ာအတက္ယ္္) 

$၂၀ 

အခန္ု က္႑ ၄ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ သိ ႕မဟ တ္ နာမက္်န္ု ု ဖစႈ္ေုၾက္ာင္ု ဲ့ 

ေးဆ ရံးိုတတင္ ေလ ရက္္က္ပိို၍ေုနထိ ငၿပ  ေုနာက္္ 

က္်န္ု မာေုရ ု ပန္ေုက္ာင္ု ေုစရန္ အက္် ိ ်ဳ အ မတ္ 

(ု ဖစြပတစခိုလ ်င္) 

 

$၅၀ + သည္ု ဲ့ Singtel 

အငတာနက္္ေုဒတာ တိ  ု မ င္ု ဲ့မႈ 

၁GB 

သင္၏ အာမခံမူဝါဒမွ ရပိုးဆန္ငခင္း  ရွဆသည္း   အရာ 
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အခန္ု က္႑ ၅ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ သ ု႕ိမဟ တ္ နာမက္်န္ု ု ဖစႈ္ေုၾက္ာင္ု ဲ့ 

ေးဆ ရံးိုတတင္ ၄ ရက္္ ေုနထိ ငၿပ  ေုနာက္္ အလ ပအက္ိ င္ 

ဆံု  ု  ရံႈ ု ခင္ု  

$၃၀၀၀ 

 
 

 
 

ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ အက္ာအတက္ယ္သ ည္  

- သငသည္ စငကာပ ူုို  ငငသံာ တစ္ေုယ္ာက္္ု ဖစၿပ  စငကာပတူတင္ အ မ တမ္ု  ေုနထိ စငခင္ု ဲ့ရသူု ဖစသညသိို႕မဟ တ္ 

အဆင္ု ဲု့  မင္ု ဲ့အလ ပ္ လ စပခင္ု ဲ့ (Employment Pass)၊ အလ ပလိုစပခင္ု ဲ့ (Work Permit)၊ ရက္ြ မည္ 

အလညအပတလ ာေုရာက္္ေုနထိ စငခင္ု ဲ့ (Long Term Visit Pass) သိ ႕မဟ တ္ ေုက္်ာင္ု တည္က္ခင္ု ဲ့ (Student Pass) 

တိ ႕က္ ဲ့သိ ေ႕သာ တရာ ဝင္ စငကာပူ သက္္ေုသခံ စာစြက္စာတမ္ု တစခိုက္ိ  က္ိ င္ေုဆာငာ္ ေုသာသူ တစ္ဥ  ု ဖစသည္။ 

- သငသ္ည္ အသက္္ ၁၆ ု ု င္ု ဲ့ ၈၅ ု ု စၾက္ာ ရ ိသူု ဖစ္ု ခင္ု  

- ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ အက္ာအတက္ယ္အ တတက္္ သင္၏ ေုလ ်ာက္္ာ မႈသည္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ု ု င္ု ဲ့ 

အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူတိ ႕မ  အတည္ု ပ်ဳလက္ခံၿပ   ု ဖစၿပ   

- ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္အ တတက္္ အာမခံတသင္ု ေုစငသည္ အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူမ  

အ ပည္ု ဲ့အဝ ေုပ ၿပ  ု ဖစ္ု ခင္ု  

တိ ႕ရ ိမ သာလ ်င္ သင္ ခံစာ ရရ ိ ုို  ငပါသည္။ 

 

 
 

အၾကမ္း ဖက္ လႈပ ာွ မႈဆိ သည္မာ မညသည္ု ဲ့အစိ  ရက္ိ မဆိ  လႊမ္ု မိ  ရန္ ရည္ညြယ္ခ်က္္ု ဖင္ု ဲ့ သိ ႕မဟ တ္ ု ပညသူမ်ာ  

သိ ႕မဟ တ္ ု ပညသူမ်ာ ၏ မညသည္ု ဲ့အခန္ု က္႑က္ိ မဆိ  ေုၾက္ာည္က္ြံ႕မႈ ု ဖစ္ေုစရန္ ု ုို  ငငေံုရ ၊ ဘာသာေုရ  

သိ ႕မဟ တ္ အလာ တူ ရည္ညြယ္ခ်က္တ ိို႕အတတက္္ က္်   တလနသည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ ပ ဂ ိ ်ဳလ္ သိ ႕မဟ တ္ အ ပစိုမဆိ ၏ လ ပြပတစခို(အဓမၼမႈ 

သိ ႕မဟ တ္ အၾက္မ္ု ဖက္္ႈအာ  အသံု  ု ု ပ်ဳု ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ ၿခိမ္ု ေုု ခာက္္ု ခင္ု တိ ႕ ပါဝင္ု ုို  ငသည္) က္ိ  

ဆိ လိ သည္။ 

အဓိက္အာ ု ဖင္ု ဲ့ ပ ဂ ိ ်ဳလ္ေုရ ဆ ုငိြာ ဆက္္ံေုရ တိ ႕၏ ရလဒတစခိုအ ဖစ္ ု ဖစ္ေုပၚလာသည္ု ဲ့ ပ ဂ ိ ်ဳလ္ေုရ ဆိ ငြာ 

အက္် ိ ်ဳ အ မတ္ု ု င္ု ဲ့ လ ပြ ပတိ ိုေ႕ၾက္ာင္ု ဲ့ အဓိက္ က္်   တလနသည္ု ဲ့ လ ယ္က္္ႈမ်ာ  သိ ႕မဟ တ္ အ ခာ  ု ပစႈ္ဆိ ငြာ လ ပြပ္်ာ အာ  

အၾကမ္း ဖက္ႈပ ာွ မႈအ ဖစ္ သတ္မတ္ည္ဟ တပါ။ အၾကမ္း ဖက္ႈပ ာွ မႈသည္ သက္္ိိုငသည္ု ဲ့ အစိ  ရမ  

အၾကမ္း ဖက္ႈပ ာွ မႈတစခိုအ ဖစ္ အတည္ု ပ်ဳသတ္မတသ ည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့လႈပြ မာ မႈမဆိ လည္ု  ပါဝငပါသည္။ ု ုကူ္လ  ယ္ာ ၊ 

ဓါတ  သိ ႕မဟ တ္ ဇ ဝဆိ ငြာ ပစၥည္ု မ်ာ  သ ု႕ိမဟ တ္ လက္နက္္်ာ အာ  အဓမၼမႈ သိ ႕မဟ တ္ အၾက္မ္ု ဖက္္ႈအတတက္္ 

အသံု  ု  ု ပ်ဳု ခင္ု သညလည္ု  အၾကမ္း ဖက္ႈပ ာွ မႈအ ဖစ္ သတ္မတ္ည္ု ဖစသည္။ 

အရည္အခ်င္း သတ္မတွ္ခက္် း ပည္း  မီမႈ 

အဓဆပၸါယ္သတ္မတွ္ခက်မာ်  
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ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ သိ ႕မဟ တ္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ းွင္း  သက္ဆိုငမႈဆိ သည္မာ ြ တတ ရက္္ု ဖစ္ေုသာ၊ 

ု ပင္ု ထန္ေုသာ၊ ေုမ ်ာု္လင္ု ဲ့မထာ ေုသာ၊ ု ပငပျ ဖစြပ္်ာ က္ိ ဆိ လိ ု ခင္ု ု ဖစၿပ   အာမခံအခ် ဆန္ကာလအတတင္ု တတင္ 

ု ဖစပက်္ၿပ   ထဆခဆိုကဒဏ္ ာရမႈ၏ တစခိုတည္ု ေုသာေအၾက္ာင္ု အရင္ု ု ဖစြမည္ု ဖစသည္။ 

 

အသက္ဆိ သည္မာ အာမခံအခ် ဆန္ကာလ စတငသည္ု ဲ့ ေုန႕စစ တတငြ မသိည္ု ဲ့ သင္၏ လက္ြ မိအသက္က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

ေးရ ကသင္း ခ်က္ဆိ သည္မာ ဤ အာမခံမူဝါဒ သိ ႕မဟ တ္ ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ အက္ာအတက္ယ္အ ာ  

တရာ ဝင္ု ပငင္ခက်္တ စခိုက္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

စာရင္း ကသင္း း ခင္း အတ္ည္း ပဳမႈဆိ သည္မာ အာမခံအခ် ဆန္ကာလု ု င္ု ဲ့ စတ္ငသည္း  ေးန႕စစြဲတိ ႕ ဖစသည္ု ဲ့ အ ခာ အရာမ်ာ  

စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ သည္ု ဲ့ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တ င္ သင္သည္ အက္်ံု်ုဳ  ဝငၿပ  ု ဖစ္ေုၾက္ာင္ု  သက္္ေုသ ပသည္ု ဲ့ 

သင္၏ စာရင္ု တသင္ု ၿပ  ု ဖစ္ေုသာ မိ ဘိ င္ု နပံါတ္ သိ ႕ ပိ ႕သည္ု ဲ့ စာက္ိ  ဆ ုလိိ ပါသည္။ 

 

မဆသာ စိုဝင္ဆိ သည္မာ သင္၏ ခစငပန္ု  သိ ႕မဟ တ္ ဇန  ၊ သာ သမ  ၊ မိဘ၊ ေုတဆမ် ိ ်ဳ ၊ ေုယ္ာက္ၡမ/ထ  ၊ ေုယ္ာက္ဖ၊ ေုယ္ာက္္၊ 

အဘိ  အတဘာ ၊ ခစငပန္ု /ဇန  ဘက္္မ အဘိ  အတဘာ ၊ ေုစခု်ု  မ၊ သာ မက္္ သိ ႕မဟ တ္ ေုု မ  တိ ႕က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

အဆမ္း းဆးိုငငဆံိ သည္မာ သင္ု ဲ့လူမ် ိ ်ဳ ၏ ု ုို  ငငကံ္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

ေးဆ ရံးိုဆ ုသိည္မာ နာမက္်န္ု ု ဖစသူ၊ ထခိိ က္ဒဏြာရသူတိ ႕က္ိ  ဂြ စိ က္က ိုေသပ ရနအတတက္္ သက္္ိိုငသည္ု ဲ့ ဥေပဒ ု င္ု ဲ့ 

စည္ု မ်ဥ္ု မ်ာ ေုအာက္က္တ င္ စာရင္ု တသင္ု မ တပံု တငာ္ ေုသာ အစဖ ႕အစည္ု တစခိုက္ိ ဆိ လိ ၿပ   

- ေုဆ စစႈ္၊ က္ သမႈ ု င္ု ဲ့ စခ စတိ္ႈအႀက္  စာ တိ ႕အတတက္္ စ စငဥဖ ႕စည္ု ထာ ေုသာ 

ေအထာက္အ ပံ႕ပစၥည္ု မ်ာ ရ ိသည္ု ဲ့ 

- စာရင္ု တသင္ု မ တပံု တငာ္ ေုသာ သူနာု ပ်ဳမ်ာ ု ဖင္ု ဲ့ တစြက္လမ ်င္ ၂၄နာရ  သူနာု ပ်ဳဝန္ေုဆာငႈ္ ေုပ သည္ု ဲ့  

- တစ္ဥ   သိ ႕မဟ တ္ တစ္ဥ  ထက္ပိိုေုသာ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသမ်ူာ ၏ ႀက္  ၾက္ပႈ္ေုအာက္က္တ ငြ မၿိပ   

- အဓိက္အာ ု ဖင္ု ဲ့ ေုဆ ခန္ု မဟ တသ ည္ု ဲ့၊ အရက္္ သိ ႕မဟ တ္ မ ူယ္စ္ေုဆ စစ သူမ်ာ အာ  

ု ပ်ဳစ ေုစာင္ု ဲ့ေုရ ာက္္ေုသာ လံု ု  ခံု်ဳသည္ု ဲ့ေုနရာတစခိုမဟ တသ ည္ု ဲ့၊ သူနာု ပ်ဳေုဆာင္၊ အနာ ယ္ူေုဆာင္၊ 

နာလနမ်္ာ ေုနသည္ု ဲ့ေအဆာင္ သိ ႕မဟ တ္ သက္ႀက္  စြယ္အ ိို မ်ာ အတတက္္ ေအဆာင္ သိ ႕မဟ တ္ အလာ တူ 

အစဖ ႕အစည္ု တစခိုမဟ တသ ည္ု ဲ့ 

အစဖ ႕အစည္ု တစခိုက္ိ ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

ေးဆ ရံးိုတ္က္မႈ သိ ႕မဟ တ္ ေးဆ ရံးိုတ္က္ု ခင္ု သည္ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသတူစ္ေုယ္ာက္္မ ပံု မ န္ 

လာေုရာက္္ ၾက္ည္ု ဲ့ရႈေုစာင္ု ဲ့ေုရ ာက္္ု ခင္ု ၏ေုအာက္က္တ င္၊ သူ၏ အၾက္ံေုပ လမ္ု ညႊနႈ္တတင္ 

အပိြာေုပၚလ  လူနာတစ္ေုယ္ာက္အ ျ ဖစ္ ေးဆ ရံးိုတစခို၌ အနည္ု ဆံု ု   ၂၄ နာရ  ေုနထိ င္ု ခင္ု ု ဖစၿပ   ၎အတတက္္ 

ေးဆ ရံးိုမ  ေုနစရိတ္၊စာ စရိတ္ေုက္ာက္ခံု ခင္ု က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

ထဆခဆိုကဒဏ္ ာရမႈသည္ အာမခံအခ် ဆန္ကာလအတတင္ု  သင္၏ က္ိ ယ္ခ ၶာတတင္ ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့၊ 
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ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈတစခိုု ဖင္ု ဲ့သာ ု ဖစစပာ ု ခင္ု ု ဖစၿပ   အ ခာ ေအၾက္ာင္ု ရင္ု  သိ ႕မဟ တ္ 

ေအု ခေအေနၾက္ာင္ု ဲု့  ဖစစပာ ု ခင္ု မဟ တသ ည္ု ဲ့ ထခိိ က္္ႈ သိ ႕မဟ တ္ နာက္်ငႈ္က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

သဆရွဆၿပီ း ဖစသ ည္း   း ဖစ ပ္ဆိ သည္မာ သင္ သတို ပ်ဳမိသည္ု ဲ့ သိ ႕မဟ တ္ ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ အက္ာအတက္ယ္အ တတက္္ 

သင္ ေုလ ်ာက္္ာ ု ခင္ု မ ပ်ဳမ  သရိ ိၿပ  ု ဖစသညဟို အက္် ိ ်ဳ ေအၾက္ာင္ု သင္ု ဲ့စစာ ေုမ ်ာု္လင္ု ဲု့  ုို  ငသည္ု ဲ့၊ သင္၏ အလ ပအာ  

ထခိိ က္္ေုစသည္ု ဲ့ သိ ႕မဟ တ္ သက္္ေုရာက္္ႈရ ိေုစသည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ေအု ခေအန သိ ႕မဟ တ္ ု ဖစြ ပကိ ိုမဆိ  

ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

ဆးံိုး ရံႈ း ခင္း ဆိ သည္မာ တက္ု်ု  ု္ု တိ ႕၏ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသမူ  အတည္ု ပ်ဳထာ ခ်က္အ ရ 

က္ိ ယ္ခ ၶာအစတိအ ပိ င္ု အာ  ု ဖတ္ု ခင္ု ၊ တဆ ု  ဖ်ဳတ္ု ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ ု ဖစ္ေုပၚသည္ု ဲ့ ေးရရွည္၊ အလံု ု စံု  

အသံု  ု  ု ပ်ဳ ုို  င္ု ခင္ု  ဆံု  ု ရံႈ မႈ သိ ႕မဟ တ္ ဆံု  ု  ရံႈ မႈ(ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်မႈဇယ္ာ ၏ ေစက္ တတင္ 

စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု ) က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

အၾကာ အာရံးိုဆးံိုး ရံႈ း ခင္း ဆိ သည္မာ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသမူ  အတည္ု ပ်ဳခ်က္အ ရ 

ေးရရွည္၊ အလံု ု စံု  အၾက္ာ အာရံု ဆံု  ု ရံႈ မႈက္ိ ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

ေးး ခလကအ ဂၤးါတ္စခိုဆးံိုး ရံႈ း ခင္း ဆိ သည္မာ လက္္ေုက္ာက္္ဝတ္ အထက္္ သိ ႕မဟ တ္ လက္္ေုက္ာက္္ဝတ္ေုနရာရ ိ 

လက္တ စ္ေုခ်ာင္ု  သိ ႕မဟ တ္ ေုု ခခ်င္ု ဝတအ ထက္္ သိ ႕မဟ တ္ ေုု ခခ်င္ု ဝတ္ေုနရာရ ိ ေုု ခတစ္ေုခ်ာင္ု  

ေးရရွည္၊ အလံု ု စံု  ဆံု  ု  ရံႈ မႈ၊ အသံု  ု  ု ပ်ဳ ုို  င္ု ခင္ု  ဆံု  ု  ရံႈ မႈက္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ ဤအခ်က္က ိို 

တက္ု်ု  ု္ု ပတိ ို႕၏ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသမူ  အတည္ု ပ်ဳရပါမည္။ 

 

အ မငအာရံးိုဆးံိုး ရံႈ း ခင္း ဆိ သည္မာ မ်က္လ ံု ု  တစလံု  ု အာ  အသံု  ု  ု ပ်ဳ ုို  ငႈ္ အလံု ု  စံု  ၊ 

ေးရရွည္ဆံု  ု ရံႈ ု ခင္ု ု ဖစၿပ   သငသ္ည္ ၎မ်က္လ ံု ု တတင္ အလံု ု  စံု မ မင္ု ုို  င္ု ခင္ု ၊ စခ စတိ္ႈ သိ ႕မဟ တ္ 

အ ခာ က္ သမႈအာ ု ဖင္ု ဲ့ ေုပ်ာက္က င္ု မႈမရ ိ ုို  င္ု ခင္ု က္ိ ဆိ လ ုပိါသည္။ ဤအခ်က္က ိို ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ 

ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသမူ  အတည္ု ပ်ဳု ခင္ု  ရ ိရပါမည္။ 

 

စကာ ေးး ပာဆဆို းဆးိုငမႈ ဆးံိုး ရံႈ း ခင္း ဆိ သည္မာ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသမူ  အတည္ု ပ်ဳခ်က္အ ရ 

စက္ာ ေုု ပာဆိ  ုို  ငႈ္စစမ္ု ရည္ ေးရရွည္၊ အလံု ု  စံု   ဆံု  ု  ရံႈ ု ခင္ု ု ဖစၿပ   စခ စတိ္ႈ သိ ႕မဟ တ္ 

အ ခာ က္ သမႈအာ ု ဖင္ု ဲ့ ေုပ်ာက္က င္ု မႈ မရ ိ ုို  င္ု ခင္ု က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသဆူိ သည္မာ ၎တိ ႕၏ လိ ငစင္ု ု င္ု ဲ့ ေုလဲ့က္်င္ု ဲ့သငၾ္က္ာ မႈအတတင္ု ရ ိ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ 

သိ ႕မဟ တ္ စခ စတိ္ႈဆ ုငိြာ ဝန္ေုဆာငႈ္ ေုပ ရနအတတက္္ စငကာပူ၏ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ လိ ငစေငခပ် ေုရ  အာဏာပိ ငအစဖ ႕မ  

အစခင္ု ဲ့ေုပ အပ္ာ ၿပ   ေအနာက္တ ိိုင္ု ေုဆ ပညာတတင္ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာတဘ ႕တစခိုအာ ု ဖင္ု ဲ့ ဆရာဝနတစ္ေုယ္ာက္အ ျ ဖစ္ 

တရာ ဝင္ အရညအခ်င္ု ု ပည္ု ဲ့မ ၿပ  ု ဖစကာ စာရင္ု တသင္ု မ တပံု တငာ္ ေုသာ မညသည္ု ဲ့ ပ ဂ ိ ်ဳလက ိိုမဆိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသသူည္ သင၊္ သင္၏ မဆသာ စိုဝင္၊ ေအဖာု္၊ လ ပငန္ု လကက္တ  ေုဖာု္၊ အလ ပြ မင္၊ ဝနမ္္ု  

သိ ႕မဟ တ္ က္ိ ယ္စာ လ ယ္္ မ ဖစြပါ။ 
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အာမခံအခ် ဆန္ကာလဆိ သည္မာ သင္ု ဲ့ထသံိ ႕ စာရင္း ကသင္း း ခင္း အတ္ည္း ပဳမႈတတင္ ညႊန္ု ပထာ သည္ု ဲ့ 

စတ္ငသည္း  ေးန႕စစြဲမ  ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ အက္ာအတက္ယ္အ ခ်နိ ကာလ ရက္္ ၃၀ က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

ေးရရွည္ဆိ သည္မာ ၁၂လအထ ိ ဆက္တ ိိုက္ြ မိေုနၿပ   ထိ အခ်နိကာလ က္ န္ံု  ု  သည္ု ဲ့အခါတတင္ တိ  တက္္ု ုို  ငဖိို႕ 

ေုမ ်ာု္လင္ု ဲ့ခ်က္္ရ ို ခင္ု က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

ေးရရွည္မသန္န္ြမ္း း ဖစ္း ခင္း  သိ ႕မဟ တ္ ေးရရွည္မသန္န္ြမ္း မႈဆိ သည္မာ ဤအာမခံမူဝါဒအတတင္ု ရ ိ အက္် ိ ်ဳ အ မတ္ 

အခန္ု က္႑ ၂ ၏ ေုအာက္က္တ ငြ မေိုသာ ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်မႈဇယ္ာ ၏ ေစက္ တတင္ စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ သည္ု ဲ့ 

မသစနစမ္ု မႈအခ်က္္်ာ ထ မ  တစခိုအာ ု ဖင္ု ဲ့ ဒ က္ၡခံစာ ြ ခင္ု က္ိ  ဆိ လိ ၿပ   ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈတစခိုအာ ု ဖင္ု ဲ့သာ 

ု ဖစစပာ က္ာ 

- မသစနစမ္ု မႈသည္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈု ဖစသညဲု့ ္ေုန႕စစ မ စၿပ   တစခါတည္ု  ၁၂လအထိ ရ ိေုနၿပ   

- ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသမူ  ၎သည္ ၁၂လၿပ  ေုနာက္က္တ င္ တိ  တက္လ ာမည္ဟ တဟ ို 

အတည္ု ပ်ဳု ခင္ု  ရ ိေသစြ႕ ု ဖစပါသည္။ 

 

ေးရရွည္အလးံိုး စံးိုမသန္န္ြမ္း မႈဆိ သည္မာ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈတစခိုအာ ု ဖင္ု ဲ့သာ ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့ 

အလံု ု  စံု  မသစနစမ္ု မႈက္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ အလံု ု စံု မသစနစမ္ု မႈသည္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈု ဖစသည္ု ဲ့ေုန႕စစ မ စ၍ 

တစခါတည္ု  ၁၂အထိ ရ ိေုန ခင္ု ု ဖစၿပ   ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ ေုဆ ဘက္္ိုုငိြာု ပ်ဳစ က္ သသူမ  ၎သည္ ၁၂လ ၿပ  ေုနာက္က္တ င္ 

တိ  တက္လ ာမည္ဟ တဟ ို အတည္ု ပ်ဳု ခင္ု ု ဖစသည္။ ေးရရွည္အလံု ု  စံု  မသစနစမ္ု မႈတတင္ 

- လစာ သိ ႕မဟ တ္ လ ပအာ ခအတတက္္ မညသည္ု ဲ့အလ ပဆ္ိ  လ ပ္ု ခင္ု မ  သင္ု ဲ့က္ိ  ရပ္ိ ိုင္ု ေုစ ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ သင္၏ 

လက္က ်နဘဝေတလ ်ာက္လ ံု ု  တတင္ မညသည္ု ဲ့အလ ပကိ ိုမဆိ  ေုဆာစငြက္္ု ခင္ု မ  ရပ္ိ ိုင္ု ေုစ ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ 

- သင္၏ထဆခဆိုကဒဏ္ ာေုၾက္ာင္ု ဲ့ သငသ္ည္ သင္ု ဲ့အိပြာေုပၚတတငသာ က္န္႕သတ္ေုနထိ ငရျ ခင္ု ု ဖစသည္ု ဲ့ 

အပိြာထက္သ ာလ  ေုနြ ခင္ု ရလဒကိို ရရ ို ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ 

- သင္၏ လက္္ု ု င္ု ဲ့ေုု ခတိ ႕က္ိ  လံု ု  ဝ မလႈပြာ  ုို  င္ေုသာေအု ခေအန ဖစသည္ု ဲ့ 

အလံု ု  စံု  ေုလ ဖတသ ည္ု ဲ့ရလဒကိို ရရ ို ခင္ု  တိ ႕ ပါဝငသက္္ေုရာက္သ ည္။ 

 

အာမခံမူဝါဒဆိ သည္မာ စာရင္ု တသင္ု မႈအတည္ု ပ်ဳု ခင္ု ု ု င္ု ဲ့ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ထ တသ ည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ 

ေးရ ကသင္း ခ်က္မဆိ အပါအဝင္ အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူဆ သိ ႕ ထ တ္ေုပ သည္ု ဲ့ စာစြက္စာတမ္ု  ု ု င္ု ဲ့ 

ဤစာစြက္စာတမ္ု က္ိ  ဆိ လိ သည္။ 

 

အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူဆိ သည္မာ Singtel Mobile Singapore Pte Ltd က္ိ ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

း ဖစ္ေးပၚ းင္ွး  ၿပီ း ဖစ္ေးသာ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာေအး ခေအနဆိ သည္မာ  

- အာမခံအခ် ဆန္ကာလမစတင္  တညြ မိၿပ  ု ဖစသည္ု ဲ့ ေုရာဂါလက္ၡဏာတိ ႕က္ိ  ေအု ခခံက္ာ သင္ သရိ ိၿပ  ု ဖစ္ေုသာ 

သ ု႕ိမဟ တ္ အက္် ိ ်ဳ ေအၾက္ာင္ု သင္ု ဲ့စစာ သရိ ိထာ သင္ု ဲ့ေုသာ 

- အာမခံအခ် ဆန္ကာလမစတင္  ၁၂လ အတတင္ု တတင္ ေုဆ စစႈ္၊ ညႈိ ုို ႈင္ု တိ ငပငႈ္၊ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ က္ သမႈ သိ ႕မဟ တ္ 

ဆရာဝန္မညႊနၾက္ာ ထာ ေုသာ ေုဆ ဝါ မ်ာ အာ  သင္ လက္ခံရရ ိထာ ေုသာ သိ ႕မဟ တ္ 
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- အာမခံမူဝါဒမစတင္  ၁၂လ အတတင္ု တတင္ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသအူာ ု ဖင္ု ဲ့ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ က္ သမႈ 

သိ ႕မဟ တ္ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ အၾက္ံဥာဏြယ္ူရန္ သင္ု ဲ့အာ  ေုတာင္ု ဆိ ထာ ု ခင္ု ု ဖစ္ေုသာ 

ဤသိ ႕ ဖစ္ေုပၚလာ ုို  င္ေုသာ မညသည္ု ဲ့ရႈပ္ေုတထ မႈမဆိ အပါအဝင္ မညသည္ု ဲ့ထဆခဆိုကဒဏ္ ာ သိ ႕မဟ တ္ 

နာမက္်န္ု ု ဖစႈ္တိ ႕က္ိ မဆိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

နာမကန်္း း ဖစ္း ခင္း ဆိ သည္မာ အာမခံအခ် ဆန္ကာလအတတင္ု တတင္ ြ ပပိိုင္ု ဆိ ငြာ က္်န္ု မာေုရ  

ဆိ  စြာ လာု ခင္ု က္ိ ဆိ လိ ု ခင္ု ု ဖစၿပ   ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈေုၾက္ာင္ု ဲ့ ု ဖစ္ု ခင္ု မဟ တပါ။ ဤအတတက္္ 

သငသ္ည္ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ က္ သ ပ်ဳစ သူ၏ က္ သမႈက္ိ  လိ အပပါသည္။ 

 

စတ္ငသည္း  ေးန႕စစြဲဆိ သည္မာ စာရင္း ကသင္း း ခင္း အတ္ည္း ပဳမႈတတင္ ု ပသထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  

ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္အ စ ပ်ဳသည္ု ဲ့ေုန႕စစ က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 

 

အကာအကကယ္ဇယ္ာ ဆိ သည္မာ ဤအာမခံမူဝါဒ သက္္ေုရာက္္ႈရ ိစန္ဥတင္ အက္် ိ ်ဳ အ မတတ စခိုစ အတတက္္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္ု ဲ့ အက္် ိ ်ဳ အ မတစာရင္ု က္ိ ု ပသည္ု ဲ့ ဇယ္ာ က္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။ ၎သည္ ဤအာမခံမူဝါဒ၏ 

စည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ ၊ က္န္႕သတခ်က္္်ာ ၊ ခ်နလမပႈ္မ်ာ  ု င္ု ဲ့ အရညအခ်င္ု သတ္မတခ်က္္်ာ ေအပၚတတင္ မတူညပါလိမ္ု ဲ့မည္။ 

 

ကကးး် း္းိုး္ပ္ဆ ို႕၊ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏၊ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕က္ိ  ု ု င္ု ဲ့ Income တိ ႕သည္ NTUC Income Insurance Co-

operative Limited က္ိ ဆ ုလိိ ပါသည္။ 

 

သင၊္ သင္၏ု ု င္ု ဲ့ သင္၏အရာ ဆိ သည္မာ ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တ င္ အက္ာအတက္ယ္္ေုပ ရနအတတက္္ 

အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူမ  ေုစြ ခ်ယ္သ တ္မတ္ာ သည္ု ဲ့ တစ္ဥ  ခ်င္ု ု ု င္ု ဲ့ ဤ အာမခံမူဝါဒတတင္ 

ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  အရညအခ်င္ု သတ္မတခ်က္္ု ပည္ု ဲ့မ မႈ လိ အပခ်က္္်ာ  ု င္ု ဲ့ က္ိ က္ည  သူက္ိ  ဆိ လိ ပါသည္။
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အခန္း က႑ ၁။   ။ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုက္ေးသဆးံိုး း ခင္း  

မည္သည္း  အခ် ဆန္ န္င္္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်မည္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်သည္း  အရာ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ိုေ႕ပ ေးခ် ခင္း မ ပဳ

သည္း  အရာ 

A. သငသ္ည္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ 

တစခိုတတငပါဝငၿပ   

ဤေမတာု္တဆမႈေုၾက္ာင္ု ဲ့ 

သာု ဖစကာ 

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈု ဖစသည္ု ဲ့ 

ေုန႕စစ မ စၿပ   ရက္္ ၃၀ အတတင္ု  

သင္ ေုသဆံု  ု လ ်င္ 

1. အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ 

ု ပထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  

အမ်ာ ဆံု ု  အက္န္႕အသတအ

တိ င္ု  

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ေုပ ေုခ်မည္။ 

 

2. ု ဖစြပတစခိုတည္ု အတတက္္ 

အခန္ု က္႑ ၁ သိ ႕မဟ တ္ ၂ 

ေုအာက္က္တ ငသာ 

ေုတာင္ု ဆိ မႈက္ိ  

ု ပ်ဳလ ပ္ု ုို  ငၿပ   

ု ု စခိုစလံု ု ေုအာက္က္တ င္ 

ု ပ်ဳလ ပ္၍ မရပါ။ 

 

3. အာမခံအခ် ဆန္ကာလအတတင္ု တတ

င္ 

ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်မႈ

ေစက္ ေုအာက္္၌ သင္ 

ဒ က္ၡခံစာ ရသည္ု ဲ့ 

ေးရရွည္မသစနစမ္ု မႈတစခိုအ

တတက္္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်ၿပ  ု ဖစသည္ု ဲ့ 

မညသည္ု ဲ့ 

ေုပ ေုခ်မႈမဆိ အာ ု ဖင္ု ဲ့ 

ေမတာု္တဆထခိိ က္္ေုသ

ဆံု  ု  မႈအတတက္္ 

ု ပ်ဳလ ပစ စဥာ္ ေုသာ 

မညသည္ု ဲ့ေုလ်ာု္ေုၾက္ က္ိ 

ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတ္

ခ်က္္်ာ ၏ အပိ င္ု  ၃ တတင္ 

စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ ေုသာ 

ေအေတထတထခ်နလမပႈ္မ်ာ အ ပင္ 

ေုအာက္ပါတိ ႕အတတက္္ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ သိ ႕မဟ တ္ 

ဆံု  ု  ရံႈ လ ်င္ သ ု႕ိမဟ တ္ 

တာဝနြ မမိႈသည္ 

ေုအာက္ပါတ ု႕ိအာ ု ဖင္ု ဲ့ 

တိ က္ြိိုက္္ သိ ႕မဟ တ္ တသယ္္ဝိ က္္၍ 

ု ဖစစပာ လ ်ငလည္ု  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

 

1. နာမကန်္း း ဖစ္း ခင္း အာ 

ု ဖင္ု ဲ့ တ ုကိ္ြိိုက္္ သိ ႕မဟ တ္ 

တသယ္္ဝိ က္္၍ 

ေုသဆံု  ု ု ခင္ု ု ဖစၿပ   

ထဆခဆိုကဒဏ္ ာရမႈေုၾက္ာင္ု ဲ့မ

ဟ တသ ည္ု ဲ့ 

ေုသဆံု  ု ု ခင္ု ။ ဥပမာ 

သငသ္ည္ 

ြ တတ ရက္္ု ု လံု ု  ရန္ပသာ ု ခ

င္ု ု ဖင္ု ဲ့ ေုသဆံု  ု လ ်င္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

 

2. အာမခံအခ် ဆန္ကာလမစတင္ တတင္ 

တညြ မိၿပ  ု ဖစသည္ု ဲ့ 

အကဆးး်းဳ အ မတ္မာ်  
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မဆိ  

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ေုလ ်ာဲ့ခ်မည္။ 

မညသည္ု ဲ့ြ ပပိိုင္ု ဆိ ငြာ 

မသစနစမ္ု မႈ အာ ု ဖင္ု ဲ့မဆိ  

တိ က္ြိိုက္္ သိ ႕မဟ တ္ 

တသယ္္ဝိ က္္ု ဖစစပာ ၿပ   

ေုသဆံု  ု ု ခင္ု  

အခန္း က႑ ၂။   ။ ေးရရွည္မသန္န္ြမ္း မႈ 

မည္သည္း  အခ် ဆန္ န္င္္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်မည္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်သည္း  အရာ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ိုေ႕ပ ေးခ် ခင္း မ ပဳ

သည္း  အရာ 

A သငသ္ည္ 

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈတစခိုတတင္ 

ပါဝငၿပ   

ဤေမတာု္တဆမႈေုၾက္ာင္ု ဲ့သာ

ု ဖစလမင္်၊ သင္သည္ 

ေမတာု္တဆထခိ ုကိ္္ႈု ဖစသည္ု ဲ့ 

ရက္္မစ၍ ရက္္ ၃၀ အတတင္ု  

ေးရရွည္မသစနစမ္ု ု ခင္ု  ု ဖစလမင္် 

1 ေုအာက္က္တ ငပါရ ိသည္ု ဲ့ 

ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်

မႈဇယ္ာ ၏ 

ေစက္ ေအပၚတတင္ 

မတူည္၍ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္။ 

အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ 

ု ပထာ သည္ု ဲ့ 

အမ်ာ ဆံု ု  အက္န္႕အသ

တအထ ိ

အမ်ာ ဆံု ု  ေုပ ေုခ်မည္

ု ဖစသည္။ 

 

2 ု ဖစြပတစခိုတည္ု အတတက္္ 

အခန္ု က္႑ ၁ သိ ႕မဟ တ္ ၂ 

ေုအာက္က္တ ငသာ 

ေုတာင္ု ဆိ မႈက္ိ  

ု ပ်ဳလ ပ္ု ုို  ငၿပ   

ု ု စခိုစလံု ု ေုအာက္က္တ င္ 

ု ပ်ဳလ ပ္၍ မရပါ။ 

 

ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတ္

ခ်က္္်ာ ၏ အပိ င္ု  ၃ တတင္ 

စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ ေုသာ 

ေအေတထတထခ်နလမပႈ္မ်ာ အ ပင္ 

ေုအာက္ပါတိ ႕အတတက္္ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ သိ ႕မဟ တ္ 

ဆံု  ု  ရံႈ လ ်င္ သ ု႕ိမဟ တ္ 

တာဝနြ မမိႈသည္ 

ေုအာက္ပါတ ု႕ိအာ ု ဖင္ု ဲ့ 

တိ က္ြိိုက္္ သိ ႕မဟ တ္ တသယ္္ဝိ က္္၍ 

ု ဖစစပာ လ ်ငလည္ု  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

 

1 နာမကန်္း း ဖစ္း ခင္း ေုၾ

က္ာင္ု ဲ့ တိ က္ြိိုက္္ သိ ႕မဟ တ္ 

တသယ္္ဝိ က္္၍ ု ဖစစပာ ေုသာ 

ေးရရွည္မသစနစမ္ု မႈု ဖစၿပ   

ထဆခဆိုကဒဏ္ ာေုၾက္ာင္ု ဲ့မဟ 

တ္ု ခင္ု ။ ဥပမာ သငသ္ည္ 

ေုလ ဖတၿပ  ေုနာက္္ 

ေးရရွည္မသစနစမ္ု မႈု ဖစလမင္် 

ေုတာင္ု ဆိ မႈက္ိ  

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

 

2 အာမခံမႈဝါဒမစတင္ တတင္ 

တညြ မိ ု င္ု ဲ့ၿပ  ု ဖစသည္ု ဲ့ 
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မညသည္ု ဲ့ြ ပပိိုင္ု ဆိ ငြာ 

မသစနစမ္ု မႈမဆိ အာ ု ဖင္ု ဲ့ 

တိ က္ြိိုက္္ သိ ႕မဟ တ္ 

တသယ္္ဝိ က္္၍ ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့ 

ေးရရွည္မသစနစမ္ု မႈ 

 

3 ဤအာမခံအခ် ဆန္ကာလတတင္ 

ု ပ်ဳလ ပစ စဥာ္ ေုသာ 

ပိ မိ ႀက္  မာ သည္ု ဲ့အရာ၏ 

အစတိအ ပိ င္ု ု ဖစ္ေုသာ 

မညသည္ု ဲ့သ  သန္႕အရာမဆိ အ

တတက္္ 

အပိ ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ 

ေုခ်မႈ။ ဥပမာ 

ေုေစငၾက္ ေုပ ေုခ်မႈသ

ည္ 

ေအပၚပိ င္ု က္ိ ယ္လ က္အ ဂၤုါဆံု 

ု ရံႈ မႈအတတက္္ 

ေုပ ေုခ်ၿပ  ု ဖစလမင္် 

လက္္ေုခ်ာင္ု  သိ ႕မဟ တ္ 

လက္္ဆံု  ု  ရံႈ ု ခင္ု အတတ

က္ ္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ထပ္ံေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 
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ေးလာ်း္ေးၾက ေးပ ေးခ်မႈဇယ္ာ ေစက  

 

ေအၾကာင္း အရာ မသန္န္ြမ္း မႈ ေအသ စဆတ္အ ခ်ကအ လက္ 

အကာအကကယ္ဇယ္ာ ကတ္င္ 

း ပထာ သည္း   

အာမခံရရွဆမည္း   

ရာခဆိုင္း းႈန္း  ပမာဏ္ 

a.  ေးရွရည္အလးံိုး စံးို မသန္န္ြမ္း မႈ ၁၀၀% 

b.  မ်က္လ ံု ု ု ု စလံု ု  လံု ု  တတင္ အ မငအာရံးိုဆးံိုး ရံႈ း ခင္း  ၁၀၀% 

c.  ကဆိုယ္္ကအ ဂၤးါး းစွခိုဆးံိုး ရံႈ း ခင္း  ၁၀၀% 

d.  အလင္ု အာ သို  မငႈ္မ တလ ၍ မ်က္လ ံု ု တစလံု ု  ၏ 

အ မငအာရံးိုဆးံိုး ရံႈ း ခင္း  
၅၀% 

e.   ကဆိုယ္္ကအ ဂၤးါတစခိုဆးံိုး ရံႈ း ခင္း  ၅၀% 

f.  စကာ ေးး ပာဆဆို းဆးိုငမႈ ဆးံိုး ရံႈ း ခင္း  ၅၀% 

g.  နာ  ု စဖက္လ ံု ု တတင္ အၾကာ အာရံးိုဆးံိုး ရံႈ း ခင္း  ၅၀% 

h.  လက္တ စ္ေုခ်ာင္ု ၏ 

လက္္ေုခ်ာင္ု ေုလ ေုခ်ာင္ု ု ု င္ု ဲ့လက္္ 

ဆးံိုး ရံႈ း ခင္း  

၅၀% 

  တ္တ္ဆယ္အဆင္း   မီ ေးလာင္း ခင္း  

i.  ဥ  ေုခါင္ု  - 

က္ိ ယ္ခ ၶာမ်က္္ု ု ုာု ပင္ေုနရာအာ လံု ု ၏ 

ရာခိ င္ု ုႈန္ု အ ဖစ္ ထခိိ က္္ႈ 

 

- ၈%ထက္ပိိုေုသာ သိ ႕မဟ တ္ ည ေမ ်သာ ၁၀၀% 

- ၅%ထက္ပိိုေုသာ သိ ႕မဟ တ္ ည ေမ ်သာ သိ ေ႕သာု္ 

၈%ထက္နည္ု ေုသာ သိ ႕မဟ တ္ 
၇၅% 

- ၂%ထက္ပိိုေုသာ သိ ႕မဟ တ္ ည ေမ ်သာ သိ ေ႕သာု္ 

၅%ထက္နည္ု ေုသာ 
၅၀% 

j.  က္ိ ယ္ခ ၶာ - 

က္ိ ယ္ခ ၶာမ်က္္ု ု ုာု ပင္ေုနရာအာ လံု ု ၏ 

ရာခိ င္ု ုႈန္ု အ ဖစ္ ထခိိ က္္ႈ 

 

- ၂၀%ထက္ပိိုေုသာ သိ ႕မဟ တ္ ည ေမ ်သာ ၁၀၀% 

- ၁၅%ထက္ပိိုေုသာ သိ ႕မဟ တ္ ည ေမ ်သာ သိ ေ႕သာု္ 

၂၀%ထက္နည္ု ေုသာ 
၇၅% 

- ၁၀%ထက္ပိိုေုသာ သိ ႕မဟ တ္ ည ေမ ်သာ သိ ေ႕သာု္ ၅၀% 
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၁၅%ထက္နည္ု ေုသာ  

မသစနစမ္ု မႈသည္ ေုလ်ာု္ေုၾက္ ေုပ ေုခ်မႈဇယ္ာ ေစက္ တတင္ စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ ု ခင္ု မရ ိလ ်င္ 

မညသည္ု ဲ့ေုလ်ာု္ေုၾက္ က္ိ မဆိ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

ဤအခန္ု က္ေ႑အာက္က္တ င္ စ စဥ္ု ပသထာ သည္ု ဲ့ အာမခံရရ ိေုသာ ပမာဏ၏ ရာခိ င္ု ုႈန္ု အာ လံု ု   

စ စ ေုပါင္ု သည္ ၁၀၀%ထက္္ ပိ မည္ဟ တပါ။ 

 
 

အခန္း က႑ ၃။  ။ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈတ္စခိုေးၾကာင္း   ေးဆ ရံးိုကတ္င္ ေလ ရကထက္ဆို၍ ေးနထဆိုငၿပီ ေးနာက္ 

ေးဆ ရံးိုတ္ကြဥ္ေးန႕စဥ္ဝင္ေးငင 

မည္သည္း  အခ် ဆန္ န္င္္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်မည္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်သည္း  အရာ 

 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ိုေ႕ပ ေးခ် ခင္း မ ပဳ

သည္း  အရာ 

A ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈတစခိုေုၾက္ာ

င္ု ဲ့ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ း ပဳစိုကိုသသ၏ူ  

လမ္ု ညႊနႈ္ု ဖင္ု ဲ့ 

ေလ ရက္အ ျ ပည္ု ဲ့ထက္ပိို၍ 

ေးဆ ရံးိုတ္က္ရလ ်င္ 

 

ဤအက္် ိ ်ဳ အ မတသ ည္ သင္ ေးဆ ရံးိုမ  

တထည္က္ခာသည္ု ု င္ု ဲ့ တၿပိ ်ဳငနက္္ 

ၿပ  ဆံု  ု ပါမည္။ 

 

ေးဆ ရံးိုတ္က္သည္ု ဲ့အခ်နိ ကာလသည္ 

အနည္ု ဆံု  ု  ၂လ ု ခာ ု ခင္ု  

မရ ိလ ်င္ တူည ေုသာ 

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ သိ ႕မဟ တ္ 

ဆက္စပသည္ု ဲ့ 

ေအၾက္ာင္ု က္ိစေၥၾက္ာင္ု ဲ့ 

ု ဖစစပာ သည္ု ဲ့ ေုနာက္္ကက္တ   

ေးဆ ရံးိုတ္က္သည္ု ဲ့ 

အခ်နိကာလအတတက္္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ တူည ေုသာ 

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈအတတက္္ 

ေးဆ ရံးိုတတင္ေုနရသည္ု ဲ့ရက္္ 

ေအရအတတက္က ိို 

1 သငသည္ 

အဆပ ာေးပၚကတ္င္ွြဲေးနေရသာ 

လနူာအ ဖစ္ 

ေးဆ ရံးိုတ္က သည္း   

၂၄နာရီအခ် ဆန္ကာလ 

အ ပည္း  အဝတ္ဆိုင္း အကတ္က္ 

အကာအကကယ္ဇယ္ာ ကတ္င္ 

း ပထာ သည္း  အတ္ဆိုင္း  

ေးန႕စဥအက် ဆ ဳ အ မတ္အ ာ  

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေးပ မည္။ 

ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈတ္ဆိုင္း 

အကတ္က္ အမ်ာ ဆးံိုး  ရက္ 

၆၀ အထဆး ဖစသည္။ 

2 ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈတ္ဆိုင္း 

အကတ္က္ 

ဤအက် ဆ ဳ အ မတ္္ေးအာက္က္င္ 

ေးတ္ာင္း ဆဆိုမႈတ္စခိုကဆိုသာ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်ပါမည္။ 

ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတ္

ခ်က္္်ာ ၏ အပိ င္ု  ၃ တတင္ 

စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ ေုသာ 

ေအေတထတထခ်နလမပႈ္မ်ာ အ ပင္ 

ေုအာက္ပါတိ ႕အတတက္္ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ သိ ႕မဟ တ္ 

ဆံု  ု  ရံႈ လ ်င္ သ ု႕ိမဟ တ္ 

တာဝနြ မမိႈသည္ 

ေုအာက္ပါတ ု႕ိအာ ု ဖင္ု ဲ့ 

တိ က္ြိိုက္္ သိ ႕မဟ တ္ တသယ္္ဝိ က္္၍ 

ု ဖစစပာ လ ်ငလည္ု  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

 

1 နာမကန်္း း ဖစ္း ခင္း အာ 

ု ဖင္ု ဲ့ တ ုကိ္ြိိုက္္ 

သိ ႕မဟ တ္ တသယ္္ဝိ က္္၍ 

ေးဆ ရံးိုတ္က္ြ ခင္ု ု ဖစၿ

ပ   

ထဆခဆိုကဒဏ္ ာရမႈေုၾက္ာင္ု ဲ့

မဟ တ္ု ခင္ု ။ ဥပမာ 

သငသ္ည္ 

ြ တတ ရက္္ု ု လံု ု  ရန္ပသာ ု ခ

င္ု ု ဖင္ု ဲ့ 
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ထပ္ံု ဖည္ု ဲ့စစက္ပါမည္။ 

 

ေးဆ ရံးိုတ္က္ြ ခင္ု ု ဖစလမ်

င္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

 

2 ငါ ရက္အ ျ ပည္ု ဲ့ သိ ႕မဟ တ္ 

ထိ ထက္ပိို၍ေုလ်ာဲ့နည္ု ၿပ   

ေးဆ ရံးိုတ္က္ြ ခင္ု  

 အခန္း က႑ ၄။   ။ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ သိုးဆ႕မဟိုတ္္ နာမကန်္း း ဖစ္း ခင္း ေးၾကာင္း   ေလ ရကထက္ဆို၍ 

ေးဆ ရံးိုတ္က ၿပီ ေးနာက္ ကန်္း မာေးရ း ပန္ေးကာင္း ေးစရန္ အက် ဆ ဳ အ မတ္္ 

မည္သည္း  အခ် ဆန္ န္င္္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်မည္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်သည္း  အရာ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ိုေ႕ပ ေးခ် ခင္း မ ပဳ

သည္း  အရာ 

A သငသ္ည္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ 

သိ ႕မဟ တ္ 

နာမကန်္း း ဖစ္း ခင္း ေုၾက္ာင္ု ဲ့ 

၄ရက္အ ျ ပည္ု ဲ့ထက္ပိို၍ 

ေးဆ ရံးိုတ္က္ရၿပ  ေုနာက္က္တ င္ 

သငသ္ည္ ေုက္ာင္ု စမစနစာ 

သက္သ ာလာၿပ   ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ 

း ပဳစိုကိုသသတူစ္ဥ  ၏ 

လမ္ု ညႊနႈ္အာ ု ဖင္ု ဲ့ 

အလ ပ္ု ပနလညလိုပကိ ိုငဖိို႕ 

သင္ု ဲ့ေုလ်ာု္လ ်င္ 

 

1 အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ 

ု ပထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  

ေုစငသာ အက္် ိ ်ဳ အ မတက ိို 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ေုပ ေုခ်မ

ည္။ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ 

သိ ႕မဟ တ္ 

နာမက္်န္ု ု ဖစႈ္တစခိုစ တိ င္

ု အတတက္္ 

ဤအက္် ိ ်ဳ အ မတ္ေုအာက္က္တ င္ 

ေုတာင္ု ဆိ မႈတစခိုက္ိ သာ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္။  

 

2 ု ဖစြပတစခိုတည္ု အတတက္္   

ေုတာင္ု ဆိ မႈတစခိုအာ  

အခန္ု က္႑ ေုလ  

သိ ႕မဟ တ္ ငါ ေုအာက္က္တ ငသာ 

ု ပ်ဳလ ပ္ု ုို  င သည္။ 

သိ ေ႕သာု္ 

ု ု စခိုလံု ု  ေုအာက္က္တ င္ 

ု ပ်ဳလ ပ္၍မရပါ။  

 

 
 

 

ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်

က္္်ာ ၏ အပိ င္ု  ၃ တတင္ 

စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ ေုသာ 

ေအေတထတထခ်နလမပႈ္မ်ာ  
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အခန္း က႑ ၅။  ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ သဆို႕မဟိုတ္္ နာမကန္်း း ဖစမႈေးၾကာင္း   ေးဆ ရံးို ၄ ရကထက္ဆို၍ 

တ္က ၿပီ ေးနာက္က္င္ အလိုပအကဆိုင္းံိုး ရံႈ း ခင္း  

မည္သည္း  အခ် ဆန္ န္င္္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်မည္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေးပ ေးခ်သည္း  အရာ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ိုေ႕ပ ေးခ် ခင္း မ ပဳ

သည္း  အရာ 

A သငသ္ည္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈ 

သိ ႕မဟ တ္ 

နာမက္်န္ု ု ဖစႈ္ေုၾက္ာင္ု ဲ့ ၄ ရက္ ္

အ ပည္ု ဲ့ထက္ပိုု၍ိ 

ေးဆ ရံးိုတ္က္ၿပ  ေုနာက္က္တ င္ 

သငသ္ည္ သင္၏အလ ပြ မင္ု ု င္ု ဲ့ 

မညသည္ု ဲ့အလ ပပံု စကံ္ိ မ  

လ ပ္ေုဆာငြန္ 

ေုဆ ဘက္္ိိုငြာအာ ု ဖင္ု ဲ့ 

သင္ု ဲ့ေုလ်ာု္မႈမရ ို ခင္ု ေုၾက္ာ

င္ု ဲ့အာ ု ဖင္ု ဲ့သာ အနည္ု ဆံု  ု   

ရက္္ ၃၀ သင္ု ဲ့ဆ ၵ ဖင္ု ဲ့မဟ တဘ   

အလ ပရ္ ို ခင္ု  ု ဖစလမင္်။ 

 

သငသ္ည္ 

အလ ပ္ ိုတ္ု ခင္ု ေအၾက္ာင္ု ု ပခ်က္က ိို 

ု ပထာ သည္ု ဲ့ သင္၏ အလ ပြ မင္မံ  

အလ ပ္ ိုတစာက္ိ  ု ပရမည္။ 

 

သငသ္ည္ အလ ပ္ိုတခံရသည္ု ဲ့ေုန႕စစ မ စ၍ 

တစ္ု ု စအ တတင္ု  သင္ု ဲ့အလ ပြ မင္၏ 

က္ မၸဏ ၏ လက္္ေုအာက္ခံ၊ တတ ဖက္္ 

သိ ႕မဟ တ္ 

ဆက္္ု စုယ္္ေုသာက္ မၸဏ တစခို 

သိ ႕မဟ တ္ သင္ု ဲ့အလ ပြ မင္ု ု င္ု ဲ့အတူ 

အလ ပလ ိုပ္ေုေနသာ က္ မၸဏ တစခိုတတင္ 

အ ခာ အလ ပ္ေုပ ခံြ ခင္ု  မ ဖစြပါ။ 

သင္ု ဲ့တတင္ အလ ပြ မငတစ္ဥ  ထက္ပိို၍ ရ ိလ ်င္ 

ဤအက္် ိ ်ဳ အ မတသ ည္ သင္၏ 

အဓိက္အလ ေပအပၚသာ 

သက္္ေုရာက္္ု ုို  ငပါသည္။ ဆိ လိ သည္မာ 

1  အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ 

ု ပထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  

ေုစငသာ  အက္် ိ ်ဳ အ မတက ိို 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္။ 

 

2 ု ဖစြပတစခိုတည္ု အတတက္္   

ေုတာင္ု ဆိ မႈတစခိုအာ  

အခန္ု က္႑ ေုလ  

သိ ႕မဟ တ္ ငါ ေုအာက္က္တ ငသာ 

ု ပ်ဳလ ပ္ု ုို  င သည္။ 

သိ ေ႕သာု္ 

ု ု စခိုလံု ု  ေုအာက္က္တ င္ 

ု ပ်ဳလ ပ္၍မရပါ။ 

ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတ္

ခ်က္္်ာ ၏ အပိ င္ု  ၃ တတင္ 

စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ ေုသာ 

ေအေတထတထခ်နလမပႈ္မ်ာ အ ပင္ 

ေုအာက္ပါတိ ႕အတတက္္ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ သိ ႕မဟ တ္ 

ဆံု  ု  ရံႈ လ ်င္ သ ု႕ိမဟ တ္ 

တာဝနြ မမိႈသည္ 

ေုအာက္ပါတ ု႕ိအာ ု ဖင္ု ဲ့ 

တိ က္ြိိုက္္ သိ ႕မဟ တ္ တသယ္္ဝိ က္္၍ 

ု ဖစစပာ လ ်ငလည္ု  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

 

1 သင္၏အလ ပ္ု ု င္ု ဲ့ဆက္စပသ

ည္ု ဲ့ အဓိက္တာဝန္ာ် က္ိ  

ေုဆာစငြက္ြ နအတတက္္ 

ေုဆ ဘက္္ိိုငြာအရ 

သင္ု ဲ့ေုလ်ာု္မႈမရ ို ခင္ု မ 

တလ ၍ 

အ ခာ မညသည္ု ဲ့ေအၾက္ာင္

ု ု ပခ်က္္ဆိ ု ဖင္ု ဲ့ 

အလ ပ္ ိုတ္ု ခင္ု  

 

2 သငသ္ည္ 

သင္၏အလ ပြ မင္ု ဖင္ု ဲ့ 

ဆက္္၍မလ ပြန္ 

ေုစြ ခ်ယ္္ု ခင္ု  

သိ ႕မဟ တ္ သင္ု ဲ့အလ ပြ မင္မ 

ေုပ အပ္ေုသာ 

အ ခာ ေုနရာ 

ရာထ ူတစခိုအာ  မယ္ူရန္ 
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သင္၏ လစဥ္ လစာက္ိ  အဓိက္ ပံ႕ပိ  သည္ု ဲ့ 

အလ ပ္ု ဖစသည္။ 

ေုစြ ခ်ယ္္ု ခင္ု ။ 

 

3 သငသ္ည္ 

က္ိ ယ္ပိိုငလိုပငန္ု ု ဖင္ု ဲ့အလ ပလ ို

ပ္ု ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ 

ေအလ အနက္္ဟ တသ ည္ု ဲ့အ

လ ပ္၊ ယ္ာယ္ တာဝန္ာ်  

သိ ႕မဟ တ္ 

သာမနဟ္ တ္ေုသာအလ ပ္်ာ  

လ ပကိ ိုင္ု ခင္ု  

 

4 အလ ပစာခ် ်ဳပ္ က္ န္ံု  ု ု ခင္ု ၊ 

အလ ပ္မ ႈက္တ္က္္ု ခင္ု  

သိ ႕မဟ တ္ 

အၿငမ္ို စာ ယ္ူု ခင္ု  
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1. ပထဝီနယ္ယ္္္ 

သငသ္ည္ သင္၏အဆမ္း းဆးိုငငတံတင္ မညသည္ု ဲ့ေအခါက္က္တ ငဆ္ိ  ရက္သ ံု ု  ဆယ္္က္္ေုက္်ာု္သည္ု ဲ့အခ်နိ ကာလမ  တလ ၍ 

ဤအာမခံမူဝါဒသည္ စငကာပ ူုို  ငငံု  ပငပ ု င္ု ဲ့အတတင္ု  ု ု စခိုလံု ု  တတင္ သင္ု ဲ့က္ိ  အက္ာအတက္ယ္္ေုပ သည္။ 

 
 

2. အက် ဆ ဳ အ မတ္ ္တ္ဆို ခ် ြဲ႕မႈမ်ာ  

a. ထဆေးကတ္႕မႈ 

သငသ္ည္ ေမတ္ား္တ္ဆမႈတစခိုေုၾက္ာင္ု ဲ့ သဘာဝအရာမ်ာ ု ဖင္ု ဲ့ ထေိုတတ႕မိေုသာေုၾက္ာင္ု ဲ့ 

ေုသဆံု  ု လ ်င္ သိ ႕မဟ တ္ ထဆခဆိုကဒဏ္ ာတစခိုက္ိ  ခံစာ ရလ ်င္ အကာအကကယ္ဇယ္ာ ရ ိ သက္္ိိုင္ေုသာ 

အခန္ု က္႑တတင္ု ပထာ ေုသာ အက္န္႕အသတအထိ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္။ 

 

b. မီ ခဆို ၊ အဆဆပ္ေးငင႕၊ ဓာတ္္ေးငင႕ သဆို႕မဟိုတ္္ ေးရ းစွ္း ခင္း တ္ဆို႕အာ း ဖင္း   အသက ွွဴၾကပ္း ခင္း  

သငသ္ည္ အာမခံအခ် ဆန္ကာလအတတင္ု  မ  ခိ  ၊ အဆပ္ိေုစင႕၊ ဓာတ္ေုစင႕အာ  ေမတာု္တဆ ရ  မို ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ 

ေမတာု္တဆ ေုရ ု စ္ု ခင္ု ေုၾက္ာင္ု ဲ့ ေုသဆံု  ု လ ်င္ သိ ႕မဟ တ္ ထဆခဆိုကဒဏ္ ာ ခံစာ ရလ ်င္ 

အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ ု ပထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  သက္္ိိုငသည္ု ဲ့အခန္ု က္႑တတင္ ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့ 

အက္န္႕အသတအထိ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္။ ဤတိ  ခ်  ႕မႈသည္ သင္မ  တမငလိုပ္ေုဆာင္ု ခင္ု ေုၾက္ာင္ု ဲ့ 

ု ဖစြပ္ု ဖစ္ေုပၚ ခင္ု  မဟ တ္မသာလ ်င္ သက္္ေုရာက္္ႈရ ိသည္။ 

 

 

3. ေအေကထကထ ခ်န္္ပွမႈမ်ာ  

ဤအာမခံမူဝါဒသည္ ေုအာက္ပါတိ ႕မ  တိ က္ြိိုက္သ ိုု႕ိမဟ တ္ တသယ္္ဝိ က္္၍ ု ဖစစပာ ေုသာ၊ ေုပေၚပါက္လ ာေုသာ 

ဆံု  ု  ရံႈ မႈ သိ ႕မဟ တ္ တာဝနြ မမိႈအတတက္္ ေုတာင္ု ဆိ မႈမ်ာ အာ  အက္ာအတက္ယ္္ေုပ မည္ဟ တပါ။ 

 

a. မညသည္ု ဲ့ သဆရွဆၿပီ း ဖစသ ည္း   း ဖစ ပ္မဆိ  

b. သင္မ  သင္ု ဲ့က္ိ ယ္္သင္ ဒဏြာေရအာင္ တမင္ု ပ်ဳလ ပ္ု ခင္ု ၊ က္ိ ယ္္ု ဲ့က္ိ ယ္က ိိုယ္္ ေုေသၾက္ာင္ု ၾက္ံစည္ု ခင္ု  

သိ ႕မဟ တ္ စတိပံု မ န္ု ဖစ္ေုနစဥ္ သ ု႕ိမဟ တ္ စတိ္ ု ု ႕ံ ဖစ္ေုနစန္ဥတင္ က္ိ ယ္္ု ဲ့က္ိ ယ္က ိိုယ္ ္

ေုေသၾက္ာင္ု ၾက္ံစညြန္ ႀက္ိ ်ဳ စာ ု ခင္ု ၊  သင္၏ ဥေပဒခ် ိ ်ဳ ေုဖာက္္ေုသာ လ ပြပ္၊ ရန္ု ဖစ္ေုပေၚေစသာ 

က္ိ ယ္္ိလက္္ေုရာက္က ်   တလနႈ္၊ တမင္ ု ပ်ဳလ ပႈ္မ်ာ  သိ ႕မဟ တ္ က္ိ ယ္္ု ဲ့က္ိ ယ္က ိိုယ္္ အ ု ရာယ္ြ မိေုစမႈ (သငသ္ည္ 

လူ႕အသက္က ိို က္ယ္ဖိို႕ ႀက္ိ ်ဳ စာ ေုန ခင္ု မ တလ ၍) 

c. အရက္္ သိ ႕မဟ တ္ မ ူယ္စ္ေုဆ ၏ သက္္ေုရာက္္ႈ သိ ႕မဟ တ္ လႊမ္ု မိ  မႈ 

d. က္ိ ယ္္ဝန္၊ ေက္လ ေုစမ ု ခင္ု ၊ က္ိ ယ္္ဝနဖက်္္ု ခင္ု ၊ က္ိ ယ္္ဝနပက်္က ် ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ ရႈပ္ေုတထ မႈမ်ာ အာ လံု ု   

သိ ႕မဟ တ္ ဤ ေအု ခေအနမ်ာ မ  ု ဖစ္ေုပၚသည္ု ဲ့ ေုသဆံု  ု  ု ခင္ု  

ေအေကထကထစည္း မ်ဥ္း သတ္မတွ္ခက်မာ်  
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e. စတိပိိုင္ု ဆိ ငြာ ု ပႆနာမ်ာ  သိ ႕မဟ တ္ စတိ္ ု ု႕ံြူ တသပႈ္ 

f. လိငက္္္ံမႈအာ ု ဖင္ု ဲ့ က္ူ ဆက္္ေုသာ ေုရာဂါက္ူ ဆက္္ႈမ်ာ ၊ လူ ခ ခံအာ က္်ဆင္ု မႈ ဗိ င္ု ရပစ္ (HIV) သိ ႕မဟ တ္ 

ခ ခံအာ က္်ဆင္ု မႈေုရာဂါ (AIDS ) အပါအဝင္ HIV ု  ု င္ု ဲ့ဆက္စပသည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ ဖ်ာ နာု ခင္ု မဆိ  သိ ႕မဟ တ္ 

ေသ ေၶု ပာင္ု ဆင္ု သက္္ႈမ်ာ  သိ ႕မဟ တ္ ၎တိ ႕မညသိုု႕ိ ု ဖစစပာ သည္ု ဖစ္ေုစ ဤအရာ၏ မ် ိ ်ဳ တက္ မ်ာ  

g. း ဖစ္ေးပၚ းင္ွး  ၿပီ း ဖစ္ေးသာ ေးဆ ဘက္ဆိုင ာ ေအး ခေအန သဆို႕မဟိုတ္္ စတ္ငသည္း  ေးန႕စစြဲမတ္ဆိုငမ ီ

တ္ည္ ွဆ းင္ွး  ၿပီ း ဖစ္ေးသာ ရိုပ္ဆိုင္း ဆဆိုင ာ း ပႆနာမ်ာ  

h. သငသ္ည္ လိ ငစငြ မသိည္ု ဲ့ ခရ  သညသယ္္ေုဆာငသည္ု ဲ့ ေုလယ္ာန္ဥတင္ ယ္ာဥစ  ေခပ ၍ လိ က္ပါသည္ု ဲ့ 

ခရ  သည္ု ဖစ္ု ခင္ု မ  တလ ၍ သင္သည္ ပ်ံသန္ု ု ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ 

အ ခာ ေုေလၾက္ာင္ု ဆိ ငြာလႈပြ မာ မႈမ်ာ တတင္ ပါဝင္ု ခင္ု  

i. သငသ္ည္ မညသည္ု ဲ့ အ မနၿပိ ်ဳငငပ  သိ ႕မဟ တ္ ယ္ ဥၿပိ ်ဳငငပ တတငဆ္ိ ပါဝင္ု ခင္ု  (ေုု ေခထာက္္ု ဖင္ု ဲ့မ  တလ ၍)  

j. သငသ္ည္ အ ု ရာယ္ြ မိသည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့လႈပြ မာ မႈတတငဆ္ိ  သ ု႕ိမဟ တ္ ဂမ်ူာ စ ူစမ္ု ေုလဲ့လာု ခင္ု ၊ 

ေုု ေမအာက္လ ိႈဏဂူမ်ာ ေုလဲ့လာု ခင္ု ၊ ေုက္်ာက္နံရံမ်ာ တက္္ု ခင္ု  (လူမ ု  ပ်ဳလ ပာ္ သည္ု ဲ့ နရံံမ တလ ၍) 

သိ ႕မဟ တ္ ႀက္ိ ်ဳ အသံု  ု ု ပ်ဳမႈပါဝငသည္ု ဲ့ ေုတာငတက္္ု ခင္ု ၊ ေုေရအာက္အ သက္ြ မ ပစၥည္ု ပါဝငသည္ု ဲ့ 

မညသည္ု ဲ့ေုေရအာက္လ ႈပြ မာ မႈမဆိ ၊ ေုက္ာင္ု က္င္မ ေုလယ္ာဥ္ေုပၚမ  ခ နင္္ု ု ခင္ု ၊ ေုတာငကမ္ု ပါ ယ္ံေုပၚမ  

ခ နင္္ု ု ခင္ု ၊ ႀက္ိ ်ဳ ု ဖင္ု ဲ့ခ်ည္၍ ခ နင္္ု ု ခင္ု ၊ BASE (ေအဆာက္အ ဥ  ၊ အငတာနာ၊ တံတာ ၊ ေုက္်ာက္က မ္ု ပါ ) 

ခ နင္္ု ု ခင္ု ၊ ေုလထ  ု ဖင္ု ဲ့ပ်ံု ခင္ု ၊ စက္္ ဲ့ေုလယ္ာဥအာ  လက္္ု ဖင္ု ဲ့တတ ခိ ပ်ံသန္ု ု ခင္ု ၊ 

ေုလထ  ခ န္ု ခင္ု ၊ ေုလတသင္ု ေုလ စ  ု ခင္ု ၊ လူအမ်ာ ု ဖင္ု ဲ့ေုေလ လ ာု္စ  ု ခင္ု ၊ အမ လိ က္္ု ခင္ု ၊ 

ု မင္ု စ  ု ခင္ု ၊ ပိ လိ စပ ၊ ခ န္ု ခင္ု ၊ စာစြက္စာတမ္ု ု ဖင္ု ဲ့ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေသဘာတူည ထာ ု ခင္ု မရ ိလ ်င္ 

ေုတာင္ေုပၚ စက္ဘ   စ  ု ခင္ု ၊ သိ ေ႕သာု္ လိ ငစငြ မ ိ ဂိ က္္ သိ ႕မဟ တ္ နည္ု ု ပတစ္ေုယ္ာက္္၏ 

ႀက္  ၾက္ပႈ္ေုအာက္က္တ င္ အာ လပခ်နိ ြည္ညြယ္ခ်က္အ တတက္္ ေုဆာစငြက္္ေုသာ ေုအာက္ပါလႈပြ မာ မႈမ်ာ မပါဝငပါ။ 

မ  ပံု ု  ပ်ံစ  ု ခင္ု ၊ ေုရခ  သိ ႕မဟ တ္ ေုဆာင္ု ရာသ အာ က္စာ မ်ာ ၊ စငကာပ ူုို  ငငံု  ပငပျ ဖစလမင္် 

ခရ  ေုဝ လမ္ု ေုလ ်ာက္္ု ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ ခရ  ၾက္မ္ု လမ္ု ေုလ ်ာက္္ု ခင္ု တိ ႕တတင္ ပါဝင္ု ခင္ု  

k. မညသည္ု ဲ့ အၾကမ္း ဖက္ႈပ ာွ မႈ၊ စငစပ ၊ ေုတာု္လ န္ေုရ  သိ ႕မဟ တ္ မညသည္ု ဲ့အလာ တူု ဖစြပ္ဆိ ၏ 

အက္ို်ု ်ုဳ  ဆက္္ 

l. မညသည္ု ဲ့ ု ုကူ္လ  ယ္ာ ေုလာငစာ၊ ပစၥည္ု သိ ႕မဟ တ္ စစန္႕ပစပစၥည္ု မဆိ မ  ေုရဒ ယ္ိ သတ ၾိတက္မႈ 

သိ ႕မဟ တ္ ထခိိ က္္ႈ 

m. သငသ္ည္ ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တ င္ ထဆခဆိုကဒဏ္ ာရမႈက္ိ  ေုရ ာငၾက္ဥြန္ သိ ႕မဟ တ္ ေုတာင္ု ဆိ မႈမ်ာ က္ိ  

အနည္ု ဆံု  ု ေုလ ်ာ႕ခ်ရန္ အက္် ိ ်ဳ ေအၾက္ာင္ု သင္ု ဲ့စစာ အာ ထ တ္ႈမ ပ်ဳလ ပ္ု ခင္ု  

n. သငသ္ည္ အမ်ာ ု ပညသူ ု င္ု ဲ့ဆိ င္ေုသာ အာဏာပိ င္ သိ ႕မဟ တ္ စစတ ပအာဏာပိ င္ာ် မ  စ စဥသည္ု ဲ့ သိ ႕မဟ တ္ 

ေုဆာစငြက္သ ည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ေုရတပ္၊ စစတပ္ သိ ႕မဟ တ္ ေုလတပတာဝန္ာ်  သိ ႕မဟ တ္ 

ေုလဲ့က္်င္ု ဲ့ေုရ မ်ာ တတငဆ္ိ ပါဝင္ု ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ တိ က္စစ္ ငသည္ု ဲ့ ေသဘာသဘာဝ 

စစ္င္ေုရ မ်ာ တတငပါဝင္ု ခင္ု  

 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ အထက္က္တ င္ စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ သည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့ခ်နလမပႈ္မဆိ ၏ ရလဒအျ ဖစ္ 
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ေုတာင္ု ဆိ မႈတစခိုက္ိ  ေုပ ေုခ်ရန္ ု ငင္ု ဆိ ၿပ   သငသ္ည္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ ဆံု  ု ု ဖတခ်က္က ိို 

ေသဘာမတူလ ်င္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ ေုတာင္ု ဆိ မႈအတတက္္ ဥေပဒအရ တာဝနြ မေိုၾက္ာင္ု  

သက္္ေုသ ပရန္ သင္ု ဲ့တတင္ တာဝနြ မပိါသည္။ မညသည္ု ဲ့ခ်နလမပႈ္မဆိ ၏ မညသည္ု ဲ့အပိ င္ု တတငဆ္ိ  

မ နကနႈ္မရ ိေုၾက္ာင္ု  ေုတတ႕ရလ ်င္ သိ ႕မဟ တ္ တက္ု်ု  ု္ု ပတ ိုု႕ိသည္ ၎က္ိ  အတညမျ ပ်ဳ ုို  ငလမင္် ၎သည္ က္်န္ 

ခ်နလမပႈ္မ်ာ အာ  သက္္ေုရာက္္ႈရ ိမည္ဟ တပါ။ 

 

 

4. အာမခံကသင္း ေးငင ေးပ ေးခ်မႈ အာမခံလကမတွ္ ္

ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္အ တတက္္ ေုပ ရနြ မေိုသာ မညသည္ု ဲ့ အာမခံတသင္ု ေုစငမဆိ အာ  

အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူမ  ေုပ ေုခ်ရမည္ု ဖစၿပ   သင္၏ အက္ာအတက္ယ္္စတ္ငသည္း  ေးန႕စစြဲမ  ရက္္ ၆၀ 

အတတင္ု  တက္ု်ု  ု္ု ပတ ိုု႕ိမ  အမ နတက္ယ္္ အ ပည္ု ဲ့အဝ လက္ခံရရ ိရမည္ု ဖစသည္။ 

 

ေုပ ရနြ မေိုသာ မညသညဲု့ ္ အာမခံတသင္ု ေုစငမဆိ  ေုပ ေုခ် ခင္ု မရ ို ဖစၿပ   အထက္က္တ င္ ရညညႊန္ု ထာ ေုသာ 

ရက္္ ၆၀ အခ်နိကာလအတတင္ု  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕မ  အမ နတက္ယ္္ အ ပည္ု ဲ့အဝ လက္ခံရရ ို ခင္ု  မရ ိသည္ု ဲ့ ု ဖစြန္ပတင္ 

ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္သ ည္ သင္၏အက္ာအတက္ယ္္စတ္ငသည္း  ေးန႕စစြဲမ  ရက္္ ၆၀ 

အခ်နိကာလက္ န္ံု  ု ၿပ  ေုနာက္က္တ င္ ဖ်က္သ ိမ္ု ု ခင္ု ခံရ ုို  ငပါသည္။ 

 

 

5. ေးေငငပ ေးခ်မႈ အက် ဆ ဳ အ မတ္မာ်  

a. အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူသည္ ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္ ၄ ု ု င္ု ဲ့ က္ိ က္ည  ၿပ   

b. သငသ္ည္ ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္ ၁၂တတင္ ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  ေုတာင္ု ဆိ မႈ၏ 

ေုက္်နစပဖယ္ြာသက္္ေုသက္ိ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕အာ  ေုပ ၿပ  ု ဖစ္မသာ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ ဤ အာမခံမူဝါဒတတင္ စာရင္ု ု ပ်ဳစ ထာ ေုသာ အက္် ိ ်ဳ အ မတ္်ာ က္ိ  ေုပ ေုခ်ပါမည္။ 

 

သငသ္ည္ အခန္ု က္႑ ၁ တတင္ ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  ေုသဆံု  ု ု ခင္ု မဟ တလမ ်င္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ု ပထာ သည္ု ဲ့ အက္် ိ ်ဳ အ မတအ ာ လံု ု  က္ိ  သင္ု ဲ့အာ  

ေုပ ေုခ်မည္ု ဖစၿပ   အခန္ု က္႑ ၁ မ  ေမတာု္တဆထခိိ က္္ေုသဆံု ု  မႈု ဖစသည္ု ဲ့ ထိ အမႈတတင္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ အက္် ိ ်ဳ အ မတ္်ာ အာ  သင္၏ ဥေပဒဆိ ငြာ က္ိ ယ္စာ လ ယ္က ိို ေုပ ေုခ်မည္ု ဖစသည္။ 

 

အထက္က္တ င္ ေုဖာု္ု ပထာ သည္ု ဲ့အတိ င္ု  အက္် ိ ်ဳ အ မတ္်ာ က္ိ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ေုပ ေုခ်သည္ု ဲ့အခါတတင္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ ေုတာင္ု ဆိ မႈအတတက္္ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တ င္ သင္ု ဲ့ေအပၚသိ ႕ ေုနာက္္ပ္ 

ဥေပဒဆိ ငြာ တာဝန္ဝတ ရာ  ရ ိမည္ဟ တပါ။ 
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6. မွာ ကယ္င္း တ္င္း ပ ခင္း  

သင္ သိ ႕မဟ တ္ အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူသည္ သင္၏ က္ိ ယ္စာ  ဤအာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တ င္ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္က ိို 

လက္ခံရန္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ ဆံု  ု  ု ဖတခ်က္က ိို သက္္ေုရာက္္ႈရ ိ ုို  ငသည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲ့သတင္ု အခ်က္အ လက္က ိိုမဆိ  

ထမိခ် နာ္ လ ်င္ သိ ႕မဟ တ္ မ ာ တယ္င္ု တင္ု ပလ ်င္ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္က ိို တရာ မဝငဟို 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ မ တယ ူပါမည္။ 

 

 

7. လဆမ္ည္မႈ 

သငသ္ည္ လိမလည္ေုသာနည္ု ု ဖင္ု ဲ့ မလ ပ္ေုဆာငြပါ။ သင္ သိ ႕မဟ တ္ သင္ု ဲ့အတတက္္ လ ပ္ေုဆာင္ေုသာ 

တစစံု  တစ္ေုယ္ာက္္မ 

 

a ေုတာင္ု ဆိ မႈသည္ တစနည္ု နည္ု ု ဖင္ု ဲ့ မ ာ တယ္င္ု သည္ သိ ႕မဟ တ္ လိမညာခ်  ႕က္ာ ထာ သညဟို သလိ ်က္္ ဤ 

အာမခံမဝူါေုအာက္ြ မိ ေုတာင္ု ဆိ မႈတစခိုက္ိ  ု ပ်ဳလ ပလမ်င္ 

b ေုဖာု္ု ပခ်က္တ စခိုသည္ တစနည္ု နည္ု ု ဖင္ု ဲ့ မ ာ တယ္င္ု သညဟို သလိ ်က္္ ေုတာင္ု ဆိ မႈတစခိုက္ိ  ပံ႕ပိ  ရန္ 

ေုဖာု္ု ပခ်က္္ ု ပ်ဳလ ပလမ်င္ 

c စာစြက္စာတမ္ု တစခိုသည္ တစနည္ု နည္ု ု ဖင္ု ဲ့ အတ ု ပ်ဳလ ပာ္ သည္ သိ ႕မဟ တ္ မ ာ တယ္င္ု သညဟို သလိ ်က္္ 

ေုတာင္ု ဆိ မႈတစခိုအာ  ပံ႕ပိ  ရန္ စာစြက္စာတမ္ု အာ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ဆ သိ ႕ ပိ ႕ ခင္ု  သ ု႕ိမဟ တ္ 

d သင္မ  တမငသက္သ က္္ု ပ်ဳလ ပ္ု ခင္ု  သိ ႕မဟ တ္ သငသ္လိ ်က္္ု ဖင္ု ဲ့ ု ဖစစပာ ေုသာ မညသည္ု ဲ့ဆံု  ု ရံႈ မႈ 

သိ ႕မဟ တ္ ထခိိ က္္ႈမဆိ အတတက္္ ေုတာင္ု ဆိ မႈတစခို ု ပ်ဳလ ပလမ်င္ 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ ေုအာက္က္တ င္ု ပထာ သည္ု ဲ့ ေအရ ယ္ူမႈတိ ႕က္ိ  ု ပ်ဳလ ပည္္ု ဖစသည္။ 

 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ 

 

a ေုတာင္ု ဆိ မႈက္ိ  ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

b သင္ု  ု င္ု ဲ့ဆက္စပသည္ု ဲ့ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တ င္ ု ပ်ဳလ ပၿပ   သိ ႕မဟ တ္ ု ပ်ဳလ ပ္ည္ု ဖစ္ေုသာ 

အ ခာ မညသည္ု ဲ့ေုတာင္ု ဆိ မႈက္ိ မဆိ  ေုပ ေုခ်မည္ဟ တပါ။ 

c  ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္သ ည္ တရာ မဝငပါ ဟ  ေုၾက္ညာမည္ု ဖစသည္။ 

d ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တ င္ သင္ သ ု႕ိမဟ တ္ သင္၏ ဥေပဒဆိ ငြာ က္ိ ယ္စာ လ ယ္္ သိ ႕ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ 

ေုပ ေုခ်ၿပ  ု ဖစ္ေုသာ မညသည္ု ဲ့ေုတာင္ု ဆိ မႈမဆိ ၏ ပမာဏက္ိ  သင္ု ဲ့ထမံ  ု ပနလညြယ္ူမည္ု ဖစသည္။ 

e သင္၏ အက္ာအတက္ယ္အ တတက္္ အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူထသံိ ႕ မညသည္ု ဲ့ အာမခံတသင္ု ေုစငက္ိ မဆိ  

ု ပနအမ္ု မည္ဟ တပါ။ 

f ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ထမံ  အ ခာ အာမခံမူဝါဒမ်ာ က္ိ  ဝယ္ယ ူရန္ သင္ု ဲ့အာ  စခင္ု ဲု့  ပ်ဳမည္ဟ တပါ သိ ႕မဟ တ္ 

g သင္ု ဲ့အာ  ရ ထသံိ ႕ ေအၾက္ာင္ု ၾက္ာ ပါမည္။ 
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8. အက် ဆ ဳ ေအၾကာင္း သင္း  ေးသာ ဂရိုစဆိုကမႈ 

သငသ္ည္ ေုတာင္ု ဆိ မႈက္ိ  အနည္ု ဆံု  ု ေုလ ်ာ႕ခ်ရနအတတက္္ ေမတ္ား္တ္ဆထဆခဆိုကမႈမ်ာ ၊ ထဆခဆိုကဒဏ္ ာရမႈ ု င္ု ဲ့ 

နာမက္်န္ု ု ဖစႈ္တိ ႕က္ိ  ေုရ ာငၾက္ဥြန္ အက္် ိ ်ဳ ေအၾက္ာင္ု သင္ု ဲ့ေုသာ ႀက္ိ ်ဳတငကာတက္ယ္္ႈမ်ာ အာ လံု ု   

လ ပ္ေုဆာငြမည္ု ဖစၿပ   လက္္ေုတတ႕ေက္်သာအဆင္ု ဲ့မ်ာ အာ လံု ု  က္ိ  လ ပ္ေုဆာငြမည္။ 

 

 

9. ပံးိုတ္အူကာအကကယ္ ္

သငသ္ည္ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တ င္ အက္ာအတက္ယ္တ စခိုထက္ပိို၍ ရ ိလ ်င္ သင ္ေုဝဒနာခံစာ ရသည္ု ဲ့ 

ဤေမတ္ား္တ္ဆမႈ သိ ႕မဟ တ္ ဤနာမကန်္း း ဖစမႈတစခိုတည္ု အတတက္္ အက္ာအတက္ယ္သ ံု ု  ခ ၏ 

အမ်ာ ဆံု ု  ေုအာက္ြ မ ိအက္် ိ ်ဳ အ မတက ိို ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေုပ ေုခ်မည္။ 

 
 

10. သင္း  ၏ အငခင း္ေအရ အာ  ထဆန္း ခ်ပဳကဆ ိုန္ ငယ္္္း ခင္း  

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ မညသည္ု ဲ့ေုတာင္ု ဆ ုမိႈက္ိ မဆိ  က္ာတက္ယ္ြန္ သိ ႕မဟ တ္ ေုု ဖရ င္ု ရန္ ု ု င္ု ဲ့  

သင္၏ သိ ႕မဟ တ္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ အစခင္ု ဲ့ေအရ မ်ာ  သက္္ေုရာက္္ႈရ ိေုစရန္ အ ခာ မညသည္ု ဲ့ပ ဂ ိ ်ဳလက ိိုမဆိ   

သင္၏အမည္ု ဖင္ု ဲ့ တရာ စစ ရန္ မညသည္ု ဲ့အစခင္ု ဲ့ေအရ က္ိ မဆိ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ထန္ို ခ် ်ဳပကိ ိုန္ ငတယ္္ု ု ု ငိ သည္။ 

 

 

11. ေးတ္ာင္း ဆိုးဆမႈစည္း ကမ္း သတ္မတွ္ခက်မာ်  

သငသ္ည္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕အာ  တတ္ု ုို  ငသမ ် အ မန္ံု  ု  ေုု ပာရမည္။ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မ ိ

ေုတာင္ု ဆိ မႈတစခိုဆ သိ ႕ ေုပေၚပါက္လ ာ ုို  င သည္ု ဲ့ မညသည္ု ဲု့  ဖစြပဆ္ိ  ု င္ု ဲ့ပတသ က္ၿပ   ရက္္ ၃၀ အတတင္ု  

မညသည္ု ဲ့အမႈက္ိ မဆိ ေုု ပာရမည္။ သငသ္ည္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕အာ  ု ဖစြပ္စတ္ငသည္း  ေးန႕စစြဲမ စ၍ ရက္္ ၃၀ 

ထက္ပိိုေုနာက္က ်ၿပ   ေုု ပာလ ်င္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ သင္၏ ေုတာင္ု ဆိ မႈက္ိ  ပယ္ခ်စခင္ု ဲ့ရ ိၿပ   

မညသည္ု ဲ့ေုတာင္ု ဆိ မႈက္ိ မဆိ  ေုပ ေုခ်ရန္ ဥေပဒအရ တာဝနရ္ ိပါ။ 

 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ ေုတာင္ု ဆိ မႈအာ လံု ု  က္ိ  စငကာပေူုဒၚလာု ဖင္ု ဲ့ေုပ ေုခ်မည္ု ဖစသည္။ 

 

 

12. ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ထသံဆို႕ ေးတ္ာင္း ဆဆိုမႈတ္စခိုပဆို႕သည း္အခါကတ္င္ ေးပ ရမည္း  အရာ 

သင္ သိ ႕မဟ တ္ သင္၏ ဥေပဒဆိ ငြာက္ိ ယ္စာ လ ယ္္မ မညသည္ု ဲ့ေုတာင္ု ဆိ မႈက္ိ မဆိ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕  မက္ိ န္ငတယ္္  

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕လိ အပ္ု ုို  ငသည္ု ဲ့ သတင္ု အခ်က္အ လက္အ ာ လံု ု  ၊ အစ ရငခစံာမ်ာ ၊ 

မရူင္ု က္ နကမ်ႈပစၥည္ု စာရင္ု ု ု င္ု ဲ့ ေုု ပစာမ်ာ ၊ ေအထာက္အ ထာ ၊ ေုဆ ဘက္္ိိုငြာ ေအထာက္အ ထာ လက္္မတ္၊ 

စာစြက္စာတမ္ု မ်ာ ( ု ုို  ငငံု  ခာ ဘာသာစက္ာ  စာစြက္စာတမ္ု မ  အဂၤလိပဘာသာစက္ာ သိ ႕ 

ဘာသာု ပနာ္ ု ခင္ု က္ ဲ့သိ ႕)၊ လိ အပလမ်င္ က္်မ္ု က္်နိစာု ဖင္ု ဲ့ အတည္ု ပ်ဳထာ မႈတိ ႕ ပံ႕ပိ  ရမည္။ 
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13. ဖ်ကသ ဆမ္း း ခင္း း းင္ွး   ေးး ပာင္း လြဲး ခင္း  

a. စာပဆို႕လဆပြား ဖစ္ေးစ၊ အ ီေးမ လဆပြာ သဆို႕မဟိုတ္္ ဆက္ကသယ္ န္ဖိုန္း နံပါတ္္း ဖင္း  း ဖစ္ေးစ 

အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူအာ  ၇ ရက္ ႀကဆတဳ္င္ သတ္ဆေးပ စာေးပ း ခင္း အာ း ဖင္း   ဤ 

အာမခံမူဝါေဒအာက ွဆ သင္၏ အကာအကကယ္က ဆို ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ဖ်ကသ ဆမ္း း းဆးိုငသည္။ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕မွ လက္း ဖင္း  ၊ 

စား ဖင္း  ၊ ဖကြ္ သဆို႕မဟိုတ္္ အ ီေးမ း ဖင္း   သတ္ဆေးပ စာကဆို ေးပ ပဆို႕လွင်္ ထဆိုရက္က္င္ 

ဖ်ကသ ဆမ္း း ခင္း သတ္ဆေးပ စာကဆို လကခရံရွဆဖဆို႕ သတ္မတွ္ါ္သည္။ 

သသံယ္ကင္း ရွင္း ေးစရန္...ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ သင္း  အာ  ဖ်ကသ ဆမ္း း ခင္း ကဆို သတ္င္း ပဆို႕ရန္ 

တ္ာဝန္ဝတ္ရၱာ မရွဆပါ။ 

 

b အာမခံမဝူါက္ိ င္ေုဆာငသူသည္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ထသံိ ႕ စာေုရ သာ ေုပ ပိ ႕ ခင္ု ု ဖင္ု ဲ့ ဤ 

အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္က ိို ဖ်က္သ ိမ္ု ု ုို  ငပါသည္။ ဖ်က္သ ိမ္ု သည္ု ဲ့ေုန႕စစ သည္ 

အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူထံမ  ဖ်က္သ ိမ္ု ု ခင္ု  သတိေုပ စာက္ိ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ရရ ိသည္ု ဲ့အခ်န္ိေုပၚတတင္ 

မတူညပါမည္။ 

 

c သငသ္ည္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ထံသိ ႕ စာေုရ သာ ေုပ ပိ ႕ ခင္ု ု ဖင္ု ဲ့ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္ြ မိ သင္၏ 

အက္ာအတက္ယ္က ိို ဖ်က္သ ိမ္ု ု ုို  ငပါသည္။ ဖ်က္သ ိမ္ု သည္ု ဲ့ေုန႕စစ သည္ သင္ု ဲ့ထံမ  ဖ်က္သ ိမ္ု ု ခင္ု  

သတိေုပ စာက္ိ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ရရ ိသည္ု ဲ့အခ်န္ိေုပၚတတင္ မူတညပါမည္။ 

 

d တက္ု်ု  ု္ု ပတ ိုု႕ိ သ ု႕ိမဟ တ္ အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူသည္ အ ခာ ေုရ သာ ထာ သည္ု ဲ့ 

သတိေုပ စာု ဖင္ု ဲ့ အနည္ု ဆံု  ု   သံု  ု  လႀက္ိ ်ဳတငကာ ေုပ ပိ ႕ ခင္ု အာ ု ဖင္ု ဲ့ ဤ အာမခံမူဝါဒက္ိ  

ဖ်က္သ ိမ္ု ု ုို  ငပါသည္။ အာမခံမူဝါဒဖ်က္သ ိမ္ု ု ခင္ု ေုန႕စစ သည္  သင္၏ 

အာမခံအခ် ဆန္ကာလၿပ  ဆံု ု  မႈမတိ ငခန္ ငတင္ ု ဖစလမ်င္ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္သ ည္ အာမခံအက္ာအတက္ယ္္၏ 

သက္တ မ္ု က္ န္ံု  ု ေုန႕စစ တတင္ ၿပ  ဆံု  ု ပါမည္။ 

 

e အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူ၏ ေသဘာတူည ခ်က္္ု ဖင္ု ဲ့ အာမခံမူဝါဒအာ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေအု ပာင္ု အလ မ်ာ  

ု ပ်ဳလ ပ္ု ုို  ငပါသည္။ ေုု ပာင္ု လ မႈသည္ သင္၏ အာမခံအခ် ဆန္ကာလအတတင္ု တတင္ ု ပ်ဳလ ပလမ်င္ 

ေုု ပာင္ု လ မႈသည္ သင္၏ လက္ြ မိတညြ မိဆ  အက္ာအတက္ေယ္အ ပၚ သက္္ေုရာက္္ႈမရ ိပါ။ 

 
 

14.  အာမခံအာ  အဆးံိုး သတ္္း ခင္း  

ေအေတထတထစည္ု မ်ဥ္ု သတ္မတခ်က္္ ၄၊ ၆၊ ၇ သိ ႕မဟ တ္ ၁၃ ေုအာက္ြ မိ သင္၏ အက္ာအတက္ယ္္ သိ ႕မဟ တ္ ဤ 

အာမခံမူဝါဒက္ိ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ဖ်က္သ ိမ္ု သည္ု ဲ့အခါ 

a အခန္ု က္႑ ၁ ၏ ေမတာု္တေဆသဆံု  ု ု ခင္ု ေုအာက္က္တ င္ အာမခံထာ ရ ိသည္ု ဲ့ ပမာဏ၏ ၁၀၀% 

သိ ႕မဟ တ္ အခန္ု က္႑ ၂ ၏ ေးရရွည္မသစနစမ္ု မႈ၏ ၅၀% အာ  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေုေစငပ ေုခ်ၿပ  ု ဖစလမင္် 

သိ ႕မဟ တ္ 
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b အက္ာအတက္ယ္က ိို ဆက္လက္္ု ပ်ဳလ ပြန္ စာု ဖင္ု ဲ့ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေသဘာတူထာ ု ခင္ု မရ ိဘ  သငသ္ည္ မညသည္ု ဲ့ 

အရညအခ်င္ု သတ္မတခ်က္္ု ပည္ု ဲ့မ မႈ လိ အပခ်က္္်ာ က္ိ မဆိ  က္ိ က္ည  မႈမရ ိေုတာဲ့လ ်င္ 

c သင္၏ အာမခံအက္ာအတက္ယ္သ ည္ ခ်က္ခ်င္ု  ၿပ  ဆံု  ု  ပါမည္။ 

 

အာမခံမူဝါဒသည္ အထက္ပါ စည္ု က္မ္ု သတ္မတခ်က္္ (က္) သိ ႕မဟ တ္ (ခ) ေုအာက္က္တ င္ အဆံု  ု သတသ ည္ု ဲ့အခါ 

သငသ္ည္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ထမံ  တူည ေုသာ သိ ႕မဟ တ္ ဆငတူေုသာ အက္် ိ ်ဳ အ မတ္်ာ က္ိ  ေုပ သည္ု ဲ့ 

မညသည္ု ဲ့အာမခံမူဝါဒအတတက္္ဆိ  အရညအခ်င္ု သတ္မတခ်က္္ ု ပည္ု ဲ့မ မည္ မဟ တပါ။ 

 

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ အက္ာအတက္ယ္အ ာ  ပံ႕ပိ  ေုပ ရန္ စာု ဖင္ု ဲ့ ေသဘာတူထာ ု ခင္ု  မရ ိဘ  

အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူသည္ ဤ အာမခံမူဝါဒ ဝယ္ယ ူု ခင္ု အတတက္္ သတ္မတ္ာ ေုသာ 

စည္ု က္မ္ု သတ္မတခ်က္္်ာ က္ိ  က္ိ က္ည  မႈမရ ိေုတာဲ့သည္ု ဲ့အခါ အာမခံမူဝါဒသည္ ခ်က္ခ်င္ု  ၿပ  ဆံု  ု  ပါမည္။ 

 

 

15. တ္တ္ဆယ္အစဖြဲ႕အစည္း ၏ အငခင္း  ေအရ မ်ာ အာ  ခ်န္္ပွ္း ခင္း  

ဤ အာမခံမူဝါဒအာ ု ဖင္ု ဲ့ အက္ာအတက္ယ္မျ ပ်ဳလ ပာ္ ေုသာ လူ သိ ႕မဟ တ္ က္ မၸဏ  သည္ ဤ အာမခံမူဝါဒအာ  

အက္် ိ ်ဳ သက္္ေုရာက္္ေုစရန္ စာခ် ်ဳပ္ (တတိယ္အစဖ ႕ အစခင္ု ဲ့ေအရ မ်ာ ) အက္္ဥေပဒ (အခန္ု  ၅၃B) ေုအာက္က္တ င္ 

အစခင္ု ဲ့ေအရ မရ ိပါ။ 

 
 

16. ေးေငငၾက  းင္ွး   အတ္ဆို  

အာမခံမူဝါဒု ု င္ု ဲ့ အကာအကကယ္ဇယ္ာ တတင္ ု ပသထာ သည္ု ဲ့ ေုဒၚလာပမာဏအာ လံု ု သည္ စငကာပေူုဒၚလာ 

(S$) ု ဖင္ု ဲု့  ဖစသည္။ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ ဤ အာမခံမူဝါဒေုအာက္က္တ င္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ ေုပ ေုခ်သည္ု ဲ့ 

မညသည္ု ဲ့ပမာဏသ ု႕ိမဆိ  အတိ   ထည္ု ဲ့တသင္ု မည္ဟ တပါ။ 

 
 

17. လႊမ္း မဆို သည္း   ဥေပဒ 

ဤ အာမခံမူဝါဒေအပၚသိ ႕ စငကာပူေဥပဒမ  သက္္ေုရာက္္ႈ ရ ိပါမည္။ 

 
 

18. အ ငင္း ငပာ မႈမ်ာ အာ  ကဆိုန္ငယ္္္း ခင္း  

သငသ္ည္ သင္၏ ေုတာင္ု ဆ ုမိႈေအပၚသိ ႕ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ ေုနာက္္ံု ု   ဆံု  ု  ု ဖတခ်က္အ ာ  ေုက္်နပႈ္မရ ိလ ်င္ 

သငသ္ည္ ေုေစငၾက္ ဆိ ငြာ အစဖ ႕အစည္ု မ်ာ  ု င္ု ဲ့ သံု  ု  စစ သူမ်ာ ၾက္ာ  အ ငင္ု စပာ ု ခင္ု မ်ာ က္ိ  

ေုု ဖရ င္ု မႈတတင္ အထ ူု ပ်ဳထာ သည္ု ဲ့ သ  ု ခာ ု ဖစၿပ   သမာသမေတက ်သာ အစဖ ႕အစည္ု တစခိုု ဖစသည္ု ဲ့  

ေုေစငၾက္ ဆိ ငြာလ ပငန္ု အ ငင္ု စပာ မႈေုု ဖရ င္ု ု ခင္ု စငတာ လိမိတက္္ (FIDReC) ထသံိ ႕ အမႈအာ  

လႊု ေုု ပာင္ု ု ုို  ငပါသည္။ ၎တိ ႕၏ ဘဝ္ိ ိုဒလပိစာမ ာ www.fidrec.com.sg း ဖစသည္။ 

 

http://www.fidrec.com.sg/
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ဤ အာမခံမူဝါဒ၏ စည္း မ်ဥ္း သတ္မတွ္ခက်မာ်  းင္ွး   ပတ္သက္၍ အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူ းွင္း   

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ၾကာ ကတ္င္ ကကြဲး ပာ မႈမ်ာ  ေးပေၚပါကခြဲ  ပါက စငကာပူသမၼတ္ းဆးိုငငရွံဆ သက္ေးရာကမႈရွဆေးသာ 

ခံးိုသမာဓဆး ဖင္း  စီရင္းံိုး း ဖတ္္း ခင္း အက္ဥေပဒ (အခန္း  ၁၀)း းငွ း္ အည ီ ခံးိုသမာဓဆး ဖင္း   

စီရင္းံိုး း ဖတ္္း ခင္း သဆို႕ ကလြဲႊေးး ပာင္း ေးပ မည္း ဖစၿပီ  အာမခံမူဝါဒကဆိုင္ေးဆာငသူအာ း ဖင္း   

ေးလာ်း္ေးၾက  လကခရံရွဆး ခင္း သည္ ဤ အာမခံမူဝါေဒအာက္က္င္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ မည္သည္း  တ္ာဝန္ ွဆမႈမဆဆိုေအပၚ 

ႀကဆတဳ္ငသတ္မတွ္ထ ာ သည္း   စည္း ကမ္း အတ္ဆိုင္း  း ဖစမည္။ 

 

တ္းံို႕ ပန္မတွ္ခက်္ေးပ မႈ နည္း စဥ္ 

 
ေုအာက္ပါ အခ်က္အ လက္သ ည္ ဥေပဒအရ သတ္မတ္ု ခင္ု မဟ တဘ   သင္သရိ ိေုစရန္ အခ်က္အ လက္္်ာ သာ ု ဖစသည္။ 

 

သင္၏အသကံဆို ၾကာ ေးစ ခင္း  

ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ ထ ူု ခာ ေုသာဝန္ေုဆာငႈ္ ု င္ု ဲ့ သံု  ု  စစ သူဂြ စိ က္္ႈအဆင္ု ဲ့တစခိုု ဖင္ု ဲ့ သင္ု ဲ့အာ  

ပံ႕ပိ  ေုပ ရန္ ဆံု  ု  ု ဖတ္ာ ပါသည္။ 

 

ေအၾက္ာင္ု က္ိစၥမ်ာ သည္ မ ာ တယ္င္ု ု ုို  ငၿပ   တက္ု်ု  ု ု ္ပတိ ို႕သည္ သင္ ေုမ ်ာု္လင္ု ဲ့ထာ သလိ  ဝန္ေုဆာငႈ္အာ  

ပံ႕ပိ  မႈမရ ိဟ  သငခ္ံစာ ရသည္ု ဲ့ အခ်နိြ မ ိုို  င္ေုၾက္ာင္ု  ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕ သို  မငပါသည္။ ဤသိ ႕ 

ု ဖစသည္ု ဲ့အခါတတင္ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕မ  ေအၾက္ာင္ု က္ိစၥမ်ာ က္ိ  မ နကန္ေုအာင္ု ပ်ဳလ ပ္ု ုို  င ြနအတတက္္ 

ထိ ေအၾက္ာင္ု အရာ ု ု င္ု ဲ့ပတသ က္ၿပ   တက္ု်ု  ု ု္တိ ႕ ၾက္ာ သလိိ ပါသည္။ 

 

ေုက္် ဇူ ု ပ်ဳၿပ   သင္၏ တံု ႕ ပန္မတခ်က္အ ာ  sq@income.com.sg သိ ႕ ေုပ ပိ ႕ပါ။ 
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ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕သည္ 

 သင္၏ တိ ငၾက္ာ မႈအာ  မဆိ င္ု မတတ အသအိမ တ္ု ပ်ဳလက္ခံပါမည္။ 

 လ်င္ု မစနစာ ု င္ု ဲ့ ု ု ု ႕ံစစပစာ စံု စမ္ု စစ္ေုဆ ပါမည္။ 

 ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ တိ  တက္္ႈအာ  သင္ု ဲ့ထသံိ ႕ အစဥမျ ပတ္ သတင္ု ပိ ႕ၿပ   

 သင္၏ တိ ငၾက္ာ မႈအာ  က္ိ န္ငတယ္ြန္ တတ္ု ုို  ငသည္ု ဲ့အရာအာ လံု ု  က္ိ  လ ပ္ေုဆာငပါမည္။ 

 

 
 

 

သင္း  ေအပၚ ကကးး် း္းိုပ္ဆ ို႕၏ ကတ္ဆ 

အာမခံမူဝါဒပဆိုင င္ွ၏ ကာကကယ္မႈ အစီအစဥ္ 

ဤ အာမခံမူဝါဒသည္ စငကာပူ အပ္ု ု ု ေံုစင အာမခံ အစဖ ႕အစည္ု  (SDIC) အာ ု ဖင္ု ဲ့ စ မံေုသာ 

အာမခံမဝူါဒပိ ငြ မင္၏ က္ာတက္ယ္္ႈအစ အစဥ္ေုအာက္က္တ င္ က္ာတက္ယ္္ာ သည္။ သင္၏ အာမခံမဝူါဒ အက္်ံု်ုဳ  ဝငႈ္သည္ 

အလိ ေအလ်ာက္္ု ဖစၿပ   သင္မ ေုနာက္္ပလိုပ္ေုဆာငြနလ္ိ အပပါ။ ဤအစ အစဥ္ု ု င္ု ဲ့အက္်ံု်ုဳ  ဝငႈ္ 

အက္န္႕အသတ္ေုအာက္က္တ င္ အက္ာအတက္ယ္ြရ ိသည္ု ဲ့ အက္် ိ ်ဳ အ မတအ မ် ိ ်ဳ အစာ  ု င္ု ဲ့ပတသ က္ၿပ   သက္္ိိုငႈ္ရ ိေုသာ 

သတင္ု အခ်က္အ လက္္ ပိ မိ သရိ ိရနအတတက္္ ေုက္် ဇူ ု ပ်ဳ၍ Income သိ ႕ဆက္က္သ ယ္ပါ သိ ႕မဟ တ္ GIA/LIA သိ ႕မဟ တ္ 

SDIC ဝဘ္ိိုဒ္ာ် သိ ႕ တသာ ေုရာက္ပါ။ 

(www.gia.org.sg or www.lia.org.sg or www.sdic.org.sg). 

http://www.sdic.org.sg/

