
စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိ 

တုိးပြားေအာင္လုပ္ပါ
တစ္ရက္လွ်င္ ၃ ေဒၚလာ စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ 

တစ္နွစ္အတြင္း သင္၏ စုေဆာင္းေငြကုိ ေဒၚလာ 

၁၀ဝ၀ ထက္ ပုိျပီးတုိးပြားေစနိုင္ေျကာင္း သင္ 

သိပါသလား။

သင့္ လစာမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ စတင္ 

စုေဆာင္းေနပါျပီလား။ သင္ စတင္ 

မစုေဆာင္းရေသးပါက သုိ႔မဟုတ္ ဘယ္ေနရာမွ 

စတင္ရမလဲ မသိပါက ပိုမိုသိရွိရန္ ေရွ႕ဆက္ဖတ္ရႈပါ။

ေငြစုေဆာင္းမႈကုိ အက်င့္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ 

ျပဳလုပ္ပါ

ေငြစုေဆာင္းျခင္းက အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ 

သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အစဥ္သတိေပးျပီး 

တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္ 

အားေပးတုိက္တြန္းပါ

သင္၏ ေငြကုိ အလြယ္တကူစီမံခန့္ခြဲရန္  

အခ်က္ ၆ ခ်က္

သင္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 

ခ်ေရးထားပါ

 ကြ်နု္ပ္၏ကေလးမ်ားအတြက္ 

ပညာေရးစရိတ္၊ 

ကြ်နု္ပ္၏မိသားစု 

ေနထုိင္စားေသာက္ေရး 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးရန္

ေငြစာရင္းဘတ္ဂ်က္တစ္ခု 

ခ်မွတ္ပါ 

ပံုေသပမာဏတစ္ခုကုိ 

လစဥ္စုေဆာင္းေငြအျဖစ္ 

ေဘးဖယ္ထားပါ

သင္၏ “လုိအပ္ခ်က္မ်ား” နွင့္  

“လုိလားခ်က္မ်ား” ကို သိရွိပါ

လုိအပ္ခ်က္မ်ားဆုိသည္မွာ 

သင္လုိအပ္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္၊ ဥပမာ- 

အစားအေသာက္ နွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းအသုံးအေဆာင္မ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ “လုိလားခ်က္မ်ား” ဆုိသည္မွာ ရွိပါက 

ေကာင္းေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မလုိအပ္ေသာအရာ

မ်ားျဖစ္သည္၊ ဥပမာ- ေနာက္ဆုံးေပၚ လက္ကုိင္ဖုန္း

သင္၏ အသုံးစရိတ္အတြက္ 

မွတ္တမ္းတစ္ခုထားရွိပါ 

သင္၏ အသုံးစရိတ္မွတ္တမ္းက 

အပိုသံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ 

ယင္းက သင္သည္  စုေဆာင္းရန္ေငြပိုမ်ားမ်ား 

ေဘးဖယ္ထားႏိုင္ မထားႏိုင္ကုိလည္း 

ျပသပါလိမ့္မည္

သင္၏ စုေဆာင္းေငြမ်ား တုိးပြားမႈရွိမရွိ 

ပံုမွန္စစ္ေဆးပါ

အကယ္၍ သင္၏စုေဆာင္းေငြမ်ား 

တုိးပြားမႈမရွိပါက “လုိလားခ်က္မ်ား” 

ဝယ္ယူမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

သင္၏
စကၤာပူနိုင္ငံရွိ နိုင္ငံျခားသားအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူ့စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန (MOM) ၏ အထူးထုတ္ေဝမႈစာေစာင္

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၁/ နုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၉

“ကြ်န္မလုိအပ္တဲ့ အရာေတြအတြက္ပဲ 

ေငြ သုံးပါမယ္။ ကြ်န္မ အနားယူတဲ့ေန့မွာ 

ေတာင္တက္တာမ်ိဳးလုိိ 

ေငြမကုန္တဲ့အရာမ်ားေတြကုိပဲ 

လုပ္ဖို့ျကုိးစားပါတယ္၊ ဒါမွ ကြ်န္မအေနနဲ့ 

မလုိအပ္ပဲ ေငြသံုးဖို့မလုိပါ” 

ဟု  စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ၁၀ နွစ္ခန့္ 

အလုပ္လုပ္ေနသည့္ စီစီ က ေျပာပါသည္။

“ကြ်န္မရဲ့ မိသားစုကုိ စိတ္ထဲမွာထည့္ထားတဲ့အတြက္လစဥ္ေငြစု
ဖို႔ ကြ်န္မကုိကူညီေပးတယ္။ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္အတြင္းမွာ ဖိလစ္ပိုင္မွာရွိတဲ့ 
ကြ်န္မရဲ႕မိသားစုအတြက္ အိမ္တစ္လုံးေဆာက္ဖို႔ ေငြအလုံအေလာက္စုေဆာင္းဖို႔ 
ကြ်န္မစီမံနိုင္ခဲ့ျပီး ကြ်န္မရဲ႕ တူေတြနဲ႔ တူမေတြရဲ႕ ပညာေရးကိုေတာင္ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္” ဟု စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့သည့္ 

အိုလီဗီယာ ကေျပာပါသည္။

“အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဦးစီးျပဳလုပ္တဲ့ 
ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အခမဲ့သင္တန္းေတြကို 
ကြ်န္မတက္ပါမယ္။ ဒီသင္တန္းေတြက 
ေတာ္ေတာ္အသုံးဝင္ျပီး ကြ်န္မ ေငြကုိဘယ္လုိ 
စနစ္တက်သံုးရမလဲဆုိတာ သင္ေပးတယ္” ဟု 
စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ 
တီနာ က ေျပာပါသည္။
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ေငြေခ်းခ်င္ေနပါသလား။ 
ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စဥ္းစားပါ။
အကယ္၍ လုိင္စင္ရ ေငြေခ်းသူတစ္ဦးထံမွ ေငြေခ်းရန္ သင္ဆုံးျဖတ္ပါက 

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သတိျပဳပါ-

• အတုိးနႈန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ သင္ျပန္ဆပ္ရေသာေငြပမာဏမွာ 

သင္ေခ်းယူေသာ ပမာဏထက္ ပုိမ်ားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

သင္ ေဒၚလာ ၅၀ဝ ေခ်းယူပါက ေငြေခ်းသူအား သင္ ေဒၚလာ 

၁၀ဝ၀ ျပန္ေပးရႏိုင္ပါသည္။

• သင့္အေနျဖင့္ စာရင္းသြင္းခ ႀကိဳတင္အခေၾကးတစ္ခုလည္း 

ေပးဖို႔လုိအပ္ႏိုင္ၿပီး ေငြျပန္ဆပ္ရန္ အခ်ိန္ေက်ာ္ၿပီးမွ 

ေငြေပးေခ်ပါက ေနာက္က်ေငြေခ်သည့္ အခေၾကးတစ္ခုလည္း 

ေပးရႏိုင္ပါသည္။

သင္ ေခ်းယူႏိုင္သေလာက္ ပမာဏကုိ ကန္႔သတ္ပါ

• တစ္ႏွစ္တြင္ သင္ ေဒၚလာ ၁၀ဝ၀ဝ ေအာက္သာ ဝင္ေငြရွိပါက 

သင့္အေနျဖင့္ လုိင္စင္ရေငြေခ်းသူအားလုံးထံမွ စုေပါင္း ေဒၚလာ 

၅၀ဝ သာ ေခ်းႏိုင္ပါသည္။

• အကယ္၍ သင္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀ဝ၀ဝ 

(တစ္လလွ်င္ ၈၃၃ ေဒၚလာ) မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀ဝ၀ဝ 

(တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၆၆၆) ဝင္ေငြရွိပါက သင့္အေနျဖင့္ 

လုိင္စင္ရေငြေခ်းသူအားလုံးထံမွ စုေပါင္း ေဒၚလာ ၃၀ဝ၀ 

အထိသာ ေခ်းယူႏိုင္ပါသည္။

သင္၏အလုပ္ရွင္က သင္၏လစာအျပည့္ကုိ လစဥ္အခ်ိန္မွန္  ေပးရပါမည္။
ေမးခြန္း- သင္၏အလုပ္ရွင္က သင္၏လစာကုိမေပးပါက ဘာျဖစ္ပါမလဲ။
အေျဖ - သင္၏လစာကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္အလုပ္ရွင္ကုိ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေမးပါ။ အကယ္၍ သင္၏အလုပ္ရွင္က သင့္အား 
လစာမေပးေသးပါက အကူအညီရရန္အတြက္ သင္၏အလုပ္ခန္႔ေအဂ်င္စီထံ သုိ႔မဟုတ္ MOM ကုိ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဥ္းကပ္ပါ။

သင္၏အလုပ္ရွင္က သင္၏လစာကုိ သင့္အတြက္ သိမ္းမထားေပးရပါ
ေမးခြန္း - လြန္ခ့ဲေသာ လအနည္းငယ္အတြက္ ကြ် န္ုပ္၏လစာကုိ သိမ္းေပးထားရန္ ကြ် န္ုပ္၏အလုပ္ရွင္ကုိ ကြ် န္ုပ္ကေတာင္းဆုိခ့ဲပါက ဘာျဖစ္ပါမလဲ။
အေျဖ - သင္၏လစာကုိ လုံလုံျခံဳျခံဳသိမ္းထားေပးရန္ ဥပေဒေအာက္တြင္ သင့္၏အလုပ္ရွင္အား ခြင့္မျပဳပါ။ သင့္အား ေငြအျပည့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေပးရန္ 
သင္၏အလုပ္ရွင္အား ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေတာင္းပါ။

သင္ေတာင္းဆုိလွ်င္ သင္၏အလုပ္ရွင္က သင္၏လစာကုိ အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ ေပးရပါမည္
ေမးခြန္း - အကယ္၍ ကြ် န္ုပ္ထံတြင္ ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုမရိွပါက ကြ် န္ုပ္၏အလုပ္ရွင္က အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ မည္သုိ႔ ေပးႏုိင္ပါမည္နည္း။ ကြ် ႏ္ုပ္၏အလုပ္ရွင္က 
ကြ် ႏ္ုပ္အား ေငြသားေပးႏုိင္ပါသလား။
အေျဖ - သင့္အား ကုိယ္ပုိင္ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္ရာတြင္ ကူညီေပးရန္ သင္၏အလုပ္ရွင္အား ေတာင္းဆုိပါ။ ယင္းအေကာင့္က သင္၏အမည္ႏွင့္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
သင့္ကုိယ္ပုိင္ ATM ကတ္ ႏွင့္ ဘဏ္စာအုပ္မ်ားကုိ သင္ သိမ္းထားသင့္သည္။ သင္၏လစာကုိ ေငြသားျဖင့္ေပးရန္လည္း သင္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
သင္၏ဘဏ္အေကာင့္မွတဆင့္ ေပးရန္ သင္ေတာင္းဆုိပါက သင့္အလုပ္ရွင္မွ လုပ္ကုိလုပ္ရပါမည္။

အေရးႀကီးေသာ မွတ္ခ်က္။ လုိင္စင္ရေငြေခ်းသူတစ္ဦးထံမွ 

သင္ေငြေခ်းယူခ်ိန္၌ အခေၾကးမ်ားႏွင့္ 

ေပးဆပ္ရမည့္အတုိးေငြမ်ားကုိ သင့္အား ေသခ်ာစြြာရွင္းလင္း 

ျပခိုင္းပါ။

မိမိအားဖယ္ထုတ္ထားရန္ အတြက္ေလွ်ာက္ထားပါ

သင္၏ ေငြေခ်းသည့္အက်င့္ကုိ ထိန္းခ်ဳုပ္ရန္ အကူအညီလုိအပ္ပါသလား။ လုိင္စင္ရေငြေခ်းသူမ်ား အားလံုးထံမွ ေငြေခ်းယူႏိုင္မႈကုိ အနည္းဆုံး (၂) ႏွစ္ 

ပိတ္ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခု မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ တင္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ SingPass အေကာင့္ကို အသုံးျပဳၿပီး သင္ကလက္မွတ္ထုိးစာရင္းသြင္းႏိုင္ပါ

သည္။ အကယ္၍ သင့္ထံတြင္SingPass အေကာင့္ တရားဝင္ တစ္ခုမရွိပါက သင္၏အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔ေအဂ်င္စီအား သင့္ကုိယ္စား မိမိအား 

ဖယ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္ www.mlcb.com.sg    

လုိင္စင္မရွိသည့္ ေငြေခ်းသူမ်ားအား ေငြမေခ်းဟု ေျပာပါ။

• လိုင္စင္မရွိသည့္ ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ ေငြမေခ်းပါႏွင့္။

• မည္သည့္ ေငြေခ်းသုူအတြက္မဆုိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပြဲစားမ်ားအျဖစ္ မလုပ္ပါႏွင့္။

• အကယ္၍ သင္ျပဳလုပ္ပါက သင္၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ကတ္ကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္၍အလုုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္မရွိေတာ့ပါ။

သင့္ကုိယ္သင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းပါေစ

• ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ ေခ်းေငြတစ္ခုရယူေသာ သင္၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ အာမခံေပးသူတစ္ဦးအျဖစ္ မလုပ္ေဆာင္ပါႏွင့္။

• ေငြေခ်းရန္အတြက္ သင္၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား သင္၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ကုိ မငွားလုိက္ပါႏွင့္။

• မည္သည့္ လိုင္စင္မရွိပဲ ေငြေခ်းယူမႈမဆုိအတြင္း မပါဝင္ပါႏွင့္။ ဥပမာ ေငြေခ်းျခင္း ႏွင့္ အေႂကြးေကာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

လုိင္စင္မရွိသည့္ ေငြေခ်းသူ ဟုတ္မဟုတ္ သင္မည္သုိ႔ သိရွိပါမည္နည္း။

• အဆုိပါသူမ်ားထံတြင္ ဆုိင္ခန္းမရွိပဲ ၎တုိ႔ထံမွ သင္ ေငြေခ်းရန္ အက္စ္အမ္အက္စ္ (SMS)/ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ (Facebook)/ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါသည္။ 

အကယ္၍ သင့္အား လုိင္စင္မရွိသည့္ ေငြေခ်းသူမ်ားမွ ဆက္သြယ္လာပါက ၎တုိ႔အား လုံးလုံးလ်ားလ်ား လ်စ္လ်ဴရႈပါ။ ၎တုိ႔က ‘အခမဲ့ ေငြ’ 

သုိ႔မဟုတ္ ‘အတုိးမဲ့ ေခ်းေငြ’ မ်ား ကမ္းလွမ္းလွ်င္ေတာင္မွ အေၾကာင္းမျပန္ပါႏွင့္။ အကယ္၍ သင္၏ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္ပါက (၎တုိ႔အား 

သင္၏အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ ဘဏ္အေကာင့္ေပးျခင္း) ၎တုိ႔က သင္ ေငြေခ်းခဲ့ပါသည္ဟု ေျပာပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ေငြေရးေျကးေရးအခက္အခဲတစ္ခု သင္ရင္ဆုိင္ရပါက သင္ ဘာလုပ္နိုင္ပါသလဲ။

• ဘာလုပ္ႏိုင္သည္ဆုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ သင္၏အလုပ္ရွင္အား ခ်ဥ္းကပ္ပါ။

• အႀကံဉာဏ္ရရွိရန္ အိမ္အကူ ဝန္ထမ္းမ်ားစင္တာ (CDE) ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။

အကယ္၍ ေငြေခ်းသူမ်ားက သင့္အားဆက္သြယ္လာပါက ရဲအား ဖုန္းနံပါတ္ 

‘999’ သုိ႔မဟုတ 1800 255 0000
ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေခၚဆုိပါ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ အလုပ္ရွင္ကုိေျပာပါ။

လစာေငြကိစၥမ်ား သင္ 

ဘာသိသင့္ပါသလဲ။

သင္၏အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သင္လစာႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုခုရိွပါက MOM ထံမွ ေစာေစာစီးစီး အကူအညီေတာင္းခံပါ။ MOM အား ဖုန္းနံပါတ္ 1800 339 5505တြင္ ေခၚဆုိပါ။



သင္၏အလုပ္ရွင ္

အတြက္သာ 

အလုပ္လုပ္ပါ

သင္၏အလုပ္ရွင္အတြက္သာ ႏွင့္ သင္၏အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္အတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာလိပ္စာတြင္သာ သင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ 

အိမ္အကူဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္သာ အလုပ္လုပ္ရပါမည္။

အကယ္၍ သင္က ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဖမ္းမိသိရိွပါက သင္၏အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး သင့္အား ေနရပ္သုိ႔ျပန္ပုိ႔ကာ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွ ပိတ္ပင္ပါလိမ့္မည္။

သင့္အေနျဖင့္ 

အျခားသူတစ္ဦးဦးအတြက္အလုပ္ 

မလုပ္ရပါ

သင့္အေနျဖင့္ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ သုိ႔မဟုတ္ 

စားေသာက္ဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ 

အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ မလုပ္ရပါ

သင့္အေနျဖင့္ အစားအစာ၊ 
ေဆးဝါး သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား 
မေရာင္းရပါ

အကယ္၍ သင္၏ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား 
ေရာင္းခ်ေနပါက ယခုပင္ ရပ္တန္႔ပါ။

ျပသထားေသာ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ားကုိေရာင္းခ်ျခင္းအား ခြင့္မျပဳပါ။

ကုိယ္ဝန္တားေဆးမ်ား၊ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား ႏွင့္ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးဝါးမ်ားကုိ မေရာင္းခ်မီ အစုိးရထံတြင္ 

မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းေဆးဝါးမ်ားက ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ဆရာဝန္မ်ားကသာ ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါသည္။

ယင္းသုိ႔ေသာေဆးဝါးမ်ားအတြင္း ကုန္ပစၥည္းေဖာ္ျပခ်က္ေပၚတြင္ မျပသထားသည့္ ေဘးျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားပါဝင္ႏုိင္သျဖင့္ 
သင္၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ယင္းသုိ႔ေသာေဆးဝါးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းက ၎တုိ႔အား ေဘးျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ဖမ္းမိသိရိွေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအား ေဒၚလာ ၁၀ဝ၀ဝ၀ 
အထိ ဒါဏ္တပ္ႏုိင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္အက်ဉ္းခ်ႏုိင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလုံး က်ခံရႏုိင္ပါသည္။ 

၎တုိ႔၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ားကုိလည္း ရုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္သုိ႔ျပန္ပုိ႔ကာ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအား 
ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ 

ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္အကူအလုပ္သမားတစ္ဦးအား 

ကုိယ္ဝန္တားေဆးမ်ား၊ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ႏွင့္ 

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကုိ လပ္ကီးပလာဇာ (Lucky Plaza) တြင္ 

ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ ေဒၚလာ ၃၀ဝ၀ဝ ဒါဏ္တပ္ခ့ဲပါသည္။

အကယ္၍ သင္ဝယ္ယူေနပါက ယခုပဲ ရပ္တန္႔ပါ။
ကုိယ္ဝန္တားေဆးမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ယင္းတရားမဝင္ ေဆးဝါးမ်ားက 
အာနိသင္မရိွပါ။ သင္ ကုိယ္ဝန္ရႏုိင္ပါ ေသးသည္။ သင္၏ကုိယ္ခႏၶာကုိ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဘးျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။



အိမ္တြင္ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ 
အလုပ္လုပ္ပါ 

သင္၏ စိတ္ဖိစီးမႈကုိ 
စီမံထိန္းခ်ဴပ္ရန္  
ေလ့လာပါ
အကယ္၍ စိတ္ဖိစီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ သင္ခံစားရေသာအခါ သင္၏အလုပ္ရွင္၊ 
သင့္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔ေအဂ်င္စီႏွင့္ စကားေျပာဆုိပါ။ သင္ 
မည္သုိ႔ခံစား ေနရေၾကာင္း ၎တုိ႔အားေျပာျပပါ။

သင့္ကုိယ္ကုိ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိ အနၱရာယ္ျပဳရန္ တစ္ခုခုမလုပ္ပါႏွင့္။ သင္၏မိသားစုအေၾကာင္း 
အစဥ္ေတြးေတာပါ - ေနရပ္တြင္ သင့္မိသားစုအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဘဝတစ္ခုရႏုိင္ရန္အတြက္ 
စကၤာပူႏုိင္ငံသုိ႔ သင့္လာခ့ဲရသည့္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ သင္စကားေျပာဖုိ႔ လုိအပ္ပါက သင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚႏုိင္ပါသည္
• အိမ္အကူ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စင္တာ (CDE) အားဖုန္းနံပါတ္ 1800 225 5233 တြင္
•  လူမႈေရးရာအေထာက္အပ့ံ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား 

အဖြ႕ဲအစည္း (FAST) အား ဖုန္းနံပါတ္ 1800 339 4357 တြင္ ေခၚဆုိပါ
• စကၤာပူႏုိင္ငံ ပရဟိတအဖြ႕ဲမ်ား (SOS) ကုိ ဖုန္းနံပါတ္ 1800 221 4444 တြင္ ေခၚဆုိပါ

သင္၏အလုပ္ရွင္အိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ အေျခက် အစီအစဥ္အတြင္း (Settling-In Programme) 
သင့္အားသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေရး အႀကံဉာဏ္မ်ားကို အစဥ္သတိရပါ။ အစဥ္ေဘးအႏၲရာ
ယ္ကင္းစြာအလုပ္လုပ္ရန္က အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သင္မေသခ်ာေသာ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အႀကံဉာဏ္ ႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရရွိရန္ သင့္၏အလုပ္ရွင္အား ေမးပါ။

အသုံးဝင္ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား

MOM ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္အကူ အလုပ္သမား 

(FDW) အကူအညီဖုန္းလုိင္း
အျခားအေရးၾကီးေသာနံပါတ္မ်ား

ေအာက္ပါနံပါတ္မ်ားကုိ အကူအညီအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ 

အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ သိမ္းထားပါ။

အျခား အကူအညီလုိင္းမ်ား

သံရံုးမ်ား ႏွင့္ ေကာ္မရွင္မင္းႀကီးမ်ား

1800 339 5505

ယခု ေဟာ့တ္လုိင္းသည္ က်န္းမာရႊင္လန္းေရး၊ လစာ ႏွင့္ အျခားအလုပ္ႏွင့္ဆက္
စပ္သည့္အရာမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ရွာေဖြေသာ FDW 
မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ရဲ                 999

လူနာတင္ယာဥ္/မီးသတ္      995

အိမ္အကူ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္စင္တာ (CDE)

1800 CALL CDE
1800 2255 233 (24 hours)

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ

6255 0075

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ

6341 9785

အိႏိၵယႏုိင္ငံ

9172 9803

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ

6737 7422 / 9295 3964

ျမန္မာႏုိင္ငံ

6735 1672

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ

6737 3977

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ

6254 4595

ထုိင္းႏုိင္ငံ

6737 2475 / 8421 0105

စကၤာပူႏုိင္ငံ ပရဟိတအဖြ႕ဲမ်ား (SOS)

1800 221 4444 (24 Hours)

ACMI ေဟာ့တ္လုိင္းမ်ား

9188 9162

အလုပ္ခန္႔အပ္ေရးေအဂ်င္စီမ်ား အဖြ႕ဲအစည္း (စကၤာပူ)

6836 2618

လူမႈေရးရာ အေထာက္အပ့ံႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား 
အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အဖြ႕ဲအစည္း (FAST)

Toll-Free Hotline 1800 339 4357 (24 hours)

ေရစိုေနေသာလက္မ်ားျဖင့္ 

လွ်ပ္စစ္အသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ မထိပါႏွင့္။

အသုံးမျပဳေသာအခါ၌ 

လွ်ပ္စစ္အသုံးအေဆာင္မ်ားကုိုိ 

ပိတ္ထားပါ။

ျပဴတင္းေပါက္အျပင္ဖက္ 

ထြက္က်သြားေသာ 

အဝတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားအရာမ်ားကိုေကာက္ရန္ 

ျပဴတင္းေပါက္ အျပင္ဖက္သို႔ 

ကုိင္းမထြက္ပါႏွင့္။ 

သင္၏အလုပ္ရွင္ထံမွ 

အကူအညီေတာင္းပါ။

စကၠဴအမႈက္ိစမ်ား၊  

ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ အဝတ္စမ်ား 

ႏွင့္ လက္သုတ္ပုဝါမ်ားအပါအဝင္ 

မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားအားလုံးကုိ 

မီးေတာက္မ်ားမွေဝးရာ သုိ႔မဟုတ္ 

မီးဖြင့္ထားေသာမီးဖုိမ်ားမွ ေဝးရာတြင္  

ထားပါ။

မီးဖို သုိ႔မဟုတ္ 

အပူေပးထားေသာ 

ကိရိယာမ်ားကုိ အေစာင့္မရွိပဲဲ 

မထားပါနွင့္။

အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္အသုံးအေဆာင္မ်ားကို အသုံးျပဳေသာအခါ

လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမႈ

သင္အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ 

သင့္အား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ 

အႀကံဉာဏ္ေပးရန္ 

သင္၏အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦးရိွေနေၾကာင္း 

ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

ျပဴတင္းသံတံခါးမ်ား 

ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ကုိ 

ေသာ့ပိတ္ထားေၾကာင္း 

ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

ျပဴတင္းသံတံခါးမ်ားကို  

သန္႔ရွင္းရန္ ဆန္႔ထုတ္နိုင္သည့္

သန္႔ရွင္းေရးသုတ္တံတစ္ခုကုိ  

အသုံးျပဳပါ။

သင္၏ေျခဖဝါးမ်ားကုိ ၾကမ္းေပၚတြင္ 

ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ထားေၾကာင္း 

ေသခ်ာပါေစ။ သင္၏ကုိယ္ခႏၶာက 

ျပဴတင္းေပါက္၏ေနာက္တြင္ 

ရွိေနသင့္သည္။

ေျခဖ်ားမေထာက္ပါႏွင့္။ 

ေလွ်ာ္ထားေသာအဝတ္မ်ားကုိ 

လွန္းခ်ိန္၌ ေဘာင္ေပၚတြင္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေခြးေျခေပၚတြင္ မတ္တပ္မရပ္ပါနွင့္။

အထပ္ျမင့္တြင္ျပဴတင္း တံခါးသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေသာအခါ

ေလွ်ာ္ထားေသာအဝတ္မ်ားကုိ လွန္းေသာအခါ




