ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ
နစ္နာေၾကး

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈနစ္နာေၾကး
ေပးေလ်ာ္ျခင္း
ဆိုတာ ဘာလဲ။
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈနစ္နာေၾကးအက္ဥပေဒ၂၀၁၉
(WICA 2019)* ကဝန္ထမ္းမ်ားအားအလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္
သည့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားသို႔မဟုတ္ေရာဂါေဝဒနာမ်ားျဖစ္မႈအ
တြက္အမႈအခင္းရင္ဆိုင္ရန္မလိုဘဲနစ္နာေၾကးေပးေလ်ာ္ရန္
ေတာင္းခံနိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။

မွတ္ခ်က္ *၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ မတိုင္မီ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း
ခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈနစ္နာေၾကး
အက္ဥပေဒကို ဆက္လက္ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကိုhttp://www.
mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/work-injury-compensation/
resources-and-toolsတြင္ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ေရာ အက်ဳံးဝင္ပါသလား။
အက်ဳံးဝင္ပါတယ္
• သင္သည္ “ဝန္ေဆာင္မႈစာခ်ဳပ္”တစ္
ခုေအာက္တြင္အလုပ္လုပ္ေနသည့္
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္လၽွင္

အက်ဳံးမဝင္ပါ
• ယူနီေဖာင္းဝတ္ ဝန္ထမ္း - စကၤာပူတပ္မေတာ္၊
စကၤာပူရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စကၤာပူအရပ္ဘက္ကာကြယ္ေရးတပ္

ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ
ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လို
လုပ္ရပါမလဲ။
ေဆးကုသမႈ ခံယူပါ။ သင့္အလုပ္ရွင္ထံ
အျမန္ဆုံး အေၾကာင္းၾကားပါ။

• သင့္အလုပ္ရွင္ကလူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီး
ဌာန (MOM) သို႔ဆက္၍အေၾကာင္း
ၾကားရပါမည္။
သင့္ ေဆးကုသမႈအေထာက္အထား လက္မွတ္
(MC) ႏွင့္ ေဆးကုသစရိတ္ေျပစာမူရင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္မိတၱဴ (သင့္ေလ်ာ္ရာ) ကို တင္သြင္းပါ။

• သင့္ထံတြင္MCႏွင့္ေဆးကုသစရိတ္ေျပစာမိတၱဴတစ္စုံကို
သိမ္းထားပါ။

• သင့္ နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ားကို ေတာင္းခံပါ။
• သင္ကဦးစြာေပးေခ်ခဲ့ရပါကေဆးကုသစရိတ္ကို
သင့္အလုပ္ရွင္ထံမွျပန္ေတာင္းယူပါ။

သင့္အလုပ္ရွင္ကမေတာ္တဆျဖစ္ရပ္
ကိုMOMထံအေၾကာင္းၾကားၿပီးေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္ေမးၾကည့္ပါ။
အသစ္! သင့္အလုပ္ရွင္က မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ကို
MOM ထံ အေၾကာင္းၾကားၿပီးသည္ႏွင့္
သင့္အတြက္ နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံမႈကို
WICA 2019 ႏွင့္အညီ အလိုအေလ်ာက္
စတင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

• ထုံးတမ္းစဥ္လာဥပေဒေအာက္တြင္နစ္နာေၾကးေတာင္း
ခံရန္သင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့လၽွင္ သင္ကWICA 2019 ေအာက္မွ
သက္ဆိုင္ရာအာမခံ႐ုံးထံနစ္နာေၾကးေတာင္းခံမႈကို႐ုတ္
သိမ္းေၾကာင္းေလၽွာက္လႊာတင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဖြဲ႕၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ဗဟိုဌာနႏွင့္ စကၤာပူအက်ဥ္း
ေထာင္ဌာနတို႔မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား

• လုပ္ငန္းရွင္ / အလြတ္တန္းကန္ထရိုက္တာျဖစ္လၽွင္

• သင့္အေနျဖင့္WICA 2019 သို႔မဟုတ္ထုံးတမ္းစဥ္လာ
ဥပေဒတစ္ခုအရသာနစ္နာေၾကးေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

• အိမ္အကူျဖစ္လၽွင္

ကၽြနေ
္ တာ္ လုပင
္ န္းခြငမ
္ ာွ ဒဏ္ရာရေၾကာင္း
ကို ကၽြန္ေတာ့အလုပ္ရွင္က ဘယ္အခ်ိန္မွာ
MOMကို အေၾကာင္းၾကားရမွာပါလဲ။

ေမးခြန္း ၁
ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံနိုင္
ပါေသးသလား
(က) ထိအ
ု လုပရ
္ င
ွ အ
္ တြကအ
္ လုပမ
္ လုပေ
္ တာ့လၽွငသ
္ မ
႔ုိ ဟုတ္
အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရလၽွင္
(ခ) ျပည္ပသို႔သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရစဥ္ မေတာ္
တဆမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္လၽွင္
ရပါတယ္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈသည္ သင့္အား သင့္အလုပ္
ရွင္က အလုပ္ခန္႔ထားစဥ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအလုပ္ခန္႔ထား
ခိုင္းေစမႈေၾကာင့္ ထိုသို႔ မေတာ္တဆျဖစ္ရသည္ ဆိုပါက
သင့္အေနျဖင့္ နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

သင္ေအာက္ပါတိတ
႔ု စ္ခခ
ု ျု ဖစ္ခလ
့ဲ ၽွငသ
္ င္အ
့ လုပရ
္ င
ွ အ
္ ေနျဖင္ထ
့ ခ
ိ က
ုိ ္
ဒဏ္ရာရမႈအတြက္အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
အသစ္! •

ျပင္ပလူနာအျဖစ္ကုသရျခင္းသို႔မဟုတ္အေပါ့စားတာဝန္
သာထမ္းေဆာင္ရန္ေဆးခြင့္ေပးခံရလၽွင္သို႔မဟုတ္

• အလုပ္တာဝန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါေဝဒနာ တစ္ခုခု
စြဲကပ္ခဲ့လၽွင္

ဘာေတြေတာင္းခံနိုင္ပါသလဲ။
အမ်ိဳးအစား ၁ - ေဆးကုသမႈစရိတ္မ်ား
ေဆးကုသမႈ စရိတ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

• ေဆးကုသစရိတ္ ေျပစာမ်ား
• လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈေၾကာင့္အျခားကုန္က်သည္မ်ားဥပမာ - လုပ္
ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္က်သင့္ေငြ

• စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သြားဆရာဝန္
မ်ားက ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ေသးသည္ဟု သတ္မွတ္သ၍သင့္အလုပ္ရွင္
က သေဘာတူထားေသာ အကန္႔အသတ္ထိတိုင္ ေပးေခ်ရပါမည္။

• အမ်ားဆုံးကန္႔သတ္ပမာဏမ်ားကိုေအာက္ပါဇယားတြင္ၾကည့္ပါ။
သင့္အေနျဖင့္ေဆးကုသမႈစရိတ္မ်ားကိအ
ု မ်ားဆုံးကန္႔သတ္ပမာဏသို႔မဟုတ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္သည့္ေန႔မွတစ္
ႏွစ္အထိဦးစြာျပည့္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္တိုင္ေအာင္ ေတာင္းခံနိုင္သည္။
မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။

အမ်ားဆုံး ပမာဏ မည္မၽွထိ ေတာင္းခံနိုင္ပါသလဲ။

၂၀၂၀ဇန္နဝါရီ၁ရက္ေန႔မတိုင္မီက
အသစ္!

$36,000

၂၀၂၀ဇန္နဝါရီ၁ရက္ေန႔ႏွင့္ေနာက္ပိုင္း

$45,000

ေမးခြန္း ၂
ကၽြန္ေတာ့္ ေဆးကုသမႈစရိတ္က $55,000 ရွိပါတယ္။ အဲဒီပမာဏ အျပည့္အဝ ေတာင္းခံနိုင္ပါသလား။
ဤဥပမာတြင္ သင့္အေနျဖင္$
့ 40,000 + $5,000 = $45,000အထိသာ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။ က်န္ပမာဏ
ျဖစ္သည့္$5,000သည္၂၀၂၀ဇြန္လ၃၀ရက္မတိုင္မီကုန္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါကသတ္မွတ္ပမာဏျပည့္ေရာက္သြား
ၿပီျဖစ္၍ေတာင္းခံနိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်သင့္မည့္ $5,000 ကိုလည္း ေတာင္းခံနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

$40,000

$10,000

$5,000

သင္ မေတာ္တဆမႈ

ဟုတ္ကဲ့၊သင္ပမာဏအျပည့္

$5,000 အထိသာ သင္

ဤပမာဏကို သင္

ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဝ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

မေတာင္းခံနိုင္ပါ။

အမ်ားဆုံး
ေတာင္း ခံ နို င္ မႈ
ကန္႔သတ္ခ်က္

၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ
၂၀၂၀

ပထမ
ကုန္က်စရိတ္

10မတ္
၂၀၂၀

ဒုတိယ
ကုန္က်စရိတ္

၃၀ ဇြန္
၂၀၂၀

တတိယ
ကုန္က်စရိတ္

၉မတ္
၂၀၂၁

အမ်ိဳးအစား ၂ - နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ား

နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္းခံနိုင္ပါမလဲ။

ေဆးကုသမႈ အေထာ
က္အထား
လက္မွတ္

•

သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္

•

သင္ပမ
ံု န
ွ အ
္ လုပဆ
္ င္းရသည္ေ
့ န႔ရက္မ်ား (အလုပတ
္ က္ရက္

အတိုင္းေဆးခြင့္ယူထားရခ်ိန္ လုပ္ခလစာကို ေတာင္း

မ်ား) အတြက္သာေတာင္းခံနိုင္ၿပီးနားရက္မ်ားသို႔မဟုတ္အ

ခံနိုင္သည္။

မ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားအတြက္မေတာင္းခံနိုင္ပါ။

ျပင္ပလူနာနာမက်န္းခြင့္ (MC) /

ေဆး႐ုံတက္ ခြင့္

နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ား

အေပါ့စားတာဝန္သာထမ္း
ေဆာင္ေစျခင္း*
i. MC အတြက္လစဥ္ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြ (AME)
အျပည့္သို႔မဟုတ
၁၄ ရက္အထိ

ရက္ေပါင္း ၆၀ အထိ

ii.

အသစ္!

အေပါ့စားတာဝန္သာထမ္းေဆာင္

ရမႈအတြက္မူ ယင္းကာလအတြက္
ဝန္ထမ္း၏အမွနတ
္ ကယ္လပ
ု ခ
္ သည္၎၏
AMEေအာက္ေလ်ာ့နည္းနိုင္ပါသည္။
i. MC အတြက္AME ၏ ၂/၃သို႔မဟုတ္

၁၅ရက္ေျမာက္ေန႔မွစ၍

၆၁ရက္ေျမာက္ေန႔မွစ၍

မေတာ္တဆမႈျဖစ္ၿပီး

မေတာ္တဆမႈျဖစ္ၿပီး

၁ႏွစ္ၾကာသည္အထိ

၁ႏွစ္ၾကာသည္အထိ

ii.

အသစ္!

အေပါ့စားတာဝန္သာထမ္း

ေဆာင္ရမႈအတြကမ
္ ူ ယင္းကာလအတြက္
ဝန္ထမ္း၏အမွန္တကယ္လုပ္ခ
သည္၎၏AME၏၃ပုံ၂ပုံေအာက္
ေလ်ာ့နည္းနိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္း ၃
ကၽြ န္ေ တာ့္ အ လု ပ္ ရွ င္ က ကၽြ န္ေ တာ့္ နာမက်န္း ခြ င့္ လု ပ္ ခေတြ နဲ ႔ေ ဆးကု သ စရိ တ္ေ တြ ကို မေပးပါဘူး ။
ဘယ္လို လုပ္ရပါမလဲ။
သင့္အလုပ္ရွင္ကနာမက်န္းခြင့္လုပ္ခမ်ားႏွင့္ေဆးကုသစရိတ္မ်ားကိုေပးရန္ပ်က္ကြက္ပါကသက္ဆိုင္ရာအာမခံ႐ုံး
သို႔မဟုတ္လူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစင္တာထံမွအကူအညီေတာင္းခံပါ။
မွတ္ခ်က္ *၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္

အမ်ိဳးအစား ၃ - တစ္သက္တာမသန္စြမ္းျဖစ္သြားျခင္း (PI) သို႔မဟုတ္ေသဆုံး
ျခင္းအတြက္တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းေပးေလ်ာ္ျခင္း
PI - ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈသို႔မဟုတ္ေရာဂါေဝဒနာခံစားရမႈသည္လူတစ္ဦး၏အလုပ္လုပ္နိုင္စြမ္းအ
ေပၚတစ္သက္တာထိခိုက္ေစျခင္း

ေပးရန္
ပမာဏ

=

×

လစဥ္ ပ်မ္းမၽွ
ဝင္ေငြမ်ား

အသက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
ေျမႇာက္ေဖာ္ကိန္း

လစဥ္ ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြ(AME) ကို

ဝင္ေငြမ်ား

+
အခ်ိန္ပို

စားေသာက္စရိတ္

လုပ္ခ

တစ္သက္တာမ
သန္စြမ္း
ျဖစ္မႈ %1

ဘာေတြမပါဘူးလဲ။

ဘယ္လိုတြက္ရမလဲ။

+

×

+

•

အလုပ္ရွင္၏ CPF ထၫ့္ဝင္ေပးမႈမ်ား

•

သင့္အား အလုပ္ခန္႔ထားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
အျခား အထူးကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေပး
ခဲ့သည့္ေငြ (ဥပမာ - ခရီးစရိတ္ ေထာက္

ဆုေၾကးႏွင့္ အျခား
ခြင့္ျပဳေငြ(မ်ား)
အားလုံး

မေတာ္တဆမႈမျဖစ္မီ လြန္ခဲ့ေသာ၁၂လအတြင္းေပးခဲ့သည့္လုပ္အားခ

ပံ့ေငြ/ ျပန္အမ္းေငြ)

အသုံးဝင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္
သင့္AMEတြက္ခ်က္မႈအတြကw
္ ww.mom.

၁၂ လ

gov.sg/calculate-ameကိုကိုးကားပါ။

နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား*

မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မေတာ္တဆမႈ
ျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။

အနည္းဆုံး

အမ်ားဆုံး

၂၀၂၀ဇန္နဝါရီ၁ရက္ေန႔မတိုင္မီ

[$88,000 x % PI]

[$262,000 x % PI]

အသစ္! ၂၀၂၀ဇန္နဝါရီ၁ရက္ေန႔ႏွင့္ေနာက္ပိုင္း

[$97,000 x % PI]

[$289,000 x % PI]

မွတ္ခ်က္ 1

တစ္သက္တာမသန္စြမ္းျဖစ္မႈ % (% PI) သည္ဝန္ထမ္း၏အေျခအေနတည္ၿငိမ္သြားၿပီးေနာက္ဆရာဝန္၏ဆန္းစစ္ခ်က္အေပၚအေျခခံသည္

* သက္ဆိုင္ရာ နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္သည္

အမ်ိဳးအစား ၃ - တစ္သက္တာမသန္စြမ္းျဖစ္သြားျခင္း (PI) သို႔မဟုတ္ေသဆုံး
ျခင္းအတြက္တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းေပးေလ်ာ္ျခင္း (အဆက္)
ေသဆုံးျခင္း - ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အသက္ဆုံးရႈံးရျခင္း

မိသားစုဝင္သို႔မဟုတ္ကြယ္
လြန္သူဝန္ထမ္းအားမွီခိုေနသူ
မ်ားအားေပးရန္ပမာဏ

=

မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ (ရက္၊လ၊ႏွစ္ ) တြင္
မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။
၂၀၂၀ဇန္နဝါရီ၁ရက္ေန႔မတိုင္မီက
အသစ္!

၂၀၂၀ဇန္နဝါရီ၁ရက္ေန႔ႏွင့္ေနာက္ပိုင္း

ဝန္ထမ္း၏ လစဥ္
ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြမ်ား

×

အသက္ဆိုင္ရာ
ေျမႇာက္ေဖာ္ကိန္း

နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား*
အနည္းဆုံး

အမ်ားဆုံး

$69,000

$204,000

$76,000

$225,000

ေမးခြန္း ၄
WICAနစ္နာေၾကးေတာင္းခံရန္ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္လိုပါသလား။

• နစ္နာေၾကးပမာဏကိုပုံေသနည္းျဖင့္တြက္ခ်က္ျခင္းေၾကာင့္WICAနစ္နာေၾကးေတာင္းခံမႈအတြက္သင့္အား
ကူညီရန္ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္မလိုအပ္ပါ။

• MOMတြင္သင့္အားကူညီေပးမည့္ဘဂၤလီ၊တမီးလ္၊တ႐ုတ္ႏွင့္မေလးဘာသာစကားျပန္မ်ားရွိပါသည္။

မွတ္ခ်က္ * သက္ဆိုင္ရာ နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္သည္

WICA နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံလႊာတင္ခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လို လုပ္ရပါမလဲ။
ကၽြန္ုပ္၏ WICA နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံမႈ
အသစ္! •

သင့္အလုပ္ရွင္ကမေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ကိုMOMထံအေၾကာင္းၾကားၿပီးသည္ႏွင့္သင့္နစ္
နာေၾကးေတာင္းခံမက
ႈ သ
ုိ က္ဆင
ုိ ရ
္ ာအာမခံ႐းံု *ကအလိအ
ု ေလ်ာက္စတင္စစ
ိ စ္လပ
ု ေ
္ ဆာင္
ပါသည္။

ေမးခြန္း ၅

ေဆးကုသမႈ ခံယူပါ

• ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ခ်ိန္းဆိုမႈ အားလုံးကို သြားေရာက္ပါ
• ေဆး႐ုံ/ေဆးခန္း မေျပာင္းပါႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္က နိုင္ငံျခားသား
ဝန္ထမ္းပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့WICA

• ေဆး႐ုံကသင့္အားစမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးသင္မည္မၽွအထိ
ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္းသက္ဆိုင္ရာအာမခံ႐ုံးထံအေၾကာင္း
ၾကားပါလိမ့္မည္။

နစ္နာေၾကးေလၽွာက္ထားဆဲအခ်ိန္
မွာအလုပ္ရွင္ကကၽြန္ေတာ့္ကိုမိ
ခင္နိုင္ငံျပန္ပို႔နိုင္ပါ သလား။
MOMကသင့္အားစကၤာပူနိုင္ငံ

ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈ အသိေပးလႊာ (NOC) လက္ခံရရွိျခင္း
အသစ္! •

သက္ဆိုင္ရာအာမခံ႐ုံးကသင္ရရွိနိုင္မည့္နစ္နာေၾကး
အတြက္ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈအသိေပးလႊာ (NOC) ကို
ထုတ္ေပးပါမည္။

တြင္ရွိေနရန္လိုအပ္ပါကအလု
ပ္ရင
ွ က
္ သင္က
့ မ
ုိ ခ
ိ င္နင
ုိ င
္ ျံ ပန္ပန
႔ုိ င
ုိ ္
ခြင့္မရွိပါ။
သူက သင့္အား အိမ္ျပန္ရန္ ဖိ
အားေပးပါက လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္
ေရး ေကာင္တာမွ အာဏာ

ေတာင္းခံမႈ ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေပးေလ်ာ္ျခင္း

ပိုင္မ်ားအား သ တင္းပို႔ပါ။ သူ
တို႔က သင့္အားMOM ထံ

• NOCအေပၚကန္႔ကြက္ရန္မရွိပါက သင့္အတြက္နစ္
နာေၾကးကို အသိေပးလႊာထုတ္ေပးၿပီး၂၁ရက္အတြင္း
လက္ခံရရွိပါမည္။

လႊဲေျပာင္းေပးပါလိမ့္မည္။

• ကန္႔ကြက္ရန္ရွိပါကMOMအေနျဖင့္ၾကားဝင္ေျဖရွင္း
ေပးၿပီးနစ္နာေၾကးေပးေလ်ာ္ရန္ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္
ထုတ္ေပးပါမည္။
မွတ္ခ်က္ - *သက္ဆိုင္ရာ အာမခံ႐ုံး မရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး ေလၽွာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို MOM က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

WICA ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္က ျပစ္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္မိခဲ့လၽွင္ ဘာျဖစ္နိုင္ပါသလဲ။
MOMကသင့္အားတင္းက်ပ္ေသာအေရးယူမႈျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။
ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ မမွန္မကန္ ေလၽွာက္ထား ေတာင္းခံျခင္း
• ပထမအႀကိမ္ က်ဴးလြန္မႈ - ေငြ
ဒဏ္ $15,000 အထိႏွင့္/သို႔မ
ဟုတ္ေထာင္ဒဏ္ ၁၂လအထိ

• ဒုတိယအႀကိမ္ သို႔မဟုတ္
ထပ္မံ က်ဴးလြန္မႈ - ေငြဒဏ္
$30,000 အထိႏွင့္/သို႔မဟုတ္ေ

တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မမွန္ကန္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားတင္ၿပ ျခင္း
• ပထမအႀကိမ္ က်ဴးလြန္မႈ - ေငြ

• ဒုတိယအႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မံ

ဒဏ္ $5,000 အထိႏွင့္/သို႔မဟု

က်ဴးလြန္မႈ - ေငြဒဏ္ $10,000

တ္ေထာင္ဒဏ္၆လအထိ

အထိႏွင့္/သို႔မဟုတ္ေထာင္ဒဏ္

ထာင္ဒဏ္ ၁၂လအထိ

သင္သည္နိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းျဖစ္ပါကစကၤာပူသို႔ျပန္လာ၍အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

၆လအထိ

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ နစ္နာေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍
ပိုမိုသိရွိလိုပါက

http://www.mom.gov.sg/wic

Ministry of Manpower Services Centre
1500 Bendemeer Road
Singapore 339946
႐ုံးဖြင့္ခ်ိန္
တနလၤာမွ ေသာၾကာထိ - နံနက္၈:၀၀ - ညေန၅:၃၀
(အလွည့္က်တန္းစီလက္မွတ္မ်ားကိုညေန၄နာရီခြဲထိထုတ္ေပးပါမည္)

6438 5122

၂၀၂၁ ဇန္နဝါရီလတြင္ မြမ္းမံျဖည့္စြက္ထားသည္
ဤလမ္းညႊန္တြင္ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ကာလတြင္မွန္ကန္ပါသည္။ ဤ
လမ္းညႊန္ကဝန္ထမ္းမ်ားအားလုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈနစ္နာေၾကးအက္ဥပေဒ၂၀၁၉ (WICA 2019)
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နစ္နာေၾကးအေၾကာင္းအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားရွင္းျပေပးပါသည္။ဤလမ္းညႊန္သည္ ဥေပဒအရ ထုတ္
ထားသည္ မဟုတ္ဘဲ မွီျငမ္းရန္သာ ျဖစ္သည္။ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါကWICA 2019 ကိုသာမွီးျငမ္းကိုး
ကားသင့္ပါသည္။
©၂၀၂၁ စကၤာပူနိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕ (လူ႔စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန)
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