
လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ  
နစ္နာေၾကး

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္



ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ခြင္မွာ 
ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။ 
ဘာလုပ္ရမလဲ။

သင့္ အလုပ္တာဝန္ေၾကာင့္ သင့္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
သို႔မဟုတ္ ေရာဂါေဝဒနာ တစ္စုံတစ္ခု ရရွိ ခံစားခဲ့ရပါက သင့္ 
အလုပ္ရွင္ထံမွ နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံနိုင္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ နစ္နာေၾကး အက္ဥပေဒ 
(WICA) က ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားအတြက္ 
အမႈအခင္း ရင္ဆိုင္ရန္ မလိုဘဲ နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံနိုင္ခြင့္ 
ေပးထားသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမႈ နစ္နာေၾကး 
ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
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ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ နစ္နာေၾကး 
ေတာင္းဆိုနိုင္ပါေသးသလား

(က) ထိုအလုပ္ရွင္အတြက္ အလုပ္ မလုပ္ေတာ့လၽွင္ 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္ ထုတ္ခံခဲ့ရလၽွင္

(ခ) ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရစဥ္ 
မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္လၽွင္

ဟုတ္ကဲ့၊ ရနုိင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္က WICA ရဲ့ အကာအကြယ္ေပးမႈ 
ေအာက္မွာ ရွိပါသလား။

   ရွိပါသည္

• သင္သည္ “ဝန္ေဆာင္မႈ စာခ်ဳပ္တစ္ခု” ေအာက္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လၽွင္

   မရွိပါ

• စကၤာပူ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုခု၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး 
ျဖစ္လၽွင္

• စကၤာပူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စကၤာပူ ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရး 
တပ္ဖြဲ႕၊ ဗဟို မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး ဗ်ဴရိုႏွင့္ စကၤာပူ 
အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတို႔မွ ယူနီေဖာင္းဝတ္ အရာရွိ ျဖစ္လၽွင္

• လုပ္ငန္းရွင္ / အလြတ္တန္း ကန္ထရိုက္ထာ ျဖစ္လၽွင္
• အိမ္အကူ ျဖစ္လၽွင္

ေဆးကုသမႈ ခံယူပါ။ သင့္ အလုပ္ရွင္ထံ အျမန္ဆံုး 
အေၾကာင္းၾကားပါ။
• ၎က လူ႔စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားပါလိမ့္မည္။

သင့္ ေဆးကုသမႈ အေထာက္အထား လက္မွတ္ (MC) 
မူရင္းကုိ အလုပ္ရွင္အား ေပးအပ္ပါ။
• သင့္ နာမက်န္းခြင့္အတြက္ လုပ္ခမ်ားကုိ ေတာင္းခံပါ။

သင့္ ေဆးကုသမႈ ေျပစာ မူရင္းမ်ားကုိ သင့္ အလုပ္ရွင္အား 
ေပးပါ။
• သင္က ဦးစြာ ေပးေခ်ခ့ဲရပါက ၎က သင့္အား 
ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
• သင့္ MC ႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ေျပစာမ်ားကုိ မိတၱဴကူး၍ 
သိမ္းထားပါ။

သင့္ အလုပ္ရွင္က မေတာ္တဆမႈအေၾကာင္းကုိ MOM 
အား အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 
ေမးျမန္းပါ။

WICA သုိ႔မဟုတ္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒအရ 
ေတာင္းဆုိရန္ ေလၽွာက္ထားျခင္း ျပဳမည္ မျပဳမည္ကုိ 
ဆံုးျဖတ္ပါ။
• ေတာင္းဆုိမႈ တစ္ခုသာ ျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ အလုပ္ရွင္က ကၽြန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရမႈအတြက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ MOM  
ကို အေၾကာင္းၾကားရပါသလဲ။
သင့္ အလုပ္ရွင္သည္ သင္ 
ေအာက္ပါတို႔ တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့ပါက 
သင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအတြက္ 
အေၾကာင္းၾကားရပါသည္။
• အနည္းဆုံး 24 နာရီ ေဆး႐ုံတင္ခံရလၽွင္ 

သို႔မဟုတ္
• နာမက်န္းခြင့္ 4 ရက္ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုေသာ 

ျပကၡဒိန္ရက္မ်ား (တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ 
မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ) ခံစားရလၽွင္ သို႔မဟုတ္

• အလုပ္တာဝန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါေဝဒနာ တစ္ခုခု စြကဲပ္ခ့ဲလၽွင္
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MOM သုိ႔ http://www.mom.gov.sg/iReport စာမ်က္ႏွာမွ 
တဆင့္လည္း ကုိယ္တုိင္ အေၾကာင္းၾကားနုိင္ပါသည္

အသုံးဝင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္
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ကၽြန္ေတာ့္ ေဆးကုသမႈစရိတ္မွာ $45,000 ျဖစ္လၽွင္ ပမာဏ အျပည့္အဝ ေတာင္းခံနိုင္ပါသလား။

WICA ေအာက္တြင္ သင္သည္ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးထံ ျပသခဲ့သည္ ဆိုပါက ေအာက္ပါ နစ္နာေၾကး 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။

ဘာကို ပမာဏ ဘယ္ေလာက္အထိ ေတာင္းဆို နိုင္ပါသလဲ။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မေတာ္တဆမႈ 
ျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။ အမ်ားဆုံး

ပမာဏ မည္မၽွအထိ ေတာင္းခံနိုင္ပါသလဲ။

2016	ဇန္နဝါရီ 1 ရက္ေန႔ မတိုင္မီ $30,000

2016 ဇန္နဝါရီ 1 ရက္ႏွင့္ ယင္းေနာက္ပိုင္း $36,000

သင့္အေနျဖင့္ ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အမ်ားဆုံး သတ္မွတ္ပမာဏအထိ သို႔မဟုတ္ 
မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္သည့္ ေန႔ရက္မွ တစ္ႏွစ္အထိ မည္သည္က ဦးစြာက်ေရာက္သည္ ျဖစ္ေစ 
ေတာင္းခံနိုင္သည္။

ဤဥပမာတြင္ သင္သည္ $30,000 + $6,000 = $36,000 အထိသာ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။ အျမင့္ဆုံး ကုန္က်စရိတ္ ေရာက္ရွိသြားၿပီ 
ျဖစ္သျဖင့္ 30 ဇြန္ 2016 တြင္ က်သင့္သည့္ က်န္ရွိေသာ $4,000 ကို ေတာင္းခံနိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ 9 မတ္ 2017 တြင္ က်သင့္ေသာ 
$5,000 သည္လည္း မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္သည့္ ေန႔ရက္မွ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္သြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္းခံ၍ မရနိုင္ေတာ့ပါ။

အမ်ိဳးအစား								-	ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္1

ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈေၾကာင့္ ကုန္က်လိုက္ရသည့္  
ေဆးကုသမႈ စရိတ္မ်ား 

အျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ား ဥပမာ - လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ စရိတ္မ်ား

+

7 ေဖေဖာ္ဝါရီ  
2016

10 မတ္  
2016

30 ဇြန္  
2016

9 မတ္  
2017

သင္ မေတာ္တဆမႈ  
တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္ $30,000

ဟုတ္ကဲ့ ပမာဏ အျပည့္အဝကို 
ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။

ပထမ

ပထမ 
ေဆးကုသမႈ 
က်သင့္ေငြ

$10,000
$6,000 သာ 
ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။

ဒုတိယ

ပထမ 
ေဆးကုသမႈ 
က်သင့္ေငြ

$5,000
ဤပမာဏအတြက္ 
ေတာင္းခံနိုင္ျခင္း မရွိပါ။

တတိယ

ပထမ 
ေဆးကုသမႈ 
က်သင့္ေငြ



မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ားကို ေတာင္းခံနိုင္ပါသလဲ။

သင့္ကို လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ 
ေရာဂါေဝဒနာ ရလၽွင္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ေဆးကုသခြင့္ ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ုံတက္၍ ေဆးကုသခြင့္ကို ဆရာဝန္ တစ္ဦးဦးက 
ထုတ္ေပးခဲ့ပါက နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ား ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ သင္ အလုပ္ခြင့္တြင္ ရွိေနရမည့္ ေန႔ရက္မ်ား 
(အလုပ္ဖြင့္ရက္မ်ား) အတြက္သာ ေတာင္းခံနိုင္ၿပီး နားရက္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ 
ေတာင္းခံ၍ မရပါ။

ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသရေသာ ေအာက္ပါ 
ကာလအတြက္ နာမက်န္းခြင့္

သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ုံတက္ ကုသရေသာ 
ေအာက္ပါ ကာလအတြက္ အခြင့္

သင့္ နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ားကို ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ား အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ပါသည္။

14 ရက္အထိ ရက္ေပါင္း 60 အထိ သင္ လစဥ္ ပ်မ္းမၽွရသည့္ ဝင္ေငြ အျပည့္

15 ရက္ေျမာက္ေန႔မွသည္ မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ခ်ိန္မွ 1 ႏွစ္ၾကာသည္အထိ

61 ရက္ေျမာက္ေန႔မွသည္ မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ခ်ိန္မွ 1 ႏွစ္ၾကာသည္အထိ

သင္ လစဥ္ ပ်မ္းမၽွရသည့္ ဝင္ေငြ၏ 2/3

WICA က သင့္အား ေအာက္ပါ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ 
ေပးထားပါသည္။

ေမးခြန္း 3

ကၽြန္ေတာ့္ အလုပ္ရွင္က ကၽြန္ေတာ့္ နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခေတြနဲ႔ ေဆးကုသစရိတ္ေတြကို  
မေပးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

ပထမဦးစြာ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ အလုပ္ရွင္အား MC ႏွင့္ ေဆးကုသစရိတ္ ေျပစာ မူရင္းမ်ား အားလုံး ေပးအပ္ၿပီးေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ ၎ကိုလည္း ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေမးပါ။ 

သင့္ အလုပ္ရွင္က နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားကုိ ေပးအပ္ျခင္း မရ္ိွပါက http://www.mom.gov.sg/contact-us 
သုိ႔ စာေရးသား ေပးပုိ႔ပါ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စင္တာသုိ႔ သြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကားပါ။

အမ်ိဳးအစား								-	နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ား2

ရက္



 မည္သည္တို႔ကို 
ဖယ္ခ်န္ထားပါသလဲ။

•	 အလုပ္ရွင္၏ CPF ထည့္ဝင္ေပးမႈမ်ား

•	 သင့္ အလုပ္တာဝန္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အပို 
အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ 
ေပးသည့္ ေငြေၾကး (ဥပမာ - 
လမ္းစရိတ္အတြက္ ခြင့္ျပဳေငြ 
သို႔မဟုတ္ ျပန္အမ္းသည့္ေငြ)

တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္း ျဖစ္သြားျခင္း (PI) သို႔မဟုတ္ ေသဆုံးျခင္းအတြက္ ထိုသို႔ ေပးေလ်ာ္ရမည္။

တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္း  
ျဖစ္သြားျခင္း - ထိခုိက္ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 
ေရာဂါေဝဒနာ ရမႈက ဝန္ထမ္း 
တစ္ဦး၏ အလုပ္လုပ္ကုိင္နုိင္စြမ္းကုိ 
တစ္သက္တာလံုး ထိခုိက္ဆံုးရႈးံေစျခင္း

ဝန္ထမ္းအား ေပးရမည့္ ပမာဏ
= [ဝန္ထမ္း၏ ပ်မ္းမၽွ လစဥ္ ဝင္ေငြ]  
x [အသက္ဆိုင္ရာ ေျမႇာက္ေဖာ္ကိန္း]  
x [တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္း ျဖစ္မႈ %]1

*နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည္

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မေတာ္တဆမႈ 
ျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။

နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား*

အနည္းဆုံး အမ်ားဆုံး

1 ဇန္နဝါရီ 2016 မတိုင္မီ [$73,000 x တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္း 
ျဖစ္သြားျခင္း %]

[$218,000	x တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္း 
ျဖစ္သြားျခင္း %]

1 ဇန္နဝါရီ 2016 ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း [$88,000	x	တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္း 
ျဖစ္သြားျခင္း %]

[$262,000	x	တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္း 
ျဖစ္သြားျခင္း %]

မွတ္ခ်က္ -
1%	တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ % (တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္း ျဖစ္သြားျခင္း %) သည္ ဝန္ထမ္း၏ ခံစားရသည့္ အေျခအေန 
သက္သာသြားၿပီးေနာက္ ဆရာဝန္၏ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္မႈကို အေျခခံသည္။

ပ်မ္းမၽွ လစဥ္ ဝင္ေငြ (AME) ကို ဘယ္လို  
တြက္ခ်က္ရပါမလဲ။

12 လ

ဝင္ေငြ + အခ်ိန္ပို လုပ္ခ + စားေသာက္စရိတ္  
+ ဆုေၾကးႏွင့္ မေတာ္တဆမႈ မျဖစ္မီ 12 လအတြင္းက အလုပ္တာဝန္အတြက္  

ေပးခဲ့သည့္ အျခား ခြင့္ျပဳေငြမ်ား အားလုံး

သင့္ AME ကို တြက္ခ်က္ရန ္www.mom.gov.sg/

calculate-ame ကို မွ ီျငမ္း ကိုးကားနိုင္ပါသည္။

အသုံးဝင္ေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္

အမ်ိဳးအစား								-	တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ေပးေလ်ာ္ျခင္း3



ေသဆံုးျခင္း - ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈက 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား အသက္ 
ေသဆံုးေစျခင္း

ကြယ္လြန္သူ ဝန္ထမ္း၏ မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
မွီခိုသူမ်ားအား ေပးရမည့္ ပမာဏ
= [ဝန္ထမ္း၏ AME] x [အသက္ဆိုင္ရာ 
ေျမႇာက္ေဖာ္ကိန္း]

*နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည္

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မေတာ္တဆမႈ 
ျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။ 

နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား*

အနည္းဆုံး အမ်ားဆုံး

1 ဇန္နဝါရီ 2016 မတိုင္မီ $57,000 $170,000

1 ဇန္နဝါရီ 2016 ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း $69,000 $204,000

ေမးခြန္း 4

ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ လိုအပ္ပါသလား။

•	 နစ္နာေၾကး ပမာဏသည္ ပုံေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္မႈကို အေျခခံသျဖင့္ နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံနိုင္ေရးအတြက္ သင့္ကို ကူညီရန္ 
ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ မလိုအပ္ပါ။

•	 နစ္နာေၾကး ေလၽွာက္ထားရာတြင္ သင့္ကို အခမဲ့ ကူညီေပးနိုင္သည့္ စကားျပန္မ်ား MOM တြင္ ရွိပါသည္။
•	 ယင္း စကားျပန္မ်ားသည္ ဘဂၤလီ၊ တမီး၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ မေလး ဘာသာစကားမ်ား ေျပာနိုင္ၾကပါသည္။

ေမးခြန္း 5

MOM က ညႊန္ၾကားထားတဲ့ နစ္နာေၾကးကို ကၽြန္ေတာ့္ အလုပ္ရွင္က မေပးဘူးဆိုရင္ ဘာ ျဖစ္နိုင္ပါသလဲ။

သင့္ အလုပ္ရွင္သည္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိၿပီး 21 ရက္အတြင္း သင့္ကို ေပးရပါမည္။ မေပးပါက ၎ကို ညႊန္ၾကားခ်က္အား လိုက္နာရန္ 
ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံရပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းက သင္ နစ္နာေၾကး ရလိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္း 
မဟုတ္ပါ။

အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေအာက္ပါ လိပ္စာရွိ အစိုးရ တရား႐ုံးမ်ားမွ ဘီလစ္စာေရးႀကီး ဌာနတြင္ သင္ကိုယ္တိုင္ 
အတည္ျပဳေပးရပါမည္။ 1	Havelock	Square,	Singapore	059724။ သင့္ အေနျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦးကို ဆက္သြယ္ 
အကူအညီ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။



ေမးခြန္း 6

ကၽြန္ေတာ္က နိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္း 
တစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ WICA 
ေလၽွာက္လႊာကို စစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း 
အလုပ္ရွင္က ကၽြန္ေတာ္ကို မိခင္နိုင္ငံ 
ျပန္ပို႔နိုင္ပါသလား။

MOM က သင့္အား စကၤာပူနိုင္ငံအတြင္း 
ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ အလုပ္ရွင္က 
သင့္ကို မိခင္နိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခြင့္ မရွိပါ။

သင့္ကို မိခင္နိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ ၎က 
ဖိအား ေပးပါက လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 
ဂိတ္မ်ားရွိ အာဏာပိုင္မ်ားအား 
တိုင္ၾကားပါ။ ၎တို႔က သင့္အား MOM 
သို႔ အေၾကာင္းၾကား ေပးပါလိမ့္မည္။

WICA နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံလႊာ တင္ခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လို လုပ္ရပါမလဲ။

ေဆးဘက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမႈ ခံယူျခင္း

• ေဆးစစ္ရန္ ခ်ိန္းဆုိမႈ အားလံုးအတြက္ သြားေရာက္ေပးပါ။
• ေဆး႐ံုး/ေဆးခန္း ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
•	 ေဆး႐ံုက သင့္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး သင္၏ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ 

ပမာဏ (သင့္ တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ %) ကုိ MOM သုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားပါလိမ့္မည္။

ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္ အသိေပးလႊာ လက္ခံရရွိျခင္း

• သင့္ထံသုိ႔ႏွင့္ သင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အာမခံ႐ုံး တုိ႔ထံ 
ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္ အသိေပးလႊာကို ေပးပို႔ပါမည္။

ေတာင္းဆိုမႈ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ေပးေလ်ာ္ျခင္း

•	 MOM ၏ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္သူ မရိွပါက သင့္ အလုပ္ရွင္ 
သုိ႔မဟုတ္ အာမခံ႐ံုးက အသိေပးလႊာ ရရိွခ်ိန္မွ 21 ရက္အတြင္း သင့္ကုိ 
ေပးေလ်ာ္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ အလုပ္ရွင္ အေနျဖင့္ သင္ရမည့္ နစ္နာေၾကးမွ 
(ဥပမာ - ေဆးကုသစရိတ္မ်ားႏွင့္ နာမက်န္းခြင့္ လုပ္ခမ်ားအတြက္) ေငြေၾကး 
ျဖတ္ေတာက္ ယူခြင့္မရိွပါ။

•	 ကန္႔ကြက္သူ ရိွခ့ဲပါက MOM အေနျဖင့္ ယင္းကုိ ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေပးမည္ 
ျဖစ္ၿပီး နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ရန္ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ေပးပါမည္။

MOM က သင့္အား တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

သင္သည္ နိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္း ျဖစ္ပါက သင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ (work	permit) ကို ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းၿပီး စကၤာပူနိုင္ငံသို႔ ျပန္လာ၍ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ထို႔ျပင္ အျခား ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း ရွပိါေသးသည္။

မမွန္မကန္ ေလၽွာက္ထား ေတာင္းဆိုခဲ့ပါက အရာရွိမ်ားအား လိမ္လည္ ေျပာဆိုခဲ့ပါက

• $15,000	အထိ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္
•	 12 လအထိ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး

•	 $5,000	အထိ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္
•	 6 လအထိ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး

သင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ 
နစ္နာေၾကး ေလၽွာက္ထားမႈ 
အေျခအေနကို 
SMS အသုံးျပဳ၍ 
စစ္ေဆးနိုင္သည္ကို သင္ 
သိပါသလား။
CS<space>ေလၽွာက္လႊာ
ရည္ညႊန္းအမွတ္ ဟူ၍ 
‘96175993’သို႔ စာတို ေပးပို႔ပါ
ဥပမာ CS W-2014010001

အသုံးဝင္ေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္

WICA ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္က ခ်ိဳ းေဖာက္မႈ တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ခ့ဲပါက ဘာျဖစ္နုိင္ပါသလဲ။

နစ္နာေၾကး  
ေတာင္းခံမႈမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္	ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ	
နစ္နာေၾကး	ေတာင္းခံသည့္	

ေလၽွာက္လႊာ

လုပ္ငန္းခြင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ 
နစ္နာေၾကး အက္ဥပေဒ 

ေအာက္တြင္

အတည္ျပဳျခင္း

သင့္ နစ္နာေၾကးကို ေလၽွာက္ထား ေတာင္းဆိုျခင္း
• သင္ ေလၽွာက္ထား ေတာင္းဆိုလိုပါက MOM သို႔ 

အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

• ကၽြန္ုပ္တို႔က သင့္ထံ ေလၽွာက္လႊာ ေပးပို႔ပါမည္။

• သင့္အေနျဖင့္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ 
ၾကာသြားၿပီးလၽွင္ နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံရနုိင္ေတာ့မည္ 
မဟုတ္ပါ။



WICA ေတာင္းခံမႈ ေလၽွာက္ထားရန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ နစ္နာေၾကးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပိုမို သိရွိေလ့လာနိုင္ရန္ အကူအညီ လိုအပ္ပါသလား။

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

 
Ministry	of	Manpower	Services	Centre	

1500	Bendemeer	Road	

Singapore	339946

႐ုံးဖြင့္ခ်ိန္ -
တနလၤာမွ ေသာၾကာ၊ နံနက္ 8 နာရီမွ ညေန 5 နာရီခြဲအထိ
(အလွည့္က် တန္းစီ အမွတ္စဥ္မ်ားကို ညေန 4 နာရီခြဲထိ ထုတ္ေပးပါမည္)

6438	5122

2017 ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တည္းျဖတ္မြမ္းမံထားသည္
ဤလမ္းညႊန္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ ကာလတြင္ မွန္ကန္ပါသည္။ လမ္းညႊန္က ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ နစ္နာေၾကး (WIC) အေၾကာင္း အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းျပေပးပါသည္။ ယင္းက WIC	Act	

ေအာက္တြင္ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳံး ရွင္းျပေပးပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤစာအုပ္ငယ္သည္ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရပ္တည္နိုင္မႈ မရွိပါ။ မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိပါက WIC	Act ကိုသာ မွီးျငမ္းကုိးကားသင့္ပါသည္။
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