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အသပိ ေးချက-် ဤပ ေါ်လစီ အသပိ ေးချက်ကိို အင်္ဂလိပ်၊ ဘဟာဆာ အငဒ်ိိုန ီးရ ာီး၊ ဘင်္ဂ ါလ ၊ မမနမ်ာ၊ တရိုတ်န င  ်တမ ီးလ် 

ဘာသာစကာီးမျာီးမြင  ်ရနိိုငပ်ါသည။် အင်္ဂလိပ်ဗာီးရ ငီ်းန င  ်၎ငီ်း၏ အမ ာီးသသာ ဘာသာမပနဆ်ိိုမှုမျာီးကကာီးတွင ်ကွွဲမပာီးမ ာီးနာီး ျက် 

သိို  မဟိုတ် သရ ှေ့သနာက်မည ညွတ်မှု တစ်စ ိုတစ်ရာရ ိပါက အင်္ဂလိပ်ဗာီးရ ငီ်းကိိုသာ အမမွဲတမ်ီး အတညယ်ူပါမည။် 

 

အခမ ဲ့ ရက ်30 Dash Protect 

(Singtel Dash Remit အသ  ေးပ ြုသမူျ ေးအတကွ ်တစက်ိ ယပ်ရ 

မပတ ်တဆထခိိ ကမ်ှု) 
 

အ မခ ထ ေးရ ိသ၏ူ ကျွန်  ်တိ ဲ့ထ  အာမ  သကကီးသပီးသငကွိို ထည စ်ဉီးစာီးမပ ီး ထိုတ်မပနထ်ာီးသသာ ဤမဝူါဒ စာရွက်စာတမ်ီး 

သိို  မဟိုတ် သထာက်   ျက်ပါ စညီ်းမျဉီးမျာီး၊ ခ ငီ်း ျက်မျာီးန င  ် အသမ အသနမျာီးအရ၊ ပ ေါ်လစီက လအတွငီ်း သငသ်ည ်

မပတ ်တဆထခိိ က်မှုသကကာင  ် ထခိိ ကဒ်ဏ်ရ    စာီးရပါက သအာက်သြာ်မပပါ ဆ ိုီးရှု  ီးမှုအတွက် ကျွန်  ်တိ ဲ့က 

နစ်နာသကကီးသပီးပါမည။် 

 

အ မခ ထ ေးရ ိသသူည ်ဤအိုပ်စို ပ ေါ်လစီသအာက်ရ ိ အကျိ ီး  စာီး ွင မ်ျာီးကိို- 

- အ မခ ထ ေးရ ိသကူ အဆိိုမပ ထာီးသည  ်သရွီး ျယ်ထာီးသသာ အသ ိုီးမပ သူမျာီး (‘သင’်) ထ  အ မွဲ  သပီးအပ်ရန၊် 

- အ မခ ထ ေးရ ိသနူ  င  ်ကျွန်  ်တိ ဲ့၏ ပီူးတွွဲဆ ိုီးမြတ် ျက် ျမပ ီးသနာက် သမပာငီ်းလွဲနိိုငသ်ကကာငီ်း သိို  မဟိုတ် ရပ်ဆိိုငီ်းနိိုငသ်ကကာငီ်းကိို 

သသဘာတူပါသည။် 

 

 အကျိြုေးခ စ ေးခွငဲ့မ်ျ ေး  

 

အ ိ ငေ်း 1 – ပသဆ  ေးမှု သိ ဲ့မဟ တ ်အပ ီေးတိ င ်မသန်စွမ်ေးမှု 

 

ပသဆ  ေးမှုအတကွ် 

ပ ေါ်လစီက လအတွငီ်း မပတ ်တဆထခိိ ကမ်ှု၏ ရလဒအ်မြစ် ထခိိ က်ဒဏ်ရ ကိို သငက်က  သတွှေ့ရမပ ီး ၎ငီ်းက 

မပတ ်တဆမှုမြစ်သည ရ်က်မ  ရက်သပါငီ်း 30 အတွငီ်း သင်ဲ့ကိ  သသဆ ိုီးမှု မြစ်သစပါက၊ အာမ  ထာီးသသာ သငစွိုစိုသပါငီ်း၏ 100% 

လ ိုီးကိို ကျွန်  ်တိ ဲ့ သပီးသဆာငပ်ါမည။် 

 

အပ ီေးတိ င ်မသန်စွမ်ေးမှုအတကွ် 

ပ ေါ်လစီက လအတွငီ်း မပတ ်တဆထခိိ ကမ်ှု၏ ရလဒအ်မြစ် ထခိိ ကဒ်ဏ်ရ ကိို သငက်က  သတွှေ့ရမပ ီး ၎ငီ်းက 

မပတ ်တဆမှုမြစ်သည ရ်က်မ  ရက်သပါငီ်း 30 အတွငီ်း အပ ီေးတိ င ်မသန်စွမ်ေးမှု မြစ်သစပါက၊ အာမ  ထာီးသသာ သငလွ ိုီးသငရွငီ်း 

အ မခ ထ ေးရ ိသ၏ူ အမည-် SingCash Pte Ltd  

အ မခ ထ ေးသ ူလ(ူမျ ေး)- သကကညာ ျက်အရ အာမ  ထာီးရ ိသူအမြစ် အဆိိုမပ ထာီးသည  ်အြွွဲှေ့ဝငတ်စ်ဦီး ျငီ်း 
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စိုစိုသပါငီ်း၏ ရာ ိိုငန်ှုနီ်းတစ် ိုကိို ကျွန်  ်တိ ဲ့ သပီးသဆာငပ်ါမည။် ကျွန်  ်တိ ဲ့ သပီးသဆာငမ်ည  ် ရာ ိိုငန်ှုနီ်းကိို သအာက်ပါ 

အကျိ ီး  စာီး ွင မ်ျာီး ဇယာီးတွင ်မပသထာီးသည။် 

 

အ မခ ထ ေးပသ  ပငလွ  ေးပငရွငေ်း စ စ ပ ေါငေ်း- S$5,000 (စငက်ာပူသဒေါ်လာ ငါီးသထာငသ်ာ) 

 

အကျိြုေးခ စ ေးခွငဲ့မ်ျ ေး ဇယ ေး 

အပ ီေးတိ င ်မသန်စွမ်ေးမှု (ဆရ ဝန်က ပထ ကခ် ထ ေးသညဲ့်အတိ ငေ်း) 

အ မခ ထ ေးပသ ပငွ

လ  ေးပငရွငေ်းစ စ ပ ေါငေ်း

၏ % 

1. အ မခ ထ ေးသအူာီး သအာက်ပါတိို   မလိုပ်သဆာငန်ိိုငသ်စသည  ်အလ ိုီးစ ို မသနစ်ွမ်ီးမှု- 

o အနညီ်းဆ ိုီး 12 လကကာ ဆက်တိိုက်ကာလတစ် ိုအထ ိ အလိုပ်၊ 

သက်သမီွးမှုအလိုပ် သိို  မဟိုတ ်အလိုပ်အကိိုင ်တစ် ို ို လိုပ်ကိိုငမ် ငီ်း 

o လိုပ်အာီး မျာီး၊ သပီးသင ွသိို  မဟိုတ် ဆိုသင ွအမမွဲ ရ ာသြွမ ငီ်း သိို  မဟိုတ် ရရ ိမ ငီ်း 

100% 

2. လက်သကာက်ဝတ် သိို  မဟိုတ ် ဒီူးသနရာ သိို  မဟိုတ် ယငီ်းအထက်တွင ်

သမ လက်အင်္ဂ ါတစ် ို သိို  မဟိုတ ်န စ် ို အလ ိုီးစ ိုန င  ်အမပ ီးတိိုင ်ဆ ိုီးရှု  ီးမှု 

100% 

3. မျက်လ ိုီး တစ်လ ိုီး သိို  မဟိုတ် န စ်လ ိုီးစလ ိုီး၌ အလ ိုီးစ ို အမပ ီးတိိုင ်အမမငအ်ာရ ို ဆ ိုီးရှု  ီးမှု 100% 

4. သမ လက်အင်္ဂ ါတစ် ို အလ ိုီးစ ိုန င  ်အမပ ီးတိိုင ်ဆ ိုီးရှု  ီးမှုအမပင ်မျက်လ ိုီးတစ်လ ိုီး အလ ိုီးစ ို 

ဆ ိုီးရှု  ီးမှု 

100% 

5. စကာီးသမပာနိိုငစ်ွမ်ီးန င  ်နာီးန စ်ြက်လ ိုီးမ  ကကာီးသနိိိုငစ်ွမ်ီး အမပ ီးတိိုင ်ဆ ိုီးရှု  ီးသွာီးမ ငီ်း 100% 

 

ကျွန်  ်တိ ဲ့က ပ ေါ်လစီက လအတွငီ်း ယ ိုအပိိုငီ်းသအာက်တွင ် သပီးသဆာငမ်ည  ် အမျာီးဆ ိုီးမ ာ အာမ  ထာီးသသာ သငလွ ိုီးသငရွငီ်း 

စိုစိုသပါငီ်းပမာဏ S$5,000 မြစ်ပါမည။် 

 

အမပ ီးတိိုင ် မသနစ်မ်ွီးမှု 1 မ  5 တစ် ို ိုအတွက် နစ်နာသကကီးတစ် ို ိုကိို ကျွန်  ်တိ ဲ့ သပီးထာီးမပ ီးသနာက် သငသ်သဆ ိုီးပါက၊ 

သသဆ ိုီးမှုအတွက် နစ်နာသကကီး တစ်စ ိုတစ်ရာကိို ကျွန်  ်တိ ဲ့ သပီးမည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

အ ိ ငေ်း 2 – ပဆေးရ  တကပ် ီေးပန က် ပနပ န်ပက ငေ်းမွန်ပရေး အကျိြုေးခ စ ေးခွငဲ့ ်

 

သငသ်ည ်ပ ေါ်လစီက လအတွငီ်း မပတ ်တဆမှု၏ ရလဒတ်စ် ိုအမြစ် ထခိိ ကဒ်ဏ်ရ သကကာင  ်အတွငီ်းလူနာအမြစ် ပဆေးရ  တွင ်

အနညီ်းဆ ိုီး 48 နာရ ကကာ တက်သရာက်ရမည်ဆိိုပါက သငသွာီး အကျိ ီး  စာီး ွင  ်S$100 ကျွန်  ်တိ ဲ့ သပီးသဆာငပ်ါမည။်  

 

မပတ ်တဆမြစ်သည  ်ရက်သနာက်ပိိုငီ်း  ိုန စ်ရက်အတွငီ်း သင ်ပဆေးရ  တကရ်မပ ီး ဆရ ဝန်က  သဆီးရ ိုတက်ရနမ် ာ သဆီးပညာအရ 

လိိုအပ်သညဟ်ို အတညမ်ပ လျှငသ်ာ ဤသထာက်ပ  သကကီးကိို ကျွန်  ်တိ ဲ့ သပီးသဆာငပ်ါမည။်  

 

အဆိိုပါ ထ ိိိုက်မှု သိို  မဟိုတ် ဆက်စပ်အသကကာငီ်းတရာီးသကကာင  ် သ ီးသန   ် ပဆေးရ  တက်ရမှုမျာီးကိို အတွငီ်းလူနာမဟိုတ်သသာ 

အနညီ်းဆ ိုီး ရက်သပါငီ်း 60 ဆက်တိိုက်မြင  ်သ ီးသန   ်ွွဲမထာီးသသရွှေ့ အဆိိုပါ ထခိိ က်ဒဏ်ရ အတွက် ထည သ်ွငီ်းစဉီးစာီးပါမည။် 

 

  အပထပွထပွရ ဂေါပဝဒန မျ ေး  

 

1. သတမ် တခ်ျကပ် ညဲ့မီ်မှု 

အကျ  ီးဝငမ်ှု သလျှာက်ထာီးရန ်သငသ်ည်- 
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 စငက်ာပူနိိုငင် သာီး၊ စငက်ာပတူွင ် အမပ ီးတိိုင ် သနထိိုငသ်ူ သိို  မဟိုတ် အလိုပ် လိုပ်ကိိုင ်ွင ၊် အလိုပ်ပါမစ်၊ ကာလရ ည ်

လညပ်တ် ွင  ် သိို  မဟိုတ် သကျာငီ်းသန ွင က်ွဲ သိို   တရာီးဝင ် စငက်ာပ ူ အသိအမ တ်မပ လက်မ တ် စာရွက်ကိို 

ကိိုငသ်ဆာငထ်ာီးမပ ီး ပ ေါ်လစီက လအတွငီ်း စငက်ာပတူွင ်သနထိိုငသ်ည သ်ူမျာီး မြစ်ရမည၊် 

 ပ ေါ်လစီက လ၏ စတငရ်ကတ်ွင ်အသက် 16 န စ်န င  ်85 န စ်ကကာီး မြစ်ရမည၊် 

 အကျ  ီးဝငသ်သာ Singtel Dash Remit Account န င  ်Dash Balance Account တစ် ို ရ ိရမည။် 

 

2. စီရငဆ်  ေးပြတပ်ခငေ်း 

ပ ေါ်လစီမ  မြစ်သပေါ်လာသသာ သိို  မဟိုတ် ယငီ်းန င ပ်တ်သက်သသာ အမငငီ်းပာွီးမှုမ နသ်မျှကိို Financial Industry Disputes 

Resolution Centre Ltd (FIDReC) ထ  ရညည်ွှနီ်းသပီးရမည။်  

 

အမငငီ်းပာွီးမှုကိို FIDReC မတိိုင ်င ် ယူသဆာငလ်ာပါက သိို  မဟိုတ် ၎ငီ်းမြင  ် မသမြရ ငီ်းနိိုငပ်ါက၊ ယငီ်းအ ျိနတ်ွင ်

အကျ  ီးဝငသ်သာ စငက်ာပ ူ နိိုငင် တကာ စ ရငဆ် ိုီးမြတ်မ ငီ်း စငတ်ာ (SIAC စညီ်းမျဉီးမျာီး) ၏ စ ရငဆ် ိုီးမြတ်မ ငီ်း 

စညီ်းမျဉီးမျာီးန င အ်ည  စငက်ာပူတွင ်စ ရငဆ် ိုီးမြတ်မ ငီ်းမြင  ်စာရငီ်းရ ငီ်းသွာီးပါမည။် 

 

စ ရငဆ် ိုီးမြတ်မ ငီ်းကိို စငက်ာပနူိိုငင် ရ ိ   ိုသမာဓိလူကက ီးမငီ်းသ ိုီးဦီးက အင်္ဂလိပ်ဘာသာမြင  ်သဆာငရွ်က်သွာီးပါမည။် 

 

3. အြွ ွဲ့လိ က်ပ ေါ်လစီ ြျက်သမ်ိေးပခငေ်း 

ကျွန်  ်တိ ဲ့ သိို  မဟိုတ ် အ မခ ထ ေးရ ိသသူည ် စာမြင က်ကိ တငအ်သသိပီး၍ ရက် သ ိုီးဆယ် (30) အ ျိနသ်ပီးမ ငီ်းမြင  ်

ဤပ ေါ်လစီကိို ပယ်ြျက်နိိုငပ်ါသည။် ကျွန်  ်တိ ဲ့ သိို  မဟိုတ် အ မခ ထ ေးရ ိသ၏ူ ဤအြွွဲှေ့လိိုက် သပေါ်လစ  ြျက်သမ်ိီးမှုသည ်

ြျက်သမ်ိီးမှုရက်မတိိုင ်င ် မြစ်သပေါ်လာသည်  သတာငီ်း  မှုတစ် ို ိုအတွက် ထ ိိိုက်နစ်နာမှုမရ ိသစဘွဲ မြစ်ရမည။် 

ြျက်သမ်ိီးရက်သည ် ပ ေါ်လစီက လ မမပ ီးဆ ိုီး င ် မြစ်ပါက၊ သငဲ့အ်တွက် အာမ  အကျ  ီးဝငမ်ှုသည ် ပ ေါ်လစီက လ 

သက်တမ်ီးကိုနဆ် ိုီးရက်တွင ်ကိုနဆ် ိုီးပါမည။် 

 

4. အ မခ အကျ ြုေးဝငမ်ှု ြျကသ်မ်ိေးပခငေ်း 

ကျွန်  ်တိ ဲ့ သိို  မဟိုတ် သငသ်ည ်စာမြင  ်ရက် (30) သ ိုီးဆယ် ကကိ တငသ်ပီးမ ငီ်းမြင  ်ဤ မူဝေါဒသအာက်ရ ိ အာမ   အကျ  ီးဝငမ်ှုကိို 

ြျက်သမ်ိီးနိိုငပ်ါသည။် ကျွန်  ်တိ ဲ့ သိို  မဟိုတ် သင၏် အာမ  အကျ  ီးဝငမ်ှု ြျက်သိမ်ီးမ ငီ်းသည ် ြျက်သမ်ိီးရက်မတိိုင ်င ်

မြစ်သပေါ်လာသသာ သတာငီ်း  မှု မ နသ်မျှအတွက် ထိ ိိုက်နစ်နာမှုတစ်စ ိုတစ်ရာ မရ ိဘွဲ မြစ်ရမညမ်ြစ်မပ ီး မပနသ်ပီးအပ်ထာီးသသာ 

အာမ  သကကီး မရ ိရပါ။ 

 

5. သပ  တစူ ချြု ်မျ ေး (ပ င ်အြွ ွဲ့မျ ေး၏ အခွငဲ့အ်ပရေးမျ ေး) အကဥ် ပဒ  

သပေါ်လစ  အသမ အသနမျာီးကိို ဤ အ မခ ထ ေးသ၊ူ ကျွန်  ်တိ ဲ့ သိို  မဟိုတ် အ မခ ထ ေးသမူဟိုတ်သည  ် အမ ာီးမညသ်ူကမျှ 

မမပဠာနီ်းနိိုငပ်ါ။  

 

6. ပ ေါ်လစီကိ  ထ ေးရ ိပခငေ်း 

သငန်  င  ် အ မခ ထ ေးသ ူ သည ် စညီ်းမျဉီးသတ်မ တ် ျက်အာီးလ ိုီးကိို လိိုက်နာမ သာကျွန်  ်တိ ဲ့က ပ ေါ်လစီအရ 

တာဝန ် သွာီးပါမည။် 

 

7. အဓိ ပေါယပ်က ကပ်ခငေ်း 

ဤပ ေါ်လစီန င  ် ထိုတ်မပနထ်ာီးသသာ အမ ာီး မပငဆ်င ်ျက် သိို  မဟိုတ် သထာက်   ျက်ကိို အတူတကွ ြတ်ရှုရမည။် 

ဤသပေါ်လစ  စာရွက်စာတမ်ီးတွင ် သ ီးမ ာီး အဓိပပါယ်ရ ိသည  ် စကာီးလ ိုီး သိို  မဟိုတ် အသ ိုီးအနှုနီ်းမ နသ်မျှသည် 
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သထာက်   ျက်တွင ်တူည သသာ အနက်အဓိပပါယ်ရ ိပါသည။် 

 

8. အ  ်ချြု ်ပနပသ  ဥ ပဒ 

ဤမူဝေါဒကိို စငက်ာပနူိိုငင် ၏ ဥပသဒမျာီးန င အ်ည  လွှမ်ီးမိိုီးမပ ီး အဓိပပါယ်သကာက်ပါမည။် 

 

9. သတပိ ေးချကန် ငဲ့ ်ပ ငဆ်ငမ်ှုမျ ေး 

ကျွန်  ်တိ ဲ့ထ  သပီးအပ်ထာီးသသာ သတိသပီး ျက်အာီးလ ိုီးကိို စာမြင သ်ရီးသာီးထာီးရမည။် ပ ေါ်လစီကိို ကျွန်  ်တိ ဲ့၏ 

တရာီးဝင ်ွင မ်ပ  ျက်ရ အရာရ ိက လက်မ တ်ထိိုီး သိို  မဟိုတ် အမည်အတိိုသကာက်သရီးထာီးမ သာ သပေါ်လစ ပါ မပငဆ်ငမ်ှု 

သိို  မဟိုတ ်မြည စ်ကွ်မှုမ နသ်မျှက အကျ  ီးဝငပ်ါမည။် 

 

ကျွန်  ်တိ ဲ့သည ်အာမ  ထာီးရ ိသူ၏ သသဘာတူည  ျက်မြင  ်ဤသပေါ်လစ ကိို မပငဆ်ငမ်ှုမျာီး မပ လိုပ်နိိုငပ်ါသည။် သပေါ်လစ ၏ 

မပငဆ်ငမ်ှုကိို သင၏် အကျ  ီးဝငက်ာလအတွငီ်း  ျမ တ်ပါက၊ သင၏် လက်ရ ိ အကျ  ီးဝငမ်ှုအသပေါ် သက်သရာက်မည ်

မဟိုတ်ပါ။ 

 

10. အချကအ်လကအ်မ  ေးန ငဲ့ ်လမ်ိလညမ်ှု 

ပ ေါ်လစီန င  ် ပတ်သက်မပ ီး သငသ်ြာ်မပထာီးသသာ အ ျက်အလက်တစ် ို ိုက မမ နက်န၊် မတိကျ သိို  မဟိုတ် မမပည ်စ ိုပါက 

သိို  မဟိုတ ်ပ ေါ်လစီသအာက်တွင ်သတာငီ်း  မှုမ နသ်မျှသည ်တစ်နညီ်းနညီ်းမြင  ်မမ နမ်ကနမ်ြစ်သနပါက၊ ပ ေါ်လစီသအာက်တွင ်

သင၏် အကျ  ီးဝငမ်ှုက တရာီးမဝင ် (မရ ိြူီးသကွဲ သိို   မ တ်ယူထာီး) ဟို သကကညာမညမ်ြစ်မပ ီး အကျ  ီးဝငမ်ှုသည ်အာမ  သကကီး 

မပနမ်သပီးဘွဲ  ျက် ျငီ်း အဆ ိုီးသတ်ပါမည။် 

 

11. ပတ ငေ်းခ ပငမွျ ေး ပ ေးပဆ ငပ်ခငေ်း 

ပ ေါ်လစီသအာက်ရ ိ သတာငီ်း  မှု သပီးသငအွာီးလ ိုီး (အပိိုငီ်း 1 သအာက်ရ ိ သသဆ ိုီးမှုမ လွွဲ၍) ကိို သငဲ့ထ်  ကျွန်  ်တိ ဲ့ 

သပီးသဆာငသ်ွာီးပါမည။် သငသ်သဆ ိုီးမှု မြစ်ရပ်တွင၊် သတာငီ်း  မှု သပီးသငကွိို အ မခ ထ ေးရ ိသထူ  သပီးသဆာငသ်ွာီးပါမည။် 

ပ ေါ်လစီသအာက်တွင ် ကျွန်  ်တိ ဲ့သပီးသည်  သတာငီ်း  မှုသပီးသငမွ နသ်မျှအတွက် သင ် (သိို  မဟိုတ် သငဲ့က်ိိုယ်စာီး 

မပ မသူနသူတိိုငီ်း) က ကျွန်  ်တိ ဲ့ထ  သပီးအပ်သည  ်သမပစာမ နသ်မျှသည ်ကျွန်  ်တိ ဲ့က သတာငီ်း  မှုန င  ်ဆက်စပ်မပ ီး ကျွန်  ်တိ ဲ့၏ 

အမပည အ်ဝ တာဝနယ်ူမှု ရ ိ ွဲ သကကာငီ်း သက်သသ မြစ်ပါမည။်  

 

12. အကျ ြုေးဝငမ်ှုအ ွ ေး 

သငဲ့တ်ငွ ် ဤပ ေါ်လစီအရ အကျ  ီးဝငမ်ှု တစ် ိုအထက် ပိို၍ ရ ိပါက ကျွန်  ်တိ ဲ့သည ် ပထမဆ ိုီးထိုတ်မပနသ်ည  ်

ပ ေါ်လစီသအာက်ရ ိ ကန  သ်တ် ျက်အထသိာ သပီးသဆာငပ်ါမည။် 

 

13. ကျိြုေးပ က ငေ်းဆပီလျ ်ပသ  ကကြိုတငက် ကယွမ်ှုမျ ေး 

သငသ်ည ် မပတ ်တဆမှု သိို  မဟိုတ် ထခိိ က်ဒဏ်ရ တစ် ို ိုကိို ကကိ တငတ်ာီးဆ ီးရန ် ကျိ ီးသကကာငီ်းဆ သလျာ်သသာ 

ကကိ တငက်ာကွယ်မှုအာီးလ ိုီး မပ လိုပ်ရမည။် 

 

14. သက်တမ်ေးတိ ေးမှု 

ကျွန်  ်တိ ဲ့သည ်သက်တမ်ီးတိိုီးမှု အသသိပီး ျက်မ နသ်မျှကိို သပီးပိို  ရန ်သိို  မဟိုတ် ပ ေါ်လစီကိို သက်တမ်ီးတိိုီးရန ်ဥပသဒအရ 

မမြစ်မသနလိုပ်ရန ်တာဝနမ်ရ ိပါ။ 

 

15. နယနိ်မိတက်န ဲ့်သတခ်ျက ်
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ဤမူဝေါဒသည ်စငက်ာပူနိိုငင် တွငီ်း မြစ်သပေါ်လာသည  ်ထ ိိိုက်ဒဏရ်ာအတွက်သာ သင အ်တွက် အကျ  ီးဝငပ်ါမည။် 

 

 ပတ ငေ်းခ မှု သတမ် တခ်ျကမ်ျ ေး  

 

1. ပတ ငေ်းခ မှု လကလ်ွှတလ်ိ ကပ်ခငေ်း 

ကျွန်  ်တိ ဲ့သည ် အကျ  ီးဝငမ်ှုသအာက်ရ ိ သတာငီ်း  မှုမ နသ်မျှကိို မငငီ်းပယ်မပ ီး ကိစစရပ်သည ် ကျွန်  ်တိ ဲ့၏ 

ဆ ိုီးမြတ် ျက်မပ လိုပ်သည ်ရက်မ  မပကခဒနိလ် 12 လအတွငီ်း စ ရငဆ် ိုီးမြတ်မ ငီ်း (အထက်တွင ်သတ်မ တ်ထာီးသည ်အတိိုငီ်း) 

ကိို မရညည်ွှနီ်းပါက၊ အဆိိုပါ သတာငီ်း  မှုကိို စနွ  ပ်စ်ထာီးသည်ဟို ယူဆမပ ီး သငက် ဆက်မလိုပ်နိိုငသ်တာ ပါ။ 

 

2. ပဆေး က်ဆိ ငရ်  စစ်ပဆေးမှု 

ကျွန်  ်တိ ဲ့က လိိုအပ်သညဟ်ို အကျိ ီးသင အ်သကကာငီ်းသင ဆ်ိိုသသာအ ါ သငသ်ည ် ကျွန်  ်တိ ဲ့က  န  အ်ပ်သသာ ဆရ ဝန် 

သဆာငရွ်က်သပီးသည  ် သဆီးဘက်ဆိိုငရ်ာ စစ်သဆီးမှု   ယူရပါမည။် စစ်သဆီးမှုအတွက် ကျွန်  ်တိ ဲ့က 

သငသွကကီးကျ  သပီးပါမည။် 

 

3. မပတ ်တဆမှုကိ  သတငေ်းပ ေး ိ ဲ့ပခငေ်း 

သငသ်ည ် မပတ ်တဆမှု၏ အသသီးစိတ်အမပည အ်စ ိုကိို တတ်နိိုငသ်မျှအမမနဆ် ိုီး ကျွန်  ်တိ ဲ့ထ  သပီးရမညမ်ြစ်ကာ၊ 

မညသ်ည က်ိစစရပ်တွငမ်ဆိို ပ ေါ်လစီသအာက်၌ သတာငီ်း  မှုမပ လိုပ်နိိုငသ်သာ ကိစစရပ်မျာီးန င ပ်တ်သက်၍ ရက်သ ိုီးဆယ် (30) 

အတွငီ်း မြစ်ရပါမည။် ကျွန်  ်တိ ဲ့သည ် သတာငီ်း  မှုကိို မငငီ်းပယ်ပိိုင ်ွင ရ် ိမပ ီး ကိစစရပ်မြစ်ပာွီးသည ရ်က်မ  ရက် 30 

ထက်သနာက်ကျ၍ ကျွန်ိုပ်တိို  ထ  မသတာ်တဆမှုကိို သတငီ်းသပီးပိို   ွဲ ပါက ကျွန်ိုပ်သည ် သတာငီ်း  မှုမျာီးကိို သပီးသ ျရန ်

တာဝနရ် ိလိမ ်မည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

4. စ ရွကစ် တမ်ေးမျ ေး ပြညဲ့ဆ်ညေ်းပ ေးပခငေ်း 

သငသ်ည် ကျွန်  ်တိ ဲ့ သတာငီ်းဆိိုသည  ်လက်မ တ်မျာီး၊ သြာငမ်ျာီး၊ သငသွတာငီ်း  လွှာမျာီး၊ သမပစာမျာီး၊ အ ျက်အလက်မျာီးန င  ်

သက်သသအာီးလ ိုီးကိို ကျွန်  ်တိ ဲ့ထ  သငဲ့က်ိိုယ်ပိိုငစ်ရိတ်မြင  ် သပီးရပါမည။်  စာသရီးသာီးမှုပ ိုစ မြင  ် ကျွန်  ်တိ ဲ့က 

သသဘာတူထာီးမ ငီ်းမဟိုတ်ပါက သတာငီ်း  မှုတွင ် အသထာက်အကူမြစ်ရနအ်တွက် ကျွန်  ်တိ ဲ့က သတာငီ်းဆိိုသသာ 

သဘလ်မျာီး၊ သမပစာမျာီးန င  ်အမ ာီးသသာ စာရွက်စာတမ်ီးမျာီးသည ်မရူငီ်းကိို မိတတ ူကူီးထာီးသည ်အရာမျာီး မြစ်ရပါမည။် 

 

5. ကျွန်  ်တိ ဲ့ ပတ ငေ်းဆိ သညဲ့  ်သက်ပသ ပ ေးအ ်ပခငေ်း  

ကျွန်  ်တိ ဲ့က ဆ ိုီးရှု  ီးမှု သက်သသကိို သတာငီ်းဆိိုလာလျှင ် သငသ်ည ် ဆ ိုီးရှု  ီးမှုမြစ်သည  ် ရက်မ  ရက်သပါငီ်း 30 အတွငီ်း 

ကျွန်  ်တိ ဲ့ထ  သပီးအပ်ရမည။် 

 

  အပထပွထ ွချန်လ  ်မှုမျ ေး  

 

အဆိိုပါ အသထသွထ ွ  ျနလ် ပ်မှုမ နသ်မျှသည် ပ ေါ်လစီအာီး ဆ ိုီးရှု  ီးမှု၊ ပျက်စ ီးမှု သိို  မဟိုတ် တာဝန ် မှု အကျ  ီးဝငမ် ငီ်းမ  

တာီးဆ ီးသနသညဟ်ို ကျွန်  ်တိ ဲ့ ထငမ်မငမ်ပ ီး သငက် သသဘာမတူလျှင ်  ျနလ် ပ်မှုန င မ်သက်ဆိိုငသ်ကကာငီ်း သက်သသကိို သငက် 

ထိုတ်သပီးရမည။် သင ်မထိုတ်သပီးပါက၊ ဆ ိုီးရှု  ီးမှု၊ ပျက်စ ီးမှု၊ စရိတ် သိို  မဟိုတ် သ ိုီးစွွဲမှုကိို လွှမ်ီးမ   မည ်မဟိုတ်ပါ။ 

 

ပ ေါ်လစီသည ်သအာက်ပါတိို  မ  သိို  မဟိုတ် ဆက်စပ်၍ တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် သွယ်ဝိိုက်၍ မြစ်သပေါ်လာသည  ်သိို  မဟိုတ် မြစ်ရသည ် 

သတာငီ်း  မှုမ နသ်မျှကိို လွှမ်ီးမ   မညမ်ဟိုတ်ပါ။ 
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1. စစ်ပွွဲ၊ ကျူီးသကျာ်ဝငသ်ရာက်မ ငီ်းန င  ်စစ်မက်မပ မ ငီ်း (စစ် သကကညာ၍ မြစ်သစ၊ မသကကညာဘွဲမြစ်သစ)၊ မပညတ်ွငီ်းစစ်၊ ပိုနက်နမ်ှု၊ 

သတာ်လ နမ်ှု၊ အ ိုကကမှု သိို  မဟိုတ် အာဏာရအစိိုီးရကိို မြ တ် ျမှု၊ သပိတ်သမ ာက်မှု၊ အဓိကရိုဏီ်း၊ မပညသ်ူလူထို 

ရိုတ်ရိုတ်သွဲသွဲမြစ်မှု။ 

 

2. နျူကလ ီးယာီး သလာငစ်ာ ကျွမ်ီးသလာငမ် ငီ်းမ  နျူကလ ီးယာီး သလာငစ်ာ သိို  မဟိုတ် နျူကလ ီးယာီး စနွ  ပ်စ်ပစစညီ်းသကကာင  ်

အိိုငယ်ွနသ်ရာငမ် ညမ်ြာမှု၊ အဆိပ်သင မ်ှု သိို  မဟိုတ် သရဒ ယိိုသတတ ိကက၍ ပျ ှေ့ န   မှု။ 

 

3.  မိမိကိိုယ်ကိိုသသသကကာငီ်းကက မှု၊ သသသကကာငီ်းကက ရန ် ကကိ ီးပမ်ီးမှုန င  ် မိမိကိိုယ်ကိို ဒိုဏခသရာက်သစသသာ ထ ိိိုက်ဒဏရ်ာ 

အပါအဝင ်အ မခ ထ ေးသ၏ူ တမငရ်ညရွ်ယ်သသာ လိုပ်ရပ်တစ် ို ို။ 

 

4. အပ်ိမသပျာ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိတ်မန   မှု၊ စိတ်ြိစ ီးမှုန င  ်စိိုီးရိမ်မှု အပါအဝင ်စိတ်ပိိုငီ်းန င  ်ဦီးသန ာက် ျိ ှေ့ယွငီ်းမှု။ 

 

5. ကိိုယ်ဝနသ်ဆာငမ်ှု၊ ကသလီးသမီွးြွာီးမှု သိို  မဟိုတ် ကိိုယ်ဝနပ်ျက်ကျမှု (မပတ ်တဆမှုသကကာင  ် မြစ်မ ငီ်း မဟိုတ်သသရွှေ့) 

သိို  မဟိုတ ်အမ ာီးဆက်စပ် အသမ အသန သိို  မဟိုတ် ထပ်တိိုီးသရာင်္ါတစ် ို ို။ 

 

6. ကျွ နာအမျိ ီးအစာီးတစ် ို ို။  

 

7. လိငပိ်ိုငီ်းအရ ကူီးစက်သသာ သရာင်္ါ၊ HIV (လူ   နဓာကိိုယ်၏ ို  အာီးကိို ကျဆငီ်းသစသသာ ဗိိုငီ်းရပ်စ်သရာင်္ါပိိုီး)၊ AIDS 

( ို  အာီးကျဆငီ်းမှု ကူီးစက်သရာင်္ါ) သိို  မဟိုတ ်AIDS ဆိိုငရ်ာ သရာင်္ါသဝဒနာတစ် ို ို။ 

 

8. အ မခ ထ ေးသကူ ရနစ်သသာ ကိိုယ်ထလိက်သရာက်ကျူီးလွနမ်ှု သိို  မဟိုတ် ၎ငီ်းက တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် သွယ်ဝိိုက်၍ ရနစ်၊ 

သသွီးထိိုီး၊ ပါဝင ်သိို  မဟိုတ် စ စဉသည  ်လိုပ်ရပ် သိို  မဟိုတ် မြစ်ရပ်တစ် ို ို။ 

 

9. အရက် သိို  မဟိုတ် သဆီးဝါီးမျာီး၏ သက်သရာက်မှု သိို  မဟိုတ် လွှမ်ီးမိိုီးမှု- 

 သငဲ့အ်တွက် သသာက်သ ိုီးရန ်ညွှနက်ကာီးမထာီးပါ (သိို  သသာ် မ နက်နစ်ာွ သ ိုီး ွဲ သည)်၊ သိို  မဟိုတ်  

 မီူးယစ်သဆီးစွွဲမှု၊ အရက်စွွဲမှု သိို  မဟိုတ် စိတ်မကျနီ်းမာမှုအတွက် ညွှနက်ကာီးထာီးသည။် 

 

10. ကာကွယ်သဆီးထိိုီးမှုမျာီးန င  ် သသနဓတာီးသဆီးမျာီး အပါအဝင ် ဆရ ဝန် သိို  မဟိုတ် ကကိ တငက်ာကွယ်သရီး သစာင သ်ရ ာက်မှု 

သိို  မဟိုတ ်အစ အမ မျာီးမြင  ်အကက မပ မထာီးသည  ်အ ျိနဇ်ယာီးအလိိုက် ကျနီ်းမာသရီး စစ်သဆီးမှုမျာီး၊ ဝနသ်ဆာငမ်ှုမျာီးန င  ်

သပီးသွငီ်းမှုမျာီး။ 

 

11. မပတ ်တဆမှု၏ ရလဒအ်မြစ် လိိုအပ်သည်မ လွွဲ၍ သွာီးဘက်ဆိိုငရ်ာ  ွွဲစိတ်မှု သိို  မဟိုတ် ကိုသမှု။  

 

12. မပတ ်တဆမှု၏ ရလဒအ်မြစ် လိိုအပ်သည်မ လွွဲ၍ အလ အပသရီးရာ သိို  မဟိုတ် ရိုပ်မပင ်ွွဲစိတ်မှု။ 

 

13. နဂိ ရ ိရငေ်းစွ  ပရ ဂေါပဝဒန တစ် ို ို။ 

 

14. သဆာငီ်းရာသ အာီးကစာီးမျာီး (စကိတ်စ ီးမ ငီ်း သိို  မဟိုတ် န ငီ်းသလျှာစ ီးမ ငီ်းကွဲ သိို  )၊ သာီးသကာငက်က ီး အမွဲလိိုက်မ ငီ်း၊ 

သတာငတ်က်မ ငီ်း၊ သကျာက်သတာငတ်က်မ ငီ်း၊ သရသအာက် လှုပ်ရ ာီးမှု (သရသအာက်အသက်ရ ူပိိုက်မြင သ်ရငိုပ်မ ငီ်း၊ 

ကိိုယ်ကျပ်အဝတ်မြင  ်သရငိုပ်မ ငီ်း သိို  မဟိုတ် စကူဘာကိရိယာသ ိုီး၍ သရငိုပ်မ ငီ်း)၊ စက်တပ်ယာဉ မပိ ငဆ်ိိုငမ်ှုမျာီး၊ ကာီးမပိ ငပ်ွွဲ 
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သိို  မဟိုတ ် အမမနန်ှုနီ်းမပိ ငဆ်ိိုငမ်ှု အမျိ ီးအစာီးတစ် ို ို (သမ သထာက်မြင မ် တပါီး) န င  ် သလသကကာငီ်းမြစ်ရန ် ပါဝငသ်ည ် 

လိုပ်သဆာငမ်ှုတစ် ို ို (ဆိိုငီ်းင  ထာီးသညမ်ြစ်သစ၊ မထာီးသညမ်ြစ်သစ) ပါဝငသ်ည  ်လှုပ်ရ ာီးမှုတစ် ို ိုတွင ်ပါဝငက်စာီးမ ငီ်း။ 

 

15. သငဲ့အ်လိုပ်အကိိုငသ်ည ် သအာက်ပါတိို  အနက ် တစ် ို ိုမြစ်ပါက သိို  မဟိုတ် ၎ငီ်းတွင ် သအာက်ပါတိို  ပါဝငပ်ါက 

သငဲ့အ်လိုပ်အကိိုင၏် သဆာငရွ်က်မှုမ  မြစ်သပေါ်လာသသာ ထခိိ က်ဒဏ်ရ တစ် ို ို။ 

a) မငမ်ိီး ျမ်ီးသရီးကာလအတွငီ်း အရနတ်ပ်ြွွဲ ှေ့သငတ်နီ်းမဟိုတ်သည ် သရတပ်၊ ကကညီ်းတပ်၊ သလတပ်၊ အရပ်ဘက် 

ကာကွယ်သရီး၊ ရွဲ၊ အရနရ်ွဲတပ်ြွွဲ ှေ့ (CISCO ဝနထ်မ်ီးသရီးရာ အပါအဝင)် သိို  မဟိုတ် မ ီးသတ်သငတ်နီ်း၊ တာဝနမ်ျာီး၊ 

အမှုထမ်ီးမျာီး သိို  မဟိုတ် လိုပ်ငနီ်းမျာီးတွင ်ပါဝငမ် ငီ်း။ 

b) လိိုငစ်ငအ်မပည ရ်ထာီးသသာ  ရ ီးသည ် သယ်သဆာငသ်သာ သလသကကာငီ်းလိိုငီ်းတွင ် ယာဉစ ီး သပီးသသာ 

 ရ ီးသညမ်ဟိုတ်သည  ်အသရာငီ်းအဝယ်၊ နညီ်းပညာလိုပ်ငနီ်း သိို  မဟိုတ် သလသကကာငီ်းသွာီးလာမှု ရညရွ်ယ် ျက်အတွက် 

သလယာဉသပေါ်တွင ်လိုပ်ကိိုငမ် ငီ်း ပါဝငသ်ည  ်သလယာဉမ ီး၊ သလယာဉဝနထ်မ်ီး သိို  မဟိုတ် အလိုပ်အကိိုငတ်စ် ို။ 

c) ပညာရ ငဆ်နသ်သာ အာီးကစာီးသမာီး  

 

16. ကေူးစက ်ျ ွဲ့ န  ဲ့တတပ်သ  ပရ ဂေါ  

ဤသပေါ်လစ စာရွက်စာတမ်ီးတွင ်ယ ငသ်တ်မ တ်ထာီးသည အ်ရာမျာီးကိို ထည ်မစဉီးစာီးဘွဲ၊ ကူီးစက်ပျ ှေ့ န   တတ်သသာ သရာင်္ါ 

သိို  မဟိုတ ် ကူီးစက်ပျ ှေ့ န   တတ်သသာ သရာင်္ါကိို သကကာက်ရွ ှေ့၍ သိို  မဟိုတ် ထတိ်လန  ၍် တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် သွယ်ဝိိုက်မပ ီး 

မြစ်သပေါ်လာပါက၊ ပ ေါ်လစီသည ် အမ နတ်ကယ် သိို  မဟိုတ် ယူဆထာီးသသာ ဆ ိုီးရှု  ီးမှု၊ တာဝန ် မှု၊ ပျက်စ ီးမှု၊ သရာင်္ါ၊ 

ထ ိိိုက်ဒဏရ်ာ သိို  မဟိုတ ်သသဆ ိုီးမှု၊ ကိုနက်ျစရိတ်မျာီး သိို  မဟိုတ် သငသ်ပီးရသသာ ပမာဏမျာီးကိို မလွှမ်ီးမ   ပါ။ 

 

ဤ ျနလ် ပ်မှု၏ ရညရွ်ယ် ျက်အတွက်၊ ကူီးစက်ပျ ှေ့ န   တတ်သသာ သရာင်္ါသည် ရ ငသ်နသ်နသညမ်ြစ်သစ၊ 

မရ ငသ်နသ်နသညမ်ြစ်သစ ဗိိုငီ်းရပ်စ်၊ ဘက်တ ီးရ ီးယာီး၊ ကပ်ပိိုီးပိိုီးမျာီး သိို  မဟိုတ် သက်ရ ိမျာီး အပါအဝင ်

(အကိုနအ်စငမ်ဟိုတ်ပါ) အရာဝတထ  တစ် ို သိို  မဟိုတ် ပစစညီ်းတစ် ိုသကကာင  ် သက်ရ ိတစ်သကာငမ်  သနာက်တစ်သကာငသ်ိို   

ပျ ှေ့ န   နိိုငသ်ည  ်သရာင်္ါတစ် ို ို မြစ်မပ ီး- 

 တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် သွယ်ဝိိုက်၍ သရာင်္ါပျ ှေ့ န   သည  ်နညီ်းလမ်ီးတွင ်အစိိုငအ် ွဲ၊ အရည ်သိို  မဟိုတ် ဓာတ်သငွှေ့ကွဲ သိို   သလ၊ 

ကိိုယ်တွငီ်းအရည်မျာီး သိို  မဟိုတ ် မျက်န ာမပငတ်စ် ို ို သိို  မဟိုတ် အရာဝတထ  တစ် ို ိုန င  ် ထသိတွှေ့သည  ်

အရညစ်က်ကသလီးမျာီး သိို  မဟိုတ် အစိိုငအ် ွဲသလီးမျာီးမ တဆင  ်နညီ်းလမ်ီးမျာီး ပါဝငသ်ည၊် ထိို  အမပင ်

 သရာင်္ါသဝဒနာ၊ မီူးယစ်သဆီးဝါီး သိို  မဟိုတ် ပစစညီ်းက  နဓာကိိုယ် ထ ိိိုက်ဒဏရ်ာ၊ ြျာီးနာမှု၊ စိတ်  စာီးမှုပိိုငီ်း 

ထ ိိိုက်နာကျငမ်ှု၊ ကျနီ်းမာသရီး သိို  မဟိုတ ်ကက   ိိုငသ်ရီးအသပေါ် ထိ ိိုက်မှု သိို  မဟိုတ် ပိိုငဆ်ိိုငပ်စစညီ်းအသပေါ် ထ ိိိုက်မှု။ 

 

17. ဆိ က ် ဆ  ေးရှု  ေးမှု  

ဤသပေါ်လစ  စာရွက်စာတမ်ီး သိို  မဟိုတ် သထာက်   ျက်တစ် ို ိုတွင ် ယ ငသ်တ်မ တ်ထာီးသည ်အရာမျာီးကိို 

ထည မ်စဉီးစာီးဘွဲ၊ ပ ေါ်လစီသည ်ဆိိုက်ဘာဆ ိုီးရှု  ီးမှုကိို ကျ  မသပီးပါ။ 

 

ဆိိုက်ဘာဆ ိုီးရှု  ီးမှုသည ် သြာ်မပပါတစ် ို ိုမ  မြစ်သပေါ်လာသည ် သိို  မဟိုတ် ယငီ်းန င ဆ်က်စပ်၍ တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် 

သွယ်ဝိိုက်၍ မြစ်သပေါ်ပါက၊ သငသ်ပီးသဆာငရ်မည  ် အမ နတ်ကယ် သိို  မဟိုတ် စွပ်စွွဲထာီးသသာ ဆ ိုီးရှု  ီးမှု၊ ပျက်စ ီးမှု၊ 

တာဝနမ်ကငီ်းမှု၊ သရာင်္ါ၊ ထ ိိိုက်ဒဏရ်ာ သိို  မဟိုတ ်သသဆ ိုီးမှု၊ ကိုနက်ျစရိတ်မျာီး သိို  မဟိုတ် ပမာဏမျာီး မြစ်သည-် 

 

  ွင မ်ပ မထာီးသသာ သိို  မဟိုတ် မလိိုမိုနီ်းထာီးသသာ လိုပ်ရပ်- 

  ွင မ်ပ မထာီးသသာ သိို  မဟိုတ် မလိိုမိုနီ်းထာီးသသာ လိုပ်ရပ် သိို  မဟိုတ် လိုပ်ရပ်မျာီးန င  ်သက်ဆိိုငသ်သာ မ ိမ်ီးသမ ာက်မှု 

သိို  မဟိုတ် သမပာဆိို ျက်အမ ာီး၊  

 အမ ာီး၊ ပယ် ျနထ်ာီးမ ငီ်း သိို  မဟိုတ ်မသတာ်တဆ သိို  မဟိုတ် 
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 ဥပသဒဆိိုငရ်ာ သိို  မဟိုတ် စညီ်းကမ်ီးထနိီ်းသိမ်ီးသရီး သတ်မ တ် ျက်မျာီးကိို မကိိုက်ည သည  ်လိုပ်ရပ်၊ 

သဒတာ သိို  မဟိုတ် ကွနပ်ျူတာစနစ် အသ ိုီးမပ မ ငီ်း သိို  မဟိုတ် ဝငသ် ိုီး ွင ရ် ိသည  ် လူတစ်ဦီးဦီး သိို  မဟိုတ် အြွွဲှေ့တစ် ို ို 

ပါဝငမ် ငီ်း။ 

 

ဤ ျနလ် ပ်မှုပါ ရညရွ်ယ် ျက်အတွက်၊ ကွနပ်ျူတာ စနစ်သည ် ကွနပ်ျူတာ၊ ဟာ ဒဝ်ွဲ၊ သဆာ ြ်ဝွဲ၊ အပလ သကီးရ ငီ်း၊ 

လိုပ်ငနီ်းစဉ၊ ကိုဒ၊် ပရိိုင်္ရမ်၊ သတငီ်းအ ျက်အလက် နညီ်းပညာ၊ သမပာဆိိုဆက်ဆ သရီး စနစ် သိို  မဟိုတ် အ လက်ထရွနန်စ် 

ကိရိယာတစ် ို မြစ်သည။် ၎ငီ်းတွင ် သရာက်တာမျာီး၊ သဒတာသိိုသလ ာငစ်က်မျာီး၊ ကွနရ်က် ျိတ်ဆက်ကိရိယာ သိို  မဟိုတ် 

အရနသ်မ်ိီး အသ ိုီးအသဆာငမ်ျာီး အပါအဝင ်ဆက်စပ် ကိရိယာ၊ စက်ပစစညီ်း သိို  မဟိုတ် စနစ်တစ် ို ို ပါဝငသ်ည။် 

 

18. အလီက်ထရွန်နစ် ရကစ်ွ  

မူဝေါဒတွင ် သြာ်မပပါတိို  ကိို မြစ်သစသည  ် ကွနပ်ျူတာ၊ အ လက်ထရွနန်စ် စက်ကိရိယာ၊ မိိုက် ရိို ျစ်ပ်၊ ဆာီးကစ်၊ စက် 

သိို  မဟိုတ ် သဆာ ြ်ဝွဲသကကာင မ်ြစ်သည  ် သိို  မဟိုတ် မြစ်သပေါ်လာသည  ် တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် တစ်ဆင  ်  သတာငီ်း  မှုမျာီး 

မပါဝငပ်ါ- 

 ရက်စွွဲတစ် ို ိုကိို မ နက်နစ်ာွ သိရ ိနိိုငမ်ှု မရ ိမ ငီ်း၊  

 မ ာီးယွငီ်းသနသည ် ရက်စွွဲတစ် ို၏ ရလဒအ်မြစ် သဒတာ၊ အ ျက်အလက် သိို  မဟိုတ် ညွှနက်ကာီး ျက်ကိို သမ်ိီးဆညီ်း 

သိို  မဟိုတ ်မ နက်နစ်ွာ အဓိပပါယ်သတ်မ တ်၊ လိုပ်သဆာင ်သိို  မဟိုတ် အသ ိုီးမပ နိိုငမ်ှု မရ ိမ ငီ်း၊ သိို  မဟိုတ် 

 သ ီးမ ာီးရက်စွွဲတစ် ိုတွင ် သိို  မဟိုတ် ယငီ်းသနာက်ပိိုငီ်းတွင ် အလိုပ်မလိုပ်သည ် ပရိိုင်္ရမ ် သိို  မဟိုတ် 

ညွှနက်ကာီး ျက်တစ် ို ို၏ ရလဒအ်မြစ် သဒတာတစ် ို ိုကိို သိမ်ီးဆညီ်းရန ်သိို  မဟိုတ် မ နက်နစ်ာွ အဓိပပါယ်သကာက်ရန၊် 

လိုပ်သဆာငရ်န ်သိို  မဟိုတ် အသ ိုီး ျရန ်ပျက်ကွက်မ ငီ်း။ 

 

19. ခွငဲ့ပ် ြုမိန ဲ့်မျ ေး  

ကျွန်ိုပ်တိို  အာီး အကျ  ီးဝငမ်ှုသပီးထာီးသညဟ်ို ယူဆမည်မဟိုတ်ဘွဲ ထိိုသိို  မပ လိုပ်မ ငီ်းက ကျွန်  ်တိ ဲ့၏ ထငမ်မင ်ျက်အရ၊ 

ကျွန်  ်တိ ဲ့ကိ  နိိုငင် သတာ်နယ်နမိိတ်မျာီး (အသရီးယူပိတ်ဆိို  မှုမျာီး) တစ်သလျှာက် လိုပ်သဆာငသ်ည ် မပညန်ယ်၊ နိိုငင်  သိို  မဟိုတ် 

အြွွဲှေ့အစညီ်း ပိတ်ဆိို  မှု၊ တာီးမမစ်မှု၊ ကန  သ်တ်မှု သိို  မဟိုတ် စညီ်းမျဉီးမျာီး  ျိ ီးသြာက်မှု သိို  မဟိုတ် ဆန  က်ျငမ်ှု မြစ်သစပါက 

သတာငီ်း  မှုတစ်စ ိုတစ်ရာအတွက် သပီးသဆာငရ်န ် သိို  မဟိုတ် ပ ေါ်လစီသအာက်တွင ် အကျိ ီး  စာီး ွင တ်စ် ို ိုကိို သပီးရန ်

တာဝနရ် ိမည ်မဟိုတ်ပါ။ 

 

သင ်သိို  မဟိုတ ်အ မခ ထ ေးရ ိသကူွဲ သိို   မူဝေါဒန င  ်ဆက်န ွှယ်သနသည  ်လူတစ်ဦီးဦီး၊ အကျိ ီး  စာီး ွင ပိ်ိုငရ် င၊် အ မခ ထ ေးရ ိသ ူ

သိို  မဟိုတ ်အကျိ ီး  စာီးသူ (ဆက်စပ်သသာလူ) ကိို- 

 အသရီးယူပိတ်ဆိို    ရသူအမြစ် မ တ်သာီး သိို  မဟိုတ် သြာ်မပထာီးပါက၊  

 အသရီးယူပိတ်ဆိို    ရသူအမြစ် တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် သွယ်ဝိိုက်၍ တစ်နညီ်းနညီ်းမြင  ်ထည သ်ွငီ်းထာီးပါက၊ သိို  မဟိုတ်  

 အသရီးယူပိတ်ဆိို  မှုမျာီးကိို သက်ဝငသ်စသည  ် သဒသနတရ သိို  မဟိုတ် နိိုငင် မ ာီး ဥပသဒ သိို  မဟိုတ် 

စညီ်းမျဉီးမျာီးသအာက်တွင ်တရာီးစွွဲထာီး၊ အမပစ်ရ ိသညဟ်ို သိထာီး သိို  မဟိုတ် စ ရင ်ျက် ျထာီးပါက၊ 

သင ်သိို  မဟိုတ ်သက်ဆိိုငရ်ာလူတစ်ဦီးဦီးက တာဝန ် မှု မရ ိသစဘွဲ သအာက်ပါတိို  အနက်တစ် ို သိို  မဟိုတ် တစ် ိုအထက်ကိို 

မပ လိုပ်ရန ်ကျွန်  ်တိ ဲ့ ဆ ိုီးမြတ်နိိုငပ်ါသည။် 

a) သပေါ်လစ ၊ စာ ျ ပ်၊ လိုပ်ငနီ်းကိစစ သိို  မဟိုတ ်စ ီးပွာီးသရီးတစ် ို ိုကိို ပယ်ြျက်ပါ သိို  မဟိုတ် မရ ိ ွဲ သလိို မပ မူပါ  

b) သငသွကကီး ထိုတ်ကိုန ်သိို  မဟိုတ် ရငီ်းန  ီးမမ  ပ်န  မှုတစ် ို ိုကိို သရာငီ်း ျ၍ရ ငီ်းလငီ်းပါ 

c) သငသွကကီး ထိုတ်ကိုန ်သိို  မဟိုတ် ရငီ်းန  ီးမမ  ပ်န  မှုတစ် ို ိုကိို မြည ်သွငီ်းပါ  

d) သငသွပီးသ ျမှု၊ သငသွကကီးလွှွဲသမပာငီ်းမှု၊ သငမွပနအ်မ်ီးမှု သိို  မဟိုတ် အကျိ ီး  စာီး ွင တ်စ် ို ိုကိို  ျ ပ်ထိနီ်းထာီးပါ 

e) သငသွပီးသ ျမှု၊ သငသွကကီးလွှွဲသမပာငီ်းမှု၊ သငမွပနအ်မ်ီးမှု သိို  မဟိုတ် အကျိ ီး  စာီး ွင တ်စ် ို ိုကိို ဆိိုငီ်းင  ထာီးပါ  

f) လိုပ်ငနီ်း သိို  မဟိုတ် သတာငီ်းဆိိုမှုတစ် ို ိုကိို မငငီ်းဆိို သိို  မဟိုတ် မငငီ်းပယ်ပါ  
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g) အသရီးယူပိတ်ဆိို  မှုတစ် ို ိုကိို ကျွန်  ်တိ ဲ့  ျိ ီးသြာက် သိို  မဟိုတ်  ျိ ီးြျက်နိိုငသ်မ ကိို သလျှာ  ျ သိို  မဟိုတ် 

သလျာ နညီ်းသစရန၊် ြယ်ရ ာီးရန ်လိိုအပ်သည  ်အဆင  ်သိို  မဟိုတ် လိုပ်သဆာင ်ျက်ကိို မပ လိုပ်ပါ 

 

သငန်  င  ် ဆက်စပ် လူ (သိို  မဟိုတ် န စ်ဦီးစလ ိုီး) သည ် ကျွန်  ်တိ ဲ့အ ေး (အမပည အ်ဝသလျာ်သကကီးသပီးမပ ီး ကျွန်  ်တိ ဲ့ကိ  

တာဝနမ်  သစပါ) သင၏် သိို  မဟိုတ် အမ ာီးဆက်စပ်လူတစ်ဦီး၏ လိုပ်ရပ်မျာီး သိို  မဟိုတ် အသရီးယူပိတ်ဆိို  မှုမျာီး၏ 

ရလဒအ်မြစ် သိို  မဟိုတ် ၎ငီ်းန င ဆ်က်စပ်၍ သိို  မဟိုတ် အသရီးယူပိတ်ဆိို  မှုမျာီး သိို  မဟိုတ် အထက်ပါ လိုပ်သဆာင ်ျက် a) မ  

g) လိုပ်သဆာင ်ျက်တစ် ို ိုကိို ကျွန်  ်တိ ဲ့ လိုပ်သဆာငမ် ငီ်းန င  ်ဆက်စပ်၍ လိုပ်သဆာငရ်န ်ပျက်ကွက်မ ငီ်းသကကာင  ်ကျွန်  ်တိ ဲ့ 

  စာီးရနိိုငသ်ည  ်ဆ ိုီးရှု  ီးမှုမျာီး၊ ပျက်စ ီးမှုမျာီး၊ စရိတ်မျာီးန င  ်ကိုနက်ျစရိတ်မျာီးအတွက် သလျာ်သကကီးသပီးပါမည။်  

 

20. အ ကမ်ေးြကမ်ှု 

ဤသပေါ်လစ  စာရွက်စာတမ်ီး သိို  မဟိုတ် သထာက်   ျက်တစ် ို ိုတွင ် ယ ငသ်တ်မ တ်ထာီးသည ်အရာမျာီးကိို 

ထည မ်စဉီးစာီးဘွဲ၊ ပ ေါ်လစီသည ်အကကမ်ီးြက်မှုမ  သိို  မဟိုတ် ဆက်စပ်၍ တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် သွယ်ဝိိုက်၍ မြစ်လာသည  ်

အမ နတ်ကယ် သိို  မဟိုတ ်ယူဆရသသာ ဆ ိုီးရှု  ီးမှု၊ ပျက်စ ီးမှု၊ ကိုနက်ျစရိတ် သိို  မဟိုတ် အသ ိုစရိတ်တိိုငီ်းကိို ကျ  မသပီးပါ။  

 

ဤ ျနလ် ပ်မှု၏ ရညရွ်ယ် ျက်အတွက်၊ အကကမ်ီးြက်မှုသည ် အတငီ်းအကျပ်မပ မှု သိို  မဟိုတ် အကကမ်ီးြက်မှု 

ပါဝငသ်ညမ်ြစ်သစ သိို  မဟိုတ် မပါဝငသ်ညမ်ြစ်သစ၊ သြာ်မပပါတိို  မြစ်သစသည  ် လိုပ်သဆာင ်ျက် သိို  မဟိုတ် လိုပ်သဆာငရ်န ်

မ ိမ်ီးသမ ာက်မှု မြစ်သည၊် 

 နိိုငင် သရီး၊ ဘာသာသရီး၊ အယူဝါဒသရီး သိို  မဟတိုတ် အလာီးတူ ရညရွ်ယ် ျက်မျာီးအတွက် ကတမိပ ထာီးသည ၊် 

 အစိိုီးရတစ်ြွွဲ ှေ့ ြွွဲ ှေ့ကိို လွှမ်ီးမိိုီးရန ်ရညရွ်ယ်ထာီးသည ၊် အမပင ်

 လူထ ူ သိို  မဟိုတ် အမျာီးမပညသ်ူ၏ အသရီးယူပိတ်ဆိို  မှုကိို ထတိ်လန  သ်စရန ် သိို  မဟိုတ် မ ိမ်ီးသမ ာက်ရန ်

သရီးဆွွဲထာီးသည ။် 

 

ပ ေါ်လစီသည ်အကကမ်ီးြက်မှုလိုပ်ရပ်တစ် ို ိုကိို ထနိီ်း ျ ပ်၊ တာီးမမစ် သိို  မဟိုတ် ြိန ပ်ိရနလ်ိုပ်သဆာငသ်ည ် လိုပ်ရပ်သကကာင  ်

သိို  မဟိုတ ် ယငီ်းန င  ် ဆက်စပ်၍ တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် သွယ်ဝိိုက်မပ ီး မြစ်လာသသာ ဆ ိုီးရှု  ီးမှု၊ ပျက်စ ီးမှု၊ ကိုနက်ျစရိတ် 

သိို  မဟိုတ ်အသ ိုီးစရိတ်တိိုငီ်းကိို ကျ  မသပီးပါ။ 

 

ဤ ျနလ် ပ်မှုသည ်ပ ေါ်လစီအာီး ဆ ိုီးရှု  ီးမှု၊ ပျက်စ ီးမှု သိို  မဟိုတ် တာဝန ် မှု အကျ  ီးဝငမ် ငီ်းမ  တာီးဆ ီးသနသညဟ်ို ကျွန်  ်တိ ဲ့ 

ထငမ်မငမ်ပ ီး သငက် သသဘာမတူလျှင ် ဤ ျနလ် ပ်မှုန င မ်သက်ဆိိုငသ်ကကာငီ်း သက်သသကိို သငက် ထိုတ်သပီးရမည။် သင ်

မထိုတ်သပီးပါက၊ ဆ ိုီးရှု  ီးမှု၊ ပျက်စ ီးမှု၊ စရိတ် သိို  မဟိုတ် သ ိုီးစွွဲမှုကိို လွှမ်ီးမ   မည ်မဟိုတ်ပါ။ 

 

ဤ ျနလ် ပ်မှု၏ အစိတ်အပိိုငီ်းတစ် ို ိုကိို အတညမ်ပ ၍မရနိိုငပ်ါက၊ ၎ငီ်း၏ ကျနသ်ည အ်ရာမျာီးသည် 

သက်ဆိိုငသ်နဆွဲမြစ်ကာ ၎ငီ်းတိို  ကိို အတညမ်ပ နိိုငပ်ါသည။် 

 

21. အလ  ေးစ  ပကျ ကဂွ်မ်ေးမျ ေး 

ဤပ ေါ်လစီသည ်မညသ်ည  ်ပ ိုစ  သိို  မဟိုတ် အသရအတွက်မဆိိုသသာ သကျာက်င်္ွမ်ီးမျာီး၏ အကျိ ီးဆက်မ  ထကွ်သပေါ်လာသသာ၊ 

မြစ်သပေါ်လာသသာ သိို  မဟိုတ် မြစ်သပေါ်လာသည  ်တိိုက်ရိိုက် သိို  မဟိုတ် သွယ်ဝိိုက်သသာ ဆ ိုီးရှု  ီးမှုန င ပ်တ်သက်၍ 

သတာငီ်း  မှုတစ်စ ိုတစ်ရာအတွက် တကယ ် သိို  မဟိုတ် စပ်ွစွွဲထာီးသသာ တာဝနရ် ိမှု တစ်စ ိုတစ်ရာန င  ်မသက်ဆိိုငပ်ါ၊ 

အကျ  ီးမဝငပ်ါ။ 

 

  အဓိ ပေါယြွ်ငဲ့ဆ်ိ ချကမ်ျ ေး  

 

မပတ ်တဆမှု  

သငက် သတာငီ်း  မှုလိုပ်ထာီးသည ် သတ်သတ်မ တ်မ တ်သထိာီးသသာ အ ျိနန် င  ် သနရာတစ် ိုတွင ် မြစ်ပာွီးသည  ်



 စာမျကန် ာ11 ၏ 10  

မသမျှာ်လင ထ်ာီးသသာ ရိုတ်တရက်မြစ်စဉမြစ်ကာ သသဆ ိုီးမှု၊ ထခိိ ကဒ်ဏ်ရ ရမှု၊ ဆ ိုီးရှု  ီးမှု သိို  မဟိုတ် ပျက်စ ီးမှု။ 

 

စ ရငေ်းသငွေ်းအတညပ် ြုချက် 

ဤပ ေါ်လစီသအာက်တွင ် သငက် အကျ  ီးဝငသ်ညဟ်ို သက်သသမပထာီးသည  ် သင၏် မ တ်ပ ိုတငထ်ာီးသသာ ြိုနီ်းန ပါတ်ထ  

သပီးပိို  သသာ ပ ေါ်လစီက လန င  ်စတငရ်ကတ်ိို  ၏ အသသီးစိတ်အ ျက်မျာီးပါဝငသ်ည ် SMS။  

 

ပဆေးရ    

သဆီးရ ိုအမြစ် ဥပသဒန င အ်ည  သဆာငရွ်က်ကာ၊ 

 အတွငီ်းလူနာမျာီးထ  အ ျိနမ်ပည ် သစာင သ်ရ ာက ်ကိုသမှုသပီးမပ ီး၊ 

 သူနာမပ ဝနထ်မ်ီးမျာီး ရ ိထာီး၍၊ 

 အ ျိနတ်ိိုငီ်းတွင ်တစ်ဦီး သိို  မဟိုတ် တစ်ဦီးထက်ပိိုသသာ ပဆေးက သမ ေးပတ ်မျ ေးရ ိထာီးကာ၊ 

 အဓိက ွွဲစိတ်မှုအတွက် (လိိုအပ်ပါက) အသ ိုီးအသဆာငမ်ျာီးအပါအဝင ် သရာင်္ါ ွွဲမ ာီးစစ်သဆီးမှုအတွက် 

ပစစညီ်းပစစယမျာီးရ ိသသာ အြွွဲှေ့အစညီ်း။  

 

၎ငီ်းတွင ်သြာ်မပပါတိို  အမြစ် အဓိအသ ိုီးမပ သသာ အြွွဲှေ့အစညီ်း သိို  မဟိုတ် အထီူးယူနစ် တစ် ို ို မပါဝငပ်ါ- 

 အသိိုက်အဝနီ်းသဆီးရ ို ၊ သဆီး နီ်း၊ မပ စိုသစာင သ်ရ ာက်သရီးသင်္ဟာ၊ အနာီးယူနိိုငသ်ည သ်င်္ဟာ သိို  မဟိုတ် နာလနထ်သင်္ဟာ၊ 

သိို  မဟိုတ ်အလာီးတူ အြွွဲှေ့အစညီ်း၊ 

 hydro၊ spa သိို  မဟိုတ ်သဘာဝအတိိုငီ်း သစာင သ်ရ ာက်ကိုသသပီးသသာ hydroclinic၊ သိို  မဟိုတ် 

 အရက် သိို  မဟိုတ် သဆီးစွွဲမ ငီ်းအတွက် ကိုသမှု။ 

 

၎ငီ်းတွင ် စိတ်ပိိုငီ်းဆိိုငရ်ာ သိို  မဟိုတ် အမပ အမပိူိုငီ်းဆိိုငရ်ာ ကစဉ ်ကလျာီးမြစ်မှုအတွက် အြွွဲှေ့အစညီ်းတစ် ို ို၊ သိို  မဟိုတ် 

သဆီးရ ိုတစ်ရ ို၏ စိတ်သရာင်္ါဌာနတိို   မပါဝငပ်ါ။ 

 

ထခိိ က်ဒဏ်ရ ရမှု  

တမ ာီးသသာအသကကာငီ်းရငီ်းသကကာင မ်ဟိုတ်ဘွဲ မပတ ်တဆမှုသကကာင သ်ာ တိိုက်ရိိုက်မြစ်ပာွီးသသာ  နဓာကိိုယ် ထ ိိိုက်ဒဏရ်ာရမှု။ 

ထိိုသိို  သသာအသမ အသနမျာီးသည ် မပတ ်တဆမှုမ  သိို  မဟိုတ် ၎ငီ်းန င ဆ်က်စပ်၍ မြစ်သပေါ်လာမ ငီ်းမြစ်လျှငပ်င၊် ၎ငီ်း၌ 

သဆီးဘက်ဆိိုငရ်ာအသမ အသနမျာီးအာီးလ ိုီး၊ နာမကျနီ်းမှုမျာီး၊ သရာင်္ါမျာီး၊ ြျာီးနာမှု၊ ဘက်တ ီးရ ီးယာီးန င  ်ဗိိုငီ်းရပ်စ် ကူီးစက်မှုမျာီး 

မပါဝငပ်ါ။ 

 

အ မခ ထ ေးသ ူ(သင၊် သင၏်) 

ဤပ ေါ်လစီသအာက်တွင ် အကျ  ီးဝငက်ာ ဤပ ေါ်လစီတွင ် သြာ်မပထာီးသည  ် အရညအ် ျငီ်းမပည မ် မှု လိိုအပ် ျက်မျာီးန င  ်

ကိိုက်ည သသာ အ မခ ထ ေးရ ိသကူ သကကညာထာီးသည  ်လူတစ်ဦီး ျငီ်း။ 

 

ပဆေးက သမ ေးပတ ် 

မ တ်ပ ိုတငထ်ာီးကာ ဆရာဝနတ်စ်ဦီးအမြစ် တရာီးဝင ် အရညအ် ျငီ်းမပည မ် မပ ီး၊ အသနာက်တိိုငီ်းသဆီးပညာတွင ်

သဆီးဘက်ဆိိုငရ်ာဘွွဲှေ့ရရ ိထာီး၍၊ စငက်ာပရူ ိ သဆီးကိုသမှုန င  ် ွွဲစိတ်မှုတွင ် ွင မ်ပ  ျက်ရထာီးကာ လိိုငစ်ငရ် ိသူ။ 

 

သဆီးကိုသမာီးသတာ်သည ်သင ်သိို  မဟိုတ်  

 သငဲ့မိ်သာီးစို သိို  မဟိုတ ်၎ငီ်းတိို  မိသာီးစို၏ မိသာီးစိုဝငတ်စ်ဦီးဦီး၊ သိို  မဟိုတ်  

 သင၏် သိို  မဟိုတ် ၎ငီ်းတိို  ၏ လိုပ်ငနီ်းပါတနာ၊ အလိုပ်ရ င၊် ဝနထ်မ်ီး သိို  မဟိုတ် သအီးင်္ျင  ်မမြစ်ရပါ။ 
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ပ ေါ်လစီ 

ကျွန်  ်တိ ဲ့ထိုတ်သပီးထာီးသသာ သထာက်   ျက်မျာီးန င  ် စ ရငေ်းသငွေ်းအတညပ် ြုချက် အပါအဝင ်အ မခ ထ ေးရ ိသ ူ န င  ်ကျွန်  ်တိ ဲ့ 

ကကာီးရ ိ အာမ  စာ ျ ပ်။ 

 

ပ ေါ်လစီက လ  

သငဲ့အ်တွက် စ ရငေ်းသငွေ်းအတညပ် ြုချက်တွင ်ညွှနမ်ပထာီးသည အ်တိိုငီ်း စတငရ်က်မ  ဆက်တိိုက် ရက် 30 ကာလ။ 

 

အ မခ ထ ေးရ ိသ ူ 

SingCash Pte Ltd 

 

ကကြိုတငရ် ိန ငဲ့ပ် ီေးပသ  အပပခအပန  

၎ငီ်းက ဆိိုလိိုသည်မ ာ- 

 ပ ေါ်လစီ မစတငမ်  သိို  မဟိုတ် အသစ်မပနမ်မြစ်မ  လွန ်ွဲ သသာ 12 လက သငဲ့အ်သနမြင  ် သဆီးဘက်ဆိိုငရ်ာအကက ဉာဏက်ိို 

လက်  ရယူသနရသသာ၊ သရာင်္ါ ွွဲမ ာီးစစ်သဆီးသနရသသာ၊ သဆီးရ ိုတက်သနရသသာ၊ သဆီးဘက်ဆိိုငရ်ာကိုသမှုကိို 

  ယူသနရသသာ၊ သိို  မဟိုတ် သဆီးညွှနီ်းသပီးသဆီးမျာီးကိို သသာက်သ ိုီးသနရသသာ အသမ အသနတစ် ို ို၊ နာမကျနီ်းမှု၊ သရာင်္ါ၊ 

ထ ိိိုက်ဒဏရ်ာရမှု၊ မသနစ်ွမ်ီးမှု သိို  မဟိုတ ်သမီွးရာပါ ျိ ှေ့ယွငီ်းမှု၊ သိို  မဟိုတ် 

 ပ ေါ်လစီ မစတငမ်  သိို  မဟိုတ် အသစ်မပနမ်မြစ်မ  လွန ်ွဲ သသာ 12 လက သပေါ်လာသသာ သရာင်္ါလကခဏာမျာီးန င  ်

သတိမပ ရမည သ်ူအသနမြင  ် သဆီးဘက်ဆိိုငရ်ာ အကက ဉာဏ ် သိို  မဟိုတ် တိိုငပ်ငသ်ဆွီးသနီွးမ ငီ်း၊ လိုပ်သဆာငလ်ျှက်ရ ိသသာ 

စ ိုစမ်ီးစစ်သဆီးမ ငီ်းကိို ရယူရန၊် သရာင်္ါ ွွဲမ ာီးစစ်သဆီးမှုမျာီး ရ ိထာီးရန၊် သဆီးဘက်ဆိိုငရ်ာကိုသမှုကိို လက်  ရရ ိထာီးရန၊် 

 ွွဲစိတ်ကိုသထာီးရန၊် သဆီးရ ိုတက်ထာီးရန၊် သိို  မဟိုတ် သဆီးညွှနီ်းသပီးသဆီးဝါီးမျာီးကိို သသာက်သ ိုီးရန ်

အကျိ ီးအသကကာငီ်းဆ သလျာ်စာွ သမျှာ်မ နီ်းထာီးနိိုငမ်ှု။ 

 

စတငရ်က် 

စ ရငေ်းသငွေ်းအတညပ် ြုချက်တွင ်မပထာီးသည အ်တိိုငီ်း ဤပ ေါ်လစီသအာက်ရ ိ သင၏် အကျ  ီးဝငမ်ှု၏ စတငသ်ည ရ်က်စွွဲ။ 

 

ကျွန်  ်တိ ဲ့ (ကျွန်  ်တိ ဲ့သည၊် ကျွန်  ်တိ ဲ့၏)  

Great Eastern General Insurance Limited. 

 

 

 

ပ ေါ်လစီ  ိ ငဆ်ိ ငသ်မူျ ေး၏ က ကယွမ်ှုအစအီစဉ် 

ဤသပေါ်လစ ကိို Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC) က စ မ  န   ွ်ွဲသသာ သပေါ်လစ  ပိိုငဆ်ိိုငသ်မူျာီး၏ ကာကွယမ်ှုအစ အစဉသအာကတ်ွင ်

ကာကွယထ်ာီးပါသည။် သင သ်ပေါ်လစ အတကွ် အကျ  ီးဝငမ်ှုသည ် အလိိုအသလျာက်မြစ်ကာ သင ထ် မ  ထပ်သဆာငီ်းလိုပ်သဆာင ်ျက်မျိ ီးကိို မလိိုအပ်ပါ။ 

အစ အစဉသာမက အကျ  ီးဝငမ်ှု ကန  သ်တ် ျက်မျာီးသအာကတ်ငွ ်အကျ  ီးဝငသ်သာ အကျိ ီး  စာီး ွင  ်အမျိ ီးအစာီးမျာီး၏ ပိိုမိိုသသာအ ျကအ်လက်မျာီးအတကွ်၊ 

အသ ိုီးမပ နိိုငပ်ါက၊ ကျွန်ိုပ်တိို  ထ  ဆက်သယွသ်ပီးပါ သိို  မဟိုတ် General Insurance Association (GIA) သိို  မဟိုတ ်SDIC ဝဘ-်ဆိိုက်မျာီး (www.gia.org.sg 

သိို  မဟိုတ် www.sdic.org.sg) ထ  သာွီးသပီးပါ။ 

http://www.gia.org.sg/
http://www.gia.org.sg/

