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(COVID-19) ကို�ုိနာဗိုငး်ရပ်စ ်�ငှ့ ်လစာအြပည့်ေပးသည့ ်ဖျားနာခွင့ ်�ငှ့ ်စပ်လျဥ်းေသာ ေမးခွန်းများ 

1. COVID-19 ေ�ကာင့ ်လူထအုာဏာပိငုမ်ျားက စးီပာွးေရးလုပ်ငန်းခွငက်ို ပိတထ်ားပါက 

၀န်ထမ်းများအေနြဖင့ ်ပျက်ကွက်ရက်ကို လစာေပးဖျားနာခွင့ ်အေနြဖင့ ်အသံးုြပု၍ 

ရပါသလား လုပ်ငနး်�ှငမ် ှလုပ်ငနး်ဆက်လက်၍လညပ်တေ်နေသာ်လညး် �မို �ေတာ၀်န်၏ 

အမိန ့်အရ လုပ်ငန်းကို တားြမစ်ပိတပ်ငမ်�များ �ိှေနပါက မည်သိုန့ည်း 

အလုပ်ခန ့ထ်ားဆဲြဖစ်ပါက ၀နထ်မ်းများအေနြဖင့ ်လစာေပးဖျားနာခွင့မ်ျားကုိ စုေပါငး်၍ 

အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ အလုပ်�ငှမ်ှ တစစ်ံုတစ်ေယာက်အား အလုပ်မှ ရပ်နားခဲ့ပါက 

အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့မ်ျားကုိ ေလ�ာက်ထား�ိငုပ်ါသည်။  

2. ၀န်ထမ်းများအေနြဖင့ ်မိမိတိုက့ို ဆက်လက်၍ အလုပ်ခန ့်အပ်ထား၊မထား မည်ကဲသ့ို ့ 

သ�ိိငုပ်ါသနည်း 

အလုပ်�ှငမှ် ၀နထ်မ်းများကုိ အလုပ်မှ ရပ်နားထားလ�င ်သူတုိအ့ား အလုပ်မှရပ်နားထားေ�ကာငး် 

အသိေပးသင့သ်ည်။ ၀နထ်မ်းများအလုပ်မှ ရပ်နားခံရြခငး် သုိမ့ဟုတ် အလုပ်ချိနန်ာရီများ 

ေလ�ာ့ချခထံားရပါက အလုပ်လက်မ့ဲ ခံစားခွင့မ်ျားကုိ ေလ�ာက်ထား�ိငုပ်ါသသည်။  

3. ၀န်ထမ်း၏ ကေလးမ ှတက်ေရာက်ေနသည့် ေကျာငး် သိုမ့ဟုတ ်ထနိး်ေကျာငး်ေပးထားသည့ ်

ေနရာတစ်ခုခုမှာ ကျနး်မာေရးအေြခအေနကို ေ�ှး��၍ ပိတထ်ားလ�င ်၀န်ထမ်းအေနြဖင့ ်

လစာေပးဖျားနာခွင့က်ို စုေပါငး်၍ အသံးုြပု�ိငုပ်ါသလား 

သံုး�ိငုပ်ါသည်။  

4. အကယ်၍ ၀န်ထမ်းြဖစသ်၏ူ အလုပ်ခွင ်သိုမ့ဟုတ ်၎ငး်၏ကေလး တက်ေရာက်ေနသည့် 

ေကျာငး် သိုမ့ဟုတ ်ထနိး်ေကျာငး်ေပးထားသည့ ်ေနရာတစ်ခုခုမှာ ပိတထ်ားလ�င ်အလုပ်�ှငမ်ှ 

လစာေပးဖျားနာခွင့က်ို ြငငး်ပယ်�ပီး ၀န်ထမ်းကိ ုအမ်ိမှတစ်ဆင့ ်အလပ်ုလုပ်ခုိငး်ခွင့�ိှ်ပါသလား 

မ�ှိပါ။  

5. အလုပ်�ှငမ်ှ မိမိ၏ လပ်ုငန်းခွငအ်ား COVID-19 ေ�ကာင့ထ်ခုိိက်�ိငုမ်�အားေလ�ာ့ချလို၍ 

အလုပ်ပိတထ်ားပါက ၀န်ထမ်းအေနြဖင့ ်၎ငး်ပျက်ကွက်ရက်များအားတငွ ်

လစာေပးဖျားနာခွင့က်ို အသံးုြပု�ိငုပ်ါသလား 

အကယ်၍ COVID-19 ေ�ကာင့ ်လုပ်ငနး်ကုိယာယီပိတ်ထားဖို ့ အလုပ်�ှငမ်ှ ဆံုးြဖတ်ထား 

လ�င ်၀နထ်မ်းများအေနြဖင့ ်လစာေပးဖျားနာခွင့ကုိ် မိမိမှ ေလ�ာက်ထားရနလုိ်မည် မဟုတ်ပါ။ 

သိုေ့သာ်ြငားလည်း အလုပ်�ှငမ်ှ ဤက့ဲသို ့ အေြခအေနတွင ်လစာေပးဖျားနာခွင့ကုိ် ေပးရန ်

ခွင့ြ်ပု�ိငုပ်ါသည်။ 
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6. COVID-19 ြဖစ်ရန်အလားအလာ�ိှသည့် ၀န်ထမ်းကို အလုပ်�ှငမ်ှ အလပ်ုနားခုိငး်ရန် 

လိုအပ်ပါသလား 

အလုပ်�ှငမ်ှ ၀နထ်မ်းများအား အလုပ်မှနားခိုငး်ရန ်လုိအပ်ပါလိမ့မ်ည်။ သိုေ့သာ်ြငားလည်း 

အလုပ်�ှငမ်ျားမှ ဤပျက်ကွက်မ�အတကွ် ၀န်ထမ်းများအား လစာေပးဖျားနာခွင့က်ိ ု

အသံးုြပုဖိုေ့စခုိငး်ရန ်မလုိအပပ်ါ။  

7. COVID-19 ေရာဂါပိးု�ိှေန�ိငုေ်သာ ေ�ကာင့ ်အလပ်ုမနှားခုိငး်ခံရသည့် ၀န်ထမ်းအေနြဖင့ ်

ပျက်ကွကသ်ည့်ကာလအတကွ ်လစာေပးဖျားနာခွင့က်ိ ုစုေပါငး်၍ အသံးုြပု�ိငုပ်ါသလား 

 ၀နထ်မ်းအေနြဖင့ ်လစာေပးဖျားနာခွင့ကုိ် စုေပါငး်၍ အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ သိုေ့သာ်ြငားလည်း 

အလုပ်�ှငမ်ျားမှ ဤပျက်ကွက်မ�အတွက် ၀နထ်မ်းများအား လစာေပးဖျားနာခွင့ကုိ် 

စုေပါငး်၍အသံုးြပုဖိုေ့စခိငုး်ရန ်မလုိအပပ်ါ။ 

8. ၀န်ထမ်းမှ COVID-19 �ငှ့ဆ်ကစ်ပ်သည့် ေရာဂါလက�ဏာများ ခံစားေနရြခငး် သိုမ့ဟုတ ်

ဖျားနာေနေသာေ�ကာင့ ်လစာေပးဖျားနာခွင့က်ို စုေပါငး်၍ အသံးုြပုခွင့�ိှ်ပါသလား 

၀နထ်မ်းများအေနြဖင့ ်ကာယပိုငး်ဆိုငရ်ာ ဖျားနာမ�၊ထိခိုက်ဒဏရ်ာရ�ှိမ� သိုမ့ဟုတ် 

တြခားေသာကျနး်မာေရးအေြခအေနများအတွက် လစာေပးဖျားနာခွင့ကုိ် စုေပါငး်၍ 

အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ ၀နထ်မ်းများအေနြဖင့ ်မသိားစ၀ုငတ်စ်ဦးဦးမှ ကာယပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

ဖျားနာမ�၊ထိခိုက်ဒဏရ်ာရ�ှိမ� သိုမ့ဟုတ် တြခားေသာကျနး်မာေရးအေြခအေနများ�ှိေနသ 

ည့်အတွက် လည်း လစာေပးဖျားနာခွင့ကုိ် စုေပါငး်၍ အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

9. COVID-19 �ငှ့ထ်ေိတွ� ခ့ဲမ� �ိှ�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ ်ေရာဂါလက�ဏာများ�ိှေနသည်ဟု ဆရာ၀နမ်ှ 

ေြပာလာလ�ငေ်ကာ ၀န်ထမ်းမှ လစာေပးဖျားနာခွင့က်ိ ုစုေပါငး်၍ အသံးုြပု�ိငုပ်ါသလား 

သံုး�ိငုပ်ါသည်။ 

10. အကယ်၍ ၀န်ထမ်းမှ ေဆးစစ်ချက်များြပုလုပ်ထားြခငး်၊ ကုသမ�ခံယူေနြခငး်၊ သိုမ့ဟုတ ်

ဖျားနာမ�မ�ိှရန ်ေဆး၀ါးကုသမ�ဆိုငရ်ာ�ကိုတငက်ာကွယ်မ� သိုမ့ဟုတ ်COVID-19 �ငှ့ ်

စပ်လျဥ်းသည့် ေရာဂါလက�ဏာများ�ိှေနသည့် အတကွ် လစာေပးဖျားနာခွင့က်ိ ုစုေပါငး်၍ 

အသံးုြပု�ိငုပ်ါသလား 

အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

11. အလုပ်�ှငအ်ေနြဖင့ ်လစာေပးအားလပ်ရက်ခွင့အ်စအီစဥ ်(PTO) မှ လစာေပးဖျားနာခွင့က်ို 

ေပးခ့ဲပါက ၀န်ထမ်းအေနြဖင့ ်COVID-19 �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်၍ PTO ခွင့က်ိ ုအသံးုြပု�ိငုပ်ါသလား 

အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 
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12. အလုပ်�ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်ထပ်ဆင့ ်လစာေပးဖျားနာခွင့ ်သိုမ့ဟုတ ်COVID-19 ေ�ကာင့ ်

ဆံုး�� ံးနစ်နာခ့ဲရသည့် လစာများကိ ုမည်ကဲသ့ို ့ ြဖည်းဆည်းေပး�ိငုသ်နည်း 

• အလုပ်�ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်လစာေပးဖျားနာခွင့ ်�ငှ့ ်စပလ်ျဥ်း၍ ထုတ်ြပနထ်ားသည့် 

ဥပေဒများထက်ပို၍ မိမိ၏ ၀နထ်မ်းများအား လစာေပးဖျားနာခွင့မ်ျားကုိ ရက်ေရာစွာ 

ေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

• အလုပ်�ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်တရား၀ငခွ်င့ြ်ပုထားသည့် လစာေပးဖျားနာခွင့ယူ်ရန ်

အေ�ကာငး်ရငး်များထက် ေကျာ်လွန၍်လည်း မိမိ၏၀နထ်မ်းများအား ခွင့မ်ျားေပး 

�ိငုပ်ါသည။်  

• အလုပ်�ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်COVID-19 �ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ မိမိ၏ ၀နထ်မ်းများအား ခွင့ယူ်ရန ်

လုိအပ်သည့် အတည်ြပုချက်များကုိ လည်း ယာယီသက်ည�ာေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

• လစာေပးဖျားနာခွင့မ်ျားကုိ ယူ�ိငုရ်နအ်တွက်လည်း စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 

အသစ် များကုိ ထည့်သွငး်ြခငး် �ငှ့ ်ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲြခငး်များ ြပုလုပ်�ိငုသ်ည်။  

• အလုပ်�ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်လစာထဲမြှပနလ်ည်��တ်ယူသွားရမည့် စည်းမျဥ်းများ၊ 

သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညီသ၍ မိမိ၏၀နထ်မ်းများအား လစာ�ကိုထုတ်ေပးြခငး် 

များ ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည်။ 

• အလုပ်�ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်ခွင့ကုိ်မ� ေဝအသံုးြပုသည့ ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ 

လည်း ထည့်သွငး်�ိငုပ်ါသည်။ ၀နထ်မ်းများအေနြဖင့ ်မိမိတုိ၏့ ခွင့မ်ျားထဲမှ 

လုိအပ်ေနသည့် အလုပ်ေဖာ်များအား ခွင့လ်�ခွင့မ်ျားကုိလည်း ခွင့ြ်ပုေပး�ိငုပ်ါသည်။  
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