
(Myanmar Language Version)

ဝန်ထမ်းမှ မတော်တဆမှ ုတစ်ခုခုကြောင့် လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိခြင်း သို့မဟုတ် 
သေဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်ပါက ၄င်းတို့အတွက် ECO အတိုင်း အလုပ်ရ ှင်မှ လျော်ကြေးပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှ ိပါက ၄င်းဝန်ထမ်းသည် အလုပ်ရှင်ထံ တတ်နိုင်သျေ မြန်မြန်အသိပေး 
အကြောင်းကြားရမည်။

အလုပ်ရှင်သည် မည်သည့် လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုမဆို အလုပ်သမားဌာနသို့ ၁၄ ရက်အတွင်း 
(သေဆုံးမ ှ ုအတွက် ၇ ရက် အတွင်း) အကြောင်းကြားရမည်။ 

ရောဂါကူးစက်ခံရသော ဝန်ထမ်းအနေဖြင့် ECO ဖော်ပြချက်အတိုင်း လျော်ကြေးနှင့် 
ကာကွယ်မ ှ ုရရှ ိနိ ုင်ပါသည်။

1. ဖျားနာခွင့်ရက်များအတွက် လစာငွေရရ ှ ိမှ ု:  အလုပ်ခွင့်မှ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိမှ ုအကြောင့် 
ဖျားနာခွင့်ယူထားရပါက ထိုဝန်ထမ်းအနေဖြင့် ဖျားနာခွင့်ရက်များအတွက် လစာငွေ ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။ 
ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိသော အချိန်တွင် ရသော လစာငွေ န ှင့် ခေတ္တအလုပ်မလုပ်နိုင်ချိန်တွင် ရရှိသော 
လစာငွေ ခြားနာခြင်း၏ ငါးပုံ လေးပုံကို ရရ ှ ိမည်ဖြစ်သည်။ 

2. ထိခိုက်နစ်နာကြေး: လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိမှုကြောင့် တသက်လံုး လုပ်ကုိင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့သည့်
ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ထိခိုက်နစ်နာ်ကြေးငွေကို ဝန်ထမ်း၏ အသက်၊ လစဉ်ရရှိငွေန ှင့် 
(အလုပ်သမား လျော်ကြေးငွေ ရရှိမှ ု သတ်မှတ်ချက်မ ှ ချမှတ်ထားသည့်အတိုင်း) ရရ ှ ိငွေ ဆုံးရ ှ ု ံးမှ ု 
အပေါ်တည်ပြီး ထိခိုက်နစ်နာကြေးငွေ ကို ခံစားခွင့်ရရ ှ ိပါမည်။ အလုပ်ရှင်မှ ဝန်ထမ်းကို အလုပ်သမားဌာနမှ 
သတ်မ ှတ်ထားသည့် လျော်ကြေားငွေအတိုင်း ၂၁ရက်နေ့အတွင်း ပေးရပါမည်။

3. ဆေးကုသမ ှ ုစရိတ်များှ ု: ထိခိ ုက်ဒါဏ်ရာရထားသော ဝန်ထမ်းထံသို ့ သင့်လျော်ပြ ီး အခမဲ့ဖြစ်သော 
ဆေးကုသမ ှ ုမရမချင်း အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရအလုပ်သမားအတွက် ဆေးကုသမ ှ ု 
ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ECO စည်းမျဉ်းအောက်တွင် ချမှတ်ထားသော တစ်နေ့တာ အများဆံုးစရိတ်ဖြင့် 
ပေးရန်တာဝန်ရိှပါသည်။ နှုန်းထားကုိလည်း အလုပ်သမားဌာန ဝက်ဘ်ဆုိက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည် 
(www.labour.gov.hk/eng/legislat/content1.htm)။  

အလုပ်ခွင်အတွင်း အလုပ်ရ ှင်န ှင့်အလုပ်သမားများ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခြင်းန ှင့်
ရောဂါရခြင်းများအတွက် ခံစားခွင့်များအပေါ် အရေးကြီးသည အရေးကြီးသည့် 
အချက်အလက်များ

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ေရး ဥပေဒ
ဟောင်ကောင် ဉပဒေ အခန်း ၂၈၂ အရ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ေရး ဥပေဒ (ECO) သည် 
ဟောင်ကောင်ရိှ အချိန်ပြည့်နှင့် အချိန်ပိုင်း ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ထိခိုက် ဒါဏ်ရာရခြင်း 
သ့ုိမဟုတ် သေဆံုးခြင်း နှင့် ရောဂါဝေဒနာ ကူးစက် ခံရခြင်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရ ှ ိမ ှ ု

လျော်ကြေးငွေ ရရ ှ ိမ ှ ုများ 
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အလုပ်သမားဌာနမ ှ မည်သည့် ပြဿနာကိစ္စရပ်ကိုမဆိုီး ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိပါ။ အကယ်၍ 
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကြား အလုပ်သမားဌာနအကူအညီဖြင့် ဖြန်ဖြေပေးးနိုင်ခြင်းမရှိပါက 
တရားရုံးမှ ဖြေရ ှင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ 

အလုပ်သမားအတွက် လျော်ကြေးငွေ လျောက်ခြင်းကို ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရ ှ ိသည့် ရက်မှ စပြီး 
၂၄ လအတွင်း တရားရံုးသ့ုိ လျောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဒါဏ်ရာရသည့်အလုပ်သမားသည် 
ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိပြီး ၁၈ လကျော်သည်အထိ လျော်ကြေးခံစားခွင့်မရရှိပါက အလုပ်သမားဌာနသ့ုိ  
တိုင်ကြားသွားရမည်ဖြစ်သည်။ 

ECO အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရ ှ ိသော အလုပ်ရ ှင်အား အလုပ်သမား ဌာနမ ှ သွေဖယ်သည်ဟု 

မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး လုံလောက်သော သက်သောက်အထာားများရ ှ ိလာသည့်အခါတွင် အလုပ်ရှင်အား 

ဉပဒေအရ စစ်ဆေးအရေးယူသွားမည်ဖြစ်သည်။

အထွေထွေမေးမြန်းရန် : 2717 1771 (လိုင်းခွဲ “1823” မ ှဖြေဆိုသည်) 
ဝက်ဘ်ဆိုက်မူလစာမျက်န ှာ : www.labour.gov.hk

အလုပ်သမား လျော်ကြေးငွေ ဌာန၏ သက်ဆိုင်ရာ ရုံးလိပ်စာများအတွက် လူကိုင်တိုင်မေးမြန်းလိုပါက 

အလုပ်သမား ဌာန ဝက်ဆိုက် (www.labour.gov.hk/eng/tele/ec.htm) တွင် လေ့လာပါ ။ 

စုံစမ်းရန် 

(ဤလမ်းညွ ှန်သည် ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ေရး ဥပေဒ (အခန်း ၂၈၂) အရ 
ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွ ှန်ပါ ညွန်းမှ သတ်မ ှတ်ချက်များသည် ပြဌာန်းထားသည့် 
ဥပဒေနှင့်အညီ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။)

အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် အလုပ်သမား၏ အာမခံကြေးကို ဉပေဒေများ အရ် (ပြဌာန်းထားသော 
ဉပဒေအတိုင်း) ၄င်းတို့ ဝန်ထမ်းထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိမှ ုများအတွက် အာမခံကြေးထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ 

အာမခံကြေး

အလုပ်ရ ှင်မ ှ အာမခံကြေးငွေ ထုတ်ရန် သို့မဟုတ် လျော်ကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန် 
သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရ ှ ိမ ှ ုအတွက် သတင်းပို့ခြင်းမရ ှ ိလျ ှင်

အလုပ်သမား ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင် အလုပ်သမားဌာနသို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။ 

တရားရုံးမ ှ ဆုံးဖြတ်ပေးမည့် ကိစ္စရပ်များ 

အလုပ်ထမ်းဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မ ှ ု

အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား အလုပ်သမားဌာန၏ ထောက်ခံချက်မပါရ ှ ိဘဲ အလုပ်သမားစာချုပ်ကို 

ရပ်ဆိုင်းခွင့် နှင့် လိုအပ်သော လျော်ကြေးငွေ မပေးရမချင်း အလုပ်သမားကို အလုပ်မှ ရပ်ဆိုင်းခွင့်မရှိပါ။ 

ဉပဒေအရစစ်ဆေးခြင်း 


