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កាំណត់សម្គនល់ណ េះ ផ្តល់ ូវការចងក្កងចណមលើយសក្ម្ប់សាំណួរខែលសួរញឹកញាប់ ជាប់ទាក់ទង
 ឹងសតង់ដារអ តរជាតិខាងការងារ ិងជាំងឺកូវីែ-១៩។ កាំណត់សម្គនលណ់ េះ មិ បា ផ្តល់ វូការ   
ពិ ិតនយណ ើងវិញទូលាំទូលាយថ្ វិធា ការផ្លូវចនាប់ ិងណោល ណោបាយខែលអាចម្ ណនាេះណទ។ 
សក្ម្ប់ការបា ន ់ក្បម្ណបឋមរបស់អងគការអ តរជាតិខាងការងារ (ILO) ទាក់ទង ឹងផ្លប េះ
ពាលខ់ែលអាចណកើតណ ើងថ្ ជាំងឺកូវីែ-១៩ ណៅណលើពិភពការងារ  ិងសក្ម្ប់ការណសនើណ ើង ូវ
ជណក្មើសណោល ណោបាយណផ្នេងៗ សូមណមើល COVID-19 and the world of work: 

Impacts and responses. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
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“ស្តង់ដារអន្តរជាតិខាងការងារ ផតល់គ្ឹុះដដលបាន្សាកល្បងន្ងិគតូវបាន្
ជជឿជាក់ ស្គាប់ការជ្លើយតបជោលន្ជោបាយ ដដលជ្ត្តជៅជលើការវិល
គតឡប់ជៅរកស្ភាពធម្មតាវញិដដលាន្ន្ិរន្តរភាពន្ិងជស្ើមភាពោន្។” 

ហ្កនយ រា នយែរឺ, អគគនាយក ILO 

 
  អងគការអ តរជាតិខាងការងារ រកនា វូក្បព័ ធ សតងដ់ារអ តរជាតិខាងការងារ មួយ ខែលម្ ណោល
បាំណងណលើកកមពសឱ់កាសសក្ម្ប់ស្តសត ីិងបរុសទាាំងឡាយ កនុងការទទួលបា ការងារសមរមនយ ិងម្ កថ្ក្ម ណៅ
កនុងលកខែណឌខែលម្ ណសរភីាព សម្ម៌ ស តិសែុ  ិងណសចកតីថ្ងលងនូរ។  
  សតង់ដារការងារទាាំងណនាេះ ណក្បើក្បាស់ក្តវីិស័យការងារសមរមនយខែលម្ ក្បណោជ  ៍ណៅកនុងបរិបទថ្ ការ
ណ្លើយតបណៅ ងឹវិបតតិថ្ ការផ្ទុេះជាំងឺកវូីែ-១៩។  
  ែាំបូង ពាក់ព័ ធ ឹងបទបនប្ញតតិសាំខា ថ់្ សតងដ់ារអ តរជាតខិាងការងារ ខែលទាក់ទងណៅ ឹងសវុតថភិាព
 ិងសុែភាព, ការណរៀបចាំការណ្វើការងារ, ការការពារណៅណលើក្កុមកមមករពិណសស, ការមិ ណរីសណអើង, ការការពារស តិ
សុែសងគម ឬការផ្តលក់ារងារ គជឺាការធានាថ្ កមមករ  ិណោជក  ងិរដាឋនភបិាល រកនាបា  វូការងារសមរមនយ       
ែណៈណពលខែលសក្មបណៅ ងឹាថន ភាពរីករាលដាលថ្ ជាំងកឺូវីែ-១៩។ 
  ទីពីរ សតងដ់ារការងាររបស់ ILO ជាណក្ចើ  សតីពកីារងារ, ការោាំពារសងគម, ការការពារក្បាកឈ់្នួល, ការ
ណលើកកមពស់សហក្ោសខា្នតតចូ ិងម្នយម ឬកចិចសហក្បតិបតតកិារណៅកខ លងការងារ រួមម្  ការខណនាាំផ្លូវជាក់
លាក់សតីពីវធិា ការណោល ណោបាយ ខែលណលើកទកឹចិតតឲនយណក្បើក្បាស់វិ្ាីស្តសតណ្តនតណលើម ុសនេ ចាំណពាេះវបិតតិ ិង
ចាំណពាេះការក្ត ប់ណៅរកសភាព្មមតាវិញ។  
  ការខណនាាំផ្លវូទាាំងណនាេះ ពក្ងីកណៅែល់ាថន ភាពថ្ ក្កុមកមមករមយួចាំ  ួណទៀតផ្ង ែចូជា បុគគលិក
គិលា ុបដាឋនក, កមមករការងារតាមផ្ទេះ, កមមករចាំោកក្សុក, កមមករណ្វើការកនុងវិសយ័នាវាចរណ,៍ កមមករណ ាទ 
ខែលណយើងែងឹថ្ ម្ ភាពងាយរងណក្ោេះខា្នាំងោសណ់ៅកនងុបរបិទបចចុបនប ន។  
  ការណោរពសតងដ់ារទាាំងណ េះ កា ខ់តរមួចាំខណកបខ ថមណ្វើឲនយម្ វបនប្មថ៌្ ការស ទនាខបបសងគម  ងិ
កិចចសហក្បតបិតតកិារណៅកខ លងការងារ ខែលជាគ លេឹះកនុងការកាងការក្ត បម់កសភាព្មមតាវិញ ក្ពមទាាំង
ទប់ាកនតក់ាររអិលធា្នក់ចុេះថ្ ការផ្តលក់ារងារ ិងលកខែណឌការងារ កនុងអាំ ងុណពលម្ វិបតត ិិងណក្កាយវិបតតិ។    
សតង់ដារអ តរជាតខិាងការងារ ព នយលណ់រៀបរាប់អាំពកីារក្បក្ពតឹតិ ិងក្កណាបណៅណលើភាពសេះជាណ ើងវញិ ណៅចាំណពាេះ
មុែាថន ភាពជាកខ់សតងណៅកនងុពិភពការងារ  ងិជាក្គឹេះសក្ម្បក់ារណ្លើយតបយរូអខងវង ងិម្  ិរ តរភាពចាំណពាេះ
ការរីកដាលជាំងនឺានា រួមទាាំង កូវីែ-១៩ ផ្ង។ ណក្កាយបណងកើតណ ើង  ិងព ិិតនយណ ើងវញិតាមកាលកាំណត់  ិងខក
ខក្បណៅកខ លងខែលចាាំបាច់ អសរ់យៈកាលជាងមយួទសវតនេមកណហើយណនាេះ សតងដ់ារអ តរជាតខិាងការងារ ណ្លើយ
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តបណៅ ឹងសោឋន គក្មូថ្ ការ្្នស់បតរូណៅពិភពការងារ សក្ម្ប់ណោលបាំណងការពារកមមករ ងិពចិារោណៅ
ណលើតក្មវូការរបស់សហក្ោសខែលម្  រិ តរភាព។ កនុងឆ្នាំ ២០១៩ ណសចកតីក្បកាសែួបគក្មប់មួយសតវតនេសតី
ពីអនាគតការងារ បញ្ជនក់ណ ើងវញិថ្ ការបណងកើត ការណលើកកមពស ់ការផ្តល់សចាចនប័   ិងការណមើលការែុសក្តូវ ណៅ
ណលើសតង់ដារអ តរជាតខិាងការងារ ម្ ារៈសាំខា ជ់ាក្គឹេះចាំណពាេះ ILO។ រាលឧ់បករណច៍នាប់របស ់ ILO ទាាំង
អស់ ដាកណ់ចញ ូវសតង់ដារសងគមអបនបបរម្ជាមូលដាឋន  ខែលបា យល់ក្ពមណក្ពៀងោ្ន ណដាយតអួងគទាាំងអស ់ ណៅ
កនុងណសែឋកិចចាកលណលាក។ ក្បណទសនានា អាច ងឹអ ុម័តការការពារកនុងកក្មតិខែលែពស់ជាងសតងដ់ារ  ិង
វិធា ការណលើកតណមកើងនានា កនុងណោលបាំណងណែើមនបកីាត់ប ថយផ្លប េះពាល់ថ្ វិបតតឲិនយបា កា ់ខតក្បណសើរ។  
  ការចងក្កងណ េះ ណ្លើយណៅ ឹងសាំណួរខែលសួរញឹកញាប់ភាគណក្ចើ  ទាកទ់ង ឹងសតង់ដារអ តរជាតខិាង
ការងារ  ងិជាំងឺកវូីែ-១៩  ិងម្ ណោលបាំណងោាំក្ទែល់ការសក្មបែលួ   ងិការណ្លើយតបរបសរ់ដាឋនភិបាល 
 ិណោជក  ិងកមមករ ចាំណពាេះការរីករាតតនាតថ្ ជាំងឺកវូែី-១៩។  

 
ជតើស្តងដ់ារអន្តរជាតខិាងការងារ ដែងដូែជម្តែអំពកីារជ្លើយតបែំជ ុះ
វិបតតិ? 
  សតង់ដារអ តរជាតខិាងការងារ រួមម្ ការខណនាាំផ្លូវជាក់លាក់ ណែើមនបធីានាឲនយម្ ការងារសមរមនយណៅ
កនុងបរបិទថ្ ការណ្លើយតបចាំណពាេះវបិតត ិ ណដាយរួមម្ ទាាំងការខណនាាំបងាហនញផ្លវូខែលអាចម្ ភាពជាបទ់ាក់ទង
ណៅ ងឹការវវិតត ថ៍្ ការផ្ទុេះថ្ ជាំងកឺូវីែ-១៩។ សតង់ដារអ តរជាតខិាងការងារងមីបាំផ្ុតមួយកនុងចាំណោមសតងដ់ារអ តរ
ជាតខិាងការងារនានាណនាេះ គ ឺ អ ាុស ៍សតីពកីារផ្តល់ការងារ ិងការងារសមរមនយណែើមនបីស តភិាព ិងការសេះជា
ណ ើងវញិ ឆ្នាំ២០១៧ (ណលែ ២០៥) ខែលក្តវូបា អ ុម័តណដាយមតិភាគណក្ចើ ណលើសលបុថ្ សម្ជកិពាក់ព័ ធ
ទាាំងអសណ់នាេះ បា សងកត់្ៃ ថ់្ ការណ្លើយតបចាំណពាេះវិបតតិ ក្តូវធានាឲនយម្ ការណោរពរាល់សិទធិម ុសនេទាាំងអស់ 
 ិងណោរព ីតិរែឋ ណដាយរាបប់្ចូលទាាំង ការណោរពណោលការណក៍្គឹេះ ិងសិទធជិាមូលដាឋន ណៅណពលណ្វើការ  ិង
ណោរពសតងដ់ារអ តរជាតខិាងការងារ1។ អ ុាស ណ៍នាេះ ណរៀបរាប់អាំពីវិ្ាីស្តសតជាយុទធាស្តសតសក្ម្បក់ារណ្លើយ
តបចាំណពាេះវិបតត ិណដាយរួមម្ ទាាំង ការអ ុម័តវិ្ីាស្តសតណក្ចើ ជាំហ្ តាមែាំោក់កាល តាមរយៈការអ ុវតតយុទធ
ាស្តសតរលូ ងាយក្សួលយល់ ងិទូលាំទូលាយ ណែើមនបបីងកបរោិកាសអាំណោយផ្លសក្ម្បក់ារក្ត ប់មក
សភាព្មមតាវិញ  ិងការកាងភាពសេះជាណ ើងវញិ ខែលរួមម្ ៖  

 ណ្វើឲនយម្ សថរិភាពចាំណពាេះជវីភាពរសណ់ៅ ិងក្បាកច់ាំណូល តាមរយៈវធិា ការោាំពារសងគម ងិផ្តលក់ារងារភា្នមៗ 

 ណលើកកមពសក់ារក្ត ប់មកសភាព្មមតាវញិខផ្នកណសែឋកិចច សក្ម្ប់ឱកាសថ្ ការផ្តល់ការងារ ងិការងារសមរមនយ 
ក្ពមទាាំងការណ្វើសម្ហរណកមមសងគម-ណសែឋកចិច 

 ណលើកកមពសក់ារផ្តល់ការងារ ិងការងារសមរមនយ, ការោាំពារសងគម  ងិបរោិប័ នសងគម, ការអភិវឌនឍ ៍ក្បកប
                                                             
1 បុពវកថ្ ិងកថ្ែណឌ៧(ែ)  ិង ៤៣ ថ្ អ ុាស ៍សតីពីការផ្តល់ការងារ ិងការងារសមរមនយណែើមនបីស តិភាព ិងការសេះជាណ ើងវិញ ឆ្នាំ
២០១៧ (ណលែ ២០៥)  
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ណដាយ រិ តរភាព, ការបណងកើតសហក្ោសក្បកបណដាយ ិរ តរភាព ជាពណិសស សហក្ោសខា្នតតចូ ិងម្នយម, របត់
្្នស់បតូរពីណសែឋកិចចណក្ៅក្បព័ ធណៅជាណសែឋកិចចកនុងក្បព័ ធ, របត់្ ្នស់បតូរណៅរកណសែឋកិចចខែលម្  រិ តរភាពខាង
បរិាថន   ិងការទទួលបា ណសវាាធារណៈ 

 ណ្វើការបា ន ់ក្បម្ណផ្លប េះពាល់កនងុការផ្តលក់ារងារថ្ កមមវិ្ ីក្ត បណ់ៅកា ់សភាព្មមតាវញិថ្្ក់ជាត ិ
 ផ្តល់ការខណនាាំបងាហនញផ្លវូ ិងការោាំក្ទែល់ ណិោជក ណែើមនបីឲនយពួកណគអាចចាតវ់ធិា ការក្បកបណដាយក្បសទិធភាព 

កនុងការកាំណ់តរកឲនយណ ើញ កនងុការទបា់កនត ់ កនុងការកាតប់ ថយ  ិងពចិារោណៅណលើរណបៀបខែលពួកណគណដាេះ
ក្ាយហ្ ិភយ័ថ្ ផ្លប េះពាល់្ៃ ់្ ៃរណៅណលើសិទធិម ុសនេ  ិងសិទធកិារងារណៅកនុងក្បតិបតតិការរបស់ពួកណគ ឬ
ណៅកនងុផ្លិតផ្ល ណសវាកមម ឬក្បតិបតតកិារខែលពួកណគអាចម្ ការពាកព់័ ធណដាយ្ទនល ់

 ណលើកកមពសក់ារស ទនាសងគម  ិងការចរចាអ ុសញ្ញនរមួ 
 កាងឬាតនរាថនប័ ទផី្នារការងារ ណដាយរួមប្ចូលទាាំងណសវាផ្តល់ការងារ សក្ម្បក់ារណ្វើឲនយម្ សថិរភាព ិងការ

ក្ត ប់ណៅរកសភាព្មមតាវញិ 
 អភិវឌនឍសមតថភាពរបស់រដាឋនភបិាល រមួប្ចូលទាាំង អាជាញន្ រថ្្នក់តាំប ់ ងិថ្្នក់មូលដាឋន  ក្ពមទាាំងសមតថភាព

របស់ាថនប ័ ិណោជក ងិាថនប ័កមមករ,  ិង 
 ចាត់វធិា ការ តាមការសមក្សប សក្ម្បក់ារណ្វើសម្ហរណកមមសងគម-ណសែឋកចិច ចាំណពាេះអនកខែលទទលួរងការ

ប េះពាល់ណដាយារវិបតត ិ ណដាយរាបប់្ចូលទាាំងតាមរយៈកមមវិ្ ីបណ្តេះបោ្នលខែលម្ បាំណងកនុងការខកលមអ
លទធភាពផ្តល់ការងារ2។  

 
 បខ ថមពីណលើណ េះ រដាឋនភបិាល គួរខតណ្វើឲនយបា ឆបត់ាមខែលអាចណ្វើណៅបា  កនងុការ៖ 

o ខសវងរកការធានាឲនយបា  ូវស តិសុែក្បាកច់ាំណូលណោល ជាពិណសស សក្ម្ប់អនកខែលទទួលរងការរខំា 
ណៅណលើការងារឬជវីភាពរសណ់ៅរបស់ែល ួ ណដាយារខតវិបតត ិ

o ណរៀបចាំបណងកើត ាតនរ  ិងជាំរញុណលើកតណមកើង គណក្ម្ងស តសិុែខផ្នកសងគមទូលាំទលូាយ  ិងយ តការោាំពារសងគម
ណផ្នេងណទៀត ណដាយពចិារោណៅណលើចនាប់ជាតិ ិងកចិចក្ពមណក្ពៀងអ តរជាតនិានា, ក្ពមទាាំង 

o ខសវងរកការធានាឲនយម្ ការទទួលបា ក្បកបណដាយក្បសិទធភាពថ្ ណសវាខងទាាំសុែភាពសាំខា ច់ាាំបាច់  ងិ
ណសវាសងគមជាមូលដាឋន ណផ្នេងណទៀត ជាពិណសស សក្ម្ប់ក្កុមក្បជាជ  ងិបុគគលនានា ខែលកា្នយណៅជា
ងាយរងណក្ោេះ ជាពិណសស ណដាយារខតវិបតត3ិ។  

 ក្សបណពលជាមយួោ្នណ េះ ការណោរពបទបនប្ញតតិថ្ សតង់ដារអ តរជាតខិាងការងារ ទាក់ទង ឹងសុវតថិភាព ងិសុែ
ភាពការងារ, ស តិសែុសងគម, ការផ្តលក់ារងារ, ការម ិណរីសណអើង, ការណរៀបចាំរណបៀបណ្វើការងារ  ងិការការពារក្កុម
កមមករជាកល់ាក ់ករ៏ួមចាំខណកកនុងការខងរកនាឲនយបា  ូវការងារសមរមនយ កនុងអាំ ុងណពលថ្ ការរាតតនាតជាំងឺកូវីែ-
១៩ណ េះខែរ។  

                                                             
2 កថ្ែណឌ ៨ ថ្  អ ុាស ៍ ២០៥។ កថ្ែណឌ ៩ ខចងអាំពីការខណនាាំផ្លូវបខ ថមសតីពីវិធា ការបនាទន ់ខែលគួរចាត់ណ ើង 

3 កថ្ែណឌ ២១ ថ្ អ ុាស ៍សតីពីការផ្តល់ការងារ ិងការងារសមរមនយណែើមនបីស តិភាព ិងការសេះជាណ ើងវិញ ឆ្នាំ២០១៧ (ណលែ ២០៥)  
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ជតើអវជីាតួនាទីការស្ន្្នាដផែកស្ងគម្កែទងការជដាុះគសាយការរាតត្ាត
ជំងឺកូវីដ-១៩?  

 បរិោកាសថ្ ទាំ កុចតិត ខែលបណងកើតណ ើងតាមរយៈការស ទនាសងគម ិងក្តីភាគី  ងឹម្ ារៈសាំខា ់
ចាាំបាច់ ណៅកនុងការអ ុវតតវិធា ការឲនយម្ ក្បសិទធភាព កនុងការណដាេះក្ាយការផ្ទុេះជាំងកឺូវីែ-១៩  ិងផ្លប េះ
ពាល់របស់វា។ ការពក្ងឹងការណោរព ិងការពឹងខផ្អកណៅណលើយ តការថ្ ការស ទនាសងគម បណងកើតបា ជាមូល
ដាឋន រឹងម្ាំមួយសក្ម្ប់ការកាង ភាពសេះជាណ ើងវិញ  ិងកាងការណបតជាញនចតិតរបស់ ិណោជក ងិកមមករ 
ណឆ្នេះណៅរកវិធា ការណោល ណោបាយខែលអាចម្ ការឈឺ្ចាប់ប ុខ តម្ ការចាាំបាច់។ ក្បការណ េះ ម្ 
ភាពសាំខា ់ជាគ លឹេះ ជាពិណសស ណៅកនុងអាំ ុងណពលខែលភាពតា តឹងកនងុសងគមណកើ ណ ើង។ អ ាុស ៍សតី
ពីការផ្តល់ការងារ ិងការងារសមរមនយណែើមនបីស តិភាព ិងការសេះជាណ ើងវិញ ឆ្នាំ២០១៧ (ណលែ ២០៥) 
សងកត់្ៃ ់ជាពិណសស អាំពីារៈសាំខា ់ថ្ ការស ទនាសងគម កនុងការណ្លើយតបណៅ ឹងាថន ភាពម្ វិបតតិ  ិង
តួនាទីែ៏សាំខា ់ខា្នាំងរបស់ាថនប័  ិណោជក ិងាថនប័ កមមករ កនុងការណ្លើយតប ឹងវិបតត4ិ។ 

 ណដាយខ ក អ ុាស ៍ណនាេះ គូសបញ្ជនកអ់ាំពីតនួាទីគ លេឹះថ្ ការពិណក្ោេះណោបល់  ិងការណលើកទកឹចិតតឲនយ
ម្ ការចូលរួមសកមមពីាថនប ័ ិណោជក ងិាថនប ័កមមករ ណៅកនុងការណ្វើខផ្ ការ ការអ ុវតត  ិងការតាម
ដា  ណៅណលើមណ្នោបាយនានាសក្ម្ប់ការក្ត ប់ណៅរកសភាព្មមតាវិញ ងិការសេះជា5។ អ ុាស ៍ណ េះ 
អាំពាវនាវែល់រែឋជាសម្ជិក ឲនយទទលួាគនល់តួនាទីែ៏សាំខា ់របស់ាថនប័  ិណោជក ិងាថនប័ កមមករ ណៅ
កនុងការណ្លើយតប ងឹវិបតតិ ណដាយពិចារោណៅណលើ អ ុសញ្ញនសតពីីណសរីភាព ិងការការពារសិទធិចងក្កង ឆ្នាំ
១៩៤៨ (ណលែ ៨៧)  ិង អ ុសញ្ញនសតីពសីិទធិចងក្កង ងិចរចាអ សុញ្ញនរួម ឆ្នាំ១៩៤៩ (ណលែ ៩៨)6។ 
ការស ទនាសងគមណៅកក្មិតសហក្ោស ម្ ភាពសាំខា ់ខា្នាំងបាំផ្ុត ណដាយារខតកមមករក្តូវការទទួលបា 
ព័ត៌ម្  ទទួលការពិណក្ោេះណោបល់  ងិែឹង ទាក់ទង ឹងផ្លប េះពាល់ណៅណលើលកខែណឌថ្ ការផ្តលក់ារងារ
 ិង ទាក់ទងណៅ ងឹវិធា ការខែលពួកណគក្តូវចាត់ណ ើង ណែើមនបីការពារែលួ   ិងណែើមនបីរួមចាំខណកែល់ការទប់កុាំ
ឲនយម្ ការរីករាលដាលប ត7។  

ការបជញ្ជៀស្ការបាតប់ងក់ារងារន្ិងការជធវើឲ្យាន្ន្ិរន្តរភាពកគម្ិត
គបាក់ែណំូល  
 
                                                             
4 កថ្ែណឌ ៧(ែ), ២៤  ិង ២៥ ថ្  អ ុាស ៍ ២០៥ 

5 កថ្ែណឌ ៨( ) ថ្  អ ុាស ៍ ២០៥Para 8(d) of R205 

6 កថ្ែណឌ ២៥ ថ្  អ ុាស ៍ ២០៥Para. 25 of R205.   

7 សូមណមើលឧទាហរណ៍ អ ុាស ៍សតីពីកិចចសហក្បតិបតតិការណៅកក្មិតអ ុវតត ឆ្នាំ១៩៥២ (ណលែ ៩៤)  ិង អ ុសញ្ញនសតីពតីាំោងកមមករ ឆ្នាំ
១៩៧១ (ណលែ ១៣៥) ខែលអមមកជាមួយ ណដាយការខណនាាំផ្លូវខែលខចងណៅកនុង អ ុាស ៍សតីពីតាំោងកមមករ ឆ្នាំ១៩៧១ (ណលែ ១៤៣)  
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ណតើអវជីាវធិា ការគ លេឹះសក្ម្បប់ងកបរោិកាសអាំណោយផ្លសក្ម្បក់ារក្ត បវ់ិលណៅរក
សភាព្មមតាវញិ  ងិកនងុការណលើកកមពសក់ារផ្តលក់ារងារ ងិការងារសមរមនយ? 

 អងគការ ILO បា ន ់ក្បម្ណថ្អាចម្ ការបាត់បង់ការងាររហូតែល់ណៅ ២៥លា  ណៅជុាំវិញពិភពណលាក 
ណដាយារខតការរាតតនាតថ្ ជាំងកឺូវីែ-១៩ណ េះ។ កនុងែាំណណើរណឆ្នេះណៅមុែណទៀត ការណលើកកមពសក់ារផ្តល់
ការងារណពញណលញ ម្ ក្បាក់កថ្ក្ម  ិងណក្ជើសណរីសណដាយណសរី (ណោងតាមអ សុញ្ញនសតពីីណោល ណោបាយ
ផ្តល់ការងារ ឆ្នាំ១៩៦៤ (ណលែ ១២២)8  ឹងក្តូវខតប្ចូលវិធា ការខែលអាចណក្ជើសណរីសបា  ណែើមនបីណ្វើឲនយ
ណសែឋកិចចម្ សថិរភាព  ងិណដាេះក្ាយបញ្ហនផ្តលក់ារងារ ណដាយរួមប្ចូលទាាំង វិធា ការជាំ ួយរបស់រដាឋន       
ភិបាល ិងជាក្បាក់កាស ខែលម្ ណោលបាំណងកនុងការណ្វើឲនយម្ សថិរភាពែល់ជីវភាពរស់ណៅ ិងក្បាក់
ចាំណូល ក្ពមទាាំងការពារ ិរ តរភាពអាជីវកមម9។   

 វិ្ីាស្តសតណក្ចើ ជាំហ្ តាមែាំោក់កាល សក្ម្ប់បងកបរិោកាសអាំណោយផ្លសក្ម្ប់ការក្ត ប់មក
សភាព្មមតាវិញ គួរប្ចូល វិធា ការោាំពារសងគម ិងផ្តល់ការងារជាបនាទន ់ ឧទាហរណ៍ ែូចជា តាមរយៈ
ការណ្វើឲនយណសែឋកិចចតាមមូលដាឋន ក្ត បម់កសភាព្មមតាវិញ10។  

 ណៅកនុងបរិបទថ្ ឱ ភាពណសែឋកិចច ការរកនា ិរ តរភាពកក្មិតក្បាក់ឈ្នួលអបនបបរម្ ម្ ជាប់ទាកទ់ងជា
ពិណសស ជាទូណៅ ណដាយារខតក្បាក់ឈ្នួលអបនបបរម្ អាចការពារកមមករណៅកនុងាថន ភាពងាយរងណក្ោេះ  ិង
កាត់ប ថយភាពក្កីក្ក បណងកើ តក្មូវការ  ិងរួមចាំខណកែលស់ថិរភាពណសែឋកិចច11។  

 
ណតើគរួម្ អវណីកើតណ ើង ក្បស ិណបើម្ ការពនយួរឬការប្នឈបក់ារផ្តលក់ារងារ?  

 កមមករខែលក្តូវបា ពនយួរការងារ កាត់ប ថយការងារ ឬប្នឈប់ពីការងារ  ណដាយារខតផ្លប េះពាល់ណសែឋកិចច
ថ្ ជាំងឺកូវីែ-១៩ ឬណដាយារណហតុផ្លសុែភាព ិងស តសិុែ គួរម្ សទិធិទទលួបា អតថក្បណោជ ៍ណដាយ
ារោមន ការងារ ឬជាំ ួយណផ្នេងៗណែើមនបីទូទាត់សងសក្ម្ប់ការបាត់បង់ចាំណលូខែលណកើតណ ើងណដាយារខត
មូលណហតុទាាំងណនាេះ ណដាយក្សបតាមអ ុសញ្ញនសតពីីការណលើកកមពស់ការផ្តល់ការងារ ិងការការពារក្បឆាំង ឹង
ភាពោមន ការងារ ឆ្នាំ១៩៩៨ (ណលែ ១៦៨)12។  

                                                             
8 ម្ក្តា ១ ថ្  អ ុសញ្ញនសតីពីណោល ណោបាយផ្តល់ការងារ ឆ្នាំ១៩៦៤ (ណលែ ១២២)  

9 កថ្ែណឌ ៨ ថ្ ឧបសមព័ ធ អ ុាស ៍សតីពីណោល ណោបាយផ្តល់ការងារ ឆ្នាំ១៩៦៤ (ណលែ ១២២)  ិង កថ្ែណឌ ១, ៦  ិង ១០ ថ្  អ ុ
ាស ៍ (បទបនប្ញតតិបខ ថម) សតីពីណោល ណោបាយផ្តល់ការងារ ឆ្នាំ១៩៨៤ (ណលែ ១៦៩)  

10 កថ្ែណឌ ៨ ថ្  អ ុាស ៍ ២០៥ 

11 អ ុសញ្ញនសតីពីការកាំណត់ក្បាក់ឈ្នួលអបនបបរម្ ឆ្នាំ១៩៧០ (ណលែ ១៣១)  ិងអ ុាស ៍ (ណលែ ១៣៥) អាចផ្តល់ការខណនាាំផ្លូវចាំណពាេះ
ចាំណុចណ េះ (សូមណមើល ការក្ត ប់មកសភាព្មមតាវិញ បនាទនប់វិបតតិ៖ កិចចក្ពមណក្ពៀងការងារាកល, អ មុ័តណដាយសម័យក្បជុាំណលើកទី៩៨ 
ថ្ ស និសីទអ តរជាតិខាងការងារ, ទីក្កុងហនេឺខណវ, ថ្ងៃទី១៩ មិងុនា ២០០៩, កថ្ែណឌ ២៣) 

12 ម្ក្តា ១០ ថ្ អ ុសញ្ញនសតីពីការណលើកកមពស់ការផ្តល់ការងារ ិងការការពារក្បឆាំង ឹងភាពោមន ការងារ ឆ្នាំ១៩៩៨ (ណលែ ១៦៨)។ សូម
ណមើល ខផ្នកទី IV ថ្  អ ុសញ្ញន (សតង់ដារអបនបបរម្) ថ្ ស តសិុែសងគម ឆ្នាំ១៩៥២ (ណលែ ១០២)  
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 កមមករខែលបា បាត់បង់ការងារ គួរទទួលបា វិធា ការណលើកកមពស់ការផ្តល់ការងារ ណដាយរួមទាាំង ណសវាផ្តល់
ការងារ  ិងការបណ្តេះបោ្នលវិជាជនជីវៈ ណដាយម្ ទសនេ ៈវិស័យកនុងការណ្វើសម្ហរណកមមពួកណគចូលណៅ
កនុងទផី្នារការងារវិញ13។  

 ទាក់ទង ឹងការប្នឈប់ការងារលកខណៈបុគគល អ ុសញ្ញនសតពីីការប្នឈប់ពីការងារ ឆ្នាំ១៩៨២ (ណលែ 
១៥៨) ខចងថ្ ជាណោលការណ៍មូលដាឋន  ការផ្តល់ការងារែល់កមមករោម្្នក់ មិ ក្តូវប្ចប់ ណដាយមិ 
ម្ ណហតុផ្លខែលម្ សុពលភាព សក្ម្ប់ការប្ចប់ការផ្តល់ការងារ ខែលជាប់ទាក់ទងណៅជាមយួ ឹង
សមតថភាពឬទណងវើរបសក់មមករ ឬខផ្អកណៅណលើលកខែណឌតក្មូវការក្បតិបតតិការថ្ ការអ ុវតតការងារណនាេះណ ើយ
14។ អវតតម្ បណោ្នេះអាស នពកីារងារ ណដាយារខតជាំងឬឺការទទួលែុសក្តូវកនុងក្គួារ មិ អាចបណងកើតបា 
ជាណហតុផ្លម្ សពុលភាពសក្ម្ប់ការប្ចប់ពកីារងារណនាេះណទ15។  

 ទាក់ទង ឹងការបណណ្ញណចញជារួម អ ុសញ្ញនណលែ១៥៨ ខចងថ្  ិណោជកខែលពិចារោកនងុការប្ចប់
ការងារណដាយារណហតុផ្លណសែឋកិចច ក្តូវផ្តល់ពត័ម៌្ ជាប់ទាក់ទង ែល់តាំោងរបសក់មមករ (ណដាយរាប់
ប្ចូលទាាំងណហតុផ្លសក្ម្ប់ការពិចារោណៅណលើការប្ចប់ការងារ, ចាំ ួ  ិងក្បណភទកមមករខែលទាំ ងជា
ទទួលរងផ្លប េះពាល់  ងិរយៈណពលខែលក្តូវអ វុតតសក្ម្ប់ការប្ចប់ការងារទាាំងណនាេះ) ក្ពមទាាំង ផ្តល់
ែល់អនកតាំោងកមមករពាក់ព ័ធ ណដាយណោងតាមចនាប់ ងិការអ ុវតតថ្្នក់ជាតិ ឲនយបា ឆប់តាមខែលអាច
ណ្វើណៅបា   ូវឱកាសសក្ម្ប់ការពិណក្ោេះណោបល់ណៅណលើវិធា ការនានា កនុងការកាត់ប ថយឥទធពិល្ៃ ់្ៃរ
ថ្ ការប្ចប់ការងារណៅណលើកមមករខែលពាក់ព ័ធ ែូចជា ការខសវងរកការផ្តល់ការងារជាំ ួសជាណែើម16។ អ ុ
សញ្ញនណ េះ ក៏ខចងអាំពី ការជូ ែាំណឹងែល់អាជាញន្ រម្ សមតថកិចចែូចបា កាំណត់ ណៅណពលខែលម្ ការ
ពិចារោកនុងការប្ចប់ការងារទាាំងណនាេះ17។ 

 កនុង ័យណ េះ អ ុាស ស៍តីពីការប្នឈប់ពីការងារ ឆ្នាំ១៩៨២ (ណលែ ១៦៦) រំណលចណ ើងថ្ រាល់ភាគីពាក់
ព័ ធទាាំងអស់ គួរខសវងរកការបណ្ជៀសឬកាត់ប ថយឲនយែល់កក្មិតអបនបបរម្បាំផ្តុ កនុងការប្ចបក់ារងារ 
សក្ម្ប់ណហតុផ្លណសែឋកចិច រចនាសមព័ ធ ឬណហតផុ្លក្សណែៀងោ្នណ េះ ណដាយោមន បុណរ ិចឆ័យ ចាំណពាេះក្បតិបតតិ
ការក្បកបណដាយក្បសិទធផ្លណៅណលើការអ ុវតត ការបណងកើត ឬណសវាកមម  ិងកនុងការកាត់ប ថយឥទធពិលប េះពាល់
្ៃ ់្ៃរថ្ ការប្ចប់ការងារសក្ម្ប់ណហតុផ្លទាាំងណ េះ ណៅណលើកមមករម្្នក់ឬណក្ចើ នាក់ខែលជាប់ទាក់ទង។ 
អ ុសញ្ញនណ េះ ក៏ខចងថ្ ណៅកខ លងខែលសមក្សប អាជាញន្ រម្ សមតថកិចច គួរជួយណក្ជាមខក្ជងែល់ភាគី

                                                             
13 ម្ក្តា ៧-៩ ថ្ អ ុសញ្ញន ១៦៨។ សូមណមើល កថ្ែណឌ ២ ថ្  អ ុាស ៍សតពីីការណលើកកមពស់ការផ្តល់ការងារ ិងការការពារក្បឆាំង ឹង
ភាពោមន ការងារ ឆ្នាំ១៩៩៨ (ណលែ ១៧៦)។  

14 ម្ក្តា ៤ ថ្  អ ុសញ្ញន ១៥៨ 

15 ការសទង់មតិទូណៅទាក់ទង ឹងការបណណ្ញណចញណដាយមិ ម្ សាំអាងណហតុក្គប់ក្ោ ់ ឆ្នាំ១៩៩៥, កថ្ែណឌ ១៣៦-១៤២  ិងម្ក្តា ៨ 
ថ្ អ ុសញ្ញន ១៥៦ 

16 ម្ក្តា ១៣ ថ្  អ ុសញ្ញន ១៥៨ 

17 ម្ក្តា ១៤ ថ្  អ ុសញ្ញន ១៥៨ 
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នានា កនុងការខសវងរកែាំណោេះក្ាយ តបចាំណពាេះបញ្ហនខែលបា ណលើកណ ើង ណដាយការពិចារោណៅណលើការ
ប្ចប់ការងារទាាំងណនាេះ18។  

 
អវណីៅជាការកាតប់ ថយចាំ  ួណម្ នងការងារជាបណោ្នេះអាស ន?  
 
រដាឋនភបិាលគរួចាតវ់ធិា ការពក្ងកីអតថក្បណោជ ថ៍្ ភាពោមន ការងារ ណៅែលក់មមករកាំពងុក្បឈ្ម ងឹការ
បាតប់ងច់ាំណលូ ណដាយារខតការបាតប់ងក់ារងារមយួខផ្នក ជាពណិសស កនងុករណថី្ ការកាតប់ ថយចាំ  ួ
ណម្ នងណ្វើការបណោ្នេះអាស ន  ងិការពនយរួឬការកាតប់ ថយចាំណលូ ណដាយារខតការពនយរួការងារ19។  
 
ណតើណ្វើែចូណមតចចាំណពាេះការផ្តលក់្បាកឈ់្នលួ?  

 អ ុសញ្ញនសតីពីការការពារក្បាក់ឈ្នួល ឆ្នាំ១៩៤៩ (ណលែ ៩៥) ខចងថ្ ក្បាក់ឈ្នួល ក្តូវខតផ្តល់ឲនយជាណទៀង
ទាត់។ ចាំណពាេះការប្ចប់កចិចស នោការងារ ការណដាេះក្ាយចុងណក្កាយថ្ ក្បាក់ឈ្នួលទាាំងអស់ ក្តូវខតម្ 
ក្បសិទធភាពែចូខែលបា ខចង ឬក្បស ិណបើម ិម្ បញ្ជនក់ចនាស់ណទ ក្តូវណ្វើណ ើងកនងុអាំ ុងណពលខែលសម
ណហតុផ្ល20។  

 
អវណីៅជាការការពារក្បាកឈ់្នលួ កនងុករណកីនេយ័្ ?  

 កនុងករណីកនេ័យ្ ឬការបិទតាមផ្លូវតុលាការថ្ ការអាជីវកមមោមួយ (រាប់ប្ចលូទាាំង ណដាយារខតផ្ល
ប េះពាល់របសក់ូវីែ-១៩ផ្ង) អ ុសញ្ញនសតីពីការការពារក្បាក់ឈ្នួល ឆ្នាំ១៩៤៩ (ណលែ ៩៥) ខចងថ្ កមមករ
ខែលម្ ការងារ ក្តូវចាត់ទុកជាម្ចនស់បាំណុលខែលម្ បពុវសទិធិ សក្ម្ប់ក្បាក់ឈ្នួលមិ ទា ប់ា ណបើក 
ខែលក្តូបា ការពារណក្កាមចនាប់ជាតិជា្រម្ 21។  

 
ស្ុវតថភិាពន្ិងស្ុខភាពការងារ  
 
ណតើ ណិោជកគរួណ្វើអវែីលេះ កនងុអាំ ងុណពលផ្ទេុះការ្លងជាំង?ឺ 

                                                             
18 កថ្ែណឌ ១៩ ថ្  អ ុាស ៍ ១៦៦ 

19 ម្ក្តា ១០ ថ្  អ ុសញ្ញន ១៦៨ 

20 ម្ក្តា ១២ ថ្  អ ុសញ្ញន ៩៥ 

21 ម្ក្តា ១១ ថ្  អ ុសញ្ញន ៩៥ 
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  ិណោជក ម្ ទាំ ួលែុសក្តូវទាាំងក្សុងកនងុការធានាថ្វិធា ការទបា់កនត់ ិងការពារខែលអាចទសនេទាយ
ែឹងម ុបា  ក្តូវបា ចាត់ណ ើង ណែើមនបីកាត់ប ថយហ្ ិភ័យការងារឲនយណៅក្តឹមកក្មិតអបនបបរម្ (អ ុសញ្ញន
សតីពីសុវតថិភាព ិងសែុភាពការងារ ឆ្នាំ១៩៨១ (ណលែ ១៥៥)22។  ិណោជក ក្តូវទទលួែុសក្តូវកនងុការផ្តល់ 
ណៅកខ លងខែលសមក្សប ិងណៅែលក់ខ លងខែលអាចអ ុវតតបា ណដាយសមណហតុផ្ល  ូវសណមលៀកបាំពាក់
ការពារ ិងសម្ភនរៈការពារឲនយបា ក្គប់ក្ោ ់ ណដាយមិ គតិកថ្ក្មពីកមមករ23។  

  ិណោជក ក្តូវទទួលែសុក្តូវកនុងការផ្តលព់័ត៌ម្ ក្គប់ក្ោ ់  ងិការបណ្តេះបោ្នលសមក្សបសតពីីសុវតថិ
ភាព ិងសែុភាពការងារ24, ពិណក្ោេះណោបល់ជាមួយកមមករសតីពទីិែឋភាពនានាទាក់ទង ឹងសុវតថិភាព ងិសុែ
ភាពការងារ ពាក់ព័ ធ ឹងការងាររបស់ពួកណគ25, ផ្តលវិ់ធា ការកនុងការណដាេះក្ាយកនុងក្ោម្ អាស ន26,  ិង
ជូ ែាំណងឹែលអ់្ិការដាឋន ការងារអាំពីករណីថ្ ជាំងឺទាក់ទង ឹងការងារ27។  

 
ណតើអវជីាសទិធ ិងិការទទលួែសុក្តវូរបសក់មមកនងុអាំ ងុណពលការផ្ទុេះការ្លងជាំង?ឺ 

 កមមករម្ ការទទលួែុសក្តូវកនងុការសហការកនុងការបាំណពញណដាយ ិណោជក ទាក់ទង ងឹកាតពវកចិចសុវតថិ
ភាព ិងសែុភាពការងារខែលដាក់ណៅណលើពួកណគ តាមរយៈការអ ុណលាមតាមវិធា ការសុវតថិភាពខែលបា 
ដាក់ណចញមក ខងទាាំណដាយសមណហតុផ្លសក្ម្បស់ុវតថិភាពរបស់អនកែថ្ទ (ណដាយរួមទាាំង ការណជៀសវាងការ
ណ្វើឲនយ រោម្្នក់ក្បឈ្មហ្ ិភ័យសែុភាព ងិសុវតថិភាព) ក្ពមទាាំងណក្បើក្បាស់ឧបករណ៍សុវតថភិាព ិង    

សម្ភនរៈការពារឲនយបា ក្តឹមក្តូវ28។  
 វិធា ការសុវតថិភាព ិងសុែភាពការងារ ម ិក្តូវពាក់ព័ ធ ឹងការចាំោយរបសក់មមករណទ29។  
 ការណរៀបចាំណៅកខ លងណ្វើការ ក្តូវដាក់កាំណត់ដាច់ខាតឲនយកមមករក្តូវរាយការណ៍ណៅថ្្នក់ណលើ្ទនល់  ូវរាល់ាថន 

ភាពោខែលពកួណគអាចផ្តល់ការព នយល់សមណហតុផ្ល កនុងការណជឿថ្ ម្ ណក្ោេះថ្្នក់អាច ឹងណកើតណ ើង
 ិង្ៃ ់្ៃរែលជ់ីវិតឬសែុភាព។ ក្បស ិណបើ ិណោជកម ិបា ចាត់វិធា ការណដាេះក្ាយរួចណហើយ (ក្បសិ 

                                                             
22 ម្ក្តា ១៦ ថ្  អ ុសញ្ញនសតីពីសុវតថិភាព ិងសុែភាពការងារ ឆ្នាំ១៩៨១ (ណលែ ១៥៥) ខចងថ្៖ “ ិណោជក ក្តូវតក្មូវឲនយធានាថ្ តាម
ការខែលអាចអ ុវតតបា ណដាយសមណហតុផ្ល កខ លងណ្វើការ […] ខែលសថិតណៅណក្កាមការក្តួតក្តារបស់ពួក គឺម្ សុវតថិភាព ិងោមន ហ្ ិ
ភ័យែល់សុែភាព” 
23 ម្ក្តា ១៦(៣) ថ្  អ ុសញ្ញន១៥៥ 

24 ម្ក្តា ១៩(គ)  ិង ( ) ថ្  អ ុសញ្ញន១៥៥ 

25 ម្ក្តា ១៩(ង) ថ្  អ ុសញ្ញន១៥៥ 

26 ម្ក្តា ១៨ ថ្  អ ុសញ្ញន១៥៥ 

27 ម្ក្តា ១៤ ថ្ អ ុសញ្ញនសតីពអី្ិការកិចចការងារ ឆ្នាំ១៩៤៧ (ណលែ ៨១)  ិងម្ក្តា៤ ថ្ ពិ្ ីារឆ្នាំ២០០២ ណៅណលើអ សុញ្ញនសតីពីសុវតថិ
ភាព ិងសុែភាពការងារ ឆ្នាំ១៩៨១  
28 ម្ក្តា១៩ ថ្  អ ុាស ៍សតីពីសុវតថិភាព ងិសុែភាពការងារ ឆ្នាំ១៩៨១ (ណលែ ១៦៤)  

29 ម្ក្តា ២១ ថ្  អ សុញ្ញន១៥៥ 
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ណបើចាាំបាច់) ណទណនាេះ  ិណោជកម ិអាចតក្មូវឲនយកមមករក្ត ប់ណៅកនុងាថន ភាពការងារ ខែលកាំពងុប តថ្
អាច ឹងម្ ណក្ោេះថ្្នក់្ៃ ់្ ៃរែល់ជីវិតឬសុែភាពណ ើយ30។  

 កមមករគួរបា ទទួលព័ត៌ម្ តាមវិ្ីសមក្សប ិងក្គប់ក្ោ ់ អាំពីណក្ោេះថ្្នក់សែុភាពពាក់ព័ ធ ឹងការងារ
របស់ពួកណគ31។  

 
ណតើកមមករម្ សទិធែិកែល ួណចញពកីារងារឬណទ?  

 កមមករម្ សទិធិកនងុការែកែល ួណចញពាីថន ភាពការងារខែលពួកណគអាចផ្តល់ការព នយល់សមណហតុផ្ល កនុង
ការណជឿថ្ ម្ ណក្ោេះថ្្នក់អាច ឹងណកើតណ ើង ិង្ៃ ់្ៃរែលជ់ីវិតឬសែុភាព។ ណៅណពលខែលបុគគលិកោ
ម្្នក់ ណក្បើក្បាស់សិទធិណ េះ ោត់ក្តូវខតទទួលបា ការពារពីផ្លវិបាកខែលម ិសមណហតផុ្ល32។ 

 

ណតើជាំងកឺវូែី-១៩ អាចចាតថ់្្នកជ់ាជាំងបឺោ្នលមកពកីារងារឬណទ?  
 ជាំងឺកូវីែ-១៩  ិងជាំងឺបាកស់នាត ក្បសិ ណបើ្ លងតាមរយៈការក្បឈ្មណដាយារការងារ អាចចាត់ទកុជាជាំងឺ

បោ្នលមកពីការងារ33។ ក្បសិ ណបើែលក់ក្មិតមយួខែលកមមករទទួលរងណក្ោេះពីលកខែណឌទាាំងណនាេះ  ិង
បាត់បង់សមតថភាពណ្វើការងារ ណដាយារខតសកមមភាពទាក់ទង ឹងការងារ ពួកណគគួរទទលួបា សាំណងជា
ក្បាក់  ិងការខងទាាំខផ្នកណវជជាស្តសត ិងការខងទាាំពាក់ព័ ធ ខែលម្ ខចងណៅកនុងអ ុសញ្ញនសតីពអីតថក្បណោជ ៍
ពីរបួសការងារ ឆ្នាំ១៩៦៤ (ណលែ ១២១)។ សម្ជិកក្គួារកនុងប ទុក (បតី/ក្បព ធ  ិងក ូ) របស់អនកខែល
បា ា្នប់ណដាយារជាំងឺកូវីែ-១៩ ខែលបា ្លងណៅកនុងសកមមភាពទាក់ទង ឹងការងារ ក្តូវម្ សិទធទិទួល

                                                             
30 ម្ក្តា ១៩(ច) ថ្  អ ុសញ្ញន១៥៥ 

31 កថ្ែណឌ ២២ ថ្  អ ុាស ៍សតពីីណសវាកមមសុែភាពការងារ ឆ្នាំ១៩៨៥ (ណលែ ១៧១) 

32 ម្ក្តា ១៣ ថ្  អ ុសញ្ញន១៥៥។ គណៈកម្មន្ិការអនកជាំនាញសតីពីការអ ុវតតអ ុសញ្ញន ិងអ ុាស ៍ បា កត់សម្គនល់ណ ើញថ្ ណៅកនុង
ក្បណទសមួយចាំ ួ  លកខណៈថ្ ការងារខែលកាំពុងម្ បញ្ហន កអ៏ាចម្ ឥទធិពលណៅណលើការអ ុវតតសិទធិកនុងការប្នឈប់ការងារខែរ។ ឧទាហរណ៍ 
ណៅកនុងក្បណទសមួយចាំ ួ  សិទធិកនុងការែកណចញ មិ អាចអ ុវតតបា ណទ ក្បសិ ណបើណក្ោេះថ្្ក់គឺជាលកខែណឌ្មមតារបស់ការងារ (ែូចម្ 
ឧទាហរណ៍ សក្ម្ប់បុគគលិកព លតអ់គគីភ័យ)។ ណៅកនុងករណីខបបណ េះ កមមករអាចបែិណស្ម ិណ្វើការងារណ េះ បា ក្បសិ ណបើហ្ ិភ័យថ្ ការ
ែូចខាត ក្តូវណគយលថ់្ ម្ ការណកើ ណ ើងខម  ណៅកនុងាថន ភាពោមួយ គឺថ្ ហ្ ិភ័យថ្ ការែូចខាច កា ់ខតអាចណកើតណ ើងបា កា ់ខត
ខា្នាំង។ សូមណមើលឧទាហរណ៍, កថ្ែណឌ១៤៩ ថ្ ការសទង់មតិទូណៅសតីពីសុវតថិភាព ិងសុែភាពការងារឆ្នាំ២០០៩ 
33 កថ្ែណឌ ១.៣.៩ ថ្ ឧបសមព័ ធកនុង អ ុាស ៍សតីពីប្ជជីាំងឺបោ្នលមកពកីារងារ ឆ្នាំ២០០២ (ណលែ ១៩៤) ផ្តល់អ ាុ ស៍ថ្ ប្ជី
ថ្្ក់ជាតិសតីពីជាំងឺបោ្នលមកពីការងារ (សក្ម្បណ់ោលបាំណងណែើមនបីទប់ាកនត់ ណ្វើកាំណត់ក្តា ជូ ែាំណឹង  ិងក្បសិ ណបើអាចអ ុវតតបា  ផ្តល់
សាំណង) គួរប្ចូលជាំងឺខែលបោ្នលមកពីារធាតុជីវាស្តសត (កនុងចាំណោមជាំងឺណផ្នេងណទៀត) ណៅកខ លងណ្វើការ ណៅកខ លងខែលម្ ការរក
ណ ើញតាំណភាជនប់ពាក់ព័ ធ្ទនលត់ាមខបបវិទនោាស្តសត ឬកាំណត់ណដាយវិ្ីាស្តសតសមក្សបណៅ ឹងលកខែណឌ ិងការអ ុវតតថ្្នក់ជាតិណផ្នេងណទៀត 
រវាងការក្បឈ្មមុែណៅ ឹងារធាតុជីវាស្តសត ខែលណកើតណចញមកពីសកមមភាពការងារ  ិងជាំងឺខែលកមមករបា ្លងណនាេះ។ អ ុាស  ៍
បញ្ជនក់ចនាស់ថ្ កនុងការអ ុវតតប្ជណី េះ កក្មិត ិងក្បណភទថ្ ការក្បឈ្មមុែ ិងការងារឬមុែរបរខែលពាក់ព័ ធ ងឹហ្ ភិ័យថ្ ការក្បឈ្ម
មុែជាក់លាក់ោមួយណនាេះ គួរក្តូវយកមកពិចារោ ណៅណពលខែលសមក្សប។ 
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បា អតថក្បណោជ ៍ជាក្បាក់ឬសាំណងជាក្បាក់ កែ៏ូចជា ការផ្តល់ជាំ ួយឬអតថក្បណោជ ៍សក្ម្ប់ការណរៀបចាំ
ពិ្ីបុណនយសព34។  

 
ណតើការទទួលបា ការខងទាាំសែុភាព ម្ លកខណៈោ នងែចូណមតចខែរ?   

 បុគគលខែលរងផ្លប េះពាល់ណដាយារជាំងឺកូវីែ-១៩ គួរអាចទទួលបា ការខងទាាំសុែភាព ងិណសវាសក្ម្ប់
ទប់ាកនត់ ងិពនោបាល តាមខែលក្តូវការចាាំបាច់ ណដាយរួមប្ចូលទាាំង ការខងទាាំពអីនកវិជាជនជីវៈទូណៅ, ការខងទាាំ
ឯកណទស (ណៅម ទីរណពទនយ ិងណៅណក្ៅម ទីរណពទនយ), ការផ្គត់ផ្គងឱ់សងចាាំបាច់, ការពនោបាលណៅម ទីរណពទនយ ណៅ
កខ លងខែលចាាំបាច់  ងិការាតនរសមនបទាណវជជាស្តសត35។  

 
ណតើម្ ការខណនាាំផ្លវូជាក្កតឹនយក្កមោមយួ សតពីកីារការពារកមមករក្បឆាំង ងឹណក្ោេះថ្្នកជ់វី
ាស្តសតណៅកខ លងការងារឬណទ?    

 អ ុសញ្ញនសតីពសីុវតថិភាព ងិសុែភាពការងារទូណៅ ម្ មតងម្កនល អាំពាវនាវឲនយម្ វិធា ការទប់ាកនត់ ទាក់
ទង ងឹណក្ោេះថ្្នក់ជីវាស្តសតណៅកខ លងការងារ36 ប ុខ ត ណៅណពលបចចុបនប ន ាថនប័ សតង់ដារអ តរជាតិខាងការងារ 
មិ បា ប្ចូលបទបនប្ញតតិទលូាំទូលាយ ខែលណ្តនតជាពិណសសណៅណលើការការពារកមមករឬបរិាថន ការងារ
ក្បឆាំង ឹងណក្ោេះថ្្នក់ជីវាស្តសតណទ។  

 ណក្ោេះថ្្ក់ជីវាស្តសត គឺជាចាំខណកសរីរាងគឬផ្លតិផ្លសរីរាងគថ្ ចាំខណកសរីរាងគទាាំងណនាេះ ខែលបងកការែូច
ខាតែល់សែុភាពម ុសនេ។ ក្បណភទាម្ញថ្ ណក្ោេះថ្្នក់ជីវាស្តសត រួមម្  បាក់ណតរី វីរុស ណក្គឿងពុក  ិង
សតវ។ វាអាចបោ្នលឲនយម្ ផ្លប េះពាល់ណផ្នេងៗោ្នណៅណលើសុែភាព រាប់តាាំងពីការរម្ស់រំខា   ិងការ
ក្បតិកមម ឹងអវមីួយ (អាខលកហនេីុ) ណៅែល់ ការ្លងណរាគ, មហ្រីក  ិងជាំងឺណផ្នេងៗណទៀត។ កមមករណៅកនុង         

                                                             
34 សូមណមើល អ ុសញ្ញនសតីពីអតថក្បណោជ ៍ពីរបួសការងារ ឆ្នាំ១៩៦៤ (ណលែ ១២១) ម្ក្តា ៦, ៨, ៩, ១០, ១៨  ិង អ ាុស ៍សតីពីអតថ
ក្បណោជ ៍ពីរបួសការងារ ឆ្នាំ១៩៦៤ (ណលែ ១២១) កែ៏ូចជា កថ្ែណឌ ២.១.១២  ងិ ២.៤.១ ថ្ ឧបសមព័ ធកនុង អ ាុស ៍សតីពីប្ជីជាំងឺ
បោ្នលមកពីការងារ ឆ្នាំ២០០២ (ណលែ ១៩៤) 
35 សូមណមើល អ ុាស ៍សតីពីការោាំពារសងគមអបនបបរម្ ឆ្នាំ១០១២ (ណលែ ២០២) (កថ្ែណឌ ៤, ៥  ិង ៨), ខផ្នកទ២ី ថ្ អ ុសញ្ញនសតីពី
អតថក្បណោជ ៍ខងទាាំណវជជាស្តសត ិងសក្ម្ប់ជាំងឺ ឆ្នាំ១៩៦៩ (ណលែ ១៣០)  ងិខផ្នកទ២ី ថ្ អ សុញ្ញន (សតង់ដារអបនបបរម្) សតីពីស តិសុែ
សងគម ឆ្នាំ១៩៥២ (ណលែ ១០២) 
36 ឧទាហរណ៍ អ ុសញ្ញន១៥៥ ខចងថ្ អាជាញន្រម្ សមតថកិចច ក្តូវធានា (ណដាយពិចារោណៅណលើលកខែណឌ ិងលទធភាពណៅថ្្នក់ជាតិ) ឲនយ
ម្ ការខណនាាំអ ុវតតឬផ្នេពវផ្នាយជាប តបនាទនប ់ូវក្បព័ ធពិ តិនយារធាតុជីវាស្តសត ទាក់ទង ឹងហ្ ិភ័យថ្ សុែភាពរបសក់មមករ (ម្ក្តា១១
(ច))។ សូមណមើលម្ក្តា៥(ក)  ិង១២(ែ) ថ្ អ ុសញ្ញន១៥៥។ ឧបករណ៍តាមវិស័យមួយចាំ ួ  កម៏្ ការការពារក្បឆាំង ឹងណក្ោេះថ្្នក់ជី
វាស្តសត  ិង/ឬជាំងឺ្ លងខែរ៖ អ ុាស ៍សតីពអីនាម័យ (ពាណិជជកមម ិងការិោល័យ) ឆ្នាំ១៩៦៤ (ណលែ ១២០), អ ាុស ៍សតីពីបុគគលិក
កនុងវិស័យគិលា ុបដាឋនក ឆ្នាំ១៩៧៧ (ណលែ ១៥៧), អ ុសញ្ញនសតីពីសុវតថិភាព ិងសុែភាពកនងុវិស័យសាំណង់ ឆ្នាំ១៩៨៨ (ណលែ ១៦៧), 
អ ុសញ្ញនសតីពីសុវតថិភាព ិងសុែភាពកនុងវិស័យខរ៉ែ ឆ្នាំ១៩៩៥ (ណលែ ១៧៦), អ សុញ្ញនសតីពីសុវតថិភាព ិងសុែភាពកនងុវិស័យកសិកមម ឆ្នាំ
២០០១ (ណលែ ១៩២)  ិង អ ុសញ្ញនសតីពកីារងារកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ ឆ្នាំ២០០៦ (ML C  ២០០៦) 
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វិស័យមួយចាំ ួ  ម្ ការក្បឈ្ម ងឹារធាតុជីវាស្តសត ជាងកមមករកនុងវិស័យមួយចាំ  ួណផ្នេងណទៀត ឧទា
ហរណ៍ ណសវាខងទាាំសុែភាព, កសិកមម, អនាម័យ  ងិការក្គប់ក្គងកាកសាំណល់ (ណដាយរួមទាាំង ឧទាហរណ៍ 
ការកាំណទចកបា នល់ ជាណែើម)។ 

 ារធាតុជីវាស្តសតមួយចាំ ួ  គួរក្តូវទទួលាគនលថ់្ជាបុពវណហតុបោ្នលឲនយម្ ជាំងឺបោ្នលមកពកីារងារ 
ណៅកនុងណពលខែលការក្បឈ្មមុែណនាេះ ណកើតណចញមកពីសកមមភាពការងារ។ ណៅកខ លងខែលម្ តាំណភាជនប់
ណដាយ្ទនល់ ក្តូវបា កាំណត់ណ ើងតាមលកខណៈវិទនោាស្តសត (ឬក្សបតាមវិ្ីាស្តសតថ្្នក់ជាតិណផ្នេងណទៀត) 
រវាងការក្បឈ្មមុែណៅ ឹងារធាតុជីវាស្តសត ខែលណកើតណចញមកពសីកមមភាពការងារ  ិងជាំងឺខែលកមមករ
បា ្លងណនាេះ ណគបា ផ្តល់អ ុាស ៍ថ្ ជាំងឺខបបណ េះ ក្តូវទទួលាគនល់ថ្ ជាជាំងឺបោ្នលមកពកីារងារ 
សក្ម្ប់ណោលបាំណងណ្វើការទបា់កនត់ ការកត់ក្តា ការជូ ែាំណឹង  ងិការផ្តល់សាំណង37។  

 ការទប់ាកនត់ ជាំងឺខែលបោ្នលមកពីណក្ោេះថ្្នក់ជីវាស្តសតភាគណក្ចើ បាំផ្ុត38 នាណពលបចចុបនប នណ េះ បងាហនញ ូវ
ចណនា្នេះក្បណហ្ងខាងបទបនប្ញតត។ិ អងគការ កាំពងុណរៀបចាំគណក្ម្ងសាំណណើ ណែើមនបីបណងកើតឧបករណប៍ទបនប្ញតតិងមី
មួយសក្ម្ប់ណដាេះក្ាយរាល់ណក្ោេះថ្្នក់ជីវាស្តសតទាាំងអស់។ ការិោល័យណ េះ ក៏កាំពុងម្ ការរីកចណក្មើ 
កនុងការណរៀបចាំបណងកើតការខណនាាំបណចចកណទសសតីពីណក្ោេះថ្្នក់ជីវាស្តសតខែរ។ សតង់ដារ ិងការខណនាាំទាាំងណ េះ 
 ឹងោាំក្ទែល់ណោលបាំណងសាំខា ់ថ្ ណោល ណោបាយសុវតថិភាព ិងសុែភាពការងារ ឧទាហរណ៍ ែូចជា 
ការទបា់កនត់ណក្ោេះថ្្ក់ទាក់ទង ឹងការងារ  ិងការែូចខាតណៅណលើសុែភាព តាមរយៈការកាត់ប ថយឲនយែល់
កក្មិតអបនបបរម្ ខែលអាចអ ុវតតបា ណដាយសមណហតុផ្ល  ូវបុពវណហតុបងកថ្ ណក្ោេះថ្្នក់ ខែលណកើតណចញ
មកពកីនុងបរិាថន ការងារ39។ 

 
ការទប់សាក្តន់្ិងការ រគបឆងំការជរើស្ជអើងន្ងិការការ រឯកជន្ភាព  
 
ណតើបញ្ហនឯកជ ភាពម្ លកខណៈែចូណមតចែលេះ? 

 ទាក់ទង ឹងការតាមឃ្នាំណមើលណៅណលើសុែភាព អ ុាស ស៍តីពីណសវាសែុភាពទាកទ់ង ឹងការងារ ឆ្នាំ
១៩៨៥ (ណលែ ១៧១) ចងអុលបងាហនញថ្ បទបនប្ញតតិនានា គួរក្តូវបា អ ុមត័ណែើមនបីការពារឯកជ ភាព

                                                             

37 អ ុាស ៍សតីពីប្ជីជាំងឺបោ្នលមកពីការងារ ឆ្នាំ២០០២ (ណលែ ១៩៤)។ សូមណមើល អ ុសញ្ញនសតីពីអតថក្បណោជ ៍ថ្ របសួបោ្ន
លមកពីការងារ ឆ្នាំ១៩៦៤ (ណលែ ១២១)  ិងតារាងកាលវិភាគ១ ខែលក្តូវបា វិណា្ កមមកនុងឆ្នាំ១៩៨០។  

38 អ ុាស ៍សតីពីអង់ក្តាក់ឆ្នាំ១៩១៩ (ណលែ ៣) ក្តូវបា ព ិិតនយណ ើងវិញណៅជា ណក្ៅពីអង់ក្តាក់ ខែលម្ ក្គបែណ្ប់ណៅកនុងអ ុាស ៍
សតីពីអង់ក្តាក់ឆ្នាំ១៩១៩ (ណលែ ៣)។ សតង់ដារណនាេះ ក្តូវបា ពិ ិតនយណ ើងវិញណដាយ ក្កុមការងារក្តីភាគីសក្ម្ប់យ តការពិ ិតនយសតង់ដារណ ើង
វិញ  ិងក្តូវបា ពិចារោថ្ ម្ វិាលភាពចណងអៀតណពក ទាាំងទាក់ទង ឹងការការពារក្បឆាំងអង់ក្តាក់ ជាពិណសស  ិងទាកទ់ង ឹងណក្ោេះថ្្នក់
ជីវាស្តសត ជាទូណៅ។ អ ុាស ៍ ៣ ក្តូវបា ណសនើឲនយម្ ការណ្វើវិណា្ កមម តាមរយៈឧបករណ៍កនុងការណដាេះក្ាយណក្ោេះថ្្នក់ជីវាស្តសត។  
39 ម្ក្តា ៤(២) ថ្ អ ុសញ្ញនសតីពីសុវតថិភាព ិងសុែភាពការងារ ឆ្នាំ១៩៨១ (ណលែ ១៥៥) 
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របស់កមមករ  ងិណែើមនបីធានាថ្ ការតាមឃ្នាំណមើលណៅណលើសុែភាព ម ិក្តូវណក្បើសក្ម្ប់ណោលបាំណងខែលម្ 
ការណរីសណអើងណនាេះណទ40។ 

 
ណតើការណរសីណអើង បណុរ ចិឆយ័  ងិការសអបណ់ែពើមជ បរណទស ម្ លកខណៈែចូណមតចែលេះ? 

 ទាក់ទងការក្បកា ់ពជូាស ៍  ិងការសអប់ណែពើមជ បរណទស ទាំ ងជាណកើតម្  ណក្កាយម្ ការផ្ទុេះជាំងឺ ជា
ពិណសស ណៅណលើបុគគលខែលមកពីាវតារជាតិពិ ធមុួយចាំ  ួ  ិងបគុគលខែលមកពកី្បណទសខែលណមណរាគម្ 
ការរីករាលដាលខា្នាំង។ ក៏ប ុខ ត គួររំលឹកថ្ ពូជាស ៍គឺជាមលូណហតុមួយកនងុចាំណោមមូលណហតុនានា ខែល
ម្ ណរៀបរាប់កនុងអ សុញ្ញនសតីពីការណរីសណអើង (ការផ្តល់ការងារ ិងមុែរបរ) ឆ្នាំ១៩៥៨ (ណលែ ១១១) ខែល
ហ្មឃត់ការណរីសណអើងណៅរាល់ទិែឋភាពថ្ ការផ្តលក់ារងារ ិងមុែរបរ។ ការណរីសណអើង រាប់ប្ចូលទាាំងការ
ណរីសណអើងណដាយ្ទនល់ ិងការណរីសណអើងណដាយក្បណោល  ិងការណបៀតណបៀ ណដាយខផ្អកណលើការណរីសណអើង  ិងជា
ពិណសស គកឺារណបៀតណបៀ ខាងពូជាស 4៍1។ ការណបៀតណបៀ ខាងពូជាស ៍ ណកើតណ ើងណៅកខ លងខែល
បុគគលោម្្នក់ ទទួលរងទណងវើខផ្នករាងកាយ ពាកនយសមតី ឬកាយវិការ ឬទណងវើណផ្នេងណទៀតខែលខផ្អកណៅណលើពូជ
ាស ៍ ខែលណ្វើឲនយណសចកតីថ្ងលងនូររបស់ពួកណគម្ ការចុេះអ ់ណែនាយ ឬខែលបណងកើតឲនយម្ បរិាថន ការងារ
មួយខែលម្ ការបាំភតិបាំភ័យ ក្បឆាំង ឬអាម្ នស ែល់អនកទទលួរងការណបៀតណបៀ ណនាេះ42។   

 កនុងក្បណទសជាណក្ចើ  ការណរីសណអើងខែលខផ្អកណៅណលើាថន ភាពសែុភាព ក្តូវបា ហ្មឃត់ណដាយចនាប4់3។ 
ការការពារក្បឆាំងការណរីសណអើងកនុងការផ្តល់ការងារ ិងមែុរបរ ណដាយារមូលណហតុ “ាថន ភាពសុែភាព” 
(ណដាយរាប់ទាាំង ណៅណពលខែលទទួលរងការ្លងជាំងឺរាលដាល) អាចចាតទ់ុកថ្ ម្ ក្គបែណ្ប់ណដាយអ ុ
សញ្ញនសតីពីការណរីសណអើង (ការផ្តល់ការងារ ិងមុែរបរ) ឆ្នាំ១៩៥៨ (ណលែ ១១១) ក្បសិ ណបើវាប្ចូលណៅ
កនុងក្កបែណឌចនាប់ជាតិរបស់រែឋជាសម្ជិកខែលបា ផ្តល់សចាចនប័  កនុងនាមជាមូលណហតុបខ ថមថ្ ការណរីស
ណអើងណែលក្តូវបា ហ្មឃត់44។ កនុងនាមជាណោលការណ៍ទូណៅ  ិងណៅកខ លងខែលម្ ក្គបែណ្ប់ណៅណលើ

                                                             
40 កថ្ែណឌ ១១(២) ថ្ អ ុសញ្ញន ១៧១។ អ ុសញ្ញន ១៧១ ម្ បទបនប្ញតតបិខ ថមសតីពីការការពារទិ នផ្ល្ទនល់ែលួ  ទាកទ់ង ឹងការវាយ
តថ្មលបា ន ់ក្បម្ណខែលណ្វើណ ើងណដាយណសវាសុែភាពការងារ (កថ្ែណឌ ១៤)៖ “ទិ នផ្ល្ទនលែ់លួ  ទាក់ទង ឹងការវាយតថ្មលបា ន ់ក្បម្ណ 
អាចផ្តល់ណៅឲនយអនកែថ្ទបា  លុេះក្តាខតម្ ការយលក់្ពមណដាយម្ ការជូ ែាំណឹងពកីមមកររូបណនាេះសិ ”។ ក្កមអ ុវតតរបស់ ILO សតីពីការ
ការពារទិ ន ័យផ្លទាល់ែល ួរបស់កមមករ ឆ្នាំ១៩៩៧ ម្ ការខណនាាំផ្លូវកា ់ខតម្ ក្បណោជ ៍ខងមណទៀត។  
41 អ ុសញ្ញនសតីពីការណរីសណអើង (ការផ្តល់ការងារ ិងមុែរបរ) ឆ្នាំ១៩៥៨ (ណលែ ១១១)   
42 ការសណងកតទូណៅរបស់គណៈកម្មន្ិការអនកជាំនាញ ILO សតីពីការអ ុវតតអ ុសញ្ញន ិងអ ុាស ៍សតីពីអ ុសញ្ញនណលែ ១១១ 
43 ឧទាហរណ៍៖ ក្បណទសអាលប់ា ី, ក្កូអាត, បារាាំង, ណក ោ ន, លីណបរីោ ន, មុិចសុិចក,ូ ណ បា នល ់ ិងតូហក ូ
44 ណក្កាមម្ក្តា ១(១)(ែ) ថ្ អ ុសញ្ញន ១១១។ គណៈកម្មន្ ិការអនកជាំនាញ ILO សតីពីការអ ុវតតអ ុសញ្ញន ិងអ ុាស ៍ បា ពចិារោ
ថ្ ណៅណពលខែលព័ត៌ម្ ទទួលបា ពីរដាឋនភិបាល ិងាថនប័ កមមករ ិង ិណោជក ចងអុលបងាហនញថ្ ចនាប់ឬណោល ណោបាយពាក់ព័ ធ ឹងការ
ណរីសណអើងខផ្អកណលើមូលណហតុបខ ថមណផ្នេងណទៀត ក្តូវបា អ ុម័ត បនាទនប់ពីការក្បឹកនាណោបល់ជាមួយថ្ែគូសងគមរួចណហើយ រដាឋនភបិាលណ្វើឲនយម្ 
លទធភាពខែលក្បណមើលទុកណក្កាមម្ក្តា  ១(១)(ែ) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312256%3ANO
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ាថន ភាពសុែភាពណនាេះ វិធា ការផ្លូវចនាប់ ិងវិធា ការអ ុវតត ក្តូវចាត់ណ ើងណែើមនបីទប់ាកនត់  ងិការពារ      
កមមករក្បឆាំង ងឹការណរីសណអើង ណដាយារខតមូលណហតុាថន ភាពសែុភាព។  

 គួរបញ្ជនក់ថ្ អ ុសញ្ញនណ េះពិតជាបា ទទួលាគនល់ថ្ បនាទនប់ពីការពិណក្ោេះណោបល់ជាមួយថ្ែគូខាងសងគម
ណហើយ វិធា ការពិណសសៗកនុងការបាំណពញឲនយបា ក្តូវតាមលកខែណឌតក្មូវរបស់បុគគលខែលជាទូណៅក្តូវបា 
ទទួលាគនល់ថ្ ក្តូវការការពារឬជាំ ួយពិណសស អាចអ មុ័ត  ិងមិ ក្តូវចាត់ទកុថ្ជាការណរីសណអើងណ ើយ45

។ បខ ថមពីណលើណ េះ អ ុសញ្ញនណលែ១១១ ក៏ខចងថ្ ការខបងខចក ការ្ត់ណចញ ឬការណ្វើតាមការចង់បា 
ោមួយ ទាកទ់ង ងឹការងារជាក់លាក់ោមួយ ណដាយខផ្អកណៅណលើលកខែណឌតក្មូវការតាាំងពីណែើមែាំបូងមក 
មិ ក្តូវចាត់ទុកថ្ជាការណរីសណអើងណនាេះណទ46។ ណទាេះជាោ នងោក៏ណដាយ ក៏វាម្ ារៈសាំខា ់ខា្នាំងោស ់
កនុងការរំលឹកណ ើងវិញថ្ ករណីណលើកខលងណ េះ ក្តវូខតបកក្ាយណដាយតឹងរឹុងបាំផ្ុត ណែើមនបីណជៀសវាងការដាក់
កាំហិតោមួយណដាយមិ សមណហតផុ្លណៅណលើការការពារ (ទាមទារចាាំបាច់ឲនយម្ ការក្តួតពិ ិតនយណដាយ
ក្បុងក្បយ័តនណៅណលើករណី ិមួយៗ)។ ជាចងុណក្កាយ គួរម្ ការទាញចាំោប់អារមមណ៍ណៅណលើផ្លប េះពាល់
ណយ ឌ័រថ្ វិធា ការនានាខែលបា ចាត់ណ ើង កនុងការក្បឆាំង ឹងការរីករាតតនាតជាំងឺ ណៅណពលខែលវីរុស រីក
ាយភាយទូទាាំងាកលណលាក។ អ ុាស ស៍តីពីការផ្តល់ការងារ ិងការងារសមរមនយណែើមនបីស តិភាព ិង
ការសេះជាណ ើងវិញ ឆ្នាំ២០១៧ (ណលែ ២០៥) អាំពាវនាវឲនយម្ ការអ ុវតតទិែឋភាពណយ ឌ័រ ណៅណលើរាល់
សកមមភាពថ្ ការរចនា ការអ ុវតត ការតាមដា  ិងការវាយតថ្មល ណៅណលើការណ្លើយតបចាំណពាេះវិបតត4ិ7។ ណៅកនុង
បរិបទបចចុបនប ន ម្ ការក្បណមើលទុកម ុថ្ ស្តសតី ឹងទទួលរងការរំខា ខផ្នកសងគម ងិណសែឋកចិច ណដាយារខត 
កនុងការអ ុវតតជាក់ខសតង ពួកណគណៅខតណ្វើការងារខងទាាំណក្ចើ ជាងែខែល។ ែូណចនេះ ណៅណពលខែលវីរុសណនាេះ ណ្វើ
ឲនយម្ ការបិទាលាណរៀ  រឹតតនបឹតការណ្វើែាំណណើរ  ិងទកុឲនយាច់ញាតិជាម សុនេចាស់ សថិតណៅកនុងសភាព
ហ្ ិភ័យណនាេះ ស្តសតីក្បខហលជាអាច ងឹទទលួប ទកុខែលកា ់ខតម្ ការទទួលែសុក្តូវណក្ចើ ខងមណទៀត ណៅ
ផ្ទេះ។ បញ្ហនក្បឈ្មនានា ខែលណកើតណចញពីការរីករាតតនាតថ្ ជាំងឺ ដាក់សម្្ន្ បខ ថមណៅណលើវិសមភាពខែល
កាំពុងម្ ក្ាប់។ ក្បសិ ណបើោមន ការខចករំខលកការទទួលែុសក្តូវកនងុក្គួារឬកិចចការផ្ទេះខែលម្ ក្ាប់
រួចណហើយ ណដាយមិ ណសមើភាពោ្នណទណនាេះ ស្តសតីមុែខតជាអនកទទួលែសុក្តូវចាំណពាេះកិចចការាលាណរៀ ពចីម្ងនយ, 
ចាំណពាេះការធានាថ្ការផ្គត់ផ្គង់មហបូអាហ្រ ិងការផ្គត់ផ្គង់ណផ្នេងណទៀតក្តូវខតម្ ណៅកនុងផ្ទេះ  ងិចាំណពាេះការណដាេះ
ក្ាយជាទូណៅជាមួយ ឹងឥទធិពលនានាថ្ វិបតតិណ េះជាក់ជាម ិខា ណ ើយ។ ការណ្លើយតបចាំណពាេះវិបតត ិគួររួម
ប្ចូល តាមការសមក្សប  ូវការបា ន ់ក្បម្ណខែលម្ ការសក្មបសក្មួលក្តមឹក្តូវ ិងម្ បរិោប ័ន 
តាមរយៈទសនេ ៈណយ ឌ័រចនាស់លាសម់ួយ48។  

                                                             
45 ម្ក្តា ៥(២) ថ្ អ ុសញ្ញន ១១១ 

46 ម្ក្តា ១(២) ថ្ អ ុសញ្ញន ១១១ 

47 កថ្ែណឌ ៨ ថ្ អ ុាស  ៍២០៥ 

48 កថ្ែណឌ ៩ ថ្ អ ុាស  ៍២០៥។ ឧទាហរណ៍ សូមណមើលម្ក្តា១  ិងម្ក្តា២ ថ្ អ ុសញ្ញនក្បាក់កថ្ក្មណសមើោ្ន ឆ្នាំ១៩៥១ (ណលែ 
១០០), ម្ក្តា ១  ិង ២ ថ្ អ ុសញ្ញន ១១១,  ងិម្ក្តា ១-៦ ថ្ អ ុសញ្ញន 
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ការទទួលបាន្ការឈប់ស្គាក ន្ិងការជរៀបែកំារជធវើការងារជាពិជស្ស្  
 
ណតើកមមករម្ សទិធទិទលួបា ការសក្ម្កណពលឈ្ណឺដាយម្ ក្បាកក់ថ្ក្មឬណទ? 

 កមមករខែល្លងជាំងឺកូវីែ-១៩ គួរម្ សទិធិកនុងការទទួលបា ការឈ្ប់សក្ម្កណពលឈឺ្ណដាយម្ ក្បាក់
កថ្ក្ម ឬអតថក្បណោជ ៍ណៅណពលឈឺ្ ណៅតាមរយៈណពលខែលពួកណគបាត់បងស់មតថភាពណ្វើការ ណែើមនបីជា
សាំណងសក្ម្ប់ការពនយួរក្បាក់់ចាំណូលខែលពកួណគទទួលរងណក្ោេះណដាយារខតការ្លងណនាេះ49។  

 
ណតើការអវតតម្ ពកីារងារណដាយារខតការដាក់ណៅដាចណ់ដាយខ ក (ចតាតន សីក័) ម្ 
លកខណៈែចូណមតច?  

 កមមករខែលអវតតពីការងារណដាយារខតកនុងណោលបាំណងដាក់ណៅដាច់ណដាយខ ក (ចតាតន ីស័ក) ឬ 
ណដាយារខតការខងទាាំណែើមនបីទប់ាកនត់ឬពនោបាលតាមខបបណវជជាស្តសត  ិងខែលក្តូវបា ណគពនយួរក្បាក់ខែណនាេះ 
គួរទទួលបា អតថក្បណោជ ៍ជាក្បាក់ (សក្ម្ប់ណពលឈឺ្) (អ ុាស ស៍តីពីការខងទាាំណវជជាស្តសត ិងអតថ
ក្បណោជ ៍ណពលឈឺ្ ឆ្នាំ១៩៦៩ (ណលែ ១៣៤)50។  

 
ណតើណ្វើែចូណមតចក្បស ិណបើសម្ជកិក្គាួរោម្្នកឈ់្?ឺ  

 វាគួរខតអាចណ្វើបា សក្ម្ប់កមមករខែលម្ ការទទួលែុសក្តូវកនងុក្គួារ ពាក់ព័ ធ ឹងកូ កនុងប ទុក--ឬ
សម្ជិកណផ្នេងណទៀតខែលជាប់ាច់ឈាមជិតរបស់កមមករខែលក្តូវការការខងទាាំ ឬោាំក្ទពីកមមករ--កនុងការ
ទទួលបា  ូវការឈ្ប់សក្ម្កអវតតម្ កនងុករណសីម្ជិកក្គួារម្ ជាំងឺ ែចូខែលបា ផ្តល់អ ាុស ៍
កនុងអ ុាស ៍សតពីីកមមករខែលម្ ការទទលួែសុក្តូវណលើក្គួារ ឆ្នាំ១៩៨១ (ណលែ ១៦៥)51។ 

 ណៅកខ លងខែលអាចអ ុវតតបា  ងិខែលសមក្សប តក្មូវការពិណសសរបស់កមមករ រួមទាាំងតក្មូវការខែលណកើត
ណចញពីទាំ ួលែុសក្តូវក្គួារខែរណនាេះ គួរក្តូវយកមកពិចារោ កនុងការណរៀបចាំណវ ណ្វើការ ិងការដាក់ឲនយណ្វើ
ការណៅណពលយប់52។ កមមករខែលក្តូវខងទាាំសម្ជកិក្គួារខែលម្ ជាំងឺ កគ៏ួរទទួលបា ការជួយណក្ជាម
ខក្ជងខែរ53។  

                                                             
49 សូមណមើល ខផ្នកទី៣ ថ្ អ ុសញ្ញន ១៣០  ិងខផ្នកទី៣ ថ្ អ សុញ្ញន២០១ 

50 កថ្ែណឌ ៨ ថ្  អ ុាស ៍សតីពីការខងទាាំណវជជាស្តសត ិងអតថក្បណោជ ៍ណពលឈឺ្ ឆ្នាំ១៩៦៩ (ណលែ ១៣៤)  

51 កថ្ែណឌ ២៣(១)  ិង (២) ថ្  អ ុាស ស៍តីពកីមមករខែលម្ ការទទួលែុសក្តូវណលើក្គួារ ឆ្នាំ១៩៨១ (ណលែ ១៦៥)  

52 កថ្ែណឌ ១៩ ថ្ អ ុាស  ៍១៦៥ 
53 កថ្ែណឌ ១០ ថ្ អ ុាស ៍ ១៣៤ 
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ណតើណគអាចតក្មូវឲនយកមមករ ចាាំបាចក់្តូវខតណក្បើការឈ្បស់ក្ម្កខែរឬណទ?  

  ិណោជក ម ិគួរទាមទារណដាយឯកចឆ ័ទ តក្មូវឲនយកមមករណក្បើក្បាស់ការឈ្ប់សក្ម្ប់ក្បចាាំឆ្នាំ កនុងករណីខែល
ថ្ការឈ្ប់សក្ម្ក គឺជាការចាាំបាច់ណែើមនបីជាវិធា ការបងាកនរទុកមុ  ណែើមនបីណជៀសវាងការក្បឈ្មការ្លងខែល
អាចណកើតណ ើងបា ោមួយណនាេះ៖ អ ុសញ្ញនសតីពីការឈ្ប់សក្ម្កខែលម្ ក្បាក់កថ្ក្ម ឆ្នាំ១៩៧០ 
(ណលែ ១៣២) ខចងថ្ ការកាំណត់ណពលណវលាសក្ម្ប់ការឈ្ប់សក្ម្ក គឺក្តូវកាំណត់ណដាយ ិណោជក
បនាទនប់ពីការពិណក្ោេះណោបល់ ជាមួយកមមករ។ ចាំណពាេះការកាំណត់ណពលណវលាសក្ម្ប់ការឈ្ប់សក្ម្កោ
មួយណនាេះ ការតក្មូវចាាំបាច់សក្ម្ប់ការងារ  ិងឱកាសកនុងការសក្ម្កលាំខហកាយ ក្តូវយកមកពិចារោ54។  

 
ណតើសតងដ់ារអ តរជាតខិាងការងារ ណដាេះក្ាយការណរៀបចាំណ្វើការងារពចីម្ងនយឬណទ? 

 ការងារពចីម្ងនយ កាំពុងក្តូវបា ណក្បើជាមណ្នោបាយណែើមនបីណជៀសវាងការរីកាយភាពថ្ វីរុស ណៅកនុងសហ
ក្ោស  ិងាថនប័ ាធារណៈជាណក្ចើ ។ សតង់ដារអ តរជាតិខាងការងារ មិ បា ណដាេះក្ាយជាពិណសស ណៅ
ណលើបញ្ហនថ្ ការងារពីចម្ងនយណទ។ ក៏ប ុខ ត គណៈកម្មន្ ិការអនកជាំនាញ បា ណដាេះក្ាយបញ្ហនការងារពី
ចម្ងនយណៅកនុងក្កបែណឌថ្ ឧបករណ៍សទង់មតិទូណៅសតីពីណម្ នងណ្វើការ ក៏ែូចជាឧបករណ៍ងមីបាំផ្ុតថ្ ការសទង់
មតិទូណៅសតីពីការផ្តល់ការងារ ិងការងារសមរមនយណៅណពលាថន ភាពខក្បក្បួល55។ 

 
ភាពបត់ដបន្ជៅកែទងស្តងដ់ារអន្តរជាតិខាងការងារកែទងគោអាស្ន្ែ  

សតង់ដារអ តរជាតិខាងការងារ ម្ ភាពបត់ខប  ងិអាចសក្មបតាមាថន ភាពចក្មុេះណផ្នេងោ្នបា ។ សតង់ដារ
ទាាំងណ េះ ផ្តល់ភាពបតខ់ប ណៅកនងុករណី “ក្បធា សកតិ” ឬាថន ភាពក្ោអាស ន ឧទាហរណ៍ ពាក់ព័ ធ ឹងណម្ នងណ្វើការ
 ិងការងារចាាំបាច់ដាច់ខាត។  
 

ណតើករណីណលើកខលងចាំណពាេះណម្ នងណ្វើការ្មមតា កនងុអាំ ងុណពលក្បណទសជាតិសថតិកនងុាថន 
ភាពអាស ន ម្ លកខណៈែចូណមតចខែរ?  

                                                             
54 ម្ក្តា១០ ថ្ អ ុសញ្ញនសតីពីការឈ្ប់សក្ម្កលាំខហណដាយម្ កថ្ក្ម (វិណា្ កមម) ឆ្នាំ១៩៧០ (ណលែ ១៣២)។ កនុង ័យណ េះ ការ
សទង់មតិទូណៅឆ្នាំ១៩៨៤, គណៈកម្មន្ ិការអនកជាំនាញសតីពីការអ ុវតតអ ុសញ្ញន ិងអ ុាស  ៍បា សងកត់្ៃ ់ថ្ ណោលបាំណងថ្ ការឈ្ប់
សក្ម្កលាំខហ ខែលផ្តល់ឲនយកមមករកនុងរយៈណពលអបនបបរម្ោមួយសក្ម្ប់សក្ម្ក ិងលាំខហ ម្ ភាពសណក្មចបា លអណៅណពលខែលផ្តល់ឲនយ
កនុងណពលណវលាមួយខែលសកតិសមសក្ម្ប់កមមករ (កថ្ែណឌ ២៧៥)  
55 សូមណមើលកថ្ែណឌ ៦១៤-៦២៣ ថ្  ការសទង់មតទិូណៅសតីពកីារផ្តល់ការងារ ិងការងារសមរមនយណៅណពលាថន ភាពខក្បក្បួល ខែលរំណលច
ទាាំងគុណសមនបតតិ ិងគុណវិបតតិថ្ ការណរៀបចាំការងារពចីម្ងនយ។ 
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 អ ុាស ស៍តីពីការកាត់ប ថយណម្ នងណ្វើការ ឆ្នាំ១៩៦២ (ណលែ ១១៦) ចងអលុបងាហនញថ្ អាជាញន្រឬាថនប័ 
ម្ សមតថកិចច ណៅកនុងក្បណទស ិមួយៗ គួរកាំណត់អាំពីកាលៈណទសៈ ងិការដាក់កាំហិត ខែលអាចអ ុញ្ញនត
ឲនយម្ ការណលើកខលងចាំណពាេះណម្ នងណ្វើការ្មមតា ណៅកនុងករណីក្បធា សកតិ, កនុងករណីសម្្ន្ការងារែុសពី
្មមតា, ឬសងណម្ នងខែលម ិបា ណ្វើការណដាយឈ្ប់ណ្វើការរួមោ្ន ណដាយារខតណក្ោេះមហ តរាយ  ិងកនុង
ករណីក្បណទសជាតិសថិតកនុងភាពអាស ន56។   
 

ណតើម្ ករណីណលើកខលងទាកទ់ង ងឹការងារចាាំបាចដ់ាចខ់ាតកនងុអាំ ងុណពលម្ ការរកី
រាលដាលថ្ ជាំងឬឺណទ?  

 តាមសតង់ដារ ILO (ជាពិណសស អ ុសញ្ញនសតីពីការងារណដាយបងខាំ ឆ្នាំ១៩៣០ (ណលែ ២៩)  ិយម យ័ថ្ ការ
ងារចាាំបាច់ដាច់ខាត មិ ដាក់ប្ចូលការងារឬណសវាកមមកនងុករណីក្ោអាស ន រាប់ប្ចូលទាាំងក្ពតឹតិការណ៍ថ្ 
ការរីករាលដាលជាំងឺខែលបងកណក្ោេះថ្្នក់ែល់វតតម្  ឬសែុុម្លភាពថ្ ក្បជាជ ទាាំងមូលឬមួយខផ្នក57។  

 ក៏ប ុខ ត កនងុអាំ ុងណពលថ្ ករណីពិណសសខបបណ េះ ការងារចាាំបាច់ដាច់ខាត មិ អាចទាមទារឲនយណ្វើដាច់ខាត
ណដាយភាពក្សពិចក្សពិល ងិោមន ការណមើលការែសុក្តូវពីអាជាញន្រម្ សមតថកិចចណនាេះណទ។ រយៈណពល ិង
ទាំហាំថ្ ណសវាកមមចាាំបាច់ដាច់ខាត ក៏ែចូជាណោលបាំណងខែលណក្បើក្បាស់ណសវាកមមណ េះ គួរដាក់កាំហតិក្តឹមអវី
ខែលជាតក្មូវការតឹងរឹុងបាំផ្តុ ណដាយភាពបនាទន ់បាំផ្ុតថ្ ាថន ភាព58។  

 
គបជេទកម្មករន្ិងវិស្័យជាកល់ាក់  
 
ណតើការការពារកមមករណ្វើការកនងុវសិយ័សខុាភបិាលម្ លកខណៈែចូណមតច?  

 កមមករកនងុវិស័យសុែភាព សថតិណៅកនុងាថន ភាពហ្ ិភ័យជាពិណសស ថ្ ការក្បឈ្មមុែណៅកនុងការងារ 
ចាំណពាេះជាំងឺ្ លង ែូចជា ជាំងឺកូវីែ-១៩។ អ សុញ្ញនសតីពីបុគគលិកកនុងវិស័យគិលា បុដាឋនក ឆ្នាំ១៩៧៧ (ណលែ 
១៤៩) អាំពាវនាវែល់រដាឋនភិបាល ក្បសិ ណបើចាាំបាច់ ក្តូវែិតែាំក្បឹងខក្បងកនុងការខកលមអចនាប ់ិងបទបនប្ញតតិ
សតីពីសុវតថិភាព ិងសែុភាពការងារ តាមរយៈការសក្មបឲនយក្តូវតាមលកខណៈពិណសសថ្ ការងារគិលា បុដាឋនក 
 ិងថ្ បរិោកាសខែលក្តូវអ ុវតត59។  

                                                             
56 កថ្ែណឌ ១១(ែ)(iii) ែល់ (vi) ថ្ អ ុាស ៍សតីពីការកាត់ប ថយណម្ នងណ្វើការ ឆ្នាំ១៩៦២ (ណលែ ១១៦)  

57 ម្ក្តា ២(២)( ) ថ្ អ ុសញ្ញនសតីពីការងារណដាយបងខាំ ឆ្នាំ១៩៣០ (ណលែ ២៩)  
58 កថ្ែណឌ២៨០ ថ្ ការសទង់មតិទូណៅសតីពីអ ុសញ្ញនក្គឹេះពាកព់័ ធ ឹងសិទធិណៅកខ លងណ្វើការ ទាក់ទង ងឹណសចកតីក្បកាសរបស់ ILO សតីពី
យុតតិ្មស៌ងគមសក្ម្ប់ាកលភាវូប ីយកមមក្បកបណដាយភាពយុតតិ្ម៌, ILO ២០១២, កថ្ែណឌ ២៨០។ 
59 ម្ក្តា ៧ ថ្ អ ុសញ្ញនសតីពីបុគគលិកកនងុវិស័យគិលា ុបដាឋនក ឆ្នាំ១៩៧៧ (ណលែ ១៤៩) 
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 អ ុាស ស៍តីពីបគុគលកិកនុងវិស័យគិលា ុបដាឋនក ឆ្នាំ១៩៧៧ (ណលែ ១៥៧) ណលើកណ ើងណដាេះក្ាយការ
ការពារសុែភាពការងារ ណៅកនុងវិស័យគិលា ុបដាឋនក  ិងអាំពាវនាវឲនយចាត់វិធា ការទាាំងអស់ខែលអាចណ្វើណៅ
បា  ណែើមនបីធានាថ្បុគគលិកកនុងវិស័យគិលា ុបដាឋនក មិ ក្បឈ្មមុែ ងឹហ្ ិភ័យជាពិណសស។ ណៅកខ លង
ខែលណជៀសមិ ផ្តុពហី្ ិភ័យទាាំងណ េះ អ ាុស ៍បា អាំពាវនាវឲនយម្ ការចាត់វិធា ការកនុងការកាត់
ប ថយហ្ ិភ័យឲនយណៅកក្មិតអបនបបរម្ ណដាយរាប់ប្ចូលទាាំងការផ្តល់ ិងការណក្បើក្បាស់សណមលៀកបាំពាក់
ការពារ ណម្ នងណ្វើការែលីជាង្មមតា ការសក្ម្កកា ់ខតញឹក ការែកណចញជាបណោ្នេះអាស នពីាថន ភាពហ្ ិ
ភ័យ ិងការផ្តលស់ាំណងហិរ្ញវតថុ កនុងករណីខែលម្ ការក្បឈ្មមុែ60។  

 
វិសយ័នាវាចរណ ៍
 
ណតើអវជីាសទិធសិែុភាព ងិសវុតថភិាពរបសអ់នកណ្វើការកនងុវសិយ័នាវាចរណណ៍ៅកនងុអាំ ងុណពលផ្ទេុះជាំង?ឺ 
 វិស័យនាវាចរណ៍ បា ទទួលរងផ្លប េះពាល់ោ នង្ៃ ់្ ៃរ ណដាយារខតវិធា ការខែលបា អ មុត័ណ ើង 
ណែើមនបីទប់ទល ់ឹងការផ្ទេុះជាំងកឺូវីែ-១៩។ កនងុបរិបទណ េះ ការការពារអនកណ្វើការកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ ក្តូវខតសថិតណៅជា
អាទិភាព។ អ ុសញ្ញនសតពីីការងារកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ ឆ្នាំ២០០៦ ខចងថ្ អនកណ្វើការកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ក្គប់រូប 
ម្ សិទធិកនងុការទទួលបា កខ លងការងារខែលម្ សុវតថិភាព ងិស តសិុែ ខែលអ ុណលាមជាមួយសតង់ដារសុវតថិភាព 
 ិងកនងុការទទួលបា ការការពារសុែភាព ការខងទាាំខផ្នកណវជជាស្តសត វិធា ការសុែុម្លភាព  ិងទក្មង់ណផ្នេងណទៀតថ្ 
ការោាំពារសងគម61។ 
 
ណតើសទិធទិទលួបា ការឈ្បស់ក្ម្កណចញពកី្ចាាំង ម្ លកខណៈែចូណមតច? 
 សូមនបីខតណៅកនុងបរិបទថ្ ការរីករាតតនាតជាំងឺកូវីែ-១៩ អនកណ្វើការកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ គួរទទួលបា ការ
ឈ្ប់សក្ម្កណចញពីក្ចាាំង ណែើមនបីអតថក្បណោជ ៍ណៅែល់សុែភាព ិងសុែុម្លភាពរបស់ែល ួ  ងិម្ ភាពសុីសងាវនក់
ជាមួយ ឹងលកខែណឌតក្មូវការថ្ ក្បតិបតតិការសក្ម្ប់តួនាទីរបសព់ួកណគ62។  

                                                             
60 កថ្ែណឌ៤៩ ថ្ អ ុាស ៍សតីពីបុគគលិកកនុងវិស័យគិលា បុដាឋនក ឆ្នាំ១៩៧៧ (ណលែ ១៥៧)។ ណសចកតីខណនាាំ ILO សតីពីការងារ
សមរមនយណៅកនុងណសវាាធារណៈអាស នបនាទន ់ ឆ្នាំ២០១៨ ណលើកណ ើងណដាេះក្ាយតក្មូវការកនុងការការពារកមមករកនុងណសវាាធារណៈ
អាស នបនាទន ់ ពីការក្បឈ្មមែុ ឹងជាំងឺ្ លង ណដាយរាប់ប្ចូលទាាំង កមមករវិស័យសុខាភិបាលអាស នបនាទន ់ខែរណនាេះ ខចងថ្ “វាជាសាំខា ់កនុ
ងការតាមដា  ិងវាយតថ្មលណៅណលើការរីកចណក្មើ ថ្ គណក្ម្ងក្គប់ក្គប់ការណ្លើយតប, ណោល ណោបាយជាតិសតីពសីុវតថិភាព ិងសុែភាពថ្ កមមករ 
[ កនុងណសវាាធារណៈអាស នបនាទន ់] , វិធា ការណែើមនបីទប់ាកនត់ការចមលងជាំងឺ្លង (ជាពិណសសកមមករវិស័យសុខាភិបាលអាស នបនាទន ់), ពិ្ី
ារណសុើបអណងកតណៅណលើអាំណពើហិងនា ិងការណបៀតណបៀ ណៅកខ លងណ្វើការ  ិងការផ្តល់[ សម្ភនរៈការពារ្ទនល់។” 
61 ម្ក្តា ៥ ថ្ អ ុសញ្ញនសតីពីការងារកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ ឆ្នាំ២០០៦ ខែលបា ណ្វើវិណា្ កមម អ ុសញ្ញនសតីពីការងារកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ 
ឆ្នាំ២០០៦, កថ្ែណឌ ១  ងិ ៤។  
62 បទបនប្ញតតិ ២.៤,កថ្ែណឌ ២ ថ្  អ ុសញ្ញនសតីពីការងារកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ ឆ្នាំ២០០៦ 
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កាតពវកចិចរបសរ់ែឋខែលនាវាណក្បើក្បាសទ់ងជ់ាត ិ
 រែឋក្តូវខតធានាថ្ រាល់អនកណ្វើការកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ណៅណលើនាវាខែលបាំពាក់ទង់ជាតិរបសែ់លួ  ម្ ក្គប     
ែណ្ប់ណដាយវិធា ការក្គប់ក្ោ ់សក្ម្ប់ការការពារសុែភាពរបស់ពកួណគ ណដាយរាប់ប្ចូលទាាំងការផ្តល់ារធាតុ
លាងថ្ែម្ ជាតិអា់លក់ុល ងិឧបករណ៍ការពារមុែ  ិងធានាថ្ពួកណគអាចទទួលបា ការខងទាាំណវជជាស្តសតភា្នមៗ
 ិងក្គប់ក្ោ ់ ណៅណពលណ្វើការ63។  
 
កាតពវកចិចរបសរ់ែឋកាំពងខ់ផ្ 
 រែឋក្តូវខតធានាថ្ថ្ រាល់អនកណ្វើការកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ណៅណលើនាវាកនុងខែ ែីរបសែ់លួ  ខែលក្តូវការខងទាាំ
ខផ្នកណវជជាស្តសតជាបនាទន ់ ក្តូវទទួលបា ការណក្បើក្បាស់សម្ភនរៈបរិកាខនរណវជជាស្តសតរបស់រែឋជាសម្ជិក ណៅណលើណោក64។  

 

ការអ វុតតលអៗ 
 ILO បា ចូលរួមណៅកនុងលែិិតារាចរណ៍មួយណដាយអងគការនាវាចរណ៍អ តរជាតិ (IMO) ណផ្ញើណៅកា ់សហ
គម អ៍ តរជាតិ ខែលម្ ណោលបាំណងកនងុការណដាេះក្ាយាថន ភាពរបស់អនកណ្វើការកនងុវិស័យនាវាចរណ៍ណៅ   កនុងប
រិបទថ្ ការផ្ទុេះជាំងកឺូវីែ-១៩។ ម្ ការទាញចាំោប់អារមមណ៍ណៅណលើបទបនប្ញតតិ MLC ខែលជាប់ទាក់ទង។ អងគការ
សុែភាពពភិពណលាក បា ណបាេះពុមពផ្នាយការពិចារោខផ្នកក្បតិបតតិការសក្ម្ប់ការក្គប់ក្គងករណី/ការផ្ទុេះជាំងកឺូវីែ-
១៩ ណៅតាមកបា នល់។  
 សភាអ តរជាតិសក្ម្ប់ការែឹកជ្ជូ តាមកបា នល ់ បា ណបាេះពុមពផ្នាយការខណនាាំទាក់ទង ឹងជាំងកឺូវីែ-១៩
សក្ម្ប់ក្បតិបតតកិរកបា នល់សក្ម្ប់ការការពារសុែភាពរបស់អនកណ្វើការកនងុវិស័យនាវាចរណ៍។ សហព័ ធកមមករែឹក
ជ្ជូ អ តរជាតិ ក៏បា ណបាេះពុមពផ្នាយែាំបូនាមន ែលក់បា នល់ ិងអនកណ្វើការកនុងវិស័យនាវាចរណ៍សតីពីជាំងកឺូវីែ-១៩ខែរ។  
 
ណតើណ្វើែចូណមតចណែើមនបធីានាឲនយម្ ការការពារកមមករចាំោកក្សកុ?  

ណសវាកមម ងិការណ្វើណតសតណវជជាស្តសត 
 ណោងតាមអ ុសញ្ញនសតីពីការណ្វើចាំោកក្សុកណែើមនបីការងារ (វិណា្ កមម) ឆ្នាំ១៩៤៩ (ណលែ ៨៧) រដាឋនភិ

បាល ក្តូវរកនាឲនយម្ ណសវាកមមណវជជាស្តសតសមក្សបសក្ម្ប់កមមករចាំោកក្សកុ។ ណសវាកមមទាាំងណ េះ ក្តូវ
ទទួលែសុក្តូវកនុងការណ្វើណតសតណវជជាស្តសត ឧទាហរណ៍ សក្ម្ប់ជាំងឺកូវីែ-១៩  ិងកនុងការធានាថ្ កមមករចាំ
ោកក្សុក ងិក្កុមក្គួាររបស់ពកួណគ ទទួលបា ការយកចិតតទកុដាក់ខផ្នកណវជជាស្តសតក្គប់ក្ោ ់  ិងម្ 
លកខែណឌអនាម័យលអ ណៅណពលណចញែាំណណើរ កនុងណពលណ្វើែាំណណើរ  ិងណពលណៅែល6់5។   

                                                             
63 បទបនប្ញតតិ ៤.១,កថ្ែណឌ ១ ថ្  អ ុសញ្ញនសតីពីការងារកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ ឆ្នាំ២០០៦ 

64 បទបនប្ញតតិ ៤.១ ,កថ្ែណឌ ៣ ថ្  អ ុសញ្ញនសតីពីការងារកនុងវិស័យនាវាចរណ៍ ឆ្នាំ២០០៦ 

65 ម្ក្តា ៥ ថ្  អ ុសញ្ញនសតីពីការណ្វើចាំោកណែើមនបីការងារ (វិណា្ កមម) ឆ្នាំ១៩៤៩ (ណលែ ៩៧)  
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ពត័ម៌្ សតពីលីកខែណឌសែុភាព ក្ពមទាាំងហ្ ភិយ័ ងិការការពារសែុភាពរបសក់មមករចាំោកក្សកុ 

 អ ុាស ស៍តីពីកមមករចាំោកក្សុក ឆ្នាំ១៩៧៥ (ណលែ ១៥១) ខចងថ្ ក្តូវម្ ការចាត់វិធា ការសម
ក្សបទាាំងអស់ ណែើមនបីទប់ាកនត់ហ្ ិភ័យសែុភាពពិណសសោមួយ ខែលកមមករចាំោកក្សុកអាចក្បឈ្ម
មុែជាមួយ66។  

 រដាឋនភិបាលក្តូវរកនាឲនយម្ ណសវាក្គប់ក្ោ ់ ិងម ិគិតកថ្ក្ម កនុងការផ្តលឲ់នយកមមករចាំោកក្សុក តាមរយៈ
ព័ត៌ម្ សុក្កតឹ67។ ណសវាកមមទាាំងណ េះ គួរផ្តល់ែាំបនូាមន ែល់កមមករចាំោកក្សុក ិងក្គួាររបស់ពួកណគ (ជា
ភាាខែលពួកណគអាចយល់បា ) អាំពលីកខែណឌសុែភាពណៅទីតាាំងណោលណៅ68។  

 ណៅកខ លងការងារ  ិណោជកគួរចាត់វិធា ការ ណែើមនបីឲនយកមមករចាំោកក្សកុ យល់ណពញណលញអាំពីការព នយល់
ខណនាាំ ការក្ពម្   ិង ិមតិតសញ្ញនទាក់ទង ងឹសុវតថិភាព ិងសុែភាពណៅកខ លងណ្វើការ ណដាយរួមទាាំងទាក់
ទង ងឹជាំងកឺូវីែ-១៩69។  

 
ការក្គបែណប្ខ់ផ្នកស តសិែុសងគម ងិការទទលួបា អតថក្បណោជ ជ៍ាក្បាក ់ងិការខងទាាំសែុភាព 

 កមមករចាំោកក្សុក ខែលសថតិកនុងខែ ែីរបស់រែឋមួយណដាយក្សបចនាប់  ិងក្កមុក្គួាររបស់ពួកណគ គួរម្ 
សិទធិែូចោ្ន  ឹងជ ជាតិរបស់ែលួ ខែរ ទាកទ់ង ងឹការក្គបែណ្ប់ខផ្នកស តសិុែសងគម  ងិការទទលួបា 
អតថក្បណោជ ៍ (ជាាច់ក្បាក់ ឬជាជាំ ួយណផ្នេងៗ ណដាយរួមទាាំងការខងទាាំខផ្នកណវជជាស្តសតខែរ)70។  

 កមមករចាំោកក្សុកខែលក្តូវបា ផ្តល់ការងារណដាយមិ ក្សបចនាប់ ឬខែលកាំពុងា្នក់ណៅណដាយមិ ក្សប
ចនាប់ណៅកនុងក្បណទសោមួយ កែ៏ូចជាសម្ជិកក្គួាររបស់ពួកណគខែរ ក៏គួរទទលួបា ការក្បក្ពឹតតណដាយ
ណសមើភាពោ្នទាក់ទង ឹងសទិធិខែលណកើតណចញមកពកីារផ្តល់ការងារពីមុ  ខែលម្ ការពាក់ព័ ធ ឹងស តិសុែ
សងគម71។ 

 

                                                             
66 កថ្ែណឌ ២០ ថ្  អ ុាស ៍សតីពីការណ្វើចាំោកណែើមនបីការងារ ឆ្នាំ១៩៧៥ (ណលែ ១៥១)  

67 ម្ក្តា ២ ថ្  អ ុសញ្ញន ៩៧ 

68 កថ្ែណឌ ៥(២) ថ្  អ ុាស ៍សតីពីការណ្វើចាំោកណែើមនបីការងារ (វិណា្ កមម) ឆ្នាំ១៩៤៩ (ណលែ ៨៦) 

69 កថ្ែណឌ ២២ ថ្  អ ុាស ៍សតីពីកមមករចាំោកក្សុក ឆ្នាំ១៩៧៥ (ណលែ ១៥១) 

70 ម្ក្តា ៦(១)(ែ) ថ្  អ ុសញ្ញន ៩៧  ិង ម្ក្តា១០ ថ្ អ ុសញ្ញន ១៤៣។ ប ុខ ត ណក្កាមម្ក្តា ៦(១)(ែ)(ii) ថ្ អ ុសញ្ញន ៩៧ ចនាប់
ជាតិអាចខចងអាំពីការណរៀបចាំពិណសស ទាក់ទង ឹងអតថក្បណោជ ៍ឬចាំខណកថ្ អតថក្បណោជ ៍ខែលចាំោយណចញពីមូល ិ្ាិធារណៈ។ ម្ក្តា 
៦៨ ថ្ អ ុសញ្ញនណលែ ១០២ ក៏ដាក់ណចញ ូវណោលការណ៍សមភាពថ្ ការក្បក្ពឹតតរវាងអនកតាាំងទីលាំណៅជាជ ជាតិ ិងមិ ខម ជាជ ជាតិ
របស់ក្បណទស ពាក់ព័ ធ ងឹស តិសុែខផ្នកសងគម ែណៈខែលអ ុាស ៍ណលែ ២០២ ម ិបា ខចកដាច់រវាងក្កុមទាាំងពីរណ េះណទ  ិងអាំពាវនាវឲនយ
ម្ ការផ្តល់ស តិសុែក្បាក់ចាំណូលណោល  ិងការធានាការខងទាាំសុែភាពសាំខា ់ចាាំបាច់សក្ម្ប់អនកតាាំងទីលាំណៅទាាំងអស់ ងិែល់ណកមងៗទាាំង
អស់ (កថ្ែណឌ ៤  ិង៥)។ សមូណមើល ការសទង់មតទិូណៅសតីពីការណលើកកមពស់ចាំោកក្សុកសមរមនយ ឆ្នាំ២០១៦ កថ្ែណឌ ៣៩០។ 

71 ម្ក្តា ៩ ថ្  អ ុសញ្ញន ១៤៣។ សូមណមើល ការសទង់មតទិូណៅសតីពីការណលើកកមពស់ចាំោកក្សុកសមរមនយ ឆ្នាំ២០១៦ កថ្ែណឌ ៣១៣។ 
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សទិធកិនងុការា្នកណ់ៅ កនងុណពលបាតប់ងស់មតថភាពណ្វើការ ិងការបាតប់ងក់ារងារ  
 កមមករចាំោកក្សុក ខែលក្តូវបា អ ញុ្ញនតឲនយា្នក់ណៅណ្វើការជាអចិថ្ស្ត តយ៍ ិងសម្ជិកក្កមុក្គួាររបស់

ពួកណគ មិ គួរក្តូវបា ប្ជ ូឲនយក្ត ប់ណៅវិញ ណដាយារខតកមមករចាំោកក្សុកមិ ម្ សមតថភាពកនុងការ
ណ្វើការងាររបស់ពួកណគ ណដាយារណហតុផ្លជាំងឺខែលបា ្លងណក្កាយណពលពួកណគចូលមកណ្វើការណនាេះណទ (រួម
ទាាំងជាំងកឺូវីែ-១៩) លុេះក្តាខតបគុគលណនាេះ ម្ ណសចកតីក្បាថ្្នចង់វិលក្ត ប់ ឬកិចចក្ពមណក្ពៀងអ តរជាតិោ
មួយខចងខបបណនាេះ72។  

 បខ ថមពីណលើណ េះ កមមករចាំោកក្សកុខែលបា ា្នក់ណៅណដាយក្សបចនាប់ណៅកនុងខែ ែីកនុងណោលបាំណងណ្វើ
ការងារ មិ ក្តូវចាត់ទុកថ្កាំពងុសថិតណៅកនងុាថន ភាពការងារមិ ណទៀងទាត់ ណដាយក្ោ ់ខតពួកណគបា បាត់
បង់ការងារ (ឧទាហរណ៍ ណដាយារខតផ្លប េះពាល់ណសែឋកិចចថ្ ជាំងឺកូវីែ-១៩)73 ណនាេះណទ។ ការបាត់បង់
ការងារ មិ ខម ម្  ័យថ្ ជាការែកសទិធិកនងុការា្នក់ណៅឬលិែិតអ ុញ្ញនតការងារណនាេះណទ74។ កមមករចាំ
ោកក្សុក ខែលបា បាតប់ងក់ារងារ គួរក្តូវបា ផ្តល់ឲនយម្ ណពលណវលាក្គប់ក្ោ ់កនុងការខសវងរកការងារ
ជាំ ួសណផ្នេងណទៀត ណហើយការអ ុញ្ញនតឲនយា្នក់ណៅ គួរខតព នោរប ត តាមណនាេះខែរ75។  

 ពួកណគក្តូវទទួលបា ភាពណសមើោ្នែចូការក្បក្ពឹតតណៅណលើជ ជាតិរបស់រែឋណនាេះខែរ ទាកទ់ង ងឹការធានាឲនយ
ម្ ស តិសែុថ្ ការផ្តល់ការងារ ការផ្តល់ការងារជាំ ួស ការងារបណោ្នេះអាស ន ការបណ្តេះបោ្នលណ ើង
វិញ76។  

 កា ់ខតទូណៅណទៀតណនាេះ គឺ ណៅណពលខែលកមមករចាំោកក្សុកោម្្នក់ ទទួលបា ការអ ញុ្ញនតជាណទៀងទាត់
ណនាេះ រដាឋនភិបាលគួរខតទប់មិ ឲនយម្ ការែកបគុគលណនាេះឬសម្ជកិក្កុមក្គួាររបស់ពួកណគ ណចញពីទឹកែី
របស់ែលួ  ណដាយារខតពួកណគែវេះមណ្នោបាយឬណដាយារខតាថន ភាពទីផ្នារការងារណ ើយ77។  

 
ការចាំោយសក្ម្បក់ារប្ជ ូក្ត បណ់ៅវញិ 

                                                             
72 ម្ក្តា៨ ថ្ អ ុសញ្ញន ៩៧។ គណៈកម្មន្ិការអនកជាំនាញសតីពីការអ ុវតតអ ុសញ្ញន ិងអ ុាស ៍ បា សងកត់្ៃ ់ថ្ ស តិសុែរបស់ការ
តាាំងទីលាំណៅរបស់ជ ចាំោកក្សុកអចិថ្ស្ត តយ៍ ិងសម្ជិកក្គាួររបស់ពួកណគ កនុងករណីសុែភាពម្ ជាំងឺ ឬរបួស បណងកើតបា ជាបទបនប្ញតតិ
មួយកនុងចាំណោមបទបនប្ញតតិសាំខា ់ៗបាំផ្ុតថ្ អ ុសញ្ញនណលែ ៩៧។ សូមណមើលការសទង់មតទិូណៅសតីពកីារណលើកកមពស់ចាំោកក្សុកសមរមនយ 
ឆ្នាំ២០១៦ កថ្ែណឌ ៤៥៥។ 

73 ម្ក្តា៨(១) ថ្ អ ុសញ្ញន (បទបនប្ញតតិបខ ថម) សតពីីកមមករចាំោកក្សុក ឆ្នាំ១៩៧៥ (ណលែ ១៤៣) 

74 ែខែល 

75 កថ្ែណឌ ៣១ ថ្ អ ុាស ៍ ១៥១  
76 ម្ក្តា៨(២) ថ្ អ ុសញ្ញន ១៤៣ 

77 លុេះក្តាខតម្ កិចចក្ពមណក្ពៀងោមួយខែលម្ ឥទធិពលខបបណ េះ ក្តូវបា បណងកើតណ ើងជាមួយក្បណទសថ្ ជ ណ្វើចាំោកក្សុក។ កថ្
ែណឌ ១៨(២) ថ្ អ ុាស ៍ ០៨៦ ណរៀបរាប់អាំពបីទបនប្ញតតិជាក់លាក់នានា ខែលគួរដាក់ប្ចូលណៅកនុងកិចចក្ពមណក្ពៀងខបបណ េះ រវាង
ក្បណទសថ្ ជ ចាំោកក្សុក ិងក្បណទសណោលណៅ។ សូមណមើល កថ្ែណឌ ៣០ ថ្ អ ុាស ៍ ១៥១ 
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 កនុងករណីបណណ្ញកមមករចាំោកក្សុក ងិក្គួាររបស់ពួកណគណចញណនាេះ អ ុសញ្ញន (បទបនប្ញតតិបខ ថម) 
សតីពីកមមករចាំោកក្សុក ឆ្នាំ១៩៧៥ (ណលែ ១៤៣) ខចងថ្ ការចាំោយមិ ខម ជាប ទកុរបស់ពួកណគ
ណ ើយ78។ ក្បការណ េះ កអ៏ ុវតតណៅណលើកមមករចាំោកក្សុកខែលក្គបែណប្់ណដាយការណរៀបចាំខែលឧបតថមភ
ណដាយរដាឋនភិបាល ខែលែកខា មិ បា ធានាស តិសុែថ្ ការផ្តល់ការងារ ខែលពួកណគក្តូវបា ណក្ជើសណរីស
ណដាយារណហតុផ្លអវីមួយ ណហើយខែលពួកណគម ិក្តូវទទួលែសុក្តូវ (ឧទាហរណ៍ ណដាយារខតពួកណគបា 
្លងជាំងឺកូវីែ-១៩) ណនាេះណទ79។  

 
ណតើសទិធរិបសក់មមករការងារតាមផ្ទេះម្ អវែីលេះ? 

 កមមករការងារតាមផ្ទេះ ងិអនកខងទាាំ អាចម្ ភាពងាយរងណក្ោេះជាពិណសស កនុងការក្បឈ្មមុែ ងឹជាំងឺកូវីែ-
១៩ ណហើយជាណរឿយៗ មិ សូវទទួលបា ណសវាសែុភាពឬការោាំពារសងគមក្គប់ក្ោ ់ណនាេះណទ។ 

 អ ុសញ្ញនសតីពកីមមករការងារតាមផ្ទេះ ឆ្នាំ២០១១ (ណលែ ១៨៩) ខចងថ្ កមមករការងារតាមផ្ទេះក្គប់រូប ម្ 
សិទធិកនុងការទទួលបា បរិាថន ណ្វើការងារខែលម្ សុវតថិភាព ងិសុែភាពលអ ណហើយវិធា ការខែលម្ 
ក្បសិទធភាព គួរក្តូវចាត់ណ ើង ក្សបណៅតាមលកខណៈជាក់លាក់ថ្ ការងារតាមផ្ទេះ ណែើមនបីធានាថ្សុវតថិភាព
 ិងសុែភាពការងាររបស់កមមករការងារតាមផ្ទេះ80។  

 រែឋសម្ជិកខែលផ្តល់ការពិចារោដាក់ឲនយម្ ការណ្វើណតសតណវជជាស្តសត សក្ម្ប់កមមករការងារតាមផ្ទេះ គួរ
ពិចារោ ណដាយណោងតាមអ ុាស ៍សតីពកីមមករការងារតាមផ្ទេះ ឆ្នាំ២០១១ (ណលែ ២០១) ែូចខាង
ណក្កាម៖ 
(ក) ដាក់ឲនយម្ ពត័៌ម្ សែុភាពាធារណៈ ឲនយសម្ជិកក្គួារ ិងកមមការការងារតាមផ្ទេះ អាចរកបា  
សតីពីសុែភាពបឋម ងិការក្ពួយបារមភអាំពីជាំងឺ ខែលបណងកើតតក្មូវការកនុងការណ្វើណតសតណវជជាស្តសតណៅកនុងបរិបទ
ក្បណទស ិមួយៗ 
(ែ) ដាកឲ់នយម្ ព័ត៌ម្ ខែលសម្ជិកក្គួារ ងិកមមករការារតាមផ្ទេះអាចរកបា  សតីពីការណ្វើណតសតណវជជា
ស្តសតណដាយសម័ក្គចិតត ការពនោបាលណវជជាស្តសត  ិងការអ ុវតតណែើមនបីសុែភាព ិងអនាម័យលអ ណដាយម្ ភាពសុី
សងាវនក់ជាមួយ ងឹគណក្ម្ងផ្តួចណផ្តើមសុែភាពាធារណៈសក្ម្ប់សហគម ៍ទូណៅ,  ិង 
(គ) ខចកផ្នេពវផ្នាយពត័៌ម្ សតីពីការអ ុវតតលអ សក្ម្ប់ការណ្វើណតសតណវជជាស្តសតទាក់ទង ឹងការងារ ណដាយ
សក្មបឲនយបា សមក្សប ណែើមនបី្លុេះបញ្ចនាំងាថន ភាពពិណសសរបសក់មមករការងារតាមផ្ទេះ81។  

 

 

                                                             
78 ម្ក្តា៩(៣) ថ្ អ ុសញ្ញន ១៤៣ 

79 ម្ក្តា៩ កនងុឧបសមព័ ធថ្ អ ុសញ្ញន ០៩៧ 
80 ម្ក្តា១៣ ថ្ អ ុសញ្ញន អ ុសញ្ញនសតីពីកមមករការងារតាមផ្ទេះ ឆ្នាំ២០១១ (ណលែ ១៨៩) 

81 កថ្ែណឌ ៤ ថ្ អ ុាស ៍សតីពីកមមករការងារតាមផ្ទេះ ឆ្នាំ២០១១ (ណលែ ២០១)  


