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ការ ទាម ទារក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ កសិកម្មការ ទាម ទារក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ កសិកម្ម
ការ រាតតបាត ជំ្ឺកូវដី-១៩ រលំលច លឡី្  នូវ ភាព ផុយ ងសរួយ នន ងបព័ន្ធ ចំណី អាហារ 
របស់ លយី្  លៅចំ លបះដូ្  នន  ភាពគា្ម ន  ការងារ សម រម្យ សងរាប់ កម្មករ ភាគលងចីន 
លលីស លុប លៅជុំ វញិ  ពិ ភព លោក ដដល កំពុ្ ល្វី ការ លៅក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម។ ការ 
បិទ ងពំដដន និ្វធិានការ   ទប់កំុ ឲ្យ រាន ការ រាល ដ្លក្ុ្ ស្ថា នភាព អាសន្ គំរាម 
កំដែ្ ដល ់ងរាក់ ចំណូល និ្ ជីវភាព រស់ លៅ របស់ កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម លៅដល់ 
សុខភាព និ្ សុវតថាិ ភាព ងពម ទាំ្  សរាជិកងគរួស្រ របស់ ពួកលគ។ កម្មករ ដដល រស់ 
លៅនិ ្ ល្វីការ លៅក្ុ្ ចំការ ដំណ្ ំលលី កសិដ្ឋា ន  ចំការ ដផលែល� ីផ្ះកញ្ចក់នបត្ 
និ្ កដនលែ្ លវច ខ្ចប់ រ្ ហា និភ័យ  នន ការ ផាត់ លចញ ពី វធិានការ សុខភាព ស្ធារណៈ 
និ្ របប សន្ិសុខ ស្្គម ដដល ចារំាច់ ទាំ្  ឡាយ។  កម្មករ ចំណ្ក ងសរុក សថាិត ក្ុ 
្ហានិភ័យ កងមិត ខ្ពស់។ សិទ្ធិ សែ ជីព ជាលរឿយ ៗ  ងតរូវ រាន រតឹត្តឹ ឬ គាប ស្្កត់ 
លដ្យ រាន កម្មករ ក្ុ  ្  វសិ័យ កសិកម្ម តិច តួច ណ្ស់ ដដល ងគប ដណ្ប់ លដ្យ កិច្ច 
ងពមលងពៀ្ អនុសញ្ញា  រមួ។ រាន កម្មករ  ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម ដត ៥% ប៉ុលណ្ណ ះ   ដដលអាច 
ទទួល រាន ការ  លងបីងរាស់  ងបព័ន្ធ អ្ិការកិច្ច ការងារ  ឬ ការ ការពារ ផលែូវ ចបាប់ លៅ លលី  សិទ្ធិ 
សុខភាព និ្ សិទ្ធិ សុវតថាិ ភាព របស់ ខលែួន។

អ្្គការ អន្រ ជាតិ ខា្ ការងារ របស់ អ្្គការ សែងប ជា ជាតិ  (ILO) រាន បល្្កីត ស្្់ 
ដ្រ អន្រ ជាតិ (សូម លមីលខា្ លងកាម) លដីម្ ីការ ពារ សិទ្ធិ  ជីវភាព និ ្  សុខភាព និ្ 
សុវតថាិ ភាព  របស ់ កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម។

ឯកស្រ លនះ ផ្ល់ នូ វបណំុ្ នន ការ ទាម ទារ របស់ សែ ជីព សងរាប់ ការពារ កម្មករ ក្ុ្ 
វសិ័យ កសិកម្ម និ្ ការ សល្ងា្គ ះ ជីវតិ  លៅក្ុ្ ការ ងបយុទ្ធ លដីម្ ីទប់ កំុ ឲ្យ រាន ការ រាល 
ដ្ល នន ជំ្ឺកូវដី-១៩។

លដ្យស្រ ដតកម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម រាន ភាព សំខាន់ ចារំាច់ លៅលលី សន្ិសុខ លស្ៀ្លោះ, IUF អំពាវ ោវ ដល់ រដ្ឋា  ភិរាល និលោជក 

និ្ អ្្គការ អន្រ ជាតិ ោោ  ឲ្យ អនុវត្ នូវ វធិានការ ដូ ច ខា្  លងកាម  លដីម្ ីការពារ កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិ កម្ម និ្  សរាជិក ងគរួស្រ របស់ ពួកលគ។

លដ្យស្រ ដតកម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម រាន ភាព សំខាន់ ចារំាច់ លៅលលី សន្ិសុខ លស្ៀ្លោះ, IUF អំពាវ ោវ ដល់ រដ្ឋា  ភិរាល និលោជក 

និ្ អ្្គការ អន្រ ជាតិ ោោ  ឲ្យ អនុវត្ នូវ វធិានការ ដូ ច ខា្  លងកាម  លដីម្ ីការពារ កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិ កម្ម និ្  សរាជិក ងគរួស្រ របស់ ពួកលគ។

លដ្យស្រ ដតកម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម រាន ភាព សំខាន់ ចារំាច់ លៅលលី សន្ិសុខ លស្ៀ្លោះ, IUF អំពាវ ោវ ដល់ រដ្ឋា  ភិរាល និលោជក 

និ្ អ្្គការ អន្រ ជាតិ ោោ  ឲ្យ អនុវត្ នូវ វធិានការ ដូ ច ខា្  លងកាម  លដីម្ ីការពារ កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិ កម្ម និ្  សរាជិក ងគរួស្រ របស់ ពួកលគ។

ផ្ះសដម្្ ដដល ផ្ល់ លដ្យ និលោជក  ងតរូវរាន៖ផ្ះសដម្្ ដដល ផ្ល់ លដ្យ និលោជក  ងតរូវរាន៖

•	 ទឹក ដដល អាច យក  សរាភា រៈបរកិាខា រ  អោម័យ និ្ ងបព័ន្ធ ខ្យល់ លចញ ចូល  ងគប់ ងគាន់

•	 សរាភា រៈបរកិាខា រសងរាប់ លដក ែូប  និ្ អោម័យ ងតរូវ ដត លគារព តាម វធិានការ រកសា 
ចរាងា យ រា្ កាយ ងបកប លដ្យ ងបសិទ្ធភាព

•	 ស្ប៊ូ ទឹកស្អា ត ស្រធាតុ កំចាត់ លមលរាគ និ្ ការ ផ្គត់ ផ្គ្់ ដផ្ក អោម័យ លផសេ្ លទៀត 
ងតរូវ ដត អាច រក រាន ងគប់ លពល លវោ និ្ ងសប តាម អនុស្សន៍ អន្រ ជាតិ សងរាប់ 
ទប់ កំុ ឲ្យ រកីរាលដ្ល នន ជំ្ឺ កូវដី-១៩។

•	 ព័ត៌រាន ស្ីពី វ ិ្ ីការ អោម័យ ខលែួន ងរាណ និ្ អោម័យ បរសិ្ថា ន ជុំវញិ  ងតរូវ ដត ដ្ក់ 
ឲ្យ លមីល ល�ញី ចបាស់ ប្្ក លកខាណៈ ងាយ ងសរួល និ ្ អាច រក រាន ជា ភាស្   ដដល 
កម្មករ អាច យល់ រាន

•	 សរាភា រៈបរកិាខា រ សងរាប់ ងរាងស័យទាក់ទ្  រមួ   ទាំ្  លលខ ទូរសព្ បោ្ន់  ងតរូវ រាន 
ងគប់ លពល លវោ ទាំ្  អស់

ការ ទទួល រាន លសវា លវជ្ជស្្ស្

•	 កម្មករនិ្ សរាជិក ងគរួស្រ ទាំ្  អស់ រមួទាំ្  កម្មករ តាម រដូវ និ្ កម្មករ  
ចំណ្កងសរុក លទាះបី ជា ពួកលគ សថាិ ត ក្ុ្ ស្ថា នភាព តាំ្  ទី លំលៅ  ដបប ណ្ ក៏លដ្យ 
ងតរូវ ដត ទទួល រាន ការ ធាោ  ក្ុ្ ការ ទទួល រាន ការ លងបី ងរាស់ សរាភា រៈបរកិាខា រទាំ្  
លោះដដរ

ការ ទទួល រាន លសវា លវជ្ជស្្ស្

ការ ការពារ ងរាក់ ចំណូល និ្ របប សន្ិសុខ ស្្គមការ ការពារ ងរាក់ ចំណូល និ្ របប សន្ិសុខ ស្្គម

•	 ងរាក់ កនងម សងរាប់ កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម ងតរូវ ដត ដកលមអា ជា បោ្ន់ 
លដីម្ ីជា ការ ទទួល ស្្គ ល់ លសវា កម្ម ដ៏ សំខាន់ ចំរាច់ ដដល ពួកលគ រាន ផ្ល់ 
ឲ្យ

•	 ោ៉្ លហាចណ្ស់ កិច្ច ងពម លងពៀ្ ដដល រាន ងស្ប់  ស្ីពី ងរាក់ �្ួល 
និ្ ការផ្ល់ ងរាក់ កនងម ងតរូវ ដត ពង្ឹ្ ការ អនុវត្

•	 លៅកដនលែ្ ដដល មិន រាន កិច្ច ងពមលងពៀ្ ទាំ្  លនះ លទ  កម្មករ ងតរូវ ដត ទទួល 
រានការធាោ នូ វ ងរាក់ កនងម ដដល ធាោ ទទួល រាន ងរាក់ �្ួល ដដល 
អាច រស់ លៅ រាន សមរម្យសងរាប ់កម្មករ និ្ សរាជិ ក ងគរួស្រ  ដដល ងតរូវ 
កំណត ់តាម រយៈ ការ ចរចា ជាមួយ អ្្គការ សែជីពជាប ់ទាក់ទ្

•	 ការលរៀបចំ ការងារ លឡី្ វញិ លដីម្ ីកាត់ បនថាយ ការ រកីរាល ដ្ល នន វរិុស  
មិន អាច លងបីជា លែតុលលសខុស ឆ្គ្  ក្ុ្ ការ កាត់ បនថាយ ងរាក់ កនងម 
លោះលទ

•	 កម្មករ ទាំ្  អស់ រមួ ទាំ្  កម្មករ តាម រដូវ និ្ កម្មករ ចំណ្ក ងសរុក លដ្យ 
មិន គិត ពី ស្ថា នភាព នន ការ តាំ្  ទីលំលៅ ងតរូវ ដត រាន សិទ្ធិ ទទួល រាន 
ការ សងរាក រាន ងរាក់ �្ួល /ការ សងរាក ពិលសស រាន ងរាក់ �្ួល ការ 
ធាោ រ៉ាប់ រ្ លងគាះថ្្ក់ និ្ សំណ្ ពិការ ភាព។



ការ ទាម ទារក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ កសិកម្មការ ទាម ទារក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ កសិកម្ម
ការ ដឹកជញ្ជូ នការ ដឹកជញ្ជូ ន

•	 ការ ដឹកជញ្ជូ ន ដដល ផ្ល់ លដ្យ និលោជក លៅកដនលែ្ល្វី ការ មក ពី កដនលែ្ 
ល្វីការ និ្ លៅក្ុ្ កដនលែ្ ល្វីការ  ងតរូវ លរៀបចំ លឡី្  លដីម្ ីលគារពការ រកសា 
ចរាងា យ រា្ កាយ

•	 ោន ជំនិះ ដឹកជញ្ជូ ន ងតរូវ ដតល្វីការ កំចាត់ លមលរាគ ជា លទៀ្ ទាត់ លែយី 
កម្មករ ដដល ងតរូវ ដឹកជញ្ជូ ន  ងតរូវ ទទួល រាន ការ ការ ពារ ឲ្យ រានងគប់ ងគាន់

សុវតថាិភាពកដនលែ្ ការងារ សុវតថាិភាពកដនលែ្ ការងារ 

•	 កដនលែ្ ល្វីការងារ ទាំ្  អស់ ងតរូវដត លរៀបចំ លដីម្ ីលគារព តាម ការ រកសា  
ចរាងា យ រា្ កាយ និ្ លគារព តាម វធិានការ ការពារ ចារំាច់  រមួ ទាំ្  ការ 
លងបីងរាស់សរាភា រៈ ការ ពារ ខលែួនឲ្យ រាន សម ងសបដដរ

•	 កម្មករ កំពុ្ល្វីការ  ងតរូវ ទទួល រានងគប់លពល និ្ ងគប់ ងគាន់ នូវ  ទឹក អាច 
យកតាម ខលែួន រាន សរាភា រៈបរកិាខា រ អោម័យ និ្ សលមលែៀក បំពាក់សងរាប់ ការ 
ពារ ដដល ចារំាច់, ស្រធាតុ ករា្ច ត់ លមលរាគ   ជាលដីម

•	 ព័ត៌រាន អំពី ទីតាំ្  ការ ដចកចាយ និ្ ការ លងបី ងរាស់ សម រម្យ ងតរូវ ដត ប្្ក 
លកខាណៈ ងាយ ងសរួល សងរាប់ កម្មករ ទាំ្  អស់  លៅ ក្ុ្  រាល់ ស្ថា នភាព 
ការងារ ទាំ្  អស់ ជា ភាស្ ដដល ពួកលគ អាច យល់ រាន។ 

•	 ការ ដចក ចាយ និ្ ការ លងបី ងរាស់ សរាភា រៈ ឧបករណ៍ និ្ ការ   ផ្គត់ ផ្គ្់  ចារំាច់  
ងតរូវ ដត លគារព តាម វធិាន ការ សុវតថាិភាព ដដល ងតរូវ រាន ផ្ល់ អនុស្សន៍ 
លដ្យ រាប់ បញ្ចូ ល ទាំ្  ការ កំចាត់ លមលរាគ ឲ្យ រាន លទៀ្ ទាត់ដដរ

•	 កម្មករ ត្រូវ តដ អាច អនុវត្ត សិទ្្ ិរបស់ ពួកគល ក្នុ្ ការ ដក ខ្លួន 
ចលញ ពី ស្ថាន ភាព គ្មាន សុវត្ថ ិភាព នៅកន្លដ្ ្ ្វើការ ដោយ 
មិន មាន ការ ភ័យ ខ្លាច អំព ីការ បាត់ ប្ ់ប្រាក់ ចំណូល, ការ្ារ ឬ ការ 
បណ្តលញ  ចលញ។

•	 ងតរូវ ដត រាន ការ យក ចិត្ទុក ដ្ក់ ជាពិលសស  លដីម្ ីធាោ ឲ្យ រាន សិទ្ធិ 
របស់ កម្មករ ្ស្ី៖ សិទ្ធិ ក្ុ្ ការ ទទួល រាន ការ ពារ ងរាក់ ចំណូល និ្ 
របបសន្ិសុខ ស្្គម, ការ ការពារ រាតុ ភាព, ការ ដថទាលំងកាយ សងរាល 
កូន, សរាភា រៈការពារ សមងសប និ្ការ ការពារ លជៀស ផុតពី ការ លបៀត 
លបៀនផលែូវ លភទ

សុខភាព និ្ សុវតថាិភាពសុខភាព និ្ សុវតថាិភាព

•	 គណៈកម្មការ សុវតថាិភាព និ្ សុខភាព លៅកដនលែ្ ល្វីការ រមួ គ្ា រវា្ សែជីព 
និ្ គណៈងគប់ងគ្ រាន ស្រៈ សំខាន ់ណ្ស ់ ក្ុ្ ការ ធាោ ថ្ រាល ់
វធិានការ អោម័យ និ្ សុវតថាិភាព  ទាំ្  អស់ ងតរូវ រាន អនុវត្ លដ្យ ងតឹម ងតរូវ  
និ្ ធាោ ថ្ កម្មករមិន ងតរូវ រាន ដ្ក់ក្ុ្ ស្ថា នភាព ហានិភ័យកាន ់ដត ខ្ពស់ 
តាមរយៈ ការ បល្្កីន លល្ឿន ការងារ ការ ទទួល កនងម គិត តាម ចំន ួនការងារ 
សលងមច ការ កាត់ បនថាយ បុគ្គលិក និ្ ការ កាត់ បនថាយ ការ ចំណ្យលៅលលី 
ភាព លមអាិតឬគុណ ភាព។ 

សកម្មភាព ដដលរានការ សងមប សងមរួលសកម្មភាព ដដលរានការ សងមប សងមរួល

•	 លៅកងមិត ជាតិ វធិានការ ទាំ្  លនះ ងតរូវ ដត រមួ គ្ា លលីក កម្ពស់ អនុវត្  និ្ 
តាម ដ្ន លដ្យ អាជាញា ្រ រដ្ឋា  ភិរាល រាន  សមតថា កិច្ច  និលោជក និ្ 
អ្្គការ សែជីព ពាក់ព័ន្ធ។ អ្ក លក់ រាយ ងករុម ែុ៊ន ដកនច្ ចំណីអាហារ 
និ្ អ្ក ដកនច្ទំនិញ កសិកម្ម ងតរូវ ដត លប្ជាញា ចិត្ ក្ុ្ ការអនុវត្ ឲ្យ រាន 
ងបសិទ្ធភាព

•	 អ្្គការអន្រជាតិ ខា្ ការងារ (ILO), អ្ ្្គការលស្ៀ្ និ្ កសិកម្ម 
(FAO), អ្្គការ សុខភាព ពិភពលោក (WHO) របស់ អ្្គកា 
រសែងបជាជាតិ ងតរូវ ដត តស៊ូ មតិ លៅ កងមិត អន្រជាតិ លដីម្ ីឲ្យ រាន 
វធិានការ រ ឹ្ រា ំក្ុ្ ការ ការពារសុខភាព និ្ សុវតថាិភាព របស់ កម្មករ ក្ុ្ 
វសិ័យ កសិកម្ម។ តាមរយៈ ការោិ ល័យ ថ្្ក់ ជាតិ ពួក លគ ងតរូវ ដត ឲ្យ រាន 
ការ ចូលរមួ ពាក់ព័ន្ធ ពីរដ្ឋា  ភិរាល និ្ ជួយលងជាម ដងជ្ រដ្ឋា  ភិរាល ក្ុ្ ការ 
អនុវត្ ការ ទាមទារ  របស់ កម្មករ។

អ្ិការកិច្ច ការងារ អ្ិការកិច្ច ការងារ 

ការ សល្ងា្គ ះក្ុ្ ងគា អាសន្ការ សល្ងា្គ ះក្ុ្ ងគា អាសន្

•	 រដ្ឋា  ភិរាល  ងតរូវ ដត ផ្ល់ ការ សល្ងា្គ ះ ក្ុ្ ងគា អាសន្ សងរាប់ តំបន់ ជន បទ  ដដល 
រានការ បិទ ងពំដដន និ្ការ  រាត់ ប្់ ទីផសារ ដដល រាន ល្វី ឲ្យ កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ 
កសិកម្មធាលែ ក់ ចុះ លៅ ក្ុ្ ភាព ងកីងក ភាលែ ម ៗ  លែយី លសវា សំខាន់ ចារំាច់ រាន ដួល 
រលំ។ វធិានការ សម ងសប ក្ុ្ ការ ជំរុញនិ្ គាងំទ ដល់ ផលិត កម្ម ចំណី អាហារ 
លៅតាម មូល ដ្ឋា ន ក៏ងតរូវ ដត រាន ការ អនុម័ត ដដរ។ 

អនុសញ្ញា  ស្ីពីអ្្គការ អន្រ ជាតិ ខា្ ការងារ របស់ អ្្គការ សែងបជាជាតិ  ផ្ល់ នូ 
វមគ្គុលទសក៍សកម្មភាព ចបាស់ ោស់ មួយ លដ្យ រដ្ឋា  ភិរាល ដដល ដផអាក លលី ស្្់ដ្រ 
ដដល រាន ងពម លងពៀ្ ជា លកខាណៈ អន្រ ជាតិ។

អនុសញ្ញា  ស្ីពីអ្្គការ អន្រ ជាតិ ខា្ ការងារ របស់ អ្្គការ សែងបជាជាតិ  ផ្ល់ នូ 
វមគ្គុលទសក៍សកម្មភាព ចបាស់ ោស់ មួយ លដ្យ រដ្ឋា  ភិរាល ដដល ដផអាក លលី ស្្់ដ្រ 
ដដល រាន ងពម លងពៀ្ ជា លកខាណៈ អន្រ ជាតិ។

អនុសញ្ញា   ១១០  – ចំការ ដំណ្ ំងគបបណ្ប់:អនុសញ្ញា   ១១០  – ចំការ ដំណ្ ំងគបបណ្ប់:
 ការ ការពារ សិទ្ធិ ក្ុ្ ការ ទទួល រាន លសរភីាព សរាគម និ្ការ ចរចា អនុសញ្ញា រមួ 
 ការ លបីក ងរាក់ �្ួល
 ការ ផ្ល់ លសវា លវជ្ជស្្ស្ ងគប់ ងគាន់ សងរាប់ កម្មករ និ្ ងគរួស្រ របស់ ពួកលគ
 ការ ផ្ល់ លំលៅដ្ឋា ន ងគប់ ងគាន់
 ការ សងរាក រាន ងរាក់ កនងម
 ការ ផ្ល់ ទំនិញ និ្ លសវាកម្ម  លៅលលី ចំការ ដំណ្ ំ លដ្យ តនមលែ សមរម្យ និ្ សម 
លែតុផល សងរាប់ ជាអតថា ងបលោជន៍ របស់ កម្មករ
 ការ ការពារ រាតុភាព ការ សងរាក លំដែរាតុ ភាព លដ្យ រាន ងរាក់ កនងម និ្ ការ 
ការរារ សងរាប់ រ្ាយ ដដល លមីលដថ កូន
 អ្ិការកិច្ច ការ ចារំាច់ ដ្ច់ ខាត

សងរាប់ ការ ពន្យល់ លមអាិត លពញលលញ សូមលមីល អនុស្សន ៍ដដល អម មក ជាមួយ
[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:R110] 

អនុសញ្ញា  ១៨៤ – សុវតថាិភាព និ្ សុខភាព ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម ងគប ដណ្ប់៖អនុសញ្ញា  ១៨៤ – សុវតថាិភាព និ្ សុខភាព ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម ងគប ដណ្ប់៖

•	 រដ្ឋា  ភិរាល  គួរ ដសវ្ រក ការ តាម ដ្ន និ្ ពង្ឹ្ ឲ្យរាន ការ អនុ លោម  តាម ជា មូល 
ដ្ឋា ន ឲ្យ រាន  លទៀ្ ទាត់ ជាមួយ នឹ្ វធិាន ការ  ខា្ លលី តាមរយៈ អ្ក ល្វី អ្ិការ កិច្ច 
ការងារ ដដល ជា ្ នធាន និ្ រានការ បណុ្ះបណ្្ល សមរម្យ។ 

 ការ ការ ពារសុខភាព និ្ សុវតថាិភាព របស់ កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ កសិកម្ម តាម រយៈការ 
លុប បំរាត់ ការ កាត់ បនថាយ ឲ្យ ដល់ កងមិត អប្បររា ឬ ងតរួតងតា លៅលលី លងគាះថ្្ក់ 
ក្ុ្ បរសិ្ថា ន ការងារ កសិកម្ម
 ការ ចូលរមួក្ុ្ ការ អនុវត្ និ្ ការ ពិនិត្យ លឡី្  វញិ នូវ វធិានការ សុវតថាិភាព និ្ សុខ 
ភាព
 ការ លងជីស លរសី អ្ក តំណ្្ ដផ្ក សុវតថាិភាព និ្ សុខ ភាព និ្ តំណ្្ ក្ុ្ 
គណៈកម្មការ សុវតថាិភាព និ្ សុខភាព
 សិទ្ធិ ក្ុ្ ការ ដក ខលែួន លចញ ពី លងគាះថ្្ក់ដដល បណ្្ល មក ពី សកម្មភាព ការងារ 
របស់ ពួកលគ
 សិទ្ធិ សងរាប់ កម្មករ បលណ្្ះអាសន្និ្ តាម រដូវ ក្ុ្ ការ ទទួល រាន ការ ការពារ 
សុវតថាិភាព និ្ សុខភាព  ដូចគ្ា នឹ្    កម្ម ករ  អចិន្ន្យ ៍ដដរ
 ការ បញ្ចូ ល លៅក្ុ្ របបសន្ិ សុខ ស្្គម និ ្ ការ ធាោ រ៉ាប់ រ្ សុខភាព ដដល អាច 
លងបៀប ល្ៀប លៅនឹ្ កម្មករ លៅក្ុ្ វសិ័យ លផសេ្ លទៀត ដដរ
 ការ ការពារ ជុំវញិ ការលងបី ងរាស់ លងគឿ្ រ៉ាសីុន, ការ លដ្ះងស្យ, ការ ដឹកជញ្ជូ ន 
និ្ ការអនុវត្ លៅលលី សរាភា  រៈ ទាំ្  លោះ លដ្យ រាប់ បញ្ចូ ល ទាំ្  គីមីកសិកម្ម ផ្
 ការ ការពារ កម្មករ ជា ្ស្ី

សងរាប់ ការ ពន្យល់ លមអាិត លពញលលញ សូមលមីល អនុស្សន៍ ១៩២ ដដល អម មក 
ជាមួយ
[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:R110] 


