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ការ ទាម ទារក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ សមភាពការ ទាម ទារក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ សមភាព

ការរាត តបាត នន ជំ្ឺកូវដី-១៩ កំពុ្ បល្កីត នូវ វបិត្ិ សុខភាព 
និ្ លសដឋា កិច្ច សាកលដ៏ធ្ងន ់ធ្ងរ មួយ ដដល ប៉ះពាល ់ដល ់លយី្  
ង្រប់គ្ា។ IUF ច្់ ធានា ថា វធិីសាសស្ លយនឌ័រ ក្ុ្ ការ ល្លីយ តប 
ចំលពាះ វបិត្ិ កូវដី-១៩ ងតរូវ បាន អនុម័ត លដ្យ និលោជក អាជ្ញា  
ធរ សុខា ភិបាល និ្ រដ្ឋា  ភិបាល។ វធិី សាសស្ ដដល ល្លីយ តប 
នឹ្ តងមរូ វការ លយនឌ័រ ចំលពាះ វបិត្ិ កូវដី -១៩ មាន ភាព  សំខាន ់
ចាបំាច់លៅក្ុ្ ស្្គម ទាំ្  មូល  លដីម្ ីធានា ថា វសិមភាព លយនឌ័រ 
មិន ងតរូវ បាន បល្កីត លឡី្  វញិ បន ្លកីតលឡី្  ឬ កាន់ ដត មាន ភាព 
ធ្ងន ់ធ្ងរ លឡី្  លៅក្ុ្ បរបិទ នន ការ រាតតបាត លនះលទ។ ចំណុចលនះ 
រមួ មាន ទាំ្  លៅ ក្ុ្  កដនល្ ការងារ តាម រយៈ ការ ផ្ល ់ការ ដែទា ំ
សុខ ភាព និ្ ការ ងសាវ ងជ្វដផ្ក ដែទា ំសុខភាព និ្ ក្ុ្ ការ 
ទប់សាក ត់ អំលពីហិ្ សាលៅ  លលី  សស្ី និ្ កុមារ។ី

ការរាត តបាត នន ជំ្ឺកូវដី-១៩ កំពុ្ បល្កីត នូវ វបិត្ិ សុខភាព 
និ្ លសដឋា កិច្ច សាកលដ៏ធ្ងន ់ធ្ងរ មួយ ដដល ប៉ះពាល ់ដល ់លយី្  
ង្រប់គ្ា។ IUF ច្់ ធានា ថា វធិីសាសស្ លយនឌ័រ ក្ុ្ ការ ល្លីយ តប 
ចំលពាះ វបិត្ិ កូវដី-១៩ ងតរូវ បាន អនុម័ត លដ្យ និលោជក អាជ្ញា  
ធរ សុខា ភិបាល និ្ រដ្ឋា  ភិបាល។ វធិី សាសស្ ដដល ល្លីយ តប 
នឹ្ តងមរូ វការ លយនឌ័រ ចំលពាះ វបិត្ិ កូវដី -១៩ មាន ភាព  សំខាន ់
ចាបំាច់លៅក្ុ្ ស្្គម ទាំ្  មូល  លដីម្ ីធានា ថា វសិមភាព លយនឌ័រ 
មិន ងតរូវ បាន បល្កីត លឡី្  វញិ បន ្លកីតលឡី្  ឬ កាន់ ដត មាន ភាព 
ធ្ងន ់ធ្ងរ លឡី្  លៅក្ុ្ បរបិទ នន ការ រាតតបាត លនះលទ។ ចំណុចលនះ 
រមួ មាន ទាំ្  លៅ ក្ុ្  កដនល្ ការងារ តាម រយៈ ការ ផ្ល ់ការ ដែទា ំ
សុខ ភាព និ្ ការ ងសាវ ងជ្វដផ្ក ដែទា ំសុខភាព និ្ ក្ុ្ ការ 
ទប់សាក ត់ អំលពីហិ្ សាលៅ  លលី  សស្ី និ្ កុមារ។ី

សូម លងបី   ម្រ្គុលទសក៍ IUF ដដល 
លបាះពុម្ពផសាយ កាល ពី លពល ែ្មីៗលនះ 
ស្ីពីវធិីសាសស្ ដបប លយនឌ័រ ចំលពាះ 
សុខ ភាព និ្ សុវត្ិ ភាព ការងារ លដីម្ ី
ចរចាទាមទារ ឲ្យ មានការ ផ្ល ស់ ប្ូរសំខាន់ 
និ្ អនុវត្ ការ ផ្ល ស់ ប្ូរ សំខាន ់ៗ  លនះ 
លៅកដនល្ ការងារ របស់ អ្ក ជ្ពិលសស 
លៅក្ុ្ បរបិទ នន វបិត្ិ លនះ។

និលោជកនិលោជក
១. លគារព និ្ អនុវត្ សិទ្ិ ក្ុ្ការ ទទួល បាន កដនល្ ការងារ មាន សុវត្ិភាព  

មាន សុខភាព  មិន មាន ការ ្ ល្ ជំ្ឺ និ្ មិន មាន លងគាះថ្ាក់។

២. ចរចា ជ្មួយ សហជីព និ្ អនុវត្ លគាល នលោ បាយ  គា្ម ន ការ 
សលណ្្ស  ងបណី ចំលពាះ ការ ងបមាែ មាក់ ងាយ  ក្ុ្  ស្្គមនិ្ ការ លបៀត 
លបៀន លដ្យ រាប ់ទាំ្  ការ លបៀត លបៀន ផលូវ លភទ លៅក្ុ្ ពិភព ការងារ។

៣. ងបឹកសា លោបល់ ជ្មួយកម្មករ  សស្ី និ្ បុរស និ្ តំណ្្ សហជីព ស្ីពី 
វ ិធានការ  ទប់សាក ត់ ទូលៅនិ្ អនុវត្វធិានការ ទាំ្  លនះ សងមាប ់កដនល្ 
ការងារ  ទាំ្  មូល  ងពមទាំ្  ផ្ល ់នូវ ព័ត៌មាន  ការ ពន្យល ់ដណនា ំនិ្ ការ 
បណុ្ះ  បណ្្ល អំពី សុខភាព និ្ សុវត្ិ ភាព ដដល ជ្ប់ ទាក់ទ្ លដ្យ 
រាប ់បញ្ចូ ល ទាំ្  ស្ីពី កូវដី-១៩ ផ្។ 

៤. ធានា ថា សស្ី ដត្ ងតរូវ បាន បញ្ចូ ល លៅក្ុ្ អ្្គភាព លធវីលសចក្ីសលងមច អំពី 
សុខភាព និ្ សុវត្ិភាព  លដ្យរាប់ បញ្ចូ ល ទាំ្  ្រណៈកម្មការ សុខ ភាព  
និ្ សុវត្ិ ភាព ការងារផ្។ 

៥. ងបសិន លបី ចាបំាច់ ងតរូវ ផ្ល ់ដល់កម្មករ  សស្ី (និ្ បុរស) នូវ សមាភា រៈ 
ការពារ ខលួន សម ងសប ដដល ងតរូវ សងម ប លៅ តាម អ្្គភាព របស ់ពួកល្រ 
(ឧទា ហរណ៍ ដូច ជ្  លងសាម នដ ឧបករណ៍ ដក ដល្ហីម ដវន៉តា សុវត្ិភាព 
អាវ លអៀម និ្ សលមលៀក បំពាក ់ការពារ)។

៦. ផ្ល ់ប្្គន ់អនាម័យ និ្បរកិាខា រ ោ្ នដ មាន សុវត្ិ ភាព  លដ្យ ដឡ ក  និ្ 
សាអា ត ,  ទទួល បាន  ទឹក សាអា ត និ្ ទឹក សងមាប់ ហូប ងពម ទាំ្  ផ្ល ់ដល ់
កម្មករ នូវ ឱកាសង្រប ់ងគាន់ ក្ុ្ កា រលងបី ងបាស់ បរកិាខា  រទាំ្  លនាះ លៅលពល 
ដដល ពួកល្រ ងតរូវ ការ  លៅអំឡុ្ នែ្ង លធវីការ  លដ្យ មិន មាន ការ ភ័យ ខាល ច 
ការ ដ្ក់  ពិន័យ ឬ ការ ងបមាែ មាក់ ងាយ ស្្គម លឡយី។ 

៧. ផ្ល ់កដនល្ ោ្ នដ ឲ្យ បាន ចំនួន ង្រប់ ងគាន់ និ្ អាច រក បាន ទឹក 
អនាម័យ  ពាស លពញ កដនល្ ការងារ។ 

៨. ដណនា ំឲ្យ អនុវត្ វធិានការ សងមាប់ កម្មករ សស្ី មាន នផទៃ លពាះ និ្ សងមាប ់ 
សស្ី មាន រដូវ ជ្ពិលសស សស្ី ដដល ជួបងបទះ លរា្រសញ្ញា  មាន ការ 
ឈចឺាប់។ 

៩. លគារព សិទ្ិ របស់ កម្មករ ទាំ្  អស់ ក្ុ្ ការ លរៀបចំ ដដល ចាបំាច់ ទាំ្  អស ់ 
លដីម្ ីដែទា ំងករុម ង្ររួសារ របស់ ពួកល្រ ក្ុ្ អំឡុ្ លពល មាន វបិត្ិ លនះ។

១. លគារព និ្ អនុវត្ សិទ្ិ ក្ុ្ការ ទទួល បាន កដនល្ ការងារ មាន សុវត្ិភាព  
មាន សុខភាព  មិន មាន ការ ្ ល្ ជំ្ឺ និ្ មិន មាន លងគាះថ្ាក់។

២. ចរចា ជ្មួយ សហជីព និ្ អនុវត្ លគាល នលោ បាយ  គា្ម ន ការ 
សលណ្្ស  ងបណី ចំលពាះ ការ ងបមាែ មាក់ ងាយ  ក្ុ្  ស្្គមនិ្ ការ លបៀត 
លបៀន លដ្យ រាប ់ទាំ្  ការ លបៀត លបៀន ផលូវ លភទ លៅក្ុ្ ពិភព ការងារ។

៣. ងបឹកសា លោបល់ ជ្មួយកម្មករ  សស្ី និ្ បុរស និ្ តំណ្្ សហជីព ស្ីពី 
វ ិធានការ  ទប់សាក ត់ ទូលៅនិ្ អនុវត្វធិានការ ទាំ្  លនះ សងមាប ់កដនល្ 
ការងារ  ទាំ្  មូល  ងពមទាំ្  ផ្ល ់នូវ ព័ត៌មាន  ការ ពន្យល ់ដណនា ំនិ្ ការ 
បណុ្ះ  បណ្្ល អំពី សុខភាព និ្ សុវត្ិ ភាព ដដល ជ្ប ់ទាក់ទ្ លដ្យ 
រាប ់បញ្ចូ ល ទាំ្  ស្ីពី កូវដី-១៩ ផ្។ 

៤. ធានា ថា សស្ី ដត្ ងតរូវ បាន បញ្ចូ ល លៅក្ុ្ អ្្គភាព លធវីលសចក្ីសលងមច អំពី 
សុខភាព និ្ សុវត្ិភាព  លដ្យរាប់ បញ្ចូ ល ទាំ្  ្រណៈកម្មការ សុខ ភាព  
និ្ សុវត្ិ ភាព ការងារផ្។ 

៥. ងបសិន លបី ចាបំាច់ ងតរូវ ផ្ល ់ដល់កម្មករ  សស្ី (និ្ បុរស) នូវ សមាភា រៈ 
ការពារ ខលួន សម ងសប ដដល ងតរូវ សងម ប លៅ តាម អ្្គភាព របស ់ពួកល្រ 
(ឧទា ហរណ៍ ដូច ជ្  លងសាម នដ ឧបករណ៍ ដក ដល្ហីម ដវន៉តា សុវត្ិភាព 
អាវ លអៀម និ្ សលមលៀក បំពាក ់ការពារ)។

៦. ផ្ល ់ប្្គន ់អនាម័យ និ្បរកិាខា រ ោ្ នដ មាន សុវត្ិ ភាព  លដ្យ ដឡ ក  និ្ 
សាអា ត ,  ទទួល បាន  ទឹក សាអា ត និ្ ទឹក សងមាប់ ហូប ងពម ទាំ្  ផ្ល ់ដល ់
កម្មករ នូវ ឱកាសង្រប ់ងគាន់ ក្ុ្ កា រលងបី ងបាស់ បរកិាខា  រទាំ្  លនាះ លៅលពល 
ដដល ពួកល្រ ងតរូវ ការ  លៅអំឡុ្ នែ្ង លធវីការ  លដ្យ មិន មាន ការ ភ័យ ខាល ច 
ការ ដ្ក់  ពិន័យ ឬ ការ ងបមាែ មាក់ ងាយ ស្្គម លឡយី។ 

៧. ផ្ល ់កដនល្ ោ្ នដ ឲ្យ បាន ចំនួន ង្រប់ ងគាន់ និ្ អាច រក បាន ទឹក 
អនាម័យ  ពាស លពញ កដនល្ ការងារ។ 

៨. ដណនា ំឲ្យ អនុវត្ វធិានការ សងមាប់ កម្មករ សស្ី មាន នផទៃ លពាះ និ្ សងមាប ់ 
សស្ី មាន រដូវ ជ្ពិលសស សស្ី ដដល ជួបងបទះ លរា្រសញ្ញា  មាន ការ 
ឈចឺាប់។ 

៩. លគារព សិទ្ិ របស់ កម្មករ ទាំ្  អស់ ក្ុ្ ការ លរៀបចំ ដដល ចាបំាច់ ទាំ្  អស ់ 
លដីម្ ីដែទា ំងករុម ង្ររួសារ របស់ ពួកល្រ ក្ុ្ អំឡុ្ លពល មាន វបិត្ិ លនះ។
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ការទាមទារក្នុងអំឡនុងពេលជំងឺកូវដី១៩៖សមភាេការទាមទារក្នុងអំឡនុងពេលជំងឺកូវដី១៩៖សមភាេ
ផលប៉ះពាល់នៃវបិត្ិពៃះពៅពលីសស្ីផលប៉ះពាល់នៃវបិត្ិពៃះពៅពលីសស្ី
រហូតមកទល ់ៃឹង ពេល ពៃះសស្ីៃិង បនុរស ទទួល រង ផល ប៉ះពាល ់ពសមីគ្្
ពោយសារ តត វរីនុស ពៃះប៉នុតៃ្ មាៃ ភាេ ខនុស តបលែកគ្្ ពៅពលី មរណភាេ ៃិង 
ភាេ ងាយ រងព្គ្ះចំពពាះ ជំងឺ ពៃះ។ភស្នុតាង បងាហា ញថាមាៃ បនុរស សាលែ ប់  
ព្ចីៃ  ជាង សស្ី។ប៉នុតៃ្សស្ី ៃិ ងបនុរស ទទួល រង ផល ប៉ះពាល ់តាម រពបៀប  ពផសេង 
គ្្ពោយសារ តត វបិត្ិ កូវដី-១៩ពៃះ។សស្ី មាៃ ចំៃួៃ ៧០% នៃ កមមករ ពៅក្នុង 
វសិ័យ សនុខាភិបាល ៃិង ការ តែទា ំសង្គមៃិង ភាគព្ចីៃ ជា អ្ក គិត លនុយ ពៅ តាម 
ផសារ ទំពៃីប ៃិង តាម ហាង អាហារ។ 

ពៅក្នុង វសិ័យនានាតដលIUFព្វីការ ជាមួយផល បំះពាល ់នៃ វបិត្ិ ពៃះ  ពៅ 
ពលីសស្ីមាៃ ទំហំ្ ំព្ង ណាស់។ ឧសសាហ កមម  កសិកមម ៃិង តកនច្មហាូបស្ិត 
ពៅព្កាម សមាពា ្ ខាលែ ងំពោយសារ តត ការ ផ្នុះ ជំងឺ កូវដី-១៩ ពៃះ។វសិ័យ 
សណាឋា គ្រពភាជៃីយ ោឋា ៃពសវា កមម អាហារៃិង ពទសចរណ៍បច្នុប្បៃ្ ពៃះ
បាៃ ចូល ពៅក្នុង វបិត្ិ យ៉ង ព្រៅ។

•	 សស្ីមាៃ ចំៃួៃ រហូត ដល់៦៦.៥%នៃកមាលែ ងំ េលកមម ក្នុង វសិ័យ កសិកមម
ពៅក្នុង ្បពទស តដល មាៃ ្បាក់ ចំណូល ទាប

•	 សស្ី ្គបដណ្ប់ ខាលែ ងំ ពៅក្នុង ឧសសាហកមម ចិញឹ្ម សតវពហយី ភាគ ព្ចីៃ   នៃ 
កមាលែ ងំេលកមម ពៅក្នុង ឧសសា ហកមម តកនច្ ចំណីអាហារ។

•	 ក្នុង វសិ័យ សណាឋា គ្រពភាជៃីយ ោឋា ៃពសវា កមម អាហារៃិង ពទស ចរណ៍សស្ី 
មាៃ ចំៃួៃ ភាគព្ចីៃ ជា កមមករ  តែទា ំផ្ះពៅហាង កាពហវៃិង  ពភាជ ៃីយ ោឋា ៃ។

•	 សស្ីតដល មាៃ ចំៃួៃ ព្ចីៃ ្ជរុល ពៅក្នុ ងការងារ តដល មាៃ ព្គ្ះថ្ាក់ ្មមតា 
ៗៃិង មាៃ្បាក់ កន្មទាបៃឹង ជា្ករុម ទីមួយ តដល ទទួល រង ផលប៉ះពាល ់
ពោយសារ តត វបិត្ិ ពសដឋាកិច្ ៃិងសង្គម ដ៏ សពម្បមី ពៃះ។ 

•	 មកទល ់ៃឹង បច្នុប្បៃ្ ពៃះកនុមារ រាប់រយ លាៃ នាក់ ្តរូវ បាៃ បញូ្ៃ េី សាលា  
មកពរៀៃពៅ  ផ្ះវញិ។ចំណនុ ច ពៃះមាៃ ផល ប៉ះពាល ់ពៅពលី សស្ីតដល ជា អ្ក 
តែទា ំចម្បង ពៅក្នុង ្គរួសារ។ពៃះ ក៏មាៃៃ័យ ថាសស្ី មួយ ចំៃួៃ ្តរូវ តត លា 
ឈប់ េីការងារ ពៅពេល តដល គ្ម ៃកិច្ គ្ពំារ  សង្គម ្គប់ ្គ្ៃ់ពនាះវា បាៃ 
ោក់ កំហតិ ពៅពលី ឯករាជ្យ ភាេ តផ្ក ពសដឋា កិច្ របស់ េួកពគ។

•	 សស្ី តដល បៃ ្ព្វីការងារៃឹង្តរូវ ពមីលខនុស្តរូវ ពលីការងារ សាលា ពៅ តាម ផ្ះ 
ៃិង ថ្ាក់ ពរៀៃ េី ចមាងា យស្មាប ់កូៃ របស់ េួកពគខណៈ តដល ្តរូ វ ពោះ្សាយ 
ពៅពលីការ ទទួល ខនុស ្តរូវ ពលី វជិាជា  ជីវៈ របស់ ខលែួៃ្តរូវ ធានា ពៅពលី កា រផ្គត់ 
ផ្គង់ អាហារ ៃិងការ តែទា ំមៃនុសសេ ចាស់ ។បនុរស ៃិង សស្ី្តរូវ តត ្បឈម មនុខ 
ពោះ្សាយ  ជាមួយ វបិត្ិ ពៃះ ទាងំ ផលែូវ ចិត្ ៃិង ផលែូវ អារមមណ៍។

•	 ការ រតឹត្បតឹ ការ ព្វី ដំពណីរជា សាកល ជះផល ប៉ះពាល ់ដល ់កមមករ 
ចំណាក្សរុក ជាសស្ី ដូចជា កមមករ ការងារ តាម ផ្ះជាពដីម។

•	 កមមករ ការងារ តាម ផ្ះពៅ្បពទស តដល រង ផល ប៉ះពាល ់មាៃ ការ ពកីៃ  ពឡងី 
ៃូវ ទំហកំារងារ របស់ ខលែួៃពោយ មិៃ មាៃ ្បាក់ ឈ្ួល ស្មាប់ ការងារ បតៃ្ម 
ពម៉ាង ពទ។អ្ក ពផសេង ពទៀត្តរូវ បាៃ ពគ បពញ្ញ   ពចញ យ៉ង ន្េនផសេពោយ គ្ម ៃ 
ការ ផ្ល ់សំណង ពទ។កមមករការងារ តាម ផ្ះ ភាគ ព្ចីៃ  បំផនុត មិៃ បាៃ ទទួល 
ការគ្ពំារ េី គព្មាង គ្ពំារ សង្គម ណាមួយ ពនាះពទ។

ពមពរៀៃមួយតដលពរៀៃសូ្តពចញេីការរកីរាលោលជំងឺពអបូឡាក្នុងទវីបអាសហវកិ
ក្នុងឆ្្២ំ០១៤-១៦ពនាះគឺថាពោយសារតតតួនាទីពយៃឌ័រទាងំពៃះពៅក្នុង្បពទសកនុង
ហ្ូេីរភាគបីនៃមៃនុសសេតដលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺជាសស្ី។ពៅពេលដំណាលគ្្ពនាះ
ជាទូពៅសស្ីមិៃ្តរូវបាៃោក់បញូ្លពៅក្នុងអង្គភាេព្វីពសចក្ីសព្មចតដលទទួល
បៃ្នុកពៅពលីការរកីរាលោលពនាះពទ។ពៅក្នុងតំបៃ់រងផលប៉ះពាល់េីជំងឺពអបូឡាសស្ី
មិៃមាៃសពមលែងពទពៅពេលតដល្ ៃធាៃតបងតចកស្មាប់សនុខភាេបៃ្េូជ្តរូវបាៃពគ
បតងវរពៅស្មាប់ការព្លែីយតបការផ្នុះជំងឺវញិពនាះ។ជាលទ្ធផលអា្តាមរណភាេមាតា
ពកីៃពឡងី៧៥%។

មាៃការសង្មឹតិចតួចណាស់តដលថាៃឹងមាៃការផ្លែ ស់ប្ូរស្ាៃភាេក្នុងពេលឆ្ប់
ៗខាងមនុខពៃះ។ឧទាហរណ៍ទូទាងំេិភេពលាក៧២%នៃ្បធាៃ្បតិបត្ិសនុខាភិបាល
របស់រោឋា ភិបាលគឺជាបនុរស។្ករុមការងារតដលពទីបបពង្ីតែមីស្មាប់កូវដី-១៩ពៃះ
ពៅសហរដឋាអាពមរចិមាៃបនុរស១២នាក់តដលក្នុងពនាះ១១នាក់គឺជាជៃតស្បកស។

ការោក់ោច់ពោយតឡកៃិងការពៅជា្គរួសារោច់េីពគពៅផ្ះព្វីឲ្យសស្ីកាៃ់តតព្ចីៃ
្បឈមមនុខៃឹងអំពេីហងិសាៃិងការបំពាៃក្នុង្គរួសារពោយសារតតេួកពគមាៃនដគូជា
មៃនុសសេហងិសា្សាប់ឬពោយសារតតនដគូកាលែ យជាមៃនុសសេហងិសាេីព្ពាះតតភាេតាៃតឹង
បតៃ្មនៃភាេ្កី្កតផ្កហរិញ្ញវត្នុ។ហាៃិភ័យនៃហងិសាផលែូវពភទអំពេីសមៃ់ៃិងការមាៃ
នផ្ពពាះរបស់យនុវវយ័ពកីៃពឡងីខាលែ ងំតមៃតទៃ។
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ការពរៀៃសូ្តពចញេីបទេិពសា្ៃ៍ែមីៗនៃការរកីរាលោលជំងឺការពរៀៃសូ្តពចញេីបទេិពសា្ៃ៍ែមីៗនៃការរកីរាលោលជំងឺ

រោឋា ភិបាលរោឋា ភិបាល
១.ព្វី ចបាប ់ស្មាប ់សិទ្ធិ ទទួល បាៃ ការ ឈប់ ស្មាក ឈ ឺមាៃ 

្បាក់ កន្ម ៃិ ង ការ ទទួល បាៃ ការ តែទា ំសនុខ ភាេ ពោយ មិៃ គិត 

កន្មតដល គួរ តត ជា សិទ្ធិ ស្មាប់ កមមករ ទាងំ អស់ពោយ មិៃ 

គិត េី ទំនាក់ទំៃងក្នុង ការងារទាងំក្នុ ងពសដឋាកិច្ ផលែូវ ការ ៃិង ព្រៅ 

្បេ័ៃ្ធ។

២.ការពារ ្បាក់ ឈ្ួល ៃិង ្បាក់ ចំណូល ៃិង បពង្ីត ៃូវ តផៃការ 
ស្មាប ់ស្មរួល  ដល ់ការ  បង់ រពំលាះនែលែជួលៃិង ្បាក់ កម្ី។ 

៣.ព្វី ៃិយត័ ដល ់ស្មាប់ កមមករ ចំណាក ្សរុក ទាងំ អស ់ តដល មិៃ 

មាៃ ឯកសារ  ្គប់ ្គ្ៃ់ ។ 

៤.ផ្ល ់មូល ៃិ្ីសពសងា្គ ះបន្ាៃ់ ពដីម្ប ីជួយ ដល ់កមមករ ទាងំ អស់
តដល បាត់  បង់ ការងារ បពណ្ាះអាសៃ ្ឬ អចិនសៃ្យ៍ពោយ រមួ 

ទាងំ កមមករ ចំណាក ្សរុក ផង។កមមករ ជា សស្ីមាៃ ភាេងាយ 

រង ពោយសារ តត ពហតនុ ផល ទាងំ អស ់តដល បាៃ ពរៀបរាប់ ខាង ពលី
ពហយី កមមករ ចំណាក ្សរុក ជា សស្ីរតឹតត ងាយ រងព្គ្ះ ដូពច្ះ 
្តរូវ តត ទទួល បាៃ ការ ការពារ។

៥.បពង្ីត ការចរចា ្តីភាគី ពដីម្បបីពង្ីត ការ ផ្ល ់ការ តែទា ំកនុមារ ក្នុង 

ពេល មាៃ អាសៃ ្ពៃះៃិង បពង្ីត ដំពណាះ ្សាយ ដឹកជញជាូ ៃ 

តដល មាៃ សនុវត្ិភាេ  ៃិង សៃ្ិ សនុខស្មាប ់កមមករ ជាសស្ីតដល 

្តរូវ បៃ ្ព្វីការ ងារ ពៅក្នុង ពរាងច្កកសិោឋា ៃឬ ចំការ។

៦.បពង្ីត ការ ចរចា ្តីភាគីជាបន្ាៃ់ពដីម្បផី្ល ់ជ្មក បតៃ្ម 

ស្មាប់សស្ី រងព្គ្ះ ពោយសារ អំពេី ហងិសា ក្នុង ្គរួសារ 
(រមួទាងំតាម រយៈ ការ ព្បី ្បាស់  សណាឋា គ្រ តដល ទំពៃរៗ)
ពដីម្ប ីឲ្យ េួកពគ អាច ពគចផនុត កាៃ់ តត ឆ្ប់  េី បរស្ិាៃ តដល មាៃ 

ព្គ្ះថ្ាក់ ៃិង គំរាម កំតហង ដល ់ជីវតិ្េមទាងំ ពរៀបជា បញជា ី 
ព ម្ ះអ្ក វជិាជា ជីវៈ ៃិង  អង្គការ នានាតដល   ផ្ល ់ពសវាសំខាៃ ់

ចាបំាច់ទាងំពៃះ។

៧.េ្ងឹង ្ ៃធាៃ ស្មាប់ សនុខភាេបៃ ្េូជៃិង មិៃ ្តរូវ បតងវរ
្ៃធាៃ ទាងំ ពនាះ  ស្មាប់ ព្បី ក្នុង ពគ្ល បំណង ពផសេង ពឡយី។

៨.ធានា ថាសស្ី កាៃ់ តត ព្ចីៃ ្តរូវ បាៃ បញូ្ល ពៅក្នុង អង្គភាេ ព្វី 
ពសចក្ី សព្មច ជាេិពស ស អង្គភាេ តដល ទាក់ ទង ពៅ ៃឹង 

សនុខភាេ សាធារណៈ(រមួ ទាងំកូវដី-១៩)ៃិង សនុខភាេ ៃិង 

សនុវត្ិភាេ ការងារ។

៩.អៃនុវត្ ការ ្សាវ ្ជាវ ពៅពលី ផល ប៉ះពាល់(រមួ ទាងំផល 

ប៉ះពាល ់ពសដឋាកិច្ ៃិង សង្គម)តដល បណ្ាល មក េី កូវដី-១៩
ៃិងធានា ថា រាល ់ការ ្សា វ្ជាវ តបប ពៃះ ទាងំ អស់មាៃ ការ 
ព្លែីយត ប ៃឹង ត្មរូវ ការ ពយៃឌ័រពហយី លទ្ធផល ្សាវ ្ជាវ មាៃ 

ការ តបង តចក តាម ពភទ។

១០.ធានា ថា ការ ្សាវ ្ជាវ ពវជជាសាសស្ពៅពលី ការ អភិវឌ្ឍ ថ្ាៃំិង/
ឬ វ៉ាក់ សាងំមាៃការ េិចារណាអំេី ភាេខនុសគ្្ រវាង ពភទ ៃិង 

ពយៃឌ័រពដីម្ប ីផ្ល ់ការការពារ សម្សប។

សូមចូលរមួពៅក្នុងយនុទ្ធនាការស្មាប់ការអៃនុវត្ៃិង
ការផ្ល់សច្ាប័ៃពោយរោឋា ភិបាលរបស់អ្កពៅពលី
អៃនុសញ្្ញ ១៩០ស្ីេីការលនុបបំបាត់អំពេីហងិសាៃិងការ
ពបៀតពបៀៃពៅក្នុងេិភេការងារ

យនុទ្ធនាការស្មាប់ការអៃនុវត្ៃិង
ការផ្ល់សច្ាប័ៃពោយរោឋា ភិបាលរបស់អ្កពៅពលី
អៃនុសញ្្ញ ១៩០

យនុទ្ធនាការស្មាប់ការអៃនុវត្ៃិង
ការផ្ល់សច្ាប័ៃពោយរោឋា ភិបាលរបស់អ្កពៅពលី
អៃនុសញ្្ញ ១៩០


