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ការិ យាលយ័លលខាធ ការជាត  
ការល្លើយតបលោលនលយាបាយជាសាធារណៈ ចលំ ោះជងំកឺវូដិ-១៩ - កណំតស់ម្គាលស់លងេប 

ធីម លេនណឺឌី | ២២ ម នា ២០២០ 

 

លសចកតលី្តើម 

 លោយសារតត្លប ោះ ល់ននជំងកឺូវីដ-១៩ លៅបនតរីករាលោលលៅជ ំវិញព ភពលោកលនាោះ លយើងត្តូវតតចាត់
វិធានការ លដើមាបីអភ វឌាឍន ងតកលមអការល្លើយតបចំល ោះវិបតត លនោះ ត្បកបលោយភាពរួបរួមោនាន ងត្បកបលោយត្បស ទ្ធ
ភាព។ ចលនាសហជីពអូស្តសារាលី សថ តលៅកនុងសាថានភាពមួយជាព លសស កនងុការលវេងយលអ់ំពីតត្មូវការរបស់
សម្ជ កន ងអនកលធេើការងារររបស់លយើង លៅកនុងអឡំុងលពលលនោះ។  

សាវតារ 

 សហជីពកមមកររួបរួម ត្តូវបានបលងកើតលឡើងលដើមាបីសាងលឡើងវិញនូវអំណាចរបស់អនកលធេើការងារ ន ងលដើមាបី
បលងកើតការផ្លាស់បតូរជាអច នស្តនតយ៍មួយ សត្ម្ប់មន សាសជាលត្ចើន គឺម នតមនសត្ម្បម់ន សាសត ចតួចលនាោះលទ្។ រលបៀបតដល
លយើងល្លើយតបន ងតស ូជាមួយកមមករនាលពលបចចបុាបននលនោះ អាចបលងកើតការផ្លាស់បតូរអច នស្តនតយ៍ លៅលលើត្បព័នធតដលម ន
ម្នត្បស ទ្ធភាពសត្ម្ប់មន សាស៩៩%លទ្ៀតលហើយលនាោះ។  

 ត្ោតដលម្នការត្បោះត្សំា បលងកើតនូវលំហន ងការវិវតតឆាប់រហ័សមួយ សត្ម្ប់ការផ្លាស់បតូរ ដូលចនោះ លយើងម ន
ត្តូវេជោះខាជាយវិបតត ណាមួយលនាោះលទ្។  

 េណៈតដលវាហាកដ់ូចជាលលឿនលពកកនុងការទ្សាសទាយថាលតើវិបតត លនោះ នឹងវិវតតលៅជាតបបណាឲាយព តត្បាកដ
លនាោះ លយើងបានដឹងតាមត្បវតត សាស្តសតមកថា ចលនាត្បឆាំងកមមករ ក៏ម្នការលកៀងគរកនងុអំឡុងលពលសភាពការណ៍
តបបលនោះ កនុងការប  នប ង លដើមាបីពត្ងងឹត្បពន័ធបតនថមលទ្ៀត កនុងការលួចត្បាក់វនួល ន ងការលកងត្បវ័ញ្ចតដលបនាថាបតនមល
កតនលងលធេើការតដលទាបរួចត្សាប់លហើយលនាោះ។  

 សាថានភាពតដលកពំ ងម្នកនុងលពលបចចបុាបននលនោះ តតងតតម នលសមើភាពោនារួចលត្សចលហើយ។ វិបតត លនោះ បាន
ោតត្តោងឲាយល ើញចាាសថា វាក៏ម នអាចការ របានតដរ។ 

ដលំណាោះត្សាយបនាទាន ់

 រួមោនា លយើងអាចលបាោះជំហានលៅម េ នូវចកេុវិស័យជំនួសមួយតដលម្នការរីកចលត្មើនជាលំោប់ តដលសម្
ជ ករបស់លយើងម្នទ្ឹកច តតកនងុការតស ូលដើមាបីលធេើឲាយបានសលត្មច។ ជហំានទ្មីួយ គកឺារល្លើយតបត្នកលសដឋក ចចបនាទាន់
មួយ លោយម្នធាត ្ាសំបី គតឺ្បាក់ចំណូល ការវិន លយាគ ន ងភាពជាម្ចាស់។  

១.  ត្បាកច់ណំលូ៖ ត្បាក់ចំណលូជាលោល គឺជាការ្តល់ត្បាក់តដលម្នការធានាមួយ តដល្តលឲ់ាយ្កនុង
កត្ម តប គគល (ជាជាងកត្ម តត្គួសារ)។ ការ្តល់ត្បាក់លនោះ គឺម នត្តូវម្នលកេេណឌលទ្ ម្នន័យថា 
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អនកទ្ទ្ួលម នចាំបាច់ត្តូវលធេើការ ឬបងាហាញ្នទៈកនុងការលធេើការលទ្ លហើយវាកម៏ នតមនជាការ្តល់ត្បាក់
តដលជាការលធេើលតសតិ៍លៅលលើមលធាោបាយលនាោះតដរ។  

 សហជីពកមមកររួបរួម លសនើឲាយម្នការ្តល់ត្បាក់ចណំូលជាលោល តដល្តល់ដលអ់នកតដលទ្ទ្លួរង
លត្ោោះត្នកហ រញ្ញវតថុលោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ លទាោះបីជាពួកលគម្នការងារតដលម្នត្បាក់ចំណលូ ឬ
ម នម្ន ម នលពលជងំឺកូវីដ-១៩ ្ទុោះលឡើងលនាោះ រហូតដល់ច ងឆានា ំ២០២០ លៅលពលតដលលគអាចបា ាន់
ត្បម្ណន ងសាថាបនាលលើសាថានការណ៍លឡើងវិញបាន។ 

 កមមករតដលម នទ្ទ្ួលរង្លប ោះ ល់ត្នកហ រញ្ញវតថុ ដូចជាអនកតដលអាចលធេើការពី្ ទោះបាន លោយម ន
បាត់បងត់្បាក់កនត្ម ឬអនកតដលអាចទ្ទ្លួបានការ្តល់នូវការសត្ម្កបនតបនាទាប់ជាព លសសពីន លយា
ជក នឹងត្តូវលលើកតលងពកីារទ្ទ្ួលបានត្បាក់ចំណលូលោល លោយសារតតពួកលគម នបានទ្ទ្លួរង
្លប ោះ ល់ត្នកហ រញ្ញវតថុលនាោះលទ្។  

 សកមមភាពទាក់ទ្ងនឹង ការទាមទារការធានាត្បាកច់ណំលូ គជឺាការងារ តដលអនកអាចគ តត្តវូលធេើ 

 ការងារតដលអនកអាចគ តត្តវូលធេើ ម នតមនអពំីការងារលពញលម្ ាងឬជាលោលនលយាបាយអនកលធេើការកនុង
វិស័យការងារលនាោះលទ្ ប  តនត វាទាក់ទ្ងនងឹសនត ស េន ងភាពនលលលនូរសត្ម្ប់អនកលធេើការងារ។ កនុងអំឡងុ
លពលម្នវិបតត ន ងអសនត ស េលនាោះ សនត ស េជាលោល គឺសត្ម្ប់ភាពលអជាសាធារណៈជាធមមជាត 
មួយ។ វាម នម្នអេីតដលត្តូវត្បតជងលនាោះលទ្ ម្ននយ័ថា ការតដលអនកម្នសនត ស េ ម នលធេើឲាយសនត 
ស េរបស់អនកធាលាក់ច ោះទាបលនាោះលទ្ គឺតាមព តលៅ លយើងទ្ទ្ួលបានពអីនកល្ាសងលទ្ៀតតដលកពំ ងម្ន
សនត ស េ។  

 សនត ស េត្នកលសដឋក ចច បលងកើនកត្ម តសាមគគីភាពសងគមន ងការចូលរួមកនងុកម្លាងំការងារកាន់តតខាលាំង 
លហើយជាលទ្ធ្ល វានឹងបលងកើតលកេេណឌកនុងការចងត្កង ន ងចាត់វិធានការលដើមាបីវនោះន ងទ្ទ្ួលបាន
ភាពចំលណញ។  

 សត្ម្ប់មន សាសជាលត្ចើន សនត ស េអាចជាប លរលកេេណឌសត្ម្ប់លធេើឲាយម្នសាមគគីភាព។ ចលនានន
សនត ស េន ងហាន ភ័យតាមទ្ត្មង់លសរីភាពតបបលមី (តាមរយៈការងារតដលោមានសនត ស េ) ទាក់ទ្ងនងឹ
មូលធនរបស់ប គគល គជឺាកម្លាងំចលករសំខាន់មយួននវិសមភាពត្នកលសដឋក ចចន ងសងគម។ ការភ័យ
ខាលាចន ងអសនត ស េ ក៏លធេើឲាយទ្ន់លេាោយដល់សាមគគភីាពសងគមតដរ។  

 ត្បាក់ចំណូលលោល ជួយទ្បទ់្ល់ត្បឆាំងនឹងភាពភ័យខាលាច។  

 ត្ទ្ពាយសមាបតត ភាគលត្ចើនបំ្  ត ម នហូរលចញពតី្បាក់វនួលលទ្។ លយើងម្នរបបសងគមន យមសត្ម្ប់អនក
ម្ន រួចលហើយ។  

 សត្ម្ប់មន សាសជាលត្ចើន គំន តអំពីការទ្ទ្ួលបានត្បាក់កនត្មលៅលពលតដលអនកម នលធេើការ គជឺាគំន ត
ចតមលក។ ប  តនត លយើងត្តូវចងចំាថា លត្កាមរបបមូលធនន យមតដលទ្ទ្ួលោភសកាការៈពីត្ទ្ពាយន ងការ
វិន លយាគលនាោះ ត្បាក់ចំណូលភាគលត្ចើន ម នអាត្ស័យលៅលលើត្បាក់វនួលលនាោះលទ្។ វាហូរមកពីភាពជា
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ម្ចាស់លៅលលើត្ទ្ពាយ លទាោះជាត្ទ្ពាយលនាោះសថ តកនុងទ្ត្មង់រូបវ័នត ហ រញ្ញវតថុ ឬបញ្ញាក៏លោយ។ ត្ក មតដលម្ន
ត្ទ្ពាយត ចលនាោះ គឺ្ាោរភាជាប់លៅនឹងត្បាក់វនួល លហើយលយើងបានល ើញ្លទ្ទ្ួលបានពីត្បាក់វនួល
ទាំងលនោះ ម្នការជាប់នឹងលកលអ់ស់រយៈលពលជ តបនួទ្សវតាសលហើយ។  

គនំ តអពំតី្បាកច់ណំលូលោលសាកល (UBI) 

 េណៈតដលជំហរលនោះ ត្តូវបានតស ូមត លោយសហជីពកមមកររួបរួមលនាោះ លៅត្ោលនោះននវិបតត  វាម នតមនជា
ការតស ូមត លដើមាបីត្បាក់ចំណលូលោលសាកលលនាោះលទ្ ប  តនត គឺជាត្បាក់ចំណូលលោល កនុងអាត្តាត្បាក់វនួលអបាបរម្
សត្ម្ប់កមមករទាំងអស់ (តាមន យមន័យទ្ូោយ) តដលទ្ទ្ួលរង្លប ោះ ល់លោយជំងកឺូវីដ-១៩។ បញ្ហាត្បវម
ទ្ីពីរតដលលលើកលឡើងលោយអតថបទ្លនោះ គឺថា ត្បស នលបើលយើងម្នភាពម ត់ចត់កនុងការការផ្លាស់បតូររចនាសមព័នធ
អំណាចតដលចង់រកាោត្បព័នធបរាជ័យមួយលនោះ លយើងនឹងត្តូវការបលងកើតការល្លើយតបជាសាកលមួយលដើមាបី្ល
ត្បលយាជន៍របស់វណណៈកមមករ។  

 ត្បាក់ចំណូលលោល ម នតមនជាត្បាក់វនួលលទ្ ប  តនតជាភាគោភសងគមលៅលលើត្ទ្ពាយសមូហភាពរបស់លយើង
ទាំងអស់ោនា។  

 លយើងជាជនកនុងវណណៈអនកលធេើការ។ សមូាបីតតលយើង ម នត្តូវជួលឲាយលធេើការងារក៏លោយ ក៏លយើងតតងតតលធេើការងារ 
លៅកនុង្ទោះ ន ងកនងុសហគមន៍។ ការងារតដល្តល់ត្បាក់វនួល ម នតមនន យមម័យសត្ម្ប់លយើងលនាោះលទ្ លហើយ
សមតថភាពរបស់លយើងកនុងការរស់លៅ ម នគួរអាត្ស័យលៅលលើវាលនាោះតដរ។  

 សហជីពន ងអងគការអនតរជាត ខាងការងារ ជាលរឿយៗ ត្បកាសថា ការងារម នតមនជាទ្ំន ញលទ្ ប  តនតលយើងបាន
ចងភាជាប់លៅនឹងការ្តល់ត្នកសងគមជាមលូោឋាន កនងុការម្នការងារមួយ។ ត្បាក់ចំណូលលោលសាកល ជាជំហាន
អន វតតមួយ កនងុការឈានលៅដល់ការងារមួយតដលម នតមនជាទ្ំន ញ ត្ពមទាំងបលងកើតសនត ស េមួយតដលលយើងត្តូវ
ការ លដើមាបីកសាងសាមគគីភាព ន ងលកេេណឌ លដើមាបីចងត្កងន ងចាត់វិធានការ។  

២.  ការវនិ លយាគ៖ ហាវាទ្សី ប ៊ីរ លូ ត្បធានទ្ីភានាក់ងារថាមពលអនតរជាត  (IEA) តលលងថា លយើងម្ន 
“ឱកាសជាត្បវតត សាស្តសតសត្ម្ប់ព ភពលោក ទ្ីមយួ កនុងការបលងកើតកញ្ចប់នានា លដើមាបីសារារលសដឋក ចច 
ន ងមួយលទ្ៀត លដើមាបីកាត់បនថយការវិន លយាគកេេកន់ ងពលនលឿនការផ្លាស់បតូរការលត្បើត្បាស់ថាមពល”។  

កត្ម តននការជំនួយហ រញ្ញវតថុសលស្តងាគាោះ ម នត្តមឹតតត្តូវឈានឲាយដលក់ត្ម តននវិបតត កូវិដ-១៩ លនាោះលទ្ 
ប  តនត ទ្ សលៅននការ្តល់មូលន ធ លនោះ គួររួមបញ្ចលូ ម នត្តឹមតតការចំណាយសងគមតដលសំខាន់
ចាំបាច់លនាោះលទ្ វាតលមទាំងត្តូវម្នលហោឋារចនាសមព័នធថាមពលលមី តដលព ភពលោកត្តូវការ ដូចជា
ការបលងកើតថាមពលកលកើតលឡើងវិញបានកនងុត្ទ្ង់ត្ទាយធំ បលងកើតការ្ទុកថាមពល បលងកើតអាងកាបនូ
ត្បលទ្សអូស្តសារាលី ន ងកសាងសមតថភាពកនងុការនំាលចញអ ៊ីត្ដូតសនលៅកត្ម តដ៏ធំសំខាន់មួយ។  

វាសំខាន់ណាស់តដលការងារសតីពីការបលងកើតថាមពលលកើតលឡើងវិញ ន ងលហោឋារចនាសមព័នធសត្ម្ប់
ការនំាលចញ ត្តូវចាប់ល្តើមយា ាងឆាប់រហ័ស លដើមាបីជយួមន សាសបានត្តឡប់លៅលធេើការងារវិញឲាយបាន
កាន់តតឆាប់។ លលើសពីលនោះលទ្ៀត វាជាការចាំបាច់ណាស់តដលកមមករ លៅកនុងតួនាទ្ីទាងំលនោះ ម្ន
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ទាំងស វតថ ភាពការងារ ន ងស ទ្ធ សហជីពសមរមាយមយួ តាំងពីនលៃទ្ីមួយលៅ។ ការចូលរួម កព់័នធ
លៅត្គប់ចំណុចន មួយៗ នឹងធានាថា កតនលងការងារទ្ីលនោះ ម នធាលាកច់ូលលៅកនុងចំណុចលមីមតងលទ្ៀត
ននការចមលងលមលរាគកូវីដ១៩។  

៣. ភាពជាម្ចាស៖់ មូលន ធ សាធារណៈណាតដលលៅដល់វិស័យសាជីវកមម ន ងអនតរាគមន៍ល្ាសងលទ្ៀតរបស់
រោឋាភ បាល តដលលធេើលឡើងលដើមាបីអតថត្បលយាជន៍របសព់ួកលគ គួរម្នតចងឲាយបានចាាសអ់ំពីការទ្ទ្លួេ សត្តូវ កនុងការ
លធេើឲាយម្នការលធេើលសចកតីសលត្មចកាន់តតតាមលកេណៈត្បជាធ បលតយាយ លៅកនុងត្ក មហ  ន។ ការលធេើតបបលនោះ អាចម្ន
ន័យន ងលកេណៈល្ាសងៗោនា អាត្ស័យតាមវិស័យ។ វិស័យសំខាន់ៗតដល្ល តទ្ំន ញឬលសវាកមម តដលសងគមត្តូវ
ត្អកលៅលលើជាសាកល គួរសថ តលៅលត្កាមភាពជាម្ចាស់សាធារណៈ តដលរួមបញ្ចូលទាំងត្ក មហ  នកនងុវិស័យដូចខាង
លត្កាម៖  

 ថាមពល 
 ស េភាព ន ងការតលទាំ 
 ការអប់រំក ម្រតូច 
 គមនាគមន ៍
 ការដឹកជញ្ជូន ន ងភសតុភារ 

ភាពជាម្ចាស់សាធារណៈលនោះ ម នគួរត្តឡប់លៅរកភាពជាសាថាប័នតបបចាសគ់ំរិលតដលម្នការសលត្មចពីលលើ
ច ោះលត្កាមលនាោះលទ្ ប  តនត គួរម្នតួនាទ្ីរបសក់មមករន ងអត ល ជន លៅកនុងការត្គប់ត្គងតាមលកេណៈត្បជាធ បលតយាយ
សត្ម្ប់សាថាប័នទាំងលនោះ។  

លៅកតនលងតដលម នសមត្សបកនុងការនំាយកត្ក មហ  នមួយចនំួន លៅោក់លត្កាមភាពជាម្ចាស់សាធារណៈ
លពញលលញលនាោះ ការលត្បើត្បាស់មូលន ធ សាធារណៈ គួរភាជាប់មកជាមួយកាតពេក ចច ឲាយត្ក មហ  នចូលរួម ក់ព័នធលៅកនុង
ការលបតជាញាច តតរួមោនា។ លនោះម្នន័យថា មួយភាគបីននតួនាទ្ីត្ក មត្បឹកាោភ បាលទាំងអស់លៅកនុងត្ក មហ  នតដលទ្ទ្លួ
បាន ការជួយសលស្តងាគាោះត្នកសាជីវកមម ជាត្នកមួយននវិបតត លនោះ គួរបានលៅដលប់ គគល កម នសថ តលៅថានាក់ត្គប់ត្គងរបស់
ត្ក មហ  ន។ លនោះជាវិធគីនលឺោះមួយ លដើមាបីធានាថា ល យសាធារណៈ ម នត្តូវបានលគលត្បើសត្ម្ប់ការទ្ ញហ  នត្តឡប់ ការ
ចំណាយសត្ម្ប់ថានាកគ់ណៈត្បត បតត  ឬជាមូលន ធ ត្បយ ទ្ធលដើមាបីបនាថាបត្បាក់វនួលន ងលកេេណឌការងារលឡើយ។  

សហជីពកមមកររួបរួម លជឿជាក់ន ងទ្ កច តត លៅលលើសមតថភាពរបស់កមមករកនុងការលធេើលសចកតសីលត្មចច តតត្បក
បលោយភាពឆាលាតតវ ន ងទាមទារឲាយន លយាជកម្នគណលនយាយភាពចំលណាោះ្លត្បលយាជន៍សាធារណៈ។  

ឧទាហរណ៍ជាសាធារណៈជាក់តសតងបំ្ ត គ ឺការ្តល់ល យចនំួនលត្ចើនជាង ៧០០ ោនដ ោលារ ដល់
ត្ក មហ  នអាកាសចរតដលម្នម្ចាស់ជាសាធារណៈ គឺត្ក មហ  នអាកាសចរកាវាន់តាស។  

ជាច ងលត្កាយ លៅកនុងវិស័យឯករាជាយ តដលសំខានខ់ាលាំងសត្ម្ប់ម េងារសងគម កំព ងជបួត្បទ្ោះនឹងបញ្ហា
ត្បវមលកេណៈរចនាសមពន័ធ ន ងម នម្នការសមត្សបចាំបាច់សត្ម្ប់ការផ្រាច់ម េជាសាធារណៈលនាោះ មូលន ធ 
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សាធារណៈ គួរត្តូវបានលត្បើ លដើមាបីជំរ ញការជត្ម ោះលចាលការលធេើសាជីវកមមនីយកមម ន ងការផ្លាស់បតូររចនាសមព័នធ
អាជីវកមមតដលកាន់កាប់ភាគលត្ចើនលោយម្ចាស់ហ  នន ងអត ល ជន។  

វិស័យតបបលនោះ រួមម្ន កស កមម ការតកនចនមហូប បដ សណាឋារក ចច ន ងត្នកមួយចំនួនននការតលទាំសងគម។ 
ម ូតដលសហករណ៍ បានលធេើឲាយទ្ជីនបទ្ន ងតាមតបំន់មួយចំនួនននត្បលទ្សអូស្តសារាលី ម្នភាពរឹងមំ្ អស់រយៈលពល
លត្ចើនជំនាន់មកលហើយ។ វាគឺជាអាជីវកមមដ៏ធនម់ួយ តដលម្នភាពងាយនឹងសត្មបេលនួលៅលពលតដលម្នវិបតត ។ ការ
ផ្លាស់បតូររចនាសមព័នធលៅកតនលងតដលត្តូវការចាំបាច់លនោះ គួរលធេើលឡើងលៅលលើមូលោឋានននការោក់បញ្ចូលរាល់សហគមន៍
តដល ក់ព័នធទាងំអស់តដលម្ន្លត្បលយាជន៍ ដូចជា កស ករ កមមករ ម្ចាស់ន ងអត ល ជនតាមលកេណៈត្បនពណី។  

តត្មវូការ/ការទាមទារ 

 លយើងអំ វនាវឲាយរោឋាភ បាលសហព័នធ អនតរាគមនន៍ ងលដើរតួនាទ្ីសកមមមួយកនុងការធានាន ង្តល់សនត ស េ
សងគមន ងលសដឋក ចច កនុងអំឡងុលពលលនោះ។ 

 ភាពឡូស  កត្នកទ្ី្ាោរននការបលងកើតត្បាក់ចំលណញឲាយដល់កត្ម តអត បរម្ ន ងការតបងតចកម នលសមើភាពោនា 
ត្តូវតតល បបំបាត់លចាល  ន ងត្តូវការ្តល់នូវការទាមទារតត្មូវការសំខាន់ៗចំនួនបី។  

 ១. ស វតថ ភាពសត្ម្បក់មមករ 

➢ ការ្តល់ត្បាក់ចំណលូលោល 

ធានាថាត្បាក់ចំនួន $៧៤០.៨០ កនងុមួយសបារាហ ៍(ត្បាក់វនួលអបាបបរម្) ត្តូវ្តល់លៅឲាយកមមករ
តដលទ្ទ្ួលរង្លប ោះ ល់លោយសារកូវីដ-១៩ សត្ម្ប់លហត ្ល ដូចជា ម នអាចលធេើការពី្ទោះ
បាន បាត់បងក់ារងារ ជំងឺ ឬការោក់េលួនឯលកាលោយម នម្នត្បាក់កនត្ម។  

ការ្តល់លនោះ រួមបញ្ចូលរាលក់មមករទាំងអស់ រួមទាងំការងារធមមតា ការជួលពលកមម អនកលធេើការងារ
េលួនឯង អនកល  ាការ ន ងកមមករការងារ ន ងអនកលធេើការឯករាជាយនានា លោយម នគ តថាម្នសញ្ជាត អេី 
ឋានៈត្បលភទ្ទ្ ោឋាការតបបណា ឬម នម្នទ្ ោឋាការលនាោះលទ្។ េណៈលយើងេ្ុំសាវាគមន៍ លសចកតជីូន
ដំណឹងកាលពីនលៃទ្ី២២ តេម នា របស់រោឋាភ បាល កនុងការបលងកើនលទ្េរដងនូវអាត្តាត្បាក់វនួលរបស់ 
Newstart លនាោះ លយើងេ្ុំអោះអាងថា ត្បាក់វនួលអបាបបរម្ ជាត្បាក់វនូលបាតសមត្សបជាង។  

➢ ពត្ងឹងការតលទាំលវជជសាស្តសត 

ធានាឲាយម្នការទ្ទ្ួលបានការតលទាំលវជជសាស្តសត ដល់មន សាសត្គប់ោនា តដលកំព ងលៅត្បលទ្ស
អូស្តសារាលីនាលពលបចចុបាបនន លោយរួមទាំងអនកកាន់ទ្ ោឋាការ ន ងកមមករម នម្នឯកសារសមត្សប។ 

➢ ភាពលសមើោនាសត្ម្បអ់នកទ្ទ្ួលស េ ម្លភាព 

បលងកើនអតថត្បលយាជន ៍Newstart ន ង Centrelink ជាបនាទាន់ លដើមាបីធានាថាប គគលត្គប់រូប កំព ង
ទ្ទ្ួលបាន យា ាងលហាចណាស់ត្បាក់វនួលអបាបបរម្។  

➢ ការបលងកើនកត្ម តតដលត្តូវរួចពនធ 
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សូមបលងកើនកត្ម តតដលត្តូវរួចពនធជាបលណា្ាោះអាសនន ពី $១៨,២០០ លៅ $២៥,០០០ លដើមាបីជួយ
ដល់អនកតដលម្នត្បាក់ចណំូលទាបបំ្ តលៅកនងុត្បលទ្ស។ 
➢ ការផ្អាកបលណា្ាោះអាសននសត្ម្ប់ការបង់នលលជួល្ទោះន ងការបង់រំលោោះ 

សូមអន វតតការផ្អាកបលណា្ាោះអាសននសត្ម្ប់ការបងន់លលជួល្ទោះន ងការបង់រំលោោះជាបនាទាន់។ លយើងេ្ុំ
សាវាគមន៍ លសចកតជីូនដំណឹងកាលពីនលៃទ្ី២០ តេម នា របស់រោឋាភ បាល កនុងការការ រអនកជួលពី
ការបលណេញលចញ កនុងអំឡុងលពលលនោះ។ 

 ២. ស វតថ ភាពសត្ម្បក់មមករចណំាកត្ស ក  

➢ ការលលើកតលងលទាសទាក់ទ្ងនងឹទ្ ោឋាការ 

សូមឲាយម្នការលលើកតលងលទាសលពញលលញទាក់ទ្ងនឹងទ្ ោឋាការសត្ម្ប់កមមករចណំាកត្ស កតដល
ោមានឯកសារត្គប់ត្ោន់ ត្ពមទាំងសមូបញ្ចប់នូវវិធានការអន វតតចាាប់ន ងការ  េំលនួទាក់ទ្ងនងឹទ្ ោឋា
ការ លោយត្កសួងមហាន្ទ។  

➢ ការការ រពកីារលរីសលអើង 

សូមលធេើការលបតជាញាច តតចំល ោះការម នសលណា្ាសត្បណីសត្ម្ប់ករណីជាត ន យមលោយការសអប់លេពើម 
ឬការវាយត្បហារលៅលលើសហគមន៍ជនចំណាកត្ស ក លោយសារតតវិបតត លនោះ។  

 ៣. ស វតថ ភាពឧសាោហកមម 

➢ ថាមពលលកើតលឡើងវិញ 

សូមបញ្ចូលការបលងកើតថាមពលកលកើតលឡើងវិញន ងលហោឋារចនាសមព័នធសត្ម្ប់ការនំាលចញ ជា    

សម្សធាត សំខាន់បំ្ តមួយននកញ្ចប់ជនំួយសត្ម្ប់កូវីដ១៩ សត្ម្បប់នតលឆា្ាោះលៅខាងម េ 

➢ ការធានាការងារ 

សូមឲាយន លយាជកទាំងអស់ធានាការងារ, ម នត្តូវអន ញ្ញាត ឲាយម្នការបញ្ាឈប់ប គគល កពីការងារកនុង
អំឡុងលពលលនោះ លទាោះបីជាការម នម្នលវនលធេើការក៏លោយ។ កមមករនងឹបនតលធេើការងារ លៅលពលតដល
ត្តូវការលវនការងារមតងលទ្ៀត។  

➢ ភាពជាម្ចាស់សាធារណៈ 

សូមក ំ្តល់ល យជួយសលស្តងាគាោះត្នកហ រញ្ញវតថុលៅលលើវិស័យសំខាន់ចាំបាច់ គឺសមូទ្ ញយកតតមតង។ 
សូមនាំយកអេីតដលលអសត្ម្ប់សាធារណៈ ត្តឡប់មកជាម្ចាស់សាធារណៈវិញ។  

➢ លកេេណឌសត្ម្ប់ការជួយសលស្តងាគាោះ 

រាល់ឧសាោហកមមទាំងអស់តដលទ្ទ្ួលល យពីរោឋាភ បាល ត្តូវបំលពញតាមលកេេណឌតឹងរ ឹង សតីពី
សតង់ោការងារន ងបរិសាថានត្បកបលោយត្កមសលីធម៌។  
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ជហំានបនាទាប ់

 លយើងម្នតត្មូវការបនាទាន់កនុងការអភ វឌាឍនូវជលត្មើសតដលលរៀបចំលអន ងងាយត្សួលយល ់ចំល ោះមលូធន
ន យមតដលសថ តកនុងវិបតត នាលពលលនោះ។ លយើងត្តូវការបលងកើតន ងយល់ត្ពមលៅលលើការផ្លាស់បតូរជាត្បព័នធមួយចនំួន នន
រចនាសមព័នធអណំាច ជ ំវិញបញ្ហានានា  ដូចជាត្បាកច់ំណូលលោលសាកល, ភាពជាម្ចាស់តាមតបបត្បជាធ បលតយាយ, 
ការ្តល់ន ងការតបងតចកធនធាន, បលចចកវិទ្ាោ ន ងការតាមឃលាំលមើល ន ងសំខាន់បំ្  តលនាោះ គឺវិលីលឆា្ាោះលៅកាន់អនាគត
មួយលជៀស្ តពវិីបតត អាកាសធាត ។  

 សហជីពរបស់លយើង ម្នសំណាងណាស់តដលម្នមន សាសជាលត្ចើនម្នការលបតជាញាច តតលោះបង់លពលលវោ 
កនុងការគ តអំពីបញ្ហាទាំងលនោះ លហើយលយើងគួរោំត្ទ្ពួកលគ។  

 លនោះគឺជាឧទាហរណ៍មួយពីហកដលស្តហេ៖ ការផ្លាស់បតូរស ទ្ធ នានាតដលត្តូវការចាំបាច់កនុងការលធេើឲាយលយើងលត្តៀម
េលួនរួចជាលត្សចសត្ម្ប់វិបតត លលើកលត្កាយ ឧទាហរណ៍ កមមករទាំងអស់ទ្ទ្លួបានការសត្ម្កលពលវឺ ជាលដើម។ 
សូមលមើល https://overland.org.au/2020/03/why-we-need-two-weeks-special-leave-in-the-fight-against-coronavirus/  

https://overland.org.au/2020/03/why-we-need-two-weeks-special-leave-in-the-fight-against-coronavirus/

