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សុវត្ថភិាពសម្រាបភ់្ញៀវ សវុត្ថភិាពសម្រាបក់ម្មករ សវុត្ថភិាពសម្រាបម់្ររបគ់្នា         
 

សណ្ឋាគារនិងកាស ៊ីណូមានស វត្ថិភាព 
ធានាថាសណ្ឋាគ្រានសវុត្ថភិាពសម្រាបភ់្ញៀវនងិកម្មករភៅកនងុសម្យ័កវូដី-១៩ 

បណ្ឌិត្ ហុ៊ីឌ៊ីយ ាត្ ហ្គហរ៊ីនភហវៀល 
ភលខាធិការម្របចាំត្ាំបន់អាសុ៊ី/ប ាសុ៊ីហវិក IUF 

១១ ឧសភា ២០២០ 

 
វិស័យភេសចរណ្៍ ភៅកនុងត្ាំបន់អាសុ៊ីប ាសុ៊ីហវិក ម្រត្វូបនេេួលរកការវាយម្របហារយ ាងខា្ាាំងកា្ា ភោយសារតត្

ការរាត្ត្ាាត្កូវីដ-១៩ ជាពិភសសភៅកនុងឧសាសហកម្មសណ្ឋាគ្រនងិរីសត្។ ការលុបភចលភ ើងភហាោះភហើរ ការរឹត្
ត្ាបឹត្ភៅភលើការភធវើដាំភណ្ើរជាអនតរជាត្ិ និងការបិេភសទើរទាំងម្រសុង ភៅម្របភេសភារភម្រចើន បនភធវើឲាយានអាម្រាននការ
សានាក់ភៅ សថិត្ភៅកនុងកម្រម្ិត្សូនាយ ភហើយការបិេបភណ្្ាោះអាសននននសណ្ឋាគ្រនិងរីសត្ភារភម្រចើន ានរយៈភពលព៊ីប៊ី
ភៅម្របាំម្ួយតែ។ 

វានឹងម្រត្ូវការភពលភវលា ភម្រចើនតែភេៀត្ភដើម្ាប៊ីឲាយឧសាាហកម្មភនោះ ភងើបភ ើងវិញដូចភដើម្។ ភារភម្រចើន ម្រត្ូវពឹង
តអែកភៅភលើការម្រត្ ប់ភៅរកភាពធម្មាវិញ ននភេសចរណ្៍កនុងម្រសុកនិងម្រពតឹ្តិការណ្៍នានាភៅកនុងម្រសុក (ដូចជា ការ
ភរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការ ប់ភលៀង និងសននិស៊ីេ) ភហើយបនាទាប់ម្ក រឺការវិលម្រត្ ប់ម្ករកសភាពធម្មាវិញជាបនត
បនាទាប់ននភេសចរណ្៍នងិការភធវើដាំភណ្ើរអនតរជាត្ិ។ 

គ្មានអវ៊ីតដលម្រត្ូវសងាស័យភេថា ការវិលម្រត្ ប់ភៅរកសភាពធម្មាវិញ នងឹម្រត្ូវការភពលភវលា។ វានឹងាន
បញ្ហាម្របឈម្ខា្ាាំង។ បញ្ហម្របឈម្សាំខានប់ាំអតុ្ម្យួកនុងចាំភណ្ម្បញ្ហាម្របឈម្នានាភនាោះ រឺការម្រត្ ប់ភៅរកសភាព
ធម្មាវិញននេាំនុកចិត្តនិងភាពភ ឿជាក់របសម់្នសុាស កនុងការភធវើដាំភណ្ើរម្តងភេៀត្ និងសម្រាប់ភ្ញៀវតដលម្រត្ូវម្រត្ ប់ភៅ
សានាក់ភៅកនុងសណ្ឋាគ្រវិញ។ េាំនុកចតិ្តនងិភាពភ ឿជាក់ភនោះ ម្រត្ូវអាម្រស័យភៅភលើថាភត្ើអនកភធវើដាំភណ្ើរនិងភ្ញៀវ អាច
េេួលបនការធានាថាសណ្ឋាគ្រ  រីសត្កាសុ៊ីណ្ទូាំងភនាោះ ានសុវត្ថភិាព ឬភេ។ 

ភយើងទាំងអស់គ្នាបនឮថា ការរាត្ត្ាាត្កូវីដ-១៩ និងអលប ោះពាល់របស់វា ម្រត្ូវបនភរពណ្៌នាថា ជាភរឿង
តដលម្ិនធា្ាប់ភកើត្ានព៊ីម្ុនម្ក។ ជាការពិត្គ្មានម្នទិលអវ៊ីភ ើយ តដលថា ម្ររប់យ ាងបនផ្្ាសប់តូរភៅកនុងសម្័យកូវីដ
-១៩។ ភនោះក៏ានន័យតដរថា វិស័យសណ្ឋាគ្រនិងភេសចរណ្៍ ម្ិនអាចភ្លើយត្បាម្រយៈការអាសពវអាាយភលើកកម្ពស់
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ា ាកយ៊ីភហានិងការភធវើការអាសពវអាាយពាណ្ិ ជកម្មដតដលៗ ដូចតដលពកួភរបនភម្របើម្របស់ជាធម្មាព៊ីម្ុនភនាោះភេ។ 
ម្នុសាសម្ិនចង់បនរូបភាពននសុវត្ថិភាពភេ។ ម្នសុាសម្រត្ូវការចងដ់ឹង ថាភត្ើសណ្ឋាគ្រណ្ម្ួយឬកាសុ៊ីណ្ូណ្ម្ួយ
ភនាោះ ពិត្ជាានសុវត្ថិភាពតម្នឬភេ។ 

វិធ៊ីតត្ម្ួយរត្់ភដើម្ាប៊ីធានាថាសណ្ឋាគ្រឬរីសត្សណ្ឋាគ្រកាសុ៊ីណ្ូានសុវត្ថិភាពភនាោះ រឺម្រត្ូវបភងកើត្និង
អនុវត្តភសចកត៊ីតណ្នាាំេលូាំេលូាយសត៊ីព៊ីសែុភាពនងិអនាម្យ័ និង ឲាយានការចលូរមួ្ពាកព់ន័ធភោយផ្ទាលព់៊ីសហ ៊ីព
របសព់កួភរ។  

ម្រត្ូចចត្់វិធានការភដើម្ាប៊ីធានាថា ម្ររប់គ្នា ទាំងថានាក់ម្ររប់ម្ររង កម្មករ និងភ្ញៀវទាំងឡាយ អនុភលាម្ាម្
ភសចកត៊ីតណ្នាាំទាំងភនោះ។ សម្រាប់កម្មករ ការអនុភលាម្ាម្រភបៀបរបបឬភសចកត៊ីតណ្នាាំណ្ម្ួយ នងិការអនុវត្តម្របចាំ
នងៃ ម្ិនអាចពងឹតអែកភៅភលើការោក់េណ្ឌកម្មនិងការរាំរាម្កាំតហងភនាោះភេ។ វាម្រត្ូវតត្ពឹងតអែកភៅភលើការភរៀបចាំការងារ
ឲាយបនម្របភសើរ ការបណ្្តោះបណ្្ាលបតនថម្ សុវត្ថភិាពការងារ (ភដើម្ាប៊ីឲាយវាពិត្ជាានភាពសាំខាន)់ និងការចូលរួម្
ពាក់ព័នធរបសក់ម្មករ។ 

ការអនុវត្តរភបៀបរបបទក់េងនឹងសែុភាពនងិសុវត្ថិភាព ម្ិនអាចេុកឲាយភធវើភ ើងាម្រយៈការម្របម្រស័យទក់
េងតអនកធនធានម្នុសាសរបស់ម្រកមុ្ហ ុន តដលបនភកើត្ភ ើងភៅម្ុនភពលកូវីដ-១៩ ភេៀត្ភេ។ វាជាការម្របម្រស័យទក់
េងតដលអាចភធវើឲាយកម្មករសណ្ឋាគ្រានការភាន់ម្រច ាំ ម្ិនម្របកដម្របជា និងានហានិ្័យ ភៅម្រគ្ដាំបូងននការរីក
រាត្ត្ាាត្។ ការម្របម្រស័យទក់េងរបស់ម្រកុម្ហ ុនតដលភធវើឲាយានអារម្មណ្៍លែភនាោះ បនបរា ័យ។ វាបភងកើត្ភាពាន
ត្ឹងចតិ្តនិងអនទោះសារកនុងចតិ្ត។ វាភធវើឲាយានហានិ្ ័យដល់អាយុ ៊ីវិត្។ ការនិយយថា “ភយើងភៅកនុងសាថានភាពភនោះ
ទាំងអស់គ្នា” និង “សមូ្អតល់ភយបល់ម្រត្ បឲ់ាយពកួភយើង” (បនាទាប់ម្ក ោក់ការកាត្់ម្របក់ឈនួល ឬការសម្រាកភោយ
គ្មានម្របក់កនម្រម្គ្មានភពលកាំណ្ត្់) បនភធវើឲាយកម្មករសណ្ឋាគ្ររាប់តសននាក់ យលច់ាាស់ថា ពួកភរម្រត្ូវពឹងភលើែលួន
ឯង។  

ម្របសិនភបើការម្រត្ ប់ម្ករកសភាពធម្មាវិញននឧសាាហកម្មភេសចរណ្៍ ពឹងតអែកភៅភលើការកសាងភ ើង
វិញនូវ ាំភនឿចិត្តរបស់អនកភធវើដាំភណ្ើរនិងភ្ញៀវភនាោះ វាក៏ម្រត្ូវការសាតារភ ើងវិញនូវ ាំភនឿចិត្តភែទចខាទាាំរបស់កម្មករសណ្ឋាគ្រ
តដរ។ 

ភោយសារតត្ភម្រគ្ោះថានាក់តដលអាចភកើត្ភ ើងភៅកតនលងការងារ តដលភធវើឲាយានហានិ្័យដល់សែុភាពរបស់
កម្មករភនាោះ វិធ៊ីសាហ្គសតតដលានម្របសិេធភាពតត្ម្យួរត្ ់ កនុងការធានាឲាយានកតនលងការងារតដលានសុវត្ថិភាពភនាោះ 
រឺការឲាយានការចូលរួម្ពាក់ព័នធភោយផ្ទាលព់៊ីកម្មករ ាម្រយៈសហ ៊ីពរបស់ពួកភរ។ ាម្រយៈការចូលរួម្កនុងរណ្ៈ
កម្មការសុែភាពនិងសុវត្ថភាព តដលានការចលូរួម្ពាក់ព័នធព៊ីសហ ៊ីពនងិថានាក់ម្ររប់ម្ររង និងាម្រយៈការអនុវត្ត
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ភសចកត៊ីតណ្នាាំេូលាំេូលាយសត៊ីព៊ីសែុភាពនងិអនាម្័យជាម្យួគ្នា ភនាោះ សណ្ឋាគ្រានសុវត្ថិភាព/កតនលងការងារាន
សុវត្ថិភាព ពិត្ជាអាចភកើត្ភ ើងបន។  

ាម្រយៈការេេួលសាគាល់កម្មករ ួរម្ែុ ភៅកនុងការម្របយុេធម្របឆាំងនឹងការរាត្ត្ាាត្កូវីដ-១៩ ភនាោះ ភយើងក៏
ម្រត្ូវេេួលសាគាល់តដរថា កម្មករកនងុសណ្ឋាគ្រនងិរសីត្ នងឹបនតសថតិ្ភៅ រួម្ែុភៅកនងុសម្យ័កវូដី-១៩។ អនតរកម្មជា
បនតជាម្ួយម្នុសាសភៅ ិត្ៗគ្នាកនងុចាំភណ្ម្ម្នសុាសកកកុញ ភៅកនុងសណ្ឋាគ្រ និងកនងុរីសត្ ានន័យថា ជាការ
ម្របឈម្ម្ុែជាបនត ភៅនឹងហានិ្ ័យននកូវីដ-១៩ ភៅកតនលងការងារ។ សណ្ឋាគ្រ រជឺា កតនលងសាធារណ្ៈ៖ ការហូប 
ការសម្រាក ការភដក ការកាំសានត ការ ួបម្រប ុាំ ការភធវើការ ភៅកនុងលាំហម្ួយតដលបិេ ិត្។ កម្មករសណ្ឋាគ្រ តដល
កាំពុងភធវើការជាបនតភៅកនងុលាំហភនាោះ ម្រត្ូវការភៅអទោះ ួប ុាំម្ររួសាររបស់ពកួភោយានសុែភាពលែ ។  

ភៅកនុងសម្័យកូវីដ-១៩ភនោះ េ៊ីបាំអុត្ ានការេេលួសាគាលអ់ាំព៊ីរណុ្ត្នម្លការងារ តដលកម្មករសណ្ឋាគ្រនិង
រីសត្កាសុ៊ីណ្ូបនភធវើ។ កិចចម្របងឹតម្របងបចចបុាបននភៅកនុងសណ្ឋាគ្រនងិរីសត្ កនុងការម្របប់កម្មករម្ិនឲាយម្កភធវើការ ឬ
បងខាំឲាយឆបច់ូលនិវត្តន៍ភនាោះ រឺជាភរឿងម្ិនសម្ភហត្អុលទល់តត្ភសាោះ។  

េ៊ីបាំអតុ្ សណ្ឋាគ្រតដលានសុវត្ថិភាព ម្រត្ូវពឹងតអែកភៅភលើភសវាតដលអតល់ភោយកម្មករ ាំនាញ និងានបេ
ពិភសាធន៍ ាម្រយៈការងារតដលានសុវត្ថិភាព។ ការភធវើឲាយម្នុសាស ាំនោះភលើភាព្យ័ខា្ាចនិងអនទោះសារ ភដើម្ាប៊ីឲាយកា្ាយ
ជាអនកភធវើដាំភណ្ើរនិងភ្ញៀវតដលានេាំនុកចតិ្តជាងម៊ីម្តងភេៀត្ភនាោះ ានន័យថា ម្រត្ូវធានាឲាយានរណុ្ភាពភសវានិង
សុវត្ថិភាព។ (ម្នុសាសរាប់សបិលាននាក់ ចាំណ្យភពលភៅអទោះ ភៅកនុងការបិេេ៊ីម្រកុងឬម្របភេស។ ពួកភរម្និម្រត្ូវការ
ការចម្ែិនអាហារភៅនអទឬបភម្រម្ើភសវាកម្មែលួនឯងភេៀត្ភេ។)  ាំនាញនិងបេពិភសាធន៍ ព៊ីភម្រកាយភសវាកម្មភនោះ បភងកើត្ឲាយ
ាន ាំភនឿចិត្ត។ ការម្របប់កុាំឲាយកម្មករម្កភធវើការ ឬបងខាំឲាយអនកានបេពិភសាធន៍ភម្រចើន ឆបច់ូលនិវត្តន៍ ជាការបាំផ្្ាញ
 ាំភនឿចិត្តទាំងភនោះ (ជាងម៊ីម្តងភេៀត្) ចាាសណ់្ស។់ 

ជាចុងភម្រកាយ ានការេេួលសាគាល់ថា សុែភាពនងិអនាម្័យ ានសារៈសាំខាន់ខា្ាាំងណ្ស់ កនុងការធានាឲាយ
បនសណ្ឋាគ្រតដលានសុវត្ថិភាពនិងសុែភាពសាធារណ្ៈ។ ការងាររបសអ់នកសាអាត្ អនកសាអាត្បនទប ់ អនក
បភម្រម្ើភសវាាម្បនទប ់ អនកលាងចន ម្រត្វូបនេេលួសាគាលជ់ាកម្មករសាំខានច់ាំបច។់ ភរម្ិនអាចចត្់េុកជាកម្មករ 
“គ្មាន ាំនាញ” ម្ិនតម្នជាការងារសនូល តដលម្រត្ូវ ួលព៊ីខាងភម្រៅ និងេេលួបនម្របក់ឈនួលទបភេៀត្ភេ។ វាជា
ការងារម្ួយតដលកាំណ្ត្់ថាភត្ើសណ្ឋាគ្រម្ួយានសុវត្ថិភាពឬគ្មាន។  ៊ីវិត្ទាំងឡាយ ម្រត្ូវពឹងតអែកភៅភលើការងារ
ទាំងភនាោះ (ភហើយវាម្ិនតម្នជាការបាំភអលើសភ ើយ ភៅកនុងសម្័យកូវីដ-១៩ ភនោះ)។ វាជាការងារតដលានត្នម្ល ភហើយ
ត្នម្លភនោះ ម្រត្ូវតត្តម្របកា្ាយភៅជាម្របក់ឈនួលម្របភសើរជាងម្ុន នងិជាការងារតដលានសុវត្ថិភាព។ ម្ិនានកម្រម្ិត្ននការ
អាសពវអាាយអាំព៊ីា ាកយ៊ីភហាភ ើងវិញនិងវិធ៊ីសាហ្គសតភវេម្នតននសា ៊ីវកម្មណ្ម្ួយ តដលអាចផ្តាស់បតូរការពិត្ភនាោះបន
ភ ើយ។  


