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ជំងឺកវូីដ១៩៖ មគ្គុទ្ទេសក៍ណែនសំម្រាប់ទីភ្នា ក់ងារទ្ម្រជើសទ្រ ើស
ពលករ ទ្ដើមបបីទ្ងកើនកិច្ចការពារពលករទ្ទសនតរម្របទ្វសន៍     
កាងុអំឡងុទ្ពលននវិបត្តិសខុភ្នពបច្ចុបបនា 

សំណៅ ១.០ ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែណេសា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ក្នុ ងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេសក្លនាពេលបច្ចុ បបៃន ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើរតួ្នាទីមយួដ៏
សំខាៃក់្នុ ងកិ្ច្ចការពារេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ៃិង ការធានាឱ្យមាៃពសវាចបំាច្ន់ានា ្េមទងំ្ត្ូវពរៀបចំ្
ឱ្យមាៃបុគ្គលិក្ដដលេួក្ពគ្្តូ្វការ ស្មាបផ់្តល់ការដែទកំ្នុ ងក្្មិត្ខពស់ជាងមុៃ។ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើស
េលក្រ ក្ជ៏ាដខែព្ត្ៀមរួរមុខស្មាបរួ់យ ដល់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃព៍ វ្ើដពំ ើ រពៅផ្ទះ ៃិង គំ្ ទដល់អនក្
ដដលបាៃវលិ្ត្ឡបម់ក្វញិរចួ្មក្ព ើយ ក្នុ ងការទទួលបាៃរៃួំយសងគម ដសវងរក្ឱ្កាស្ទ្ទងរី់វភាេរស់
ពៅពផ្ែងពទៀត្ ៃិង បព ជ្ ៀសបញ្ហា ្បឈមនានាទក្ទ់ងៃឹងការព វ្ើសមា រ ក្មម ខ ៈពេលដដលមាៃ
ការត្្មូវឱ្យសថិត្ព្កាមច្ត្តត ឡីស័ក្ជាកំ្ ិត្ ៃិង ការរក្ាគ្មាា ត្សងគម។ ្ៃធាៃពៃះផ្តល់ៃូវមគ្គុ ពទទសក្៍
ដ នារូំៃទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រផ្ងដដរ អំេីរពបៀបរក្ាបទដ្ឋា ៃនៃការព្រើសពរ ើសេលក្រ្បក្បពដ្ឋយ
្ក្មសីល្មខ៌ពស់ ពបើពទះបីជាមាៃបញ្ហា ្បឈមបងកពឡើងពដ្ឋយរងឺំកូ្វដី១៩ ក្ព៏ដ្ឋយ។ ពយើងសងឃឹមថា
្ៃធាៃពៃះផ្តល់ៃូវការរ្មុញពលើក្ទឹក្ចិ្ត្ត ៃិង ចំ្ព ះដឹងស្មាបអ់ៃុវត្តវធិាៃការជាក្ដ់សតង ពដើមបីពលើក្
ក្មពស់កិ្ច្ចការពាររូៃេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ។៍ 
 

Laura Thompson អគ្គនាយករងថ្ៃអងគការ IOM  

 
ពសច្ក្តី្បកាសបដិពស្ៃ៖៍ គំ្ៃិត្ពោបល់ដដលបាៃបងាា ញពៅក្នុងឯក្សារពៃះ គឺ្ជាគំ្ៃិត្ពោបល់របស់អនក្ៃិេៃធ ៃិងមៃិឆាុះ
បញ្ហច ំងអំេីទសែៃៈរបស់អងគការអៃតរជាតិ្ពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ (IOM) ឬ រដាជាសមារិក្របស់ IOM ពឡើយ។ ការក្ំ ត្ព់ៅព ម្ ះ 
ៃិងការបងាា ញសមាា រៈពៅក្នុងរបាយការ ៍ពៃះ មៃិបញ្ហជ ក្អំ់េីការយល់ព ើញរបស់ IOM ពៅពលើសាថ ៃភាេ្សបច្ាបរ់បស់
្បពទស ដដៃដី ទី្កុ្ង តំ្បៃណ់ាមយួ ឬ អាជាា ្រនៃ្បពទស ដដៃដី ទី្កុ្ង តំ្បៃទ់ងំពនាះ ឬ ្េំដដៃ ឬ ្េំ្បទល់របស់្បពទស 
ដដៃដី ទី្កុ្ង តំ្បៃទ់ងំពនាះពឡើយ។ 
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 2/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

ឯក្សារពៃះផ្តល់ៃូវមគ្គុ ពទទសក្ដ៍ នាបំឋមស្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបីពលើក្ក្មពស់ការពឆាើយត្បរបស់េួក្ពគ្ 
ពៅៃឹងរងឺំកូ្វដី១៩ ៃិង ជាេិពសសគឺ្ពដើមបីផ្តល់ការដ នាសំ្មាបក់ារបពងកើត្ឱ្យមាៃកិ្ច្ចការពារ្បក្បពដ្ឋយ្បសិទធភាេ 
ស្មាបេ់លក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ពដ្ឋយភាជ បព់ៅៃឹង្បតិ្បត្តិការរបស់េួក្ពគ្។ ពៃះគឺ្ជា “ឯក្សាររស់” ដដលៃឹង្ត្វូព្វើ 
បច្ចុ បបៃនភាេជាពទៀងទត្ក់្នុ ងអំឡុងពេលនៃការរាត្ត្ាត្ជាសក្លពៃះ។ 
 
១. ការេិចរណាទូពៅពដើមបពីលើក្ក្មពស់កិ្ច្ចការពារេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍

ក្. សុខភាេ សុខុមាលភាេ ៃិងសុវត្ថិភាេរបស់អនក្ដសវងរក្ការងារព្វើ ៃិង េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ្ត្ូវដត្ជា            
អាទិភាេស្មាបទ់ីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបណាត លេីរំងឺកូ្វដី១៩។ ទីភាន ក្ង់ារ
ព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវអៃុវត្តភារក្ិច្ចរបស់ខាួៃក្នុងការផ្តល់ការដែទ ំ ពដ្ឋយពគរេពៅត្តមពគលការ ៍សិទធិមៃុសែ 
ៃិង្សបត្តមពសច្ក្តី្ត្ូវការមូលដ្ឋា ៃរបស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ជាេិពសសេលក្រជាស្តសតី ៃិង ្ ក្ុមដដលសថិត្ពៃ
ក្នុងការលំបាក្ ។ 

ខ. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបរីក្ាក្ ំត្ព់ តុ្បច្ចុបបៃនភាេ អំេសីាថ ៃភាេេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃដ៍ដលេួក្ពគ្
បាៃព្រើសពរ ើស។ ក្ំ ត្ព់ តុ្ពៃះអាច្រមួមាៃទិៃនៃយ័អំេចី្ំៃួៃេលក្រដដលរងផ្លប ះពាល់ រពបៀបដដលេួក្ពគ្រង
ផ្លប ះពាល់ សាថ ៃភាេនៃក្ចិ្ចសៃាការងារ សាថ ៃភាេត្តមផ្ាូវច្ាបរ់បស់េួក្ពគ្ (ឧ. ទដិ្ឋា ការ លិខិត្អៃុញ្ហា ត្ឱ្យព្វើ
ការងារ) ៃិង ពសច្ក្តី្ត្ូវការសំខាៃ់ៗ  ឬ ពសច្ក្តី្ត្ូវការរយៈពេលដវងនានា។ 

គ្. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបរីក្ាក្ ំត្ព់ តុ្បច្ចុបបៃនភាេអំេីកាត្េវក្ិច្ចត្តមផ្ាូវច្ាប ់ ៃិង អៃុវត្តត្តមរាល់
កាត្េវក្ិច្ចត្តមផ្ាូវច្ាបទ់ងំអស់ ទក្ទ់ងៃឹងការព្វើដំព ើ រ ដដលក្ ំត្ព់ដ្ឋយអាជាា ្រជាត្ិនៃ្បពទស ពដើម 
្បពទសឆាងកាត្ ់ (ក្នុងក្រ ីសម្សប) ៃិង ្បពទសពគលពៅ ពដើមបធីានាថាការដ្ឋក្េ់្ងាយ ការឆាងកាត្ ់ៃិង/ឬ 
ការវលិ្ត្ឡបម់ក្វញិរបស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ្ត្ូវបាៃព្វើពឡើង្សបត្តមច្ាបជ់ា្រមាៃ លិខតិ្បទដ្ឋា ៃ       
គ្ត្ិយុត្តិ ៃងិ វធិាៃការពាក្េ់ៃ័ធដនទពទៀត្។ 

 . ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃពលើក្ទឹក្ច្តិ្តឱ្យព្វើការ្បា្ស័យទក្ទ់ង ៃិង ដសវងរក្ក្ចិ្ចគំ្ ទេីសមាគ្ម 
ពា ិរជក្មម ឧសា ក្មម ឬ ្ុរក្ិច្ចពាក្េ់ៃ័ធ ពៅក្នុង្បពទស ពដើម ៃិង ្បពទសពគលពៅ ពដើមបដីច្ក្រដំលក្េត័្ម៌ាៃ 
ការពរៀៃសូ្ត្ ៃិង អៃុសាសៃអ៍ំេីរហំាៃនានា ពដើមបពីដ្ឋះ្សាយវបិត្តិ ត្តមយៈសក្មមភាេរមួគន ។  

 

២. ការ្បា្ស័យទក្ទ់ងជាមយួេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍
ក្នុងពេលដដលក្ំេុងមាៃវបិត្ត ិការចូ្លរមួដបប្បត្ិសក្មម ៃងិ ព្បើ្បាស់បណាត ញទំនាក្ទ់ៃំងពដ្ឋយពបើក្ច្ំ រ ជាមយួេលក្រ
ពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ មាៃសារៈសំខាៃខ់ាា ងំណាស់ក្នុងការដសវងយល់អំេីពសច្ក្តី្ត្ូវការរបស់េួក្ពគ្ ៃងិ ធានាថាេកួ្ពគ្មាៃ
លទធភាេ ទទួលបាៃេត័្ម៌ាៃសុ្ក្ឹត្យដដលរួយ កាត្ប់ៃថយហាៃិភយ័ ៃងិ បពងកើៃលទធភាេក្នុងការទទួលបាៃពសវាគំ្ ទ ៃងិ 
ពសវា      ការពារ។  

ក្. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃដ នាឱំ្យចូ្លរមួ្បា្ស័យទក្ទ់ងពដ្ឋយផ្ទទ ល់ ៃិង ពទៀងទត្ ់ជាមយួរាល់
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃទ៍ងំអស់ ដដល្ត្ូវបាៃដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យបព្មើការងារ ៃិង ្ត្ូវេិៃិត្យត្តមដ្ឋៃត្តមរយៈ  ការ



 

 3/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

្បា្ស័យទក្ទ់ងលាយលក្ខ ៍អក្ែរ ឬ ផ្ទទ ល់មាត្ ់អំេសីាថ ៃភាេសុខភាេ សាថ ៃភាេសងគម សាថ ៃភាេ្សបច្ាប ់
ៃិង សាថ ៃភាេពសដាក្ចិ្ចបច្ចុបបៃនរបស់េួក្ពគ្។ 

ខ. ក្នុងក្រ ីដដលទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ មាៃេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃព៍្ច្ើៃនាក្ ់ ដដល្ត្ូវបាៃដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យ
បព្មើការងារជាមយួៃិពោរក្ ឬ ក្ដៃាងការងារដត្មយួ ពគ្គ្បបដីត្ងត្តងំរៃបពងាគ លណាមាន ក្ដ់ដលគ្ួរឱ្យពរឿទុក្ច្តិ្ត
បាៃ ដូច្ជា្បធាៃ្ក្ុម ត្ណំាងក្មមក្រ ឬ ភាគ្ីទីបណីាមយួដដលគ្ួរឱ្យពរឿទុក្ច្ិត្តបាៃ (ឧទ រ ៍ អងគការសងគម
សីុវលិ) ពដើមបសី្មួលដល់ការ្បា្ស័យទក្ទ់ង ៃិង ធានាថាសំៃួរនានា្ត្ូវបាៃពលើក្ពឡើង ្បា្ស័យទក្ទ់ង ៃិង
ពដ្ឋះ្សាយ្បក្បពដ្ឋយ្បសិទធផ្ល។  

គ្. ពដើមបី្ បឆងំៃឹងការផ្ែេវផ្ាយេត័្ម៌ាៃមៃិេិត្អំេីរងំឺកូ្វដី១៩ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃដ នាោំ ង
មុងឺមា ត្ឱ់្យ ១) ដច្ក្រដំលក្ ឬ ផ្តល់ការច្ងអុលទិសរូៃេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ច្ំពពាះដត្េត័្ម៌ាៃេី្បភេដដលគ្ួរឱ្យ
ទុក្ច្ិត្តបាៃ ៃិង ២) គំ្ ទេួក្ពគ្ឱ្យទទួលបាៃេត័្ម៌ាៃបច្ចុបបៃនភាេទៃព់េលពវលាអំេចី្ាប ់ លិខិត្បទដ្ឋា ៃ         
គ្ត្ិយុត្តិ ៃងិ វធិាៃការរបស់រដ្ឋា ភបិាល ពៅក្នុង្បពទស ពដើម ៃិង ្បពទសពគលពៅដដលពាក្េ់ៃ័ធ។ ការដច្ក្រដំលក្
េត័្ម៌ាៃពៃះ អាច្រមួមាៃេត័្ម៌ាៃអំេីការបិទ្េំដដៃ ការពលើក្ដលងទិដ្ឋា ការ ការេៃារលិខិត្អៃុញ្ហា ត្ឱ្យព្វើការងារ 
ៃិងការទទួលបាៃរបបសៃតសុិខសងគម ឬ អត្ថ្បពោរៃដ៍នទពទៀត្។ 

 

៣. ការ្បា្ស័យទក្ទ់ងជាមយួៃិពោរក្ នដគូ្្ុរកិ្ច្ច ៃិងអនក្ពាក្េ់ៃ័ធដនទពទៀត្ 
ក្នុងពេលដដលក្ំេុងមាៃវបិត្ត ិ ការចូ្លរមួដបប្បត្ិសក្មម ៃិង ការព្បើ្បាស់បណាត ញទនំាក្ទ់ំៃងពដ្ឋយពបើក្ច្ំ រ ជាមយួ
ៃិពោរក្          នដគូ្្ុរក្ិច្ច (រមួទងំទីភាន ក្ង់ារមុខរបរ ៃងិការងារ ដដលជាភាគ្ីទី៣) ៃិងអនក្ពាក្េ់ៃ័ធដនទពទៀត្ មាៃសារៈ
សំខាៃខ់ាា ងំណាស់ ក្នុងការធានាថា េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃម៍ាៃលទធភាេទទួលបាៃក្ិច្ចគំ្ ទដដលេកួ្ពគ្្ត្ូវការពៅក្នុង
្បពទសពគលពៅ រមួទងំការទទួលបាៃពសវាដែទសុំខភាេ ៃិងក្ចិ្ចគពំារសងគមក្្មតិ្មូលដ្ឋា ៃ។ 

ក្. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃដ នាឱំ្យរក្ាទំនាក្ទ់ំៃងពដ្ឋយផ្ទទ ល់ ៃិងពទៀងទត្ជ់ាមយួៃិពោរក្ ៃងិ នដ
គូ្្ុរក្ិច្ច ត្តមរយៈការ្បា្ស័យទក្ទ់ងលាយលក្ខ ៍អក្ែរ ឬ ផ្ទទ ល់មាត្ ់ ពដើមបបីៃតទទួលបាៃេត័្ម៌ាៃអំេ ីសាថ ៃ
ភាេសុខភាេ សាថ ៃភាេសងគម សាថ ៃភាេ្សបច្ាប ់ ៃងិ សាថ ៃភាេពសដាក្ចិ្ចរបស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃដ៍ដល
្ត្ូវបាៃដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យបព្មើការងារ ៃិង ពដើមបគីំ្ ទឱ្យទទួលបាៃពសវាសុខភាេ ៃិង ពសវាសំខាៃ់ៗ ដនទពទៀត្។  

ខ. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ក្គ៏្បបផី្តល់ក្ិច្ចគំ្ ទេចី្មាា យផ្ងដដរ (ពៅត្តមភាេចបំាច្)់ ពដើមបផី្តល់េត័្ម៌ាៃរវាង 
ៃិពោរក្ ៃងិ េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍្េមទងំពលើក្ពឡើង ៃងិ (អាច្) រួយ ពដ្ឋះ្សាយបញ្ហា  ឬ ប តឹ ងត្វា នានា 
ដដលេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃប៍ាៃពលើក្ពឡើងពាក្េ់ៃ័ធៃឹងវបិត្តិពៃះ ជាេិពសសក្នុងក្រ ីដដលដឹងថាមាៃ ឧបសគ្គ
រាងំសទះដផ្នក្ភាសា ឬ ឧបសគ្គរាងំសទះដនទពទៀត្ (សូមពមើលដផ្នក្ខាងពលើអំេីការ្បា្ស័យទក្ទ់ងជាមយួេលក្រ
ពទសៃតរ្បពវសៃ)៍. 

គ្. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ក្គ៏្បបចូី្លរមួជាមយួៃិពោរក្ផ្ងដដរ ពដើមបធីានាឱ្យមាៃៃូវរាល់វធិាៃការសុវត្ថិភាេ
ទងំអស់ ដដលដ្ឋក្ក់្្មតិ្ពៅពលើការ្បឈមរបស់េលក្រច្ំពពាះការឆាងរំង ឺ ពៅឯក្ដៃាងការងារ ក្ដៃាងសាន ក្ព់ៅ 
ៃិងមព្ាបាយព្វើដំព ើ រ (ពៅពេលដដលផ្តល់រូៃពដ្ឋយៃិពោរក្) ្សបត្តមលក្ខខ ឌ ត្្មូវ ៃិងលិខតិ្បទដ្ឋា ៃ
គ្ត្ិយុត្តិជាត្ិសតីេីវបិត្តិសុខភាេ។ 



 

 4/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

 . ពោងត្តមភាេចបំាច្ ់ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបចី្រចរជាមយួៃិពោរក្ ពដើមបពីដ្ឋះ្សាយបញ្ហា នានា  
ពាក្េ់ៃ័ធៃងឹក្ដៃាងការងារ ក្ដៃាងសាន ក្ព់ៅ រព្មើសក្នុងការវលិ្ត្ឡបម់ក្វញិ ឬ ការផ្ទា ស់បតូរៃិពោរក្ក្នុង្បពទស 
(ក្នុងក្រ ីដដលមាៃ ៃិង ច្ាបអ់ៃុញ្ហា ត្)។ ក្នុងក្រ ីដដលពគ្ពរឿថាេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃស៍ថិត្ក្នុងសាថ ៃភាេ 
្បឈម្ាៃ់្ ារពៅៃឹងបញ្ហា សុខភាេ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រគ្បបអីៃុវត្តត្តមលក្ខខ ឌ ត្្មូវច្ាបជ់ា្រមាៃ 
ៃិងកាត្េវក្ិច្ចក្នុងក្ិច្ចសៃា ្េមទងំចត្វ់ធិាៃការសម្សប ដដលអាច្រមួមាៃការទក្ទ់ងពៅអាជាា ្រពាក្េ់ៃ័ធ 
សាថ ៃទូត្ ឬ មស្តៃតីកុ្ងស ុល ពសនាៃុេៃ័ធការងារ ឬ នដគូ្្បពទសពគលពៅ។  

ង. ពដើមបកីាត្ប់ៃថយវបិត្តិត្តៃត្ឹង ៃិង ការែបប់ារមា ក្នុងច្ំពណាមេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ 
គ្បបពីលើក្ទឹក្ច្តិ្តៃិពោរក្ឱ្យធានាថា េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃម៍ាៃលទធភាេទទួលបាៃពសវាអុីៃ្ឺដ ត្ពដ្ឋយ
គម ៃការកាត្ស់ងាវ ក្ ់ ឧទ រ ៍ដូច្ជាពៅក្នុងក្ដៃាងសាន ក្ព់ៅជាពដើម ពដើមបរីក្ាទំនាក្ទ់ៃំងឱ្យបាៃពទៀងទត្់
ជាមយួសមារិក្្គ្សួារ ៃិង មតិ្តភក្តិពៅក្នុង្បពទស ពដើម ្ក្ុមអៃិក្រៃ ៃិង ការោិល័យកុ្ងស ុល/         ពសនាៃុ
េៃ័ធការងារ។  

ច្. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃពលើក្ទឹក្ច្ិត្តឱ្យទក្ទ់ងពៅសាថ ៃទូត្របស់េកួ្ពគ្ ៃិង ពសនាៃុេៃ័ធការងារ  ពៅ
ក្នុង្បពទសពគលពៅ (្បសិៃពបើមាៃ) ពដើមបសំុីការដ នាអំំេីវ ិ្ ី្បពសើរបំផុ្ត្ក្នុងការគំ្ ទេលក្រពទសៃតរ ្បពវ
សៃ ៍ក្នុងពេលមាៃវបិត្តិ។ 

ឆ. ពលើក្ទឹក្ច្ិត្តឱ្យមាៃការ្បា្ស័យទក្ទ់ង ៃិង ការបងកលក្ខ ៈឱ្យមាៃការចូ្លរមួេសី រីេ សមាគ្មេលក្រ
ពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ អងគការសងគមសីុវលិ (CSOs) ៃិង ្ក្ុមអៃកិ្រៃ ដដលចូ្លរមួសក្មមពៅក្នុងបញ្ហា សុខភាេ 
សុខុមាលភាេ ៃិង សិទធិរបស់េលក្រ សំពៅពលើក្ក្មពស់ក្ិច្ចគំ្ ទពៅក្នុង្បពទសពគលពៅ។  

រ. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ក្អ៏ាច្ចូ្លរមួផ្ងដដរជាមយួអងគការ IOM អងគការស ្បជាជាត្ិ ៃិង ទីភាន ក្ង់ារ        
អៃតរជាត្ិដនទពទៀត្ ពដើមបពី្បើ្បាស់ឱ្យអស់លទធភាេ (ក្នុងក្រ ីដដលអាច្ព្វើពៅបាៃ) ៃូវរំៃួយ ៃិង វធិាៃការ
ការពារដដលមាៃ្សាប ់រមួទងំក្ិច្ចខតិ្ខំក្នុងការវលិ្ត្ឡបម់ក្វញិផ្ងដដរ។  

 

៤. ការការពារសិទធិរបស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃក៍្នុងពេលមាៃវបិត្តិ 
ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបៃតពគរេ ៃិងការពារសិទធិមៃុសែ ៃងិសិទធិការងាររបស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃព៍ៅក្នុង
អំឡុងពេលនៃវបិត្តិបច្ចុបបៃន។ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃពលើក្ទឹក្ច្តិ្តឱ្យប ច្ូ លទសែៃៈរបស់េលក្រពទសៃតរ
្បពវសៃ ៍ពៅក្នុងការអភវិឌ្ឍ ៃិង ការអៃុវត្តវធិាៃការកាត្ប់ៃថយផ្លប ះពាល់ ្បឆងំពៅៃឹងហាៃិភយ័នៃការច្មាងវរុីស។  

ក្. ជាមយួៃឹងការដដលេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃជ៍ាព្ច្ើៃ្បឈមពៅៃឹងហាៃភិយ័នៃភាេគម ៃការងារព្វើ ឬ ក្ងវះ
ការងារព្វើពដ្ឋយសារការរាត្ត្ាត្រងំឺជាសក្ល ដូពច្នះ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ្ត្ូវបាៃពលើក្ទឹក្ច្ិត្តឱ្យផ្តល់
េត័្ម៌ាៃរូៃេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ អំេីវធិាៃការគពំារសងគមដដលមាៃ ៃិង រពបៀបទទួលបាៃវធិាៃការគពំារ
សងគមទងំពនាះ មៃិច្ំពពាះថាសាថ ៃភាេពទសៃតរ្បពវសៃរ៍បស់េួក្ពគ្មាៃលក្ខ ៈដូច្ពមតច្ពឡើយ។  

ខ. ពដ្ឋយមាៃការស្មបស្មួលជាមយួៃិពោរក្ ៃិង អនក្ពាក្េ់ៃ័ធដនទពទៀត្ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ចបំាច្់្ ត្ូវ
ធានាឱ្យមាៃយៃតការពដ្ឋះ្សាយប តឹ ងត្វា ស្មាបេ់លក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអឡុំងពេលនៃវបិត្តិពៃះ ពដើមបឱី្យប



 

 5/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

 តឹ ងត្វា នានា ជាេិពសសប តឹ ងត្វា ទក្ទ់ងៃឹងបញ្ហា ្េយួបារមាច្ំពពាះសុខភាេ អាច្្ត្ូវបាៃពលើក្ពឡើង ៃិងយក្
មក្ពដ្ឋះ្សាយ។ 

គ្. ក្នុងក្រ ីដដលទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ដឹង ឬ រេំឹងថាៃិពោរក្ៃងឹទទួលរងក្ំព ើ ៃត្្មូវការផ្លិត្ក្មម
ពដ្ឋយសារវបិត្តិពៃះ េួក្ពគ្គ្បបខីិត្ខំឱ្យអស់លទធភាេពដើមបធីានាថាលក្ខខ ឌ ត្្មូវដផ្នក្សុខភាេ ៃិង សុវត្ថិភាេ ្ ត្ូវ
បាៃអៃុវត្តខាជ បខ់ជួៃ លក្ខខ ឌ ការងារមៃិធាា ក្ចុ់្ះ ព ើយេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃម៍ៃិ្ត្ូវបាៃបងខំឱ្យព្វើការងារពលើស
េីអវីដដលច្ាបប់ាៃក្ ំត្ច់្ំពពាះពមា ងការងារ។ ដូច្គន ពៃះដដរ លិខិត្បទដ្ឋា ៃគ្ត្ិយុត្តទិក្ទ់ងៃងឹនែាស្មាក្ (ឧ. 
ោ ងពហាច្ណាស់ ស្មាក្១នែា ពរៀងរាល់៧នែា ឬ ២នែា ពរៀងរាល់ ១៤នែា) គ្បបអីៃុវត្តឱ្យបាៃខាជ បខ់ជួៃក្នុងអំឡុង
ពេលនៃវបិត្តិពៃះ។  

 . ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ក្គ៏្បបទីក្ទ់ងពៅៃិពោរក្ ៃិង េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃផ៍្ងដដរ ពដើមបបីៃតទទួលបាៃ
េត័្ម៌ាៃអេំីការពរៀបច្ំ ៃិងគ្រូំពៅឯក្ដៃាងការងារនាពេលបច្ចុបបៃន។ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបរីលឹំក្ដល់
ៃិពោរក្ ៃិង េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃថ៍ា ការព្វើការងារដែមពមា ង្ត្ូវព្វើពឡើងពដ្ឋយសម័្គ្ច្ិត្ត ទទួលបាៃការ
ទូទត្ក់្នុងត្នមាដូច្មាៃក្ ំត្ព់ៅក្នុងក្ិច្ចសៃាការងារ ៃិង ក្ត្់្ ត្តឱ្យបាៃ្ត្ឹម្ត្ូវពៅពលើបងាក ៃន់ដពបើក្្បាក្ ់ៃងិ 
ត្តរាងពេលពវលា។  

ង. ក្នុងក្រ ីមាៃការផ្ទា ស់បតូរពៅពលើមុខងារនៃការងាររបស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ឬ ក្នុងក្រ ីមាៃការបតូរទីត្តងំ
ពៅព្វើការងារពៅក្ដៃាងពផ្ែង ព្កាមៃិពោរក្ ឬ ្ក្ុម  ុៃដត្មយួ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រគ្បបធីានាថា ១) 
ការព្វើដបបពៃះ្សបពៅៃឹងលិខិត្បទដ្ឋា ៃគ្ត្ិយុត្តិ ដដល្គ្បដ ត បព់ៅពលើលិខិត្អៃុញ្ហា ត្ឱ្យព្វើការងារ ៃិង 
ទិដ្ឋា ការ ២) េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ៍្ ត្ូវបាៃរូៃដំ ឹងសម្សប ព ើយេួក្ពគ្បាៃផ្តល់ការយល់្េមមុៃពេល
មាៃការផ្ទា ស់បតូរដបបពៃះ ៃិង ៣) លក្ខខ ឌ ការងារមាៃលក្ខ ៈដូច្គន  ឬ ្បពសើរជាងមុៃ (ឧ. គ្បបផី្តល់លក្ខខ ឌ
្បពសើរជាងមុៃពៅពេលដដលេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍្ត្ូវបាៃ្បគ្ល់ ៃិង ទទួលយក្ត្ួនាទីខពស់ជាងមុៃ)។  

ច្. ្បសិៃពបើេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍្ត្ូវការេៃារលិខិត្អៃុញ្ហា ត្ស្មាបក់ារងារ ៃិង/ឬ ការសាន ក្ព់ៅរបស់េួក្ពគ្ ទី
ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបចូី្លរមួពៅត្តមភាេសម្សប ជាមយួៃិពោរក្ នដគូ្្ុរក្ិច្ច ៃងិ អាជាា ្រ             រ
ដ្ឋា ភបិាល ពដើមបធីានាថាេួក្ពគ្មាៃឯក្សារ្ត្ឹម្ត្ូវ ៃងិ ទទួលបាៃលិខតិ្អៃុញ្ហា ត្។ នែាច្ំណាយបដៃថមទក្ទ់ង
ៃឹងឯក្សារទងំពៃះ មៃិ្ត្វូជាបៃទុក្របស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃព៍ឡើយ។  

ឆ. ស្មាបេ់លក្រពទសៃតរ្បពវសៃ៍្ ត្ូវបាៃដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យបព្មើការងារ ដដលបៃតព្វើការក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិពៃះ ទី
ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបេីិៃិត្យពផ្ទៀងផ្ទទ ត្ថ់ា ក្ដៃាងការងារ ៃិង ក្ដៃាងសាន ក្ព់ៅរបស់េលក្រ (ក្នុងក្រ ី ផ្ត
ល់រូៃពដ្ឋយៃិពោរក្) មាៃលក្ខខ ឌ ្សបពៅៃឹងបទដ្ឋា ៃដដល្ត្ូវបាៃពលើក្ក្មពស់ ទក្ទ់ងៃឹងអនាមយ័ ៃងិ 
ការរក្ាគ្មាា ត្សងគម ដដលចបំាច្ព់ដើមបកីាត្ប់ៃថយហាៃភិយ័នៃការច្មាងរងំឺកូ្វដី១៩។  

រ. ស្មាបេ់លក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ដដល្ត្ូវបាៃ្បាបឱ់្យផ្ទអ ក្េីការងារ ឬ ប្ឈបក់ារងារ ពដ្ឋយសារវបិត្តិពៃះ           ទី
ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ្ត្ូវបាៃដ នាឱំ្យធានាថា រាល់ខដច្ងពាក្េ់ៃ័ធទងំអស់ពៅក្នុងក្ិច្ចសៃាការងារ ្ត្វូ
បាៃអៃុវត្តត្តមោ ងត្ឹងរងឹ ៃិង ធានាថា (ក្នុងក្រ ីប្ឈបក់ារងារ) េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃទ៍ទួលបាៃ្បាក្់
សំ ងដដលេកួ្ពគ្មាៃសិទធទិទួលព្កាមច្ាបក់្ំ ត្ ់ មុៃពេលចក្ពច្ញេី្បពទសពគលពៅ (សូមពមើលខាង
ព្កាមស្មាបព់សច្ក្តីដ នាអំំេីការ្គ្ប់្ គ្ងការវលិ្ត្ឡបម់ក្វញិរបស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ)៍។ 



 

 6/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

ឈ. បដៃថមេីពៃះពទៀត្ ច្ំពពាះេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃដ៍ដលក្ិច្ចសៃារបស់េួក្ពគ្្ត្ូវបាៃប ច្ប ់ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើស
េលក្រ គ្បបផី្តល់ក្ចិ្ចគំ្ ទទក្ទ់ងៃងឹការរតឹ្បៃតឹងពលើការព្វើដំព ើ រជា្រមាៃ ការសាន ក្ព់ៅ ៃិង ឯក្សារនានាដដល
ចបំាច្ ់ពដើមបចីក្ពច្ញ (្បសិៃពបើអាច្) ឬ បៃតសាន ក្ព់ៅ (ក្នុងក្រ ីចបំាច្ ់ពដ្ឋយសារការបិទ្េំដដៃ)។  

 

៥. ការព្វើសក្មមភាេព្រើសពរ ើស (្បក្បពដ្ឋយ្ក្មសីល្ម) ក្នុងពេលកំ្េុងមាៃវបិត្ត ិ
ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រដដលបៃតផ្តល់ពសវាព្រើសពរ ើសេលក្រក្នុងពេលក្េុំងមាៃវបិត្តិ គ្បបអីៃុវត្តត្តមរាល់លក្ខខ ឌ
ត្្មូវត្តមផ្ាូវច្ាប ់ វធិាៃការទក្ទ់ងៃងឹសុខភាេដដលរដ្ឋា ភបិាលបាៃដ នាឱំ្យអៃុវត្ត ្េមទងំបទដ្ឋា ៃអៃតរជាត្ិទក្ទ់ង
ៃឹងការព្រើសពរ ើសេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ៍្ បក្បពដ្ឋយ្ក្មសីល្ម។៌ ច្ ុំច្ពៃះរាបប់ ច្ូ លការរក្ា ៃិង ការធានាថា  នដ
គូ្្ុរក្ិច្ច្បកាៃខ់ាជ បប់ទដ្ឋា ៃ្ក្មសីល្ម ៌ត្តមរយៈពគលៃពោបាយ ៃិង ការអៃុវត្តនានា ្េមទងំដក្លមអ ឬដក្ស្មួល 
្បត្ិបត្តិការពៅត្តមភាេចបំាច្ ់ពដើមបពីលើក្ក្មពស់ក្ចិ្ចការពារសុវត្ថិភាេក្នុងពេលមាៃការរាត្ត្ាត្ជាសក្ល។  

ក្. ្បសិៃពបើទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃៃិពោរក្ទក្ទ់ងពដើមបឱី្យគំ្ ទដល់ការព្រើសពរ ើសេលក្រក្នុង
អំឡុងពេលក្ំេុងមាៃការរាត្ត្ាត្ជាសក្ល េកួ្ពគ្គ្បបពី្វើការបា ៃ់្ បមា ហាៃិភយ័ ៃិង ព្វើការេិៃតិ្យឱ្យបាៃដិត្
ដល់ ពដើមបកី្ ំត្អ់េំីសមទិធលិទធភាេនៃការព្រើសពរ ើសេលក្រ ការដ្ឋក្េ់្ងាយេលក្រឱ្យព្វើការងារ ពៅក្នុង        ប
របិទបច្ចុបបៃន (ឧ. ការធានាឱ្យមាៃលក្ខខ ឌ ្បក្បពដ្ឋយសុវត្ថិភាេ ស្មាបក់ារព្វើដំព ើ រ ការព្វើការងារ ៃិង   ការ
សាន ក្ព់ៅ)។ ្បសិៃពបើសុវត្ថិភាេេលក្រមៃិអាច្ធានាបាៃពទពនាះ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រមៃិគ្ួរបៃតព្វើការ
ព្រើសពរ ើសេលក្រពៅត្តមការពសនើសំុពឡើយ។ 

ខ. ពៅក្នុងបរបិទនៃការរតិ្បៃតងឹពលើការព្វើដំព ើ រនាពេលបច្ចុបបៃន ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រចបំាច្់្ ត្ូវបពងកើត្            
វធិាៃការពដើមបអីៃុវត្តឱ្យ្សបត្តមវធិាៃដដលរដ្ឋា ភបិាលបាៃក្ំ ត្ ់ ៃិង មៃិ្ត្ូវព្វើឱ្យអនក្ដសវងរក្ការងារព្វើ ៃងិ 
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍មាៃការ្បឈមខពស់ពៅៃងឹហាៃិភយ័ពឡើយ។ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបធីានាថា 
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍្ត្ូវបាៃចុ្ះព ម្ ះ្ត្ឹម្ត្ូវជាមយួសាថ ៃទូត្ ឬ សាថ ៃកុ្ងស ុលរបស់េួក្ពគ្ ពៅក្នុង្បពទស 
ពគលពៅ ៃិង ្ត្ូវបាៃផ្តល់េត័្ម៌ាៃអេំីរពបៀបទក្ទ់ងសាថ ៃទុត្ ឬ សាថ ៃកុ្ងស ុល។ សាថ បៃ័ដបបពៃះរដមងដត្ង
ទទួលខុស្ត្ូវក្នុងការពរៀបច្កំារងាររពមាៀស ឬ ប ជ្ូ ៃ្ត្ឡបព់ៅវញិ ក្នុងក្រ ីចបំាច្។់  

គ្. ច្ំពពាះេលក្រដដល្ត្ូវបាៃព្រើសពរ ើស ឬ ដ្ឋក្ឱ់្យបព្មើការងារមុៃពេល ឬ ក្នុងអំឡុងពេលមាៃវបិត្តិ ៃិង មៃិទៃ់
បាៃចបព់ផ្តើមព្វើការងារពៅពឡើយ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រគ្បបធីានាថា មាៃវធិាៃការពដើមបេីិៃិត្យពៅពលើការ
រក្ាគ្មាា ត្សងគម អនាមយ័ ៃិងលក្ខខ ឌ ត្្មូវដនទពទៀត្ ពៅ្គ្បដ់ំណាក្ក់ាលទងំអស់នៃការព្រើសពរ ើស ការព្វើ
ដំព ើ រ ៃិងការឆាងកាត្។់ ច្ ុំច្ពៃះរាបប់ ច្ូ លការផ្តល់រូៃ ៃិង េត័្ម៌ាៃអេំីការព្បើ្បាស់ឧបក្រ ៍ការពារខាួៃឱ្យ
បាៃ្ត្ឹម្ត្ូវ។ 

 . ពៅពេលដដលេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃព៍ៅដល់្បពទសពគលពៅ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រគ្បបសី្មបស្មលួ
ជាមយួៃិពោរក្ ពដើមបធីានាថារាល់វធិាៃ ៃិង បទបញ្ហជ ទងំអស់ពៅក្នុង្បពទស ទក្ទ់ងៃឹងច្ត្តត ឡីស័ក្ ឬ       ការ
រក្ាគ្មាា ត្សងគម ្ត្ូវបាៃអៃុវត្តត្តម ៃិង ក្ដៃាងសាន ក្ព់ៅ អាហារ ៃិង ពសវាគំ្ ទចបំាច្ដ់នទពទៀត្ ្ត្ូវបាៃ  ផ្តល់ 
រូៃេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ពៅក្នុងរយៈពេលដដលបាៃក្ ំត្។់  



 

 7/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

ង. ក្នុងក្រ ីដដលេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ៍្ ត្ូវបាៃដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យព្វើការងាររចួ្ព ើយ ប ុដៃតមៃិអាច្ចបព់ផ្តើមព្វើ
ការងារបាៃ ពដ្ឋយសារការរតិ្បៃតឹងនាពេលបច្ចុបបៃន ដដលជាព តុ្ព្វើឱ្យេួក្ពគ្្ត្ូវវលិ្ត្ឡបម់ក្ផ្ទះវញិ ដូពច្នះ រាល់
ក្ន្មពសវាព្រើសពរ ើសេលក្រ ឬ នែាច្ំណាយពាក្េ់ៃ័ធ មៃិគ្រួជាបៃទុក្របស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃព៍ទ។  

ច្. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ្ត្ូវធានាថា រាល់នែាពសវា ឬ នែាច្ំណាយបដៃថម ទក្ទ់ងៃងឹការព្រើសពរ ើសេលក្រ ៃងិ
ការដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យព្វើការងារ ឧ. ស្មាបក់ារេិៃិត្យសុខភាេបដៃថម ឬ ឯក្សារផ្ាូវការ មៃិដមៃជាបៃទុក្របស់       
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ។៍ ៃពិោរក្ត្្មូវឱ្យ្គ្បដ ត បព់លើនែាច្ំណាយទងំពៃះ ៃិង គ្បបី្ ត្ូវបាៃរូៃដ ឹំងអំេី
បញ្ហា អស់ទងំពៃះឱ្យបាៃឆបប់ំផុ្ត្ពៅត្តមដដលអាច្ព្វើបាៃ។  

ឆ. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ក្គ៏្ួរទទួលខុស្ត្ូវ ៃិង ផ្តល់េត័្ម៌ាៃរូៃៃិពោរក្ផ្ងដដរ អំេីពេលពវលាបដៃថមដដល
ពគ្អាច្្ត្ូវការ ពដើមបបី ច្ បដ់ពំ ើ រការព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដ្ឋយសារការរាត្ត្ាត្ជាសក្ល ៃិង វធិាៃការសុខភាេ            
សាធារ ៈែមីៗ ។  

រ. ស្មាបក់ារដសវងរក្ពបក្ខរៃ ការសមាា សៃ ៍ ៃងិ ការព្រើសពរ ើសពបក្ខរៃ ក្នុងពេលមាៃការរាត្ត្ាត្ជាសក្ល            
ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបពី្បើ្បាស់បពច្ចក្វទិាសមាា សៃេ៍ីច្មាា យ ត្តម្បេៃ័ធអៃឡាញ ៃងិ ត្តមវពីដអូ  ឱ្យ
បាៃព្ច្ើៃបផុំ្ត្ពៅត្តមដដលអាច្ព្វើបាៃ ពដើមបកីាត្ប់ៃថយការព្វើដំព ើ រដដលមៃិចបំាច្ ់ ៃិង រៃំួបផ្ទទ ល់។ 
សក្មមភាេពៃះរាបប់ ច្ូ លការពលើក្ទឹក្ច្ិត្តឱ្យផ្តល់ឯក្សារពាក្េ់ៃ័ធត្តមអៃឡាញ ក្នុងក្រ ីដដលអាច្ទទួលយក្ 
បាៃ។  

ឈ. ស្មាបដ់ំព ើ រការព្រើសពរ ើសេលក្រដដលបាៃផ្តួច្ពផ្តើមមុៃពេលមាៃវបិត្តិពៃះ ៃិង បច្ចុបបៃន្ត្ូវបាៃេយួរពដ្ឋយសារ
មូលព តុ្ដដលទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រមៃិអាច្្គ្ប់្ គ្ងបាៃ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ្ត្ូវធានាថាបញ្ហា
ពៃះមៃិបណាត លឱ្យអនក្ដសវងរក្ការងារព្វើ រងច់ពំដ្ឋយគម ៃពេលពវលាក្ំ ត្ព់នាះពទ អា្ស័យពដ្ឋយវាអាច្រតិ្បៃតឹង
ពៅពលើពសរភីាេក្នុងការបំលាស់ទីរបស់េួក្ពគ្។ ក្នុងក្រ ីដបបពៃះ រាល់ឯក្សារច្ាបព់ដើមទងំអស់្ត្ូវ្បគ្ល់រូៃ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃវ៍ញិ។ ពបើពទះបីជាការដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យព្វើការងារពៅដត្អាច្ព្វើពៅបាៃក្ព៏ដ្ឋយ េលក្រ
ពទសៃតរ្បពវសៃ៍្ ត្ូវមាៃសិទធិក្នុងការប ច្បដ់ំព ើ រការព្រើសពរ ើសេលក្រពៃះ ព្កាមឆនាទ ៃុសិទធិផ្ទទ ល់ខាួៃរបស់េួក្
ពគ្ ពដ្ឋយសារបញ្ហា ក្ងវល់ទក្ទ់ងៃងឹសុខភាេ ៃិង បញ្ហា ក្ងវល់ដនទពទៀត្។  

 

៦. ការពលើក្ក្មពស់សុវត្ថិភាេ ៃិងសុខភាេពៅក្នុងការោិល័យរបស់ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ 
្បសិៃពបើទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ បៃតព្វើ្បត្ិបត្តិការក្នុងពេលមាៃការរាត្ត្ាត្ជាសក្ល េួក្ពគ្គ្បបេីិចរណាអៃុវត្ត 
ការពរៀបច្ំចត្ដ់ច្ងការងារដដលមាៃភាេបត្ដ់បៃ ៃងិ ចត្វ់ធិាៃការ ពដើមបក្ំ ត្រ់ក្បគុ្គលិក្ដដលចបំាច្ ់ៃិង មៃិចបំាច្។់ 
ក្នុងក្រ ីដដលេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ឬ អនក្ដសវងរក្ការងារព្វើ មាៃវត្តមាៃពៅក្នុងបរពិវ របស់ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើស
េលក្រ សុខភាេ ៃិង សុវត្ថភិាេរបស់េួក្ពគ្ក្៏្ ត្ូវយក្មក្េិចរណាពៅក្នុងវធិាៃការដក្ស្មួល ៃិងការពរៀបច្ំការោិល័យ
ពឡើងវញិផ្ងដដរ។  

ក្. ក្នុងក្រ ីដដលអាច្មៃិចបំាច្់្ ត្ូវមក្ព្វើការងារពៅឯការោិល័យ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រគ្បបេីិចរណា        
ព្វើការពរៀបច្ំ ដដលអៃុញ្ហា ត្ឱ្យៃិពោរិត្របស់ខាួៃព្វើការងារពៅឯផ្ទះ (ឧ. ព្វើការងារេីច្មាា យ) ឬ អៃុមត័្ពមា ង



 

 8/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

ការងារដដលមាៃភាេបត្ដ់បៃ។ ការពរៀបច្ំដដលមាៃភាេបត្ដ់បៃ ក្អ៏ាច្រាបប់ ច្ូ លផ្ងដដរៃូវការដក្ស្មួលពៅជា
ការព្វើការងារជាពវ  ពដើមបធីានាថាមាៃៃិពោរតិ្ត្ិច្បផុំ្ត្ មាៃវត្តមាៃពៅក្នុងក្ដៃាងការងារក្នុងពេលដត្មយួ។  

ខ. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបដីក្ស្មួលវធិាៃការសុខភាេ ៃងិសុវត្ថិភាេពៅក្ដៃាងការងាររបស់េួក្ពគ្ ៃងិ  
អៃុវត្តត្តមពគលការ ៍ដ នារំបស់្ក្សួងសុខាភបិាល ពដើមបកីាត្ប់ៃថយហាៃិភយ័នៃការឆាងរវាងបុគ្គលិក្ពៅក្នុង
្បត្ិបត្តិការរបស់េួក្ពគ្ ៃិង អនក្ដសវងរក្ការងារព្វើ (ក្នុងក្រ ីដដលការោិល័យពៅបៃតពបើក្ទវ រទទួលពភាៀវ)។ 

គ្. ក្ដៃាងលាងសមាអ ត្នដ ឬ ក្ដៃាងដ្ឋក្ដ់រល/អាល់កុ្លស្មាបល់ាងសមាអ ត្នដ គ្បបពីរៀបច្ំពៅឯច្ ុំច្យុទធសាស្តសត 
ក្នុងការោិល័យ ៃិង ្ត្ូវពលើក្ទឹក្ច្តិ្តរាល់ៃិពោរិត្ អនក្ទទួលការងារបៃត ៃងិ ពភាៀវដនទពទៀត្ (ដូច្ជាអនក្ដសវងរក្
ការងារព្វើ) ឱ្យអៃុវត្តលាងនដឱ្យបាៃពទៀងទត្ ់ៃិង ្ត្ឹម្ត្ូវ។ ការដច្ក្ចយមា ស់ ព្សាមនដ ឬ ឧបក្រ ៍សមាា រៈ
ការពារខាួៃ (PPE) ដនទពទៀត្ អាច្ព្វើការេិចរណាពៅត្តមភាេសម្សប (ៃងិ ពៅត្តមអៃុសាសៃរ៍បស់                
រដ្ឋា ភបិាល) ្េមទងំគ្បបភីាជ បម់ក្ជាមយួៃូវពសច្ក្តីដ នាសំ្មាបក់ារព្បើ្បាស់ ៃិងពបាះពចលឱ្យបាៃ្ត្ឹម្ត្ូវ។ 

 . ស្មាបអ់នក្ដសវងរក្ការងារព្វើ ឬ ពបក្ខរៃដដលក្េុំងចូ្លរមួក្នុងការប តុ ះបណាត លរំនាញ ឬ ការប តុ ះបណាត ល
ភាសា ដដលត្្មូវឱ្យេកួ្ពគ្មាៃវត្តមាៃពៅឯបរពិវ របស់ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ឬ បរពិវ របស់នដគូ្្ុរក្ចិ្ច 
ពគ្គ្បបេីិចរណាអៃុវត្តព្វើការពរៀបច្ំែមីដដលមាៃភាេបត្ដ់បៃ (ឧទ រ ៍ អៃុញ្ហា ត្ឱ្យការប តុ ះបណាត ល អាច្ព្វើ
ពៅឯផ្ទះ ក្នុងក្រ ីដដលអាច្ព្វើពៅបាៃ)។  

ង. ក្នុងក្រ ីដដលមៃិអាច្ពរៀបច្ំឱ្យមាៃភាេបត្ដ់បៃបាៃ ស្មាបអ់នក្ដសវងរក្ការងារព្វើ (រមួទងំអនក្ដដលក្ំេុងសាន ក្់
ពៅបពណាត ះអាសៃនក្នុងបរពិវ របស់ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ឬ បរពិវ របស់នដគូ្្ុរក្ិច្ច) ទីភាន ក្ង់ារព្រើស
ពរ ើសេលក្រ្ត្ូវធានាថាមាៃក្ិច្ចការពារសុវត្ថិភាេដដលផ្តល់្បពោរៃដ៍ល់ៃិពោរតិ្ ៃិង អនក្ដសវងរក្ការងារព្វើ។ 
ច្ំ ុច្ពៃះអាច្រាបប់ ច្ូ លការពរៀបច្ំការសាន ក្ព់ៅពឡើងវញិ ពដើមបកីាត្ប់ៃថយច្ៃំួៃអនក្ដសវងរក្ការងារព្វើដដលសាន ក្់
ពៅបៃទបជ់ាមយួគន  ៃងិ/ឬ ការដក្ស្មួលពេលពវលាទទួលទៃ ពដើមបកីាត្ប់ៃថយ ឬ បព ច្ ៀសពេលពវលាព្បើ្បាស់ 
ផ្ទះបាយពៅឯក្ដៃាងសាន ក្ព់ៅ ឬ អាហារដ្ឋា ៃ (ដដលអាច្្ត្វូផ្តល់មព្ាបាយដនទពទៀត្ស្មាបច់្ំអិៃអាហារ)។  ដូច្
គន ពៃះដដរ ពគ្អាច្្ត្ូវព្វើការរតិ្បៃតឹង្សពដៀងគន  ពដើមបកី្ំ ត្ព់ៅពលើការព្បើ្បាស់ក្ដៃាងងូត្ទឹក្ ឬ សមាា រៈ           
អនាមយ័ផ្ទទ ល់ខាួៃដនទពទៀត្ ក្នុងក្រ ីច្ំៃួៃមាៃក្្មតិ្ក្ ំត្។់  

៧. វធិាៃការពដើមបពីដ្ឋះ្សាយភាេងាយរងព្គះេិពសសរបស់េលក្រពទសតរ្បពវសៃដ៍ដលបព្មើការងារត្តមផ្ទះ 

េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃដ៍ដលបព្មើការងារត្តមផ្ទះ ្បឈមៃងឹភាេងាយរងព្គះេពិសសក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តសុិខភាេ 
បច្ចុបបៃន។ ឧទ រ ៍ េកួ្ពគ្អាច្៖ ១) ្បឈមៃងឹការដ្ឋក្ឱ់្យពៅដ្ឋច្ព់ដ្ឋយដឡក្កាៃដ់ត្ខាា ងំ ពដ្ឋយសារេកួ្ពគ្ព្វើការងារ
ពៅត្តមផ្ទះឯក្រៃ ២) ទទលួរងការរតឹ្បៃតឹងពៅពលើពសរភីាេរបស់េួក្ពគ្ក្នុងការបំលាស់ទី ៃងិ ៣) ខវះលទធភាេ្គ្ប់្ គៃ់
ក្នុងការទទួលបាៃពសវាសុខភាេ ឬ វធិាៃការគពំារសងគម។ ពដ្ឋយសារមូលព តុ្ទងំពៃះ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រគ្បបី
ផ្តល់ការេិចរណាបដៃថមច្ំពពាះេលក្រ្បពភទពៃះ ជាេិពសសគ្ឺស្តសតី ៃិងអៃុវត្តវធិាៃការបពងកើៃក្ិច្ចការពារ ពដើមបធីានាច្ំពពាះ
សុខភាេ ៃិងសុវត្ថិភាេរបស់េួក្ពគ្។  



 

 9/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

ក្. ក្នុងក្រ ីដដលអាច្ព្វើពៅបាៃ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រគ្បបបីៃតមាៃទំនាក្ទ់ៃំងរតិ្សនិទធ ៃិងពទៀងទត្ជ់ាមយួ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ដដល្ត្ូវបាៃដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យបព្មើការងារត្តមផ្ទះឯក្រៃ សំពៅធានាថាសុខភាេ ៃងិ 
សុខុមាលភាេរបស់េួក្ពគ្្ត្វូបាៃការពារ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាត្ត្ាត្ជាសក្លពៃះ។  

ខ. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ក្គ៏្បបចុី្ះេិៃិត្យ ៃងិ រលឹំក្ៃិពោរក្ឱ្យបាៃពទៀងទត្ផ់្ងដដរថា អនក្បព្មើការងារ ត្តម
ផ្ទះ មាៃសិទធ ិ ៃិង គ្បបទីទលួបាៃនែាឈបស់្មាក្្បចសំបាត  ៍ ៃិង ទទួលបាៃការឈបស់្មាក្្បចឆំន  ំ ្សប
ត្តមច្ាប ់ៃិងលិខិត្បទដ្ឋា ៃគ្ត្ិយុត្តិជាត្ិជា្រមាៃ។ ទភីាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃពលើក្ទឹក្ច្តិ្តោ ងខាា ងំ
កាា ឱ្យដច្ក្រដំលក្េត័្ម៌ាៃជាមយួៃិពោរក្ អេំីវធិាៃការសុខភាេពាក្េ់ៃ័ធ ៃិង ធានាថាេួក្ពគ្ចត្វ់ធិាៃការចបំាច្ ់
ពដើមបកីារពារ្គ្ួសារេីការ្បឈមពៅៃឹងរំងឺកូ្វដី១៩។  

គ្. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបគី្ិត្គូ្អំេីក្ំព ើ ៃហាៃិភយ័ច្ំពពាះអំពេើ ិងាក្នុង្គ្សួារ ពដ្ឋយសារក្្មតិ្នៃវបិត្តិ
ត្តៃត្ឹងមាៃការពក្ើៃពឡើងខពស់ពៅក្នុង្គ្ួសារឯក្រៃ ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិពៃះ។ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើស េលក្រ
្ត្ូវ បាៃពលើក្ទឹក្ច្ិត្តឱ្យព្រើសពរ ើសព្បើ្បាស់េិ្ីការ ៃិង ៃីត្ិវ ិ្ ីនានា ពដើមបពីឆាើយត្បពៅៃឹងក្រ ីដបបពៃះ ពៅ
ត្តមភាេចបំាច្។់  

៨. ការវលិ្ត្ឡបម់ក្វញិរបស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃក៍្នុងពេលមាៃការរាត្ត្ាត្ជាសក្ល 

ក្នុងក្រ ីដដលគម ៃរព្មើសដនទពទៀត្ ព ើយេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃស៍ព្មច្ច្ិត្តប ច្ បក់ារងាររបស់េួក្ពគ្ ឬ សូមឱ្យ
ៃិពោរក្របស់េួក្ពគ្ប ច្បក់្ិច្ចសៃាការងាររបស់េួក្ពគ្ ដូពច្នះ ការវលិ្ត្ឡបម់ក្្បពទស្បភេពដើមវញិគ្ឺជាការចបំាច្។់ 
សក្មមភាេពៃះ្ត្ូវ្គ្ប់្ គ្ង ៃិងស្មបស្មួលឱ្យបាៃលអ រវាង្គ្បភ់ាគ្ីទងំអស់ (ឧ. ៃិពោរក្ អាជាា ្រពាក្េ់ៃ័ធ ៃងិ        
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃខ៍ាួៃឯងផ្ទទ ល់) ពដើមបធីានាថាេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃម៍ាៃសុវត្ថិភាេ ៃិងមាៃសុខភាេលអ្គ្បព់េល
ពវលា។ 

ក្. ច្ំ ុច្ពៃះគ្បបរីមួមាៃ៖ 
o ការស្មបស្មួលជាមយួៃិពោរក្ ព្កាមកាត្េវក្ចិ្ចនៃក្ិច្ចសៃាដដលមាៃ្សាប ់ ៃិង ក្ចិ្ចគំ្ ទដដល

អាច្ទទួលបាៃេីអងគការសងគមសីុវលិ ពៅត្តមភាេសម្សប។  
o ការធានាថាេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ្ត្ូវបាៃផ្តល់េត័្ម៌ាៃអំេីវធិាៃសុវត្ថិភាេ ដដល្ត្ូវអៃុវត្តក្នុងពេល 

ៃិងព្កាយពេលព្វើដំព ើ រ (ឧ. ច្ត្តត ឡីស័ក្ដដល្ត្ូវព្វើជាក្ំ ិត្ពៅពេលមក្ដល់) ព ើយេួក្ពគ្ៃឹងមៃិ
ទទួលរងេិៃយ័អវីពឡើយស្មាបក់ារចក្ពច្ញ។ 

o ការផ្តល់ក្ ច្បឧ់បក្រ ៍អនាមយ័ស្មាបក់ារព្វើដំព ើ រ រូៃេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ។៍ 
o ការស្មបស្មួលជាមយួរដ្ឋា ភបិាល ៃិង/ឬ អងគការអៃតរជាត្ិ ក្នុងក្រ ីដដលសាថ បៃ័ណាមយួផ្តល់ពសវា

មាតុ្ភូមៃិិវត្តៃក៍្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិពៃះ។ 
ខ. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបពីលើក្ទឹក្ច្ិត្តេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ឱ្យទទួលបាៃរាល់លិខិត្បញ្ហជ ក្រ់ំនាញ

នានាដដលចបំាច្ ់ភសតុត្តងបញ្ហជ ក្អ់ំេីការងារ ៃិង ឯក្សារដនទពទៀត្ដដលចបំាច្ ់ ពដើមបទីទួលសាគ ល់ជាផ្ាូវការៃូវ



 

 10/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

ការពរៀៃសូ្ត្ រំនាញ ៃិងបទេិពសា្ៃក៍្ៃាងមក្។ អវីទងំអស់ពៃះមាៃសារៈសំខាៃខ់ាា ងំណាស់ក្នុងការរួយ ដល់ 
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃដ៍សវងរក្ការងារែមីៗពៅពេលអនាគ្ត្។  

គ្. ក្នុងក្រ ីពាក្េ់ៃ័ធអនក្ដសវងរក្ការងារព្វើ ដដលមៃិអាច្ព្វើដំព ើ របាៃ ពដ្ឋយសារដត្ការរាត្ត្ាត្ជាសក្លពៃះ 
(ប ុដៃតេកួ្ពគ្ក្ំេុងរងច់ដំ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យព្វើការងារពៅឯទីត្តងំសថិត្ពៅព្ៅស គ្មៃដ៍ដលេួក្ពគ្រស់ពៅ) ទីភាន ក្ង់ារ
ព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបសី្មបស្មួលជាមយួៃិពោរក្ ពដើមបពីរៀបច្ំ ៃិង ទូទត្ស់្មាបក់ារសាន ក្ព់ៅបពណាត ះ
អាសៃន ្េមទងំការព្វើដំព ើ រ្ត្ឡបព់ៅស គ្មៃព៍ដើម របស់អនក្ដសវងរក្ការងារព្វើវញិ។ នែាច្ំណាយទងំពៃះ 
មៃិគ្ួរជាបៃទុក្របស់េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃព៍ទ។  

 . ក្នុងក្រ ីដដលគម ៃរព្មើសពផ្ែង សូមេិភាក្ាជាមយួរដ្ឋា ភបិាល ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រដនទពទៀត្ ៃិង       
សាថ បៃ័ពាក្េ់ៃ័ធ អេំីលទធភាេក្នុងការដក្ ៃិង ព្បើ្បាស់ភាគ្  ុៃមូលប័្ ត្ ៃងិ/ឬ ្បាក្ត់្មកល់ ដដល្ត្ូវបាៃដ្ឋក្ជ់ា
វត្ថុធានាក្នុងពេលព្រើសពរ ើសេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ។៍ ទក្ទ់ងពៅអាជាា ្រពាក្េ់ៃ័ធ ពដើមបេីិៃិត្យលទធភាេក្នុងការ
ព្បើ្បាស់មូលៃិ្ិ សុខមាលភាេរៃពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងក្រ ីដដលមាៃមូលៃិ្ិដបបពៃះ។ 

ង. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ្ត្ូវបាៃពលើក្ទឹក្ច្តិ្តោ ងមុត្មា ំ ឱ្យដច្ក្រដំលក្េត័្ម៌ាៃជាមយួេលក្រពទសៃតរ្បពវ
សៃ ៍ ដដលវលិ្ត្ឡបម់ក្វញិ អំេីវធិាៃការគពំារសងគម ៃងិ វធិាៃការផ្តល់ក្ិច្ចគំ្ ទក្្មតិ្មូលដ្ឋា ៃ (ពៅត្តមភាេ        
សម្សប) ដដលេួក្ពគ្អាច្មាៃសិទធិទទួលបាៃ រមួទងំត្តវក្លិក្ ឬ អត្ថ្បពោរៃស៍្មាបភ់ាេគម ៃការងារព្វើ 
ៃិងការធានារា បរ់ង។ ច្ំ ុច្ពៃះអាច្រាបប់ ច្ូ លការច្ងអុលទិសេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ពៅទីភាន ក្ង់ារមុខរបរ ៃិង
ការងារសាធារ ៈ ពសវាផ្តល់្បឹក្ាពោបល់ ៃងិ/ឬ មរឈម ឌ ល្ៃធាៃពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ដដលសថិត្ព្កាម
្បត្ិបត្តិការរបស់រដ្ឋា ភបិាល ឬ អងគការសងគមសីុវលិ ដដលអាច្ផ្តល់ក្ិច្ចគំ្ ទក្នុងការដសវងរក្ការងារែមីៗពៅឯផ្ទះ។  

៩. ព្វើការព្រើសពរ ើសេលក្រ (្បក្បពដ្ឋយ្ក្មសីល្ម)៌ ព្កាយពេលវបិត្តិ 

ព្កាយពេលវបិត្តិ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រចបំាច្់្ ត្ូវព្ត្ៀមខាួៃផ្តល់ពសវាព្រើសពរ ើសេលក្រ ដដលពឆាើយត្បពៅៃឹង
ក្ំព ើ ៃត្្មូវការរបស់ៃិពោរក្ ដដលមាៃបំ ងច្ងវ់លិ្ត្ឡបម់ក្ “្បក្បអារីវក្មមដូច្្ប្ក្ត្ី” ឱ្យបាៃឆបប់ំផុ្ត្ពៅ
ត្តមដដលអាច្ព្វើបាៃ។ ពបើពទះជាដូពច្នះក្តី ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ្ត្ូវធានាថា េួក្ពគ្អៃុវត្ត្សបត្តមច្ាប ់ៃងិលិខិត្
បទដ្ឋា ៃគ្ត្ិយុត្តិពាក្េ់ៃ័ធជាៃចិ្ច ្េមទងំបៃតអៃុវត្តវធិាៃការនានាដដលមាៃ្សប ពៅៃឹងបទដ្ឋា ៃអៃតរជាត្ិ រមួមាៃ បទដ្ឋា ៃ 
IRIS ផ្ងដដរ។ កាលណាទភីាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពរៀបច្ំព្ត្ៀមលក្ខ ៈស្មាបស់ាថ ៃភាេព្កាយពេលវបិត្តិពៃះបាៃ
កាៃដ់ត្ឆបរ់ ័ស េួក្ពគ្ៃឹងមាៃលទធភាេកាៃដ់ត្្បពសើរក្នុងការផ្តល់រូៃពៅត្តមពសច្ក្តី្ត្ូវការពៅពេលដដលអវីៗវលិ្ត្
ឡបម់ក្ “្ប្ក្ត្ីភាេជាែមី”។ 

ក្. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃពលើក្ទឹក្ច្ិត្តោ ងមុត្មា ំ ឱ្យព្បើ្បាស់វធិាៃការនានាដដលធានាបាៃៃូវការ
ព្រើសពរ ើសេលក្រ្បក្បពដ្ឋយ្ក្មសីល្ម ៌្សបត្តមបទដ្ឋា ៃរបស់ IRIS ព្កាយពេលវបិត្តិពៃះក្ៃាងផុ្ត្ពៅភាា ម 
ពៅពេលដដលផ្លិត្ក្មម ៃិងពសវាក្មមពេញពលញ វលិ្ត្ឡបម់ក្ដូច្ពដើមវញិ។ ច្ ុំច្ពៃះមាៃសារៈសំខាៃខ់ាា ងំ
ណាស់ក្នុងកាលៈពទសៈនៃសមាព ្ដដលបាៃេារក្ ៍ទុក្ជាមុៃ ច្ំពពាះការវលិ្ត្ឡបម់ក្ “្បក្បអារីវក្មមដូច្



 

 11/12 រំងឺកូ្វដី១៩៖ មគ្គុពទទសក្ដ៍ នាសំ្មាបទី់ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដើមបបីពងកើៃកិ្ច្ចការពារ
េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃវបិត្តិសុខភាេបច្ចុបបៃន 

្ប្ក្ត្ី” ឬ ខិត្ខបំពងកើៃផ្លិត្ក្មម ដដលអាច្ចបំាច្ត់្្មូវឱ្យមាៃការព្រើសពរ ើសេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃច៍្ំៃួៃព្ច្ើៃ 
ឱ្យបាៃឆបរ់ ័ស។ 

ខ. ក្នុងក្រ ីដដលអាច្ព្វើពៅបាៃ ៃិងពដ្ឋយមាៃការស្មបស្មួលជាមយួៃិពោរក្ ៃងិ េលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ទី
ភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ្ត្ូវបាៃពលើក្ទឹក្ច្ិត្តឱ្យរ្មុញការរួលអត្ីត្ៃិពោរិត្ពឡើងវញិ ព្កាមលក្ខខ ឌ ដដដល 
(ឬ្បពសើរជាងមុៃ) ពៅពេលដដលផ្លិត្ក្មមវលិ្ត្ឡបម់ក្រក្្ប្ក្ត្ីភាេវញិ។ ការព្វើដបបពៃះៃឹងរួយ ស្មួលឱ្យ
មាៃភាេឆបរ់ ័សក្នុងការវលិ្ត្ឡបម់ក្្បក្បអារីវក្មមដូច្្ប្ក្ត្ីវញិ ត្តមរយៈការកាត្ប់ៃថយពសច្ក្តី្ត្ូវការ    
ប តុ ះបណាត លេលក្រែមី ព ើយវាក្អ៏ាច្េពៃាឿៃដំព ើ រការអៃុមត័្េីរដ្ឋា ភបិាលផ្ងដដរ។ 

គ្. ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ គ្បបេីិចរណាព្វើការបា ៃ់្ បមា អេំីពសច្ក្តី្ត្ូវការ ទក្ទ់ងៃងឹលទធភាេក្នុងការ
ដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យព្វើការងារព្កាយពេលដដលវបិត្តិពៃះក្ៃាងផុ្ត្ពៅ ពដើមបេីាក្រ ៍អេំីពសច្ក្តី្ត្ូវការជាសកាត ៃុេល
ក្នុងការព្រើសពរ ើសេលក្រ ពដ្ឋយដផ្អក្ពលើផ្លប ះពាល់នៃរំងឺកូ្វដី១៩ ដូច្ជាលក្ខខ ឌ ទីផ្ារការងារ ៃិង លក្ខខ ឌ
ត្្មូវរបស់រដ្ឋា ភបិាល។ ្បពសើរបំផុ្ត្ ការបា ៃ់្ បមា  ការេាក្រ ៍ ៃិង ការពរៀបច្ំបឋមដបបពៃះ គ្បបពី្វើពឡើងជា
មុៃ ពដើមបជីា្បពោរៃស៍្មាបេ់លក្រ ៃិពោរក្ ៃិងទភីាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ។ 

១០. ការកាត្ប់ៃថយហាៃិភយ័ចំ្ពពាះេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ត្តមរយៈ្បេៃ័ធ្គ្ប់្ គ្ង ៃិងការេិៃិត្យលអិត្លអៃ ់

ជាចុ្ងព្កាយ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រពដើរត្ួនាទីសំខាៃក់្នុងក្ចិ្ចការពារេលក្រពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ពៅក្នុងដំព ើ រការពទស
ៃតរ្បពវសៃទ៍ងំមូល ព ើយការទទួលខុស្ត្ូវរបស់េួក្ពគ្ មាៃវសិាលភាេ ួសេី្បត្ិបត្តិការផ្ទទ ល់របស់េកួ្ពគ្ ពដ្ឋយ
សំពៅច្ំពពាះច្រៃតខាងពលើ ៃងិ ច្រៃតខាងព្កាមនៃដខែសងាវ ក្ព់្រើសពរ ើសេលក្រ។ 

ក្. ដូពច្នះ ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រពៅដត្បៃតទទួលខុស្ត្ូវច្ំពពាះសុខុមាលភាេ ៃិង ក្ិច្ចការពារេលក្រ          
ពទសៃតរ្បពវសៃ ៍ ពៅក្នុងដំព ើ រការទងំមូលនៃការព្រើសពរ ើសេលក្រ ៃិង ការដ្ឋក្េ់្ងាយឱ្យព្វើការងារ រាប់
ប ច្ូ លទងំការទទួលខុស្ត្វូច្ំពពាះសក្មមភាេរបស់ៃិពោរក្ អនក្ទទួលការងារបៃត ៃិង នដគូ្្ុរក្ចិ្ចដនទពទៀត្ផ្ង
ដដរ។       ទីភាន ក្ង់ារព្រើសពរ ើសេលក្រ ្ត្ូវបាៃដ នាោំ ងមុងឺមា ត្ឱ់្យបៃតព្វើការេៃិិត្យឱ្យបាៃលអិត្លអៃ ់ៃិង បៃត
្ត្ួត្េិៃិត្យសក្មមភាេរបស់េកួ្ពគ្ ្េមទងំវធិាៃការកាត្ប់ៃថយហាៃិភយ័ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាត្ត្ាត្ជាសក្ល
ពៃះ។  

ខ. ច្ំ ុច្ពៃះរាបប់ ច្ូ លការធានាថា រាល់ៃិពោរក្-អត្ែិិរៃ អនក្ទទួលការងារបៃត ៃិង នដគូ្្ុរក្ិច្ចដនទពទៀត្ អៃុវត្ត
្សបត្តមច្ាបជ់ាត្ិ លិខតិ្បទដ្ឋា ៃគ្ត្ិយុត្តិ ៃិងបទដ្ឋា ៃអៃតរជាត្ិនានាជា្រមាៃ ពៅក្នុង្បពទសដដលក្ំេុងព្វើ
្បត្ិបត្តិការ។ 
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