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សាររបសព់្បធានគណៈមេធាវ ី
គណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
មាៃក្សិតតិយស សូេមបាះរុេពបៃតៃូវ ព្រឹតតិ
បព្តមេធាវមីលខ ២៦  សព្មាប់ព្តីមាស
ទ្ី៣ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ំ២០២០។ 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវ ី មៃះបាៃសមព្េច
ម ើងមោយ ការព្បឹងដព្បង លះបងម់រល
មវោែ៏មាៃតនេ្ របស់អ្នក្សៃិរៃធ     
មាន ក្ស់ៗ  មែើេបដីចក្សរដំលក្សចំមណះែឹង ៃិង
បទ្រិមោធៃរ៍បស់ោត ់។ តាងនាេឱ្យគ
ណៈមេធាវ ី  ខ្ុ ំសូេដង្ងអ្ំណរគុណ
ែល់អ្នក្សៃិរៃធ ដែលបាៃរេួចំដណក្ស 
វភិាគទាៃអ្តថបទ្របស់ខ្ួៃ ។ ខ្ុ ំក្សសូ៏េ
ដង្ងអ្ំណរគុណ្ងដែរ ែល់មោក្សអ្គគ
មលខាធិការ មោក្សអ្គគមលខាធិការរង 

ព្បធាៃ បុគគលិក្ស ៃិងអ្នក្សសម័ព្គចិតតនៃនាយក្សោឋ ៃព្ោវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិង្សរវ្ាយនៃគណៈមេធាវ ី
ដែលបាៃខិតខំមរៀបចំរៃិិតយ ៃិងសព្េួលអ្តថបទ្ ៃងិការមបាះរុេពព្រឹតតបិព្តមលខមៃះ។ 

ព្រឹតតិបព្តមលខមៃះព្បេូល្តុ ំៃូវអ្តថបទ្មៅក្សនុងវស័ិយនានា ែូចជា ជំងឺកូ្សវែី-១៩ (COVID-
19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាត់មែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា, មសរភីារក្សនុងការ
បមចចញេតិ ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវព្រ មទ្ណឌ  ៃិងព្ក្សរេព្បកឹ្សាសៃតិសុខអ្ងគការស ព្បជាជាតិ ជាមែើេ 
។ បដៃថេមលើការ្ាយៃូវអ្តថបទ្ចាប ់ ព្រតឹតិបព្តមេធាវបីាៃ្តល់រត័ម៌ាៃសតីរ ី សក្សេមភារនៃគណៈ
មេធាវ ី មែើេបឲី្យស ភាតារជាមេធាវបីាៃព្ជាបរីក្សិចចែំមណើ រការនៃគណៈមេធាវ។ីគណៈមេធាវៃីឹង
សវះដសវងទាក្សទ់្ងមេធាវ ីៃិងអ្នក្សចាបែ់នទ្មទ្ៀត មែើេបរីព្ងីក្សការដចក្សរដំលក្សៃូវចំមណះែឹងមៅក្សនុងវស័ិយ
ែនទ្មទ្ៀត មៅក្សនុងការ្ាយមលើក្សមព្កាយៗ។ 

ការមបាះរុេព្ាយព្រឹតតបិព្តមេធាវមីៃះជាការមឆ្ើយតបមៅៃឹងទ្ិសមៅទ្ី២ “រព្ងឹង ៃិង
ការពារវជិាា ជីវៈ” នៃដ្ៃការសក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ី ដែលបាៃអ្ៃុេត័មោយព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈ
មេធាវ។ី  

ខ្ុ ំសមងកតម ើញថា មៅក្សនុងស គេៃ៍អ្នក្សចាប់មៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមយើង មាៃ
អ្នក្សជំនាញខាងចាបជ់ាមព្ចើៃ ដែលបាៃសរមសរ្សរវ្ាយមសៀវមៅសិក្សា មែើេបបីមព្េើ    មសចក្សតីព្តូវ
ការនៃអ្នក្សសិក្សាចាប។់ មទាះបីេៃិដេៃជាអ្នក្សជំនាញក្សម៏ោយ ខ្ុ ំសូេមលើក្សទ្កឹ្សចិតតែល់មេធាវ ីៃិងអ្នក្ស
សិក្សាទូ្មៅចូលរេួវភិាគទាៃអ្តថបទ្ មែើេបចុីះ្ាយក្សនុងព្រតឹតិបព្តមេធាវ។ី   គណៈមេធាវោីវ គេៃជ៍ា



 
 

II 

 

ៃិចចែល់ការចូលរេួដចក្សរដំលក្សអ្តថបទ្របស់ខ្ួៃមៅក្សនុងព្រតឹតិបព្តមៃះ។ ចំមពាះអ្នក្សដែលមាៃបំណិ
ៃខាងសរមសរមាៃក្សព្េិត គណៈមេធាវមីាៃព្ក្សរេបណាា ធិការេួយដែលៃឹងជួយ ្ តល់ការដណនាំ
ែល់អ្នក្សចូលរេួ ៃិងជួយ ដក្សសព្េួលអ្តថបទ្។ មោលមៅនៃការបមងកើតព្រឹតតិបព្តមៃះ េៃិព្តឹេដត
្សរវ្ាយអ្តថបទ្នៃអ្នក្សៃិរៃធមជើងចាស់ដតប ុមណាា ះមទ្ ប ដុៃតដងេទាងំជួយ មលើក្សសាួយបណិំៃខាងសរ
មសរែល់អ្នក្សៃរិៃធជំនាៃម់ព្កាយ្ងដែរ។ 

ខ្ុ ំយល់ម ើញថា ងវីមបើព្ក្សរេបណាា ធិការបាៃ្ចិត ច្ង់ក្សនុងការមធវើឲ្យព្រឹតតិបព្តទ្ទួ្លបាៃគុណ
ភារេយួែខ៏ពស់ក្សម៏ោយ ការខវះខាតគងដ់តមជៀសេៃិ្ុត។ មែើេបមីព្ជាេដព្ជងឲ្យព្រឹតតិបព្តមៃះមាៃ
គុណភារកាៃដ់តព្បមសើរ ខ្ុសូំេអ្ំពាវនាវែល់អ្នក្សអាៃមេតាត សរមសរតប ៃងិរះិគៃោ់ថ បនា មធវើអ្តាថ ធិ
បាយ ឬបំមរញបដៃថេមៅមលើអ្តថបទ្ៃីេយួៗដែលបាៃមបាះរុេព្ាយ។ ខ្ុ ំសងឃេឹថា ស ភាតា 
ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីៃឹងបាៃរកី្សរាយក្សនុងការអាៃព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ
មៃះ។ 
  ចំមពាះការចូលរួេវភិាគអ្តថបទ្ សូេមធវើការទាក្ស់ទ្ងេក្សការយិាល័យគណៈមេធាវ ី    
មោយផ្ទា ល់តាេរយៈមោក្សមេធាវ ី កយុ នាេ តាេអ្ុីដេ ល neam130@bakc.org.kh ៃិង
មោក្សមេធាវ ីវ៉ា  សាំរតិ្  តាេអ្ុីដេ ល samrit@bakc.org.kh ក្សប៏ាៃ។ 
 ជាទ្បីចចប ់ ខ្ុ ំសូេជូៃររែល់ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សី
ទាងំអ្ស់ សូេជបួដតមជាគជយ័ព្គបព់្បការ។ 

សូេអ្រគុណ! 
                                          នងៃរុធ ១៣មក្សើត ដខអ្សសុជ ឆ្ន ជូំត មទាស័ក្ស រ.ស ២៥៦៤ 

   រាជធាៃភី្នមំរញ នងៃទ្ី៣០  ដខក្សញ្ញ   ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 
      
  

     
                     សនួ វិសាេ 

                                                            ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

ជាំងកឺវូីដ-១៩ (COVID-19) និងកិច្ច
សនាការងារកនងុ 
ឧសាហកេមកាត្់មដរ  
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ជាំងកឺវូីដ-១៩ (COVID-19) នងិកិច្ចសនាការងារកនងុ 
ឧសាហកេមកាត្់មដរ និងមទសច្រណ៍មៅកេពុជា 

មោយ បណឌិ ត លឹេ ស ុយ ុង 0F

 

មសចក្សតីម្តើេ 
គិតចាបត់ាងំរីការ ា្ុះម ើងនៃជំងឺកូ្សវែី-១៩ មៅចុងដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៃិងការរកី្សរាល

ោលជាបៃតបនាា បម់ៅទូ្ទាងំ សក្សលមោក្ស វស័ិយឯក្សជៃ ជារិមសសឧសា ក្សេមកាតម់ែរ 
ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជាទ្ទួ្លរង្លប ះពាល់យា ងខ្ាងំ ជាអាទ្ិ៍ ខវះវតថុធាតុ
មែើេសព្មាប់្ គត់្ គងែ់ល់វស័ិយកាតម់ែរ ការផ្ទា ក្ស ឬការលុបមចាលការបញ្ា ទិ្ញរីអ្នក្សបញ្ា
ទិ្ញធំៗមៅស ភារអឺ្រ  ុប ៃិងស រែឋអាមេរកិ្ស ការផ្ទា ក្សអាជីវក្សេមសណាឋ ោរ ា្ះសំណាក្ស ់   
េណឌុ លក្សេាៃតេៃុសសមរញវយ័ជាបមណាត ះអាសៃន ឬតាេការសមព្េចរបស់រាជរោឋ ភ្បិាល។  
តាេព្ក្សសួងការងារ ៃិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ  គិតព្តឹេសបាត  ៍ទី្រីរ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០២០ 
មាៃមរាងចព្ក្ស ស ព្ោសចំៃួៃ ៤៥០ បាៃរយួរការងារមោយោរវបិតតិនៃជំងឺកូ្សវែី-១៩ 
ម ើយបាៃប ះពាល់មោលផ្ទា ល់ែល់ការងារក្សេមក្សរៃិមយាជិតព្បមាណ១៧េុៃឺនាក្ស់1F1។ រឯីវស័ិ
យមទ្សចរណ៍វញិ ព្បមទ្សក្សេពុជាដែលធ្ាបទ់្ទួ្លបាៃមភ្្ៀវមទ្សចរអ្ៃតរជាតិសរុបជាង ៦.៦ 

ោៃនាក្សក់្សនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ដព្បធ្ាក្សចុ់ះមៅព្តឹេ ១.២ ោៃនាក្ស ់ក្សនុងឆមាសទី្េយួ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
 មោក្សមេធាវ ីលឹេ ស ុយ ុង ជាសមាជិក្សគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។  
1 ោររត័ម៌ាៃ CEN មគ ទ្ំររ័ https://www.cen.com.kh/archives/223764.html/ ចុះ្ាយនងៃទ្ី១០ ដខ

ក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០២០។     បចចុបបៃន តួមលខអាចៃឹងមព្ចើៃជាងមៃះ ប ុដៃតេៃិទាៃម់ាៃបចចុបបៃនភារតមួលខ្្ូវ
ការដែលអាចរក្សមេើលបាៃជាោធារណមៅម ើយ។ ព្ក្សសួងការងារៃិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈបាៃជូៃ
ែំណឹងជាបៃតបនាា បរ់ីការមបើក្សព្បាក្សឧ់បតថេាជូៃក្សេមក្សរៃិមយាជិត មោយបញ្ា ក្សរ់ីចំៃួៃ ក្សេមក្សរៃិមយាជិត ៃិង
ចំៃួៃមរាងចព្ក្ស ស ព្ោសក្សនុងមសចក្សតីជូៃែំណឹងៃីេយួៗ ប ុដៃតតួមលខទាងំមៃះទ្ំៃងព្តួតោន ខ្ះមៅៃឹង        
តួមលខជាក្សោ់ក្សន់ៃស ព្ោស ក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលបាៃមសនើសំុរយួរការងារជាក្សដ់សតង មោយម តុថាអាច
មាៃការមសនើសំុរយួរក្សិចចសៃាការងារមលើសរីេយួមលើក្សចំមពាះបុគគលិក្សមាន ក្ស ់ឬចំមពាះព្ក្សរេ  ុៃេយួ។     



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  
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ម ើយបាៃមធវើឲ្យប ះពាល់ែល់ការងារបុគគលិក្សក្សនុងវស័ិយមៃះមោយផ្ទា ល់ព្បមាណ ៥០.០០០ 
នាក្ស់2F2។  

បញ្ា ែូចដែលបាៃគូសបញ្ា ក្សខ់ាងមលើ នាឲំ្យមលចម ើងៃូវសំៃួរពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងទំ្នាក្ស់
ទំ្ៃងការងារក្សនុងវស័ិយសនូលទាងំរីរមៃះ រិមសសការរយួរ ឬការដក្សដព្បកិ្សចចសៃាការងារ (I) ៃិង
ការបចចបកិ់្សចចសៃាការងាររបស់ក្សេមក្សរៃិមយាជិត3F

3 (II)។   
 

I. ការរយួរកិ្សចចសៃាការងារ  
មយាងមាព្តា ៧១ នៃចាបស់តីរីការងារ កិ្សចចសៃាការងារព្តូវរយួរមៅក្សនុងក្សរណីែូច

ខាងមព្កាេ៖ 
[…] 
៧១(៣) អ្វតតមាៃនៃក្សេមក្សរៃិមយាជិតក្សនុងក្សរណីមាៃជំងឺដែលមាៃព្គូមរទ្យ្ូ្វការ

បាៃបញ្ា ក្សព់្តឹេព្តូវ។       ងិរមវោអ្វតតមាៃមនាះ ព្តូវបាៃកំ្សណតព់្តឹេព្បាេំយួដខ ប ុដៃតអាច
រៃារ ូតែល់មាៃអ្នក្សជំៃួស។  

៧១(៤) មរលអាក្សខ់ាៃមធវើការមោយម តុមាៃមព្ោះថាន ក្សក់ារងារ ឬមាៃជំងឺក្សនុងវជិាា    
ជីវៈ។   

 
2 ក្សិចចសមាា សៃរ៍វាងទូ្រទ្សសៃជ៍ាតិក្សេពុជា (ទ្ទ្ក្ស) ជាេយួឯក្សឧតតេបណឌិ ត មថាង ខុៃ រែឋេន្រៃតីព្ក្សសួង

មទ្សចរណ៍ ដែលបាៃចាក្ស់្ ាយនងៃទ្ី៣១ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០២០។ សូេមេើល្ងដែរ “វស័ិយមទ្សចរណ៍
ក្សេពុជាក្សនុងែំណាក្សក់ាលវបិតតិនៃជេៃកូឺ្សវែី-១៩” ទ្សសនាវែតីព្បជាជៃ ឆ្ន ទំ្ី២០ មលខ២៣០ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ំ
២០២០ ទ្ំររ័២២-២៣។   

3 សូេមេើល DFDL, Cambodia Legal Update: COVID-19 – Labour Force Restructuring, អ្តថបទ្
ចុះនងៃទ្ី២៦ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្សនុងមគ ទ្ំររ័ https://www.dfdl.com/resources/legal-and-tax-
updates/cambodia-legal-update-covid-19-labour-force-restructuring/ចូលមេើលនងៃទ្ី១៨ ដខឧស
ភា ឆ្ន ២ំ០២០។ សូេមេើល្ងដែរ Jay Kohen and Sochanmalisphoung Vannavuth, Options for 
Employers in Cambodia During the COVID-19 Outbreak មគ ទ្ំររ័ https://www. 
tilleke.com/resources/options-employers-cambodia-during-covid-19-outbreak ចូលមេើលនងៃទ្ី
១៧ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០។     



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 

3 

 

៧១(១០) ព្បធាៃសក្សតិដែលបណាត លឲ្យភាគីណាេយួបំមរញកាតរវកិ្សចចេៃិបាៃក្សនុងរ
យៈមរលេៃិមលើសរីបីដខ។    

៧១(១១) ស ព្ោសជួបការលំបាក្សដ ន្ក្សមសែឋកិ្សចច ឬសមាា រៈធៃៃធ់ៃរ ឬការលំបាក្សជា
រិមសសណាេយួ ដែលនាឲំ្យរយួរសក្សេមភារស ព្ោសេៃិមលើសរីរីរដខ។ ការរយួរ
សក្សេមភារមៃះព្តូវោក្សឲ់្យសថិតមៅមព្កាេការព្តួតរិៃិតយរបស់អ្ធិការការងារ។  
មោយដ ក្សចំមពាះការគណនាអ្តីតភារការងារវញិ អ្តីតភារការងារព្តូវដត ត្ល់ជូៃក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតមៅក្សនុងអំ្ ុងមរលរយួរកិ្សចចសៃា មលើក្សដលងដតមាៃបទ្បបចញតតិ ា្ុយ។ 

ក្ស. ការរយួរកិ្សចចសៃាការងារបណាត លេក្សរីជងឺំ 
មៅក្សនុងចាបស់តីរីការងារ ជំងឺដចក្សមចញជារីរព្បមភ្ទ្គឺជំងឺក្សនុងវជីាា ជីវៈ ៃិងជំងឺ        

ធេមតា។ ចាបស់តីរីការងារ ត្ល់ការការពារខុសោន ចំមពាះជំងឺទាងំរីរព្បមភ្ទ្។ មោយម តុ
្លមៃះ មទ្ើបមាព្តា៧១(៣) ៃិង៧១(៤) នៃចាបស់តីរីការងារ រមំលចក្សរណីទាងំរីរមៃះមៅ
ក្សនុងក្សថាខណឌ រីរម្សងោន ។ តាេៃយ័នៃចាបម់ៃះ ជំងឺធេមតាព្តូវបាៃ អ្ៃុញ្ញ តឲ្យរយួរកិ្សចច
សៃាការងាររយៈមរលព្បាេំយួដខ។ មលើសរយៈមរលមៃះ ការបៃតរយួរ ឬបចចបកិ់្សចចសៃា
ការងារគឺអាព្ស័យមៅមលើៃិមយាជក្សជាអ្នក្សសមព្េច។ ចំមពាះជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈវញិ ចាបស់តីរី
ការងារេៃិបាៃកំ្សណតរ់យៈមរលសព្មាបក់ាររយួរមៃះមទ្ ដែលមៃះអាចព្តូវបាៃបក្សព្ោយថា
ជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈ េៃិអាចយក្សមធវើជាេូលម តុព្សបចាបម់ែើេបបីចចបកិ់្សចចសៃាការងារម ើយ។   
ទាក្សទ់្ងៃឹងព្បាក្សឈ់្នួលវញិ    ក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលអ្វតតមាៃមោយជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈមាៃសិទ្ធិ
ទ្ទួ្លបាៃព្បាក្សឈ់្នួលជាធេមតា ព្បសិៃមបើអ្វតតមាៃមៃះមាៃរយៈមរលេៃិមលើសរីបៃួនងៃ។ 
ប ុដៃតព្បសិៃមបើការខក្សខាៃបំមរញការងារមាៃរយៈមរលមលើសរីបៃួនងៃ ក្សេមក្សរៃិមយាជិតមាៃ
សិទ្ធិទ្ទួ្លបាៃព្បាក្សបំ់ណាចេ់យួរីៃិមយាជក្ស4F

4។ រឯីជំងឺធេមតា ក្សេមក្សរៃិមយាជិតៃឹងេៃិ
ទ្ទួ្លបាៃព្បាក្សឈ់្នួល ឬព្បាក្សបំ់ណាចរី់ៃិមយាជក្សមទ្។  

ចាបស់តីរីការងារឆ្ន ១ំ៩៩៧ រំុបាៃ ត្ល់ៃិយេៃយ័ជាក្សោ់ក្សអំ់្រីអ្វីដែលមៅថាជំងឺ
ក្សនុងវជិាា ជីវៈមទ្ ព្ោៃដ់តបញ្ា ក្សថ់ាជំងឺបណាត លេក្សរីវជិាា ជីវៈទាងំអ្ស់ព្តូវចាតទុ់្ក្សជាមព្ោះ

 
4 ដ  ល ចំមរ ើៃ ៃីតិការងារ មបាះរុេា្ាយឆ្ន ២ំ០០៦ មោយបណាា ោរវទិ្ាោថ ៃរុទ្ធោសៃបណឌិ តយ ទ្ំររ័

២៣០-២៣១។  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  

4 
 

ថាន ក្សក់ារងារ ម ើយមាៃរបបគតិយុតតែូចោន មៅៃឹងមព្ោះថាន ក្សក់ារងារដែរ 5F

5។ មយាងឧបសេពៃ័ធ
នៃចាបស់តីរីរបបសៃតិសុខសងគេឆ្ន ២ំ០១៩ ជំងឺវជិាា ជីវៈសំមៅែល់សភារនៃមរាគសេុោឋ ៃ 
ឬការមក្សើតមរាគដែលពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងការអ្ៃុវតតការងារក្សនុងេុខរបរណាេយួជាកំ្សណត ់ មពាលគឺ
មរាគឬជំងឺដែលមាៃទំ្នាក្សទំ់្ៃងផ្ទា ល់ជាេយួៃឹងក្សតាត នានានៃការងារ មាៃជាអាទ្ិ៍ កំ្សលុង
មរលមធវើការ ក្សដៃ្ងមធវើការងារ រមបៀបមធវើការងារ ោរធាតុឬវតថុធាតុមព្បើព្បាស់ក្សនុង្លិតក្សេម 
បរយិាកាសនៃក្សដៃ្ងមធវើការ ជាមែើេ ដែលអាចមធវើឲ្យមក្សើតមរាគឬជំងឺ មទាះបីក្សនុងកំ្សលុងមរល
ដែលោេជីៃកំ្សរុងបំមរញការងារឬេុខរបរ ឬមព្កាយកំ្សលុងមរលដែលដលងបំមរញការងារ 
ឬេុខរបរទាងំមនាះក្សតី។   

មៅក្សនុងព្ក្សបខណឌ ៃីតិអ្ៃតរជាតិការងារដែលមាៃព្បភ្រមចញរីអ្ងគការរលក្សេមអ្ៃតរ
ជាតិ (ILO) ព្តងចំ់ណុច ១.៣.៩ នៃឧបសេពៃ័ធរបស់អ្ៃុោសៃម៍លខ១៩៤ ដែលដក្សសព្េួល
បចា ីរាយម ម្ ះជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈសព្មាប ់ ឆ្ន ២ំ០១០ ម ើយដែលមៅជាធរមាៃេក្សែល់មរល
មៃះ បាៃកំ្សណតជ់ាជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈ្ងដែរចំមពាះ “ព្បមភ្ទ្មេមរាគដែលេៃិមាៃរាយម ម្ ះ
ក្សនុងបចា ីជំងឺឆ្ងខាងមលើ ប ុដៃតអាចព្តូវបាៃបងាា ញតាេដបបវទិ្ាោន្រសត ឬព្តូវបាៃកំ្សណត់
ព្សបតាេវធីិោន្រសត ឬតាេការអ្ៃុវតតមៅក្សព្េតិជាតិ រវាងការមក្សើតម ើងនៃមេមរាគមនាះ ៃិង
ការបងកជាជំងឺែល់ក្សេមក្សរៃិមយាជិត ក្សនុងមរលដែលោតបំ់មរញការងារវជិាា ជីវៈ”។  

មបើតាេការបក្សព្ោយចំណុច ១.៣.៩ នៃអ្ៃុោសៃម៍លខ ១៩៤ គឺតព្េូវឲ្យមាៃ
ចំណងទាក្សទ់្ងមោយផ្ទា ល់រវាងអ្តថិភារនៃមេមរាគកូ្សរ  ូណា ៃិងការបងកមៅជាជំងឺកូ្សវែី-១៩ 
មៅក្សដៃ្ងមធវើការងារ។ សព្មាបល់ក្សខខណឌ ទី្េយួ មាៃៃយ័ថា ព្តូវមាៃការបងាា ញតាេដបប
វទិ្ាោន្រសតឲ្យម ើញថា មេមរាគដែលបងកជាជំងឺមនាះ គឺជាមេមរាគកូ្សរ  ូណា រឯីលក្សខខណឌ ទី្រីរ
តព្េូវឲ្យបងាា ញថា មេមរាគកូ្សរ  ូណាមៃះបាៃឆ្ងមៅក្សដៃ្ងដែលក្សេមក្សរៃិមយាជិតបំមរញការងារ។  
ែូមចនះ ព្បសិៃមបើអាចបងាា ញថា មេមរាគកូ្សរ  ូណាព្តូវបាៃចេ្ងមៅក្សនុងក្សដៃ្ងបំមរញការងារ
មនាះ ក្សេមក្សរៃិមយាជិតព្តូវទ្ទួ្លបាៃការការពារព្សបតាេអ្ៃុោសៃម៍លខ១៩៤6F

6។    

 
5 មាព្តា ២៤៨ ៃិងបៃតបនាា បន់ៃចាបស់តីរីការងារ។  
6 International Social Security Association, Can COVID-19 be considered an occupational 

disease? អ្តថបទ្ចុះ្ាយនងៃទ្ី០២ ដខមេោ ឆ្ន ២ំ០២០។ សូេមេើលមគ ទ្ំររ័ 
https://ww1.issa.int/news/can-covid-19-be-considered-occupational-disease  



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 

5 

 

មទាះជាយា ងណា ព្បមទ្សជាសមាជិក្សៃីេយួៗេៃិបាៃកំ្សណតប់ចា ីរេួេយួែូចោន  ឬ
កំ្សណតល់ក្សខណវៃិិចឆយ័ែូចោន ម ើយ។ ជាក្សដ់សតង មាៃព្បមទ្សជាមព្ចើៃកំ្សរុងសថិតក្សនុងែំណាក្ស់
កាលជដជក្សរិភាក្សា ៃិងការរិចារណាថាមតើជំងឺកូ្សវែី-១៩ គួរ ឬេៃិគួរព្តូវបាៃទ្ទួ្លោគ ល់
ជាសវ័យព្បវតតិជាជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈ។ ឧទា រណ៍ ព្បមទ្សអីុ្តាលី បារាងំ ៃិងអា ឺេ ងប់ាៃ
ទ្ទួ្លោគ ល់ជំងឺកូ្សវែី-១៩ ជាជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈមោយសវ័យព្បវតតិដតចំមពាះបុគគលិក្សបំមរ ើការងារ
ក្សនុងវស័ិយសុខាភ្បិាល ប ុដៃតេៃិទាៃទ់្ទួ្លោគ ល់មោយសវ័យព្បវតតិចំមពាះបុគគលិក្សម្សងមទ្ៀត 
ដែលងាយព្បឈ្េៃឹងហាៃិភ្យ័នៃការឆ្ងជំងឺកូ្សវែី-១៩ ដែរ ែូចជា មៅតាេមសវាែឹក្សជចាូ ៃ
ោធារណៈ តាេ្ារទំ្មៃើប ការោឋ ៃោងសង ់ព្រេទាងំបុគគលិក្សការយិាល័យ7F

7។  
រោឋ ភ្បិាលបារាងំមព្ោងបមងកើតគណៈក្សេមការជាតិេយួ មែើេបសីព្េួលែល់ការកំ្សណត់

លក្សខណៈវៃិិចឆយ័ ៃិងវធីិោន្រសតរេួ ក្សនុងការទ្ទួ្លោគ ល់ព្បមភ្ទ្ជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈចំមពាះបុគគលិក្ស
ដែលបំមរ ើការងារក្សនុងវស័ិយម្សងមទ្ៀត មព្ៅរីបុគគលិក្សសុខាភ្បិាល។ មៅព្បមទ្សដប ល សកិ្ស 
មព្ៅរីបុគគលិក្សដែលបំមរ ើការងារក្សនុងវស័ិយសុខាភ្បិាល រោឋ ភ្បិាលព្បមទ្សមៃះបាៃបដៃថេការ
ទ្ទួ្លោគ ល់ជំងឺកូ្សវែី-១៩ ជាជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈមោយសវ័យព្បវតតិសព្មាបបុ់គគលិក្សដែលមធវើការ
មៅតាេហាងលក្សេ់ាូបអាហារ ៃិងភាន ក្សក់ារប ូលីស 8F8 មោយសៃមតថារួក្សមគព្បឈ្េៃឹងហាៃិ-
ភ្យ័ខពស់ក្សនុងការឆ្ងជំងឺកូ្សវែី-១៩។     

មៅតំបៃអ់ាសីុ រោឋ ភ្បិាល ុងកុ្សងសៃាមធវើវមិោធៃក្សេមចាបជ់ាតិរបស់ខួ្ៃមែើេបឲី្យ
ព្សបតាេអ្ៃុោសៃម៍លខ ១៩៤ របស់អ្ងគការរលក្សេមអ្ៃតរជាតិ ដតរ ូតែល់មរលមៃះរំុ

 
7 Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Reconnaissance en maladie 

professionnelle des travailleurs atteints du COVID-19 អ្តថបទ្ចុះ្ាយនងៃទ្ី៣០ ដខេងុិនា ឆ្ន ំ
២០២០។ សូេមេើលមគ ទ្ំររ័ https://travail-emploi.gouv. fr/actualites/presse/communiques-
de-presse/article/reconnaissance-en-maladie-professionnelle-des-travailleurs-atteints-du-
covid-19; International Social Security Association, Can COVID-19 be considered an 
occupational disease?  

8 OSH News, Belgium - Recognition of Covid-19 as an occupational disease extended to 
workers in essential services អ្តថបទ្ចុះ្ាយនងៃទ្ី២៣ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០។ សូេមេើលមគ ទ្ររ័ 
https://osha.europa.eu/en/oshnews/be-recognition-covid-19-occupational-diseases-
extended-critical-workers-essential 
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ទាៃម់ ើញមលចជារូបរាងមៅម ើយ។   រឯីព្បមទ្សមា ម សីុ បនាា បរី់ស ជីរបាៃទាេទារ
ឲ្យរោឋ ភ្បិាលទ្ទួ្លោគ ល់ជំងឺមៃះជាជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈ មោយមលើក្សម តុ្លថា ជាការចាបំាច់
បំ្ុតមែើេបឲី្យៃិមយាជក្សទ្ទួ្លខុសព្តូវ ក្សនុងការធានាៃូវសុខមាលភារបុគគលិក្សមៅក្សដៃ្ងមធវើ
ការរបស់ខួ្ៃ រោឋ ភ្បិាលមា ម សីុព្រេទ្ទួ្លោគ ល់ជំងឺកូ្សវែី-១៩ ជាដ ន្ក្សេយួនៃជំងឺក្សនុងវជិាា   
ជីវៈ 9F

9។ ព្បមទ្សក្សេពុជារំុបាៃោក្សប់ចចូ លជំងឺកូ្សវែី-១៩ ក្សនុងបចា ីជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈមទ្ មោយោរ
ការព្គបព់្គងបាៃលាេៃិឲ្យមាៃការរកី្សរាលោលជំងឺមៃះចូលក្សនុងស គេៃ ៍ រិមសសមៅក្សនុង
ក្សដៃ្ងដែលក្សេមក្សរៃិមយាជិតបំមរញការងារ។     

សរុបេក្ស ព្បមទ្សជាមព្ចើៃរំុទាៃប់ាៃទ្ទួ្លោគ ល់មោយសវ័យព្បវតតិ ឬោក្សប់ចចូ ល
ជំងឺកូ្សវែី-១៩ ក្សនុងបចា ីជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈសព្មាបក់្សេមក្សរៃិមយាជិតជាទូ្មៅមៅម ើយ។ មទាះជា
ដបបមៃះ មយើងក្សតស់មាគ ល់ម ើញថា មាៃព្បមទ្សេយួចំៃួៃមទ្ៀត ែូចជាព្បមទ្សអាន្រ វិក្ស
ខាងតបូង ព្បមទ្សកាណាោ ព្បមទ្សអីុ្តាលី 10F10 ព្បមទ្ស    មា ម សីុ បាៃទ្ទួ្លោគ ល់ជំងឺ  
កូ្សវែី-១៩ ជាជំងឺក្សនុងវជិាា ជីវៈ ព្បសិៃមបើមាៃភ្ស័តុតាងតាេដបបវទិ្ាោន្រសតបងាា ញឲ្យម ើញ 
ៃិងមជឿជាក្សថ់ា មាៃចំណងទាក្សទ់្ងមោយផ្ទា ល់រវាងការឆ្ងជំងឺមៃះមៅក្សដៃ្ងបំមរញការងារ
របស់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតរិតដេៃ។   

ខ. ការរយួរកិ្សចចសៃាការងារមោយក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ 
ងវីមបើចាបស់តីរីការងារទ្ទួ្លោគ ល់ក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ ប ុដៃតចាបម់ៃះរំុមាៃ ត្ល់

ៃិយេៃយ័នៃព្បធាៃសក្សតិមទ្ ម ើយមទាះជាព្ក្សេរែឋបបមវណី ត្ល់ៃិយេៃយ័ព្បធាៃសក្សតិ ដត
មៅក្សនុងការអ្ៃុវតតជាក្សដ់សតង ការដសវងរក្សោលែីកា ឬោលព្ក្សេដែលមាៃភារសីុចងាវ ក្សោ់ន
ក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជាគឺជាការលំបាក្ស មព្ពាះការ្សរវ្ាយមសចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការដែល
អាចដសវងរក្សបាៃរំុទាៃទូ់្លំទូ្ោយមៅម ើយ។ ទ្ៃាឹេមៃះ លទ្ធិ (Doctrine) ដែលមក្សើត

 
9 ILO, Malaysian Social Security Organisation confirms Covid-19 is an occupational disease 

eligible for workers’ compensation អ្តថបទ្ចុះ្ាយនងៃទ្ី១៨ ដខមេោ ឆ្ន ២ំ០២០។ សូេមេើលមគ
 ទ្ំររ័ https://www.ilo.org/global/topics/geip/ news/WCMS_741984/lang--en/index.htm 

10 International Social Security Association, Can COVID-19 be considered an occupational 
disease?  
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មចញរីទ្សសៃៈរបស់អ្នក្សចាបក់្សរំុ៏សូវមាៃមព្ចើៃ។ ែូមចនះ មយើងៃឹងសិក្សាក្សរណីមៃះមោយមធវើ
ការមព្បៀបមធៀបជាេយួចាប ់ៃិងយុតតិោន្រសតរបស់បណាត ព្បមទ្សេយួចំៃួៃ។  

១. សញ្ញ ណនៃព្បធាៃសក្សតកិ្សនុងព្ក្សបខណឌ ៃតីិរែឋបបមវណីមព្បៀបមធៀប 

ព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សេពុជាបាៃឲ្យៃិយេៃយ័ព្បធាៃសក្សតិថា ជាព្រឹតតិការណ៍ដែលមក្សើតម ើងមព្ៅ   
ឆៃាៈ េៃិអាចបា ៃោ់ម ៃជាេុៃ ៃិងេៃិអាចជំៃះបាៃ។ ការមលើក្សម ើងរីក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ
មែើេបរីចួ្ុតរីការអ្ៃុវតតកាតរវកិ្សចច ឬការទ្ទួ្លខុសព្តូវគឺជាសិទ្ធិរបស់ភាគីណាេយួនៃកិ្សចច
សៃា ប ុដៃតមៅព្ក្សេៃឹងរិៃិតយមេើលលក្សខខណឌ ៃីេយួៗថាអាចទ្ទួ្លយក្សបាៃ ឬអ្ត ់ ម ើយ
ថាមតើលក្សខខណឌ ទាងំបីែូចបាៃមរៀបរាបខ់ាងមលើបំមរញព្គបម់ ើយឬមៅ។ ជាទូ្មៅ ក្សរណី
ដែលរាបថ់ាជាព្បធាៃសក្សតិមាៃជាអាទ្ិ៍ មព្ោះធេមជាតិ រចាួ យែី ភ្នមំភ្្ើង សន្រងាគ េ ឬជាអំ្មរើ
របស់អាជ្ាធររែឋ ដែលនាឲំ្យការអ្ៃុវតតកាតរវកិ្សចចេៃិអាចព្បព្រឹតតិមៅបាៃតាេការសៃារបស់
គូភាគីនៃកិ្សចចសៃា។  

ព្ក្សេរែឋបបមវណីនៃព្បមទ្សមវៀតណាេ ព្តងម់ាព្តា១៥៦(១) ដចងថា ព្បធាៃសក្សតិគឺជា
ព្រឹតតិការណ៍េយួដែលមក្សើតម ើងជាសតាៃុេត័ ដែលេៃិអាចែឹងជាេុៃបាៃ ម ើយដែលេៃិ
អាចជួសជុល ឬទ្បោ់ក តប់ាៃតាេព្គបេ់មធាបាយដែលមាៃ ៃិងព្សបតាេចាបជ់ាធរ      
មាៃ។   

មយាងមាព្តា១២១៨(១) នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីព្បមទ្សបារាងំ ព្បធាៃសក្សតិគឺជា
ព្រឹតតិការណ៍ដែលមក្សើតម ើង ួសរីការព្គបព់្គងបាៃរបស់កូ្សៃបំណុល ដែលេៃិអាចែឹងបាៃ
មោយម តុ្លសេព្សបមៅមរលចុះកិ្សចចសៃា ម ើយអាៃុភាររបស់វាេៃិអាចទ្បោ់ក ត់
បាៃតាេរយៈេមធាបាយសេព្សបនានា ដែលនាឲំ្យកូ្សៃបំណុលេៃិអាចអ្ៃុវតតកាតរវកិ្សចច
របស់ខួ្ៃបាៃ។   

រឯីចាបរ់បស់ព្បមទ្សជប ុៃ ដែលជាព្បភ្រចេបងនៃព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សេពុជាឆ្ន ំ
២០០៧ េៃិបាៃ ត្ល់ៃិយេៃយ័ ៃិងលក្សខខណឌ អ្វីមៅដែលអាចចាតជ់ាព្បធាៃសក្សតិមទ្។ 
មទាះយា ងមៃះក្សតី មៅព្ក្សេជប ុៃទ្ទួ្លោគ ល់ក្សរណីេយួចំៃួៃថាជាព្បធាៃសក្សតិមៅតាេការ
បក្សព្ោយោម រតីនៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ៃិងោម រតីនៃបទ្បបចញតតិម្សងមទ្ៀតនៃព្ក្សេមៃះ ែូចជា
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វធិាៃពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងការេៃិអាចអ្ៃុវតតបាៃនៃកិ្សចចសៃា ការរចួ្ុតរីការទ្ទួ្លខុសព្តូវកិ្សចច
សៃាជាមែើេ11F

11។    
តាេៃិយេៃយ័ខាងមលើ មយើងសមងកត ៃិងសៃនិោឋ ៃបាៃថា ចាបន់ៃបណាត ព្បមទ្ស

នានាកំ្សណតៃិ់យេៃយ័ ៃិងលក្សខខណឌ នៃព្បធាៃសក្សតិ ឬទ្ទួ្លោគ ល់លក្សខខណឌ ព្បហាក្ស់
ព្បដ លោន  ដែលជារេួគឺព្រឹតតិការណ៍េៃិព្តូវបាៃែឹងេុៃមោយភាគីមៅមរលចុះកិ្សចចសៃា 
ព្រឹតតិការណ៍ ឬម តុការណ៍មនាះរិតជាេៃិអាចទ្បទ់្ល់បាៃ ម ើយវារិតជាបាៃមក្សើតម ើង
មព្ៅរីឆៃាះរបស់គូភាគីដេៃ។  

មៅក្សនុងសំណំុមរឿង Yin Wenmin  តទ្ល់ៃឹង ព្ក្សរេ  ុៃ Sanya Changyuan 
Property Development ព្ក្សរេ  ុៃបាៃចុះកិ្សចចសៃាលក្ស-់ទិ្ញ ា្ះជាេយួមោក្ស Yin មៅ
នងៃទី្១០ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០២។ តាេរយៈកិ្សចចសៃាមៃះ ព្ក្សរេ  ុៃព្តូវព្បគល់ ា្ះជូៃអ្តិងិ
ជៃខួ្ៃយា ងយូរព្តឹេនងៃទី្៣០ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៣។ ជាអ្កុ្សសល ជំងឺោរ (SARS) បាៃ
ា្ុះ រកី្សរាលោលចាបរី់ព្តីមាសទី្េយួឆ្ន ២ំ០០៣ ដែលតព្េូវឲ្យរោឋ ភ្បិាលចិៃចាតវ់ធិាៃការ

រតឹបៃតឹងេៃិឲ្យព្ក្សរេ  ុៃនានាមព្ជើសមរ ើសបុគគលិក្ស េក្សរីខាងមព្ៅទី្ព្ក្សរងដែៃមកាះភាគខាង
តបូងមៃះមទ្។ ែូមចនះ ព្ក្សរេ  ុៃបាៃបចចបក់ារោងសងរ់បស់ខួ្ៃយឺតយា វរយៈមរលព្បាេំយួ
ដខ រីមព្ពាះក្សេមក្សរៃិមយាជិតភាគមព្ចើៃដែលព្តូវបាៃមព្ជើសមរ ើសេក្សមធវើការេុៃមរលរោឋ ភ្បិាល
រតឹបៃតឹង គឺសថិតមៅខាងមព្ៅដែៃមកាះ។ ោោែំបូងនៃទី្ព្ក្សរង Sanya បាៃយល់ម ើញថា 
ការមក្សើតម ើង ៃិងការរកី្សរាលោលនៃជំងឺោរគឺជាក្សរណីដែលគូភាគីេៃិបាៃែឹងជាេុៃ 
ម ើយក្សេ៏ៃិអាចទ្បោ់ក តប់ាៃ។ ែូមចនះ ក្សរណីនៃការយឺតយា វក្សនុងការព្បគល់ ា្ះដែលបាៃ
លក្ស-់ទិ្ញ ជាក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ ដែលបងាា ក្សក់ារអ្ៃុវតតកាតរវកិ្សចចរបស់គូភាគីេយួរយៈមរល
ប ុមណាា ះ12F

12។     

 
11 Baker Mc Kenzie, Force Majeure Under Japanese Law, 19 March 2020; មគ ទ្ំររ័ 

https://www.bakermckenzie. com/en/insight/publications/2020/03/force-majeure-under-
japanese-law ចូលមេើលមៅនងៃទ្ី១៨ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០។ 

12 ជំងឺកូ្សវែី-១៩ ៃិងព្បធាៃសក្សតិ ៖ ការសិក្សាមព្បៀបមធៀបក្សរណីព្បមទ្សចិៃ ៃិងព្បមទ្សបារាងំ ែក្សព្សងម់ចញ
រីមគ ទ្ំររ័ https:// www.dalloz-actualite.fr/dossier/coronavirus-et-force-majeure-comparais
on-entre-chine-et-france#.Xr-H0ttS_IU ចូលមេើលនងៃទ្ី១៦ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០។ 



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 
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ក្សនុងសំណំុមរឿង Wang Ting តទ្ល់ៃឹង ធនាោរក្សសិក្សរចិៃ មោក្ស Wang បាៃមៅ
ខចីលុយរីធនាោរក្សសិក្សរចិៃក្សនុងដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៣ មព្កាយមរលជំងឺោរបាៃ ា្ុះម ើង
បៃតិចក្សនុងព្តីមាសទី្េយួនៃឆ្ន ែំដែល។ កិ្សចចសៃាខចីលុយមៃះបាៃដចងថា មោក្ស Wang 
មាៃកាតរវកិ្សចចព្តូវបងរ់លំស់េក្សធនាោរវញិជាមរៀងរាល់ដខ ប ុដៃតោតេ់ៃិអាចអ្ៃុវតតកាតរវ 
កិ្សចចបងព់្បាក្សម់ទ្ មោយមលើក្សេូលម តុព្បធាៃសក្សតិ។ ោោែំបូងនៃមខតត Guangzhou 
បាៃយល់ម ើញថា ជំងឺោរបាៃមក្សើតម ើងមៅេុៃមរលចុះកិ្សចចសៃា ែូមចនះ លក្សខខណឌ នៃការ
េៃិអាចរាក្សរជាេុៃ េៃិព្តូវបាៃបំមរញមទ្ក្សនុងក្សរណីមៃះ13F

13។    
ក្សនុងការអ្ៃុវតត ព្បសិៃមបើកិ្សចចសៃារបស់គូភាគីបាៃបចចូ លព្បការ ឬលក្សខខណឌ ដែល

មយាងែល់ការហាេឃាតរី់សំណាក្សអ់ាជ្ាធររែឋ ក្សរណីមៃះរំុមចាទ្ជាបញ្ា មទ្ មព្ពាះគូភាគី
បាៃព្រេមព្រៀងបចចូ លជាលក្សខខណឌ ចាស់ ោស់រចួម ើយ។ ដតព្បសិៃវធិាៃការផ្ទា ក្ស ឬរតឹ
បៃតឹងរបស់រាជរោឋ ភ្បិាលេៃិព្តូវបាៃបចចូ លជាក្សរណីព្បធាៃសក្សតិមទ្ ក្សភ៏ាគីដែលរង្លប ះ
ពាល់មៅដតអាចមលើក្សយក្សៃិយេៃយ័ទូ្មៅនៃ ព្បធាៃសក្សតិដែលមាៃដចងមៅក្សនុងចាបេ់ក្ស  
អ្ៃុវតតបាៃដែរ 14F

14ែរាបណាមាៃមសចក្សតីសមព្េចជាក្សោ់ក្សម់ោយអាជ្ាធររែឋឲ្យផ្ទា ក្សជាមណាត ះ 
អាសៃន ែូចជាេណឌ លកំ្សោៃតេៃុសសមរញវយ័ មា សា សា  ជាមែើេ ។  

២. ព្បធាៃសក្សតិក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាបស់តីរីការងារ 
មាព្តាេយួចំៃួៃនៃចាបម់ៃះបាៃទ្ទួ្លោគ ល់ព្បធាៃសក្សតិជាេូលម តុនៃការរយួរ ឬ

បចចបកិ់្សចចសៃាការងារ។ មាព្តា៧១(១០) នៃចាបស់តីរីការងារកំ្សណតរ់យៈមរលការរយួរ
កិ្សចចសៃាការងារមោយក្សរណីព្បធាៃសក្សតិព្តឹេរយៈមរលបីដខប ុមណាា ះ។ មលើសរីរយៈមរល
មៃះ ចាបទំ់្ៃងអ្ៃុញ្ញ តឲ្យៃិមយាជក្សបចចបកិ់្សចចសៃាការងាររបស់បុគគលិក្សបាៃមោយឈ្រ
មលើេូលម តុព្បធាៃសក្សតិែដែលមៃះ។ មាព្តា៨៥ នៃចាបស់តីរីការងារបាៃកំ្សណតជ់ាក្សរណី
ព្បធាៃសក្សតិសព្មាបៃិ់មយាជក្ស រេួមាៃ ក្សរណីនៃការបិទ្ទាវ រស ព្ោសដែលព្តូវបាៃតព្េូវ

 
13 ជំងឺកូ្សវែី-១៩ ៃិងព្បធាៃសក្សតិ ៖ ការសិក្សាមព្បៀបមធៀបក្សរណីព្បមទ្សចិៃ ៃិងព្បមទ្សបារាងំ ។   
14 Ly Tayseng, Covid-19 Pandemic : Force majeure and legal consequences, អ្តថបទ្ចុះ្ាយ

ក្សនុងកាដសត ភ្នមំរញប ុសតិ៍ នងៃទ្ី៣០ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០២០។ អាចចូលមេើលតាេរយៈតំណ https://www.
phnompenhpost.com/opinion/covid-19-pandemic-force-majeure-and-legal-consequences   
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មោយអាជ្ាធរោធារណៈ ៃិងេ ៃតរាយ “ទឹ្ក្សជំៃៃ ់ រចាួ យែី សន្រងាគ េ” ដែលេៃិអាចឲ្យ
បៃតការងារបាៃអ្ស់មរលយា ងយូរ។  

មទាះជាដបបមៃះក្សតី ការបចឈបស់ក្សេមភារស ព្ោសមោយការក្សសយ័ធៃ ឬការជព្េះ
បចា ីតាេ្ូ្វតុោការេៃិព្តូវចាតទុ់្ក្សជាក្សរណីព្បធាៃសក្សតិមទ្។  

ចំមពាះសំៃួរថាមតើជំងឺកូ្សវែី-១៩ អាចចាតជ់ាក្សរណីព្បធាៃសក្សតិដែរ ឬមទ្ មៅក្សនុងព្ក្សប
ខណឌ នៃទំ្នាក្សទំ់្ៃងការងារមនាះ បចចុបបៃនមៃះរំុទាៃម់ាៃមសចក្សតីសមព្េចណាេយួជា្ូ្វការ
មៅម ើយមទ្មៅក្សនុងយុតាត ធិការតុោការក្សេពុជា រេួទាងំតុោការបរមទ្ស្ង។ មទាះយា ង
ណា មយើងអាចៃិយាយជារេួថា ព្បសិៃមបើកិ្សចចសៃាការងារព្តូវបាៃចុះមៅមព្កាយការ ា្ុះ រកី្ស
រាលោលជំងឺកូ្សវែី-១៩ ៃិមយាជក្សេៃិអាចផ្ទត ចកិ់្សចចសៃាការងារមោយយក្សេូលម តុព្បធាៃ
សក្សតិបាៃមទ្ រីមព្ពាះលក្សខខណឌ នៃការេៃិអាចែឹងជាេុៃ េៃិព្តូវបាៃបំមរញមៅក្សនុងក្សរណី
មៃះ។ េយួវញិមទ្ៀត ចំមពាះលក្សខខណឌ អំ្រីព្រឹតតិការណ៍ដែលមក្សើតម ើងមព្ៅឆៃាះរបស់គូភាគី
វញិ វាចាស់ណាស់ថា គូភាគីនៃកិ្សចចសៃាការងាររំុដេៃជាអ្នក្សបមងកើត ឬចងឲ់្យមក្សើតមាៃជំងឺ
ឆ្ងដបបមៃះមនាះមទ្។ ា្ុយមៅវញិ លក្សខខណឌ នៃការេៃិអាចទ្បទ់្ល់បាៃ ដែលជាលក្សខខណឌ
ព្តូវវៃិិចឆយ័មៅមរលអ្ៃុវតតកិ្សចចសៃាការងារមនាះ មទ្ើបជាការលំបាក្សខ្ាងំ។ មបើរិៃិតយមេើល
ក្សរណីជាក្សដ់សតង ជំងឺកូ្សវែី-១៩ េៃិបាៃឆ្ងរកី្សរាលោលចូលស គេៃដ៍ែលនាឲំ្យៃិមយាជក្ស
ៃិងៃិមយាជិតេៃិអាចអ្ៃុវតតកាតរវកិ្សចចព្សបតាេកិ្សចចសៃាការងារបាៃមនាះមទ្។  ការអ្ៃុវតត
តាេវធិាៃអ្នាេយ័ វធិាៃគម្ាតសងគេមៅតាេក្សដៃ្ងមធវើការងារ រេួទាងំការរតឹបៃតឹងការមធវើ
ែំមណើ រចូលក្សនុងព្បមទ្ស គឺជាក្សតាត សតាៃុេត័ដែលបងាា ញថា លក្សខខណឌ ទី្បីនៃព្បធាៃសក្សតិ 
(ការេៃិអាចទ្បទ់្ល់បាៃ) េៃិព្តូវបាៃបំមរញមៅក្សនុងក្សរណីមៃះមទ្។ មោយដ ក្ស ចំមពាះ
ការអាក្សខ់ាៃេយួរយៈមរលមោយការផ្ទា ក្សការបញ្ា ទិ្ញរីបរមទ្ស ឬខវះវតថុធាតុមែើេមែើេបី
គ្ត់្ គងក់ារ្លិត ឬការផ្ទា ក្សសក្សេមភារអាជីវក្សេមមោយការសមព្េចចិតតរីមាច ស់អាជីវក្សេមក្សនុង

អំ្ ុងនៃការរកី្សរាលោលជំងឺ អាចព្តូវបាៃបក្សព្ោយថា ជាការទ្ទួ្លខុសព្តូវក្សនុងកិ្សចចសៃា
រវាងអ្នក្សបញ្ា ទិ្ញ ៃិងៃិមយាជក្ស ខណៈមរលដែលព្រំដែៃពាណិជាក្សេម ការែឹក្សជចាូ ៃ មៅដត
មបើក្សចំ រ ឬការហាេឃាតេ់ៃិឲ្យមធវើែំមណើ ររីព្បមទ្សេយួមៅព្បមទ្សេយួព្តូវបាៃបៃធូរ
បៃថយជាបៃតបនាា ប។់  

ជារេួ ការកាតប់ៃថយ ការផ្ទា ក្ស ឬការបចឈបស់ក្សេមភារអាជីវក្សេមេយួចំៃួៃមៅក្សេពុជា 
(មព្ៅរីការសមព្េចឲ្យផ្ទា ក្សជា្ូ្វការរីរាជរោឋ ភ្បិាល) ទំ្ៃងរិបាក្សទ្ទួ្លបាៃការយល់ព្រេរី



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 
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តុោការដែលរិៃិតយតឹងរុងឹមៅមលើលក្សខ ខណឌ ទាងំបីនៃព្បធាៃសក្សតិ។ ព្សមែៀងោន មៃះ មទាះ
ភាគីនៃកិ្សចចសៃាមលើក្សម ើងរីអ្លទ្ធភារនៃការអ្ៃុវតតកាតរវកិ្សចចមោយេូលម តុសងគេ ឬ
មសែឋកិ្សចច ព្សបតាេមាព្តា៣៩២(១) នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ក្សម៏ៅព្ក្សេៃឹង    រិៃិតយ វាយតនេ្ជា
សតាៃុេត័ ដ ា្ក្សមលើោថ ៃភារជាក្សដ់សតង េៃិខុសរីក្សរណីព្បធាៃសក្សតិដែរ។  

គ. ការរយួរកិ្សចចសៃាការងារបណាត លេក្សរីការលំបាក្សដ្នក្សសមាា រៈឬមសែឋកិ្សចចធៃៃធ់ៃរ 
ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត លនាមរលក្សៃ្ងេក្ស បាៃបក្សព្ោយព្សបៗោន ក្សនុងការអ្ៃុវតត

វាក្សយខណ័ឌ ទី្១១ នៃមាព្តា៧១ នៃចាបស់តីរីការងារថា ការលំបាក្សដ ន្ក្សសមាា រៈ ឬមសែឋកិ្សចច
ធៃៃម់ៃះជាម តុ្លដែលអាចអ្ៃុញ្ញ តឲ្យៃិមយាជក្សរយួរកិ្សចចសៃាការងារ ព្បសិៃមបើៃិមយា- 
ជក្សបំមរញលក្សខខណឌ រីរយា ងែូចខាងមព្កាេ គឺ៖  

- ការរយួរសក្សេមភារមៃះព្តូវោក្សឲ់្យសថិតមៅមព្កាេការព្តួតរិៃិតយរបស់អ្ធិការការងារ 
- ការរយួរការងារមៃះេៃិព្តូវឲ្យមលើសរីរីរដខ    

ជាទូ្មៅ មៅមរលទ្ទួ្លបាៃសំមណើ សំុរយួរកិ្សចចសៃាការងាររីៃិមយាជក្ស អ្ធិការការងារ
ៃឹងចុះមធវើការរិៃិតយមេើលថាមតើស ព្ោស ឬព្ក្សរេ  ុៃដែលបាៃមសនើសំុមនាះរិតជាបាៃជួប
ព្បឈ្េៃឹងបញ្ា ខវះសមាា រៈែូចជាខវះការ គ្ត់្ គងវ់តថុធាតុមែើេ ឬខាតបងៃូ់វព្បាក្សចំ់មណញជា
បៃតបនាា ប ់ឬយា ងណា តាេរយៈការរិៃិតយមេើលរបាយ-ការណ៍សវៃក្សេមរបស់ស ព្ោស ឬ
ព្ក្សរេ  ុៃមនាះជាមែើេ។ ទ្ៃាឹេមនាះ អ្ធិការការងារក្សៃឹ៏ងរិៃិតយមេើល្ងដែរថា មតើចំៃួៃក្សេម
ក្សរៃិមយាជិតដែលៃិមយាជក្សបាៃមសនើសំុរយួរមនាះសេព្សបឬសមាមាព្តដែរ ឬមទ្ មធៀបៃឹង 
្លប ះពាល់ដ ន្ក្សណាេយួ ឬមព្ចើៃ ឬទាងំព្សរងដែលស ព្ោស ឬអាជីវក្សេមបាៃ ៃិងកំ្សរុង
ដតជួបព្បឈ្េ។  

ការសមព្េចរយួរកិ្សចចសៃាការងារក្សេមក្សរៃិមយាជិតមោយរំុជូៃែំណឹងមៅព្ក្សសួងការងារ 
ៃិងរំុទ្ទួ្លបាៃការអ្ៃុញ្ញ តជាេុៃរីអ្ធិការការងារ េៃិព្តូវបាៃចាតទុ់្ក្សជាការរយួរកិ្សចច
សៃាព្សបតាេខឹ្េោរនៃចាបស់តីរីការងារម ើយ។ ជាមោលការណ៍ ការរយួរកិ្សចចសៃា
ការងារដែលទ្ទួ្លបាៃការអ្ៃុញ្ញ តព្តឹេព្តូវរីព្ក្សសួងការងារេៃិតព្េូវឲ្យៃិមយាជក្សមបើក្ស



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  
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ព្បាក្សឈ់្នួលែល់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតសព្មាបរ់យៈមរលដែលព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យរយួរមទ្ មលើក្ស
ដលងដតមាៃបទ្បបចញតតិ ា្ុយដែលតព្េូវែូមចនះ15F

15។  
ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត លធ្ាបប់ាៃមចញមសចក្សតីបងាគ បសីុ់ចងាវ ក្សោ់ន  មោយបងាគ បឲ់្យ

ៃិមយាជក្សមបើក្សព្បាក្សឈ់្នួល១០០% ជូៃក្សេមក្សរៃិមយាជិតមៅក្សនុងក្សរណីដែលៃិមយាជក្សជួប
ព្បឈ្េៃូវវបិតតិមសែឋកិ្សចច ប ុដៃតេៃិបាៃមោររតាេលក្សខខណឌ នៃការរយួរកិ្សចចសៃាដែលមាៃ
ដចងក្សនុងមាព្តា ៧១(១១) នៃចាបស់តីរីការងារ។ មៅក្សនុងសំណំុមរឿងមលខ ២០២/១៦ េុដីរ   អី្
ដភ្រលី (មខេបូឌា) ខូអិ្លធីឌី ៃិមយាជក្សបាៃសមព្េចរយួរកិ្សចចសៃាការងាររបស់បុគគលិក្សខួ្ៃ
ទាងំអ្ស់រយៈមរលរីរដខ មោយោរដតៃិមយាជក្សរំុទ្ទួ្លបាៃការបញ្ា ទិ្ញ ម ើយការរយួរ
មៃះរំុបាៃទ្ទួ្លការអ្ៃុញ្ញ តរីអ្ធិការការងារជាេុៃមទ្។ មៅក្សនុងសំណំុមរឿងមៃះ ក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតបាៃឯក្សភារទ្ទួ្លយក្សព្បាក្សឈ់្នួលចំៃួៃដត ៣៥ ែុោ្ ក្សនុងមាន ក្ស់ៗ សព្មាបរ់យៈ
មរលដែលរយួរកិ្សចចសៃាការងារ។ មទាះបីជាយា ងមៃះក្សតី តាេបណតឹ ងទាេទាររបស់ក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតនាមរលមព្កាយេក្ស ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត លបាៃបងាគ បឲ់្យៃិមយាជក្សបងព់្បាក្ស់
ឈ្នួលមរញ១០០% ជូៃែល់ក្សេមក្សរៃិមយាជិត មបើមទាះបីជាៃិមយាជក្សោម ៃការងារឲ្យក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតមធវើក្សម៏ោយ។ ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត លបាៃអ្ះអាងថា ការសមព្េចរយួរកិ្សចចសៃា
ការងារគឺរំុព្សបតាេលក្សខខណឌ ដែលមាៃដចងក្សនុងចាបស់តីរីការងារព្តងម់ាព្តា៧១(១១)។ 
េា ងវញិមទ្ៀត ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត ល ក្សប៏ាៃសៃនិោឋ ៃដែរថាការព្រេមព្រៀងមៃះ ា្ុយមៅ

 
15 មាព្តា៧២នៃចាបស់តីរីការងារ៖ ការរយួរក្សិចចសៃាការងារនាឲំ្យប ះពាល់ដតកាតរវក្សិចចសំខាៃ់ៗ នៃក្សិចចសៃា

ការងារ មពាលគឺកាតរវក្សិចចដែលក្សេមក្សរៃិមយាជិតព្តូវមធវើការឲ្យៃិមយាជក្ស ៃិងកាតរវក្សិចចដែលៃិមយាជក្សព្តូវ្ត
ល់ព្បាក្សឈ់្នួលែល់ក្សេមក្សរៃិមយាជិត មលើក្សដលងដតមាៃបទ្បបចញតតិ្ាុយដែលក្សំណតឲ់្យៃិមយាជក្ស្តល់ព្បាក្ស់
ឈ្នួលឲ្យក្សេមក្សរៃិមយាជិត។ ពាក្សយថា បទ្បបចញតតិ្ាុយ (ឬបែិបបចញតតិ) មៅក្សនុងចាបស់តីរីការងារគឺមាៃក្សំណត់
មៅក្សនុងមាព្តា១៣ ដែលៃិយាយរីលក្សខណៈជាមសចក្សតីបងាគ បោ់ធារណៈនៃចាបស់តីរីការងារ។ មយាងមាព្តា 
១៣(១)នៃចាបម់ៃះ បទ្បបចញតតិទាងំឡាយនៃចាបស់តីរកីារងារមាៃលក្សខណៈជាមសចក្សតីបងាគ បជ់ាោធា        
រណៈ មវៀរដលងដតមាៃបែិបបចញតិត បញ្ា ក្សច់ាស់។ ែូមចនះ វធិាៃទាងំអ្ស់ដែលមក្សើតម ើងមោយការសមព្េច
ចិតតជាឯក្សមតាភាគីក្សតី មោយក្សិចចសៃា ឬអ្ៃុសញ្ញ ណាេយួក្សតី ដែលេៃិមោររបទ្បបចញតតិទាងំឡាយនៃចាប់
មៃះឬដែលេៃិមោររអ្តថបទ្ទាងំឡាយដែលដណនា ំ អ្ៃុវតតចាបម់ៃះ ព្តូវទុ្ក្សជាមមា ៈ មោយមរញចាប។់  

មោយដ ក្សក្សថាខណឌ ២ នៃមាព្តា១៣ នៃចាបែ់ដែលមៃះ អ្ៃុញ្ញ តឲ្យព្បភ្រឯក្សជៃនៃៃីតិការងារ ែូចជា ក្សិចច
សៃាការងារ អ្ៃុញ្ញ រេួ ឬការសមព្េចជាឯក្សមតាភាគីរបស់ៃិមយាជក្ស ដែល្តល់អ្តថព្បមយាជៃ ៍ ៃិងសិទ្ធិ
ព្បមសើរជាងចាប ់មាៃសុរលភារអ្ៃុវតតមោយេៃិចាតទុ់្ក្សថា្ាុយៃឹងចាប ់ឬព្តូវចាតទុ់្ក្សថាមមា ៈមទ្។  



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 
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ៃឹងមាព្តា១៣ នៃចាបស់តីរីការងារ មព្ពាះមាព្តាមៃះអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមាៃបែិបបចញតតិ ចំមពាះ
ក្សរណីទាងំឡាយដែលដចងការពារ្លព្បមយាជៃល៍ាព្បមសើរជាងចាបដ់តប ុមណាា ះ។ ម តុ
ែូមចនះ ការព្រេមព្រៀងទ្ទួ្លយក្សព្បាក្សឧ់បតថេាដត ៣៥ ែុោ្ ក្សនុងេយួដខ ចាតទុ់្ក្សថា ា្ុយមៅ
ៃឹងចាបស់តីរីការងារ។  

សថិតក្សនុងោថ ៃភារវបិតតិមសែឋកិ្សចច ឬសមាា រៈធៃៃធ់ៃរដែលនាឲំ្យសក្សេមភារស ព្ោស 
ឬអាជីវក្សេមព្តូវបាៃកាតប់ៃថយ ៃិមយាជក្ស ៃិងក្សេមក្សរៃិមយាជិតខ្ះបាៃចរចាដក្សដព្បលក្សខខណឌ
បំមរញការងារ ៃិងព្បាក្សឈ់្នួល មោយេៃិមព្ជើសមរ ើសការរយួរកិ្សចចសៃាការងារ ឬផ្ទា ក្សអាជីវ  
ក្សេម។ ចាបស់តីរីការងារព្តងម់ាព្តា៦៥ ដចងថាកិ្សចចសៃាការងារ គឺជាកិ្សចចសៃាដែលបមងកើត
ឲ្យមាៃទំ្នាក្សទំ់្ៃងដ ន្ក្សការងាររវាងក្សេមក្សរៃិមយាជិតៃិងៃិមយាជក្ស។ កិ្សចចសៃាមៃះព្តូវសថិត
មៅមព្កាេវធិាៃអាជ្ាគតិ ម ើយអាចៃឹងមធវើមៅតាេទ្ព្េងដ់ែលភាគីទាងំសងខាងព្រេមព្រៀង
ោន ។ តាេមាព្តា៣១១នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី កិ្សចចសៃាគឺជាកិ្សរយិាដែលបុគគលរីរនាក្ស ់ ឬមព្ចើៃ
នាក្ស ់ មាៃឆៃាៈព្តូវោន ព្រេបមងកើត ដក្សដព្បឬរលំតៃូ់វកាតរវកិ្សចច។ ែូមចនះ ការដក្សដព្បកិ្សចចសៃា
តាេការព្រេមព្រៀងរវាង    គូភាគី គឺេៃិ ា្ុយមៅៃឹងចាប ់ ជារិមសសមាព្តា១៣ នៃចាប ់   
សតីរីការងារមទ្។  

បញ្ា េយួមទ្ៀតដែលអាចៃឹងមចាទ្ម ើងដែរមនាះគឺថា បនាា បរី់រយៈមរលរីរដខដែល
ចាបស់តីរីការងារបាៃកំ្ស ិតជាលក្សខខណឌ សព្មាបក់ាររយួរកិ្សចចសៃាការងារ មតើៃិមយាជក្សអាច
មសនើសំុបៃតរយួរកិ្សចចសៃាមៃះដងេមទ្ៀតបាៃដែរ ឬ មទ្ ព្បសិៃមបើោថ ៃភារនៃវបិតតិមៅដតបៃត
អូ្សបន្ាយ? មាព្តា៧១(១១) នៃចាបស់តីរីការងារហាក្សម់ាៃភារព្សរិចព្សរិលរវាងថាមតើ
រយៈមរលរីរដខដែលចាបអ់្ៃុញ្ញ ត ជារយៈមរលនៃការរយួរកិ្សចចសៃាេយួ  មលើក្សៗ ឬក្សជ៏ា   
រយៈមរលសរុបនៃការរយួរដែលេៃិព្តូវមលើសរីរដខ។ មាព្តា៦៧(២) នៃចាបស់តីរីការងារ
ដចងថា កិ្សចចសៃាការងារដែលមធវើម ើង មោយមាៃការព្រេមព្រៀងោន  មោយមាៃកំ្សណត់
ងិរមវោរិតព្បាក្សែេៃិអាចមាៃរយៈមរលមលើសរីរីរឆ្ន បំាៃម ើយ។ កិ្សចចសៃាមៃះអាចបៃត
ោជាងមីេតង ឬមព្ចើៃែងបាៃ ែរាបណាការបៃតោរជាងមីមនាះមាៃងិរមវោអ្តិបរមាេៃិមលើស
រីរីរឆ្ន ។ំ មាព្តា៧១(៣) នៃចាបែ់ដែលដចងថា កិ្សចចសៃាការងារព្តូវរយួរមោយេូលម តុ 
អ្វតតមាៃក្សេមក្សរៃិមយាជិតក្សនុងក្សរណីមាៃជំងឺដែលមាៃព្គូមរទ្យ្ូ្វការបាៃបញ្ា ក្សព់្តឹេព្តូវ។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  
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ងិរមវោនៃអ្វតតមាៃមនាះព្តូវបាៃកំ្សណតព់្តឹេព្បាេំយួដខ ប ុដៃតអាចរៃារបាៃរ ូតែល់មាៃ
អ្នក្សជំៃួស។  

មបើរិៃិតយមេើលបទ្បបចញតតិដែលបាៃមលើក្សម ើងខាងមលើ មយើងសមងកតម ើញថាការ
កំ្សណតងិ់រមវោជាក្សោ់ក្សណ់ាេយួ មោយវធិាៃទាងំមនាះអាចៃឹងរៃាមៅមទ្ៀតបាៃលគឹក្ស
ណាមាៃការអ្ៃុញ្ញ ត ដែលព្តូវបាៃកំ្សណតជ់ាក្សោ់ក្សម់ៅក្សនុងវធិាៃទាងំមនាះ។ ព្ក្សរេព្បឹក្សា
អាជ្ាក្សណាត ល16F

16 ហាក្សអ់្ៃុេត័យក្សៃូវការរយួររយៈមរលរីរដខដែលអាចបៃតរយៈមរលរីរដខ
មទ្ៀតបាៃ ែរាបណារយៈមរលនៃការបៃតមនាះមាៃងិរមវោេៃិមលើសរីរីរដខ ម ើយព្តូវ
ទ្ទួ្លបាៃការអ្ៃុញ្ញ តជាេុៃរីអ្ធិការការងារ។ មៅក្សនុងសំណំុមរឿងព្ក្សរេ  ុៃ ជីៃ យី ម គ
មេៃ ព្ក្សរេ  ុៃ មាៃសក្សេមភារចេបងដ ន្ក្សកាតម់ែរសមេ្ៀក្សបំពាក្ស។់ ព្ក្សរេ  ុៃមៃះ មាៃក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតសរុបចំៃួៃ១១៧៤នាក្ស។់ មោយោរជួបបញ្ា មសែឋកិ្សចច មពាលគឺោម ៃការបញ្ា
ទិ្ញសមេ្ៀក្សបំពាក្ស ់ ៃិមយាជក្សបាៃោក្សព់ាក្សយមសនើសំុរយួរកិ្សចចសៃាការងារបុគគលិក្សចំៃួៃរីរដខ 
គឺរីដខវចិឆិកា ែល់ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ប ុដៃតមោយោរោថ ៃភារមៅដតេៃិលាព្បមសើរមនាះ ចាបរី់
ដខេក្សរា រ ូតែល់មរលព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត លមបើក្សសវនាការ (នងៃទី្២១ ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ំ
២០២០) ៃិមយាជក្សបាៃបៃតរយួរកិ្សចចសៃាការងាររបស់ៃិមយាជិត មោយេៃិបាៃមសនើសំុការ
អ្ៃុញ្ញ តជាេុៃរីអ្ធិការការងារ ម ើយការបៃតរយួរមព្កាយរយៈមរលរយួររីរដខែំបូងមនាះមាៃ
ការព្សរះព្សួលោន ជាេយួក្សេមក្សរៃិមយាជិត។ ៃិមយាជិតយល់ព្រេេៃិទ្ទួ្លយក្សព្បាក្សឈ់្នួល 
ៃិងអ្តថព្បមយាជៃម៍្សងៗ រ ូតែល់មរលណាព្ក្សរេ  ុៃមាៃការងារឲ្យបុគគលិក្សមធវើម ើងវញិ។  
មសចក្សតីបងាគ បរ់បស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត លមៅក្សនុងសំណំុមរឿងមៃះ គឺេៃិខុសរីមសចក្សតី
បងាគ បរ់បស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត លមៅក្សនុងសំណំុមរឿងេុៃៗមទ្ រួក្សោតរិ់ៃិតយដតមៅមលើ
លក្សខខណឌ  ថាមតើការសំុរយួរកិ្សចចសៃារីដខេក្សរា មាៃការឯក្សភាររីអ្ធិការកាងារដែរឬមទ្ 
ម ើយថាមតើការរយួរេតងៗមនាះេៃិមលើសរីរយៈមរលរីរដខ ឬយា ងណា។ ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ា   
ក្សណាត លក្សនុងសំណំុមរឿងមៃះ េៃិបាៃរិចារណាថាការរយួរកិ្សចចសៃាការងាររីរដខែំបូងគឺជា
ឧបសគគក្សនុងការមសនើសំុបៃតរយួរកិ្សចចសៃាការងារដងេមទ្ៀតមនាះមទ្។ មទាះបីជាព្ក្សរេព្បឹក្សា
អាជ្ាក្សណាត លេៃិបាៃបញ្ា ក្សច់ាស់ៗក្សម៏ោយ ដតមយើងអាចសៃនិោឋ ៃបាៃថា មបើតាេព្ក្សរេ

 
16 មសចក្សតីបងាគ បរ់បស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត ល មលខ០១១/២០ ជីៃ យី ហាគ មេៃ ចុះនងៃទ្ី១២ ដខេនីា ឆ្ន ំ

២០២០។  



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 

15 

 

ព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត ល ការរយួរកិ្សចចសៃាការងារអាចមាៃរយៈមរលមលើសរីរីរដខ ែរាបណា
ការរយួរេយួមលើក្សៗេៃិមលើសរីរីរដខ។   

រាជរោឋ ភ្បិាលបាៃមចញមសចក្សតីដណនាជំាបៃតបនាា បស់តីរីវធិាៃការបដៃថេសំមៅជួយ 
ែល់វស័ិយឯក្សជៃ ៃិងក្សេមក្សរ ៃិមយាជិតដែលទ្ទួ្លរង្លប ះពាល់ធៃៃធ់ៃររីការ ា្ុះរកី្សរាល
ោលនៃជេៃកូឺ្សវែី-១៩។ ជាក្សដ់សតង មែើេបកំុី្សឲ្យក្សេមក្សរ ៃិមយាជិតដែលមធវើការក្សនុងវស័ិយឯក្សជៃ 
ទ្ទួ្លរង្លប ះពាល់កាៃដ់តធៃៃធ់ៃរ មោយការបាតប់ងចំ់ណូលរីការរយួរកិ្សចចសៃាការងារ 
រាជរោឋ ភ្បិាលបាៃមចញវធិាៃការជាបៃតបនាា បចំ់ៃួៃព្បាជំុំេក្សម ើយ គិតេក្សទ្ល់ៃឹងមរល
មៃះ ដែលក្សនុងមនាះវធិាៃការជំុទី្១ 17F

17 រាជរោឋ ភ្បិាលសមព្េច ត្ល់ព្បាក្សឧ់បតថេាចំៃួៃ២០% រឯី
ៃិមយាជក្សព្តូវ ត្ល់ព្បាក្សឧ់បតថេាចំៃួៃ៤០% នៃព្បាក្សដ់ខមោល ១៩០ ែុោ្ស រែឋអាមេរកិ្ស 
សព្មាបជូ់ៃែល់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលរយួរកិ្សចចសៃាការងារមៅក្សនុងវស័ិយកាតម់ែរ ្លិត
ដសបក្សមជើង ៃិងកាបូប ដែលបណាត លរីខវះវតថុធាតុមែើេ។ មែើេបបីាៃទ្ទួ្លៃូវការឧបតថេាមៃះ 
ក្សេមក្សរៃិមយាជិតព្តូវចូលរេួវគគបណតុ ះបណាត លខី្ៗរីេយួមៅរីរសបាត  ៍ ដែលៃឹងមរៀបចំ
មោយព្ក្សសួងការងារ ៃិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ មៅតាេបណាត មរាងចព្ក្ស ស ព្ោស។ 
ចំមពាះវធិាៃការជំុទី្២18F

18 គឺការបៃតវធិាៃការជំុទី្១ ៃិងការរន្ាតអ្តថព្បមយាជៃែូ៍ចោន មៃះមៅ
ែល់ក្សេមក្សរៃិមយាជិត ដែលបំមរ ើការងារមៅក្សនុងវស័ិយមទ្សចរណ៍ រេួមាៃ សណាឋ ោរ ា្ះ
សំណាក្ស ់ មភាជៃីយោឋ ៃ ៃិងព្ក្សរេ  ុៃភាន ក្សង់ារមទ្សចរណ៍ ដែលបាៃចុះបចា ីជាេយួអ្គគ
នាយក្សោឋ ៃរៃធោរ។  

ជាការក្សតស់មាគ ល់ ការអ្ៃុវតតវធិាៃការជំុទី្១ ៃិងទី្២ ពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងការបណតុ ះបណាត
លវជិាា ជីវៈគឺមាៃការលំបាក្សក្សនុងការអ្ៃុវតត មោយោរដតមាៃការព្រួយបារេាខ្ាងំរីការរកី្សរាល
ោលជំងឺកូ្សវែី-១៩ មៅក្សនុងស គេៃ ៍ ៃិងការព្បកាសបិទ្ជាបមណាត ះអាសៃនៃូវព្គឹះោថ ៃ

 
17 ោររបស់សមេតចអ្គគេហាមសនាបតីមតមជា   ុៃ ដសៃ នាយក្សរែឋេន្រៃតីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ជូៃជៃរេួ

ជាតិសតីរីវធិាៃការរបស់រាជរោឋ ភ្បិាលមែើេបពី្គបព់្គង្លប ះពាល់រីជំងឺរោក្ស្្ូវែមងាើេធៃៃធ់ៃៃ ់ (កូ្សវែី-១៩) 
ៃិងការរយួរភារអ្ៃុមព្ោះរៃធមលើទ្ំៃិញេយួចំៃួៃ មព្កាេក្សេមវធិី “ទ្ំៃិញព្គបេ់ុខ មលើក្សដលងអាវុធ” (EBA) 
នងៃទ្ី២៤ ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០។ សូេមេើល  https://pressocm.gov. kh/archives/63937 

18 មសចក្សតីព្បកាសរត័ម៌ាៃ នងៃទ្ី៣១ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០២០ សតីរីមសចក្សតីដណនារំបស់រាជរោឋ ភ្បិាលក្សេពុជាសតីរីវធិាៃ
ការបដៃថេសំមៅជួយ ែល់វស័ិយឯក្សជៃ ៃិងក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលទ្ទ្ួលរង្លប ះពាល់ធៃៃធ់ៃររីការរកី្សរាល
ោលនៃជំងឺខូវែី-១៩។ សូេមេើល https:// www.cpp.org.kh/details/192984  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  

16 
 

សិក្សាអ្បរ់ ំ ៃិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ មព្កាយការោក្សម់ចញវធិាៃការទាងំរីរជំុខាងមលើមៃះ
រចួ19F

19។ ប ុដៃតវធិាៃការទាងំរីរជំុមៃះ មៅដតមាៃសុរលភារ ជារិមសសមៅមរលក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតដែលព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យរយួរកិ្សចចសៃាការងារ បាៃបំមរញតាេលក្សខខណឌ ចូលរេួ
វគគបណតុ ះ បណាត លជំនាញទ្ៃន់ាមរលណាេយួដែលព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ តមោយព្ក្សសួង។  

មៅនងៃទី្០៧ ដខមេោ ឆ្ន ២ំ០២០ រាជរោឋ ភ្បិាលបាៃព្បកាសោក្សម់ចញវធិាៃការជំុ
ទី្៣ ដែលមាៃសុរលភារចាបរី់នងៃទី្១០ ដខមេោ ឆ្ន ២ំ០២០ សព្មាបរ់យៈមរលបមណាត ះ
អាសៃនរីរដខ20F

20 មោយក្សនុងមនាះ រាជរោឋ ភ្បិាលសមព្េច ត្ល់ព្បាក្សឧ់បតថេាចំៃួៃ៤០ែុោ្ស 
រែឋអាមេរកិ្ស ម ើយកំ្សណតឲ់្យៃិមយាជក្សក្សនុងវស័ិយវាយៃភ្ណឌ កាតម់ែរ ្លិតដសបក្សមជើង ៃិង
្លិត្លមធវើែំមណើ រ ៃិងកាបូប ព្តូវជួយ មចញបដៃថេចំៃួៃ៣០ែុោ្ស រែឋអាមេរកិ្ស។ រាជរ
ោឋ ភ្បិាលក្សប៏ាៃសមព្េចជួយ ្ តល់ព្បាក្សឧ់បតថេាែូចោន មៃះដែរ ជូៃែល់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតក្សនុងវ ិ
ស័យមទ្សចរណ៍ ប ុដៃតេៃិបាៃកំ្សណត ់ ឬតព្េូវឲ្យមាច ស់សណាឋ ោរ ា្ះសំណាក្ស ់ មភាជៃីយ
ោឋ ៃ ៃិងភាន ក្សង់ារមទ្សចរណ៍ ជួយ បងប់ដៃថេមទ្ មពាលគឺអ្ៃុវតតតាេមោលការណ៍សម័ព្គចិតត។ 
មោយដ ក្សលក្សខខណឌ នៃការចូលរេួវគគបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈរយៈមរលខី្ចមន្ាះ រីេយួមៅ
រីរសបាត  ៍ មែើេបទី្ទួ្លបាៃព្បាក្សឧ់បតថេាទាងំមៃះ ព្តូវបាៃែក្សមចញ្ងដែរ។ ទាក្សទ់្ងៃឹង
វធិាៃការជំុទី្៤, ទី្៥ ៃិងទី្៦ 21F

21 គឺជាការបៃតជួយ ្ តល់ព្បាក្សឧ់បតថេាែល់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតចំៃួៃ

 
19 អ្តថបទ្ចុះ្ាយនងៃទ្ី១៤ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០២០ មោយកាដសតភ្នមំរញប ុសតិ៍មព្កាេចំណងមជើងថា៖ ព្ក្សសួងអ្បរ់ ំ

ព្បកាសបិទ្ោោមរៀៃទាងំអ្ស់ជាបមណាត ះអាសៃនមៅរាជធាៃីភ្នមំរញ ៃិងព្ក្សរងមសៀេរាប ចាបរ់ីនងៃមៃះត
មៅមោយោរកូ្សវែី១៩។ សូេមេើល https:// www.postkhmer.com។ មសចក្សតីដណនារំបស់ព្ក្សសួងអ្បរ់ ំ
យុវជៃ ៃិងក្សីឡា មលខ ១៣ អ្យក្ស, សណៃ ចុះនងៃទ្ី១៦ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០២០ សតីរីការចាបម់្តើេវសិសេ
កាលតូច ៃិងការឈ្បស់ព្មាក្សេុៃកាលក្សំណតស់ព្មាបព់្គិះោថ ៃសិក្សាព្គបក់្សព្េតិ ព្គបព់្បមភ្ទ្ ទាងំោ
ធារណៈ ៃិងឯក្សជៃ មៅទូ្ទាងំព្បមទ្ស។ សូេមេើល https://www.bizkhmer.com/articles/75579     

20 មសចក្សតីព្បកាសរត័ម៌ាៃសតីរីមសចក្សតីដណនារំបស់រាជរោឋ ភ្បិាលក្សេពុជាសតីរីវធិាៃការបដៃថេសំមៅជួយ ែល់វស័ិ
យឯក្សជៃ ៃិងក្សេមក្សរ ៃិមយាជិត ដែលទ្ទ្ួលរង្លប ះពាល់ធៃៃធ់ៃររីការរកី្សរាលោលនៃជំងឺកូ្សវែី-១៩ (ជុំទ្ី
៣ នងៃទ្ី០៧ ដខមេោ ឆ្ន ២ំ០២០)។ សូេមេើល https://www.information.gov.kh/detail/422418  

21 មសចក្សតីព្បកាសរត័ម៌ាៃសតីរីមសចក្សតីដណនារំបស់រាជរោឋ ភ្បិាលសតីរីវធិាៃការបដៃថេសំមៅជួយ ែល់វស័ិយ
ឯក្សជៃ ៃិងក្សេមក្សរៃិមយាជិត ដែលទ្ទ្ួលរង្លប ះពាល់ធៃៃធ់ៃរ រីការរកី្សរាលោលនៃជំងឺកូ្សវែី-១៩ ៃិង
វធិាៃការោត រ ៃិងជំរុញក្សំមណើ ៃមសែឋក្សិចចមព្កាយរីវបិតតិនៃជំងឺមៃះ (ជុំទ្ី៤ នងៃទ្ី២៦ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០)
។ សូេមេើល https://www.bizkhmer.com/articles/76304។ មសចក្សតីព្បកាសរត័ម៌ាៃសតីរីមសចក្សតីដណនាំ



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 

17 

 

រីរដខេតងៗ ៃិងបីដខបដៃថេមទ្ៀតរ ូតែល់ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ព្សបតាេលក្សខខណឌ ដែលបាៃ
កំ្សណតម់ៅក្សនុងជំុទី្៣។  

ជាការក្សតស់មាគ ល់ វធិាៃការទាងំព្បាជំុំខាងមលើគឺរេួទាងំការផ្ទា ក្សការបងភ់ាគទាៃ
ធានារា បរ់ងហាៃិភ្យ័ការងារ ៃិងដងទាសុំខភារ (ប.ស.ស.) ក្សនុងអំ្ ុងមរលរយួរកិ្សចចសៃា
ការងាររបស់បុគគលិក្ស ឬផ្ទា ក្សែំមណើ រការអាជីវក្សេម្ង។ េយួវញិមទ្ៀត ការមយាងមៅមាព្តា
៧១(១១) នៃចាបស់តីរីការងារ គឺមាៃៃយ័ថារាជរោឋ ភ្បិាលរំុទាៃច់ាតទុ់្ក្សក្សរណីនៃការរយួរ
កិ្សចចសៃាការងារ ជាក្សរណីព្បធាៃសក្សតិមៅម ើយមទ្។  
មៅព្ក្សបខណឌ ព្ក្សសួង មែើេបអី្ៃុវតតវធិាៃការរបស់រាជរោឋ ភ្បិាល ព្ក្សសួងការងារៃិងបណតុ ះ   
បណាត លវជិាា ជីវៈបាៃមចញមសចក្សតីដណនាមំលខ ០១៤/២០ ក្ស.ប/ស.ណ.ៃ.ខ.ល. ចុះនងៃទី្
២៨ ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ សតីរីការរយួរកិ្សចចសៃាការងារ ការចុះម ម្ ះចូលមរៀៃជំនាញទ្ៃ ់
ៃិងការផ្ទា ក្សបងភ់ាគទាៃ ប.ស.ស. សព្មាបវ់ស័ិយវាយៃភ្ណឌ  កាតម់ែរ ្លិតដសបក្សមជើង 
ៃិង្លិត្លមធវើែំមណើ រៃិងកាបូប ដែលរង្លប ះពាល់រីការខវះវតថុធាតុមែើេមោយោរជេៃឺ
រោក្ស្ូ្វែមងាើេធៃៃធ់ៃរកូ្សវែី-១៩ ៃិងមសចក្សតីដណនាមំលខ០៤៥/២០ ក្ស.ប/ស.ណ.ៃ.ខ.ល.ចុះ
នងៃទី្១៧ ដខមេោ ឆ្ន ២ំ០២០ 22F

22 សតីរីការរយួរកិ្សចចសៃាការងារ ៃិងការផ្ទា ក្សបងភ់ាគទាៃ ប.
ស.ស. សព្មាបម់រាងចព្ក្ស ស ព្ោស ព្គឹះោថ ៃក្សនុងវស័ិយកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍ ដែលរង
្លប ះពាល់ធៃៃធ់ៃរមោយោរកូ្សវែី-១៩។  ព្ក្សសួងការងារបាៃដណនាែំល់មាច ស់មរាងចព្ក្ស
ស ព្ោស ព្គឹះោថ ៃក្សនុងវស័ិយកាតម់ែរ (រេួមាៃមរាងចព្ក្សវាយៃភ្ណឌ  កាតម់ែរ ្លិត
ដសបក្សមជើងៃិង្លិត ្លមធវើែំមណើ រ ៃិងកាបូប) ៃិងវស័ិយមទ្សចរណ៍ ក្សនុងដែៃរាជធាៃី

 

របស់រាជរោឋ ភ្បិាលក្សេពុជាអ្ំរីវធិាៃការបដៃថេ មែើេបបីៃតព្គបព់្គង្លប ះពាល់មលើវស័ិយសំខាៃ់ៗ  នៃមសែឋ
ក្សិចចជាតិ មៅក្សនុងបរកិារណ៍នៃវបិតតិ ៃិងការោត រ ៃិងជំរុញក្សំមណើ ៃមសែឋក្សិចចក្សេពុជា មព្កាយរីវបិតតិនៃជំងឺកូ្សវែី-
១៩ (ជុំទ្ី៥ នងៃទ្ី៣១ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០២០)។ សូេមេើល https://grandnewsasia.com/detail/210046/ 
។ មសចក្សតពី្បកាសរត័ម៌ាៃសតីរីមសចក្សតីដណនារំបស់រាជរោឋ ភ្បិាលក្សេពុជាអ្ំរីវធិាៃការបដៃថេ មែើេបបីៃត
ព្គបព់្គង្លប ះពាល់មលើវស័ិយសំខាៃ់ៗ នៃមសែឋក្សិចចមៅក្សនុង      បរកិារណ៍នៃវបិតតិ ៃិងការោត រ ៃិងជំរុញ
ក្សមំណើ ៃមសែឋក្សិចចក្សេពុជាមព្កាយរីវបិតតិនៃជំងឺកូ្សវែី-១៩ (ជុំទ្ី៦ នងៃទ្ី៣០ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០)។ សូេមេើល 
http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/172195-2020-09-30-08-38-16.html 

22https://www.arbitrationcouncil.org/download/molvt-notification-045-
20/?lang=km&wpdmdl=9290&refresh=5f2 fe1ae 520e01596973486 
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ភ្នមំរញ មខតតមសៀេរាប មខតតព្រះសី ៃុ មខតតដក្សប ៃិងមខតតកំ្សរត (រេួមាៃសណាឋ ោរ ា្ះ
សំណាក្ស ់ មភាជៃីយោឋ ៃ ៃិងភាន ក្សង់ារមទ្សចរណ៍ដែលខវះវតថុធាតុមែើេ ឬោម ៃការបញ្ា ទិ្ញ 
ឬេៃិមាៃទី្្ារនាមំចញ ឬរំុមាៃអ្តិងិជៃមព្បើព្បាស់មសវា ឬមាៃការលំបាក្សជារិមសសណា
េយួ ដែលនាឲំ្យរយួរសក្សេមភារ្លិតក្សេម ឬអាជីវក្សេមជាបមណាត ះអាសៃន ឲ្យោក្សព់ាក្សយមសនើសំុ
រយួរកិ្សចចសៃាការងារមៅព្ក្សសួងការងារ ៃិង    បណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមែើេបទី្ទួ្លបាៃព្បាក្ស់
ឧបតថេាសរុបចំៃួៃ៦០% នៃព្បាក្សដ់ខមោល១៩០ ែុោ្ (សព្មាបវ់ធិាៃការជំុទី្១ ៃិងជំុទី្២) 
ៃិងព្បាក្សឧ់បតថេាចំៃួៃ៤០ ែុោ្រីរាជរោឋ ភ្បិាលសព្មាបក់្សេមក្សរៃិមយាជិតមាន ក្ស់ៗ  (សព្មាបជំុ់
ទី្៣ ៃិងជំុបៃតបនាា ប)់។   

ែូចោន មៃះ ព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍ក្សប៏ាៃមចញមសចក្សតីដណនាមំៅព្បធាៃេៃាីរមទ្សចរណ៍
រាជធាៃី-មខតត តាេរយៈមសចក្សតីដណនា ំ មលខ០១១ សណៃ ចុះនងៃទី្១៧ ដខមេោ ឆ្ន ំ
២០២០ 23F

23 ឲ្យជួយ ្ សរវ្ាយៃិងរៃយល់ែល់របស់មាច ស់អាជីវក្សេមសណាឋ ោរ ា្ះសំណាក្ស ់
មភាជៃីយោឋ ៃ ៃិងទី្ភាន ក្សង់ារមទ្សចរណ៍ក្សនុងទី្តាងំភូ្េោិន្រសត រាជធាៃីភ្នមំរញ មខតត
មសៀេរាប មខតតព្រះសី ៃុ មខតតដក្សប ៃិងមខតតកំ្សរត អំ្រីការអ្ៃុមព្ោះរៃធ ៃិងៃីតិវធីិសំុការ
រយួរកិ្សចចសៃាដែលបាៃដណនា ំមោយព្ក្សសួងការងារ មែើេបទី្ទួ្លបាៃព្បាក្សឧ់បតថេារីរាជរោឋ
ភ្បិាលចំៃួៃ ៤០ែុោ្រ។ បដៃថេមលើមៃះ ព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍ក្សប៏ាៃរេ្កឹ្សែល់មសចក្សតីដណនាំ
របស់រាជរោឋ ភ្បិាលជំុទី្៣ ចុះនងៃទី្០៧ ដខ មេោ ឆ្ន ២ំ០២០ ដែលអ្ៃុញ្ញ តឲ្យរៃាមរល
បងព់្បាក្សបំ់ណាចរ់េ្កឹ្សអ្តីតភារការងារេុៃឆ្ន ២ំ០១៩ ៃិងរៃាការបងព់្បាក្សអ់្តីតភារការ
ងារឆ្ន ២ំ០២០ មៅឆ្ន ២ំ០២១ វញិ។   

 
II. ការបចចបទំ់្នាក្សទំ់្ៃងការងារ    

ការរយួរកិ្សចចសៃាការងារេៃិរារាងំៃិមយាជក្ស បចចបកិ់្សចចសៃាការងារក្សេមក្សរៃិមយា
ជិតក្សនុងអំ្ ុងមរលមៃះមទ្ ព្បសិៃមបើក្សេមក្សរៃិមយាជិតបាៃព្បព្រឹតតកំ្ស ុស ែូចជា ការេៃិ
មោររកាតរវកិ្សចចមោម ះព្តង ់ ៃិងការេៃិរក្សាការសមាៃ តវ់ជិាា ជីវៈឬកំ្ស ុសធៃៃម់្សងមទ្ៀត 24F

24។ 
 

23 https://www.cpp.org.kh/details/198658  
24 មាព្តា៧២(១) នៃចាបស់តីរីការងារដចងថា “...ក្សនុងងិរមវោនៃការរយួរក្សិចចសៃាមៃះ កាតរវក្សិចចែនទ្មទ្ៀតជា

អាទ្ិ៍គឺកាតរវក្សិចចរបស់ៃិមយាជក្សក្សនុងការ្តល់ក្សដៃ្ងោន ក្សម់ៅ ក្សែូ៏ចជាកាតរវក្សិចចរបស់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែល
ព្តូវដតមោម ះព្តង ់ ៃិងរក្សាការសមាៃ តរ់បស់ស  ព្ោសមៅដតបៃតែដែល។ មោយដ ក្សមាព្តា៨៣(ខ) ក្ស៏



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 

19 

 

កិ្សចចសៃាការងាអាចព្តូវបចចបប់ាៃដែរ មៅមរលមាៃការកាតប់ៃថយ សក្សេមភារស ព្ោស25F

25 

ឬមៅមរលដែលស ព្ោសបិទ្ែំមណើ រការ26F

26។ 

ក្ស. ការបចឈបរី់ការងាររេួោន    
ការបៃថយសក្សេមភារស ព្ោស អាចជាេូលម តុមែើេបបីចចបកិ់្សចចសៃាការងារ

បាៃែរាបណាៃិមយាជក្សបាៃដសវងរក្សលទ្ធភារក្សនុងការកាតប់ៃថយៃូវ្លប ះពាល់ជាអ្តិបរ
មាែល់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតជាេុៃ។ មៅក្សនុងក្សរណីនៃ ការបៃថយសក្សេមភារស ព្ោសដែល     
បណាត លេក្សរីបញ្ា មសែឋកិ្សចច ឬការមរៀបចំន ា្ក្សនុងស ព្ោស េមធាបាយ សេព្សបដែល
ៃិមយាជក្សគួរអ្ៃុវតតជាបឋេ េុៃ្ៃែល់ការបចចបកិ់្សចចសៃាការងារបុគគលិក្សគឺការរយួរកិ្សចច
សៃាការងាររបស់រួក្សមគព្សបតាេៃីតិវធីិចាបជ់ាធរមាៃ ការចរចាដក្សដព្បកិ្សចចសៃាការងារ 
មលើក្សដលងដតៃិមយាជក្សមាៃម តុ្លចាស់ោស់ថាដ ន្ក្សណាេយួ ឬមព្ចើៃនៃស ព្ោស
របស់ខួ្ៃព្តូវដតបិទ្ែំមណើ រការមែើេបសីមន្រងាគ ះោថ ៃភារមសែឋកិ្សចច ៃិងការងារមៅក្សនុងស     
ព្ោស។ ការបចចបកិ់្សចចសៃាការងារមៅក្សនុងក្សរណីនៃការកាតប់ៃថយសក្សេមភារស ព្ោស 
ឬការមរៀបចំន ា្ក្សនុង គឺអ្ៃុវតតបាៃចំមពាះដតក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលមាៃ កិ្សចចសៃាមាៃងិរមវោ
េៃិកំ្សណតដ់តប ុមណាា ះ។ ចំមពាះបញ្ា ៃីតិវធីិវញិ មាព្តា៩៥ នៃចាបស់តីរីការងារតព្េូវឲ្យ
ៃិមយាជក្សមរៀបចំលំោបន់ៃការបចឈបក់ារងាររបស់ៃិមយាជិត មោយគិតមៅមលើក្សតាត បីជា
សំខាៃគឺ់គុណសេបតតិវជិាា ជីវៈ អ្តីតភារការងាររបស់ក្សេមក្សរៃិមយាជិត ៃិងបៃាុក្សព្គួោរនៃ
ក្សេមក្សរៃិមយាជិតមនាះ។ មយាងមាព្តា៩៥មៃះ ព្តូវបចឈបេុ់ៃមគគឺក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលមាៃ
សេបទាវជិាា ជីវៈអ្ៃជ់ាងមគ បនាា បេ់ក្សព្តូវបចឈបក់្សេមក្សរ ៃិមយាជិតដែលមាៃអ្តីតភារ
ការងារតិចជាងមគ ៃិងចុងមព្កាយគឺអ្នក្សដែលមាៃបៃាុក្សព្គួោរព្ោលជាង ឬោម ៃបៃាុក្ស ជា

 

បាៃក្សំណតក់្សរណីក្សំ ុសធៃៃេ់យួចំៃួៃែូចជា ការ្ាយអាងក៌្សំបាងំវជិាា ជីវៈ ការគំរាេក្សំដ ង មជរព្បមាង
ៃិមយាជក្ស ឬញុះញងឲ់្យក្សេមក្សរៃិមយាជិតែនទ្មទ្ៀតព្បព្រឹតតក្សំ ុសធៃៃ”់។  

25 សូេមេើលមាព្តា៧៥ នៃចាបស់តីរីការងារ សតីរីការបចឈបរ់ីការងាររេួោន ។  
26 មាព្តា១៨ នៃចាបស់តីរីការងារដចងថា ចំមពាះការបិទ្ស ព្ោស ៃិមយាជក្សក្សព៏្តូវមធវើមសចក្សតីព្បកាសជូៃ

ែំណឹងមៅព្ក្សសួងទ្ទ្ួលបៃាុក្សវស័ិយការងារដែរ ក្សនុងរយៈមរលោបសិបនងៃបនាា បរ់ីនងៃព្បកាសបិទ្ស 
ព្ោសមនាះ។ មាព្តា១៩ នៃចាបែ់ដែលដចងថា ព្បកាស ព្ក្សសួងទ្ទ្ួលបៃាុក្សវស័ិយការងារក្សំណតអ់្ំរីដបប
បទ្ ៃិងៃីតិវធិីនៃការមធវើមសចក្សតីព្បកាសជូៃែំណឹងមបើក្ស ៃិងបិទ្ស ព្ោសតាេក្សរណីៃីេយួៗ។  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  

20 
 

រិមសសក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលមៅលីវ មបើមធៀបជាេយួៃឹងក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលមរៀប  
អាពា ៍រិពា ៍រចួ ៃិងមាៃកូ្សៃមៅក្សនុងបៃាុក្ស។   

ក្សរណីបចឈបក់្សេមក្សររីការងារមោយដ ា្ក្សមលើេូលម តុកាតប់ៃថយសក្សេមភារស 
ព្ោស ធ្ាបព់្តូវបាៃព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត លមចញមសចក្សតីបងាគ បឲ់្យៃិមយាជក្សទ្ទួ្លយក្សក្សេម
ក្សរដែលព្តូវបាៃបចឈបរី់ការងារ ឲ្យចូល មធវើការវញិ។ មៅក្សនុងសំណំុមរឿង HSENT 
Cambodia Co. LTD 27F27 ព្ក្សរេ  ុៃ HS ENT បាៃសមព្េចបចឈបបុ់គគលិក្សចំៃួៃ ១៣១
នាក្ស ់ មព្កាេម តុ្លថា រំុមាៃការបញ្ា ទិ្ញសំមលៀក្សបំពាក្សរី់ព្ក្សរេ  ុៃបញ្ា ទិ្ញបរមទ្ស 
ប ុដៃតេយួដខមព្កាយេក្សព្ោបដ់តព្ក្សរេ  ុៃបាៃព្បកាសមព្ជើសមរ ើសបុគគលិក្សងមី មែើេបជំីៃួស
បុគគលិក្សដែលព្តូវបាៃបចឈបទ់ាងំមនាះ។ បុគគលិក្សចាស់ៗដែលព្តូវបាៃបចឈបរី់ការងារបាៃ
េក្សោក្សព់ាក្សយមសនើសំុចូលមធវើការវញិ ប ុដៃតព្តូវបាៃបែិមសធ រឯីបុគគលិក្សមាន ក្សម់ទ្ៀតដែលព្តូវ
បាៃទ្ទួ្លឲ្យចូលមធវើការ ព្តូវបាៃបចឈបរី់ការងារវញិ បនាា បរី់អ្នក្សព្គបព់្គងបាៃែឹងថាោត់
គឺជាអ្តីតបុគគលិក្សដែលសថិតក្សនុងបចា ីបុគគលិក្សទាងំ១៣១នាក្ស។់ ព្ក្សរេព្បឹក្សា អាជ្ាក្សណាត ល
មៅក្សនុងសំណំុមរឿងមៃះបាៃសៃនិោឋ ៃថា ការអ្ៃុវតតែូមចនះគឺ ា្ុយមៅៃឹងមាព្តា៩៥ នៃចាបស់តី
រីការងារដែលតព្េូវឲ្យៃិមយាជក្ស ត្ល់អាទិ្ភារមៅែល់អ្តីតៃិមយាជិតក្សនុងរយៈមរលរីរឆ្ន  ំ
ៃូវេុខងារព្បមភ្ទ្ែូចោន ក្សនុងស ព្ោស28F

28។  
ក្សនុងែំណាក្សក់ាលនៃវបិតតិដែលបណាត លេក្សរីជំងឺកូ្សវែី-១៩ ព្ក្សសួងការងារៃិងបណតុ ះ

បណាត លវជិាា ជីវៈបាៃមចញមសចក្សតីដណនាេំៃិឲ្យៃិមយាជក្ស មឆ្ៀតយក្សឱ្កាសមៃះបចចបកិ់្សចច

 
27 មសចក្សតីបងាគ បរ់បស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត ល មលខ ១២/០៦ ចុះកាលបរមិចឆទ្ នងៃទ្ី១៥ ដខេនីា ឆ្ន ំ

២០០៦។   
28 ការបចឈបក់ារងារមោយេក្សរីការបៃថយសក្សេមភារនៃព្គឹះោថ ៃ ឬេក្សរីការមរៀបចំន្ាក្សនុង ដែលៃិមយាជក្សមាៃ

បំណងមធវើ ព្តូវព្បតិបតតិតាេៃីតិវធិីែូចតមៅ៖  
[... ជាបឋេព្តូវបចឈបក់ារងារក្សេមក្សរៃិមយាជិតណាដែលមាៃសបបទាវជិាា ជីវៈអ្ៃជ់ាងមគ។ បនាា បេ់ក្សក្សព៏្តូវ

បចឈបក់្សេមក្សរៃិមយាជិត ដែលមាៃអ្តីតភារតិចជាងមគ។ អ្តីតភារមៃះព្តូវតមេ្ើងេយួឆ្ន សំព្មាបក់្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតណាដែលមាៃគូព្សក្សរម ើយៃឹងេយួឆ្ន ដំងេមទ្ៀតក្សនុងកូ្សៃៃីេយួៗមៅក្សនុងបៃាុក្ស។ក្សេមក្សរៃិមយាជិត
ដែលមគព្តូវបចឈបរ់ីការងារមនាះ ព្តូវបាៃរក្សាទុ្ក្សរវាងរីរឆ្ន ៃូំវអាទ្ិភារក្សនុងការទ្ទ្ួលឲ្យមធវើការវញិក្សនុងេុខ
ងារព្បមភ្ទ្ែូចោន ក្សនុងស ព្ោស...]។  



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 
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សៃាការងាររបស់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតម ើយ 29F

29។ ព្បសិៃមបើោថ ៃភារនៃវបិតតិេៃិអាចទ្បទ់្ល់
បាៃដែលនាឲំ្យស ព្ោសព្តូវព្បកាសក្សសយ័ធៃ ឬជព្េះបចា ីតាេ្ូ្វតុោការ ក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតព្តូវបាៃចាបក់ារពារ ជារិមសសចំមពាះព្បាក្សឈ់្នួលដែលៃិមយាជក្សេៃិទាៃប់ាៃ
ទូ្ទាតេ់ក្សឲ្យខួ្ៃ យា ងតិចសព្មាបរ់យៈមរលព្បាេំយួដខ េុៃមរលព្បកាសក្សសយ័ធៃ ឬការ   
ជព្េះបចា ីតាេ្ូ្វតុោការ។ ក្សេមក្សរៃិមយាជិតមាៃឯក្សសិទ្ធិមៅមលើចលៃព្ទ្រយ ៃិងអ្ចលៃ
ព្ទ្រយទាងំអ្ស់មែើេបធីានាការសងព្បាក្សឈ់្នួលរបស់ខួ្ៃដែលៃិមយាជក្សមៅជំពាក្ស់30F30។ ឯក្ស
សិទ្ធិមៃះអ្ៃុវតត្ងដែរមៅមលើឥណមទ្យយរបស់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលព្តូវទ្ទួ្លបាៃ សព្មាប់
ការឈ្បស់ព្មាក្សដែលមាៃព្បាក្ស់ឈ់្នួល ៃិងព្បាក្សបំ់ណាចអ់្តីតភារ ការងារ។ សរុបេក្ស 
ចាបស់តីរីការងារការពារក្សេមក្សរៃិមយាជិតខពស់ជាងមាច ស់បំណុលម្សងមទ្ៀតទាងំអ្ស់ ដែល
អាចមៅបាៃថាជាេហាឯក្សសិទ្ធិរបស់ក្សេមក្សរៃិមយាជិតមៅមរលស ព្ោសព្តូវបាៃព្បកាស
ក្សសយ័ធៃ ឬ ជព្េះបចា ីតាេ្ូ្វតុោការ។ ចាបស់តីរីការងារការពារសិទ្ធិបតឹងទាេទារព្បាក្ស់
ឈ្នួលៃិងអ្តថព្បមយាជៃម៍្សងៗមទ្ៀតដែលៃិមយាជក្សមាៃកាតរវកិ្សចចព្តូវ ត្ល់ជូៃក្សេមក្សរៃិមយា 
ជិតរយៈមរលបីឆ្ន  ំគិតចាបរី់មព្កាយនងៃកំ្សណតដ់ែលក្សេមក្សរៃិមយាជិតព្តូវទ្ទួ្លបាៃសិទ្ធិទាងំ
មនាះ31F

31។  
ពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងដបបបទ្នៃការបចឈបបុ់គគលិក្ស ែូចជារយៈមរលនៃការឲ្យែំណឹងេុៃ 

ព្រេទាងំអ្តថព្បមយាជៃន៍ានា ដែលៃិមយាជក្សព្តូវ ត្ល់ជូៃក្សេមក្សរៃិមយាជិតមាន ក្ស់ៗ  មយើងៃឹង
រិភាក្សាលេាតិក្សនុងចំណុចខាងមព្កាេមៃះមោយដ ា្ក្សតាេព្បមភ្ទ្នៃកិ្សចចសៃាការងាររបស់
ក្សេមក្សរៃិមយាជិតមាន ក្ស់ៗ ។  

 
29 សូេមេើលមសចក្សតីអ្ំពាវនាវរបស់ព្ក្សសួងការងារ ៃិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ចុះនងៃទ្ី០៦ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សតីរីការអ្ៃុវតតការរយួរក្សិចចសៃាការងារសព្មាបវ់ស័ិយវាយៃភ្ណឌ  កាតម់ែរ ្លិតដសបក្សមជើង ៃិង
្លិត្លមធវើែំមណើ រ ៃិងកាបូប ដែលរង្លប ះពាល់រីក្សងវះខាតវតថុធាតុមែើេមោយោរជំងឺរោក្ស្្ូវែមងាើេ
ធៃៃធ់ៃរកូ្សវែី-១៩។ ព្តងច់ំណុចមលខ៤ នៃមសចក្សតីអ្ំពាវនាវសរមសរថា “េៃិ ព្តូវមឆ្ៀតឱ្កាសមៃះទាេទារ ឬ
ដព្បក្ាយការរយួរក្សិចចសៃាការងារមៅជាការបចចបក់្សិចចសៃាការងារ ឬមធវើការផ្្ទស់បតូរព្បមភ្ទ្ក្សិចចសៃា
ការងារ ឬមធវើការបចចបក់្សិចចសៃាការងារ មរ ើសមអ្ើងថាន ក្សែ់ឹក្សនាសំ ជីរម ើយ”។   

30 សូេមេើលមាព្តា១២២ (ងមី) នៃចាបស់តីរីការងារ។ សូេមេើល្ងដែរ ោន្រោត ចារយ ដ  ល ចំមរ ើៃ ៃីតិការងារ 
មបាះរុេា្ាយឆ្ន ២ំ០០៦ មោយបណាា ោរវទិ្ាោថ ៃរុទ្ធោសៃបណឌិ តយ ទ្ំររ័ ២២៣-២២៤។  

31 មាព្តា១២០ (ងមី) នៃចាបស់តីរីការងារ។  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  
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ខ. ការបចឈបរី់ការងារមោយេូលម តុផ្ទា ល់ខ្ួ ៃ  
ចំមពាះកិ្សចចសៃាការងារដែលមាៃកំ្សណតងិ់រមវោ ការបចចបកិ់្សចចសៃាអាចមធវើមៅ

បាៃេុៃមរលកំ្សណតក់្សនុងក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ កំ្ស ុសធៃៃរ់បស់ភាគីណាេយួ ឬមាៃការព្រេ
មព្រៀងរវាងគូភាគី32F

32។ ចំមពាះរយៈមរលនៃការឲ្យែំណឹងេុៃ មាព្តា៨២នៃចាបស់តីរីការងារ
កំ្សណតថ់ា ៃិមយាជក្សេៃិចាបំាចឲ់្យែំណឹងេុៃមទ្ ព្បសិៃមបើេូលម តុនៃការបចឈបម់នាះជា
កំ្ស ុសធៃៃរ់បស់ក្សេមក្សរៃិមយាជិត ឬជាក្សរណីព្បធាៃសក្សតិដែលភាគីមាខ ងេៃិអាចមោររកិ្សចច
សៃារ ូតតមៅបាៃ។ មៅក្សនុងក្សរណីមៃះ ព្បសិៃមបើៃិមយាជក្សផ្ទត ចកិ់្សចចសៃា មព្ៅរី
លក្សខខណឌ ដែលកំ្សណតខ់ាងមលើ ៃិមយាជិតមាៃសិទ្ធិទ្ទួ្លបាៃព្បាក្សដ់ខរ ូតែល់ចបរ់យៈ
មរលនៃកិ្សចចសៃាការងារ ៃិងព្បាក្សបំ់ណាចយ់ា ងតិចព្បាភំាគរយនៃព្បាក្សឈ់្នួលដែលក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិក្សព្តូវទ្ទួ្លបាៃក្សនុងរយៈមរលនៃកិ្សចចសៃា។ ែូមចនះ ៃិមយាជក្សដែលមាៃបំណង     
ផ្ទត ចកិ់្សចចសៃាការងារដែលមាៃកំ្សណតងិ់រមវោេុៃមរលកំ្សណតម់ៅក្សនុងតំណាក្សក់ាលវបិតតិនៃ
ជំងឺកូ្សវែី-១៩ ព្តូវដតបងាា ញថាវបិតតមិៃះបមងកើតបាៃជាព្បធាៃសក្សតិដែលេៃិអាចឲ្យបៃតទំ្នាក្ស់
ទំ្ៃងការងារមៅមទ្ៀតបាៃ ដែលក្សរណីមៃះគឺមាៃភារសមុគោម ញែូចបាៃបងាា ញខាងមលើរចួ
ម ើយ។  

មោយដ ក្ស ចំមពាះក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលបំមរញការងារក្សនុងព្បមភ្ទ្ជាកិ្សចចសៃា
ការងារដែលមាៃងិរមវោេៃិកំ្សណតវ់ញិ រយៈមរលនៃការឲ្យែំណឹងេុៃមាៃដចងក្សនុងមាព្តា
៧៥ នៃចាបស់តីរីការងារ។ តាេមាព្តាមៃះ ងិរមវោនៃការឲ្យែំណឹងេុៃ ព្តូវកំ្សណតជ់ាអ្បប
បរមាែូចតមៅ៖  

• ព្បារីំរនងៃ មបើក្សេមក្សរៃិមយាជិតបាៃមធវើការជាបក់្សនុងស ព្ោសតិចជាងព្បាេំយួដខ  
• ែបព់្បានំងៃ មបើក្សេមក្សរៃិមយាជិតបាៃមធវើការជាបក់្សនុងស ព្ោសរីព្បាេំយួដខរ ូតែល់

រីរឆ្ន  ំ 

 
32 សូេមេើលមាព្តា៧៣ នៃចាបស់តីរីការងារ សតីរីការរោំយក្សិចចសៃាដែលមាៃក្សំណតង់ិរមវោ។ មាព្តា

៤០៧ ៃិង៤០៨ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន ២ំ០០៧ ក្សម៏ាៃដចង្ងដែររីការរោំយក្សិចចសៃាអ្ចញេចញ
មោយោរការបំពាៃក្សិចចសៃាយា ងធៃៃធ់ៃរ។ ចំណុចមៃះ សីុចងាវ ក្សោ់ន ជាេយួសញ្ញ ណនៃក្សំ ុសធៃៃម់ៅ
ក្សនុងមាព្តា៨៣ នៃចាបស់តីរីការងារ។  



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 
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• េយួដខ មបើក្សេមក្សរៃិមយាជិតបាៃមធវើការជាបក់្សនុងស ព្ោសមលើសរីរីរឆ្ន រំ ូតែល់
ព្បាឆំ្ន  ំ 

• រីរដខ មបើក្សេមក្សរៃិមយាជិតបាៃមធវើការជាបក់្សនុងស ព្ោសមលើសរីព្បាឆំ្ន ែំល់ែបឆ់្ន  ំ 
• បីដខ មបើក្សេមក្សរៃិមយាជិតបាៃមធវើការជាបក់្សនុងស ព្ោសមលើសរីែបឆ់្ន  ំ

មទាះជាកិ្សចចសៃាដែលមាៃងិរមវោេៃិកំ្សណត ់ អាចព្តូវបាៃរោំយក្សនុងលក្សខខណឌ
េៃិតឹងរុងឹែូចកិ្សចចសៃាមាៃងិរមវោកំ្សណតក់្សតី ដតៃិមយាជក្សក្សព៏្តូវដតបញ្ា ក្សម់ តុ្លសេ
ព្សប។ មាព្តា៧៤(២) នៃចាបស់តីរីការងារបញ្ា ក្សច់ាស់ថា ោម ៃការបចឈបណ់ាេយួអាច
មធវើមៅបាៃមោយោម ៃម តុ្លសេរេយទាក្សទ់្ងមៅៃឹងសេបទា ឬចរយិានៃក្សេមក្សរៃិមយាជិត 
មយាងមៅមលើភារចាបំាចន់ៃែំមណើ ររបស់ស ព្ោស របស់ព្គឹះោថ ៃ ឬរបស់ព្ក្សរេម ើយ។ 
ែូមចនះ មៅមរលមាៃេូលម តុសេព្សប មព្ៅរីកំ្ស ុសធៃៃ ់ ៃិងព្បធាៃសក្សតិ ៃិមយាជក្សព្តូវ
មោររកាតរវកិ្សចចនៃការឲ្យែំណឹងេុៃ ព្រេទាងំទូ្ទាតព់្បាក្សបំ់ណាចអ់្តីតភារការងារ ៃិង
ព្បាក្សរ់េ្កឹ្សអ្តីតភារការងារ េុៃឆ្ន ២ំ០១៩ ព្បសិៃមបើមាៃ។ មយាងមាព្តា៧៧ នៃចាបស់តីរី
ការងារ ការរោំយកិ្សចចសៃាការងារតាេឆៃាៈនៃៃិមយាជក្សដតឯក្សឯងោម ៃឲ្យែំណឹងេុៃ ឬ
េៃិមោររតាេរយៈមរលនៃការឲ្យែំណឹងេុៃ តព្េូវឲ្យៃិមយាជក្សមចញព្បាក្សទូ់្ទាតែ់ល់ក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតមាៃចំៃួៃមសមើៃឹងព្បាក្សឈ់្នួល 33F

33 ម ើយៃឹងអ្តថព្បមយាជៃព៍្គបព់្បមភ្ទ្ ដែលក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតព្តូវបាៃក្សនុងរយៈមរលឲ្យែំណឹងេុៃ។  

 
33 តាេអ្តថៃយ័នៃចាបស់តីរីការងារ ព្បាក្សឈ់្នួលសំមៅមលើឈ្នួលការងារ ឬឈ្នួលមសវាដែលអាចគិតជាព្បាក្ស់

បាៃ តាេការក្សំណតរ់បស់ចាប ់ ឬតាេការព្រេមព្រៀងដែលៃិមយាជក្សព្តូវមបើក្សឲ្យក្សេមក្សរៃិមយាជិត មែើេបអី្ៃុ
វតតកាតរវក្សិចចរបស់ខ្ួៃដែលមក្សើតមចញរីក្សិចចសៃាការងារជាេយួក្សេមក្សរៃិមយាជិត33។ ព្បាក្សឈ់្នួលមៅក្សនុងៃយ័
មៃះសំមៅែល់ព្បាក្សឈ់្នួលសុទ្ធោធ ឬព្បាក្សឈ់្នួលមោលដែលក្សំណតម់ោយចាបឬ់តាេការព្រេមព្រៀង។ 
មោយដ ក្ស ព្បាក្សឈ់្នួលបនាា បប់ៃសវំញិ មាៃែូចជាព្បាក្សប់ដៃថេមមា ង ក្សនព្េមជើងោរ      បុរវោភ្ៃិងព្បាក្ស់
បំណាច ់ ភាគក្សេមក្សនុងព្បាក្សច់ំមណញ ព្បាក្សដ់ែលមបើក្សជារងាវ ៃ ់ តំនលអ្តថព្បមយាជៃជ៍ាវតថុ វភិាជៃព៍្គួោរ
សព្មាបភ់ាគដែលមលើសរីទ្ឹក្សព្បាក្សព់្តឹេព្តូវតាេចាប ់ វភិាជៃស៍ព្មាបក់ារឈ្បស់ព្មាក្ស ឬបំណាចស់ព្មាប់
ទូ្ទាតក់ារឈ្បស់ព្មាក្ស ចំៃួៃព្បាក្សដ់ែលៃិមយាជក្សព្តូវ្តល់ក្សនុងមរលបាតប់ងស់េតថភាររលក្សេម ៃិងក្សនុង
មរលលំដ មាតុភារ។  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  
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ចំមពាះមោ  ុយជំងឺចិតត មាព្តា៩១(ងមី) អ្ៃុញ្ញ តឲ្យក្សេមក្សរៃិមយាជិតអាចទាេទារ
មោ  ុយជំងឺចិតតដែលមាៃចំៃួៃយា ងតិចមសមើៃឹងព្បាក្សបំ់ណាចអ់្តីតភារការងារដែលក្សេមក្សរ
ៃិមយាជិតព្តូវទ្ទួ្លបាៃក្សនុងអំ្ ុងកិ្សចចសៃាការងារ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ ក្សេមក្សរៃិមយាជិតព្តូវ
បាៃរចួរីកាតរវកិ្សចចដែលព្តូវ ត្ល់ភ្សតុតាងបញ្ា ក្សរី់ការខូតខាតរបស់ខួ្ៃ។     

មយាងមាព្តា៨៩(១)(ងមី)34F

34 នៃចាបស់តីរីការងារ ៃិមយាជក្សព្តូវឲ្យក្សេមក្សរៃិមយាជិត
ដែលកំ្សរុងបំមរ ើការងារៃូវព្បាក្សបំ់ណាចអ់្តីតភារការងារដែលមសមើៃឹងព្បាក្សឈ់្នួល ៃិងព្បាក្ស់
បនាា បប់ៃសចំំៃួៃែបព់្បានំងៃក្សនុងេយួឆ្ន ។ំ មរៀងរាល់ព្បាេំយួដខេតង ៃិមយាជក្សព្តូវទូ្ទាតជូ់ៃក្សេម
ក្សរៃិមយាជិតៃូវព្បាក្សបំ់ណាចអ់្តីតភារការងារមៃះចំៃួៃពាក្ស ់ ក្សណាត ល។  

មយាងព្បកាសមលខ៤៤៣ ព្បក្ស/ខល ចុះនងៃទី្២១ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ របស់ព្ក្សសួង
ការងារៃិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ៃិមយាជក្សនៃវស័ិយមព្ៅរីកាតម់ែរ វាយៃភ្ណឌ  ៃិង្លិត
ដសបក្សមជើង ព្តូវមបើក្សព្បាក្សរ់េ្កឹ្សអ្តីតភារការងារជូៃបុគគលិក្សរយៈមរលែបព់្បានំងៃនៃព្បាក្ស់
បំណាចអ់្តីតភារការងារសរុបមរៀងរាល់េយួឆ្ន េំតង។  

ែូមចនះ សព្មាបវ់ស័ិយម្សងមព្ៅរីវស័ិយកាតដ់ែរ ែូចជាវស័ិយមទ្សចរណ៍ជាមែើេ 
បុគគលិក្សមាន ក្សព់្តូវទ្ទួ្លបាៃ (មព្ៅរីព្បាក្សដ់ខ) ៃូវព្បាក្សបំ់ណាចអ់្តីតភារការងារមសមើែបព់្បាំ
នងៃមធៀបៃឹងព្បាក្សឈ់្នួលៃិងព្បាក្សប់នាា បប់ៃសរំេួៃឹងព្បាក្សរ់េ្កឹ្សអ្តីតភារការងារេុៃឆ្ន ២ំ០១៩ 
ដែលមៅមសសសល់េៃិទាៃម់បើក្សអ្ស់មសមើៃឹងែបព់្បានំងៃបដៃថេមទ្ៀត ដែលសរុបទាងំអ្ស់មសមើ
ៃឹងោបសិបនងៃ ក្សនុងេយួឆ្ន ំ35F35។   

មទាះយា ងមៃះក្សតី ទាងំព្បាក្សបំ់ណាចអ់្តីតភារការងារៃិងព្បាក្សបំ់ណាចរ់េ្កឹ្សអ្តីត
ភារការងារ ព្តូវបាៃរៃារការអ្ៃុវតតសព្មាបឆ់្ន ២ំ០២០មៃះ ែូចបាៃបញ្ា ក្សជូ់ៃខាងមែើេ។ 

 
34 េូលម តុចេបងេយួក្សនុងការមធវើវមិោធៃក្សេមចាបស់តីរីការងារ ព្តងម់ាព្តាពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងព្បាក្សប់ំណាចអ់្តីត

ភារការងារមៃះ គឺមោយោរមាៃមរាងចព្ក្ស ស ព្ោសេយួចំៃួៃេៃិបាៃទូ្ទាតព់្បាក្សប់ំណាចទ់ាងំមៃះ 
មព្កាយមរលមាច ស់អាជីវក្សេមោម ៃលទ្ធភារបៃតអាជីវក្សេមរបស់ខ្ួៃ។ ជាមោលការណ៍ ព្បាក្សប់ំណាចអ់្តីត
ភារការងារគឺសព្មាបទុ់្ក្សទូ្ទាតជូ់ៃក្សេមក្សរៃិមយាជិតមៅមរលបចឈប ់        ក្សិចចសៃាការងារ មព្ៅរីេូល
ម តុក្សំ ុសធៃៃ។់  

35 រមបៀបគណនាព្បាក្សអ់្តីតភារការងារៃិងព្បាក្សប់ំណាចរ់េ្កឹ្សអ្តីតភារការងារ គឺព្តូវបាៃក្សំណតម់ោយមសចក្សតី
ដណនាមំលខ៥៧/១៩ ក្ស.ប/សណៃខល ៃិងមលខ៥៨/១៩ ក្ស.ប./សណៃខល ចុះនងៃទ្ី១០ ដខេងុិនា ឆ្ន ំ
២០១៩ របស់ព្ក្សសួងការងារ ៃិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ។  



ជំងកូឺ្សវែី-១៩ (COVID-19) ៃិងក្សិចចសៃាការងារក្សនុងឧសា ក្សេមកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍មៅក្សេពុជា 

25 

 

មោយដ ក្ស ចំមពាះការបចឈបក់្សេមក្សរៃិមយាជិតវញិ មព្ៅរីអ្តថព្បមយាជៃម៍្សងមទ្ៀតដែល
បាៃកំ្សណតម់ោយបទ្បបចញតតិចាប ់ ៃិង/ឬមោយកិ្សចចព្រេមព្រៀង ក្សេមក្សរៃិមយាជិតដែលព្តូវ
បាៃបចឈបរី់ការងារមៅក្សនុងឆ្ន ២ំ០២០ ព្តូវទ្ទួ្លបាៃព្បាក្សបំ់ណាចរ់េ្កឹ្សអ្តីតភារការងារ
ៃិងព្បាក្សអ់្តីតភារការងារសរុបដតេតងមោយេៃិព្តូវមលើក្សមៅអ្ៃុវតតមៅឆ្ន ២ំ០២១ ែូច
ក្សរណីក្សេមក្សរ ៃិមយាជិតដែលកិ្សចចសៃារបស់រួមគមៅបៃតជាធេមតា ឬព្តូវបាៃរយួរម ើយ36F

36។  
     

មសចក្សតីសៃនោិឋ ៃ 
ឆ្ងតាេការសិក្សាព្ោវព្ជាវអ្តថបទ្ចាប ់ ៃិងការអ្ៃុវតតេយួចំៃួៃ មយើងអាច

សៃនិោឋ ៃថា កិ្សចចសៃាការងារ  ក្សែូ៏ចជាកិ្សចចសៃារិមសសម្សងមទ្ៀតបាៃទ្ទួ្លរងៃូវ្ល
ប ះពាល់ជាមព្ចើៃមោយោរដតវបិតតិដែលបងកម ើងមោយជំងឺកូ្សវែី-១៩។ មៅក្សនុងវស័ិយ
ការងារ ៃិមយាជក្សមាៃលទ្ធភាររយួរកិ្សចចសៃាការងារ អាចបចចបក់ារងារក្សេមក្សរៃិមយាជិត
េយួចំៃួៃព្បសិៃមបើមាៃម តុ្លដែលចាបអ់្ៃុញ្ញ ត ឬ្ៃមៅបិទ្ព្ក្សរេ  ុៃ ឬស 
ព្ោសរបស់ខួ្ៃ ព្បសិៃមបើៃិមយាជក្សេៃិអាចទ្បទ់្ល់ ឬោត រោថ ៃភារអាជីវក្សេមរបស់ខួ្ៃ
ម ើងវញិបាៃ។  

ការរយួរកិ្សចចសៃាការងារ គឺជាដបបបទ្េយួដែលៃិមយាជក្សព្តូវដតមោររតាេមសចក្សតី
ដណនារំបស់ព្ក្សសួង ការងារ ៃិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ព្បសិៃមបើៃិមយាជក្សចងរ់ចួ្ុតរី
ោថ ៃភារដែលខួ្ៃព្តូវមបើក្សព្បាក្សឈ់្នួលទាងំព្សរងជូៃក្សេមក្សរៃិមយាជិតក្សនុងអំ្ ុងមរលវបិតតិ។ 
ការរយួរកិ្សចចសៃាមោយក្សរណីព្បធាៃសក្សតិគឺជាលក្សខខណឌ ្ូ្វចាបេ់យួមទ្ៀត ដែលទំ្ៃង
អ្ៃុញ្ញ តឲ្យៃិមយាជក្សរចួ្ុតរីកាតរវកិ្សចចបងព់្បាក្សឧ់បតថេា ដែលបាៃកំ្សណតម់ោយរាជរោឋ ភ្ ិ 
បាល ៃិងព្ក្សសួងពាក្សរ់ៃ័ធ ប ុដៃតៃិមយាជក្សព្តូវបងាា ញភ្សតុតាងជាសតាៃុេត័ឲ្យមៅព្ក្សេមជឿ
ជាក្សថ់ា ការផ្ទា ក្សសក្សេមភាររបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ឬអាជីវក្សេមរបស់ខួ្ៃគឺរិតជាបណាត លរីក្សរណី
ព្បធាៃសក្សតិ ដែលលក្សខខណឌ ទាងំមៃះេៃិងាយព្សួលបងាា ញ ៃិងមធវើឲ្យមៅព្ក្សេមជឿជាក្សម់នាះ
មទ្ មព្ពាះនាមរលក្សៃ្ងេក្សរាជរោឋ ភ្បិាលរំុដែលបាៃព្បកាសឲ្យបិទ្ ឬផ្ទា ក្សសក្សេមភារ

 
36 មសចក្សតីជូៃែំណឹងរបស់ព្ក្សសួងការងារ ៃិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ចុះនងៃទ្ី០២ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ សតីរី

ការរៃាមរលក្សនុងការមបើក្សរលឹំក្សព្បាក្សប់ំណាចអ់្តីតភារការងារដែលមាៃេុៃឆ្ន ២ំ០១៩ ៃិងព្បាក្សប់ំណាច់
អ្តីភារការងារងមីក្សនុងឆ្ន ២ំ០២០។    



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  
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ការងាររបស់មរាងចព្ក្សកាតម់ែរ វាយៃភ្ណឌ  ្លិត ដសបក្សមជើង ៃិងកាបូប សណាឋ ោរ ៃិង
មភាជៃីយោឋ ៃម ើយ។  

ក្សនុងអំ្ ុងមរលដែលការបក្សព្ោយអំ្រីព្បធាៃសក្សតិមៃះមៅដតជាបញ្ា ចព្េូងចព្មាស
ក្សនុងចំមណាេអ្នក្សចាបម់ៅម ើយ ក្សេមក្សរៃិមយាជិតទាងំឡាយណាដែលរងការបចឈបរី់ការ
ងារ មោយៃិមយាជក្សមយាងមៅមលើក្សរណីព្បធាៃសក្សតិអាចបតឹងជំទាស់មៅៃឹងការសមព្េចដបប
មៃះមែើេបទីាេទារព្បាក្សបំ់ណាច ់ៃិងមោ  ុយជំងឺចិតតម្សងៗ ព្សបតាេចាបស់តីរីការងារ។   

ចំមពាះកិ្សចចសៃារិមសសម្សងមទ្ៀត រេួទាងំកិ្សចចសៃាជួលអ្ចលៃព្ទ្រយក្សនុងវស័ិយ
មទ្សចរណ៍្ង ការមលើក្សម ើងរីក្សរណីព្បធាៃសក្សតិមែើេបរីចួ្ុតរីកាតរវកិ្សចចរបស់កូ្សៃបំណុល 
ក្សជ៏ាមរឿងេៃិងាយព្សួលមនាះដែរ រីមព្ពាះ ជំងឺកូ្សវែី-១៩ គឺជាោថ ៃភារងមីេយួមទ្ៀត ដែល
មាៃលក្សខណៈសមុគោម ញជាងជំងឺរាតតាតេុៃៗ តព្េូវឲ្យមាៃការងឹ្ងដង្ងឲ្យបាៃព្គបព់្ជរង
មព្ជាយរីសំណាក្សអ់្នក្សអ្ៃុវតតចាប។់ ែូមចនះម ើយ ក្សនុងកាលៈមទ្សៈបចចុបបៃនដែលរិភ្រមោក្ស
កំ្សរុងដតជួបព្បឈ្េវបិតតិមសែឋកិ្សចចធៃៃធ់ៃរបណាត លេក្សរីជំងឺកូ្សវែី-១៩ ព្គបភ់ាគីពាក្សរ់ៃ័ធ ក្សែូ៏ច
ជាគូភាគីនៃកិ្សចចសៃាគួរព្បកាៃយ់ក្សមោលការណ៍សព្េបសព្េួលមោយសេធេ ៌។  

ជាចុងមព្កាយ ការោក្សម់ចញនាមរលងមីៗៃូវយៃតការជួយ ែល់វស័ិយឯក្សជៃ រេួមាៃ 
ស ព្ោសធុៃតូច ៃិងេធយេ គឺជាយុទ្ធោន្រសតែល៏ាព្បមសើរ ៃិងព្តឹេព្តូវរីសំណាក្សរ់ាជរោឋ ភ្ិ
បាល មែើេបសីមន្រងាគ ះេូលោឋ ៃអាជីវក្សេម ដែលកំ្សរុងដតជួបវបិតតិមសែឋកិ្សចច ម ើយក្សជ៏ាការស
មន្រងាគ ះការងារបុគគលិក្សរាបដ់សៃនាក្ស ់ រិមសសមៅក្សនុងវស័ិយកាតម់ែរ ៃិងមទ្សចរណ៍ ទាងំ
ការងារ្ូ្វការ ៃិងការងារមព្ៅ្ូ្វការ។ 
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មសរភីារកនងុការបមចចញេត្ិ និងការទទួេខុសព្ត្ូវ 
ព្រហមទណឌ  

មោយមេធាវ ីគង ់សំអុ្ៃ37F

 

១. មសចក្សតីម្ដើេ 
 មសរភីារក្សនុងការបមចចញេត ិ គឺជាសិទ្ធិេៃុសសជាេូលោឋ ៃេយួ ដែលបាៃដចងក្សនុងមសចក្សតី
ព្បកាសជា សក្សលសតីរីសិទ្ធិេៃុសស ម ើយព្តូវបាៃការពារមព្កាេក្សតិកាសញ្ញ អ្ៃតរជាតិសតីរីសិទ្ធិ
រលរែឋ ៃិងសិទ្ធិៃមយាបាយ។ ការមោររសិទ្ធិមសរភីារក្សនុងការបមចចញេតិ គឺមាៃោរៈសំខាៃ ់ េៃិ
ព្តេឹដតសព្មាបក់ារអ្ភ្វិឌឍបគុគលឱ្យបាៃមរញមលញប ុមណាា ះមទ្ ប ុដៃតដងេទាងំសព្មាបស់ងគេេយួ្ង
ដែរ ម ើយជាេូលោឋ ៃព្គឹះសព្មាបព់្គបស់ងគេព្បជាធបិមតយយមសរ ី មែើេបមីឆ្ព ះមៅវឌឍៃភារ ៃិងសុខ
ែេរេយនាក្សនុងសងគេ។ 
 មសរភីារក្សនុងការបមចចញេតិ ជាមោលការណ៍េូលោឋ ៃ មោយោរដតវាជាលក្សខខណឌ ែបំូងមគ 
ដែលេៃិអាចមជៀសបាៃ សព្មាបក់ារមធវើឱ្យសមព្េចបាៃៃូវសិទ្ធិេៃុសសម្សងៗ ជាមព្ចើៃ។ ព្បសិៃមបើ
រែឋេយួ េៃិមោររមសរភីារបមចចញេតិ អាចៃឹងមធវើប ះពាល់ែល់ការអ្ៃុវតតសិទ្ធិេូលោឋ ៃែនទ្មទ្ៀត 
ដែលបុគគលទាងំឡាយព្តូវទ្ទ្ួលបាៃ ែូចជាមសរភីារនៃការជួបព្បជុំ ៃិងការចូលសមាគេជាមែើេ។ 
េយួវញិមទ្ៀត ការមោររសិទ្ធិចូលរេួក្សនុងក្សិចចការោធារណៈ ៃិងសិទ្ធិៃមយាបាយមបាះមឆ្ន ត ក្សម៏ាៃ
ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងោន ្ងដែរ ជាេយួៃឹងការទ្ទ្ួលបាៃមសរភីារនៃការបមចចញេតិ។ 

មៅឆ្ន ១ំ៩៩២ រាជរោឋ ភ្បិាលក្សេពុជាបាៃ្តល់សចាច បៃ័មលើក្សតិកាសញ្ញ អ្ៃតរជាតិសតីរ ី សិទ្ធិ
រលរែឋ ៃិងសិទ្ធិៃមយាបាយ ដែលមៃះមាៃៃយ័ថា ក្សេពុជាព្តូវបាៃជាបក់ាតរវក្សចិចតាេ្្ូវចាបម់ោយ
បទ្បចញតតិទាងំឡាយ នៃក្សតកិាសញ្ញ មៃះ។ មាព្តា៣១ នៃរែឋធេមៃុចញ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃ
ដចងបដៃថេមទ្ៀតឱ្យរែឋទ្ទ្ួលោគ ល់ ៃិងមោររសិទ្ធិេៃុសសទាងំឡាយ ដែលមាៃដចងក្សនុងសៃធិសញ្ញ
សិទ្ធិេៃុសសអ្ៃតរជាតិ។ ម តុែូមចនះ ក្សេពុជា គួរដតយក្សេក្សអ្ៃុវតតឱ្យមាៃព្បសិទ្ធភារៃូវការបក្សព្ោយ 
ៃិងការបំភ្្ ឺមៅមលើបចញតតិទាងំឡាយតាេមាព្តា១៩ នៃក្សតិកាសញ្ញ មៃះែូច មាៃក្សណំតម់ៅក្សនុងមសច
ក្សតីរៃយល់ទូ្មៅមលខ៣៤ របស់គណៈក្សេមការសិទ្ធិេៃុសសរបស់អ្ងគការស ព្បជាជាត។ិ ចាប ់ក្សប៏ាៃ
ធានាការពារ្ងដែរែល់មសរភីារនៃការបមចចញេតិរបស់រលរែឋក្សេពុជាព្គបរូ់ប តាេមាព្តា៤១ នៃរែឋ
ធេមៃុចញក្សេពុជា ដចងថា “ព្បជារលរែឋដខមរ មាៃមសរភីារនៃការបមចចញេតិ មសរភីារខាងោររត័ម៌ាៃ

 
 មោក្សមេធាវ ីគង ់សំអ្ុៃ ជាសមាជិក្សគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  
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ខាងការមបាះរុេព្ ាយ ៃិងមសរភីារនៃការជួបព្បជុ”ំ។ មទាះបីជាយា ងណាក្សម៏ោយ តាេមាព្តា៤១ 
នៃរែឋធេមៃុចញក្សេពុជា ដចងបៃតមទ្ៀតថា “ជៃណាក្សម៏ោយេិៃអាចមឆ្ៀតមព្បើសិទ្ធិមៃះមោយរមំោភ្ នាំ
ឱ្យប ះពាល់ែល់កិ្សតតិយសរបស់អ្នក្សែនទ្ ែល់ទ្ំមៃៀេទ្ម្ាបល់ារបស់សងគេ ែល់សណាដ បធ់ាន បោ់ធារ
ណៈ ៃិង ែល់សៃតិសុខជាតិបាៃម ើយ”។ មៅក្សនុងងៃយ័មៃះ មទាះបីមាៃសិទ្ធិមសរភីារទូ្លំទូ្ោយ
យា ងណាក្សេ៏ៃិអាចខវះការទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុងការអ្ៃុវតតសិទ្ធិមៃះដែរ គឺព្តូវដតមាៃព្រំដែៃក្សណំតេ់ៃិ
ឱ្យប ះពាល់ែល់សិទ្ធិមសរភីារអ្នក្សែនទ្ ៃិងប ះពាល់ែល់ទ្មំៃៀេទ្ម្ាប ់ ព្បនរណីព្រេទាងំសៃតិសុខ
ជាតិ្ងដែរ។ 

 
២. សិទ្ធិក្សនុងការបមចចញេតិ ៃិងការទ្ទ្លួខុសព្តូវព្រ មទ្ណឌ  

២.១. សិទ្ធិក្សនុងការបមចចញេតិ 
របាយការណ៍រីៃិយត័ក្សរទូ្រគេនាគេៃក៍្សេពុជាគតិព្តឹេដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ អ្នក្សមព្បើព្បាស់

ទូ្រស័រាចល័តមាៃចំៃួៃ ២០,៨ោៃនាក្ស ់ដែលមសមើៃងឹ១២០ភាគរយ ជាេយួៃឹងអ្នក្សមព្បើព្បាស់អ្ុីៃធឺ
មណតចល័តមាៃចំៃៃួ១៥,៦ោៃនាក្ស ់ ដែលមសមើៃឹង៩៦,១ភាគរយ។ ចំដណក្សអ្នក្សមព្បើម វសប ុ
ក្សជាង ៨ោៃនាក្ស។់ ក្សនុងមនាះរេួមាៃទាងំ សិសសៃិសសតិ ព្គូ ោន្រោត ចារយ អ្នក្សព្បក្សេខុរបរអាជីវក្សេម 
ក្សសិក្សរ េន្រៃតរីាជការ អ្នក្សមសែឋក្សិចច អ្នក្សៃមយាបាយ អ្នក្សចាប ់ អ្នក្សសិលបៈ អ្នក្សៃិយេតាេោៃក្សឡីា
ព្បោល់ ៃិងព្រះសងឃជាមែើេ្ងដែរ។  

បណាត ញទ្ំនាក្សទ់្ំៃងសងគេម វសប ុក្ស ព្តូវបាៃោធារណៈជៃយក្សមៅមព្បើព្បាស់ជាមព្ចើៃ 
ក្សនុងមោលបំណងែូចជា ការមព្បើមលងក្សេាៃត តាេោៃក្សឡីា ដចក្សចាយរត័ម៌ាៃ ្សរវ្ ាយ ពាណិជា
ក្សេម ចាប ់ ៃមយាបាយ ោសនា ចំមណះែឹងវបបធេ ៌ជាអាទ្ិ៍។ បុគគលខះ្បាៃបមចចញេតិមយាបល់
តាេវធិី Comments សរមសរជាអ្ក្សសរ គំៃូរង្ុក្ស ឬងតវមីែអ្ូ មោយមាៃទាងំការមព្បើព្បាស់ ពាក្សយ
មរចៃន៍ង្ងនូរ សេរេយ ៃិងបុគគលខ្ះមទ្ៀត ក្សម៏ព្បើពាក្សយមរចៃម៍ព្ោតព្ោត ពាក្សយអ្កុ្សសល មជរព្បមាង ។ 
ការមាៃេតិមយាបល់របស់េហាជៃ មោយការសរមសរអ្ក្សសរ គំៃូរ ឬងតវមីែអ្ូ ជាមែើេមនាះ មៅក្សនុង
ទ្ិែឋភារ្្ូវចាប ់គឺអាចទាញបាៃថាជា “សិទ្ធិមសរភីារក្សនុងការមាៃេតិ ៃងិការសដេតងេតិ” ដែល្តល់
ឱ្យមោយចាបអ់្ៃតរជាតិ ៃិងចាបជ់ាត។ិ 

ជាការរិតណាស់ “សិទ្ធិមសរភីារក្សនុងការមាៃេតិ ៃិង ការសដេតងេតិ” គឺជាសិទ្ធិមសរភីារ
េូលោឋ ៃ ម ើយ “សិទ្ធិមសរភីារក្សនុងការមាៃេតិ ៃងិការសដេតងេតិ” មែើរតួនាទ្ីយា ង សំខាៃក់្សនុង
ព្បមទ្ស ដែលកាៃយ់ក្សលទ្ធិព្បជាធិបមតយយ មែើេបធីានាៃូវតម្ាភារ គណមៃយយភារ ៃិងអ្ភ្បិាល
ក្សិចចលា។ ចាស់ណាស់ថា សិទ្ធិមសរភីារេូលោឋ ៃក្សនុងការបមចចញេតិមៃះ ជាសិទ្ធិសំខាៃ ់ ម ើយសិទ្ធិ
មៃះ មាៃដចងមៅក្សនុងមសចក្សតីព្បកាសជាសក្សលសតីរីសិទ្ធេិៃុសសព្តងម់ាព្តា ១៩ ថា៖ 
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េៃុសសព្គបរូ់ប មាៃសិទ្ធិមសរភីារក្សនុ ងការមាៃេតិ ៃិងការសដេតងេតិ ។ សិទ្ធិមៃះ 
រាបប់ចចូ លទាងំមសរភីារក្សនុ ងការព្បកាៃេ់តិ មោយោម ៃការមព្ជៀតដព្ជក្ស ៃិងមសរភីារ ក្សនុ ងការ
ដសវងរក្ស ការទ្ទ្ួល ៃិងការ្សរវ្ាយរត័ម៌ាៃ ៃិងគៃិំតនានាមោយោម ៃព្រំដែៃទឹ្ក្សែី មទាះ
តាេរយៈេមធាបាយសដេតងេតិណាេយួក្សម៏ោយ។ 
មោយដ ក្ស សិទ្ធិមសរភីារក្សនុងការមាៃេតិ ៃងិការសដេតងេតិក្សម៏ាៃដចងមៅក្សនុងក្សតិកាសញ្ញ

សតីរីសិទ្ធិព្បជារលរែឋ ៃងិៃមយាបាយឆ្ន ១ំ៩៦៧ មាព្តា ១៩ ថា ៖ 
១. ជៃព្គបរូ់ប មាៃសិទ្ធិព្បកាៃយ់ក្សេតិមយាបល់ មោយោម ៃការមព្ជៀតដព្ជក្ស ។ 
២. ជៃព្គបរូ់បមាៃសិទ្ធិមសរភីារក្សនុ ងការបមចចញេតិ ។ សិទ្ធិមៃះព្តូវរាបប់ចចូ លទាងំ 

មសរភីារព្ោវព្ជាវ រត័ម៌ាៃ ទ្ទ្ួលៃិង្សរវ្ាយ ៃិងគំៃិតសរវដបបយា ង មោយេិៃគិតព្រំ
ដែៃ មោយផ្ទា ល់មាត ់ សរមសរមបាះរុេព តាេទ្ព្េងសិ់លបៈក្សតី ឬក្សម៏ោយេមធាបាយ
្សរវ្ាយនែមទ្ៀតក្សតី តាេការមព្ជើសមរ ើសរបស់ខ្ួ ៃ ។ 

៣. ការមព្បើព្បាស់សិទ្ធិមៃះ ដែលដចងក្សនុ ងក្សថាខណឌ ២ នៃមាព្តាមៃះ តព្េូវ ឱ្យមាៃ
ក្សរណីយកិ្សចច ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរិមសស ។ ែូមចនះ ការមព្បើព្បាស់សិទ្ធិមៃះ អ្េមាៃការ
រតឹតបិតេយួចំៃៃួ ដែលព្តូវក្សណំតោ់ចខ់ាត មោយចាបៃិ់ង ដែលចាបំាចម់ែើេបី៖ 

(ក្ស) មោររសិទ្ធិ ៃិងកិ្សតតិយសអ្នក្សែនទ្ 
(ខ) ការពារសៃតិសុខជាតិសណាត បធ់ាន បោ់ធារណៈ សុខភារ ៃិងសីលធេោ៌ធារ

ណៈ 
េ ាងវញិមទ្ៀត សិទ្ធិក្សនុងការបមចចញេតិមៃះ េៃិព្តឹេដតចាបអ់្ៃតរជាតិមទ្ សូេបដីតរែឋធេមៃុចញ  

ដែលជាចាបក់្សរូំល នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ក្សប៏ាៃដចងមាព្តាបញ្ា ក្សទ់្ទ្ួលោគ ល់ចាបអ់្ៃតរជាតិ
ក្សនុងចាបរ់ែឋធេមៃុចញ របស់ខ្ួៃព្តងម់ាព្តា ៣១ ែូមចនះថា ៖ 

ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាទ្ទ្លួោគ ល់ ៃិង មោររសិទ្ធិេៃុសសែូចមាៃដចង ក្សនុ ងធេមៃុ
ចញ នៃអ្ងគការស ព្បជាជាតិ មសចក្សតីព្បកាសជាសក្សលសតី រីសិទ្ធិេៃុសស ៃិងក្សតិកាសញ្ញ  
ព្រេទាងំអ្ៃុសញ្ញ ទាងំឡាយទាក្សទ់្ងមៅ ៃឹងសិទ្ធិេៃុសស សិទ្ធិនារ ីៃិងសិទ្ធិកុ្សមារ។ 

ព្បជារលរែឋដខមរមាៃភារមសមើោន ចំមពាះេុខចាប ់មាៃសិទ្ធិមសរភីារ ៃិងក្សរណីកិ្សចចែូច
ោន ទាងំអ្ស់ មោយឥតព្បកាៃរូ់ជោសៃ ៍ រណ៌សេបុរ មភ្ទ្ ភាោ ជមំៃឿ ោសនា 
ៃិនាន ការៃមយាបាយ មែើេក្សំមណើ តឋាៃៈសងគេ ធៃធាៃ ឬោថ ៃភារឯមទ្ៀតម ើយ។ 

ការមព្បើសិទ្ធិមសរភីារផ្ទា ល់ខ្ួ ៃរបស់បុគគលមាន ក្ស់ៗ  េិៃព្តូវឱ្យប ះពាល់ ែល់សិទ្ធិមសរភីារអ្នក្ស
ែនទ្ម ើយ។ 
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ការមព្បើសិទ្ធិមសរភីារមៃះ ព្តូវព្បព្រឹតតតាេលក្សខខណឌ ក្សណំតក់្សនុ ងចាប។់ 

២.២. ការទ្ទ្លួខុសព្តវូព្រ មទ្ណឌ  
នាមរលងមីៗមៃះ ព្បជារលរែឋបាៃមព្បើព្បាស់សិទ្ធិមសរភីារ ក្សនុងការសដេតងេតិមោយការភាៃ់

ព្ចលំ មៅមលើបណាត ញសងគេម វសប ុក្ស បុគគលខ្ះបាៃមព្បើព្បាស់សិទ្ធិមៃះ តាេវធិីសរមសរជាអ្ក្សសរ រូប
គំៃូរ ឬងតវមីែអ្ ូមោយមាៃទាងំការមព្បើព្បាស់ ពាក្សយមរចៃម៍ព្ោតព្ោត ពាក្សយអ្កុ្សសល មជរព្បមាង ។  

ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ នៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មាៃដចងមាព្តាក្សព្េតិសិទ្ធិមសរភីារមៃះែូចជា 
មាព្តា៣០៥ មាព្តា៣០៧ មាព្តា៣១១ មាព្តា៣១២ មាព្តា៤៩៥ មាព្តា៤៩៦ មាព្តា៤៩៧ 
មាព្តា៥០៦ មាព្តា៥២២ ៃងិមាព្តា៥២៣ នៃចាបព់្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ជាអាទ្ិ៍។ បណាត មាព្តាទាងំអ្ស់
មនាះ គឺបចញតតិម ើងក្សនុងមោលបំណងក្សព្េតិសិទ្ធកិ្សនុងការបមចចញេតិ របស់ព្បជារលរែឋ មែើេបធីានាថា
ព្បជារលរែឋ េៃិអាចរមំោភ្បំពាៃសិទ្ធិឯក្សជៃ ព្បនរណីលា សណាដ បធ់ាន បោ់ធារណៈ ឬសៃតិសុខ
សងគេ មោយការមសរមសរជាអ្ក្សសរ គំៃូរ ឬងតវមីែអ្ណូាេយួ ឬមព្បើព្បាស់វធិីម្សងៗមទ្ៀតមនាះម ើយ 
ព្បសិៃមបើបុគគលណាមាន ក្ស ់ បាៃរមំោភ្បំពាៃ មៅតាេោម រតមីាព្តាចាបទ់ាងំមនាះគ ឺ បុគគលមនាះ
ព្បឈ្េ ក្សនុងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ចំមពាះអ្ំមរើរបស់ខ្ួៃតាេចាបក់្សណំត។់  

ក្សនុងក្សរណីដែលការបមចចញេតិណា ប ះពាល់ែល់ការពារសៃតិសុខជាតិ ឬសណាត បធ់ាន បោ់
ធារណៈ ឬសីលធេ ៌ឬសុខមាលភារោធារណៈ ឬមសចក្សតីនង្ងនូរ ក្សតិតិយស ៃិងបងកឱ្យការញុះញងន់ាំ
ឱ្យមរ ើសមអ្ើង ឬ ិងា ចំមពាះបុគគលណាមាន ក្ស ់បុគគលមនាះអាចទ្ទ្ួលមទាសតាេចាបដ់ែលបាៃក្សណំត់
ែូចមាៃដចងខាងមព្កាេ៖ 

មាព្តា ៣០៥៖ បទ្បរហិារមក្សរ តិ៍ជាោធារណៈ 
ព្ោបក់ារអ្ះអាងបំម្្ើសឬការទ្ំោក្សក់្សំ ុសមោយអ្សុទ្ធចិតតមលើអ្ំមរើណាេយួ ដែលនាឱំ្យ
ប ះពាល់ែល់ កិ្សតតិយស ឬ កិ្សតតិសរានៃបុគគល ឬនៃោថ បៃ័ គឺជាការបរហិាមក្សរ តិ៍។ 
ព្តូវរិៃយ័ជាព្បាក្សរី់ ១០០.០០០ (េយួដសៃ) មរៀល មៅ ១០.០០០.០០០ (ែប)់ ោៃ
មរៀល បទ្ បរហិាមក្សរ តិ៍ដែលព្បព្រឹតតិតាេេមធាបាយណាេយួែូចតមៅ៖ 

១.តាេសេតីមទាះព្បមភ្ទ្ណាក្សម៏ោយ ដែលបមចចញមៅទី្ោធារណៈ ឬមៅក្សនុ ង
ោលព្បជុោំធារណៈ។ 
២.តាេលិខិត ឬគៃូំរ មទាះជាព្បមភ្ទ្ណាក្សម៏ោយ ដែល្សរវ្ាយមៅក្សនុ ងចំមណាេ 
ោធារណជៃ ឬ ោក្សត់ាងំឱ្យោធារណៈជៃមេើល។ 
៣.តាេព្គបេ់មធាបាយទូ្រគេនាគេៃម៍ោតទ្សសៃស៍ព្មាបោ់ធារណជៃ។ 
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ឧទា រណ៍ បគុគល ក្ស បាៃៃិយាយអ្ះអាងព្បាបអ់្នក្សែនទ្ថា បុគគល ខ ជាជៃឆមបាក្សមោយោម ៃ
ភ្សតុតាង។ 

មាព្តា ៣០៧៖ បទ្មជរព្បមាងជាោធារណៈ 
ព្គបព់ាក្សយព្បមាង ព្គបព់ាក្សយមេើលងាយ ឬព្គបព់ាក្សយព្ទ្មោះ ដែលោម ៃការ ោក្សក់្សំ ុសមៅ 
មលើអ្ំមរើណា េយួជាការមជរព្បមាងព្តូវរិៃយ័ជាព្បាក្សរី់ ១០០.០០០ (េយួដសៃ) មរៀលមៅ 
១០.០០០.០០០ (ែបោ់ៃ) មរៀលបទ្មជរព្បមាង ដែល ព្បព្រឹតតម ើងតាេេមធាបាយ ណា
េយួែូចតមៅ៖ 

១.តាេពាក្សយសំែី មទាះជាព្បមភ្ទ្ណាក្សម៏ោយដែលបមចចញមៅទី្ោធារណៈ ឬមៅ
ក្សនុ ងមរល ព្បជុោំធារណៈ។ 
២.តាេលិខិត ឬគៃូំរ មទាះជាព្បមភ្ទ្ណាក្សម៏ោយ ដែល្សរវ្ាយមៅក្សនុ ងចំមណាេ
ោធារណជៃ ឬោក្សត់ាងំឱ្យោធារណជៃមេើល។ 
៣.តាេព្គបេ់មធាបាយទូ្រគេមនាគេៃម៍ោតទ្សសៃស៍ព្មាបោ់ធារណជៃ។  

ឧទា រណ៍ បុគគល ក្ស បាៃមព្បើពាក្សយអ្សុរសតាេ្្ូវោធារណៈមលើបុគគល ខ ែូចជាពាក្សយ 
អាេៃុសសសំរាេ។ 
មាព្តា ៤៩៥. បទ្ញុះញងឲ់្យព្បព្រឹតតបទ្ឧព្ក្សិែឋ ជាអាទ្ិ៍ 
អ្ំមរើញុះញងម់ោយផ្ទា ល់ឲ្យព្បព្រឹតតបទ្ឧព្កិ្សែឋ ឬព្បព្រឹតតអ្មំរើបងកឲ្យមាៃភារវកឹ្សវរធៃៃធ់ៃរែល់
សៃតិសុខសងគេ តាេេមធាណាេយួ ក្សនុ ងចំមណាេេមធាបាយដែលមាៃដចងក្សនុ ងមាព្តា 
៤៩៤ (លក្សខខណឌ អ្តថិភារនៃការញុះញង)់ នៃព្ក្សេមៃះ ព្តូវ្តនាា មទាសោក្សរ់ៃធនាោររី ៦ 
(ព្បាេំយួ) ដខ មៅ ២ (រីរ) ឆ្ន  ំៃិងរិៃយ័ជាព្បាក្សរី់ ១ ០០០ ០០០ (េយួោៃ) មរៀលមៅ 
៤ ០០០ ០០០ (បៃួោៃ) មរៀល ព្បសិៃមបើការញុះញងម់ៃះោម ៃព្បសិទ្ធភារមទ្។ 
ឧទា រណ៍ បុគគល ក្ស ចាក្សរុ់ក្ស ឬអ្ុចអាលឱ្យបុគគល ខ យក្សកាបំិតចាក្សម់ៅបគុគល គ មោយ
ខ្ួៃអ្ះអាងថាជួយ មចញព្បាក្សស់ងសំណងការខូតខាត។ 
មាព្តា ៤៩៦. បទ្ញុះញងឲ់្យមាៃការមរ ើសមអ្ើង 
អ្ំមរើញុះញងម់ោយផ្ទា ល់តាេបមធាបាយណាេយួ ដែលមាៃដចងក្សនុ ងមាព្តា ៤៩៤ 
(លក្សខខណឌ អ្តថិភារនៃការញុះញង)់ នៃព្ក្សេមៃះ ឲ្យព្បព្រឹតតការមរ ើសមអ្ើង ការគុំក្សួៃ ឬ ឹងា 
ចំមពាះបុគគលណាមាន ក្ស ់ឬព្ក្សរេណាេយួ មោយេូលម តុបគុគលមៃះជាសមាជិក្ស ឬេិៃដេៃជា
សមាជិក្សនៃជាតិរិៃាុ  ព្ក្សរេជាតិ រូជោសៃ ៍ ឬនៃោសនាណាេយួជាក្សណំតម់នាះ ព្តូវ្តនាា
មទាសោក្សរ់ៃធនាោររី ១ (េយួ) ឆ្ន  ំមៅ ៣ (បី) ឆ្ន  ំ ៃិងរិៃយ័ជាព្បាក្សរី់ ២ ០០០ ០០០ 
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(រីរោៃ) មរៀលមៅ ៦ ០០០ ០០០ (ព្បាេំយួោៃ) មរៀល ព្បសិៃមបើការញុះញងម់ៃះោម ៃ
ព្បសិទ្ធភារមទ្។ 
ឧទា រណ៍ បគុគល ក្ស បាៃចាក្សរុ់ក្ស ឬអ្ុចអាលឱ្យអ្នក្សភ្ូេរិបស់ខ្ួៃ មរ ើសមអ្ើងចំមពាះអ្នក្សភ្ូេិ
ែនទ្ដែលមធវើែំមណើ រេក្សកាៃភ់្ូេខិ្ួៃ។ 
មសចក្សតីអ្តាថ ធិបាយខាងមលើ ជាអ្តាថ ធបិាយទាក្សទ់្ងមៅៃឹងចាបជ់ាត ិ ដែលមាៃលទ្ធភារ

អាចចាបច់ង ចាបប់ងខំ ទាេទាេសំណងខូចខាត ចំមពាះបុគគលដែលមលមើសៃឹងព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវ
ចំមពាះអ្ំមរើមលមើសរបស់រួក្សមគបាៃព្បព្រឹតតាេចាបប់ាៃក្សណំត។់ 

៣. សៃនិោឋ ៃ 
មសរភីារក្សនុងការបមចចញេត ិ ជាសិទ្ធិេូលោឋ ៃរបស់ព្បជារលរែឋ ៃងិមាៃោរៈសំខាៃ់

ណាស់ មោយោរដតវាជាលក្សខខណឌ ែំបូងមគដែលេៃិអាចមជៀសបាៃ សព្មាបក់ារមធវើឱ្យសមព្េចបាៃ
ៃូវសិទ្ធិេៃុសសម្សងៗ ជាមព្ចើៃមទ្ៀត។ ព្បសិៃមបើរែឋេយួ េៃិមោររមសរភីារបមចចញេតិមៃះ អាច
ៃឹងមធវើប ះពាល់ែល់ការអ្ៃុវតតសិទ្ធិេូលោឋ ៃែនទ្មទ្ៀត ដែលបុគគលទាងំឡាយព្តូវទ្ទ្លួបាៃ ែូចជា
មសរភីារនៃការជួបព្បជុំ ៃិងសមាគេ។ េយួវញិមទ្ៀត ការមោររសិទ្ធិចូលរេួក្សនុងក្សិចចការោធារណៈ 
ៃិងសិទ្ធិមបាះមឆ្ន ត ក្សម៏ាៃទ្នំាក្សទ់្ំៃងោន ្ងដែរ ជាេយួៃឹងការទ្ទ្ួលបាៃមសរភីារនៃការបមចចញ
េតិ ដតមទាះបជីាសិទ្ធិក្សម៏ោយចាបំាចព់្តូវអ្ៃុវតតក្សនុងលក្សខខណឌ ដែលចាបប់ាៃក្សំណត ់ ៃិងេៃិអាច
បំពាៃៃូវសិទ្ធិរបស់អ្នក្សែនទ្។ 

អ្តថបទ្មៃះមលើម ើងអ្ំរីការរមំោភ្មលើទ្ំៃុក្សចិតតរិមសសមោយអ្ភ្បិាល ឬបុគគលម្សងមទ្ៀត
ែូចបាៃមលើម ើងខាងមែើេ។ សំមៅចំមពាះបុគគលដែលមាៃសិទ្ធិអ្ំណាចចាតដ់ចងការងារព្ក្សរេ  ុៃ។ 
លក្សខខៃតិក្សៈព្ក្សរេ  ុៃទាក្សទ់្ងមៅៃឹងសិទ្ធិអ្ណំាច ៃិងភារក្សចិចរបស់អ្ភ្បិាលក្សនុងក្សិចចការព្ក្សរេ  ុៃក្សរ៍ិត
ដេៃ ប ុដៃតជាភ្សតុតាងសំរាបក់្សំណតអ់្តតសញ្ញ ណរបស់ជៃ ដែលទ្ទ្ួលខុសព្តូវៃូវអ្ំមរើមលមើស សំរាប់
ជាេូលោឋ ៃក្សនុងការមសុើបអ្មងកត ៃិងវធិាៃនៃការមចាទ្ព្បកាៃដ់ែលេៃិអាចភ្ៃ័តព្ច ំអ្ងគម តុបាៃ។ 
ក្សរណីមៃះជាមរឿងព្រ មទ្ណឌ  ព្បសិៃមបើ ការមចាទ្ព្បកាៃេ់ៃិបាៃដសវងយល់រីក្សចិចការព្គបព់្គង     
ព្ក្សរេ  ុៃ គឺោម ៃទ្ ាីក្សរណ៍ចាស់ោស់ ៃងិព្តឹេព្តូវក្សនុងការក្សំណតប់ទ្មលមើសបាៃម ើយ។ 
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ព្កុេព្បឹកាសនតិសខុអងគការសហព្បជាជាត្ ិ
មោយមេធាវ ីកុ្សយ ែុោ្* 

មសចក្សតីម្ដើេ 
 អ្ងគការស ព្បជាជាតិ ដែលមៅកាតជ់ាភាោបារាងំថា “ONU” ៃិងជាភាោអ្ងម់គស្ថា 
“UN” ព្តូវបាៃបមងកើតម ើងមោយព្បមទ្សចំៃួៃ ៥១ ដែលបាៃចុះ តថមលខា ៃិង្ដល់សចាច បៃ័ជា្្ូវ
ការមៅនងៃទ្ី ២៤ ដខតុោ ឆ្ន  ំ១៩៤៥  មពាលគឺ បនាា បរ់ីសន្រងាគ េមោក្សមលើក្សទ្ី ២ បាៃបិទ្បចចប់
បាៃព្តឹេប ុនាម ៃដខដតប ុមណាា ះ។ រ ូតេក្សទ្ល់បចចុបបៃន ោថ បៃ័េយួមៃះមាៃព្បមទ្សចំៃៃួ ១៩៣ ជា
សមាជិក្ស ។  
 មព្កាយរីសន្រងាគ េមោក្សមលើក្សទ្ី ២ បាៃបចចប ់ សុវតថិភារ ៃិងសៃតិសុខរភិ្រមោក្សរិតជា
ព្តូវការជាចាបំាចេ់ៃិអាចខវះបាៃ មែើេបអីាចឲ្យរិភ្រមោក្សមាៃសុខសៃតិភារ។ មែើេបធីានាែំមណើ រ
ការ ៃិងការព្បព្រឹតតរបស់ខ្ួៃ អ្ងគការស ព្បជាជាតិព្តូវការជាចាបំាចៃូ់វមសនាធិការេយួចំណុះឲ្យ
ខ្ួៃ មែើេបអីាចមែើរតួនាទ្ី ៃិងមរៀបចំៃូវដ្ៃការការងារែលំ៏បាក្សមៃះ ៃងិអាចចាបម់្តើេព្បតិបតតិការ
មបសក្សក្សេមរបស់ខ្ួៃ។ ម តុែូមចនះម ើយមទ្ើបព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតសុិខ ព្តូវបាៃបមងកើតមទ្បើងជា្្ូវការ ែូចមាៃ
ដចងក្សនុងធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាត។ិ ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតសុិខអ្ងគការស ព្បជាជាតិ (តមៅមៃះមៅ
កាតថ់ា ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ) គឺជាោថ បៃ័េយួរបស់អ្ងគការស ព្បជាជាតិដែលបាៃមែើរតួនាទ្ីែ៏
សំខាៃក់្សនុងក្សិចចស ព្បតិបតតកិារអ្ៃតរជាតិ ៃិងជាេជឈេណឌ លព្បជាជាតិដតេយួដែលមាៃមោលបំណង 
ចេបងេយួចៃំួៃ ែូចជា ការដងក្សាសៃតិភារ ៃិងសៃតិសុខអ្ៃតរជាតិ អ្ភ្វិឌឍៃទ៍្ំនាក្សទ់្ំៃងេតិតភាររវាង
ជាតិ ៃិងជាតិ រេួទាងំព្បជាជាតិទាងំេូល ៃិងការបងាក រកុ្សំឲ្យមាៃសន្រងាគ េមក្សើតម ើងជាងមីេដងមទ្ៀតនា
អ្នាគត38F

37។ 
 មបសក្សក្សេមរបស់ព្ក្សរេព្បកឹ្សាសៃតិសុខ អាចអ្ៃុវតតបាៃ មោយអ្ៃុមោេតាេធេមៃុចញ របស់ខ្ួៃ
ដែលបាៃបចញតតអិ្ំរីតនួាទ្ ី ភារក្សិចច ៃងិមបសក្សក្សេមចេបងមែើេបដីងរក្សាសៃតិភារ  សៃតសុិខព្បជាជាតិ
ទាងំេូល ការមោះព្ោយ ជមម្ាះមោយសៃតិវធិី ចាតវ់ធិាៃការមោយបងខំ ៃិងភារក្សិចចម្សងៗមទ្ៀតដែល
មាៃដចងក្សនុងធេមៃុចញ នៃអ្ងគការស ព្បជាជាតិ ។ ម តុែូមចនះម ើយមទ្ើបមាៃសំណួរមចាទ្សួរថា មតើ
ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខជាអ្វី ម ើយអ្ៃុវតតតួនាទ្ីរបស់ខ្ួៃយា ងែូចមេតច ? 
 មែើេបមីឆ្ើយតបៃឹងសំណួរខាងមលើ មយើងៃឹងបងាា ញអ្រំី (១) ៃិយេៃយ័, (២) សមាសភារ
ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ, (៣) រចនាសេពៃ័ធ ៃិង (៤) េុខងារ ៃងិអ្ំណាចរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ។ 

 
37 មាព្តា ១ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិ 
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១.ៃិយេៃយ័ 
 ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអ្ងគការស ព្បជាជាតិ គឺជាោថ បៃ័ៃីតិព្បតិបតតនិៃអ្ងគការស 
ព្បជាជាតិ ដែលមាៃការទ្ទួ្លខុសព្តូវែសំ៏ខាៃក់្សនុងការដងរក្សាសៃតិភារ ៃិងសៃតិសុខអ្ៃតរ
ជាតិ។ មយាងតាេធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិ ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខមាៃសិទ្ធអំិ្ណាច
រិមសស រេួមាៃ៖ ការដងរក្សាសៃតិភារ, ការោក្សទ់្ណឌ ក្សេម ៃិងអ្ៃតរាគេៃម៍យាធា តាេរយៈមស
ចក្សតីសមព្េចរបស់ខួ្ៃ។ សមាជិក្សទាងំអ្ស់នៃអ្ងគការស ព្បជាជាតិព្រេមព្រៀងទ្ទួ្លយក្ស 
ៃិងអ្ៃុវតតមសចក្សតសីមព្េចរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ ។ 
 
២.សមាសភារព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអ្ងគការស ព្បជាជាតិ 

ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខមាៃសមាជិក្សអ្ចិនន្រៃតយច៍ៃំួៃ ៥ ព្បមទ្ស ៃិងសមាជកិ្សេៃិអ្ចនិន្រៃតយ៍
ចំៃួៃ ១០ ព្បមទ្សដែលព្តូវបាៃមព្ជើសតាងំតាេការមបាះមឆ្ន ត។ ម តុែូមចនះ ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខមាៃ
សមាជិក្សសរុបចំៃួៃ ១៥ ព្បមទ្ស ។ 

មយាងតាេមាព្តា ២៣ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតបិាៃដចងថា៖ 
១. ព្ក្សរេព្បកឹ្សាសៃតិសុខមាៃសមាសភារចំៃួៃ ១៥ សមាជិក្ស។ ព្បមទ្សចិៃ បារាងំ ស 

ភារសូមវៀត ចព្ក្សភ្រអ្ងម់គស្ ៃិងស រែឋអាមេរកិ្ស គឺជាសមាជិក្សអ្ចិនន្រៃតយន៍ៃព្ក្សរេព្បកឹ្សាសៃតិសុខ។ 
សមាជិក្សចំៃៃួ ១០ ម្សងមទ្ៀត ព្តូវបាៃមព្ជើសតាងំជាសមាជិក្សេៃិអ្ចិនន្រៃតយត៍ាេការមបាះមឆ្ន ត
មោយេហាសៃនិបាត មោយជាបឋេ គតិជារិមសសមៅមលើការចូលរេួចំដណក្សរបស់សមាជិក្សអ្ងគការ
មៅក្សនុងការដងរក្សាសៃតិភារ ៃិងសៃតិសុខអ្ៃតរជាតិ ៃិងមោលមៅម្សងមទ្ៀតរបស់អ្ងគការ  ក្សែូ៏ចជា
មៅមលើបំដណងដចក្សភ្ូេោិន្រសតព្បក្សបមោយសេធេ។៌ 

២. សមាជកិ្សេៃិអ្ចិនន្រៃតយន៍ៃព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខព្តូវបាៃមព្ជើសតាងំ តាេការមបាះមឆ្ន តសព្មាបរ់
យៈមរល ២ (រីរ) ឆ្ន  ំ។ ក្សនុងមរលមបាះមឆ្ន តមព្ជើសតាងំសមាជិក្សេៃិអ្ចិនន្រៃតយម៍លើក្សទ្ីេយួ បនាា បរ់ីការ
មក្សើៃម ើងនៃចំៃួៃសមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ រី ១១ ែល់ ១៥  សមាជិក្សចៃំួៃ ២ (រីរ) ក្សនុង
ចំមណាេសមាជិក្សបដៃថេចៃំៃួ ៤ (បៃួ) ៃឹងព្តូវបាៃមបាះមឆ្ន តមព្ជើសតាងំសព្មាបរ់យៈមរល ១ 
(េយួ) ឆ្ន  ំ។ សមាជិក្ស្ុតអាណតតិេៃិអាចឈ្រម ម្ ះេតងមទ្ៀតបាៃភ្ាេៗមនាះមទ្។ 

៣. សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតសុិខៃីេយួៗមាៃតំណាងមាន ក្សម់ៅក្សនុងព្ក្សរេព្បឹក្សា។  
សមាជិក្សអ្ចិនន្រៃតយ ៍ចៃំួៃ ៥ ខាងមលើ  រេួមាៃែូចជា ស រែឋអាមេរកិ្ស ោធារណរែឋបារាងំ 

ចព្ក្សភ្រអ្ងម់គ្ស ស ភារសូមវៀត (បចចុបបៃនជា រសុស)ី ៃងិោធារណរែឋព្បជាមាៃតិចៃិ គឺសុទ្ធសឹងដត



ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអ្ងគការស ព្បជាជាតិ 
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ជាព្បមទ្សេហាអ្ណំាច ទាងំមសែឋក្សិចច ៃងិមយាធា ដែលមាៃឥទ្ធិរលបំ្ុតនាបចចុបបៃន ។ សមាជកិ្ស
េៃិអ្ចិនន្រៃតយន៍ៃព្ក្សរេព្បកឹ្សាសៃតិសុខតំណាងឲ្យបណាត ព្បមទ្សមៅតាេតំបៃន់ានាមលើរិភ្រមោក្ស 
តាេចំៃួៃអាសៃៈែូចខាងមព្កាេ៖  

• ៥ អាសៃៈ សព្មាបរ់ែឋមៅអាសីុ ៃិង អាន្រ វិក្ស ។  
• ១ អាសៃៈ សព្មាបរ់ែឋមៅអ្ឺរ  បុបូព៌ា។ 
• ២ អាសៃៈ សព្មាបទ់្វបីអាមេរកិ្សឡាទ្ីៃ ៃិងការា អ្ុីប  
• ២ អាសៃៈ សព្មាបអ់្ឺរ  ុបខាងលិច ៃិងរែឋម្សងៗមទ្ៀត។ 

 
៣.រចនាសេពៃ័ធនៃព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ 

មែើេបអីាចព្បតិបតតិកការការងារបាៃយា ងរ ័ស ៃិងមាៃព្បសិទ្ធភារ គឺទាេទារឲ្យមាៃការ
បមងកើតោថ បៃ័េយួចំៃួៃមែើេបធីានាែល់ែំមណើ រការរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ។ ម តុែូមចនះម ើយមទ្ើប
ធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិអ្ៃុញ្ញ តឲ្យព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតសុិខបមងកើតោថ បៃ័ចំណុះឲ្យខ្ួៃ។ មយាង
តាេមាព្តា ២៩ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិបាៃដចងថា៖ “ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអាចបមងកើតោថ
បៃ័បុព្តសេពៃ័ធដែលខ្ួៃយល់ថាចាបំាច ់សព្មាបក់ារអ្ៃុវតតេុខងាររបស់ខ្ួៃ។” 

ព្សបតាេបទ្បបចញតតិខាងមលើ ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខបាៃបមងកើតោថ បៃ័េយួចំៃួៃ ែូចខាង
មព្កាេ៖ 

តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាត ិ(Tribunaux pénaux internationaux)៖ 
-តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិសព្មាប ់អ្តីតយូ គូោ្វ ី(l’ex Yougoslavie)  
-តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិសព្មាប ់រវា ៃោ់ (Rwanda) ។ 

គណៈក្សមាម ធិការ៖ 
 -គណៈក្សមាម ធិការព្បឆ្ងំមភ្រវក្សេម (Comité contre le terrorisme) 
 -គណៈក្សមាម ធិការទ្ណឌ ក្សេម (Comité des sanctions) 

-គណៈក្សមាម ធិការអ្ចិនន្រៃតយ ៍ ៃិងគណៈក្សមាម ធិការរិមសស (Comité 
permanents et Comité spéciaux) 

 -គណៈក្សមាម ធិការ “អាវុធេហាព្បល័យ” (Comité “armes de destruction 
massives”) 

 -គណៈក្សមាម ធិការមសនាធិការ (Comité d’état-major)  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  

38 
 

គណៈក្សេមការរព្ងឹងសៃតិភារ (ោថ បៃ័រិមព្ោះ) 
៤.ភារខុសោន រវាងសមាជិក្សអ្ចិនន្រៃតយ ៍ៃិងសមាជិក្សេៃិអ្ចិនន្រៃតយន៍ៃព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិ

សុខ 
លក្សខណៈខុសោន ចេបងមៅក្សនុងព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខរវាងសមាជិក្សអ្ចិនន្រៃតយ ៍ ៃិង សមាជិក្ស

េៃិអ្ចិនន្រៃតយម៍ ើញមាៃ ២ (រីរ) ចណុំចធំៗ  មាៃែូចមព្កាេ៖ 
-សមាជកិ្សព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខៃីេយួៗមាៃសំមលងមឆ្ន តេយួែូចោន  ។ មសចក្សតសីមព្េច

របស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខព្តូវសមព្េចតាេសំមលងយា ងតចិ ៩ (ព្បាបំៃួ) នៃសមាជកិ្សទាងំ ១៥ (ែប់
ព្បា)ំ ។ ប ុដៃតសមាជកិ្សអ្ចិនន្រៃតយ ៍ទាងំ ៥ (ព្បា)ំ ព្តូវមបាះមឆ្ន តយល់ព្រេ មទ្ើបមសចក្សតសីមព្េចមនាះអាច
មចញបាៃ ។ ព្តងច់ណុំចមៃះបងាា ញថាទាល់ដតសមាជកិ្សអ្ចិនន្រៃតយយ៍ល់ព្រេជាឯក្សឆៃាៈមៅមលើការ
អ្ៃុេត័ណាេយួ ព្បសិៃមបើសមាជិក្សអ្ចិនន្រៃតយណ៍ាេយួមព្បើសិទ្ធិមវ  តូមនាះ ការអ្ៃុេត័ៃឹងព្តូវបាៃរាងំ
ខាប ់។ មៃះជាសិទ្ធិរបស់សមាជិក្សអ្ចិនន្រៃតយ ៍។ 

-សមាជិក្សអ្ចិនន្រៃតយេ៍ៃិដេៃជាក្សេមវតថុនៃការផ្្ទស់បតូរជាងមីមនាះមទ្ ។ ចំដណក្សសមាជកិ្សេៃិអ្
ចិនន្រៃតយព៍្តូវបាៃមបាះមឆ្ន តមោយេហាសៃនិបាត សព្មាបអ់ាណតតិ ២ (រីរ) ឆ្ន  ំ ម ើយសមាជិក្សដែល
មទ្ើបដត្ុតអាណតតមិនាះ គឺេៃិអាចឈ្រម ម្ ះឲ្យមគមបាះមឆ្ន តេតងមទ្ៀតភ្ាេមនាះមទ្39F

38 ។ 
 

៥.េខុងារ ៃិងអំ្ណាច 
ទ្ំៃួលខុសព្តូវចេបងរបស់សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ គឺការរក្សាសៃតិភារ ៃងិសៃតសុិខ

អ្ៃតរជាតិ ព្សបតាេធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិ។ 
មយាងតាេមាព្តា ២៤ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតបិាៃដចងថា៖ 
“១. មែើេបធីានាបាៃៃូវចណំាតក់ារមលឿៃ ៃិងមាៃព្បសិទ្ធិភាររបស់អ្ងគការស ព្បជាជាតិ 

សមាជិក្ស្តល់ជូៃព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខៃូវការទ្ទ្ួលខុសព្តវូចេបងមលើការដងរក្សាសៃតិភារ ៃិងសៃតិ
សុខអ្ៃតរជាត ិ ៃងិទ្ទ្ួលោគ ល់ថា ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតសុិខបំមរញក្សិចចតាងនាេឲ្យរកួ្សមគ មៅក្សនុងការ
បំមរញក្សិចចការមព្កាេទ្ំៃួលខុសព្តូវមៃះ។  

២. ក្សនុងការបំមរញក្សចិចការទាងំមៃះ ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខបមំរញក្សិចចព្សបតាេមោលបណំង 
ៃិងមោលការណ៍របស់អ្ងគការស ព្បជាជាតិ។ អ្ំណាចជាក្សោ់ក្សដ់ែល្តល់ជូៃព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ 
មែើេបអីាចបំមរញក្សិចចការទាងំមៃះបាៃ ព្តូវបាៃក្សណំតម់ៅក្សនុងជំរូក្សទ្ី ៦, ៧, ៨ ៃិង១២ ។ 

 
38 មាព្តា ២៣ ក្សថាខណឌ  ២ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិ 



ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអ្ងគការស ព្បជាជាតិ 
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៣. ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខោក្សរ់បាយការណ៍ព្បចាឆំ្ន  ំៃងិព្បសិៃមបើចាបំាច ់របាយការណ៍រិមសស 
ជូៃែល់េហាសៃនិបាតមែើេបរីៃិិតយ។ ” 

ដ្ាក្សតាេមាព្តាខាងមលើ មគអាចទាញមចញៃូវេុខងារ ៃងិអ្ំណាចខ្ះៗរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិ
សុខក្សនុងការមោះព្ោយជមម្ាះមោយសៃតិវធិី ការមោះព្ោយក្សរណីមាៃការគំរាេក្សំដ ងែល់សៃតិ
ភាររិភ្រមោក្សជាមែើេ ។ 

 ក្ស. ការមោះព្ោយជមម្ាះមោយសៃតិវធីិ 
េុៃៃឹងោក្សទ់្ណឌ ក្សេម ជំរូក្ស ៦ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិបាៃ្តល់សិទ្ធែិល់ព្ក្សរេ

ព្បឹក្សាសៃតិសុខជាអ្នក្សរះិរក្សេមធាបាយមោះព្ោយជមម្ាះមោយសៃតិវធិីេុៃៃងឹ្ៃែល់ការោក្ស់
ទ្ណឌ ក្សេមជា្្ូវការ ។ 

 មយាងតាេមាព្តា ៣៣ នៃធេមៃុញ្ញ អ្ងគការស ព្បជាជាតិបាៃដចងថា ៖ 
“១. ភាគីនៃជមម្ាះដែលការអ្សូបន្ាយអាចនាឲំ្យមាៃការគរំាេក្សំដ ងែល់ការដងរក្សាសៃតភិារ 

ៃិងសៃតិសុខ អ្ៃតរជាតិ ព្តូវដសវងរក្សែំមណាះព្ោយ ជាបឋេ តាេការចរចា ការមសុើបអ្មងកត សនាធ ក្សេម 
ការ្សះ្ា េជឈតតក្សេម ការមោះព្ោយតាេ្្ូវតុោការ ការមព្បើោថ បៃ័ ឬ ក្សិចចព្រេមព្រៀងតំបៃន់ានា 
ឬតាេេមធាយបាយសៃតិវធិីម្សងៗមទ្ៀត មៅតាេជមព្េើសរបស់ខ្ួៃ។ 

២. ព្បសិៃមបើយល់ម ើញថាចាបំាច ់ ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអ្មចា ើញបណាដ ភាគីឲ្យមោះព្ោយ
ជមម្ាះរបស់រួក្សមគ តាេេមធាបាយណាេយួ។ ” 

ដ្ាក្សតាេមាព្តាខាងមលើ គឺ ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខមែើរតួនាទ្ីយា ងសំខាៃម់ៅក្សនុងការមោះព្ោយជមម្ាះ
មោយសៃតិវធិ ីៃិងមាៃភារបតដ់បៃ ព្រេទាងំជមព្េើសជាមព្ចើៃដែលជាវធិាៃមោះព្ោយជមម្ាះ។ 

 ខ. ព្បតិបតតិការរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ 
ព្បសិៃមបើយល់ម ើញថាមាៃការគំរាេក្សំដ ងែល់សៃតិភារ ៃិងសក្សេមភារ្្ៃពាៃណា

េយួ ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអាចសមព្េចមព្បើវធិាៃណាេយួព្សបតាេមាព្តា ៤១ ៃិងមាព្តា ៤២ នៃធេម
ៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាត។ិ មតើមាព្តា ៤១ ៃិង មាព្តា ៤២ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិ្តល់
អ្ំណាចអ្វខី្ះែល់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ? 

មយាងតាេមាព្តា ៤១ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតបិាៃដចងថា៖ 
“ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអាចសមព្េចថា មតើវធិាៃការេៃិចាបំាចម់ព្បើក្សម្ាងំទ្រ័អ្វីខ្ះព្តូវមធវើម ើង

មែើេបោីក្សឲ់្យអ្ៃុវតតមសចក្សដីសមព្េចរបស់ខ្ួៃ ៃងិ អាចអ្មចា ើញសមាជិក្សអ្ងគការស ព្បជាជាតិឲ្យអ្ៃុ
វតតវធិាៃការទាងំមនាះ ដែលអាចមាៃែូចជា ការផ្ទា ក្សទាងំព្សរង ឬេយួដ្នក្សនៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងមសែឋក្សចិច 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៦ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០  
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ៃិងគេនាគេៃ៍្ ្ូវដែក្ស ្្ូវទ្កឹ្ស ្្ូវអាកាស នព្បសណីយ ៍ទូ្រមលខ វទិ្យុៃិងគេនាគេៃែ៍នទ្មទ្ៀត ក្សែូ៏ច
ជាការកាតផ់្ទត ចទ់្ំនាក្សទ់្ៃំងការទូ្ត្ងដែរ។” 

មយាងតាេមាព្តា ៤២ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតបិាៃដចងថា៖ 
“ ព្បសិៃមបើព្ក្សរេព្បកឹ្សាសៃតសុិខយល់ម ើញថា វធិាៃការ ែូចមាៃដចងក្សនុងមាព្តា ៤១ មាៃ

លក្សខណៈហាក្សែូ់ចជាេៃិសេព្សប ឬព្តូវបាៃបងាា ញថាេៃិសេព្សប ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតសុិខអាចចាត់
ចំណាតក់ារណាេយួដែលខ្ួៃយល់ថាចាបំាចស់ព្មាបក់ារដងរក្សា ឬការបមងកើតម ើងវញិៃូវសៃតិភារ 
ៃិងសៃតិសុខអ្ៃតរជាត ិមោយមព្បើក្សងទ្រ័មជើងអាកាស មជើងទ្ឹក្ស ឬមជើងមោក្ស។ ចំណាតក់ារមៃះអាចរេួ
មាៃែូចជា សេព្បយុទ្ធ វធិាៃការបិទ្គេនាគេៃ ៍ ៃិងព្បតិបតតិការែនទ្មទ្ៀតដែលអ្ៃុវតតមោយក្សង
ទ្រ័មជើងអាកាស មជើងទ្ឹក្ស ឬមជើងមោក្សរបស់សមាជិក្សអ្ងគការស ព្បជាជាតិ។” 
 មៃះគឺជាេមធាយមោះព្ោយជមម្ាះមោយការមព្បើក្សម្ាងំ ការបិទ្ទ្ំនាក្សទ់្ៃំងមសែឋក្សចិច ឬការ
ទូ្ត មៅមរលមាៃការគំរាេក្សំដ ង ៃិងការប ះពាល់ធៃៃធ់ៃរែល់សៃតិភាររិភ្រមោក្ស ម ើយទាល់ដតយៃតការ
នៃការមោះព្ោយជមម្ាះមោយសៃតិវធិីរុំបាៃសមព្េច មទ្ើបព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខមព្បើេមធាបាយខាង
មលើ ដែលជាេមធាបាយចុងមព្កាយបំ្ុត មែើេបដីងរក្សាសៃតិភារ ៃិងសៃតិសុខរបស់រភិ្រមោក្ស ។ 

 គ.កិ្សចចព្រេមព្រៀងតំបៃ ់
 ជំរូក្សទ្ ី ៨ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិបាៃបងាា ញៃូវការចូលរេួរបស់អ្ងគការតំបៃ់
មៅក្សនុងការដងរក្សាសៃតិភារ ៃិងសៃតិសុខអ្ៃតរជាតិ មោយមាៃអ្ៃតរាគេៃម៍ព្កាេរូបភារ ២ ៖ ១. ការ
មោះព្ោយជមម្ាះមោយសៃតិវធិី ៃិង ២. វធិាៃការចាបប់ងខំ (mesure coercitive) ។ ធេមៃុចញអ្ងគ
ការស ព្បជាជាតតិព្េូវឲ្យមោះព្ោយជមម្ាះមោយសៃតិវធិីរវាងរែឋសមាជិក្សក្សនុងព្ក្សបខណឌ តំបៃសិ់ៃ 
េុៃៃឹងបចាូ ៃជមម្ាះមនាះមៅកាៃព់្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ ។   

មយាងតាេមាព្តា ៥២ ក្សថាខណឌ  ២ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិបាៃដចងថា ៖
“សមាជិក្សអ្ងគការស ព្បជាជាតិដែលចុះក្សចិចព្រេមព្រៀងតបំៃ ់ ឬ ជាសមាជកិ្សនៃអ្ងគការតំបៃទ់ាងំ
មនាះ ព្តូវខិតខំព្បឹងដព្បងមោះ ព្ោយជមម្ាះក្សនុងតំបៃម់ោយសៃតិវធិី  តាេក្សចិចព្រេមព្រៀង ឬមោយមព្បើ
អ្ងគការតំបៃទ់ាងំមនាះ េៃុៃងឹោក្សជ់មម្ាះមនាះមៅកាៃព់្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ។” 
 មាព្តាខាងមលើមៃះមាៃលក្សខណៈព្សបោន មៅៃឹងខ្េឹោរមាព្តា ៣៣ នៃធេមៃុចញអ្ងគការ
ស ព្បជាជាត ិ ដែលអ្ំពាវនាវឲ្យរែឋសមាជិក្សមោះព្ោយជមម្ាះមោយសៃតិវធិីតាេរយៈការបតឹងមៅ
អ្ងគការតំបៃ ់ឬ តាេក្សិចចព្រេមព្រៀងតំបៃ ់។ មលើសរីមៃះមៅមទ្ៀត ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខមលើក្សទ្ឹក្សចិតត
ឲ្យមាៃការមោះព្ោយជមម្ាះមោយសៃតិវធិីក្សនុងព្ក្សបខណឌ តំបៃ ់ តាេក្សិចចព្រេមព្រៀង ឬមោយមព្បើ
ព្បាស់អ្ងគការតំបៃ ់តាេគំៃតិ្តួចម្តើេរបស់រែឋោេ ីឬតាេការបចាូ ៃក្សរណីរីព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ។ 



ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអ្ងគការស ព្បជាជាតិ 
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 េយួវញិមទ្ៀត ធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិបាៃ្តល់តនួាទ្ីជូៃអ្ងគការតំបៃ ់មៅមរលមាៃ
វធិាៃការចាបប់ងខំ។ មតើអ្វីជា វធិាៃការចាបប់ងខំ ? វធិាៃការចាបប់ងខំ គឺជាព្បមភ្ទ្ទ្ណឌ ក្សេមដែលតព្េូវ 
ឬបងខំឲ្យមធវើ ឬេៃិមធវើអ្វីេយួ ឧទា រណ៍ ទ្ណឌ ក្សេមមសែឋក្សចិច (តមៅមៃះមៅថា វធិាៃការចាបប់ងខំ)។ 
ដ្ាក្សតាេមាព្តា ៥៣ នៃធេមៃុចញអ្ងគការស ព្បជាជាតិ បាៃបញ្ា ក្សថ់ា ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខមព្បើព្បាស់
អ្ងគការតំបៃស់ព្មាបក់ារអ្ៃុវតតវធិាៃការចាបប់ងខំមព្កាេសេតថក្សិចចរបស់ខ្ួៃ។ ព្បសិៃមបើយល់ម ើញថា
ចាបំាច ់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអាចសមព្េចោក្សម់ចញៃូវវធិាៃការចាបប់ងខំ  ៃិងអាចអ្ំពាវនាវឲ្យអ្ងគការ
តំបៃអ់្ៃុវតតវធិាៃការមនាះ។ ក្សនុងៃយ័មៃះ អ្ងគការតំបៃេ់ៃិអាចមចញៃូវវធិាៃការចាបប់ងខំណាេយួ
មោយោម ៃការអ្ៃុញ្ញ តរីព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខបាៃមទ្។ 

សរុបមសចក្សតេីក្សម ើញថា ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខមែើរតួនាទ្ជីាអ្នក្សសព្េបសព្េួល ៃិងការពារ
សៃតិភារ ៃិងដងរក្សាសៃតិសុខសក្សលមោក្សទាងំេូលមែើេបទី្ទ្ួលបាៃៃូវការអ្ភ្វិឌឍមសែឋក្សិចច សងគេ
ក្សិចច េៃុសសជាតិ ៃិងមលើក្សទ្ឹក្សចិតតជព្េរញការមោររសិទ្ធិេៃុសស លទ្ធិព្បជាធិបមតយយ ៃិងមសរភីារ
មោយោម ៃការមរ ើសមអ្ើងរណ៌សេបុរ ជាតិោសៃ ៍អ្ក្សសរោន្រសត ៃិងោសនារបស់ព្បមទ្សណាេយួរវាង
ជាតិ ៃិងជាត ិក្សែូ៏ចជា បៃតក្សចិចស ព្បតិបតតិការអ្ៃតរជាតិ រតឹចណំងេតិតភាររវាងរែឋ  ៃងិទ្ទ្ួលបាៃៃូវ
ស គេៃអ៍្ៃតរជាតិេយួមពារមរញមោយសៃតិភារ ៃិងសៃតសុិខ ព្សបតាេមោលបណំង ៃិងមោល
ការណ៍ព្គឹះរបស់អ្ងគការស ព្បជាជាតិ។



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
សកេមភាររបសគ់ណៈមេធាវី

 

 

 

 

 

 



 

 



សក្សេមភារគណៈមេធាវពី្បចាពំ្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

សក្សេមភារគណៈមេធាវពី្បចាពំ្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ន ២ំ០២០  
១) ការជួបសំមណះសំណាលជាេយួមេធាវកី្សេមសិក្សាការចំីៃួៃ ៦៦នាក្ស ់

មៅព្រឹក្សនងៃអ្ងាគ រ ៍១មក្សើតែល់នងៃ៣មក្សើត ដខព្ោរណ៍ ឆ្ន ជូំត មទាស័ក្ស រ.ស ២៥៦៤ ព្តូវៃឹង
នងៃទ្ី២១-២៣ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០២០ គណៈមេធាវបីាៃមរៀបចំការជួបសំមណះសំណាលជាេយួមេធាវ ី
ក្សេមសិក្សាការចីៃំួៃ ៦៦នាក្ស ់  មៅទ្ីោន ក្សក់ារគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មព្កាេការ
ែឹក្សនារំបស់មោក្សមេធាវ ី សួៃ វោិលព្បធាៃគណៈមេធាវ ី មែើេបដីណនាអំ្ំរីភារក្សិចច ៃិង ការទ្ទ្ួល
ខុសព្តូវរបស់មេធាវកី្សេមសិក្សាការទីាងំអ្ស់ ៃិងបាៃសងកតធ់ៃៃម់លើក្សិចចការការពារក្សតី ឬតំណាងកូ្សៃក្សតី
មៅចំមពាះេុខោោជព្េះក្សតតីព្េូវឲ្យមាៃវតតមាៃព្គូក្សេមសិក្សាអ្េក្សនុងមរលសវនាការជាៃិចច។ មោក្ស 
ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សប៏ាៃរៃយល់អ្ំរីការរៃាមរលចុះម ម្ ះចូលមរៀៃវគគសុព្ក្សឹតការវជិាា ជីវៈមេធាវ ី
នារយៈក្សៃ្ងេក្ស មោយោរការ្ាុះម ើងជេៃកូឺ្សវែី-១៩ ម ើយគណ:មេធាវៃីឹងមបើក្សវគគសុព្ក្សឹតការ
ម ើងវញិនាមរលឆ្ប់ៗ ខាងេុខ៕ 
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ោរលិខតិជូៃររសមេតចអ្គគេហាមសនាបតីមតមជា   ុៃ ដសៃ នាយក្សរែឋេន្រៃតី នៃព្រះរាជា

ណាចព្ក្សក្សេពុជា 
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សូេជព្មាបជូៃសមាជិក្ស សមាជិកាគណៈមេធាវ ីចូលរេួេហាសៃនិបាតមលើក្សទ្ី២៥ ៃងិ
រមបៀបវារៈេហាសៃនបិាតគណៈមេធាវ ី
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សូេជព្មាបជូៃសមាជិក្ស សមាជិកាគណៈមេធាវ ីោក្សសំ់ណូេររ ឬ ញតត ិ
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សូេជព្មាបជូៃសមាជិក្ស សមាជិកាគណៈមេធាវ ីជួយ ឧបតថេាែល់គណៈមេធាវ ី
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សូេជព្មាបជូៃសមាជិក្ស សមាជិកា ោក្សព់ាក្សយមសនើសំុឈ្រម ម្ ះជាមបក្សខជៃព្បធាៃ 
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មសចក្សតីជូៃែណឹំង ការមធវើបចចុបបៃនភាររចួរាល់ ក្សេមវធិី Directory of Lawyers in 
Cambodia ក្សំរុងែំមណើ រការធេមតា ដែលអាចទាញយក្សមៅមព្បើមៅមលើទូ្រស័រានែទាងំព្បរៃ័ធព្បតិបតតិ
ការ iOS ៃិង Android។ 

គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សូេជព្មាបជូៃែំណឹងែល់សមាជិក្ស-សមាជកិា គ
ណៈមេធាវ ី ៃិងោធារណជៃមេតាត ព្ជាបថា គណៈមេធាវ ី បាៃមធវើបចចុបបៃនភាររចួរាល់ ៃិងបដៃថេ
ដ្នក្សចុះបចា ីការយិាល័យវជិាា ជីវៈមៅក្សនុងក្សេមវធិីដ្នក្សទ្ៃ ់ (App.Software) សព្មាបទ់ាញយក្សមៅមព្បើ
មៅមលើទូ្រស័រានែ Smart phone ៃិង Tablet មែើេបងីាយព្សួលរក្សរត័ម៌ាៃរបស់មេធាវ ី ៃិងការ ិ   
យាល័យវជិាា ជីវៈ ។ 
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មសចក្សតីជូៃែណឹំងសតីរីការផ្ទា ក្សេយួរយៈៃូវការលក្ស ់ៃិងទ្ទ្ួលពាក្សយព្បក្សបវជិាា ជីវៈព្រេទាងំ
ការរិៃិតយ ៃិងសមព្េចមលើការអ្ៃុញ្ញ តមលើការចូលព្បក្សបវជិាា ជីវៈតាេមាព្តា៣២ នៃចាបល់ក្សខៃតិក្សៈ
មេធាវ ី
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បចា ីម ម្ ះអ្នក្សឧបតថេាេហាសៃនិបាតមលើក្សទ្ី២៥ នងៃទ្ី១៦ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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មសចក្សតីសមព្េចសតីរីលទ្ធ្ លោថ ររនៃការព្ប ងយក្សវញិ្ញ បៃបព្តសេបទាខាងវជិាា ជីវៈ
មេធាវ ីរបស់សិសសមេធាវជីំនាៃទ់្ី ១៧ 
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២. មសចក្សតីសមព្េចសតីរីការោក្សឳ់្យអ្ៃុវតតបទ្បញ្ា  ៃងិៃីតិវធិីនៃការមបាះមឆ្ន តមព្ជើសតាងំព្បធាៃ     
គណៈមេធាវ ី
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៣. រិធីមបើក្សបមវសៃកាលវគគសុព្ក្សឹតការវជិាា ជីវៈមេធាវ ីវគគទ្ី ៩ 

មៅព្រឹក្សនងៃសុព្ក្ស ៨មក្សើត ដខអ្សសុជ ឆ្ន ជូំត មទាស័ក្ស រ.ស ២៥៦៤ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី២៥ ដខក្សញ្ញ  
ឆ្ន ២ំ០២០ េជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមេធាវ ី បាៃមរៀបចំរិធីមបើក្សបមវសៃកាលវគគសុព្ក្សឹត
ការវជិាា ជីវៈមេធាវចីំមពាះមេធាវចូីលព្បក្សបវជិាា ជីវៈមេធាវ ី តាេមាព្តា៣២ នៃចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈ
មេធាវ ីវគគទ្ី ៩ ចំៃួៃ ៧០ នាក្ស ់(ន្រសតីចំៃួៃ ២១ នាក្ស)់ មព្កាេអ្ធិបតីភារ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វោិល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា អ្េមោយ មោក្សមេធាវ ី យឹេ ោរ ី នាយក្ស
េជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមេធាវ ីព្រេទាងំសមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ។ី 
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មសចក្សតីសមព្េចសតីរីការទ្ទ្លួោគ ល់មបក្សខជៃឈ្រម ម្ ះមបាះមឆ្ន តជាព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
អាណតតិទ្ី ១៣ 
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មសចក្សតីជូៃែណឹំងសតីរីការែក្សមបក្សខភារឈ្រម ម្ ះឲ្យមគមបាះមឆ្ន តជាព្បធាៃគណៈមេធាវ ី

អាណតតិទ្១ី៣ 
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មសចក្សតីសមព្េចសតីរីការ្តល់ព្បាក្សជ់ំៃួសឲ្យអាហារសព្េៃ ់ ៃិងអាហារនងៃព្តងក់្សនុងនងៃេហា   
សៃនិបាត 
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៤. ក្សចិចព្បជុំបគុគលិក្ស 

កិ្សចចព្បជុដំណនា ំគណក្សេមការមរៀបចំការមបាះមឆ្ន ត អ្ំរីៃីតិវធីិមបាះមឆ្ន តសព្មាបម់ព្ជើសតាងំព្បធាៃ    
គណៈមេធាវអីាណតតិទី្១៣ 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
គណៈកេមការព្រឹត្តិបព្ត្ 

 
១-ឯកឧត្តេ សនួ វិសាេ  ចាងហ្វា ងការផ្សាយ 
២-មោកមេធាវី កយុ នាេ  និរនធនាយក 
៣-មោកមេធាវ ីលវី សវុណ្ណា  មេខាធកិារ 

 
នាយកដាា នព្សាវព្ជាវ ម ោះរុេព និងផ្សសរាផ្សាយ 
១-មោកមេធាវី គង់ សាំអុន  ព្បធាននាយកដាា ន 

២-មោកមេធាវី  មទៀង វុទ្ធធ   អនុព្បធាននាយកដាា ន 

៣-មោកមេធាវី ឃេឹ ច្័នទមធឿន  អនុព្បធាននាយកដាា ន 

៤-មោកមេធាវី វ៉ា  សាំរតិ្  ព្បធានការ.ិ ព្រតឹ្តិបព្ត្ និងម ោះរុេព 

៥-មោកមេធាវី ខន សមុខង ព្បធានការ.ិព្សាវព្ជាវ និងផ្សសរាផ្សាយច្ាប ់

៦-មោក ថា ប ុនថៃ   ព្បធានការ.ិរ័ត្៌មានវិទា 

៧-មោក មព្សង សហីប ុននុត្  ជាំនួយការ ការ.ិរ័ត្៌មានវិទា 

៨-កញ្ញា មេធាវី តាន់ ច្រថណ  បណ្ណា រកស 

៩-មោកមេធាវី ម ៉ា  តាន់មអៀេ  បណ្ណា រកស 

១០-កញ្ញា  រ៉ា ត្់ ោន   សមព័្គច្ិត្ត 

១១-មោក វ៉ា ត្ ទិត្យ   សមព័្គច្ិត្ត 
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ឧបត្ថេភការម ោះរេុពផ្សាយមដាយ 

 

សមេតច្វបិេុមសនាភកត ីសាយ ឈុាំ 

មោកមេធាវី សារនិ មដណូរ៉ា  

DFDL  

គណៈមេធាវី ថនព្រោះរជាណ្ណច្ព្កកេពជុា 

 

 

 

 


