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សេចក្តថី្ងែងការណ៍របេ់អងគការ AFWA េតពីបីញ្ហា ជំងកូឺ្វដី១៩ នងិផលប ៉ះពាល់សៅសលើឧេាហក្ម្មកាត់សដរ 

សៅសពលផលប ៉ះពាល់ថ្ផែក្សេដឋក្ចិច នងិេិទធ ិម្នេុសថ្នការរកី្រាលដាលថ្នជំងឺកូ្វដី១៩បានរាតតាតទូទំង
ពភិពសោក្ ស ើងក្ំពុងសម្ើលស ើញក្ម្មក្រកាត់សដរសៅក្ែុងថ្សសេង្វា ក់្ផគត់ផគង់ពភិពសោក្ក្ំពុងប្បឈម្នងឹ
ហានភិ ័កាន់ថ្តខ្ែ ងំស ើងថ្ដលសក្ើតសចញពវីបិតតសិន៉ះ។ 

អែក្បញ្ហា ទិញេសម្ែៀក្បំពាក់្ប្តូវបានសេសម្ើលស ើញថាបានលុបសោល ឬពនារសពលការបញ្ហា ទិញ នងិពនា
ការទូទត់ដល់អែក្ផគត់ផគង់ សៅសពលថ្ដលការរាតតាតក្ំពុងកាែ  ជាវបិតតសិេដឋក្ចិចនងិទីផារការង្វរ។ បញ្ហា
សន៉ះបានបងខំឱ្យអែក្ផគត់ផគង់ជាសប្ចើនបញ្ឈប់ការង្វរក្ម្មក្រសៅក្ែុងសរាងចប្ក្កាត់សដរ សដា គ្មម នការគ្មពំាេងគម
ឬ ការឈប់េប្ាក្ថ្ដលានប្បាក់្ឈែួលសទ ថ្ដលន េះជំរញុឱ្យប្កុ្ម្ក្ម្មក្រង្វ រងសប្គ្ម៉ះថ្ផែក្សេដឋក្ចិច។ 
របា ការណ៍ពបី្បសទេមួ្ ចំននួបានឱ្យដងឹថាក្ម្មក្រសៅថ្តប្តូវបានបងខំឱ្យបនតស្ា ើការសៅក្ែុងសរាងចប្ក្ថ្ដល
នសិោជក្មិ្នានឆនទៈក្ែុងការធានាឱ្យានការប្បុងប្ប ័តែប្េប់ប្គ្មន់ស្ា ើឱ្យក្ម្មក្រប្េួសារនងិេហេម្នរ៍បេ់
ពួក្សេប្បឈម្នងឹការឆែង។ 

សណៈថ្ដលអងគការអនតរជាតដិចូជាអងគការពលក្ម្មអនតរជាត ិ (ILO) បានអំពាវនាវដល់រដឋជាេាជកិ្ឱ្យផតួច
សផត ើម្ក្ំថ្ណទប្ម្ង់សាា ប័ននងិសគ្មលនសោបា ថ្ដលពប្ងឹងការសងើបស ើងវញិថ្នតប្មូ្វការនងិក្សាងភាពរងឹ-
ាតំាម្រ ៈប្បពន័ធគ្មពំារេងគម្ជាេក្ល ក្ចិចសតិសំប្បឹងថ្ប្បងថ្ដលបានស្ា ើស ើងតាម្រដឋថ្ដលផលិតេសម្ែៀក្
បំពាក់្សៅអាេុីានភាពសុេគ្មែ ។ 

១. ការសឆែ ើ តបរបេ់បណ្តត ប្បសទេផលិតេង្វា ក់្ផគត់ផគង់េក្លចំសពា៉ះវបិតតកូិ្វដី១៩ 

ននិាែ ការបីអាចប្តូវបានក្ំណត់ទក់្ទងសៅនងឹក្ំរតិថ្នការសឆែ ើ តបថាែ ក់្ជាតេិតីពវីបិតតជំិងឺកូ្វដី១៩ ក្ែុងប្បសទេ
ផលិតេសម្ែៀក្បំពាក់្សៅអាេុី។ 

ក្. រដាឋ ភបិាលនានាក្ំពុងោត់វធិានការោ ងមឺុ្ងា ត់សដើម្បីកាត់បនា ផលប ៉ះពាល់េុសភាពសដា ផ្ទទ ល់ថ្ន
ជងំកូឺ្វដី១៩ សណៈសពលក្ំពុងផតល់ការគំ្មប្ទថ្ផែក្សេដឋក្ចិចដល់ក្ម្មក្រ។ 

ឧទហរណ៍ សៅប្បសទេស្េីលង្វា សប្កាម្ការថ្ណនារំបេ់រដាឋ ភបិាលសរាងចប្ក្សៅតបំន់សែ៉ះបានបិទទា រសដា 
ក្ម្មក្រានេិទធ ិទទួលបានការឈប់េប្ាក្ថ្ដលានប្បាក់្ឈែួល។ សរាងចប្ក្ថ្ដលក្ំពុងប្បតបិតតកិារប្តូវអនុ-
វតតតាម្វធិានការេុសភាពនងិេុវតាភិាពប្េប់ប្គ្មន់សដា សារានការថ្ណនាតំងឹរុងឹពរីដាឋ ភបិាលស្េីលង្វា ។ 



សៅប្បសទេឥណ្តា  ប្តមឹ្េបាត ហ៍មុ្នសន៉ះសរាងចប្ក្ភាេសប្ចើនបានបនតស្ា ើការសដា មិ្នោត់វធិានការប្េប់ប្គ្មន់
សដើម្បីការពារផលប ៉ះពាល់វជិាា ជវីៈសៅនងឹជំងឺកូ្វដី១៩សទ។ សទ៉ះោ ងណ្តោប់ពថី្ងៃសន៉ះតសៅ សរាងចប្ក្សៅ
តាម្បណ្តត រដឋភាេសប្ចើនសៅក្ែុងប្បសទេឥណ្តា បានបិទទា ររហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ថ្សមី្នាសប្កាម្ការថ្ណនាោំ ង
តងឹរងឹពរីដាឋ ភបិាលតាម្រដឋទំងសនា៉ះ។ បថ្នាម្ពសីលើសន៉ះរដាឋ ភបិាលឥណ្តា ក្ប៏ានសចញបទបញ្ហា មួ្ សដា 
បញ្ហា ក់្ថាក្ម្មក្រេមិឺ្នប្តូវបានបញ្ឈប់ស ើ សហើ ក្មិ៏្នប្តូវប្បឈម្នងឹការកាត់បនា ប្បាក់្ឈែួលសដា សារ
វបិតតសិន៉ះថ្ដរ។ បទបញ្ហា េំខ្ន់បំផុតក្ប៏ានថ្ចងផងថ្ដរថាក្ម្មក្រនសិោជតិានេិទធ ិទទួលបានការឈប់
េប្ាក្ថ្ដលានប្បាក់្ឈែួលសពញសលញរហូតដល់វបិតតសិន៉ះប្តូវបានអន់ង ។  

ស. រដាឋ ភបិាលក្ំពុងសចញប្ក្ម្ប្បតបិតតេីិល្ម៌្េម័ប្េចតិតដល់សរាងចប្ក្សដើម្បីកាត់បនា ផលប ៉ះពាល់េុសភាព
សដា ផ្ទទ ល់សណៈសពលថ្ដលពួក្សេេនាថានងឹានការគំ្មប្ទថ្ផែក្សេដឋក្ចិចដល់ក្ម្មក្រ។ 

ឧទហរណ៍សៅប្បសទេក្ម្ពុជានងិមី្ោ ន់ា  ក្ងា៉ះខ្តវតាុធាតុសដើម្ពបី្បសទេចនិបានបងខំឱ្យសរាងចប្ក្ជាសប្ចើន
បញ្ឈប់ផលិតក្ម្មសដា ក្ចិចេនាក្ម្មក្ររាប់ពាន់នាក់្ប្តូវបានពយួរ។ សៅប្បសទេក្ម្ពុជារដាឋ ភបិាលបានសចញ
សេចក្តជូីនដំណឹងេតីពេុីសភាពនងិេុវតាភិាពសៅក្ថ្នែងស្ា ើការសដើម្បីការពារការរាលដាលជំងឺកូ្វដី១៩។ ដចូគ្មែ
សន៉ះផងថ្ដរ សរាងចប្ក្ថ្ដលបានផ្ទា ក្ប្បតបិតតកិារប្តូវថ្តបង់ប្បាក់្ ៤០ ភាេរ ថ្នប្បាក់្ឈែួលអបបបរាដល់
ក្ម្មក្រ។ ប្បាក់្ឈែួល ២០ ភាេរ បថ្នាម្សទៀតនងឹប្តូវផតល់សដា រដាឋ ភបិាលក្ម្ពុជាេប្ាប់ក្ម្មក្រថ្ដលបាន
ចុ៉ះស ម្ ៉ះចូលសរៀនវេគបណតុ ៉ះបណ្តត លជំនាញទន់ថ្ដលសរៀបចំស ើងសដា ប្ក្េួងការង្វរក្ម្ពុជា។ 

សៅប្បសទេមី្ោ ន់ា  ក្ម្មក្រជាសប្ចើនថ្ដលប្តូវបានបញ្ឈប់ពកីារង្វរមិ្នបានទទួលបានេំណងសទសហើ េ-
ណៈក្ម្មការវនិសិោេមី្ោ ន់ា  (MIC) បានប្បកាេថាសរាងចប្ក្ថ្ដលបដសិេ្មិ្នសបើក្ប្បាក់្ថ្សក្ម្មក្រនងឹ
ប្តូវហាម្ឃាត់មិ្នឱ្យបនតប្បតបិតតកិារ។ 

េ. រដាឋ ភបិាលក្ំពុងសចញសគ្មលការណ៍ថ្ណនាេំម័ប្េចតិតេប្ាប់សរាងចប្ក្សដើម្បីកាត់បនា ផលប ៉ះពាល់េុស-
ភាពសដា ផ្ទទ ល់ថ្នជងំកូឺ្វដី១៩ នងិមិ្នានសគ្មលនសោបា សេដឋក្ចិចនងិការង្វរសដើម្បីការពារក្ម្មក្រ។ 

ឧទហរណ៍សៅក្ែុងប្បសទេឥណាូ សនេីុ រដាឋ ភបិាលសទើបថ្តបានសចញសេចក្តថី្ណនាេំតីពេុីសភាពនងិេុវតាភិាព
េប្ាប់សរាងចប្ក្ថ្ដលបនតដំសណើ រការ សហើ សរាងចប្ក្សែ៉ះហាក់្ដចូជាក្ំពុងប្បកាន់ខ្ា ប់នវូវធិានការណ៍ប្បុង-
ប្ប ័តែជាមុ្នទំងសន៉ះ។ 

ជារមួ្ក្ចិចសតិសំប្បឹងថ្ប្បងសដើម្បីកាត់បនា ការខ្តបង់ប្បាក់្ចំណូលនងិកាត់បនា េក្ម្មភាពសេដឋក្ចិចសដា  
សារជំងឺកូ្វដី១៩ ថ្ដលជាការសលើក្ទឹក្ចតិតដេំ៏ខ្ន់ក្ែុងការបង្វា ញពកីារឆែងន េះ មា កម្មិតតាមបណ្តត
ប្បសទេផលិតេសម្ែៀក្បំពាក់្សៅអាេុី។ 



២. បណតុ ំ ថ្នតប្មូ្វការរបេ់ក្ម្មក្រកាត់សដរ 

វាោបំាច់ប្តូវានជំហានចាេ់ោេ់ពរីដាឋ ភបិាល អែក្បញ្ហា ទិញ នងិអែក្ផគត់ផគង់សដើម្បីសដា៉ះប្សា ការខ្តបង់
ប្បាក់្ចំណូលោ ងសប្ចើនទំងសន៉ះេប្ាប់ក្ម្មក្រកាត់សដរ ៦០ ោននាក់្ (១) ។ សបើមិ្នានសទ វាានហានភិ ័
្ៃន់្ៃរថ្នវដតថ្នការធាែ ក់្ចុ៉ះតប្មូ្វការថ្ដលអាចនាឱំ្យានវបិតតសិេដឋក្ចិច ូរអថ្ងាង។ នោិ មួ្ ថ្បបសទៀត   
អេម្តាភាពក្ែុងការផតល់ការង្វរ នងិការគ្មបំ្ទប្បាក់្ចំណូលដល់ក្ម្មក្រកាត់សដរថ្ដលរងផលប ៉ះពាល់សដា 
វបិតដជំិងឺកូ្វដី១៩ មិ្នប្តមឹ្ថ្តអាចស្ា ើឱ្យវេិម្ភាពនងិភាពប្ក្បី្ក្កាន់ថ្តអាប្ក្ក់្ប ុសណ្តណ ៉ះសទ ប ុថ្នតអាចថ្ប្បជា
ការង ចុ៉ះេួរឱ្យក្ត់េាគ ល់ថ្នការសប្បើប្បាេ់ទំនញិ នងិសេវាក្ម្មថ្ដលនងឹស្ា ើឱ្យសចូប្បសោជនក៍ាររេ់ស ើង
វញិោ ងសលឿននងិប្បក្បសដា េម្្ម៌ថ្នសេដឋក្ចិចពភិពសោក្។ 

សលើេពសីន៉ះសទៀតសដា សារការបនាទ បប្បពន័ធេុខ្ភបិាលសាធារណៈនងិការកាត់បនា ការវនិសិោេសាធារ-
ណៈសប្កាម្ឥទធិពលថ្នវធិានការណ៍រតឹតបិត ប្បសទេភាេសប្ចើនក្ំពុងប្បឈម្មុ្សនងឹវបិតតេុិសភាពសាធារណៈ។ 
វាជាការោបំាច់ថ្ដលថាសន៉ះប្តូវថ្ក្ថ្ប្បឱ្យលាភាែ ម្ៗ។ រដាឋ ភបិាលេួរថ្តដាក់្សចញនវូសេចក្តថី្ណនាសំគ្មល
នសោបា  ថ្បងថ្ចក្្នធានសាធារណៈ នងិឆនទៈនសោបា ជាមុ្នសដើម្បីពប្ងីក្ប្បពន័ធេុខ្ភបិាលសាធារ-
ណៈឱ្យបានឆាប់រហ័េសដើម្បជីាវធិានការបនាទ ន់មួ្ សដើម្បីសដា៉ះប្សា ការង ចុ៉ះថ្នវរីេុកូ្រ ណូ្ត។ 

 (១) តប្មូ្វការចំសពា៉ះរដាឋ ភបិាល 

រដាឋ ភបិាលសៅក្ែុងប្បសទេថ្ដលផលិតេសម្ែៀក្បំពាក់្េួរថ្តអនវុតតនវូវធិានការណ៍ខ្ងសប្កាម្សដើម្បីជំន៉ះនវូ
ផលប ៉ះពាល់សដា ផ្ទទ ល់នងិសដា ប្បសោលថ្នជំងឺកូ្វដី១៩ សៅសលើក្ម្មក្រនសិោជតិ៖ 

ក្) ធានាការអនវុតតវធិានការណ៍តងឹរងឹនងិកាតពាក្ចិចសដើម្បីការពារក្ម្មក្រសៅក្ថ្នែងស្ា ើការពផីលប ៉ះពាល់េុស
ភាពផ្ទទ ល់ថ្នជំងឺកូ្វដី១៩ ថ្ដលសោងតាម្អនសុាេនន៍ងិការថ្ណនារំបេ់អងគការេុសភាពពភិពសោក្។ 

ស) ផតល់ការពាបាលេុសភាពជាេក្លដល់ទំងក្ម្មក្រ នងិប្កុ្ម្ប្េួសាររបេ់ពួក្សេសហើ ជាពសិេេបាន
បសងា ើតក្ថ្នែងស្ា ើសតេតរក្សម្សរាេឆែង នងិម្នទរីសពទយបសណ្តត ៉ះអាេនែសៅក្ែុងតំបន់ឧេាហក្ម្មទំងអេ់សដើម្បី
សដា៉ះប្សា សាា នភាពសន៉ះ។ 

េ) អនវុតតសគ្មលនសោបា សារសពើពនធេក្ម្ម ជាពសិេេវធិានការគ្មពំារេងគម្ដចូជាតាវកាលិក្នកិ្ម្មភាព 
ជំន ួេងគម្ នងិក្ម្មវ ិ្ កីារង្វរសាធារណៈេប្ាប់ក្ម្មក្រនសិោជកិ្ប្េប់ប្បសភទ (រាប់បញ្ចូលទំងសប្ៅប្បពន័ធ 
្ម្មតា តាម្រដវូ ចំណ្តក្ស្េុក្ នងិក្ម្មក្រសៅតាម្ផទ៉ះ) ថ្ដលរងផលប ៉ះពាល់អវជិាានពផីលប ៉ះពាល់សដា 
ផ្ទទ ល់នងិប្បសោលពជំីងឺកូ្វដី១៩។ 



(២) តប្មូ្វការចំសពា៉ះអែក្បញ្ហា ទញិ នងិអែក្ផគត់ផគង់  

ចំសពា៉ះអែក្បញ្ហា ទិញេសម្ែៀក្បំពាក់្ នងិអែក្ផគត់ផគង់របេ់ពួក្សេថ្ដលទទួលបានប្បាក់្ចំសណញពពីលក្ម្មរបេ់
ក្ម្មក្រកាត់សដរ ស ើងទម្ទរឱ្យោត់វធិានការដចូខ្ងសប្កាម្ សដើម្បីកុ្ំឲ្យក្ម្មក្រនសិោជកិ្ជាប់បនទកុ្ហិរញ្ញវតាុ
របេ់ឧេាហក្ម្មក្ែុងអំ ុងសពលានវបិតតសិន៉ះ៖ 

 ក្) េសុភាពនងិេវុតាភិាពការង្វររបេ់ក្ម្មក្រ 

សដើម្បីកាត់បនា ផលប ៉ះពាល់ដល់េុសភាពសដា ផ្ទទ ល់ថ្នជំងឺកូ្វដី១៩ អែក្ផគត់ផគង់ថ្ដលេាិតសប្កាម្ការប្តួត
ពនិតិយោ ងតងឹរងឹរបេ់អែក្បញ្ហា ទិញប្តូវថ្តធានាឱ្យានការអនវុតតប្តមឹ្ប្តូវនវូអនសុាេន ៍ នងិសគ្មលការណ៍
ថ្ណនារំបេ់អងគការេុសភាពពភិពសោក្សដើម្បីបង្វា រការប ៉ះពាល់ក្ថ្នែងការង្វរពជំីងឺកូ្វដី១៩។ វធិានការទំង
សន៉ះរមួ្ាន៖ 

• សលើក្ទឹក្ចតិតដល់ក្ម្មក្រនសិោជកិ្ថ្ដលានជម្ៃឺ ឱ្យសាែ ក់្សៅក្ែុងផទ៉ះនងិផតល់ការឈប់េប្ាក្ប្បាក់្
ថ្ដលានប្បាក់្ឈែួលដល់ក្ម្មក្រនសិោជកិ្ណ្តថ្ដលានសរាេេញ្ហញ កូ្វដី១៩។ ការឈប់េប្ាក្ថ្ដល
ានប្បាក់្ឈែួលប្តូវថ្តផតល់ជូន សទ៉ះបីជាក្ម្មក្រថ្ដលានសរាេេញ្ហញ កូ្វដី១៩មិ្នានលទធភាពផតល់
វញិ្ហញ បនប័ប្តសវជាសាស្រេតក្ស៏ដា  សប្ពា៉ះអែក្ផតល់សេវាថ្ងទំេុសភាព នងិក្ថ្នែងសពទយអាចនងឹ
ម្ាញឹក្ខ្ែ ងំសហើ មិ្នអាចផតល់ឯក្សារថ្បបសន៉ះបានទន់សពលសវោ។  

• ដាក់្ផ្ទទ ងំរបូភាពថ្ដលជំរញុឱ្យសាែ ក់្សៅផទ៉ះសពលឈឺ ក្ាក្ ក្ណ្តត េ់ នងិអនាម័្ ថ្ដសៅប្ចក្ចូលសរាង-
ចប្ក្ នងិក្ថ្នែងស្ា ើការសផសងសទៀតថ្ដលទំនងជាប្តូវបានសេសម្ើលស ើញសដា ជាក្ម្មក្រ។  

• អនវុតតការប្តួតពនិតិយេីតុណា ភាពរបេ់ក្ម្មក្រទំងអេ់សៅក្ែុងសរាងចប្ក្។  
• ផតល់ជូនឡាបូប្េប់ប្គ្មន់ជាមួ្ សាប ូ ទឹក្ នងិទឹក្ោងថ្ដថ្ដលានជាតអិាល់កុ្លសៅក្ថ្នែងស្ា ើការ

នងិធានាថាានការផគត់ផគង់ប្េប់ប្គ្មន់របេ់ពួក្សេ។ ថ្ណនាឱំ្យក្ម្មក្រេាា តថ្ដឱ្យបានញឹក្ញាប់
ជាមួ្ ទឹក្ោងថ្ដថ្ដលានជាតអិាល់កុ្លោ ងសហាចណ្តេ់ ៦០-៩៥% ឬោងថ្ដរបេ់ពួក្សេ
ជាមួ្ សាប ូនងិទឹក្ោ ងសហាចណ្តេ់ ២០ វនិាទី។ 

• ោងេាា តថ្ផទថ្ដលប ៉ះពាល់ញឹក្ញាប់សៅក្ថ្នែងស្ា ើការជាប្បោ។ំ 
• ធានាថាក្ម្មក្រនសិោជកិ្ថ្ដលបំសពញភារក្ចិចេំអាតប្តូវបានការពារពកីារប ៉ះពាល់្ម្ វតាុរាវក្ែុង

សែួន នងិវតាុានង្វ ចម្ែងសផសងសទៀត នងិពសីារធាតុេមីី្សប្គ្ម៉ះថាែ ក់្ថ្ដលប្តូវបានសប្បើក្ែុងការង្វរ
ទំងសន៉ះ។ 

ស) ការគ្មបំ្ទដល់ការង្វរនងិប្បាក់្ចំណូលរបេ់ក្ម្មក្រ 



• អែក្បញ្ហា ទិញជាមួ្ អែក្ផគត់ផគង់របេ់ពួក្សេេួរថ្តធានាថាគ្មម នក្ម្មក្រណ្តាែ ក់្រងសប្គ្ម៉ះថាែ ក់្ថ្ផែក្
ហិរញ្ញវតាុតាម្រ ៈការកាត់បនា ឬបាត់បង់ការង្វរសដា មិ្នេតិពបី្បសភទក្ចិចេនាឬរ ៈសពល
ថ្នសេវាក្ម្មថ្ដលបណ្តត លម្ក្ពជំីងឺកូ្វដី១៩ សលើដាក់្ចតាត ល ីេ័ក្សែួនឯង សដា េម័ប្េចតិត ឬប្តូវ
បានថ្ណនាឱំ្យស្ា ើ ឬការបិទអាជវីក្ម្មឬការធាែ ក់្ចុ៉ះ។  

• អែក្បញ្ហា ទិញប្តូវថ្តបសងា ើតមូ្លនិ្ កូិ្វដី១៩េប្ាប់ក្ម្មក្រ សដើម្បីគ្មបំ្ទដល់ពួក្សេក្ែុងក្ំ ុង
សពលផទុ៉ះរកី្រាលដាល។ សន៉ះរមួ្បញ្ចូលទំងការបង់ប្បាក់្ឈែួលដល់ក្ម្មក្រសៅក្ែុងបណ្តត ញផគត់ផគង់
ថ្ដលប្តូវការដាក់្ចតាត ល ីេ័ក្សែួនឯងរហូតដល់ ២ េបាត ហ៍ ឬប្តូវឈប់េប្ាក្សដើម្បីសម្ើលថ្ង
សាច់ញាតថិ្ដលឈឺសដា រក្ាប្បាក់្ឈែួលរបេ់ពួក្សេសៅក្ែុងអំ ុងសពលសន៉ះ នងិសដើម្បីគ្មបំ្ទ
ថ្ផែក្ហិរញ្ញវតាុដល់ក្ម្មក្រសៅក្ែុងប្កុ្ម្ថ្ដលានហានភិ ័សពេ់ ថ្ដលប្តូវការដាក់្ចតាត ល ីេ័ក្រ
 ៈសពលថ្វង។ 

• អែក្បញ្ហា ទិញនងិអែក្ផគត់ផគង់េួរថ្តពសិប្គ្ម៉ះជាមួ្ េហជពី នងិក្ម្មក្រនសិោជតិជាមុ្នអំពកីារ
ផ្ទែ េ់បតូរថ្ដលបានសេែើស ើងរួម្ទំងការបិទសរាងចប្ក្ ការកាត់បនា បនទកុ្ការង្វរ ឬការបញ្ឈប់
ការង្វរថ្ដលសក្ើតសចញសដា សារជំងឺកូ្វដី១៩ ។  

• អែក្ផគត់ផគង់ប្តូវថ្តអនវុតតការវា តថ្ម្ែហានភិ ័សដា ានការចូលរមួ្ពេីហជពីនងិក្ម្មក្រសដើម្បី
ក្ំណត់ថាសតើេក្ម្មភាពអាីសែ៉ះថ្ដលអាចប្តូវបានកាត់បនា  ពនារ ឬបញ្ឈប់ទំងស្េុងសៅក្ែុង
សរាងចប្ក្សដើម្បីបនា ហានភិ ័ថ្នជំងឺកូ្វដី១៩។ ដំសណើ រការសន៉ះប្តូវថ្តប្តូវបានប្តួតពនិតិយសដា 
អែក្បញ្ហា ទិញ។ 

• អែក្បញ្ហា ទិញ នងិអែក្ផគត់ផគង់ប្តូវថ្តធានាថាក្ម្មក្រនសិោជកិ្ណ្តថ្ដលសលើក្ស ើងពកី្ងាល់អំពី
ជំងឺកូ្វដី១៩ ឬបដសិេ្មិ្នបំសពញភារក្ចិចណ្តមួ្  ឬបដសិេ្ដាច់ខ្តមិ្នស្ា ើការសដើម្បីប្បងុ 
ប្បថាននងឹការសក្ើត ឬចម្ែងជំងឺកូ្វដី១៩នងឹមិ្នរងសប្គ្ម៉ះថាែ ក់្ឬបសណត ញសចញស ើ ។ 

ស ើងទម្ទរឱ្យរដាឋ ភបិាល អែក្បញ្ហា ទិញ នងិអែក្ផគត់ផគង់បង្វា ញសាម្េគភីាពនងិការទទួលសុេប្តូវក្ែុង
ប្គ្មលំបាក្ទំងសន៉ះសដា អនវុតតរាល់ជំហានថ្ដលបានសរៀបរាប់ខ្ងសលើសដើម្បីកាត់បនា ផលប ៉ះពាល់េុស
ភាពនងិសេដឋក្ចិចថ្នវបិតដជំិងឺកូ្វដី១៩សលើក្ម្មក្រ។ ានថ្តតាម្រ ៈវធិានការគ្មបំ្ទេក្ម្មនងិប្ទង់ប្ទ ្ំ
ទំងសន៉ះសទថ្ដលស ើងអាច ក្ឈែ ៉ះសលើផលប ៉ះពាល់ដ៏្ ំស្ងថ្នជំងឺរាតតាតសន៉ះ។ 

ក្ែុងសាម្េគភីាព 

-- ប្កុ្ម្ AFWA 


