
©រក្សាសិទិិធដោយសមាគមដោងចក្ក្សកាត់ដេរដៅក្សមពុជា ( GMAC)  1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 
 

លលខ ១៦ 
 អនាមយ័សន្តសុិខនិ្ងសុវត្ថភិាពកមមករនិ្លោជិត្ 

 
 
ឯក្សារសោងៈ  

១.ចាបស់តីពីការងារនន្រពះរាជាណាចរកកមពុជា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
២. ចាបស់តីពីការរគបរ់គងលរាងចរក និ្ងសិបបកមម 
៣. រកមរដ្ឋបបលវណីកមពុជា ២០០៧ 
៤. របកាស លលខ៣៣០/សកបយ ចុះនងៃទី០៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០០ សតីពីការលរៀបចាំគិលាន្ដ្ឋឋ ន្សហរាស 
៥. របកាស លលខ១២៤/សកបយ ចុះនងៃទី១៥ ខខមងុិនា ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពីការលលើកដ្ឋកទ់មៃន្ល់ដ្ឋយកម្ល ាំងពលកមម 
៦. របកាស លលខ០៥២/សកបយ ចុះនងៃទី១០ ខខកុមភះ ឆ្ន ាំ២០០០ សតីពីការលរៀបចាំបងគន្អ់នាមយ័ 
៧. របកាស លលខ០៥៣/សកបយ ចុះនងៃទី១០ ខខកុមភះ ឆ្ន ាំ២០០០ សតីពីលៅអីអងគុយលៅប៉ុសតិ៍ការងារ 
៨. របកាស លលខ/០៥៤សកបយ ចុះនងៃទី១០ ខខកុមភះ ឆ្ន ាំ២០០០ សតីពីការផ្តល់លេសជជៈអនាមយ័ 
៩. របកាស លលខ១២៥/សកបយ ចុះនងៃទី១៥ ខខមងុិនា ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពីការបលចេ ញបចេូ លខយល់និ្ងការសាំអាត្បរោិកាសកនុងទីកខន្លងលធ្វើការ 
១០. របកាសរមួ លលខ១៣៩/សកបយ ចុះនងៃទី២៨ ខខមងុិនា ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពីលកខខណឌ និ្ងលបសកមមលសវាលពទយសហរាសរគឹះស្ថថ ន្ 
១១. របកាស លលខ១៤៧/សកបយ ចុះនងៃទី១០ ខខមងុិនា ឆ្ន ាំ២០០២ សតីពីបរោិកាសកាំលៅកនុងទីកខន្លងលធ្វើការ 
១២. របកាសលលខ១៣៨សកបយ ចុះនងៃទី២២ខខលមស្ថឆ្ន ាំ២០០៣សតីពីសាំលឡងកនុងទីកខន្លងលធ្វើការ 
១៣. របកាស លលខ១៣៩/សកបយ ចុះនងៃទី២២ ខខលមស្ថ ឆ្ន ាំ២០០៣ សតីពីការងារកនុងមណឌ លហប ់
១៤. របកាស លលខ៤៨៤/សកបយ ចុះនងៃទី២៣ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៣ សតីពីពន្លឺនិ្ងការបាំេល ឺ
១៥. ស្ថរាចរ លលខ០១/សកអ ចុះនងៃទី០៨ ខខមករា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សតីពីសុវត្ថិភាពនិ្ងអនាមយ័ការងារនិ្ងការលារពសិទិធ និ្ងកិត្តិយសរបស់ កមមករ
និ្លោជិត្ 
១៦. លសចកតីជូន្ដ្ាំណឹង លលខ០០៣/សកបយ ចុះនងៃទី១០ ខខកុមភះ ឆ្ន ាំ២០០៤ សតីពីការរកាសុវត្ថិភាពសុខុម្លភាពនិ្ងបរសិ្ថថ ន្កមមករនិ្លោជិត្ 
លៅលរាងចរកកាត្ល់ដ្រនិ្ងខសបកលជើង 
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អនាម័យ ន្ិងេវុតថិភាពក្មមក្រន្ិសោជិត 
rrr2sss 

 
សន្តិសុខ និ្ងអនាមយ័ការងារជាទូលៅរតូ្វបាន្លគកាំណត្ថ់ាជាវទិាស្ថស្តសតនន្ការរបលមើលការទទលួស្ថគ ល់ 

ការវាយត្នមល និ្ងការរគបរ់គងលរាះថាន កខ់ដ្លអាចលកើត្លឡើងលៅកខន្លងលធ្វើការលហើយអាចលធ្វើឱ្យសុខភាព កមមករ 
និ្លោជិត្ចុះលខាយ និ្ងលដ្ើមបជីាចលករកនុងការពិចារណាអាំពីផ្លបះ៉ពាល់ខដ្លអាចលកើត្ម្ន្លៅបរោិកាស ជុាំវ ិ
ញ។  

ការបករស្ថយអាំពីអនាមយ័ សុវត្ថិភាព និ្ងសន្តិសុខរបស់កមមករនិ្លោជិត្ គឺម្ន្ការពាកព់ន័្ធលៅនឹ្ង 
រគបខ់ផ្នកទាំងអស់លៅកនុងសហរាសរគឹះស្ថថ ន្ ខដ្លកនុងលនាះម្ន្ដូ្ចជា ការរគបរ់គងស្ថរធាតុ្គីម ី ការរបមូល 
សាំរាមឬកាកសាំណល់ សុវត្ថិភាពឃ្ល ាំងផ្ទុកទាំនិ្ញ ការខងរកាម៉្សីុន្ សុវត្ថិភាពម៉្សីុន្កាត្រ់កណាត្ ់ ឧបករណ៍ 
ការពារខលួន្លៅខផ្នករជលកព់ណ៌ ការរតួ្ត្ពិនិ្ត្យខផ្នកអ៊ុត្ ការទុកដ្ឋកឧ់បករណ៍លផ្េងៗ ការសលស្តងាគ ះបឋម និ្ងការ
លរៀបចាំអាហារដ្ឋឋ ន្ជាលដ្ើម។ល។  

សុខភាព និ្ងសុវត្ថិភាពរបស់កមមករនិ្លោជិត្មនិ្ខមន្រតឹ្មខត្ពាកព់ន័្ធលដ្ឋយផ្ទទ ល់ខត្លៅលលើកមមករ 
និ្លោជិត្ខលួន្ឯង និ្ងរកុមរគួស្ថររបស់ពកួលគលនាះលទ ប៉ុខន្តវាកាពាកព់ន័្ធលៅនឹ្ងដ្ាំលណើ រការរបស់សហរាស លសដ្ឋ
កិចេជាតិ្ និ្ងពិេពលលាកផ្ងខដ្រ ខណៈខដ្រដ្ាំលណើ រការចងាវ កផ់្លិត្កមម និ្ងភាពរបកតួ្របខជងគឺ អារស័យ លៅលលើ
ការលរៀបចាំ និ្ងខងរកាះអនាមយ័កខន្លងលធ្វើការឱ្យម្ន្អនាមយ័ និ្ងម្ន្សុវត្ថិភាព។  

១. សោលការណ៍ទូសៅ 

រកមរដ្ឋបបលវណីកមពុជា ឆ្ន ាំ២០០៧ និ្ងចាបក់ារងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ត្រមូវឱ្យនិ្លោជកម្ន្កាត្ពវកិចេកនុង ការ
ខងរកាសុខភាព និ្ងសុវត្ថិភាពកមមករនិ្លោជិត្ លៅកខន្លងលធ្វើការ។ និ្លោជកម្ន្ករណីយកិចេយកចិត្ត ទុកដ្ឋក់
ដ្ល់សុវតិ្ថភាព និ្ងសុខភាពរបស់កមមករនិ្លោជិត្ លដ្ើមបបីងាា រកុាំឱ្យជួបរបទះលរាះថាន ក។់ ករណីយកិចេ យកចិត្ត
ទុកដ្ឋកច់ាំលពាះសុវត្ថិភាព និ្ងសុខភាពរបស់កមមករនិ្លោជិត្លដ្ឋយនិ្លោជកគឺលកើត្លចញពីលាលការណ៍ សុចរតិ្
ភាព និ្ងភាពលស្ថម ះរត្ងន់ន្ភាគីកិចេសន្ាខដ្លបចដ ត្តិកនុងរកមរដ្ឋបបលវណី។ 

ចាបស់តីពីការងារ ខដ្លម្ន្រកសួងការងារ និ្ងបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈជារកសួងស្ថមុ ី និ្ងស្ថថ បន័្ខដ្ល 
ម្ន្សមត្ថកិចេដ្នទលទៀត្បាន្កាំណត្អ់ាំពីកាត្ពវកិចេទូលៅរបស់និ្លោជក ឱ្យយកចិត្តទុកដ្ឋកល់លើបទដ្ឋឋ ន្អនាមយ័ 
សុវត្ថិភាព និ្ងសន្តិសុខរបស់កមមករនិ្លោជិត្។ លៅកនុងលនាះចាបក់ាបាន្ត្រមូវឱ្យនិ្លោជករតូ្វរកាកខន្លងការងារ 
ឱ្យបាន្ស្ថា ត្ និ្ងម្ន្អនាមយ័ផ្ងខដ្រ។ មា៉ងវញិលទៀត្ រកសួងការងារ រតូ្វកាំណត្អ់ាំពីវធិាន្ជាកល់ាកស់រម្ប ់ 
អនាមយ័ និ្ងសុវត្ថិភាពដ្ល់កមមករនិ្លោជិត្ កាដូ្ចជាផ្តល់នូ្វការខណនាាំលផ្េងៗដ្ល់និ្លោជកឱ្យលារពតាម 
បទដ្ឋឋ ន្អនាមយ័ និ្ងសុវត្ថិភាពកនុងលាលបាំណងធានាថាកមមករនិ្លោជិត្ម្ន្សុខភាពលា។ 

លរៅពីការយកចិត្តទុកដ្ឋករ់បស់និ្លោជកកនុងការធានាឱ្យកខន្លងការងារម្ន្អនាមយ័ និ្លោជករតូ្វផ្តល់ 
ឧបករណ៍ការពារខលួន្ជូន្កមមករនិ្លោជិត្ខដ្លបាំលពញការងារកនុងខផ្នកខដ្លអាចម្ន្លរាះថាន ក់។ របលេទនន្ 
ឧបករណ៍ការពារខលួន្លន្ះគឺវាអារស័យលៅលលើរបលេទការងារខដ្លកមមករនិ្លោជិត្លនាះបាំលពញ។ ការលរបើរបាស់ 
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ឧបករណ៍ការពារខលួន្ឱ្យបាន្រតឹ្មរតូ្វនឹ្ងអាចជួយ កាត្ប់ន្ថយហានិ្េយ័ខដ្លលកើត្លចញពីលរាះថាន កក់ារងារ និ្ង 
ជាំងឺលផ្េងៗជាលដ្ើម។ មា៉ងវញិលទៀត្ និ្លោជកការតូ្វធានាកនុងការចាត្ខ់ចងការងារបលចេកលទសខដ្លលរបើរបាស់   
សម្ភ រៈ ឧបករណ៍តូ្ចធ្ាំ ម៉្សីុន្ ឬផ្លិត្ផ្លលរបើរបាស់រចួ លហើយរតូ្វទុកដ្ឋកឱ់្យបាន្លា លដ្ើមបធីានាសន្តិសុខ និ្ង
សុវត្ថិភាពរបស់កមមករនិ្លោជិត្។ 

កមមករនិ្លោជិត្ និ្ងនិ្លោជករតូ្វចូលរមួាន កនុងការរកាឱ្យកខន្លងការងារម្ន្សុវត្ថិភាព។ កមមករនិ្លោជិត្ 
និ្ងត្ាំណាងរបស់ខលួន្រតូ្វទទលួបាន្នូ្វការងារបណតុ ះបណាត លអាំពីការខងរកាកខន្លងការងារ និ្ងវធិាន្ការណ៍ 
ការពារនានាខដ្លខលួន្ និ្ងនិ្លោជករតូ្វលធ្វើ។ 

អធិ្ការការងារម្ន្ត្នួាទីរតួ្ត្ពិនិ្ត្យការអនុ្វត្តន្ច៍ាប ់បទបបចដ ត្តិសតីពីអនាមយ័ ការលធ្វើឱ្យលារបលសើរលឡើង 
នន្ការធានាសុខភាព សុវត្ថិភាព និ្ងលកខខណឌ ការងារលាលៅកនុងសហរាស។ អធិ្ការការងារអាចរកអនកជាំនាញការ 
បលចេកលទសពីរកសួងពាកព់ន័្ធ លដ្ើមបរីតួ្ត្ពិនិ្ត្យឱ្យបាន្ហមត្ច់ត្អ់ាំពីការងារបលចេកលទសខដ្លទកទ់ងនឹ្ងបទបបចដ ត្តិ
អនាមយ័ និ្ងសន្តិសុខរបស់កមមករនិ្លោជិត្។ អធិ្ការការងាររតូ្វពរងឹងការអនុ្វត្តន្ច៍ាប ់ ផ្តល់ពត័្ម៌្ន្ និ្ង
ដ្ាំបូនាម ន្ដ្ល់និ្លោជក និ្ងកមមករនិ្លោជិត្អាំពីលកខខណឌ ការងារ អនាមយ័និ្ងសន្តិសុខ លៅកខន្លងលធ្វើការ។ 

២. េខុភាព ន្ិងអនាម័យ 

ក្. គិលាន្ដ្ឋា ន្ 
 និ្លោជកខដ្លម្ន្លរបើរបាស់កមមករ/និ្លោជិត្ោ៉ងតិ្ច៥០នាកល់ៅកខន្លងលធ្វើការខត្មយួរតូ្វលរៀបចាំឱ្យ
ម្ន្គិលាន្ដ្ឋឋ ន្អចិនស្តន្តយម៍យួលៅកនុងសហរាសរបស់ខលួន្។គិលាន្ដ្ឋឋ ន្លន្ះរតូ្វខត្សថិត្លៅលរកាមការរតួ្ត្ពិនិ្ត្យ
របស់នាយកដ្ឋឋ ន្លពទយការងារនន្រកសួងការងារនិ្ងបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ។គិលាន្ដ្ឋឋ ន្រតូ្វសថិត្លៅជិត្កខន្លងលធ្វើ
ការនិ្ងផ្តល់ភាពងាយរសួលដ្ល់អនកជាំងឺលចញចូលម្ន្ពន្លឺរគបរ់ាន្ម់្ន្ខយល់អាកាសលាលៅឆ្ៃ យពីសលមលងលាន្់
ពញខ្ល ាំងឆ្ៃ យពីទីតាាំងដ្ឋកក់ាកសាំណល់ាម ន្ធូ្លីាម ន្ខផ្េងាម ន្កលិន្និ្ងរតូ្វម្ន្ទាំហាំសមរសបលៅតាមចាំន្នួ្កមមករ
និ្លោជិត្ប៉ុខន្តោ៉ងតូ្ចបាំផុ្ត្រតូ្វម្ន្នផ្ទរកឡា២០ខមត៉្រកឡា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចាំន្នួ្គិលានុ្បបដ្ឋឋ ក ឬគិលានុ្បបដ្ឋឋ យកិាខដ្លរតូ្វរបចាាំការលៅកនុងសហរាសទាំងនងៃទាំងយបក់នុងលម៉្ង
លធ្វើការ លៅតាមចាំន្នួ្កមមករនិ្លោជិត្លៅកនុងសហរាសលហើយចាំន្នួ្រគូលពទយ (លវជជបណឌិ ត្) ខដ្លរតូ្វម្ន្វត្តម្ន្ 
ជាអបបបរម្សរម្បម់យួលវន្៨លម៉្ង រតូ្វអនុ្លលាមលៅតាមរបកាសរមួរកសួងសងគមកិចេការងារបណតុ ះបណាត ល
វជិាជ ជីវៈនិ្ងយុវនី្តិ្សមបទ និ្ងរកសួងសុខ្េបិាលលលខ៣៣០សកបយសតីពីការលរៀបចាំគិលាន្ដ្ឋឋ ន្សហរាស។

រកុមរបកឹាអាជាញ កណាត លនន្សាំណុាំ លរលងលលខ១៥៨/១១បាន្សលរមចបដ្ិលសធ្ការទមទររបស់កមមករ
ន្ិលោជិត្ខដ្លឱ្យន្ិលោជកលរៀបចាំបន្ទបល់ពទយដ្ឋចល់ចញពគីាំន្រសាំរាមលហើយបងាគ បឱ់្យន្ិលោជកលរៀបចាំវធិាន្ការលដ្ើមបី
ធានាឱ្យទីតាាំងលៅកខន្លងលធ្វើការឬលៅខកបរបន្ទបល់ពទយលនាះពុាំម្ន្កលិន្ន្ិងម្ន្អនាមយ័លា។ 

កនុងលនាះរកុមរបកឹាអាជាញ កណាត លយល់លឃើញថាន្ិលោជកពិត្ជាម្ន្ឆន្ទៈកនុងការចូលរមួលដ្ឋះរស្ថយបញ្ហា
សុខភាពន្ិងអនាមយ័របស់កមមករន្ិលោជតិ្របាកដ្ខមន្។ទលងវើខដ្លន្ិលោជករចកសាំរាមកនុងលសាងលហើយយកលៅ
លបាះលចាល៣លៅ៤ដ្ងកនុងមយួនងៃលនាះកាអាចជួយ កាត្ប់ន្ថយកលិន្មនិ្លាបាន្មយួចាំខណកធ្ាំខដ្រលហើយទាំងលន្ះជាការ
អនុ្វត្តលាមយួខដ្លន្ិលោជករត្ូវយកចិត្តទុកដ្ឋកល់ដ្ើមបផី្ទសុខភាពរបស់កមមករន្ិលោជតិ្។ 
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កាលណាសហរាសម្ន្លធ្វើការបខន្ថមលម៉្ងបុគគលិកនន្គិលាន្ដ្ឋឋ ន្រតូ្វម្ន្គិលាន្នុ្បបដ្ឋឋ យកិានិ្ងរគូលពទយរបចាាំ
ការកនុងរយៈលពលលធ្វើការបខន្ថមលម៉្ងលន្ះ។បរកិាខ លពទយនិ្ងឳសងលផ្េងៗខដ្លរតូ្វម្ន្លៅកនុងគិលាន្ដ្ឋឋ ន្រតូ្វអនុ្វត្ត
លៅតាមតារាងឧបសមពន័្ធនន្របកាសរមួលន្ះ។ 

ោ៉ងណាមិញ ចាំលពាះសហរាស/រគឹះស្ថថ ន្ខដ្លម្ន្កមមករនិ្លោជិត្មិន្ដ្ល់៥០នាក់រតូ្វម្ន្ 
មលធ្ាបាយសលស្តងាគ ះដូ្ចខ្ងលរកាមលន្ះ៖ 

 កមមករនិ្លោជិត្លរកាម២០នាករ់តូ្វម្ន្របអបស់លស្តងាគ ះមយួ និ្ងអនកជាំន្យួសលស្តងាគ ះម្ន ក ់
 កមមករនិ្លោជិត្២០នាក៤់៩នាករ់តូ្វម្ន្បន្ទបរុ់ ាំរបសួមយួនិ្ងគិលាន្នុ្ដ្ឋឋ កឬគិលានុ្បបដ្ឋឋ យកិាម្ន ក។់ 

 ខ. ការពិន្ិតយេខុភាព 

ជាទូលៅមុន្នឹ្ងចូលបាំលរ ើការងារលៅកនុងសហរាសរគឹះស្ថថ ន្មយួ ចាបស់តីពីការងារត្រមូវឱ្យកមមករ
និ្លោជិត្ខខមរ ឬបរលទសរតូ្វពិនិ្ត្យកាយសមបទខដ្លកនុងលនាះនិ្លោជកជាអនកចាត្ខ់ចងនិ្ងលចញលស្ថហុ៊យខដ្ល
ម្ន្កាំណត្ល់ៅកនុងរបកាសរមួសតីពីការផ្តល់លសវាស្ថធារណៈរបស់រកសួងការងារនិ្ងបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ។ ការ
ពិនិ្ត្យកាយសមបទនិ្លោជកអាចចាត្ខ់ចងឱ្យកមមករនិ្លោជិត្លៅពិនិ្ត្យផ្ទទ ល់លៅរកសួង ឬអាចលសនើសុាំឱ្យមស្តន្តី
រកសួងចុះពិនិ្ត្យកាយសមបទលៅតាមសហរាសរគឹះស្ថថ ន្កាបាន្។ 

ោ៉ងណាមញិ ចាបក់ាងារមនិ្បចដ ត្តិចាស់អាំពីការពិនិ្ត្យសុខភាពជាពិលសសលឡើងវញិម្ន្ន្យ័ថាចាប់
មនិ្បាន្ត្រមូវឱ្យនិ្លោជករតូ្វចាត្ខ់ចងឱ្យកមមករនិ្លោជិត្លៅពិនិ្ត្យសុខភាពលឡើងវញិលនាះលទ។ ដូ្ចលន្ះកមមករ 
និ្លោជិត្ម្ន្សិទិធលៅពិនិ្ត្យសុខភាពរបស់ខលួន្លឡើងវញិបាន្ ប៉ុខន្តលស្ថហុ៊យនន្ការពិនិ្ត្យសុខភាពកមមករ
និ្លោជិត្រតូ្វចាំណាយលដ្ឋយខលួន្ឯង។ 

 

 

 

 

 

គ. ពន្លឺ 

លកខខណឌ ពន្លឺអាចម្ន្ផ្លបះ៉ពាល់ដ្ល់ផ្លិត្ភាពការងាររបស់កមមករនិ្លោជិត្ លហើយពន្លឺកាអាចម្ន្
ផ្លបះ៉ពាល់ដ្ល់សុខភាពខេនករបស់កមមករនិ្លោជិត្ផ្ងខដ្ររបសិន្លបើពន្លឺលនាះមនិ្រគបរ់ាន្ ់ ឬម្ន្ករមតិ្លលើស
ពីបទដ្ឋឋ ន្បលចេកលទសខដ្លចាបប់ាន្កាំណត្។់ 

និ្លោជកនន្សហរាស/រគឹះស្ថថ ន្រតូ្វលធ្វើការលរៀបចាំឱ្យអាារនិ្ងទីកខន្លងលធ្វើការឱ្យម្ន្ពន្លឺធ្មមជាតិ្និ្ងពន្លឺ
សបបនិ្មមតិ្សមរសបលៅនឹ្ងការងារគឺនលលកោ៉ងណាធានាឱ្យកមមករនិ្លោជិត្លមើលលឃើញបាន្ចាស់មនិ្លរាយ
ខេនក។ការបាំេលជឺាទូលៅរតូ្វបាន្បខន្ថមលដ្ឋយការបាំេលជឺាលកខណៈលដ្ឋយខឡកលៅតាមមណឌ លលធ្វើការឬប៉ុសតិ៍ការងារ។

រកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លនន្សាំណុាំ លរលងលលខ១៨០/១១បាន្សលរមចបដ្ិលសធ្ការទមទររបស់កមមករ
ន្ិលោជិត្ខដ្លឱ្យន្ិលោជកបចជូ ន្កមមករន្ិលោជតិ្ទាំងអស់លៅពិន្ិត្យសុខភាពជាលកខណៈពិលសសលឡើងវញិលដ្ឋយ
ន្ិលោជកជាអនកលចញលស្ថហុ៊យ។ 

រកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លបាន្លលើកលឡើងថាមនិ្ម្ន្ចាបន់្ិងបទដ្ឋឋ ន្ណាមយួត្រមូវឱ្យន្ិលោជកបចជូ ន្កមមករ
ន្ិលោជិត្របស់ខលួន្លៅពិន្តិ្យសុខភាពជាលកខណៈពិលសសលឡើងវញិមតងលទៀត្ខដ្រ។ 
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ចាំលពាះការងាររបណិត្ឬការងារផ្េិត្ផ្េងក់ារផ្តល់ពន្លឺចាាំបាចរ់តូ្វលធ្វើោ៉ងណាឱ្យការសាំឡឹងលមើលមនិ្លន្លយហត្និ់្ង
មនិ្បងាឱ្យម្ន្បចេយ័មនិ្លាលៅអនាគត្។ 

ជាលាលការណ៍ករមតិ្នន្ពន្លឺខដ្លកមមករនិ្លោជិត្រតូ្វការម្ន្ករមតិ្លផ្េងាន អារស័យលៅលលើរបលេទ
ការងារករមតិ្(របលេទ)ខេនករបស់កមមករនិ្លោជិត្និ្ងបរោិកាសលៅកខន្លងលធ្វើការ។ របកាសរបស់រកសួងកាងារ
និ្ង បណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈលលខ៤៨៤សកបយចុះនងៃទី២៣ខខធ្នូឆ្ន ាំ២០០៣សតីពីពន្លឺនិ្ងការបាំេលបឺាន្កាំណត្អ់ាំពី
ករមតិ្បាំេលជឺាមធ្យមខដ្លគិត្ជាលុច(Lux) លៅមណឌ លលធ្វើការឬលៅប៉ុសតិការងារលៅតាមរបលេទនន្សហរាស
រគឹះស្ថថ ន្ នី្មយួៗនិ្ងរបលេទនន្ការងាររបស់កមមករនិ្លោជិត្។ 

កាត្ពវកិចេរបស់និ្លោជកកនុងការរគបរ់គងពន្លឺកនុងសហរាស/រគឹះស្ថថ ន្របស់ខលួន្ លដ្ឋយនិ្លោជករតូ្វ 
លរៀបចាំោ៉ងណាកុាំឱ្យកមមករនិ្លោជិត្ម្ន្ការរ ាំខ្ន្លដ្ឋយស្ថរកាំលៅខដ្លស្ថយភាយលចញពីរបេពបលចេ ញពន្លឺ ឬ
បណាត លឱ្យម្ន្ការរលាកលដ្ឋយស្ថររបេពកាំលៅលនាះ។ ទីបិទលបើកសាំរាបក់ារបាំេលរឺតូ្វម្ន្ភាពងាយរសួលលទះ
បន្ទបស់ថិត្កនុងភាពងងឹត្កាលដ្ឋយ។ របពន័្ធរមួនន្ការបាំេល ឺ (ខខេលេលើងលជើងចាបអ់ាំពូលកុងតាក)់ រតូ្វលរៀបចាំឱ្យបាន្រងឹម្ាំ 
តាមលកខណៈបលចេកលទសលដ្ើមបលីជៀសវាងកុាំឱ្យឆក។់ បខន្ថមពីលន្ះលទៀត្និ្លោជករតូ្វលរៀបចាំដ្ឋកឱ់្យម្ន្លេលើងបាំេល ឺ
ជាំន្យួបាំរុងសាំរាបប់ាំេលលឺពលដ្ឋចច់រន្តធ្មមតា។ លេលើងបាំេលជឺាំន្យួបាំរុងលន្ះរតូ្វឱ្យម្ន្ករមតិ្ោ៉ងតិ្ច៥លុច។ 

ការទទលួរងចាំណាាំងពន្លឺរយៈលពលខវងអាចលធ្វើឱ្យខូចខេនកកមមករនិ្លោជិត្ ដូ្ចលន្ះកមមករនិ្លោជិត្គរួ 
ពាកខ់វន៉្តាការពារឱ្យបាន្រតឹ្មរតូ្វ ឬរបាាំងការពាររតូ្វបាំពាកល់ៅនឹ្ងម៉្សីុន្ លដ្ើមបបីលចេ ៀសពន្លឺមនិ្ឱ្យចាាំងចូលខេនក 
កមមករនិ្លោជិត្។ ការរគបរ់គងពន្លឺឱ្យបាន្រតឹ្មរតូ្វលនាះ វានឹ្ងជយួ កាត្ប់ន្ថយជាំងឺ និ្ងការរងរបសួខដ្លទទលួ រង
ពីចាំណាាំងពន្លឺ និ្ងជួយ កាត្ប់ន្ថយកាំហុសឆគងរបស់កមមករខដ្លលកើត្លឡើងលៅលពលកមមករលន្លយហត្។់  

ឃ. បងគន្់អនាម័យ 

អនាមយ័មនិ្លាលៅតាមសហរាសរគឹះស្ថថ ន្ អាចទទលួរងឥទធិពលពីកងវះអនាមយ័បងគន្ ់ និ្ងសម្ភ រៈ    
អនាមយ័លផ្េងៗ លហើយវាអាចនឹ្ងបះ៉ពាល់ដ្ល់សុខភាពរបស់កមមករនិ្លោជិត្។ ដូ្ចលន្ះ វាអាចនឹ្ងកាល យជា 
ឧបសគគដ្ល់កាំលណើ ន្ផ្លិត្ភាពរបស់សហរាសរគឹះស្ថថ ន្។  

លៅកនុងបរលិវណនន្សហរាស/រគឹះស្ថថ ន្របស់ខលួន្ និ្លោជករតូ្វលរៀបចាំឱ្យម្ន្បងគន្ស់រម្បក់មមករ 
និ្លោជិត្លរបើរបាស់ឱ្យបាន្សមរមយនិ្ងរតូ្វលារពលៅតាមកបនួ្អនាមយ័។ ទឹកសរម្បល់របើរបាស់លៅតាមបងគន្ ់
រតូ្វម្ន្រគបរ់ាន្និ់្ងម្ន្សភាពស្ថា ត្និ្ងថាល លហើយស្ថប៊ូការតូ្វម្ន្រគបរ់ាន្ល់ៅតាមបងគន្នី់្មយួៗ។ បងគន្ ់ទាំង
អស់រតូ្វបាន្ទទួលការសាំអាត្ខងទាំដុ្សលាងោ៉ងលហាចណាស់មតងកនុងមយួនងៃ។ ចាំន្ួន្បងាន្អ់នាមយ័រតូ្វ លរៀបចាំ
លដ្ឋយដ្ឋចល់ដ្ឋយខឡកពីាន រវាងបុរសនិ្ងស្តសតីលៅតាមចាំន្នួ្ខដ្លកាំណត្ល់ដ្ឋយរបកាសលលខ០៥២សកបយចុះនងៃ
ទី១០ខខកុមភៈឆ្ន ាំ២០០០សតីពីការលរៀបចាំបងគន្អ់នាមយ័។ បខន្ថមពីលន្ះផ្ងខដ្រនិ្លោជករតូ្វលធ្វើបងគន្ខ់ពស់ ខដ្លអាច
អងគុយផ្ទទ ល់ពីលលើបាន្ របសិន្លបើម្ន្លរបើរបាស់កមមករនិ្លោជិត្ជាស្តសតីលេទចាបពី់មយួរយនាកល់ឡើងលៅនិ្ងរតូ្វ
បខន្ថមមយួសរម្បស់្តសតីហាសិបនាក។់ បងគន្រ់បស់បុរស និ្ងស្តសតីគរួខត្ខបងខចកឱ្យដ្ឋចពី់ាន  លហើយលៅកនុង បងគន្់
លនាះគរួខត្ម្ន្ស្ថប៊ូ និ្ងទឹកលរបើរបាស់ឱ្យបាន្រគបរ់ាន្។់  
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លដ្ើមបជីាលាលការណ៍ខណនាាំបខន្ថមសរម្បក់ារស្ថងសងប់ងគន្រ់បកាសដ្ខដ្លបាន្ផ្តល់នូ្វការខណនាាំដូ្ច
ខ្ងលរកាម៖ 

ក. កាំរាលលរកាមនិ្ងជញ្ហជ ាំងមនិ្រជាបទឹក 
ខ. ទវ រជិត្និ្ងម្ន្គន្លឹះសរម្បខ់្ទ ស់ពីកនុង 
គ. ជញ្ហជ ាំងរតូ្វលាបពណ៌េល ឺ
ឃ. ម្ន្ពន្លឺលា 
ង. ម្ន្តាកត្ភាជ ប់ពីកខន្លងលធ្វើការលៅបងគន្់លដ្ើមបកីារពារទឹកលេលៀង។ កនុងករណីមិន្អាចលធ្វើតាកបាន្ 

និ្លោជករតូ្វផ្តល់មលធ្ាបាយលផ្េងលទៀត្លដ្ើមបកីារពារទឹកលេលៀង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សិទធចិាត្ខ់ចងរបស់និ្លោជក និ្ងការរគបរ់គបល់លើសុខភាព សុវត្ថភិាពកមមករនិ្លោជិត្ 
សាំណុាំ លរលងសិកាលលខ ១១០/១៤-លយលផ្ន្រក៉  លអស អីុ លអ(េនាំលពញ) ខូអិលធី្ឌី ចាំណុចវវិាទទី៥ រតូ្វបាន្ 

លលើមក បងាា ញកនុងការលរបើរបាស់សិទធិចាត្ខ់ចងរបស់និ្លោជកខដ្លពាកព់ន័្ធនឹ្ងសុខភាព សុវត្ថិភាពកមមករ 
និ្លោជិត្។ លៅកនុងសាំណុាំ លរលងលន្ះ សហរាសម្ន្បទបញ្ហជ នផ្ទកនុងលដ្លត្រមូវលអាយ កមមករនិ្លោជិត្លរបើរបាស់ 
កាត្អនុ្ញ្ហដ តិ្ និ្ងលសាន្លមនដ្លទើបអាចលរបើរបាស់បន្ទបទឹ់កបាន្ លហើយនិ្លោជកផ្តល់កាត្ខត្មយួសន្លឹកប៉ុលណាណ ះ 
សរម្បក់មមករ និ្លោជិត្មយួរកុមខដ្លម្ន្សម្ជិកចាំន្នួ្ ២៥នាក ់ខដ្លជាមូលលហតុ្លពលខលះកមមករនិ្លោជិត្ 
រតូ្វរងច់ាាំលរបើរបាស់បន្ទបទឹ់កយូរ។ កនុងសាំណុាំ លរលងលន្ះនិ្លោជកកាលលើកមូលលហតុ្ផ្ងខដ្រថា ការបងាគ បល់អាយ កមម
ករ និ្លោជិត្លរបើរបាស់កាត្ និ្ងលសាន្លមនដ្ខបបលន្ះ គឺចងខ់សវងយល់ថាលត្ើការលរបើរបាស់បន្ទបទឹ់ករបស់កមមករ 
និ្លោជិត្នឹ្ងបះ៉ពាល់ដ្ល់ចងាវ កផ់្លិត្កមមោ៉ងណា។  
 លៅកនុងសាំណុាំ លរលងលន្ះរកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លបករស្ថយថាការរ ាំលលាេសិទធិលរបើរបាស់បន្ទបទឹ់ក គឺ បះ៉
ពាល់ដ្ល់សុខភាព និ្ងសុវត្ថិភាពរបស់កមមករនិ្លោជិត្ ខដ្លយល់លឃើញថាម្ន្លកខណៈមនិ្សមរមយ និ្ងខុស
ចាប។់ បខន្ថមពីលន្ះរកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លលារពសិទធិចាត្ខ់ចង និ្ងរគបរ់គងរបស់និ្លោជក និ្ង ការរកា និ្ង
តាមដ្ឋន្ផ្លិត្ភាព ប៉ុខន្តលសចកតីសលរមចលន្ះបងាា ញថា មនិ្រតូ្វម្ន្ការរ ាំលលាេលលើសុខភាព និ្ងសុវត្ថិភាពរបស់
កមមករនិ្លោជិត្លដ្ើមបផី្លិត្ភាពលឡើយ។ រកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លសលរមចបងាគ បឲ់្យ និ្លោជកបចឈបក់ារលរបើ
របាស់កាត្ និ្ងលសាន្លមនដ្លៅលពលខដ្លកមមករនិ្លោជិត្ចូលបន្ទបទឹ់ក។  

ករណីសាំណុាំ លរលង៖កនុងសាំណុាំ លរលងលលខ ១៤៣/០៩ សីុណូខេរ ចាំណុចវវិាទទី២ ករណីទឹកលរបើរបាស់
កនុង បន្ទបទឹ់ក ខដ្លកមមករនិ្លោជិត្បាន្អះអាងថានិ្លោជកមនិ្បាន្បាំលពញលកខខណឌ ខដ្លធានាលអា
យបន្ទប ់ អនាមយ័ស្ថា ត្ និ្ងម្ន្ទឹកលរបើរបាស់រគបរ់ាន្ល់នាះលទ។ កនុងករណីលន្ះរកុមរបឹកាអាជាញ កណាត ល
សលរមចលអាយ និ្លោជកលដ្ើមបធីានាដ្ល់លកខខណឌ អនាមយ័លៅកនុងកខន្លងលធ្វើការ បងគន្រ់តូ្វរកាលអាយម្ន្
ទឹកស្ថា ត្សរម្ប ់ លរបើរបាស់ជារបចាាំ និ្ងរតូ្វលធ្វើការដុ្សសាំអាត្ោ៉ងតិ្ចឲ្យបាន្មតងកនុងមយួនងៃ ដូ្លចនះរកុម
ហុ៊ន្រតូ្វអនុ្វត្តកាត្ពវកិចេ របស់ខលួន្កនុងការលរៀបចាំបងគន្អ់នាមយ័ លដ្ឋយធានាលអាយម្ន្ភាពស្ថា ត្ និ្ងទឹកលរបើ
របាស់ឲ្យបាន្រគបរ់ាន្រ់សប តាមម្រតា ២២៩ នន្ចាបស់តីពីការងារ និ្ងរបកាសលលខ ០៥២ ចុះនងៃទី១០ 
ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០០។ 
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ង. ខយល ់ន្ិងការងារក្នងុមណឌ លហប់ 

ង.១. ខយល់ 

 លដ្ើមបរីកាសុវត្ថិភាព និ្ងសុខភាពកមមករនិ្លោជិត្ និ្លោជករតូ្វលរៀបចាំឱ្យទីកខន្លងលធ្វើការម្ន្បរោិកាស 
ស្ថា ត្លាលៅកនុងសហរាស និ្ងរគឹះស្ថថ ន្របស់ខលួន្។ បរោិកាសរតូ្វាម ន្ភាពកខវក ់ ាម ន្កលិន្ខដ្លនាាំឱ្យ ម្ន្
លរាះថាន ក ់ឬនាាំឱ្យរ ាំខ្ន្ដ្ល់ការងារដូ្ចជា ចាំហាយ ឧសម័ន្ ធូ្លី ជាលដ្ើម។ ការបលចេ ញបចេូ លខយល់កនុង ទីកខន្លង
លធ្វើការអាចរតូ្វលធ្វើលដ្ឋយបចេូ លខយល់តាមធ្មមជាតិ្ ឬលដ្ឋយសិបបនិ្មមតិ្។ 

 ការបកប់ចេូ លខយល់តាមធ្មមជាតិ្អាចធានាបាន្លដ្ឋយការលធ្វើទវ រ បងាូច ឬរន្ធខយល់លផ្េងៗ លហើយនផ្ទរកឡា 
នន្ទវ រ បងាួច រន្ធខយល់ទាំងអស់សរុបាន មនិ្រតូ្វឱ្យទបជាង មយួភាគបនួ្ នន្នផ្ទរកឡាអាារ ឬលរាងជាង
លឡើយ។  

 ការបកប់ចេូ លខយល់លដ្ឋយសិបបនិ្មមតិ្ លដ្ឋយឧបករណ៍លរគឿងយន្តខដ្លអាចរសូបបលចេ ញខយល់ចាស់។ 
ទវ រ បងាួច និ្ងរន្ធខយល់ដ្នទលទៀត្រតូ្វម្ន្រកឡានផ្ទសរុបមនិ្រតូ្វឱ្យទបជាងមយួភាគបនួ្នន្នផ្ទរកឡា 
អាារ ឬលរាងជាងលឡើយ។  

ការលរបើរបាស់វត្ថុធាតុ្មនិ្បងាលរាះថាន ក ់ ឬការលរបើបលចេកលទស លដ្ើមបលុីបបាំបាត្ក់ារស្ថយភាយលៅកនុង 
បរោិកាសលរកាមរូបភាពជាឧសម័ន្ ចាំហាយ ឬធូ្លីខដ្លបងាលរាះថាន កគឺ់ជាឯកសិទិធនន្ការផ្លិត្ កនុងករណីខដ្ល 
មនិ្អាចលុបបាំបាត្វ់ត្ថុធាតុ្ម្ន្លរាះថាន កក់នុងបរោិកាស និ្លោជករតូ្វរកវធីិ្ចាបយ់កវត្ថុធាតុ្ទាំងលនាះជាបលណតើ រៗ 
តាាំងពីរបេពលដ្ើមនន្ការផ្លិត្ លហើយបលចេ ញលចាលមកលរៅឱ្យរសបតាមចាបក់ារពារបរសិ្ថថ ន្។ អារឬលរាងជាង 
ខដ្លម្ន្បរោិកាសបាំពុលលដ្ឋយវត្ថុធាតុ្ម្ន្លរាះថាន ករ់តូ្វខណ័ឌ ដ្ឋចពី់លគ។ របសិន្លបើលរបើវធីិ្ស្ថស្តសតបលចេកលទស 
មនិ្អាចលុបបាំបាត្វ់ត្ថុធាតុ្ម្ន្លរាះថាន កក់នុងបរោិកាសបាន្លទ និ្លោជករតូ្វផ្តល់សាំភារៈការពារបុគគលដ្ា សម
រសបដ្ល់កមមករនិ្លោជិត្ម្ន ក់ៗ  លដ្ើមបកីារពារខលួន្ និ្ងរតូ្វធានាលដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋកថ់ាសម្ភ រៈការពារ បុគគល
ទាំងលនាះរតូ្វបាន្លរបើរបាស់ និ្ងខងរកាលដ្ឋយរតឹ្មរតូ្វ។  

 ង.២. ការងារកនុងមណឌ លហប ់

មណឌ លហប ់ គឺជាលាំហអាកាសលៅកនុងធុ្ងធ្ាំសីុខទន្អន្លងប់ាត្នាវារបឡាយបងាូរកនុងដី្បាំពងលូ់អណតូ ងផ្លូវ 
កនុងអណតូ ងខរប៉ន្ទបល់រកាមដី្ផ្លារាជ។ល។ ខដ្លម្ន្ម្ត្រ់ន្ធឬរចកចូលតូ្ចមនិ្អាចឱ្យម្ន្ការផ្ទល ស់បតូរខយល់ 
អាកាសរគបរ់ាន្ស់ាំរាបក់ារដ្កដ្លងាើម។ មណឌ លហបអ់ាចខវះអុកសីុខហេន្លហើយម្ន្ឬអាចនឹ្ងម្ន្ស្ថរធាតុ្ 
ពុលឬស្ថរធាតុ្ងាយឆ្បលឆះ។ ម្ត្រ់ន្ធឬរចកចូលនន្មណឌ លហបរ់តូ្វឱ្យម្ន្ទាំហាំសមរសបសាំរាបឱ់្យកមមករ 
និ្លោជិត្អាចចូល ឬលចញ ឬរតូ្វបាន្ជយួ សលស្តងាគ ះលដ្ឋយាម ន្ការលាំបាក។ 

និ្លោជករតូ្វលរៀបចាំឱ្យម្ន្វធិាន្ការជាពិលសស លដ្ើមបកីារពារសុខភាពនិ្ងសុវត្ថិភាពមុន្នឹ្ងអនុ្ញ្ហដ ត្ឱ្យ 
កមមករនិ្លោជិត្ណាម្ន កចូ់លលៅកនុងមណឌ លហបល់នាះ។ កនុងលនាះផ្ងខដ្រនិ្លោជកការតូ្វផ្តល់សម្ភ រៈការពារ ចាាំ
បាចច់ាំលពាះកមមករនិ្លោជិត្លនាះផ្ងខដ្រដូ្ចជា៖ មកួកាស់ការពារកាលនិ្ងមុខសាំលលៀកបាំពាកខ់សបកលជើង រកាស់
លរស្ថមនដ្ខវន៉្តាជាលដ្ើម។ ដូ្ចាន លន្ះខដ្រកមមករនិ្លោជិត្រតូ្វបាន្ផ្តល់នូ្វការសិកាលរៀន្សូរត្អាំពីវធិាន្ សន្តិសុខ
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សាំខ្ន្់ៗ ខដ្លរតូ្វលារព និ្ងរតូ្វម្ន្លិខិត្បងាគ បក់ារឱ្យលធ្វើរបតិ្បត្តិការកនុងមណឌ ហបល់ចញលដ្ឋយត្ាំណាង សហ
រាសលពញសមត្ថភាពមុន្នឹ្ងរតូ្វបាន្ចាត្ត់ាាំងឱ្យចូលលៅបាំលពញភារៈកិចេលៅកនុងមណឌ លហបល់នាះ។ 

ច. ក្ំសៅ 

លៅកនុងសហរាសរគឹះស្ថថ ន្របស់ខលួន្ និ្លោជករតូ្វលរៀបចាំលធ្វើោ៉ងណាឱ្យបរោិការណ៍កាំលៅកនុងកខន្លង 
លធ្វើការសថិត្លៅកនុងករមតិ្មយួខដ្លអាចទទួលយកបាន្។បរោិការណ៍កាំលៅលន្ះរតូ្វឱ្យសមរសបលៅនឹ្ងសុខភាព
របស់កមមករនិ្លោជិត្លហើយមនិ្បងាឱ្យម្ន្ការរ ាំខ្ន្ដ្ល់ការងាររបស់ពួកលគ។ បរោិករណ៍លន្ះរតូ្វបាន្រតួ្ត្ពិនិ្ត្យ 
លដ្ឋយសីតុ្ណា ម្រត្ “ខកវសទងក់ាំលៅ” ខដ្លដ្ឋកល់ៅកខន្លងលធ្វើការ។ 

និ្លោជករតូ្វរករគបម់លធ្ាបាយ លដ្ើមបលីធ្វើឱ្យទីកខន្លងលធ្វើការបាន្រត្ជាកវ់ញិដូ្ចជាដ្ឋកក់ងាា រម៉្សីុន្ រសូប
ខយល់ឬម៉្សីុន្រត្ជាកជ់ាលដ្ើមលៅលពលខដ្លទីកខន្លងលធ្វើការម្ន្កាំលៅលឡើងខ្ល ាំងលធ្វើឱ្យបះ៉ពាល់ដ្ល់សុខភាព ឬលធ្វើ
ឱ្យលទើសទល់ដ្ល់ការងាររបស់កមមករនិ្លោជិត្។ 

 

 

 

 

 

ឆ. សេេជជៈអនាម័យ 

ទឹកពិត្ជាផ្តល់នូ្វស្ថរៈសាំខ្ន្ដ់្ល់រាងកាយរបស់មនុ្សេរគបរូ់ប។ ទឹកស្ថា ត្ម្ន្ស្ថរៈសាំខ្ន្ណ់ាស់ 
ដ្ល់កមមកររគបរូ់ប ជាពិលសសកនុងលពលបាំលពញការងារសថិត្កនុងសីតុ្ណា ភាពលៅត  លហើយលសើមលៅកមពុជា។ ការផ្តល់
លេសជជៈអនាមយ័ឱ្យបាន្រតឹ្មរតូ្វ អាចជួយ ដ្ល់កមមករនិ្លោជិត្ឱ្យម្ន្ថាមពលបាំលពញការងារបាន្ លរចើន្លម៉្ង 
រពមទាំងលលើកសទួយផ្លិត្ភាព និ្ងជួយ កាត្ប់ន្ថយការលន្លយហត្ជ់ាលដ្ើម។ 

និ្លោជកនន្សហរាស/រគឹះស្ថថ ន្រតូ្វផ្តល់លេសជជៈអនាមយ័ឱ្យបាន្រគបរ់ាន្ដ់្ល់កមមករនិ្លោជិត្ទាំង
អស់របស់ខលួន្។ លេសជជៈអនាមយ័លន្ះរតូ្វដ្ឋកក់នុងធុ្ងខដ្លម្ន្គរមបបិទជិត្និ្ងម្ន្ចាំពួយសរម្បប់ងាូរពី ខ្ង
លរកាម។លហើយទីតាាំងដ្ឋកធុ់្ងលេសជជៈអនាមយ័រតូ្វសថិត្លៅជិត្កខន្លងលធ្វើការ លហើយលដ្ើមបរីកាអនាមយ័លា ធុ្ងទឹក
មនិ្រតូ្វដ្ឋកល់ៅជិត្បងគន្អ់នាមយ័លឡើយ និ្ងរតូ្វដ្ឋកឱ់្យឆ្ៃ យពីពន្លឺរពះអាទិត្យ និ្ងសាំរាម។ ធុ្ងទឹក និ្ងខកវទឹក
រតូ្វលាងសាំអាត្ឱ្យបាន្ជារបចាាំ។ បខន្ថមពីកាត្ពវកិចេរតូ្វផ្តល់លេសជជៈអនាមយ័និ្លោជកការតូ្វលរៀបចាំ ឱ្យម្ន្ខកវ
ទឹកឬមលធ្ាបាយណាលផ្េងលទៀត្របកបលដ្ឋយលកខណៈអនាមយ័សរម្បក់មមករនិ្លោជិត្លរបើរបាស់។ 

 

 

 

រកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លនន្សាំណុាំ លរលងលលខ៨៦/១១បាន្បងាគ បឱ់្យន្ិលោជកលរៀបចាំរគបម់លធ្ាបាយលដ្ើមបកីាត្់
បន្ថយកាំលៅន្ិងបរោិកាសហបខ់យល់លៅខផ្នកឃ្ល ាំង។ 

លៅកនុងលនាះរកុមហុ៊ន្កាទទួលស្ថគ ល់ថាលៅខផ្នកឃ្ល ាំងលន្ះម្ន្បរោិកាសលៅត ន្ិងហបខ់យល់ខដ្រ។លហតុ្លន្ះ
ន្ិលោជករត្ូវម្ន្កាត្ពវកចិេរកមលធ្ាបាយកាត្ប់ន្ថយកាំលៅន្ិងបរោិកាសហបខ់យលកាលណាលៅកនុងរកុមហុ៊ន្ម្ន្កាំ
លៅលៅត ខ្ល ាំងន្ិងហបខ់យល់ជាបនាទ ន្ល់ដ្ើមបធីានាសុវត្ថិភាពន្ងិសុខភាពរបស់កមមករន្ិលោជិត្។ 
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ជ. សៅអី 

និ្លោជកនន្សហរាសរគឹះស្ថថ ន្រតូ្វខត្ផ្តល់លៅអីដ្ាសមរមយលៅតាមកខន្លងលធ្វើការនី្មយួៗសរម្បឱ់្យកមម
ករនិ្លោជិត្លរបើរបាស់។ បទបញ្ហជ នផ្ទកនុងរបស់សហរាសរគឹះស្ថថ ន្អាចលធ្វើការបញ្ហជ កឬ់កាំណត្ប់ខន្ថមអាំពី ការ
លរបើរបាស់លៅអីលៅតាមប៉ុសតិ៍ការងារ។ 

លទះបីជាកនុងករណីណាកាលដ្ឋយនិ្ងលទះបីការងារមនិ្ត្រមូវឱ្យម្ន្ឥរោិបទអងគុយកាលដ្ឋយនិ្លោជកកា
រតូ្វលរៀបចាំឱ្យម្ន្លៅអីរគបរ់ាន្ល់ៅមនិ្ឆ្ៃ យពីប៉ុសតិ៍ការងារសរម្បក់មមករនិ្លោជិត្លរបើរបាស់លៅលពលចាាំបាច។់ 

ឈ. េសមលង 

និ្លោជកនន្សហរាស/រគឹះស្ថថ ន្រតូ្វលរៀបចាំោ៉ងណាឱ្យរបពលភាពសាំលឡងកនុងទីកខន្លងលធ្វើការសថិត្លៅ
ទបបាំផុ្ត្លហើយរបពលភាពសាំលឡងលន្ះរតូ្វសថិត្លៅកនុងរពាំខដ្ន្មយួខដ្លមនិ្លធ្វើឱ្យខូចសុខភាពកមមករនិ្លោជិត្
ពិលសសគឺមនិ្លធ្វើឱ្យខូចលស្ថត្វញិ្ហដ ណរបស់កមមករនិ្លោជិត្។ 

ករមតិ្នន្ការទទួលសាំលឡងរបចាាំនងៃឬករមតិ្សាំលឡងជាមធ្យមខដ្លកមមករនិ្លោជិត្ម្ន ក់ៗ ទទលួរងកនុង រ
យៈលពលលធ្វើការលពញមយួនងៃមនិ្រតូ្វឱ្យលលើសពី៨៥លដ្សីុខបលអា។ កនុងករណីចាាំបាចនិ់្ងលៅរគបក់ាលៈលទសៈ 
របសិន្លបើតាមលកខណៈបលចេកលទសលគមនិ្អាចបន្ថយរបពលភាពសាំលឡងឱ្យលៅលរកាម៨៥លដ្សីុខបលអា បាន្លទ 
និ្លោជករតូ្វដ្ឋកឱ់្យកមមករនិ្លោជិត្នូ្វបរកិាខ រការពារបុគាលដ្ារតឹ្មរតូ្វ និ្ងធានាថាបរកិាខ រទាំងលនាះរតូ្វបាន្ លរបើ
របាស់ពិត្របាកដ្។ 

ម៉្សីុន្លេលើង រតូ្វដ្ឋកឱ់្យលៅឆ្ៃ យពីទីកខន្លងលធ្វើការឬអាារដ្នទលទៀត្សរម្បក់មមករនិ្លោជិត្លរបើរបាស់ 
លដ្ើមបលីជៀសវាងរបេពសលមលងខ្ល ាំងឬការបាំពុលបរោិកាស។ 

៣. េវុតថិភាព 

ក្. េវុតថិភាពអគគិេ័យ 
 ការអនុ្វត្តន្សុ៍វត្ថិភាពអគគិេយ័ឱ្យបាន្លា និ្ងរតឹ្មរតូ្វអាចជួយ បងាា រអគគិេយ័ខដ្លលកើត្ម្ន្លឡើងលដ្ឋយ 
នចដ្ន្យ។ សុវត្ថិភាពអគគិេយ័លន្ះម្ន្ស្ថរៈសាំខ្ន្ណ់ាស់កនុងការសន្េាំសាំនចងវកិារនិ្ងជយួ សលស្តងាគ ះអាយុជីវតិ្ 
មនុ្សេកនុងករណីម្ន្អគគិេយ័ណាមយួលកើត្ម្ន្លឡើង។ 
 ចាបស់តីពីការងារកមពុជាបាន្ត្រមូវឱ្យរាល់សហរាស/រគឹះស្ថថ ន្ទាំងអស់រតូ្វអនុ្វត្តវធិាន្នី្តិ្វធីិ្ លដ្ើមបលីធ្វើ 
ោ៉ងណាទបស់្ថា ត្នឹ់្ងស្ថថ ន្ភាពអាសន្ននានាដូ្ចជា ហានិ្េយ័នន្ការរជុះធាល កហ់ានិ្េយ័នន្ការលហៀរលចញវត្ថុរាវ 

រកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លនន្សាំណុាំ លរលងលលខ៨៦/១១ បាន្បងាគ បឱ់្យរកុមហុ៊ន្របកាសអាំពីលាលការណ៍ លរបើ
របាស់ទឹកលៅត លន្ះជូន្ដ្ល់កមមករន្ិលោជិត្ទាំងអស់ន្ងិហាមឃ្ត្ឬ់លដ្ឋះលចាលរាល់ស្ថល កហាមឃ្ត្ក់ារលរបើរបាស់ទកឹ
លៅត ទាំងអស់ខដ្លធាល បម់្ន្កន្លងមក។ 

កមមករន្ិលោជិត្បាន្អះអាងថាលៅតាមខផ្នកខលះកខន្លងដ្ឋកទ់ឹកលៅត ម្ន្បិត្ស្ថល កហាមថា “ហាមចូលយក ទកឹ
លរបើ” ឬ “ហាមចូលដ្ឋកទ់ឹកលរៅពីបុគគលិក”។ លឆលើយត្បលៅន្ឹងការអះអាងលន្ះរកុមហុ៊ន្ន្ឹងចាត្វ់ធិាន្ការកនុង ការដ្ក
ស្ថល កហាមលរបើទឹកលៅត ខ្ងលលើលចញខដ្លលន្ះរកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លយល់លឃើញថាម្ន្លកខណៈសមលហតុ្ផ្ល។ 
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និ្ងអគគិេយ័ជាលដ្ើម។ មា៉ងវញិលទៀត្ចាបស់តីពីការរគបរ់គងលរាងចរកនិ្ងសិបបកមមកាបាន្ត្រមូវឱ្យលរាងចរក/ សហ
រាសរតូ្វខត្ម្ន្របពន័្ធបងាា រអគគិេយ័ខដ្លរតូ្វលធ្វើលៅតាមលកខណៈបលចេកលទសផ្ងខដ្រ។ លលើសពីលន្ះ លៅឆ្ន ាំ
២០១៣ រដ្ឋសភាជាតិ្បាន្អនុ្មត័្ចាបម់យួសតីពីការបងាា រ និ្ងការពន្លត្អ់គិគេយ័ខដ្លចាបល់ន្ះម្ន្ លាល
បាំណងលលើកកមពស់ការបងាា រ និ្ងការពន្លត្អ់គគិេយ័សាំលៅការពារអាយុជីវតិ្រទពយសមបត្តិបរសិ្ថថ ន្សន្តិសុខ ស
ណាត បធ់ាន បស់្ថធារណៈនិ្ងសុវត្ថិភាពសងគម។ ចាបល់ន្ះកាបាន្បចដ ត្តិអាំពីការបងាា រអគិគេយ័ខដ្លរាល់ការសតុក ទុក
ការដឹ្កជចជូ ន្ការរគបរ់គងការលកក់ារលរបើរបាស់ស្ថរធាតុ្ងាយលឆះងាយផ្ទុះលឆះរបេពលេលើង និ្ងរបេពកាំលៅ ខដ្ល
អាចបងាឱ្យម្ន្អគគិេយ័រតូ្វអនុ្វត្តតាមលកខខណឌ  និ្ងវធិាន្ការនានាសតីពីការបងាា រនិ្ងការពន្លត្អ់គិគេយ័ លរកាយ
ម្ន្ការឯកភាពពីអាជាញ ធ្រពាកព់ន័្ធ។ 

វធិាន្ការលដ្ើមបបីងាា រលរាះអគគិេយ័ខដ្លនិ្លោជកគរួលរត្ៀមម្ន្ដូ្ចជា៖ 
 បាំពាកឧ់បករណ៍ពន្លត្អ់គគិេយ័ឱ្យបាន្រតឹ្មរតូ្វលៅតាមលកខណៈបលចេកលទស និ្ងរតួ្ត្ពិនិ្ត្យអាំពី 

សុពលភាពសម្ភ រៈទាំងលនាះឱ្យបាន្ញឹកញាប ់
 ដ្ាំលឡើងរបពន័្ធពន្លត្អ់គគិេយ័លដ្ឋយសវ័យរបវត្តិ និ្ងរបពន័្ធកណតឹ ងរបកាសអាសន្នលៅរគបរ់ចកលចញ 

ចូលនានា 
 បិទផ្ាយនូ្វបលងស់រម្បជ់លន្លៀសខលួន្លពលម្ន្អាសន្ន 
 រកាផ្លូវឱ្យបាន្លានិ្ងមនិ្រតូ្វដ្ឋករ់បស់របរមកបាាំង 
 ខណនាាំកមមករ/និ្លោជិត្ពីមលធ្ាបាយជលន្លៀសខលួន្និ្ងការលរបើរបាស់បាំពងព់ន្លត្អ់គគិេយ័ ោ៉ង

លហាចណាស់២ដ្ងកនុងមយួឆ្ន ាំ 
 ទវ រសលស្តងាគ ះោ៉ងតិ្ចបាំផុ្ត្ម្ន្ចាំន្នួ្ពីរលៅតាមជាន្នី់្មយួៗ 
 គរួបលងាើត្រកុមពន្លត្អ់គគិេយ័លៅតាមរកុមឬខផ្នកនី្មយួៗលដ្ឋយម្ន្ពាកស់ញ្ហដ សាំាល់។ល។ 

ខ. ការសលើក្ដ្ឋក្់ទមងន្់សដ្ឋយក្ម្ល ងំ 

លដ្ើមបកុីាំលអាយម្ន្ការលលើកដ្ឋកទ់មៃន្ម់្ន្លរាះថាន កដ់្ល់សុខភាពរបស់កមមករនិ្លោជិត្ពិលសសកុាំលអាយ
ម្ន្ការបះ៉ពាល់ដ្ល់ឆាឹងខនងនិ្លោជកចាាំបាចរ់តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋករ់ះិរកមលធ្ាបាយ។ ការលលើកដ្ឋកទ់មៃន្រ់មួម្ន្ 
ជាអាទិ៍៖ការលលើកការដឹ្កនាាំការដ្ឋកចុ់ះការរុញការអូសទញនិ្ងការរ ាំកិលវត្ថុខដ្លម្ន្ទមៃន្ល់ដ្ឋយបលចេ ញកម្ល ាំង
ពលកមមផ្ទទ ល់។ កនុងករណីខដ្លការលលើកដ្ឋកទ់មៃន្ល់ដ្ឋយកាំលាាំងពលកមមផ្ទទ ល់មនិ្អាចលជៀសវាងបាន្លទរតូ្វលធ្វើ 
ោ៉ងណាកុាំលអាយការងារទាំងលនាះបងាលរាះថាន កដ់្ល់សុខភាពកមមករនិ្លោជិត្។ របកាសរកសួងការងារ និ្ងប
ណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈបាន្ហាមឃ្ត្ម់និ្ឱ្យស្តសតីម្ន្នផ្ទលពាះ ឬស្តសតីលទើបចូលលធ្វើការលឡើងវញិបនាទ បពី់ សាំរាលកូន្ឬ
រលូត្កូន្ឬរ ាំលូត្កូន្កនុងរយៈលពល២ខខដ្ាំបូងឱ្យលលើកទមៃន្ល់លើសពី៥គីឡូរកាមលឡើយ។ 

របកាសរបស់រកសួងការងារនិ្ងបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈលលខ១២៤សកបយ ចុះនងៃទី១៥ ខខមងុិនា ឆ្ន ាំ
២០០១សតីពីការលលើកដ្ឋកទ់មៃន្ល់ដ្ឋយកម្ល ាំងពលកមមបាន្ហាមឃ្ត្ម់និ្ឱ្យលលើកដ្ឋកអូ់សទញរុញ ឬរ ាំកិល ទមៃន្់
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លដ្ឋយកម្ល ាំងផ្ទទ ល់ខដ្លម្ន្ចាំន្នួ្លលើសពីសណាឋ ន្ទមៃន្ខ់ដ្លបាន្កាំណត្ល់ៅតាមករមតិ្នន្អាយុរវាងបុរសនិ្ង
ស្តសតីលឡើយ។ 

ជាការពិចារណា លត្ើនិ្លោជកម្ន្កាត្ពវកិចេជលួកមមករនិ្លោជិត្បុរសបខន្ថមតាមសាំលណើ របស់កមមករ 
និ្លោជិត្ស្តសតីលដ្ើមបជីួយ សរមួលដ្ល់ការលលើកដ្ឋកទ់មៃន្ល់ដ្ឋយកម្ល ាំងខដ្រឬលទ? ជាការពិត្លៅកនុងចាបក់ារងារនិ្ង 
របកាសពាកព់ន័្ធរាន្ខ់ត្ត្រមូវឱ្យនិ្លោជករតូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋករ់ះិរកមលធ្ាបាយចាាំបាចល់ចៀសវាងកុាំឱ្យម្ន្លរាះ
ថាន កពី់ការលលើកដ្ឋកទ់មៃន្ល់ហើយចាបម់និ្បាន្ត្រមូវឱ្យនិ្លោជករតូ្វលធ្វើការលរជើសលរ ើសកមមករនិ្លោជិត្បុរសបខន្ថម
លដ្ើមបជីាំន្យួដ្ល់ការលលើកដ្ឋកទ់មៃន្ល់នាះលទ ដ្រាបណានិ្លោជកបាន្លារពលៅតាមលកខខណឌ ចាប ់ ខដ្លបាន្ 
កាំណត្ល់ហើយលនាះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សាំណុាំ លរលងរកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លលលខ៨៦/១១ករណីលរាងចរករឡីាយលអបល៊បាន្លលើកលឡើងថាកមមករ
ន្ិលោជិត្ទមទរសុាំបខន្ថមកមមករន្ិលោជតិ្បុរសម្ន កល់ដ្ើមបជីួយ លបើករកណាត្រ់ញុពីតុ្កាត្ល់ៅខផ្នកអ៊ុត្លៅជាន្ទ់ពីីរ
លរពាះបចេុបបន្នលន្ះគឺម្ន្សុទធខត្ជាកមមករនារខីដ្លម្ន្កាំលាាំងទន្ល់ខាយលហើយរត្ូវលលើកដ្ឋកអ់ុីវ៉ាន្ធ់្ៃន្់ៗ លបើពុាំលនាះ
លទន្ិលោជករត្ូវធានាការដ្ឋករ់កណាត្ស់ម្ម្រត្តាមទមៃន្ល់ពាលគឺមនិ្រត្ូវឱ្យលលើសពី៦០គីឡូរកាមសរម្បក់មម
ករន្ិលោជិត្នារមី្ន កល់របើរលទះរញុកងប់នួ្។ 
 

រកុមរបឹកាអាជាញ កណាត លសលរមចបដ្ិលសធ្ការទមទររបស់កមមករន្ិលោជិត្ឱ្យរកុមហុ៊ន្បខន្ថមកមមករន្ិលោជិត្
បុរសម្ន កល់ដ្ើមបជីួយ លបើករកណាត្រ់ញុពីតុ្កាត្ល់ៅខផ្នកអ៊នុ្លៅជាន្ទ់ីពីរន្ិងបងាគ បឱ់្យន្លិោជករត្ូវលារពន្ិងអនុ្វត្ត
ឱ្យបាន្រត្ឹមរត្ូវតាមការកាំណត្ទ់មៃន្ច់ាំលពាះរបលេទកម្ល ាំងពលកមមកមមករន្ិលោជតិ្បុរសន្ិងនារដូី្ចម្ន្ខចងកនុង
របការ៤នន្របកាសលលខ១២៤សកបយ។ 
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សេចក្តីប្បកាេបដិសេធៈសេចក្តីពនយល់បក្ប្ាយគតយុិតតិខាងសលីសនេះមានសោលបណំងប្ោន់តតជាការផតល់
ព័ត៌មានបតនថមដល់េមាជិក្តតប ុស ណ្ េះ និងមិនតមនជាការផតល់ដំបូន្មា នតផែក្ចាប់ស យី។ េមាគមមនិទទលួខុេ
ប្តូវ ចំស េះការខូចខាតន្មន្មតដលសក្ីតសចញពីការអនុវតតន៍តាមសេចក្តីពនយល់សនេះស យី។ េមាគមេូមសលីក្ទកឹ្
ចិតតឲ្យ េមាជកិ្តេែងរក្ការពនយល់បតនថមពអីែក្ឯក្សទេខាងចាប់មុននឹងអនុវតតតាមការបក្ប្ាយខាងសលីសនេះ។ 
េប្មាប់ ព័ត៌មានបតនថមេូមទាក់្ទងមក្សលខាធិការដ្ឋា នេមាគមតាមរយេះទូរេ័ពទសលខ ០២៣ ៣០១ ១៨១ ឬ  
អុីតម ល: kimpichda@gmac-cambodia.org។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
តាក់្តតងស ងីសដ្ឋយៈ 
ប្ក្មុការងារតផែក្ចាប់ នងិការងារ 
ននេមាគមសោងចប្ក្កាត់សដរសៅក្មពុជា(GMAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

យុត្តសិ្ថស្តសតរកុមរបកឹាអាជាញ កណាត ល 
 

១.ន្ិលោជកមនិ្ម្ន្កាត្ពវកចិេផ្តល់ខកវទឹករបកបលដ្ឋយអនាមយ័ជូន្កមមករន្ិលោជិត្ម្ន ក់ៗ មតងលទៀត្ លលើកខលងខត្ 
កមមករ ន្ិលោជិត្ងម ីន្ិងមនិ្ទន្ប់ាន្ទទួលខកវពនី្ិលោជកពីមុន្។ (AA#១១៦/១១) 
២. កមមករន្ិលោជិត្អាចទុករកចកនដ្ឱ្យខលីលមមតាមការរគបរ់គងន្ិងចាត្ខ់ចងរបស់ន្ិលោជក។ (AA #៩៨/១១) 
៣. ន្ិលោជកម្ន្សិទិធរគបរ់ាន្ក់នុងការចាត្ខ់ចងវធិាន្ការបខន្ថមកាំលាាំងសន្តិសុខលដ្ឋយឯកចឆន័្។ (AA #៨៦/១១) 
៤. រកុមហុ៊ន្រត្ូវរបកាសអាំពីលាលការណ៍លរបើរបាស់ទឹកលៅត ជូន្កមមករន្ិលោជិត្ ន្ងិមនិ្រត្ូវបិត្ស្ថល កហាមចូល 
យក ទឹកលរបើរបាស់លឡើយ។ (AA #៨៦/១១) 
៥. ន្ិលោជកមនិ្ម្ន្កាត្ពវកិចេបខន្ថមកមមករន្ិលោជតិ្បុរសម្ន កល់ដ្ើមបជីួយ លបើករកណាត្រ់ញុពីតុ្កាត្ល់ៅខផ្នកអ៊តុ្ 
លឡើយ ប៉ុខន្តន្ិលោជករត្ូវអនុ្វត្តឱ្យបាន្រត្ឹមរត្ូវតាមការកាំណត្ទ់មៃន្។់ (AA #៨៦/១១) 
៦. ន្ិលោជករត្ូវខតិ្ខាំរះិរកមលធ្ាបាយលដ្ើមបកីាត្ប់ន្ថយកាំលៅ ន្ិងបរោិកាសហបខ់យល់លៅកនុងរកុមហុ៊ន្។ (AA #
៨៦/១១) 
៧. ន្ិលោជកម្ន្សិទិធកនុងការចាបក់ាសស្ថត បច់ាំលរៀងរបស់កមមករន្ិលោជិត្លៅកនុងលម៉្ងលធ្វើការ លដ្ើមបបីងាា រលរាះ 
ថាន កក់ារងារ។(AA #៨០/១១) 
៨.មនិ្ម្ន្បទបបចដត្តិណាមយួត្រមូវឱ្យន្ិលោជករត្ូវលរៀបចាំឱ្យម្ន្លរាងបាយលឡើយ លលើកខលងខត្ម្ន្ ការរពម
លរពៀង ឬបទបញ្ហជ នផ្ទកនុងខចងអាំពីកាត្ពវកិចេរបស់ន្ិលោជក។ (AA #១៥៨/១១) 
៩.រកុមហុ៊ន្មនិ្ម្ន្កាត្ពវកចិេបចជូ ន្កមមករទាំងអស់លៅពនិ្ិត្យសុខភាពជាលកខណៈពិលសសលឡើងវញិ លដ្ឋយ 
ន្ិលោជក ជាអនកលចញលស្ថហុ៊យលនាះលទ។ (AA #១៨០/១១) 

mailto:kimpichda@gmac-cambodia.org

