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    ការបង្កាា រ និិងកាត់ប់និថយការឆ្លលងមេ�មេ�គ 
កូវូីត់-១៩ មេ�កូន្លែនិលងការង្ការ

កាលបរិចិ្ឆេ�េទ៖ ថ្ងៃ�ៃទី ០៩ ខែ� ច្ឆេ�សា ឆំ្នាំ� ២០២០

តារាងត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យច្ឆេនិះ គឺឺជាឧបករិណ៍៍ជំ�និួយសត្រួ�បថំ់្នាកត់្រួគឺបត់្រួគឺង កំ�ងការិអនិ�វ�តនូិវសក�មភាពិកា�ប់និថយ ការិរិកីរាលដាល
 ថ្ងៃនិជំ�ៃកូឺវដី-១៩ច្ឆេ�កខែនិែងការិងារិ។ ភាពិច្ឆេជាគឺជំយ័ ថ្ងៃនិការិអនិ�វ�តតា�ឧបករិណ៍៍ជំ�និួយច្ឆេនិះ គឺឺអាត្រួស័យច្ឆេ�និឹងកិ�ចសហការិ 

រិវាងនិិច្ឆេ�ជំក ត្រួបធានិខែ�ំក និិងក�មករិនិិច្ឆេ�ជិំ� ច្ឆេដើ�ីចី្ឆេ�ើើការិខែកខែត្រួបជាវជិំជ�និច្ឆេ�កំ�ងកខែនិែងការិងារិ កំ�ងច្ឆេ�លច្ឆេ�ខែកល�អ
 ច្ឆេ�ច្ឆេលើការិច្ឆេ�ែើយ�ប និិងច្ឆេរិៀប��ច្ឆេត្រួ�ៀ�ច្ឆេអាយបានិរិ�ួរាល់និិងត្រួ�ឹ�ត្រួ�ូវ កំ�ងការិកា�ប់និថយការិរិកីរាលដាល ថ្ងៃនិជំ�ៃកូឺវដី-១៩។                                                                                                   

និិច្ឆេ�ជំក គឺួរិខែ�ចា�ខ់ែ�ងច្ឆេអាយគឺណ៍ក�មការិស��ភាពិ និិងស�វ�ថិភាពិការិងារិ ឬ ត្រួកុ�ការិងារិស�វ�ថិភាពិ �ូលរិ�ួកំ�ងដ�ច្ឆេណ៍ើ រិការិ
 ថ្ងៃនិការិអនិ�វ�តច្ឆេនិះ។

វ�ិីច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់តារាងត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យ៖

   1.   ចា�ត់ា�ងត្រួកុ�ការិងារិ រិ�ួ�និ ថំ្នាកត់្រួគឺបត់្រួគឺងជានិ�់្ពស់ 
ត្រួបធានិខែ�ំក ឬត្រួកុ� ��ណាងក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� និិងប�គឺគលិក 
ទទួល��សត្រួ�វូ ខែ�កំស��ភាពិ និិងស�វ�ថិភាពិ ច្ឆេ�កខែនិែងការិងារិ។

  2.  �តល់ការិបណ៍ត� ះបណាត ល ច្ឆេ�ឲយត្រួកុ�ការិងារិ អ�ពីិជំ�ហ៊ា និ 
ថ្ងៃនិការិអនិ�វ�តតារាងត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យច្ឆេនិះ

  3.  ប�ច្ឆេពិញនូិវតារាងត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យ និិងក�ត់្រួតាទ�កនូិវលទ្ធ�ល 
ខែដលបានិអនិ�វ�ត

  4. ត្រួកុ�ការិងារិត្រួ�ូវច្ឆេរិៀប��ខែ�និការិ ច្ឆេដាយ�និក�និ�អ់ើីខែដលត្រួ�ូវ 
ច្ឆេ�ើើ ច្ឆេដាយនិរិណា ច្ឆេ�ច្ឆេពិលណា និិងខែសើងរិក�ច្ឆេ�ោបាយកំ�ងការិ
អនិ�វ�តនូិវវធិានិការិ ខែដលបានិក�ណ៍�។់ ត្រួបសិនិចា�បា�អ់ា�ខែសើង
រិកការិ�តល់��ិច្ឆេ�បល់ពិី ត្រួបធានិខែ�ំកឬ ក�មករិនិិច្ឆេ�ជិំ� 
ច្ឆេ�តា�ខែ�ំកនិី�យួៗ

• ត្រួបសិនិច្ឆេបើវធិានិការិ ត្រួ�ូវបានិអនិ�វ�តរិ�ួរាល់ច្ឆេហើយ ឬ�និិចា�
 

បា�សូ់�ច្ឆេត្រួជំើសច្ឆេរិ ើស “ច្ឆេទ” ��ច្ឆេ�ះស�នួិរិខែដលសួរិថ្នា “ច្ឆេ�ើអំក 
ត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?”

• ត្រួបសិនិច្ឆេបើអំកគិឺ�ថ្នា ត្រួ�ូវការិវធិានិការិសត្រួ�បអ់និ�វ�ត សូ� 
ច្ឆេត្រួជំើសច្ឆេរិ ើស “បាទឬច៎ា”  

• សូ�ក�ត់្រួតា �ូលនូិវក�ណ៍�ស់�គ ល់ច្ឆេ�សេងៗ ច្ឆេដាយបរិ�ិយ
អ�ពីិសាថ និភាពិឬស�ណូ៍�ពិរិច្ឆេ�សេងៗ

  5 . សូ�ច្ឆេ�ើល�តងច្ឆេទៀ� នូិវ��និ�� ខែដលអំកបានិច្ឆេ�ែើយថ្នា 
“បាទឬច៎ា” ត្រួបសិនិច្ឆេបើអំកគិឺ�ថ្នា វា�និសារិ�ស�ខានិ ់ឬចា�បា� ់
ខាែ �ង អំកអា�គូឺសរិងើងច់្ឆេលើ�កយ “អាទិភាពិ”។ 1

  6 .  បន្ទា បព់ិីបញចបក់ារិប�ច្ឆេពិញតារាងត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យ សូ�ច្ឆេ�ើើការិ 
ពិិភាកាជា�ួយនឹិងត្រួកុ�ការិងារិ ច្ឆេដើ�ីចី្ឆេរិៀប��ស�ច្ឆេណ៍ើ រិ ច្ឆេ�កានិ ់
ថំ្នាកត់្រួគឺបត់្រួគឺង(ជាបទពិិច្ឆេសា�និក៍និែង�ក បានិបងាា ញថ្នា ជំ�ហ៊ា និ 
ច្ឆេនិះ គឺឺ�និសារិស�ខានិ់ណាស់កំ�ងការិ �សេពិើ�ាយ អ�ពីិការិខែក 
ខែត្រួបខែដល�និលកខណ៍�វជិំជ�និ)។

  7.  សូ�ច្ឆេ�ើើការិបងាា ញនូិវលទើ�ល ខែដលទទួលបានិពីិការិ 
ពិិភាកា�ំរិបស់ត្រួកុ�ការិងារិ ច្ឆេ�ឲយថំ្នាកត់្រួគឺបត់្រួគឺង ច្ឆេដើ�ីចី្ឆេរិៀប�� 
ខែ�និការិអនិ�វ�តការិខែកល�អបនិតច្ឆេ����ច្ឆេទៀ�។ 2

ត្រួកុ�ការិងារិ �ិនិត្រួ�ូវសាទា ក់ច្ឆេសទាើ រិកំ�ងការិខែសើងរិកការិប�ភ្លឺែឺ ពិី�ន្រ្តីនិតីខែ�ំក
 ស�វ�ថិភាពិនិិងស��ភាពិការិងារិ អ�ិការិកិ�ចការិងារិ អងគការិស�វ�ថិភាពិ
 ជា�ិ ឬស�គឺ�ជា�ិជំ�ន្ញOSH អងគការិនិិច្ឆេ�ជំក និិងអងគការិ 

ក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� ច្ឆេន្ះច្ឆេទ។

ច្ឆេនិះ�ិនិខែ�និជាបញជ ី  សត្រួ�ប់វធិានិការិចា�បា�់ទាំ�ងអស់ច្ឆេទ។ ត្រួកុ� 
ការិងារិ គឺួរិខែ�បខែនិថ� ��និ��ច្ឆេ�សេងៗច្ឆេទៀ� ច្ឆេ�កំ�ងបញជ ី ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យ 
ខែដលពិកួច្ឆេគឺគឺ�ិថ្នាស�ត្រួសប ច្ឆេដើ�ីចី្ឆេ�ើើឱ្យយត្រួបច្ឆេសើរិច្ឆេ�ើង នូិវការិច្ឆេ�ែើយ�ប 
��ច្ឆេ�ះកូវ�ី-១៩ ច្ឆេ�កខែនិែងច្ឆេ�ើើការិ។ ថំ្នាក់ត្រួគឺប់ត្រួគឺងចា�បា�់ត្រួ�ូវ 
អនិ�ច្ឆេ�� កា�ពិើកិ�ច�ាប់ជា�ិ កំ�ងការិបច្ឆេងើើ�ខែ�និការិ ការិ�រិ 
និិងត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យជំ�ងឺកូវ�ី-១៩- ច្ឆេ�កខែនិែងច្ឆេ�ើើការិរិបស់ពិួកច្ឆេគឺ។

1   អាទិភាពិគឺួរិខែ�ត្រួ�ូវបានិសច្ឆេត្រួ���ិ�ត ច្ឆេដាយច្ឆេ�ងច្ឆេ�តា� ភាពិអា�និឹងច្ឆេកើ�ច្ឆេ�ើង �ិ�ឬច្ឆេត្រួ�ើនិ  
  ថ្ងៃនិសាថ និភាពិខែដលបានិ�តល់ឱ្យយបះះ�ល់ ដល់ស��ភាពិក�មករិ និិងភាពិ�ៃនិ�់ៃរិ និិងបន្ទា និរ់ិបស់វា។ 

2 ឧបស�្ពន័ិ្ធ ១

តារាងត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យសកម្មមភាពិ



02   I. ច្ឆេ�លនិច្ឆេ�បាយ ខែ�និការិ និិងការិច្ឆេរិៀប��ចា�ខ់ែ�ង៖

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

1) ត្រួកុ�ហ៊ា�និ �និបច្ឆេងើើ� និិងបិទ�ាយនូិវច្ឆេស�កតីខែ�ែងការិណ៍៍ អ�ពីិ�និទា� 
 

និិងការិទទួល��សត្រួ�ូវ កំ�ងការិកា�ប់និថយនូិវការិត្រួបឈ� ច្ឆេ�និឹងហ 
និិភ្លឺយ័ថ្ងៃនិការិ�ែងច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺកូវដី-១៩ ច្ឆេ�កខែនិែងការិងារិ ច្ឆេដាយ�និការិត្រួបឹកា
ច្ឆេ�បល់ជា�យួនិឹង��ណាងក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ�។

2) បច្ឆេងើើ�នូិវខែ�និការិច្ឆេត្រួ�ៀ� និិងច្ឆេ�ែើយ�បច្ឆេពិល�និច្ឆេត្រួ�ះអាសនិំ ជំ�ៃ ឺ
កូវដី-១៩ច្ឆេ�កខែនិែងការិងារិ ច្ឆេដាយ�និវសិាលភាពិត្រួគឺបដណ៍ត ប ់��ច្ឆេ�ះ

ត្រួគឺប់ខែ�ំកថ្ងៃនិកខែនិែងខែដល�និក�មករិនិិច្ឆេ�ជិំ�ប�ច្ឆេពិញការិងារិ និិងកខែនិែង 
ខែដលត្រួបឈ�ច្ឆេ�និឹង ត្រួបភ្លឺពិច្ឆេត្រួ�ះថំ្នាកប់ងើរិច្ឆេ�ើងច្ឆេដាយច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺកូវដី-១៩។

3) ច្ឆេ�ើើការិត្រួបឹកាច្ឆេ�បល់ ឲយបានិច្ឆេទៀងទាំ�ជ់ា�យួ និឹងអំក�តល់ 
ច្ឆេសវាក�មខែ�ំកស��ភាពិ និិងស�វ�ថិភាពិ អាជាា �រិទទួលបនិទា�ក ខែ�ំកស�� 

ភាពិសាធាណ៍រិ� ឬថ្ងៃដគូឺច្ឆេ�សេងច្ឆេទៀ� ខែដលបានិបច្ឆេងើើ�នូិវឯកសារិ�សេពិើ�ាយ 
អបរ់ិ �កំ�ងការិបងាើ រិ និិងកា�ប់និថយហនិិភ្លឺយ័ថ្ងៃនិការិ�ែងច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺ ច្ឆេ�កខែនិែង 
ការិងារិ និិងការិខែណ៍ន្�ខែ�ំកបច្ឆេ�ចកច្ឆេទស ច្ឆេ�សេងច្ឆេទៀ�។

4) បច្ឆេងើើ�ឲយ�និត្រួបពិន័ិ្ធការិងារិ�ាស់�ស់ កំ�ងការិ�តល់នូិវពិ��៌និ�មី
ៗសតីអ�ពីិសាថ និភាពិថ្ងៃនិច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺកូវដី-១៩ ច្ឆេដាយ�និអ�ណ៍ះអ�ណាង 

�ាស់�ស់ពិីអាជាា �រិជា�ិ។

5) ច្ឆេ�ើើការិក�ណ៍�នូ់ិវត្រួបភ្លឺពិច្ឆេត្រួ�ះថំ្នាក ់  ច្ឆេ�ញពិីការិត្រួប�ិប�តិការិងារិទាំ�ង 
អស់ច្ឆេ�កំ�ងត្រួកុ�ហ៊ា�និ។

6)  ច្ឆេ�ើើការិរិ�ួបញចូ លនូិវស�វ�ថិភាពិ និិងស��ភាពិ ច្ឆេ�កំ�ងខែ�និការិច្ឆេត្រួ�ៀ�
 ច្ឆេពិល�និអាសនំិ និងិខែ�និការិសត្រួ�ប ់ដ�ច្ឆេណ៍ើ រិការិអាជំវីក�ម ច្ឆេពិល�និ 

ច្ឆេត្រួ�ះអាសនិំ និិងខែ�និការិច្ឆេ�សេងច្ឆេទៀ� ទាំកទ់ងច្ឆេ�នឹិងក�ែ �ងពិលក�មខែដល 
ត្រួ�ូវការិចា�បា� ់រិ�ួទាំ�ងទីកខែនិែងខែដលត្រួ�ូវការិ សត្រួ�បដ់�ច្ឆេណ៍ើ រិការិអាជំីវក�ម  
ឬសងាើ ក�់លិ�ក�មជា�យួនិឹងក�ែ �ង   ពិលក�មជាអបីបរិ�។

7)  �សេពិើ�ាយអ�ពីិការិងារិពិី��ៃ យ(អនិឡាញ) សត្រួ�បក់�មករិនិិច្ឆេ� 
ជំិ�ខែដល�និិចា�បា�ត់្រួ�វូច្ឆេ�ើើការិ ច្ឆេ�កំ�ងកខែនិែងការិងារិ ច្ឆេដើ�ីកីា�ប់និថយ

 ការិរិកីរាលដាលថ្ងៃនិច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺកូវដី-១៩ ច្ឆេ�កខែនិែងការិងារិ។

ច្ឆេ�ងតា�ច្ឆេ�លការិណ៍៍ខែណ៍ន្�ឆំ្នាំ� ២០០១ រិបស់អងគ 
ការិ ILO  សតីពីិត្រួបពិន័ិ្ធស��ភាពិ និិងស�វ�ថិភាពិការិ 

ងារិ (.10៣.១០.៣ ។ ) ការិច្ឆេរិៀប��សត្រួ�បក់ារិការិ�រិ ការិច្ឆេ�ែើយ 
�ប និិងការិច្ឆេត្រួ�ៀ�លកខណ៍�ជា��និច្ឆេពិល�និអាសនំិ ខែ�ត្រួ�ូវ 
ច្ឆេរិៀប��ច្ឆេ�ើង ច្ឆេ�តា�ទ�ហ� និិងសក�មភាពិរិបស់អងគការិ។ ពិួកច្ឆេគឺ 
គឺួរិខែ�ត្រួ�ូវបានិបច្ឆេងើើ�ច្ឆេ�ើង ច្ឆេដាយសហការិជា�យួ អំក�តល់ច្ឆេសវា
ក�មខែ�ំកអាសនំិពីិច្ឆេត្រួ� និិងអងគភាពិដថ្ងៃទច្ឆេទៀ� ខែដលអា� 
អនិ�វ�តបានិ ច្ឆេហើយនឹិងធាន្ថ្នាពិ�័�៌និស�ខានិ់ៗ  ការិត្រួបាត្រួស័យ 
ទាំកទ់ងថ្ងៃ�ទាកំ�ង និិងការិសត្រួ�បសត្រួ�ួល ត្រួ�ូវបានិ�តល់ច្ឆេដើ�ីកីារិ�រិ 
ត្រួបជាជំនិទាំ�ងអស់ កំ�ងករិណី៍ �និភាពិអាសនំិច្ឆេ�កខែនិែង 
ច្ឆេ�ើើការិ; �តល់ពិ�័�៌និ និិងការិទ�ន្កទ់�និង ជា�យួអាជាា �រិ�និ 
ស��ថកិ�ចខែដល�កព់ិន័ិ្ធ និិងអំកច្ឆេ�ជិំ�ៗច្ឆេន្ះ រិ�ួទាំ�ងច្ឆេសវាក�ម 
ច្ឆេ�ែើយ�បបន្ទា និ់; �តល់ជំ�និួយសច្ឆេន្រ្តីងាគ ះបឋ� និិងជំ�និួយខែ�ំក 
ច្ឆេវជំជសាន្រ្តីសត ការិពិនិែ�់អគឺគីភ្លឺ័យ និិងការិជំច្ឆេ�ែ ៀសត្រួបជាជំនិ 
ទាំ�ងអស់ ពីិច្ឆេ�កខែនិែងច្ឆេ�ើើការិ និិង�តល់ពិ័�៌�និ និិងការិបណ៍ត� ះ បណាត លដល់ស�ជិំក ខែដល�កព់ិន័ិ្ធទាំ�ងអស់ រិ�ួទាំ�ងការិច្ឆេ�ើើ 
ល�ហ�់ស�ច្ឆេត្រួ�ៀ�បងាើ រិ និិងនីិ�ិវ �ីិ ច្ឆេ�ែើយ�បបន្ទា និ់ ជា

 ច្ឆេទៀងទាំ�។់

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  
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12)  ក�ណ៍�ស់កាត និ�ពិល ថ្ងៃនិហនិិភ្លឺយ័ច្ឆេ�ច្ឆេលើ ការិច្ឆេ�ើើទ�ន្កទ់�និង�ំ 
រិវាងក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� អំកច្ឆេ�ះ ការិ អ�ិ�ិជំនិ និិងច្ឆេភ្លឺាៀវច្ឆេ�កំ�ងកខែនិែង

 ការិងារិ និិងយនិតការិរា �ង�ទាប ់និិងរិកាទ�កករិណី៍សងសេយ័និិងអនិ�វ�តនូិវវធិានិ
ការិន្ន្។

  II. ការិក�ណ៍� ់និិងវាយ�ថ្ងៃ�ែហនិិភ្លឺយ័ ការិត្រួគឺបត់្រួគឺង និិង ការិត្រួបាត្រួស័យទាំកទ់ង៖

13 ) ច្ឆេ�ើើការិបណ៍ត� ះបណាត លដល់អំកត្រួគឺបត់្រួគឺង ក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� និិង
 ��ណាងក�មករិអ�ពីិ វធិានិការិបងាើ រិ ច្ឆេ�ច្ឆេលើហនិិភ្លឺ័យថ្ងៃនិការិ 

ត្រួបឈ�ច្ឆេ�នឹិងជំ�ៃឺកូវដី-១៩ និិងរិច្ឆេបៀបច្ឆេ�ែើយ�បច្ឆេពិល�និការិ�ែងជំ�ៃឺ
កូវដី-១៩។ សត្រួ�បក់�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� ខែដល�និហនិិភ្លឺយ័�្ពស់ត្រួ�ូវច្ឆេ�ើើការិ
បណ៍ត� ះបណាត លពួិក��់ អ�ពីិការិច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់ ខែ�ទាំ� និិង ច្ឆេបាះច្ឆេចាលនូិវ

 ឧបករិណ៍៍ការិ�រិ�ែួនិឲយបានិត្រួ�ឹ�ត្រួ�ូវ។

14)  ជូំនិដ�ណឹ៍ងដល់ក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� អ�ពីិសិទ្ធិកំ�ងការិដក�ែួនិច្ឆេ�ញ
 ពិីសាថ និភាពិការិងារិ ខែដលត្រួប��យច្ឆេ�និឹងច្ឆេត្រួ�ះថំ្នាក់ដល់ជំីវ�ិ ឬ 

�ៃនិ�់ៃរិដល់ជំីវ�ិឬស��ភាពិ ច្ឆេដាយអនិ�ច្ឆេ��ច្ឆេ�តា��ាបជ់ា�ិ និិងដាក ់
ច្ឆេ�ញនូិវនិិ�វិ�ិចី្ឆេ�សេងៗ បកូរិ�ួទាំ�ងការិជូំនិដ�ណឹ៍ង ច្ឆេ�កានិត់្រួបធានិរិបស់�ែួនិ
ជាបន្ទា និស់តីអ�ពីិសាថ និភាពិច្ឆេន្ះ។

15)  ជំួយ�ដល់ក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ�ខែ�ំកដឹកជំញជូ និ អំកច្ឆេបើកបរិ និិងក�មករិ
 ខែដលច្ឆេ�ើើដ�ច្ឆេណ៍ើ រិកំ�ងការិកា�់បនិថយនូិវ ការិបះះ�ល់ផ្ទាទា ល់ជា�ួយ 

និឹងអ�ិ�ិជំនិនិិងធាន្ថ្នា ការិអនិ�វ�តអន្�័យផ្ទាទា ល់�ែួនិដូ�ជា �ងថ្ងៃដ
 និិងការិច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់ ឧបករិណ៍៍ ឬស�ា រិ�សត្រួ�បអ់ន្�យ័។ គឺួរិពិិចារិណា 

កំ�ងការិ�តល់នូិវឧបករិណ៍៍ការិ�រិ�ែួ និ ត្រួបសិនិច្ឆេបើក�មករិ និិច្ឆេ�ជំិ�
 �និត្រួបត្រួស័យទាំកទ់ងផ្ទាទា ល់ជា�យួនិឹងអ�ិ�ិជំនិ។

11) បច្ឆេងើើ�យនិតការិត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យ និិងវាយ�ថ្ងៃ�ែច្ឆេ�ច្ឆេលើខែ�និការិ រិ�ួទាំ�ង
 

យ�ទ្ធសាន្រ្តីសតបងាើ រិការិ�ែងជំ�ៃកូឺវដី-១៩។

10 )  អនិ�ច្ឆេ��ច្ឆេ�តា��ាបជ់ា�ិ ��ច្ឆេ�ះការិអនិ�ញ្ញា ��ាបឈ់ ឺ
ច្ឆេដាយ�និត្រួបាកឈ់ំួល អ�ថត្រួបច្ឆេ�ជំនិច៍្ឆេពិលឈ ឺនិិង �ាបខ់ែ�ទាំ� 

ច្ឆេ�សេងៗ ច្ឆេដាយច្ឆេ�ើើការិជូំនិដ�ណឹ៍ង ឲយក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ�បានិដឹង�ងខែដរិ។

8 ) ត្រួបសិនិច្ឆេបើច្ឆេ�ើើការិពីិ��ៃ យ �និិអា�ច្ឆេ�ើើច្ឆេ�បានិ សូ�ខែណ៍ន្�អ�ពីិ
 ការិច្ឆេរិៀប��ច្ឆេវនិច្ឆេ�ើើការិ ច្ឆេដើ�ីកីា�ប់និថយការិត្រួប�ូល�ត� �ក�មករិនិិច្ឆេ�ជិំ�
 ត្រួទងត់្រួទាំយ�� ច្ឆេ�កំ�ងអ�រិការិងារិ ឬអ�រិ�លិ�ក�ម។

9)  បច្ឆេងើើ�ខែ�និការិសក�មភាពិ សត្រួ�បអ់និ�វ�ត ត្រួបសិនិច្ឆេបើ�និករិណី៍ 
សងសេយ័�ែងជំ�ៃកូឺវដី-១៩ ត្រួ�ូវបានិរិកច្ឆេ�ើញ ច្ឆេ�កំ�ងកខែនិែងការិងារិរិ�ួ

 
ទាំ�ងនិិ�ិវ�ិីកំ�ងការិរាយការិណ៍៍ តា�ដានិ ត្រួ�ួ�ពិិនិិ�យ និិងការិស�អ �ច្ឆេ�

 ច្ឆេរាគឺច្ឆេ�កំ�ងកខែនិែងការិងារិ ច្ឆេ�តា�ច្ឆេស�កតីខែណ៍ន្�រិបស់អាជាា �រិជា�ិ។

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិ ឲយ�និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  
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22 )  ដាកនូ់ិវឧបករិណ៍៍ ឬស�ា រិ�អន្�យ័ ច្ឆេ�កខែនិែងខែដលងាយ 
ត្រួសួលច្ឆេ�ើលច្ឆេ�ើញ និិងច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់កំ�ងកខែនិែងការិងារិ ច្ឆេហើយត្រួ�ូវ

 ធាន្ច្ឆេ�កំ�ងឧបករិណ៍៍ច្ឆេនិះ �និសារិធា���ង ឬជូំ�ថ្ងៃដត្រួគឺបត់្រួ�និ ់និិង 
ប�ច្ឆេពិញបខែនិថ�ជាត្រួបចា�។

21) �តល់នូិវកខែនិែង�ងថ្ងៃដ ខែដលងាយត្រួសួល ដូ�ជាសាប៊ាូ និិងទឹក 
ត្រួគឺប់ត្រួ�និ់ ដល់ក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� អ�ិ�ិជំនិ និិងច្ឆេភ្លឺាៀវ សត្រួ�ប ់

អន្�យ័ថ្ងៃដ ច្ឆេហើយការិអនិ�វ�តទាំ�ងច្ឆេនិះ កប៏ានិ�ូលរិ�ួ កំ�ងការិបច្ឆេងើើ�វបី�� ៌
�ងថ្ងៃដ�ងខែដរិ។

23)  ច្ឆេលើកក�្ពស់វបី�� ៌ជូំ�ស�អ �កខែនិែងការិងារិដូ�ជា �� ច្ឆេ�អី ឬ 
�ណ៍ឌ លការិងារិ ថ្ងៃដបិទច្ឆេបើកទាំើ រិ ទូរិស័ពិទាកាត រិ���ក��ពិយូទ័រិ និិង 

រិបស់រិបរិច្ឆេ�សេងៗ ច្ឆេ�កខែនិែងការិងារិ ច្ឆេដាយច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់សារិធា��ស�ែ ប ់
ឬស�អ �ច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺ និិងកខែនិែងច្ឆេ�សេងច្ឆេទៀ� ខែដលច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់ច្ឆេរិៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃគឺឺ 
បនិទាប់ទឹក។ ស�អ �ថ្ងៃ�ទា ថ្ងៃនិទីកខែនិែង ខែដលបះះ�ល់ញឹកញាប់។ អា� 
ពិិចារិណាច្ឆេ�ច្ឆេលើច្ឆេសវាក�មស�អ � ឬស�ែ ប់ច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺ អាត្រួស័យច្ឆេ�ច្ឆេលើ 
ការិសច្ឆេត្រួ���ិ�តរិបស់អំកត្រួគឺបត់្រួគឺង។

20)  ច្ឆេ�ៀសវាងការិត្រួបជំ��ទល់����ំ ច្ឆេបើអា�គឺឺត្រួបជំ��តា�ទូរិស័ពិទា  
អ�ីខែ�ះល ឬអនិឡាញច្ឆេ�សេងៗ។ ត្រួបសិនិច្ឆេបើអំកចា�បា� ់កំ�ងការិត្រួបជំ��

 
ទល់����ំ ត្រួ�ូវច្ឆេរិៀប��ច្ឆេអាយ�និគឺ�ែ �ពីិ�ំ តា�ការិខែណ៍ន្�រិបស់អាជាា �រិ 
�និស��ថកិ�ច។

16)  ការិច្ឆេ�ើើដ�ច្ឆេណ៍ើ រិគឺួរិខែ�ច្ឆេ�ៀសវាង ត្រួបសិនិច្ឆេបើ�និិចា�បា�។់ ត្រួ�ូវច្ឆេ�ើើការិ
 ក�និ�នូ់ិវហនិិភ្លឺយ័ថ្ងៃនិការិ�ែងជំ�ៃ ឺ        កូវដី-១៩ ច្ឆេ�ច្ឆេពិលច្ឆេ�ើើដ�ច្ឆេណ៍ើ រិ 

សត្រួ�បអ់ាជំីវក�ម ច្ឆេ�តា�ខែ�និការិខែដលបានិក�ណ៍�។់ 3

17)  រិកានូិវការិត្រួបាត្រួស័យទាំកទ់ង ឲយបានិច្ឆេទៀងទាំ� ់ ជា�យួនិឹង 
ក�មករិនិិច្ឆេ�ជិំ� និិង��ណាងក�មករិ តា�រិយ��ច្ឆេ�ោបាយច្ឆេ�សេងៗ 

រិ�ួទាំ�ង ការិច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់តា�បណាត ញអ�ីនិច្ឆេ�ើខែណ៍� ឬទូរិស័ពិទា។

18)   ជំួយ�ក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� កំ�ងការិត្រួគឺបត់្រួគឺងច្ឆេ�ច្ឆេលើហនិិភ្លឺយ័ �ែូវ
 �ិ�តកំ�ងច្ឆេពិល�និច្ឆេត្រួ�ះអាសនំិ តា�រិយះការិខែណ៍ន្� និិង�សេពិើ 

�ាយអ�ពីិទត្រួ�ង�់មី ថ្ងៃនិការិច្ឆេរិៀប��ការិងារិ ការិខែ�ទាំ�ស��ភាពិ ការិរិស់ច្ឆេ� រិ�ួ 
ទាំ�ងការិហូប��ក ការិសត្រួ�ក ច្ឆេគឺង ការិហ�់ត្រួបាណ៍ និិងការិត្រួបាត្រួស័យ 
ទាំកទ់ងជា�យួនិឹង��ិតភ្លឺកតិ និិងត្រួគឺួសារិ។

19)  ច្ឆេរិៀប��ការិងារិកំ�ង�ច្ឆេ�ោបាយ ខែដលអា�រិកាគឺ�ែ �ច្ឆេអាយបានិ 
�ះ ងច្ឆេហ�ណាស់ ២ ខែ�ះត្រួ� (៦ ហើី�) ពិី�ំ ឬ��ៃ យណា�យួ 

ខែដល�និការិខែណ៍ន្�ពីិអាជាា �រិ�និស��ថកិ�ច និិង�កព់ិន័ិ្ធ។

  III. វធិានិការិបងាើ រិ និិងកា�ប់និថយ៖

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

សត្រួ�បព់ិ�៌�និបខែនិថ�៖



05

  IV. ការិច្ឆេរិៀប��ជា��និ សត្រួ�បក់រិណី៍សងសេយ័�ែងច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺកូវដី-១៩

28) ច្ឆេលើកទឹក�ិ�តដល់ក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� �និិបា��់កច្ឆេ�ើើការិកំ�ង
 ករិណី៍សងសេយ័ថ្នា �និអាការិ�ថ្ងៃនិការិ�ែងជំ�ៃឺកូវដី-១៩ ច្ឆេដាយ 

អនិ�ច្ឆេ��ច្ឆេ�តា�  ច្ឆេស�កតីខែណ៍ន្�រិបស់អាជាា រិ�រិខែដលបានិជូំនិដ�ណឹ៍ង។

29)  ខែណ៍ន្�ក�មករិនិិច្ឆេ�ជំិ� ឲយច្ឆេ�ើើការិទ�ន្កទ់�និង ច្ឆេ�កានិអ់ំក 
�តល់ច្ឆេសវាស��ភាពិ ឬ�និទាីរិច្ឆេពិទយរិដឋ ច្ឆេ�ច្ឆេពិលខែដលពិួកច្ឆេគឺ�និ 

បញ្ា ស��ភាពិ�ៃនិ�់ៃរិដូ�ជា ពិិបាកដកដច្ឆេងាើ� ច្ឆេដាយ�ត្រួ�ូវឲយ�តល់ពិ��៌និ 
ល�អ�ិ សតីអ�ពីិត្រួបវ�តិថ្ងៃនិការិច្ឆេ�ើើដ�ច្ឆេណ៍ើ រិ�ង និិងអាការិ��ងខែដរិ។

30) ច្ឆេរិៀប��ច្ឆេអាយ�និកខែនិែងដា�ច់្ឆេដាយខែ�ក សត្រួ�បប់�គឺគលខែដល 
�និអាការិ�ថ្ងៃនិជំ�ៃកូឺវដី-១៩ ច្ឆេ�កខែនិែងការិងារិ ឬច្ឆេ�ច្ឆេពិលខែដល 

រិងច់ា�ការិ�កទទួលច្ឆេ�កានិ�់និទាីរិច្ឆេពិទយ។ ច្ឆេរិៀប��ស�អ � ច្ឆេ�កខែនិែងការិងារិ 
ខែដល�និអំក�ែង ឬសងសេយ័ច្ឆេដើ�ីសី�ែ បច់្ឆេ�ច្ឆេរាគឺ និិងតា�ឃ្លាំែ �ច្ឆេ�ើលអំក 
ខែដលសំិទ្ធសំាល�ងខែដរិ។

26)  ធាន្ថ្នា គឺ�ែ �សងគ�ច្ឆេ�កខែនិែងការិងារិ ត្រួ�ូវបានិអនិ�វ�តច្ឆេដើ�ី ី
ច្ឆេជំៀសវាងការិត្រួប�ូល�ត� � ខែដលអា�ច្ឆេ�ើើបានិ។

27 ) �តល់នូិវ�ះ ស់ការិ�រិ និិងត្រួកដាសជូំ��� ់ច្ឆេ�កំ�ងកខែនិែងការិងារិ 
ឲយបានិត្រួគឺបត់្រួ�និស់ត្រួ�បអំ់កខែដល ហូរិស�ច្ឆេបារិ កអក ឬ កណាត ស់ 

ច្ឆេដាយ�និ��ងសត្រួ�� ដាក់ច្ឆេ�ជំិ�សត្រួ�ប់ច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់ ច្ឆេ�ច្ឆេពិលខែដល 
ច្ឆេបាះច្ឆេចាលនូិវ ស�ា រិ�ខែដលច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់រិ�ួ កំ�ងច្ឆេ�លប�ណ៍ងរិកាអន្�យ័
ច្ឆេ�កំ�ងកខែនិែងការិងារិ។

25) ច្ឆេលើកក�្ពស់ និិង�សេពិើ�ាយ អ�ពីិការិរិកាអន្�យ័�ែូវដច្ឆេងាើ�ច្ឆេ�
 កខែនិែងការិងារិដូ�ជា ការិ�ទាប់ឬបិទ��់ ត្រួ���ះច្ឆេដាយច្ឆេត្រួបើត្រួបាស់ 

ខែកងថ្ងៃដ ឬត្រួកដាសជូំ��� ់ច្ឆេ�ច្ឆេពិលខែដលកអក ឬកណាត ស់។

24)  ខែកល�អឲយត្រួបច្ឆេសើរិច្ឆេ�ើង នូិវត្រួបពិន័ិ្ធ�យល់ច្ឆេ�ញ�ូល និិងស�អ � 
បនិទាប់ ឬកខែនិែងការិងារិ ខែដលអា��និហនិិភ្លឺ័យ�្ពស់ កំ�ងការិ 

ត្រួបឈ�ច្ឆេ�និឹងការិ�ែងច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺ។

4 

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  
បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

បាទ/ច៎ា អាទិ ភាពិ

ក�ណ៍�ស់�គ ល់�

ច្ឆេទ

ច្ឆេ�ើអំកត្រួ�ូវការិស�ណូ៍�ពិរិឲយ �និសក�មភាពិខែដរិឬច្ឆេទ?  

ដាកច់្ឆេ�កខែនិែង ខែដល�និ�និ�សសេជំួបជំ�� និិងត្រួប�ូល�ត� � ដូ�ជាហងកាច្ឆេហើជាច្ឆេដើ�។
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ទត្រួ�ងខ់ែ�និការិសក�មភាពិ និិងការិតា�ដានិ

     ឧបស�្ពន័ិ្ធ ទី១

1. ខែ�និការិសក�មភាពិ

អ�រិ/ខែ�ំក៖____________________________________________________________________

កាលបរិចិ្ឆេ�េទ៖  __________________ 

ត្រួកុ�៖  __________________ 

ខែ�ំកបច្ឆេ�ចកច្ឆេទស៖

[   ] ច្ឆេ�លនិច្ឆេ�បាយ ខែ�និការិ និិង ការិច្ឆេរិៀប��ចា�ខ់ែ�ង

[   ] ការិក�និ�និ់ិងវាយ�ថ្ងៃ�ែហនិិភ្លឺយ័ ការិត្រួគឺបត់្រួគឺង និិងការិត្រួបាត្រួស័យទាំកទ់ង

[   ] វធិានិការិបងាើ រិ និិងការិកា�ប់និថយ

[   ] ការិច្ឆេរិៀប��ទ�កជា��និ សត្រួ�បក់រិណី៍សងសេយ័�ែងច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺកូវដី-១៩

[   ] ច្ឆេ�សេងៗ __________________

__________________________________________________________________

ការិបរិ�ិយ អ�ពិីការិរិ �ពឹិងទ�កកំ�ងការិខែកល�អ៖
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ទីកខែនិែង៖____________________________________________________________________

ការិបរិិយាយ៖____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ការិបាះ និត់្រួប�ណ៍ថ្ងៃ�ៃបញចប�់៖

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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• សនិែឹកដា�ច់្ឆេដាយខែ�ក គឺួរិខែ�ត្រួ�ូវបានិច្ឆេត្រួបើ សត្រួ�បក់ារិខែកល�អខែ�ំកបច្ឆេ�ចកច្ឆេទសច្ឆេ�សេងៗ�ំ។

2. សក�មភាពិតា�ដានិ(សតីអ�ពីិពិ��៌និ ថ្ងៃនិសក�មភាពិ ខែដលបានិច្ឆេ�ើើឬខែកល�អ)

កាលបរិចិ្ឆេ�េទ៖ ___________________________________________

ត្រួកុ�៖ ___________________________________________

អ�រិ/ខែ�ំក៖  ___________________________________________

��ណ៍� �ខែដលបានិខែកល�អ ឬ ក�ពិ�ងខែកល�អ៖

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ខែ�ំកបច្ឆេ�ចកច្ឆេទស៖

[   ] ច្ឆេ�លនិច្ឆេ�បាយ ខែ�និការិ និិងការិច្ឆេរិៀប��ចា�ខ់ែ�ង

[   ] ការិក�និ�និ់ិងវាយ�ថ្ងៃ�ែហនិិភ្លឺយ័ ការិត្រួគឺបត់្រួគឺង និិងការិត្រួបាត្រួស័យទាំកទ់ង

[   ] វធិានិការិបងាើ រិ និិងការិកា�ប់និថយ

[   ] ការិច្ឆេរិៀប��ទ�កជា��និ សត្រួ�បក់រិណី៍សងសេយ័�ែងច្ឆេ�ច្ឆេរាគឺកូវដី-១៩

[   ] ច្ឆេ�សេងៗ __________________

កាលបរិចិ្ឆេ�េទថ្ងៃនិការិខែកល�អ៖   __________________________________________________________

ច្ឆេ�ម ះអំកខែដលទទួល��សត្រួ�ូវ៖   ______________________________________________________

រិយ�ច្ឆេពិលចា�បា� ់សត្រួ�បប់ញជបក់ារិខែកល�អ៖ __________________________________________

ជំ�ន្ញ និងិបច្ឆេ�ចកច្ឆេទស ខែដលចា�បា�ច់្ឆេដើ�ីខីែកល�អ៖ _______________________________________________________________

��ណ៍� �ខែដលអា�ខែកល�អបានិ៖ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

��ណ៍� �ខាែ �ង សត្រួ�បច់្ឆេ�ើើការិខែកល�អ៖ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



08____________________________________________________________________

ការិ��ត្រួទចា�បា� ់សត្រួ�បក់ារិអនិ�វ�តខែកល�អ (រិ�ួទាំ�ងការិជំួយ��ត្រួទ ពីិអាជាា �រិ ខែ�ំកស��ភាពិ និិងស�វ�ថិភាពិ)៖ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


