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រក្សាសិទ្ធិដោយអង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ ឆ្នា ំ២០០៥ 
ដោះពុម្ពផ្សាយដលើក្សទី្មួ្យ ឆ្នា ំ២០០៥ 

ដោះពុម្ពដ ើង្វញិឆ្នា ំ២០១១ដ ើយកក្សករែសំរាែ់កតឆ្លុះែញ្ចា ងំ្ដសចក្សតីែកន្ែម្ដលើដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៤៩/១០ និ្ង្០៤១/១១ រែស់ 
រក្សសួង្ការងារ និ្ង្ ែណត ះែណ្តត លវជិាា ជីវៈ។ 

ដោះពុម្ពដ ើង្វញិឆ្នា ំ២០០៨ ដ ើយកក្សករែសំរាែ់កតឆ្លុះែញ្ចា ងំ្ដសចក្សតីែកន្ែម្ដលើមារា ១៣៩ និ្ង្ ១៤៤ នន្ចាែ់ការងារ 
និ្ង្ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ៧៤៥/០៦ និ្ង្ ០៣២/០៨ រែស់រក្សសួង្ការងារ និ្ង្ ែណតុ ះែណ្តត លវជិាា ជីវៈ។  

ការដោះពុម្ពផ្សាយនានារែស់ការយិាល័យពលក្សម្មអន្តរជាតិ ទ្ទួ្លោន្ការរក្សាសិទ្ធិ ដោយអនុ្ដោម្ាម្ពិធីសារទី្ពីរនន្អនុ្សញ្ចា  
សតីពីសិទ្ធិដលើសក្សម្មសិទ្ធិែញ្ចា ជាសក្សល។ កតដោះជាយាាង្ដន្ះក្សតី ដំណក្សស្សង់្ខ្លីៗពីការដោះពុម្ពោំង្ដន្ះ អាចរតូវោន្អនុ្ញ្ចា ត 
ដោយពំុចំាោច់សំុការអនុ្ញ្ចា តដ ើយ ដរកាម្ល័ក្សខខ័្ណឌ កដលរែភពនន្ការដក្សស្សង់្ដនាះ រតូវោន្គូសែញ្ចា ក់្ស។  
ចំដោះការផ្សលិតដ ើង្វញិ ឬ ការកក្សករែ រតូវោក់្សោក្សយសំុដៅកាន់្កផ្សាក្សដោះពុម្ពផ្សាយ (សិទ្ធ និ្ង្ ការអនុ្ញ្ចា ត) 
នន្ការយិាល័យពលក្សម្មអន្តរជាតិ កដលមាន្អាសយោា ន្ដៅ CH-1211 Geneva 22  រែដទ្សសវីស។ 
ការយិាល័យពលក្សម្មអន្តរជាតិសូម្សាវ គម្ន៍្ការោក់្សោក្សយសំុោំង្អស់។ 

ែណណល័យ សាែ ែ័ន្ និ្ង្ អាក្សដរែើរោស់ដផ្សេង្ៗដទ្ៀតកដលោន្ចុះែញ្ា ីដៅក្សាុង្ចរក្សភពអង់្ដគលស ជាមួ្យនឹ្ង្ទី្ភ្នា ក់្សងារផ្សតល់សិទ្ធិ
ក្សម្មសិទ្ធិែញ្ចា  (Copyright Licensing Agency) អាសយោា ន្ 90 Tottenham Court Road W1T 4LR [ទូ្រសារដលខ្ៈ (+៤៤) (០)២០ 
៧៦៣១ ៥៥០០ អីុដម្ាលៈ cla@cla.co.uk] ដៅស រដាអាដម្រកិ្ស ជាមួ្យម្ជឈម្ណឌ លផ្សតល់ ការអនុ្ញ្ចា តសំរាែ់សិទ្ធិដលើក្សម្មសិទ្ធិែញ្ចា  
(Copyright Clearance Center) អាសយោា ន្ 222 Rosewood Drive, Danver s, MA 01923 [ទូ្រសារដលខ្ៈ(១) (៩៧៨) ៧៥០៤៤៧០ 
អីុដម្ាលៈ info@copyright .com] ឬ ដៅ រែដទ្សដនទ្ដទ្ៀត ជាមួ្យនឹ្ង្ អង្គការនន្ សិទ្ធិដលើកា រផ្សលិតដ ើង្កដលជានដគូ (Reproduction 
Rights Organization)  អាចដធវើការថតចម្លង្ោន្ ដោយអនុ្ដោម្ាម្អាជាា ែ័ណណ កដលផ្សតល់ដអាយពួក្សដគ ដដើម្បីដោលែំណង្ដន្ះ ។ 

អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ 
ដសៀវដៅកណនំាអំពីចាែ់សតីពីការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជាសំរាែ់វស័ិយកាត់ដដរ 
ទី្រក្សុង្ភាំដពញ ការយិាល័យពលក្សម្មអន្តរជាតិ ឆ្នា ំ ២០០៥ 

ដលខ្ដសៀវដៅសតង់្ោរអន្តរជាតិ (ISBN) 92 -2-816754-8 

មាន្ជាភ្នសាអង់្ដគលសផ្សង្កដរៈ ដសៀវដៅកណនំាអំពីចាែ់សតីពីការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជាសំរាែ់វស័ិយកាត់ដដរ (ISBN 92-2-116754-2) 
ទី្រក្សុង្ភាំដពញ ឆ្នា ំ២០០៥ និ្ង្ ជាភ្នសាចិន្ ដសៀវដៅកណនំាអំពីចាែ់សតីពីការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជាសំរាែ់វស័ិយកាត់ដដរ (ISBN 92-2-
516754-7) ទី្រក្សុង្ភាំដពញ ឆ្នា ំ២០០៥។ 

 

  

ការពិពណ៏នាកដលដរែើរោស់ដៅក្សាុង្ការដោះពុម្ពនានា រែស់អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ កដលអនុ្ដោម្ាម្ ការអនុ្វតតន៍្រែស់អង្គការ 
ស រែជាជាតិ និ្ង្ ការដលើក្សយក្សម្ក្ស ែងាា ញនូ្វសំភ្នរៈនានា ដៅក្សាុង្ដនាះមិ្ន្ែងាា ញអំពីទ្សេន្ៈ ដយាែល់ រែស់ ការយិាល័យពលក្សម្ម 
អន្តរជាតិ ោក់្សទ្ង្នឹ្ង្ សាែ ន្ភ្នពគតិយុតតិរែស់រែដទ្សណ្តមួ្យ វស័ិយ ឬ រពំកដន្នន្សិទ្ធិអំណ្តច រែស់រែដទ្ស ដនាះ ដ ើយ ឬោក់្សទ្ង្នឹ្ង្ 
ការកំ្សណត់រពំកដន្រែស់រែទេសណ្តមួ្យដនាះដទ្។ 

 



ការទ្ទួ្លខុ្សរតូវចំដោះទ្សេន្ៈកដលោន្ែងាា ញដៅក្សាុង្ការសិក្សា អតតែទ្កដលមាន្ចុះ តែដលខា និ្ង្ អតតែទ្កចក្សចាយដផ្សេង្ៗដទ្ៀត 
គឺធ្លល ក់្សដៅដលើអាក្សនិ្ពន្ធោំង្ស្សុង្ ដ ើយការដោះពុម្ពផ្សាយមិ្ន្កម្ន្សំដៅយក្សការយល់រពម្រែស់ ការយិាពលក្សម្មអន្តរជាតិ ដលើទ្សេន្ៈ 
ដយាែល់កដលែដញ្ាញដៅក្សាុង្ការដោះពុម្ពៈដទ្។ 

ការដយាង្ដៅរក្សដមម ះរក្សុម្ ុ៊ន្ និ្ង្ផ្សលិតផ្សលោណិជាក្សម្ម ដ ើយនិ្ង្ដំដណើ រការដផ្សេង្ៗដទ្ៀត មិ្ន្កំ្សណត់អំពី ការយល់រពម្រែស់ 
ការយិាល័យពលក្សម្មអន្តរជាតិដទ្ ដ ើយការខ្ក្សខាន្មិ្ន្ោន្ដលើក្សយក្សរក្សុម្ ុ៊ន្ ឬ ផ្សលិតផ្សលោណិជាក្សម្មជាក់្សោក់្ស ឬដំដណើ រ ការណ្តមួ្យ 
មិ្ន្កម្ន្ជាសញ្ចា សំោល់ពីការមិ្ន្យល់រពម្ដទ្ ។ 

ការដោះពុម្ពផ្សាយនានា រែស់អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ អាចរក្សោន្ាម្រយៈោណិជាក្សរលក់្សដសៀវដៅធំៗ ឬដោយផ្ទា ល់ ពីកផ្សាក្ស ដោះពុម្ព 
ផ្សាយរែស់អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិនន្ការរយិាល័យពលក្សម្មអន្តរជាតិ កដលមាន្អាសយោា ន្ CH-1211 Geneva 22 រែដទ្សសវីស។ 
ដសៀវដៅ និ្ង្ ែញ្ា ីរាយ ដមម ះការដោះពុម្ពផ្សាយថមី អាចរក្សោន្ដោយឥតគិតនថល ដៅអាសយោា ន្ខាង្ដលើ ឬាម្រយៈអីុដម្ាលៈ  
pubvente@ilo.org ។ 

សូម្ដម្ើលវែិសាយរែស់ដយើង្ខ្ាុំ www.ilo.org/pubins 

សំរាែ់ពត៌មាន្ែកន្ែម្ឬចាែ់ចំលង្ែកន្ែម្ការដោះពុម្ពផ្សាយ 
ដន្ះ សូម្ោក់្សទ្ង្ៈ 
 
អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ 
ដរាង្ចរក្សកាន់្កតរែដសើរដៅក្សម្ពុជា 
ផ្សាះដលខ្ ៩ ផ្សលូវ ៣២២ ចុះពីម្ហាវថីិន្ដរាតតម្ 
រែអែ់សំែុរត ២៦៤២ ភាំដពញ ២២៣០២ 
រពះរាជាណ្តចរក្សក្សម្ពុជា 
ទូ្រស័ពាៈ +៨៥៥ ២៣ ២១២ ៨៤៧/ ២២០៣៦២  
ភ្នា ែ់ដៅដលខ្ ១០៦-៩ 
ទូ្រសារៈ +៨៥៥ ២៣ ២១២ ៩០៣ 
អីុដម្ាលៈ betterfactories@ilo.org 
អាក្សកដលរតូវទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ៈ 
ដោក្ស ទ័្រម្ាូ ែាូទី្នអណិន្ ( Tuomo Poutiainen ) 
រែធ្លន្ទី្រែឹក្សាែដចាក្សដទ្ស 
 
 
 
 

 
 
ការយិាល័យពលក្សម្មអន្តរជាតិ 
ការយិាល័យអនុ្តំែន់្សំរាែ់អាសីុែូោ៌ 
ការយិាល័យៈ ជាន់្ទី្១០ 
អោរអង្គការស រែជាជាតិ 
រកុ្សខវថីិ Rajdanern Nok រែអែ់សំែុរត ២-៣៤៩  
ទី្រក្សងុ្ោង្ក្សក់្ស ១០២០០ 
រែដទ្សនថ 
ទូ្រស័ពាៈ+៦៦ ២ ២៨៨ ២៥៤៣ 
ទូ្រសារៈ+៦៦ ២ ២៨៨ ៣០៤៣ 
អីុដម្ាលៈ suradee@ilo.org 
អាក្សកដលរតូវទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ៈ 
ដោក្សស្សី suradee Bhadrasirl (សីុរាា ឌី ោរាសីុរ)ី  
ម្ន្រន្តីក្សម្មវធីិ 
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រលូន្ិធិ 

គំដរាង្ដរាង្ចរក្សកាន់្កតរែដសើរដៅក្សម្ពុជារែស់អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ ទ្ទួ្លមូ្និ្ធិព់ីៈ 

រក្សសួង្ការងាររែស់ស រដាអាដម្រកិ្ស 
រាជរោា ភិនន្រពះរាជាណ្តចរក្សក្សម្ពុជា 
សមាគម្ដរាង្ចរក្សកាត់ដដរដៅក្សម្ពុជា 
 
ឡសចក្តតកលែងអំណរគណុ 

ដយើង្ខ្ាុំសូម្កថលង្អំណរគុណយាាង្រជាលដរៅ  ចំដោះដសៀវដៅដោះពុម្ពផ្សាយមុ្ន្ៗ រែស់ម្ជឈ ម្ណឌ លអែ់រចំាែ់សំរាែ់ស គម្ន៍្ (CLEC) 
. 

អាក្សនិ្ពន្ធសូម្កថលង្អំណរគុណផ្សង្កដរចំដោះ ដោក្ស Ken loo ( ខិ្ន្ លូ) (សមាគម្ដរាង្ចរក្សកាត់ ដដរដៅក្សម្ពុជា) ដោក្ស គង់្ ផ្សលលៈ ដោក្ស កម្ាន្ 
និ្ម្មិត និ្ង្ ដោក្ស ទួ្ន្ សីុផ្ទន់្ (រក្សុម្រែឹក្សា អាជាា ក្សណ្តត ល) ដោក្ស ជាសុផ្សល និ្ង្ រក្សុម្អាក្សឃ្លល ដំម្ើលល័ក្សខខ័្ណឌ  ការងារនន្គំដរាង្ដរាង្ចរក្ស 
កាន់្កតរែដសើរដៅក្សម្ពុជារែស់អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ) ដោក្សស្សី Anne Ziebarth (កអ៊ន្  េីុោ តេ ) 
(ទី្រែឹក្សាគំដរាង្ដរាង្ចរក្សកាន់្កតរែដសើរដៅក្សម្ពុជារែស់អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ) ដោក្ស Michael Lerner ( នម្ាដ ើល ដលើដន្ើ) 
អាក្សសំរែសំរលួគំដរាង្ រែស់ម្ជឈម្ណឌ លអែ់រចំាែ់សំរាែ់ ស គម្ន៍្ ដ ើយនិ្ង្តំណ្តង្ ស ជីព និ្ង្ 
វស័ិយកាត់ដដរោំង្អស់កដលោន្ចូលរមួ្ជាម្តិដយាែល់សំរាែ់ដសៀវដៅកណនំាដន្ះ។ អាក្សនិ្ពន្ធ 
សូម្កថលង្អំណរគុណជាពិដសសដល់រក្សសួង្ការងារ និ្ង្ ែណតុ ះែណ្តត លវជិាា ជីវៈកដលោន្ចូលរមួ្ជាម្តិដយាែល់ដ៍លំអិតនិ្ង្មាន្តំនល ។ 

និពនធដោយៈ 

ដោក្ស Daniel Adler  (ោកញល អាដល័រ) ទី្រែឹក្សាកផ្សាក្សចាែ់រែស់ម្ជឈម្ណឌ លអែ់រចំាែ់សំរាែ់ស គម្ន៍្ 
ក្សញ្ចា  Susie Brown  ( សូ៊ េីុ ដរោន្ ) ទី្រែឹក្សាកផ្សាក្សចាែ់រែស់ម្ជឈម្ណឌ លអែ់រចំាែ់សំរាែ់ស គម្ន៍្ 
ដោក្សស្សី Ros Harvey  ( រស៍ ហាវ)ី រែធ្លន្ទី្រែឹក្សាែដចាក្សដទ្ស គំដរាង្ចរក្សកាន់្កតរែដសើរដៅក្សម្ពុជារែស់អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ  
Eduard (Kees) de Bouter  (អិដវុដឺ ( ីស៍) ដឺ ែូ៊ដធើ) 

ប្រែសំរលួជាភាសាប្មែរដោយៈ 
សី៊ន គីមសាា ន 
អី៊ សំភី 
 
ប្រែសំរលួជាភាសាចិនដោយៈ 

Flying Tigers Express 

រែូថតដៅទំ្ព័រមុ្ខ្រតូវោន្ថតដៅដរាង្ចរក្ស New Island Clothing (Cambodia) Co.,Ltd  

 

 

 



បពុវែថា 

ឯក្សឧតតម្ ដញាែ ែុ៊ន្ជិន្ 
រដាម្ន្រន្តីរក្សសួង្ ការងារ និ្ង្ ែណតុ ះែណ្តត លវជិាា ជីវៈ 

រាជរោា ភិោលក្សម្ពុជាោន្ាំង្ចិតតយាាង្មុ្តមំា ក្សាុង្ការធ្លនាដអាយមាន្ការអភិវឌឍរែក្សែដោយ ដចរភ្នព និ្ង្ សម្ធម៌្ ។ ការងារសម្រម្យ 
គឺជាគន្លឹះមួ្យក្សាុង្ការកាត់ែន្ែយភ្នពរកី្សរក្ស ដន្ះមាន្ន័្យា គឺជាការងារកដលមាន្ ល័ក្សខខ័្ណឌ ការងារកដលផ្សតល់ឳកាសដអាយក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិក្សដលើក្សកំ្សពស់ខ្លួន្ដគផ្ទា ល់ និ្ង្ រក្សុម្រគួសាររែស់ដគ  ដអាយឃ្លល តឆ្នា យពីភ្នពរកី្សរក្សោន្។ 

ចំនុ្ចគន្លឹះនន្យុទ្ធសាស្រសតចតុដកាណរែស់រាជរោា ភិោលឆ្នា ំ២០០៤ គឺការែដង្កើតការងារ និ្ង្ ការធ្លនាដអាយការកក្សលំអល័ក្សខខ័្ណឌ ការងារ។ 
ជាក់្សកសតង្ជាង្ដន្ះដៅដទ្ៀត  រាជរោា ភិោលោន្ដែតជាា ចិតតយាាង្មុ្តមំា ក្សាុង្ការពរងឹ្ង្ដអាយមាន្ការដោរពចាែ់សតីពីការងារ និ្ង្សន្តិសញ្ចា  
អន្តរជាតិនានាដអាយោន្ហ្មត់ចត់ ដដើម្បីធ្លនាដអាយរោក្សដាសិទ្ធិ និ្ង្ ការទ្ទួ្លខុ្សរតូវរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត និ្ង្ និ្ដយាជក្ស រតូវោន្
ដោរព ។ ដៅក្សាុង្ឧសា ក្សម្មកាត់ដដរកិ្សចាការដន្ះ នឹ្ង្ កាល យជាគន្លឹះនំាដឆ្នព ះដៅរក្សការដជាគជ័យរែស់់ក្សម្ពុជាដៅក្សាុង្ពិភពដោក្ស ដោះែី
ជាោម ន្កូ្សាក៏្សដោយ។ ដយើង្ចង់្ោក់្សោញអារម្មណ៍ និ្ង្អូសោញអាក្សែញ្ចា ទិ្ញោំង្ឡាយដអាយចូលរមួ្ចំកណក្សក្សាុង្ការាំង្ចិតតរែស់ដយើង្
ចំដោះការងាររែក្សែដោយភ្នពសម្រម្យ។ 

ក្សម្ពុជាមាន្ចាែ់សតីពីការងារ និ្ង្ែទ្ោា ន្នានាទំ្ដន្ើែៗ កដលោន្រែសូតដ ើង្រែក្សែដោយភ្នពរកី្សចំដរ ើន្ក្សាុង្ទ្សវតេរចុ៍ង្ដរកាយដន្ះ។ 
ដោះែីជាយាាង្ដន្ះ តំរវូការដៅកតមាន្ដដើម្បី ដអាយែុគគលកដលោក់្សព័ន្ធនឹ្ង្ចាែ់ោំង្ដន្ះ ទ្ទួ្លោន្នូ្វការយល់ដឹង្កាន់្កតចាស់
ដ ើង្កថម្ដទ្ៀត។  ក្សាុង្ែាុនាម ន្ឆ្នា ំថមីៗដន្ះ រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លាម្រយៈដសចក្សតីែងាគ ែ់រែស់ខ្លួន្ោន្ជួយក្សាុង្ការែដង្កើន្ការយល់ដឹង្
អំពីចាែ់ដន្ះ។ ដសចក្សតីែងាគ ែ់រែស់រក្សមុ្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល អនុ្វតតោន្កតចំដោះភ្នគីនន្វវិាទ្ែាុដណ្តណ ះ ដ ើយមិ្ន្ចង់្កាតពវកិ្សចាដទ្ 
ដែើសិន្ជាភ្នគីជំោស់នឹ្ង្ដសចក្សតីែងាគ ែ់។ ក៏្សែាុកន្តមូ្លដ តុសំរាែ់ការដធវើដសចក្សតីសំដរចរែស់រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល គឺជាឧែក្សរណ៍ដ៏ 
សំខាន់្មួ្យសំរាែ់ការែក្សស្សាយចាែ់។ 

ជាដលើក្សទី្មួ្យដ ើយដៅក្សម្ពុជា កដលដសៀវដៅកណនំាដន្ះោន្រែមូ្លផ្សតុំនូ្វរគែ់កផ្សាក្សនន្ចាែ់សតី ពីការងារ ម្ក្សចង្រក្សង្ដោះពុម្ពជាដសៀវដៅ
កណនំាដន្ះរតូវោន្ចង្រក្សង្ដ ើង្ ដដើម្បីផ្សតល់ភ្នពស្សួលក្សាុង្ការអាន្ និ្ង្ កសវង្យល់អំពីធ្លតុសំខាន់្ៗនន្ចាែ់។ 

ការដោះពុម្ពដន្ះ មាន្ចំណង្រោន់្កតជាដសៀវដៅកណនំាចាែ់សតីពីការងារក្សម្ពុជា សំរាែ់វស័ិយកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សកតែាុដណ្តណ ះ។          
វាមិ្ន្កម្ន្ជាការផ្សតល់រែឹក្សាកផ្សាក្សចាែ់ដទ្។  ក្សាុង្ការដោះស្សាយែញ្ចា កដលោក់្សទ្ង្ នឹ្ង្ល័ក្សខខ័្ណឌ ការងារ ឬទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ការងារ ជាការ
ចំាោច់ រតូវកតពិដរោះដយាែល់ជាមួ្យអាក្សជំនាញ ដូចជាអធិការការងារ ដម្ធ្លវ ីសមាគម្និ្ដយាជក្ស ឬ ស ជីព និ្ង្ ជាការចំាោច់
រតូវកតកផ្សាក្សដលើចាែ់សតីពីការងារ និ្ង្ ែញ្ចា តតិចាែ់សតីពីការងារដផ្សេង្ៗដទ្ៀត។  

ការដោះពុម្ពដន្ះ គឺជាការផ្សតួចដផ្សតើម្គំនិ្តរែស់គំដរាង្កក្សលំអល័ក្សខខ័្ណឌ ការងារក្សាុង្វស័ិយកាត់ដដរនន្អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ និ្ង្រោា ភិោល
នន្រពះរាជាណ្តចរក្សក្សម្ពុជា។  រក្សសួង្ការងារ និ្ង្ ែណតុ ះែណ្តត លវជីាា ជីវៈ មាន្ដសចក្សតីដសាម្ន្សេរកី្សរាយ ក្សាុង្ការោំរទ្ដសៀវដៅកណនំាដន្ះ 
ាជាកផ្សាក្សមួ្យនន្ការដលើក្សកំ្សពស់ការយល់ដឹង្ អោយោន្កាន់្កតទូ្លំទូ្ោយអំពីសិទ្ធិ និ្ង្ការទ្ទួ្លខុ្សរតូវដៅក្សកន្លង្ដធវើការ  និ្ង្ែដង្កើន្
ការដោរពចាែ់ដអាយរតូវាម្ែទ្ោា ន្នន្ចាែ់សតីពីការងារ ។ 

ភាំដពញ. កខ្ ម្ក្សរា ឆ្នា ំ ២០០៥ 
 
ឯក្សឧតតម្  ដញាែ  ែុ៊ន្ជិន្ 
រដាម្ន្រន្តីរក្សសួង្ ការងារ និ្ង្ ែណតុ ះែណ្តត លវជិាា ជីវៈ 
 



  



អាររកែថា 

រគីសានី្  អរវនិ្ស៍  ក្សលក្ស  (Christine Evans-Klock) 
នាយិកា 
ការយិាល័យអនុ្តំែន់្អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិសំរាែ់អាសីុខាង្ដក្សើត 

អស់រយៈែួន្ឆ្នា ំចុង្ដរកាយដន្ះ អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ ដៅកាត់ា អាយ ូ (ILO) ោន្ដធវើការាម្ោន្ ល័ក្សខខ្ណឌ ការងារដៅក្សាុង្វស័ិយ
កាត់
ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សសំរាែ់នំាដចញរែស់រែដទ្សក្សម្ពុជា។ដយើង្ោន្ែំដពញកិ្សចាការដន្ះដោយមាន្ការចូលរមួ្ជានដគូពីរាជរោា ភិោលក្សម្ពុជា 
សមាគម្ដរាង្ចរក្សកាត់ដដរដៅក្សម្ពុជា និ្ង្ ស ជីពក្សម្ពុជា។ ជាញឹក្សញាែ់ បំផុ្សត ការរដំោភែំោន្នានា 
ចំដោះចាែ់គឺដោយសារកតក្សង្វះខាតការយល់ដឹង្ខាង្កផ្សាក្សចាែ់ការងារកតែាុដណ្តណ ះ។ រែការដន្ះអាចនំាដអាយមាន្វវិាទ្មិ្ន្ចំាោច់ និ្ង្ 
ការោត់ែង់្ការែញ្ចា ទិ្ញកដលោក់្សព័ន្ធ ។ 

ដសៀវដៅកណនំាដន្ះមាន្ដោលដៅជួយនិ្ដយាជក្ស ស ជីព ក៏្សដូចជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដអាយយល់ដឹង្អំពីចាែ់ការងារ។ 
ដសៀវដៅដន្ះែញ្ាូ លរាល់រែភពចំែង្ៗ ោំង្អស់នន្ចាែ់សតីពីការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជា ចូលក្សាុង្កូ្សន្ដសៀវដៅកដលងាយស្សួលដរែើមួ្យ ។ 

ក្សាុង្កផ្សាក្សនី្មួ្យៗ ធ្លតុផ្សេំុគន្លឹះនន្ចាែ់រតូវោន្ដធវើការពន្យល់កណនំា ដោយមិ្ន្កម្ន្ដរែើរោស់ ភ្នសាអាក្សចាែ់ ឬអាក្សនី្តិែញ្ាតតិដទ្ 
កតផ្សាុយដៅវញិ គឺដោយដរែើរោស់ភ្នសាសាម្ញ្ាកដលរែជាពលរដាទូ្ដៅអាចយល់ោន្។ 

អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ 
មាន្ក្សតីដសាម្ន្សេនរក្សកលង្កដលោន្ចូលរមួ្ចំកណក្សជាមួ្យរាជរោា ភិោលដដើម្បីឳយការដោះពុម្ពដសៀវដៅដន្ះដលចដចញជារែូរាង្ដ ើង្ម្ក្ស
។ ដយើង្យល់ាវាជាការចូលរមួ្ចំកន្ក្សយាាង្សំខាន់្ក្សាុង្ការសំដរចដោដៅ ក្សាុង្យុទ្ធស្សាសតចតុដកាណរែស់រាជ 
រោា ភិោលដដើម្បីធ្លនាឳយោន្នូ្វែទ្ោា ន្ការងារ និ្ង្ ែដង្កើន្នូ្វឳកាសការងារកដលមាន្លក្សខណៈ លអរែដសើរ ។  
ដយើង្សង្ឃឹម្ាដសៀវដៅកណនំាដន្ះ នឹ្ង្មាន្អតតរែដយាជន៍្ចំដោះរែដទ្សក្សម្ពុជា ក៏្សដូចជាចូលរមួ្ចំកណក្សក្សាុង្ទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ការងារ 
កដលរែក្សែដោយផ្ទសុខ្ភ្នពដៅ ក្សាុង្រង្វង់្ដសដាកិ្សចាកដលកំ្សពុង្កត រកីលូតោស់ ។ 
 
ចាែ់ដន្ះនឹ្ង្មាន្ការផ្ទល ស់ែតូរដោយដចៀសមិ្ន្រចួ ដ ើយការកក្សលំអអាចរតូវ ដធវើការក្សត់សំោល់ ដៅាម្ អេលដវោ 
ដដើម្បីដធវើឳយដសៀវដៅកណនំាដន្ះកាន់្កតរែដសើរដ ើង្។ ដែើសិន្ជាអស់ដោក្ស អាក្សចង់្ដសាើជាដយាែល់សំរាែ់ការកក្សលំអ 
សូម្ទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ម្ក្សកាន់្អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ កផ្សាក្សគំដរាង្កក្សលំអល័ក្សខខ័្ណឌ ការងារវស័ិយកាត់ដដររែស់អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ 
ាម្រយៈអីុដម្ាល betterfactorries@ilo.org ដដើម្បីដអាយសំដណើ រោំង្ដនាះកាល យជាការរមួ្ចំកណក្សមួ្យនន្ការដោះពុម្ពដលើក្សដរកាយ ។ 
 
ទី្រក្សុង្ោង្ក្សក្ស, កខ្ម្ក្សរា ឆ្នា ំ២០០៥ 
 
 
រគីសានី្  អិវនិ្ស៍  ក្សលក្ស  (Christine Evens-Klock) 
នាយិកា 
ការយិាល័យអនុ្តំែន់្អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិសំរាែ់អាសីុខាង្ដក្សើត 
 

  

mailto:betterfactorries@ilo.org


មាតិកា 
ណនែកេី១            ស ច្បកតីសនតើម្  _______________________________________________________________១ 
       ១.១                 អំពីស ៀវសៅណែនា ំ___________________________________________________________១ 
       ១.២               ពាកយបសច្បេកសេ   _____________________________________________________________២ 

ណនែកេី២             បេបញ្ញតតិការងារ _________________________________________________________៣ 
       ២.១               េិេឋភាពេូសៅ ________________________________________________________________៣ 
       ២.២              កិច្បេ ៃាការងារ  _____________________________________________________________៣ 
      ២.៣               អៃុ ញ្ញញ រមួ្ _________________________________________________________________៣ 
       ២.៤              បទបញ្ជា ផ្ទៃែនុង _______________________________________________________________៤ 
       ២.៤.១       មាតិកាផ្ន្បទបញ្ជា ផ្ទៃែនុង  ______________________________________________________៤ 
      ២.៤.២       ការឡរៀបចំ ន្ិង ការកែកម្របទបញ្ជា ផ្ទៃែនុង _________________________________________៤ 
      ២.៤.៣        បញ្ញា ននៃកែងុប្តូវណតបិេនាយ  ___________________________________________________៤ 
       ២.៥               ច្បាប់ តពីីការងារជាស កតីបងាា ប់សាធារែៈ  _________________________________________៥ 

ណនែកេី៣               ការសប្រើ សរ ើ កម្មករៃិសោរតិឳ្យច្បូលស្វើការ _____________________________៦ 
 ៣.១               អាេិភាពច្បំសពាះប្បជាពលរេឋណមមរ  ________________________________________________៦ 
          ៣.២        ការរួលរៃបរសេ ឳ្យច្បូលស្វើការ  _______________________________________________៦ 
          ៣.៣              ការបងប់្ាក់សោយសបកខរៃោកព់ាកយ ុសំ្វើការងារប្តវូាៃហាម្ប្ាម្  ________________៦ 
           ៣.៤              ការងារសោយបងខ ំ _____________________________________________________________៦ 
           ៣.៥              កម្មករៃិសោរិតសកមង ឫ ពលកម្មកមុារ  ____________________________________________៦ 
           ៣.៥.១         អាយអុរបបរមារបសែ់រមែរន្ិឡយាជែិ ____________________________________________៧ 
 ៣.៥.២        ការការពារែរមែរន្ិឡយាជិែ _____________________________________________________៧ 
          ៣.៥.៣       ការងារម្ែវូកែសរម្សបសំោបែ់រមែរន្ិឡយាជែិឡែមង  _______________________________៧ 
 ៣.៥.៤       ការចះុបញ្ា ើអពំើអាយ ុ __________________________________________________________៧ 
           ៣.៦          ការពិៃតិយ មុភាព  ___________________________________________________________៧ 

ណនែកេី៤             ប្បសេេសនេងៗនៃកម្មករៃិសោរតិ ________________________________________៨ 
           ៤.១             កិច្បេ ៃាការងាររមាៃថិរសវលាកំែត ់ៃិង ម្ិៃកែំត ់ ______________________________៨ 
           ៤.២             កម្មករៃិសោរិតេតងមាា ល _______________________________________________________៨ 
          ៤.២.១       ឡពលឡវលាែណំែច់ំឡពាះការងាររតងមាក ល _________________________________________៨ 
          ៤.២.២       សិទធរបសែ់រមែរន្ិឡយាជិែរតងមាក ល ______________________________________________៩ 
 ៤.៣         កម្មករៃិសោរិតម្ៃិសពញសមាោ ង __________________________________________________៩ 
 ៤.៤         កម្មករៃិសោរិតសាកលបង _____________________________________________________៩ 
 ៤.៤.១      រយៈឡពលសាងលបង ___________________________________________________________១០ 
         ៤.៥        ការហ្វកឹហ្វៃឹកៃូជាង __________________________________________________________១០ 
 ៤.៥.១    រយៈឡពលផ្ន្ការហ្វឹែហ្វឹន្ _______________________________________________________១០ 

 



ណនែកេី៥             ប្ាក់ ឈ្ែួល ___________________________________________________ ១១ 
 ៥.១           ប្ាកឈ់្ែលួអបបបរមា  __________________________________________________________១១ 
 ៥.២          ប្ាកឈ់្ែលួអបបបរមា រំាបក់ម្មករៃិសោរិតស្វើការតាម្បរមិាែនលតិនល 
                               (កម្មករៃិសោរតិសេរ ុបីងុ) ____________________________________________________១១ 
 ៥.៣        ប្ាក់រងាវ ៃអ់តីតភាពការងារ ____________________________________________________១២ 
 ៥.៤       ប្ាក់រងាវ ៃក់ារងារសេៀងទាត ់ ____________________________________________________១២ 
        ៥.៥       រសបៀបនៃការសបើកប្ាក់ឈ្ែលួ ____________________________________________________១៣ 
          ៥.៦       ការកាត់ប្ាក់ឈ្ែលួ ៃិង ការពិៃយ័ជាប្ាក ់________________________________________១៣ 
        ៥.៧      ការរូៃេែឹងអំពបី្ាក់ឈ្ែលួសៅកម្មករៃិសោរតិ __________________________________១៤ 

ណនែកេី៦          ថរិសវលាស្វើការ ៃិង ការងារបណៃែម្សមាោ ង ___________________________ ១៥ 
       ៦.១       ថិរសវលាស្វើការ្ម្មតា __________________________________________________________១៥ 
     ៦.២      នថៃឈ្ប់ រំាកប្បចា ំាត ហ្ ៍_____________________________________________________១៥ 
          ៦.៣      សមាោ ងស្វើការណេលអាច្បផ្លា  ប់តូរាៃ-ការឈ្ប់ រំាកសៅរស ៀលនថៃសៅរ ៍__________________១៥ 
            ៦.៤        ថិរសវលាស្វើការ រំាប់កម្មករៃិសោរិតសកមង ________________________________________១៥ 
            ៦.៥        ការងារសពលយប ់______________________________________________________________១៥ 
          ៦.៦        ការងារសពលយប់ ប្មាប់កម្មករៃិសោរិតសកមង _____________________________________១៥        
            ៦.៧       ការងារបណៃែម្សមាោ ង ____________________________________________________________១៦ 
           ៦.៧.១   ការងារបកន្ែរឡមាោ ងម្ែវូកែថាការងារខសុពើធរមតា  ន្ិង  បន្ទៃ ន្ក់ែបោឡុណោ ះ ______________១៦ 
        ៦.៧.២   ការងារបកន្ែរឡមាោ ងម្ែវូកែឈរឡលើឡោលការណស៍មម័្គចិែត ___________________________១៦ 
       ៦.៧.៣    ការែម្រវូឳ្យមាន្ការអន្ញុ្ជា ែឳ្យឡធវើការងារបកន្ែរឡមាោ ង ពើ ម្ែសងួទទលួបន្ៃុែវិសយ័ ____១៦ 
         ៦.៧.៤    ការងារបកន្ែរឡមាោ ងអតិបរមា ២ឡមាោ ងែនុង១ផ្លៃ ______________________________________១៦ 
           ៦.៧.៥    ការឡបើែម្ាែស់ំោបក់ារងារបកន្ែរឡមាោ ង ___________________________________________១៧ 
        ៦.៧.៦    អម្តាម្ាែឈ់នួលការងារបកន្ែរសំោបែ់រមែរន្ិឡយាជែិសុើបងុ _________________________១៨ 
        ៦.៧.៧    ម្ាែឧ់បែែរភផ្លែអាហារសំោបក់ារងារបកន្ែរឡមាោ ង ___________________________________១៩ 

ណនែកេី៧      ការឈ្ប់ រំាកនថៃបុែយសាធារែៈ នថៃឈ្ប់ រំាកៃិងអតតប្បសោរៃ៍េនេ ២០ 
 ៧.១          ការឈ្ប់នថៃ រំាកនថៃបែុយសាធារែៈសោយមាៃប្ាក់ឈ្ែលួ __________________________២០ 
     ៧.២         ការឈ្ប់ រំាកប្បចាឆំ្នែ សំោយមាៃប្ាក់ឈ្ែលួ ______________________________________២០ 
     ៧.២.១       ផ្លៃឈបស់ំោែបកន្ែរចំឡពាះការងាររយៈឡពលយរូ ___________________________________២១ 
        ៧.២.២      សិទធផ្ន្ការឡម្រើការឈបស់ំោែ  __________________________________________________២១ 
            ៧.២.៣     ការឡបើែម្ាែឈ់នួលជារនុ្ ______________________________________________________២១ 
            ៧.២.៤      ការទតលម់្ាែឈ់នួលជំន្សួឳ្យការឈបសំ់ោែ ______________________________________២២   
            ៧.២.៥      កិចចម្ពរឡម្ពៀងឡោះបងឡ់ោលការឈបស់ំោែ ______________________________________២២ 
      ៧.២.៦       ការពន្ាឡពលការឈបស់ំោែ ___________________________________________________២៣ 
 ៧.៣          ការឈ្ប់ រំាកពិស   _________________________________________________________២៣ 
 ៧.៤          ការឈ្ប់ រំាកឈ្ ឺ_____________________________________________________________២៣ 
 ៧.៤.១       ការឈបស់ំោែឈឺឡោយមាន្លិខិែ បញ្ជា ែព់ើ ម្គឡូពទយ _____________________________២៤ 
 ៧.៤.២     ការទតលម់្ាែឈ់នួលែនុងអំ ងុឡពលឈបសំ់ោែឈឺ _________________________________២៤ 



 ៧.៥        ការឈ្ប់ រំាកលណំហ្មាតុភាព ___________________________________________________២៤ 
    ៧.៦         ការ រំាកបំសៅកៃូ ____________________________________________________________២៥ 
 ៧.៧        បៃៃបប់ំសៅកៃូ________________________________________________________________២៦ 
 ៧.៨        ទារកោឋ ៃ____________________________________________________________________២៦ 

ណនែកេី៨        វុតតិភាពការងារ ៃិង  មុភាព __________________________________ ២៧ 
          ៨.១          លកខែៈេូសៅ  ________________________________________________________________២៧ 
       ៨.២          គិលាៃោឋ ៃ ៃិង ការ ស្ងាា ះបឋម្  _______________________________________________២៧ 
 ៨.២.១        ទើែកន្ែង ន្ិង ទំហំ្គិលាន្ោា ន្ ___________________________________________________២៧ 
   ៨.២.២       ចំន្នួ្ ន្ិង គណុសរបតិតរបសែ់រមែរន្ិឡយាជិែសខុាភិោល ___________________________២៧ 
 ៨.២.៣       ឡពទយការងារ _________________________________________________________________២៨ 
 ៨.២.៤         ឧបែរណឡ៍ពទយ ន្ិង ឳ្សល  _____________________________________________________២៨ 
 ៨.២.៥         ចំន្នួ្កម្គអនែអងគុយ ____________________________________________________________២៩ 
      ៨.៣             បងាៃអ់នាម្័យ  _______________________________________________________________២៩ 
        ៨.៣.១      ចំន្នួ្បងគងអ់ន្ទរយ័ ___________________________________________________________២៩  
       ៨.៣.២       លែ័ខខណ័ឌ ែម្រវូសំោបប់ងគន្អ់ន្ទរយ័ ____________________________________________៣០ 
 ៨.៣.៣        បងគន្អ់ន្ទរយ័សំោបែ់រមែរន្ិឡយាជែិស្រសតើ _________________________________________៣០      
       ៨.៤             េឹកនកឹ ______________________________________________________________________៣០ 
 ៨.៤.១        លែ័ខខណ័ឌ ែម្រវូសំោបទ់ឹែទឹែសាា ែកែលមាន្សវុតិែភាព ____________________________៣០ 
 ៨.៤.២         ទើតាងំផ្ន្ធងុទឹែ ______________________________________________________________៣០  
    ៨.៤.៣         ឡម្គឿងម្សវឹង _________________________________________________________________៣០ 
 ៨.៥            កណៃាងអងាុយ _________________________________________________________________៣១ 
 ៨.៥.១         ចំន្នួ្ឡៅអើឡៅកែបរែកន្ែងឡធវើការ _________________________________________________៣១ 
     ៨.៥.២         បទបញ្ជា ផ្ទៃែនុង _______________________________________________________________៣១ 
    ៨.៦                សំលង ______________________________________________________________________៣១ 
 ៨.៧              មយលអ់ាកា   កំសៅ ៃិង ការស្វើឳ្យមាៃមយលស់ច្បញច្បូល _______________________________៣២ 
      ៨.៧.១       ខយលអ់ាកាស _________________________________________________________________៣២ 
   ៨.៧.២        ែំឡៅ ន្ិង ការឡធវើឳ្យមាន្ខយលឡ់ចញចលូ___________________________________________៣២ 
 ៨.៧.៣       ការឡធវើការែនងុែបំន្ក់ែលខយលឡ់ចញចលូមាន្ែំរិែ __________________________________៣២ 
     ៨.៨           ពៃា ឺ_________________________________________________________________________៣២ 
    ៨.៩            ការសលើកោក់េម្ៃៃ់សោយកំលាងំពលកម្ម __________________________________________៣២ 
    ៨.៩.១        ស្រសតើមាន្ផ្ទៃឡពាះ _______________________________________________________________៣៣ 
 ៨.៩.២         ទំងន្អ់តិបរមា ________________________________________________________________៣៣ 
      ៨.១០         ឧទាហ្រែ៍អំពវីធិាៃការជាកល់ាក់ពាក់ព័ៃធសៅៃងឹ មុភាព ៃិង  វុតតភិាព ____________៣៣ 

ណនែកេី៩               សប្ោះថ្នែ ក់ការងារ ៃិង  រងំឺវិជាា រវីៈ_______________________________________៣៦ 
   ៩.១        សតើអវីជាសប្ោះថ្នែ កក់ារងារ ? _____________________________________________________៣៦ 
       ៩.២         ការេេួលមុ ប្តូវរប ៃ់ិសោរកកែងុការេប់សាា ត់ម្ៃិឳ្យមាៃសប្ោះថ្នែ កក់ារងារ _________៣៦ 
         ៩.៣         ភារកិច្បេរប ៃ់ិសោរកបនាៃ បព់ីសប្ោះថ្នែ កក់ា 



 
រងារសកើតស ើង ៣៦ 
         ៩.៤          ការរូៃេំែឹងអំពីសប្ោះថ្នែ កក់ារងារ ______________________________________________៣៦ 
          ៩.៥          ការបោះបោវូ ងច្បំសពាះសប្ោះថ្នែ កក់ារងារ ___________________________________________៣៧ 
            ៩.៥.១    ការចំណយឡលើការពាោល ____________________________________________________៣៧ 
        ៩.៥.២     ការោែប់ងស់រ ែែភាពការងាររយួរយៈ __________________________________________៣៧ 
          ៩.៥.៣    ការោែស់រែែភាពការងារជាអចិផ្ស្រន្តយ ៍___________________________________________៣៨ 
       ៩.៥.៤    ឡម្ោះថាន ែក់ារងារបណត លឳ្យសាែ ប ់_______________________________________________៣៩ 
           ៩.៥.៥    ចំន្នួ្ម្ាែប់ំណចែ់ម្រោំសំោបក់ារសាែ ប ់ន្ិងោែប់ងស់រែែភាពអចិផ្ស្រន្តយ ៍____________៣៩ 

ណនែកេី១០              ការតាម្ោៃវិៃ័យ ៃិង ការបញ្ឈប់ការងារកម្មករៃិសោរតិ _____________៤១ 
         ១០.១       វិធាៃការោក់វៃិ័យ ៃិង កំហុ្  ________________________________________________៤១ 
 ១០.១.១   លែខខណ័ឌ ែំរវូែនុងការបងាា ញពើែំហ្សុ ____________________________________________៤១ 
 ១០.១.២  ឡពលឡវលាែណំែស់ំោបោ់ែឡ់ោសវិន្យ័ឡោយការបញ្ឈបក់ារងារ ___________________៤១ 
 ១០.១.៣    ឡពលឡវលាែណំែស់ំោបវ់ិធាន្ការោែវ់ិន្យ័ _____________________________________៤១ 
 ១០.១.៤   ការោែវ់ិន្យ័ម្ែូវកែសរឡហ្ែទុល _____________________________________________៤១ 
 ១០.១.៥   ឧោហ្រណអ៍ពំើែំហ្សុធៃន្ ់______________________________________________________៤២ 
 ១០.១.៦     ការោរោរឳ្យបញ្ឈបក់ារងារែរមែរន្ិឡយាជិែ ឬ អនែោែក់ចង________________________៤២ 
 ១០.២    ការពយរួកចិ្បេ ៃាការងារ _______________________________________________________៤២ 
 ១០.២.១    រលូឡហ្ែផុ្ន្ការពយរួកិចចសន្ាការងារ ____________________________________________៤៣ 
 ១០.២.២   ការពយរួការងារឡែើរបើជាការោែវ់ិ ន្យ័ 
 ៤៣ 
 ១០.២.៣     ការពយរួការងារឡោយសារបញ្ជា ឡសែាកិចច __________________________________________៤៣ 
 ១០.៣  ការបញ្េប់កចិ្បេ ៃាការងារមាៃថិរសវលាកំែត ់ ___________________________________៤៤ 
 ១០.៣.១  ការរំលាយកិចចសន្ាការងារតារការម្ពរឡម្ពៀង ____________________________________៤៤ 
 ១០.៣.២   ការរំលាយកិចចសន្ាការងារឡោយសារែំហ្សុធៃន្ ់__________________________________៤៥            
 ១០.៣.៣    ការរំលាយកិចចសន្ាការងារឡោយសារែរណើម្រធាន្សក័ិត ____________________________៤៥ 
 ១០.៣.៤    ការរំលាយកិចចសន្ាការងារមាន្លិរឡវលាែណំែឡ់ោយោម ន្រលូឡហ្ែមុ្សបច់ាប ់________៤៥ 
 ១០.៣.៥    ម្ាែប់ណំចប់ញ្ចបក់ិចចសន្ាឡៅឡពលបញ្ចបក់ិចចសន្ាការងារមាន្លិរឡវលាែណំែ ់_____៤៥ 

 ១០.៣.៦    ការជនូ្ែណំឹងរនុ្ឡពលកាលបរិឡចេទផ្ន្កិចចសន្ាការងារមាន្លិរឡវលាែណំែ ់ __________៤៦ 
 ១០.៤    ការបញ្េប់កចិ្បេ ៃាការងារមាៃថិរសវលាម្ិៃកែំត ់_________________________________៤៦  
 ១០.៤.១    ការជនូ្ែណំឹងអពំើការបញ្ចបក់ិចចសន្ាការងារ _____________________________________៤៧ 
 ១០.៤.២  ម្ាែប់ណំចឡ់ចញឡពលបញ្ចបក់ិចចសន្ាការងារមាន្លិរឡវលារិន្ែណំែ ់ ______________៤៩ 

 ១០.៤.៣     សំណងជងំឺចិែតចំឡពាះការបញ្ចបក់ិចចសន្ាការងារឡោយោម ន្រលូឡហ្ែមុ្ឹរម្ែវូ _________៥០ 
 ១០.៥        វិធាន្ការពិឡសសសំោបក់ារបញ្ចបព់ើការងារររួោន  __________________________________៥០ 
 ១០.៥.១   ន្ើតិវិធើសំោបក់ារបញ្ចបក់ារងារររួោន  _____________________________________________៥១ 
 ១០.៦     វិធាន្ពិឡសសសំោបក់ារបញ្ចបក់ារងារសែរមជន្សហ្ជីព ន្ិង ម្រតិភបូគុគលិែ _________៥១ 
 ១០.៦.១    ការការពារម្រតិភបូគុគលិែ ន្ិង សែរមជន្សហ្ជីព __________________________________៥១ 



 ១០.៦.២     ម្រឡភទឡទេងៗផ្ន្ែរមែរន្ិឡយាជែិកែលទទលួោន្ការការពារ ________________________៥២ 
 ១០.៧    ការរិន្ឡរើសឡអើង ______________________________________________________________៥៣ 
 ១០.៧.១   ការរិន្ឡរើសឡអើងែនុងការងារ _____________________________________________________៥៣ 
 ១០.៧.២  ការឡរើសឡអើងកែលអាចអន្ញុ្ជា ែោន្ _____________________________________________៥៤ 
 ១០.៧.៣     ម្ាែឈ់នួលម្ែូវឡសមើោន  ចំឡពាះការងារែចូោន  _______________________________________៥៤ 

ណនែកេី១១       ការសោះប្សាយវិវាេ ___________________________________________ ៥៥ 
 ១១.១     វិវាេបុគាល ៃិង វិវាេការងាររមួ្ _______________________________________________៥៦ 
   ១១.១.១    វិវាទបគុគល _________________________________________________________________៥៦          
       ១១.១.២  វិវាទការងារររួ ______________________________________________________________៥៦   
        ១១.២    ន្ិតិវិធើបណត ឹងែវាោ រិន្សខុចែិត /  បគុគលិែទនំ្ទែទ់ំន្ង ______________________________៥៦ 
      ១១.២.១     ការកែងតាំងបគុកលិែទំន្ទែទ់នំ្ង ________________________________________________៥៦ 
       ១១.២.២   ែនួ្ទទើរបសប់គុគលិែទំន្ទែទ់នំ្ង _________________________________________________៥៧ 
 ១១.៣         ការទេះទា ___________________________________________________________________៥៧ 
 ១១.៣.១   ការទេះទាវិវាទបគុគលឡោយស័មម្គចែិត ___________________________________________៥៧ 
 ១១.៣.២  ការទេះទាវិវាទការងារររួជាកាែពវកិចច __________________________________________៥៧ 
 ១១.៣.៣    ោម ន្ែែូែរម ឬ  ែុឡៅែនងុអំ ងុឡពលទេះទា _____________________________________៥៧ 
  ១១.៣.៤     កិចចម្ពរឡម្ពៀងទេះទាកែលចងកាែពវកិចច _________________________________________៥៧ 
 ១១.៤     ការឡោះម្សាយឡោយអាជាា ែណត ល______________________________________________៥៨ 
 ១១.៤.១ ោម ន្ែែូែរម ឬ  ែុឡៅែនងុអំ ងុឡពលែំឡណើែការឡោះម្សាយឡោយអាជាា ែណត ល ______៥៨ 
 ១១.៤.២   ការែម្រវូឳ្យសហ្ការជារយួម្ែរុម្រឹែាអាជាា ែណត ល ______________________________៥៨   
 ១១.៤.៣ ឡសចក្តតបងាគ បអ់ាជាា ែណត ល ____________________________________________________៥៨ 
 ១១.៥    ែែូែរម ន្ិង  ែុឡៅ ___________________________________________________________៥៩ 
 ១១.៥.១ ឡើឡពលណកែលែរមែរន្ិឡយាជិែអាចឡធវើែែូែរមោន្? _____________________________៥៩
 ១១.៥.២     ឡើឡពលណកែលែរមែរន្ិឡយាជិែរនិ្អាចឡធវើែែូែរមោន្? __________________________៥៩     
 ១១.៥.៣  ន្ើតិវិធើចាបែ់នុងការឡធវើែែូែរម __________________________________________________៥៩ 
 ១១.៥.៤ ែែូែរមខសុចាប ់ _____________________________________________________________៦០   
 ១១.៥.៥     អហិ្ងា _____________________________________________________________________៦០     
         ១១.៥.៦   ឡសរើភាពរបសអ់នែរិន្ករន្ជាែែូែរ ______________________________________________៦០ 
   ១១.៥.៧   ោម ន្ការោែទ់ណឌ ែរមឡលើែែូែរ _________________________________________________៦០ 
 ១១.៥.៨  ការឡបើែម្ាែឈ់នួលែនុងអំ ងុឡពលឡធវើែែូែរម _____________________________________៦១ 
    ១១.៥.៩      ោម ន្ការឡម្ជីសឡរើសែរមែរន្ិឡយាជិែឳ្យចលូឡធវើការែនងុអំ ងុឡពលឡធវើែែូែរម ____________៦១        
     ១១.៥.១០   ែុឡៅ _____________________________________________________________________៦១ 

ណនែកេី១២     ហ្រពី ៃិង ប្បតិេូបុគាលកិ ______________________________________________៦២ 
 ១២.១ ស រភីាពកែងុការបសងាើត ៃិង ច្បូលរមួ្កែងុ ហ្រីព ____________________________________៦២ 
 ១២.២  ការសរ ើ សអើងសោយឈ្រសលើម្ូលោឋ ៃ  មារិកភាព ហ្រីព  __________________________៦២           
    ១២.៣   ការរមួ្បញ្េូលៃិសោរក ៃិង កម្មករៃិសោរិតសៅកែងុ ហ្រពី ឬ 



                                  មាគម្ៃណតម្យួជាម្ួយ ោែ ប្តវូាៃហាម្ឃាត ់___________________________________៦២  
 ១២.៤       ោម ៃការសប្រៀតណប្រកកែងុប្បតិបតតកិាររប  ់ហ្រីព __________________________________៦២ 
       ១២.៥        ការកាត់ប្ាក់ឈ្ែលួកែងុកាបង់ប្ាកភ់ាគទាៃ ហ្រពី _______________________________៦២     
          ១២.៦         ការការពារ កម្មរៃ ហ្រីពពកិារបញ្ឈបព់ីការងារ ________________________________៦២ 
           ១២.៧            ប្បតេិូបុគាលកិ ________________________________________________________________៦៣ 
 ១២.៧.១   ន្ិឡយាជែទទលួខសុម្ែូវចំឡពាះការឡោះឡនន ែឡម្ជីសឡរើសម្រតិភបូគុគលិែ _______________៦៣  
    ១២.៧.២  កាែពវកិចចរបសន់្ិឡយាជែចំឡពាះម្រតិភបូគុគលិែ ____________________________________៦៣  
 ១២.៧.៣  ម្រតិភបូគុគលិែកែលម្ែូវោន្ការពារម្រនងំន្ឹងការបញ្ឈបព់ើការងារ __________________៦៤ 
  ១២.៧.៤  ភារកិចចរបសម់្រតិភបូគុគលិែ _____________________________________________________៦៤ 
      ១២.៧.៥   ចំន្នួ្ម្រតិភបូគុគលិែឡៅែនងុម្ឹះសាែ ន្រយួ _________________________________________៦៥ 
    ១២.៨         អន្សុញ្ជា ររួ _________________________________________________________________៦៥  
      ១២.៨.១       អនែណខែះអាចឡរៀបចំឡធវើអន្សុញ្ជា ររួ？ __________________________________________៦៦ 
 ១២.៨.២ លិរឡវលាផ្ន្អន្សុញ្ជា ររួ _______________________________________________________៦៦ 
       ១២.៨.៣       កាែពវកិចចែនុងការចរោររួ ______________________________________________________៦៦ 
 ១២.៨.៤     ការចះុបញ្ា ើការអន្សុញ្ជា ររួ _____________________________________________________៦៦ 
          ១២.៨.៥      ការឡោះម្សាយវិវាទ ____________________________________________________________៦៦ 

ណនែកេី១៣        ការច្បងប្កងឯកសារ ការរកាេុកកំែត់សហ្តុ ការបិេនាយ _____________៦៧ 
           ១៣.១        ប្បកា សបើក ៃិង បិេ ហ្ប្ោ  _________________________________________________៦៧ 
          ១៣.២           ស ៀវសៅបញ្ា បី្បចាបំ្គឹះសាែ ៃ ____________________________________________________៦៧ 
        ១៣.៣            ស ៀវសៅសបើកប្ាក់ឈ្ែលួ _______________________________________________________៦៧  
           ១៣.៤        ស ច្បកាីប្បកា រូៃេែឹំងអំពចី្បលនាបគុាលកិ ______________________________________៦៨ 
          ១៣.៥  ប័ែណការងារ ៃិង ស ៀវសៅការងារ រំាបក់ម្មករៃិសោរិតកម្ពជុា 
                               ៃិង បរសេ  __________________________________________________________________៦៨ 
 ១៣.៦            ការបិេនាយ _________________________________________________________________៦៨ 
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កផ្សាក្សទី្១      ស ច្បកតសីនតើម្                                                                                                    
                                  ឯកសារអោង 
១.១           អំពីស ៀវសៅណែនាសំៃះ 

ដសៀវដៅកណនំាដន្ះោន្នំាយក្សនូ្វរែភពព័ត៌មាន្ោំង្អស់នន្ចាែ់សតីពីការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជា 
ម្ក្សោក់្សរមួ្ែញ្ាូ លោា កតមួ្យជាការកណនំាដ៏ទូ្លំទូ្ោយមួ្យសំរាែ់កផ្សាក្សវាយន្ភ័ណឌ ។ ដសៀវដៅកណនំា
ដន្ះក្សត់រាទុ្ក្សរគែ់កផ្សាក្សសំខាន់្ៗោំង្អស់នន្ចាែ់សតីពីការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជាកដលមាន្ ដៅក្សាុង្ចាែ់
សតីពី ការងារែទ្ែញ្ចា តតិដផ្សេង្ៗរែស់រាជរោា ភិោល ែទ្ោា ន្ពលក្សម្មអន្តរជាតិកដលោន្ផ្សតល់សចាា ែ័ន្
ដោយរែដទ្ស និ្ង្ រដាធម្មនុ្ញ្ា នន្រែដទ្សក្សម្ពុជា ។ 

អាក្សដរែើបា្រស់រគែ់កំ្សរតិនឹ្ង្ផ្សលរែដយាជន៍្នន្ដសៀវដៅកណនំាដន្ះ។ ោណិជាក្សរ អាក្សចាត់កចង្ និ្ង្ ែុគគលិក្ស
កផ្សាក្សធន្ធ្លន្ម្នុ្សេអាចដរែើដសៀវដៅកណនំាដន្ះ ជាឯក្សសារដយាង្យាាង្រ ័ស ក្សាុង្ការកំ្សណត់អំពី
កាតេវកិច្ចរបស់ពួក្សដគដៅក្សាុង្ចាែ់សតីពីការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជាោន្ ។ 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត នឹ្ង្អាចទ្ទួ្លោន្ការយល់ដឹង្ដ៏ទូ្លំទូ្ោយអំពីសិទ្ធនិ្ង្កាតពវកិ្សចារែស់ពួក្សដគកដល 
មាន្កំ្សណត់ដៅក្សាុង្ចាែ់ដន្ះ ។ 

អង្គការមិ្ន្កម្ន្រោា ភិោល អង្គការដៅាម្ស គម្ន៍្ ស ជីព និ្ង្ សមាគម្និ្ដយាជក្សក៏្សនឹ្ង្កសវង្យល់ 
អំពីផ្សលរែដយាជន៍្រែស់ដសៀវដៅកណនំាដន្ះដៅក្សាុង្ការងាររែស់ពួក្សដគផ្សង្កដរ ។ 

ដសៀវដៅកណនំារតូវោន្ដរៀែចំចង្រក្សង្ដ ើង្ជា ១២កផ្សាក្សសំខាន់្ៗ: 

 ែទ្ែញ្ាតតិសតីពីការងារ 
 ការដរជើសដរ ើសក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតឳយចូលដធវើការ 
 រែដភទ្ដផ្សេង្ៗនន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត 
 រោក់្សឈ្ាួល 
 ថិរដវោដធវើការ និ្ង្ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ 
 ការឈ្ែ់សំរាក្សនថាែុណយសាធ្លរណៈ នថាឈ្ែ់សំរាក្ស និ្ង្ អតតរែដយាជន៍្ដនទ្ដទ្ៀត 
 សុវតតិភ្នពការងារ និ្ង្ សុខ្ភ្នព 
 ដរោះាា ក់្សការងារ និ្ង្ ជំងឺ្វជិាា ជីវៈ 
 ការោក់្សវស័ិយ និ្ង្ ការែដណត ញក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដចញពីការងារ 
 ការដោះស្សាយវវិាទ្ 
 ស ជីព និ្ង្ រែតិភូែុគគលិក្ស 
 ការចង្រក្សង្ឯក្សសារ ការរក្សាទុ្ក្សកំ្សណត់ដ តុ និ្ង្ ការែិទ្ផ្សាយ 
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ឯកសារអោង 
ចំដោះែញ្ចា នី្មួ្យៗមាន្ក្សត់រាដៅក្សាុង្កផ្សាក្សោំង្អស់ ដសៀវដៅកណនំាដន្ះ រមួ្ែញ្ាូ លនូ្វឯក្សសារដយាង្
អំពី រែភពព័ត៌មាន្ដផ្សេង្ៗដៅក្សាុង្ចាែ់សតីពីការងារនន្រពះរាជណ្តចរក្សក្សម្ពុជា ។ 

ឧោ រណ៍ អំពីរដែៀែដរែើរោស់ការកណនំាដន្ះ 
ពត៌មាន្សតីពីអនុ្សញ្ចា រមួ្ អាក្សអាន្រក្សដ ើញដៅក្សាុង្ចំន្ង្ដជើង្ៈ 

១២.៨          អៃុ ញ្ញញ រមួ្ 

អាក្សដរែើរោស់កដលការព័ត៌មាន្លំអិតជាង្ដៅក្សាុង្កផ្សាក្សដន្ះ  អាចដៅដម្ើលកផ្សាក្សដន្ះដៅក្សាុង្ចាែ់សតីពីការងារ និ្ង្ 
រែកាស  កដលោន្ចង្អុលែងាា ញដោយការដយាង្ឯក្សសារោំង្អស់ដនាះ។                                                                                                                                     

ដសៀវដៅដណនំាដន្ះមាន្មាតិកាលំអិតកដលដធវើដអាយងាយស្សួលរក្សទី្ាំង្នន្រែធ្លន្ែទ្កដលចាែ់អារម្មណ៍។ 

ដសៀវដៅកណនំាដន្ះមាន្ែំណង្ដឹក្សនំាផ្សលូវដៅរក្សចាែ់ការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជាកតែាុដណ្តណ ះ។ 
អាក្សដរែើមិ្ន្គួរចាត់ចទុ្ក្សដសៀវដៅកណនំាដន្ះាជាទី្រែឹក្សាកផ្សាក្សចាែ់ដទ្។ ជាពិដសសដសៀវដៅកណនំាដន្ះ
សរដសរដ ើង្ សំរាែ់ឧសា ក្សម្មកផ្សាក្សកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្ស។ ដោះែីជាវាអាចអនុ្វតតោន្ដៅក្សាុង្
ឧសា ក្សម្មដនទ្ក៏្សដោយ ក៏្សវាអាចមាន្ ចាែ់និ្ង្ែទ្ែញ្ាតតិដនទ្ដទ្ៀតកដលជាក់្សោក់្សសំរាែ់កផ្សាក្សឧសា ក្សម្ម
កដលអាចអនុ្វតតោន្កដរ (ដូចជាដៅក្សាុង្កផ្សាក្សក្សសិក្សម្មចំការ និ្ង្ ដសវាក្សម្មឧសា ក្សម្ម) ។ 

ក្សាុង្ការដោះស្សាយែញ្ចា ោំង្ឡាយកដលោក់្សទ្ង្នឹ្ង្ល័ក្សខខ័្ណឌ ការងារ ឬ ទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ក្សកន្លង្ដធវើការ វាអាចចំា
ោច់រតូវពិដរោះដយាែល់ជាមួ្យអាក្សជំនាញដូចជា អធិការការងារ ដម្ធ្លវ ីឬ អាក្សតំណ្តង្សមាគម្និ្ដយាជក្ស ឬ 
ស ព័ន្ធស ជីព ។ 

១.២         ពាកយបសច្បេកសេ     

ោក្សយ “ែទ្ែញ្ាតតិ” ដូចមាន្ដរែើដៅក្សាុង្ដសៀវដៅកណនំាដន្ះ រមួ្ែញ្ាូ លនូ្វលិខិ្តែទ្ោា ន្រែតិែតតិោំង្អស់ 
ដូចជា អនុ្រកឹ្សត រែកាស សារាចរ ដសចក្សតីកណនំា និ្ង្ ដសចក្សតីដំដណើ រ។ 

 

 

 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ១ និ្ង្ ៦៥    
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១៧០ / ១១(៤) និ្ង្ ១០១ / ១២(២)  
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កផ្សាក្សទី្២               បេបញ្ញតតិការងារ  

 ឯកសារអោង 
 ២.១                 េិេធភាពេូសៅ 

ដសៀវដៅកណនំាដន្ះគឺនិ្យាយអំពីចាែ់សតីពីការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជា។ ចាែ់ការងារនន្រែដទ្សក្សម្ពុជា ដក្សើត
ដចញម្ក្សពីរែភពមួ្យចំនួ្ន្។  រែភពោំង្ដន្ះរមួ្មាន្ៈ 

 រដាធម្មនុ្ញ្ា 
 ចាែ់សតីពីការងារ 
 ែទ្ែញ្ាតតិោំង្ឡាយរែស់រាជរោា ភិោល ( អនុ្រកិ្សត ) និ្ង្ រែស់រក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ 

(រែកាស សារាចរ និ្ង្ ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ) 
 ែទ្ោា ន្ពលក្សម្មអន្តរជាតិនន្អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិ 
 អនុ្សញ្ចា រមួ្ 
 កិ្សចាសន្ាការងារ និ្ង្ 
 ែទ្ែញ្ចា កផ្សាក្សាុង្រែស់រក្សុម្ ុ៊ន្ ។ 

ដសចក្សតីែងាគ ែ់រែស់រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល       អាចអនុ្វតតកតចំដោះភ្នគីោំង្ឡាយកដលមាន្ដមម ះដៅក្សាុង្   
ដសចក្សតីែងាគ ែ់ដនាះកតែាុដណ្តណ ះ។ ែាុនន្តដសចក្សតីែងាគ ែ់ដន្ះរតូវោន្ដយាដៅក្សាុង្ដសៀវដៅកណនាម្ដន្ះ ពីដរោះ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់ោំង្ដន្ះអាចជួយដអាយយល់ដឹង្ពីអតតន័្យនន្ចាែ់សតីពីការងារ ។ ចាែ់សតីពីការងារ និ្ង្ ដសចក្សតី
ែងាគ ែ់រែស់រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លអាចរក្សោន្ដៅដលើដគ ទំ្ព័រ(វែិសាយថ៍) 
www.arbitrationcouncil.org/។ 

រោា ភិោលនន្រែដទ្សក្សម្ពុជាក៏្សោន្ចុះ តែដលខាដលើអនុ្សញ្ចា រែស់អង្គការពលក្សម្មអន្តរជាតិកដរ ។ ដោយដ តុ
ដន្ះដ ើយ  រោា ភិោលរតូវកតចាត់វធិ្លន្ការដដើម្បីអនុ្វតតអនុ្សញ្ចា ោំង្អស់ ។ 

 ២.២                 កិច្បេ ៃាការងារ 

កិ្សចាសន្ាការងារ គឺជាកិ្សចារពម្ដរពៀង្មួ្យកដលែុគគលមាា ក់្ស (ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត) យល់រពម្ដធវើការដដើម្បទី្ទួ្ល
រោក់្សឈ្ាួលពីែុគគលមាា ក់្សដទ្ៀតឬ រក្សុម្ ុ៊ន្ (និ្ដយាជក្ស) ។ កិ្សចាសន្ាការងារអាចសរដសរលាយលក្សខណ៍អក្សេរ ឬ 
ដោយផ្ទា ល់មាត់ ។ 

ចាែ់សតីពីការងារអនុ្វតតចំដោះែុគគលភ្នគដរចើន្ដែលមាន្កិ្សចាសន្ាការងារ ដដើម្បីការងារដៅក្សាុង្រែដទ្សក្សម្ពុជា។ 
ជាទូ្ដៅ ចាែ់សតីពីការងារមិ្ន្អនុវតតដៅដលើអាក្សែំដរ ើក្សាុង្ផ្សាះដទ្ (ដវៀរកលង្កតមាន្ចង្អុលចាស់ដៅក្សាុង្ចាែ់) និ្ង្ 
អាក្សែំដរ ើការជាអចិនន្រន្តយ៍ឲ្យរដា ( ដូចជា ម្ន្រន្តីរាជការ ដៅរក្សម្ ម្ន្រន្តី ន្គរោល  ដយាធ្ល និ្ង្ ក្សង្រាជ អាវធុ តែ) ។ 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ១ និ្ង្ ៦៥    
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១៧០/១១(៤) និ្ង្ ១០១/១២(២) 
 

http://www.arbitrationcouncil.org/
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ឯកសារអោង 
២.៣               អៃុ ញ្ញញ រមួ្ 

អនុ្សញ្ចា រមួ្គឺជាកិ្សចារពម្ដរពៀង្មួ្យរវាង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមួ្យរក្សុម្ និ្ង្ និ្ដយាជក្សមាា ក់្ស ឬ ដរចើន្នាក់សតីពីរោក់្ស
ឈ្ាួលនិ្ង្ល័ក្សខខ័ណ្ឌ ការងារោំង្ឡាយ។ សំរាែ់ព័ត៌មាន្ែកន្ែម្សតីពីអនុ្សញ្ចា រមួ្ សូម្ កផ្សាក្ស ១២.៨ ខាង្ដរកាម្ ។ 

២.៤               បេបញ្ញា ននៃកែងុ 

និ្ដយា ជកកដលមាន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតយាាង្តិច ៨នាក់្ស រតូវដរៀែចំដអាយមាន្ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្។  “ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្” 
គឺជាវធិ្លន្ោំង្ឡាយកដលដរៀែចំដោយនិ្ដយាជក្សដដើម្បីអនុ្វតតចាែ់សតី េីការងារណ្តមួ្យ។ ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ មិ្ន្
រតូវផ្សាុយនឹ្ង្ចាស់សតីពីការងារ ែទ្ែញ្ាតតិោំង្ឡាយ  ឬ  អនុ្សញ្ចា រមួ្ កដលកំ្សពុង្មាន្រែសិទ្ធភ្នពអនុ្វតតដទ្ ។ 

 

២.៤.១  មាតិកានៃបេបញ្ញា ននៃកែងុ 

ដោយដយាង្ាម្ គំរែូទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុ ង្ កដលរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារោន្ដចញែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្នានា 
គួររមួ្ែញ្ាូ លនូ្វ ែទ្ែញ្ាតតិដផ្សេង្ កៗដលោក់្សទ្ង្និ្ង្ៈ                                                 

 ល័ក្សខខ័្ណឌ ទ្ទួ្លយក្សក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដអាយចូលរមួ្ដធវើការ ការ វឹក្សហាត់កូ្សន្ជាង្ និ្ង្ ការសាក្សលបង្
ការងារ 

 ការដរៀែចំអំពីការងារ 
 ការពិនិ្តយសុខ្ភ្នព 
 ដមាាង្ដធវើការ  ការឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាសោត  ៍ និ្ង្ ការសំុចាែ់ឈ្ែ់សំរាក្ស 

(រមួ្មាន្ការឈ្ែ់សំរាក្សដពលឈ្ឺជាដដើម្) 
 រោក់្សឈ្ាួល  រោក់្សរងាវ ន់្ និ្ង្ ផ្សលរែដយាជន៍្ដផ្សេង្ៗដទ្ៀត 
 អវតតមាន្រែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត 
 ការដរែើរោស់សំភ្នរៈ  និ្ង្   តែូែក្សរណ៍រែស់ស រោសក្សាុង្ការែំដពញការងារ 
 ការដរែើរោស់អោរ  ឬ  មូ្លោា ន្រែស់ស រោស 
 ការដចញចូលស រោស 
 ដោសវន័ិ្យនានា ដែើសិន្ជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរដំោភែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ ឬ មាន្កំ្ស ុសធាន់្ 
 សិទ្ធការោរខ្លួន្រែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមុ្ន្ដពលរតូវោន្ទ្ទួ្លដោសវន័ិ្យ 
 អនាម័្យ និ្ង្សន្តិសុខ្ការងារ ។ 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩៦-១០១  
រែកាស  ២៨៧/០១ និ្ង្ ៣០៥/០១                                                                                                                               

ចាែ់សតពីីការងារ មារា  ២២ -២៥ 
២៩ ៣០ និ្ង្ ២៨៤ 
រែកាស ៣១៣/០០ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្១៤/០២ 

ចាែ់សតពីីការងារ 
មារា២៣ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ 
១៤/០២ឧែសម្ព័ន្ធ 
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ឯកសារអោង 
២.៤.២          ការសរៀបច្បំ ៃិង ការណកណប្បបេបញ្ញា ននៃកែងុ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតពិដរោះដយាែល់ជាមួ្យរែតិភូែុគគលិក្ស និ្ង្តំណ្តង្ស ជីព មុ្ន្នឹ្ង្ដរៀែចំដធវើែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្។ 
និ្ដយាជក្សរតូវកតដរៀែចំដធវើនូ្វែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ ក្សាុង្រយៈដពល ៣កខ្ ែនាា ប់ពីស រោស។ ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ ោំង្
ឡាយរតូវមាន្ចុះទិ្ោា ការដោយអធិការការងារ ។ 

២.៤.៣  បេបញ្ញា ននៃកែងុប្តូវណតបិេនាយ  

និ្ដយាជក្សរតូវែិទ្ផ្សាយែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ដៅក្សកន្លង្សាធ្លរណៈ ក្សាុង្ក្សកន្លង្ការងារ និ្ង្ ដៅាម្មាត់ោវ រែន្ាែ់កដល
ទ្ទួ្លយក្សក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដអាយដធវើការ ។ 

២.៥  ច្បាប់ តពីីការងារជាស ច្បកតីបងាា ប់សាធារែៈ 

ចាែ់សតីពីការងាររតូវោន្ាក់្សកតង្ដ ើង្ដដើម្បីការោរក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ដ ើយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោំង្អស់ 
មាន្សិទ្ធទ្ទួ្លអតតរែដយាជន៍្យាាង្ដហាចណ្តស់ដសមើនឹ្ង្កំ្សរតិអែបែរមា និ្ង្ ែទ្ែញ្ាតតិោំង្ឡាយសំរាែ់អនុ្វតត
ចាែ់ដន្ះ។ ដោយសារដ តុផ្សលដន្ះ ែញ្ាតតិណ្តមួ្យនន្កិច្ចសន្ាការងារ អនុ្សញ្ចា រមួ្ ឬែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ោំង្
ឡាយណ្ត កដលផ្សតល់អតតរែដយាជន៍្ដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតតិចជាង្ចាែ់ មិ្ន្អាចយក្សម្ក្សអនុ្វតតោន្ដទ្ ។  

ម្ាាង្វញិដទ្ៀត ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចតវាាជាមួ្យនិ្ដយាជករែស់ពួក្សដគ ដដើម្បីទ្ទួ្លោន្អតតរែដយាជន៍្
ោំង្ឡាយកដលលអរែដសើរជាង្ដៅក្សាុង្ចាែ់ដន្ះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៤ និ្ង្ 
២៨៤  
រែកាស ៣១៣/០០ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៩ 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ១៣ និ្ង្ ២៥    
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១៧០/១១(១) និ្ង្ ៤៥/១១(៤) 
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កផ្សាក្សទី្៣            ការសប្រើ សរ ើ កម្មករៃិសោរតិសអាយច្បូលស្វើការ  

ឯកសារអោង 
៣.១                អាេិភាពច្បំសពាះប្បជាពលណមមរ  

និ្ដយាជក្សរតូវផ្សតល់អាទិ្ភ្នពចំដោះរែជាពលរដាកខ្មរដៅដពល មាន្ការជួលដអាយដធវើការ ។ 

៣.២              ការរួលរៃបរសេ សអាយស្វើការ 

ជន្ែរដទ្សដធវើការដៅរែដទ្សក្សម្ពុជារតូវមាន្ៈ                  

 ែ័ណណការងារ                                                             
 ដសៀវដៅការងារ 
 លិខិ្តឆ្លង្កដន្មាន្សុពលភ្នព និ្ង្ ែ័ណណសាា ក់្សដៅរតឹម្រតូវ 
 ោម ន្ដក្សើតជំងឺ្ឆ្លង្ណ្តមួ្យ 
 មាន្កាយសម្បោសម្រម្យនឹ្ង្មុ្ខ្រែរ ។ 

៣.៣              ការបង់ប្ាក់សោយសបកខរៃោក់ពាកយ ុសំ្វើការងារប្តូវាៃហាម្ឃាត់ 

និ្ដយាជក្សមិ្ន្អាចទ្ទួ្លយក្ស ឬ ោម្ោររោក់្សពីដែក្សខជន្ោក់្សោក្សយសំុការងារ ក្សាុង្អំ ុង្ដពលនន្ដំដណើ រការជួល
ែុគគលិក្សដអាយដធវើការោន្ដទ្។ និ្ដយាជក្សមិ្ន្អាចកាត់ភ្នគណ្តមួ្យពីរោក់្សឈ្ាួលដោយសារការផ្សតល់ការងារ 
ដដើម្បីដអាយដៅនិ្ដយាជក្ស  អាក្សតំណ្តង្រែស់និ្ដយាជក្ស  ឬ  អន្តរការ ី(អាក្សដរជើសដរ ើសែុគគលិក្ស)  ោន្ដទ្ ។ 

៣.៤             ការងារសោយបងខំ 

ការងារដោយែង្ខំ គឺផ្សាុយនឹ្ង្ចាែ់ គឺដូចជាការជួលជន្ណ្តមាា ក់្សដអាយដធវើការដដើម្បីកាត់ែំណុលកដរ ។                                               

៣.៥                កម្មករៃិសោរិតសកមង ៃិង ពលកម្មកមុារ 

ភ្នពរកី្សរក្ស គឺែញ្ចា ធំមួ្យចំដោះរគួសារជាដរចើន្ដៅក្សាុង្ រែដទ្សក្សម្ពុជា។ ែញ្ចា ដន្ះោក់្សសមាព ធដៅដលើឪពុក្ស
មាត យដអាយកូ្សន្រែស់ពួក្សដគដធវើការ។  រែដទ្សក្សម្ពុជាមាន្ចាែ់កដលែញ្ាតតិពីពលក្សម្មកុ្សមារ ។ និ្ដយាជិត
ដរកាម្អាយុ ១៥ឆ្នា ំកដលអនុ្ញ្ចា តសំរាែ់ដធវើការ អាចែញ្ាូ ន្ រ ឺ ខចីពីដគ នូ្វឯក្សសារកក្សលង្កាល យ សំរាែ់អំ ឡុងដពល
ដរជើសដរ ើសែុគគលិក្ស ។ ែកន្ែម្ពីដន្ះ ដរាង្ចរក្សអាចនឹ្ង្មិ្ន្អនុ្វតតោន្រគែ់រោន់្ាម្ដំដណើ រការដរជើសដរ ើស
ែុគគលិក្ស ។ ដដើម្បដីជៀសវាង្ការជួលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដរកាម្អាយុការងារ អាក្សដរជើសដរ ើសែុគគលិក្សរតូវ 
ផ្តល់អាទិ្ភ្នពដល់អាក្សរក្សការងារណ្តកដលរែូរាង្ដពញវយ័ និ្ង្ រតូវពិនិ្តយឲ្យោន្លអិតលអន់្ដលើឯក្សសារ 
ដដើម្បីរោក្សដាឯក្សសារោំង្ដនាះមិ្ន្កម្ន្កក្សលង្កាល យ រ ឺខ្ាីពីដគ។ 

 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៦១-
២៦៥  
រែកាស ១៦១/០១ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា២៦៣ 

ចាែ់សតពីីការងា មារា ៤៤ ១២៦ 
និ្ង្ ២៦០ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា១៥ និ្ង្ ១៦ 



7 

ឯកសារអោង 
៣.៥.១           អាយអុបបបរមារប ក់ម្មករៃិសោរិត 

អាយុអែបរមាកដលអនុ្ញ្ចា តឳយដធវើការោន្ចំដោះការងារជាែ់ោែ់គឺអាយុ១៥ឆ្នា ំ ។ 

៣.៥.២          ការការពារកម្មករៃិសោរិតសកមង 

អនី្តិជន្ (ជន្កដលមាន្អាយុតិចជាង្ ១៨ឆ្នា ំ) មិ្ន្អាចចុះ តែដលខាដលើកិ្សចាសន្ាការងារ ដោយោម ន្ការយល់
រពម្ពីឪពុក្សមាត យ  ឬ អាណ្តពាោលរែស់ពួក្សដគោន្ដ ើយ ។ 

អនី្តិជន្ក៏្សមិ្ន្អាចរតូវោន្ជួលដអាយដធវើការងារដពលយែ់រនកដរ។ សូម្ដម្ើលក្សាខ័្ណឌ ទី្ ៦.៥ និ្ង្ ៦.៦ 
ខាង្ដរកាម្ដន្ះ  អំពីការពន្យល់អំពីការងារដពលយែ់ ។ 

អនី្តិជន្អាយុពី ១២ ដល់ ១៥ឆ្នា ំ អាចរតូវោន្ទ្ទួ្លដអាយដធវើការងារស្សាលៗដអាយកតវាជាៈ 
 ការងារកដលមិ្ន្ែណ្តត លដអាយែាះោល់ដល់ការអភិវឌឍន៍្សុខ្ភ្នព ឬ សាម រតីរាង្កាយ និ្ង្ 
 ការងារកដលមិ្ន្ែាះោល់ដល់ការសិក្សា ឬ ក្សម្មវធីិ វឹក្ស វឹន្ ។ 

៣.៥.៣         ការងារប្តូវណត ម្ប្ ប រំាប់កម្មករៃិសោរិតសកមង 

អធិការការងារអាចដសាើដអាយអនី្តិជន្កដលែំដរ ើការងារទ្ទួ្លការពិនិ្តយពីដវជាែណឌិ តោន្រគែ់ដពល។   

រែសិន្ដែើ ដវជាែណឌិ តសំដរចាការងារដន្ះធាន់្ធារចំដោះអនី្តិជន្ និ្ដយាជក្សរតួវផ្ទល ស់ែតូរការងារ ឬ ែញ្ឈែ់
ការងារអតិថិជន្ដន្ះ។  

និ្ដយាជក្សមិ្ន្អាចទ្ទួ្លអនី្តិជន្ដអាយដធវើការកដលមាន្ដរោះាា ក់្ស ដូចមាន្ចុះដៅក្សាុង្រែកាស ១០៦-០៤ 
ោន្ដទ្។ ែាុកន្ត និ្ដយាជក្សអាចដសាើសំុការអនុ្ញ្ចា តពីរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ ទ្ទួ្លក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត
កដលមាន្អាយុយាាង្តិច ១៦ឆ្នា ំ ដអាយដធវើការកដលមាន្ដរោះាា ក់្សោន្ លុះរាកតក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដនាះ : 

 ោន្ទ្ទួ្លការ វឹក្ស វឹន្សម្ស្សែ និ្ង្ 
 មិ្ន្ដធវើការក្សាុង្ចដនាល ះពីដមាាង្ ២២:00 ដៅ ៥:00 ។ 

៣.៥.៤            ការច្បុះបញ្ាអីំពីអាយ ុ

និ្ដយាជក្សរតូវកតរក្សាែញ្ា ីសតីពីអនី្តិជន្ោំង្អស់កដលដធវើការដអាយខ្លួន្។ អធិការការងាររតូវកតពិនិ្តយែញ្ា ីដន្ះ ។                                     
និ្ដយាជក្សគួរកតរក្សាភសតុាង្ែញ្ចា ក់្សពីអាយុរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោំង្អស់។ ភសតុាង្ដន្ះ គួរកតមាន្ទំ្រង់្ជា 
អតតសញ្ចា ណែ័ណណ សំែុរតកំ្សដណើ ត លិខិ្តអាោ ៍ពិោ ៍ ដសៀវដៅរគួសារ ដសៀវដៅការងារ រែកាសនី្យែ័រត 
ែ័ណណដោះដឆ្នា ត ឬ ឯក្សសារោំង្ឡាយកដលមាន្តំនលដសើម ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៧២-
១៨១ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៧៨ 
រែកាស ១០៦/០៤ 

ចាែ់សតពីីការងារ ១៧៩        
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ១១/០៣ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៧៧ 
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ឯកសារអោង 
៣.៦               ការពិៃិតយ មុភាព 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោំង្អស់រតូវោន្តំរវូដអាយឆ្លង់្កាត់ការរតួតពិនិ្តយសុខ្ភ្នពដោយនាយក្សដ្ឋា នដពទ្យការងារ។ 
និ្ដយាជក្សគឺជាអាក្សកដលរតូវដចញសា ុ៊យពិនិ្តយសុខ្ភ្នព 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា២៤៧ 
រែកាសរមួ្ដលខ្ ០៩/៩៤ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
០២/០៣ ២១/០៣ ១៩/០៤ ៥៣/០៤ 
៦០/០៤ ៦៣/០៤ ៦៤/០៤ ៧៨/០៤ 
២(១៣) 
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កផ្សាក្សទី្៤                ប្បសេេសនេងៗនៃកម្មករៃិសោរិត 

 ឯកសារអោង 
៤.១ កិច្បេ ៃាការងារមាៃថិរសវលាកំែត់ ៃិង ម្ិៃកំែត់ 

ចាែ់សតីពីការងារកចង្អំពីរែដភទ្នន្កិ្សចាសន្ាការងារចំដោះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលដធវើការងារជាែ់ោែ់ ។  
កិច្ចសន្ាការងារ មាន្ថិរដវោមាន្កំ្សណត់ និ្ង្កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោមិ្ន្កំ្សណត់ ។     

កិ្សចាសន្ាការងារមួ្យជាកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ កាលណ្តដែើកិ្សចាសន្ាការងារ ដន្ះ : 

 សរដសរជាោយលក្សខណ៍អក្សេរ 
 មាន្រយៈដពលមិ្ន្ដលើស ២ឆ្នា ំ និ្ង្ 
 មាន្កាលែរដិចេទ្ចាែ់ដផ្សតើម្ និ្ង្ ែញ្ា ែ់ចាស់ោស់ ។ 

រែសិន្ដែើកិ្សចាសន្ាការងារពំុមាន្ល័ក្សខខ័្ណឌ តំរវូោំង្អស់ដន្ះដទ្ កិ្សចាសន្ាការងារដនាះ គឺជាកិ្សចាសន្ាការងារ
មាន្ថិរដវោមិ្ន្កំ្សណត់ ។ 

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លោន្ដចញដសចក្សតីសំដរចមួ្យកំ្សណត់ាកិ្សចាសន្ាមាន្ថិរដវោកំ្សណត់អាចរតូវោន្ែន្ត
មួ្យដង្ ឬ ដរចើន្ដង្ កតក្សាុង្ក្សរណីរយៈដពលសរែុនន្ទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ការងារមិ្ន្ដលើសពី ២ឆ្នា ំ។ រែសិន្ដែើការងារ
សែិតដរកាម្កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ែន្តរយៈដពលដរចើន្ជាង្២ឆ្នា ំ ដពលដនាះកិ្សចាសន្ាការងារដន្ះ 
នឹ្ង្កាល យដៅជាកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោមិ្ន្កំ្សណត់ជាសវ័យរែវតតិ ។ 

៤.២                         កម្មករៃិសោរិតម្តងមាា ល 

ចាែ់សតីពីការងារកំ្សណត់ាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក លជាជន្កដលៈ    

 ដធវើការមួ្យជាក់្សោក់្សកដលរតូវកតែញ្ា ែ់ក្សាុង្រយៈដពលខ្លី ឬ     
 ដធវើការមួ្យដពល  ៗដធវើឈ្ែ់  ៗឬ ដធវើមួ្យរដូវៗ ។                     

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក ល ជូន្កាលក៏្សរតូវដគដៅាជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ែកណត ត ឬ ក្សម្មក្សរែដណ្តត ះអាសន្ាកដរ ។ 

៤.២.១                     សពលាសវលាកំែត់ច្បំសពាះការងារម្តងមាា ល 

វាមិ្ន្សម្ស្សែដទ្ក្សាុង្ការដរែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក ល (ឬែកណត ត) ដោយកផ្សាក្សដលើមូ្លោា ន្ជាែ់ោែ់សំរាែ់
     លយូរ។ រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លោន្សំដរចា រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក ល (ឬែកណត ត) ដធវើការ
ដរចើន្ជាង្ ២១នថា ក្សាុង្១កខ្ ក្សាុង្រយៈដពលដលើសពី ២កខ្ជាែ់ៗោា ដៅដពលដនាះ ពួក្សដគគួរកតរតូវោន្ចាត់ទុ្ក្ស
ាជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត សាក្សលបង្ ឬ ជាែ់ោែ់ ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៦៧ និ្ង្ 
៧៣ ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១០/០៣ ០២/០៤ ១៥៥/០៩(៩) 
៧០/១១(១) និ្ង្ ១០៥/១១(៣) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩ និ្ង្ ១០  
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល០៣/០
៣ ២៦/០៤ ៣០/០៤ និ្ង្ 
១១៦/១១(៦) 
 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២៦/០៤ ១០/ ០៨(១) និ្ង្ 
១១៦/១១(៦) 
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ឯកសារអោង 
៤.២.២                 េិធរប ក់ម្មករៃិសោរិតម្តងមាា ល 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក លមាន្សិទ្ធដូចោា នឹ្ង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតជាែ់ោែ់។ ដូដចាះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក ល
រតូវកតទ្ទួ្លរោក់្សឈ្ាួល និ្ង្ ការរែរពឹតតដូចោា នឹ្ង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតជាែ់ោែ់កដរ។ ែាុកន្តអតតរែដយាជន៍្
រែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក លអាចរតួវោន្ រែសិន្ដ ើង្ជាសំណង្ជំងឺ្ចិតតចំដោះការមិ្ន្ផ្សតល់ឳយដន្ះ។  

រែសិន្ដែើ និ្ដយាជក្ស មិ្ន្ផ្សតល់ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក លនូ្វការឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ ការឈ្ែ់សំរាក្សឈ្ឺ 
សំរាក្សែុណយសាធ្លរណៈ ែុពវោភ និ្ង្ អតតរែដយាជន៍្ដនទ្ដទ្ៀតដទ្ដនាះ និ្ដយាជក្សគួរកតផ្សតល់ដអាយពួក្សដគនូ្វ  
អារារោក់្សឈ្មួលាម្ដមាាង្ ដក្សើន្ដ ើង្ជាសំណង្ជំងឺ្ចិតតចំដោះការមិ្ន្ផ្សតល់ ដអាយ ។ 

ឧទាហរណ៍ៈ កម្មករនិទោជិតម្តងម្កា ល 

គឹម្ដ ង្  រតូវោន្ដគជួលដអាយដធវើការជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតែកណត ត  ដៅក្សាុង្ដរាង្ចរក្ស  X។ ដៅក្សាុង្កខ្ខ្លះ ោត់ដធវើ
ការដសាើរកតដពញដមាាង្ ដ ើយកខ្ខ្លះដទ្ៀតោត់អាចដធវើការរតឹម្កត ៤ ឬ ៥ នថាអាស្ស័យ ដៅដលើការងារដៅក្សាុង្
ដរាង្ចរក្ស ។ 

ដែើសិន្ជានាង្ដធវើការោក់្សក្សណ្តត លដមាាង្ដៅ កខ្ដម្សា ឆ្នា ំ២០១១ ដូដចាះដដើម្បីដអាយស្សែនឹ្ង្ចាែ់សតីពីការងារ
និ្ដយាជក្សរែស់នាង្គួរកតៈ 

 ផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលដអាយនាង្ ៥០% នន្រោក់្សឈ្ាួលរែចំានថា ដៅនថាែុណយសាធ្លរណៈក្សាុង្ កខ្ដម្សា។ 
 ផ្សតល់ដអាយនាង្ ០/៧៥ នថា (ឬ ៦ដមាាង្) ក្សាុង្មួ្យកខ្សំរាែ់ដពលឈ្ែ់សំរាែ់រែចំាឆ្នា ំ និ្ង្ 
 ផ្សតល់ដអាយនាង្រោក់្សរងាវ ន់្ការងារដទ្ៀង្ោត់ 
៧ដុោល រអាដម្រកិ្សសមាមារតដៅាម្ចំនួ្ន្នថាកដលនាង្ដធវើការ 

៤.៣               កម្មករៃិសោរិតម្ិៃសពញសមាោ ង 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមិ្ន្ដពញដមាាង្ គឺជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលដធវើការតិចជាង្ ៤៨ដមាាង្ក្សាុង្១សោត  ៍។ ក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតមិ្ន្ដពញដមាាង្ មាន្សិទ្ធិដូចោា នឹ្ង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដធវើការដពញដមាាង្កដរ ដលើក្សកលង្កតរោក់្សឈ្ាួល 
និ្ង្ អតតរែដយាជន៍្រែស់ពួក្សដគកដលអាចរតូវោន្កាត់ែន្ែយដៅាម្ ចំនួ្ន្ដមាាង្កដលពួក្សដគដធវើការ ។ 

៤.៤                កម្មករៃិសោរិតសាកលបង 

ដៅដពលចាែ់ដផ្សតើម្កិ្សចាសន្ាការងារ និ្ដយាជក្សអាចកំ្សណត់រយៈ ដពលសាក្សលបង្ការងាររ ូតដល់ដៅ  
៣កខ្ដដើម្បីវាយតំនលអំពី  ជំនាញ និ្ង្ អាក្សែបកិ្សរយិារែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ។                     

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១០ និ្ង្ 
១៦១ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៤១/១១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៣០/០៤ 
និ្ង្ ៩៧/០៨(១០) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៦៨ និ្ង្ ៨២ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៦/៩៧ និ្ង្ ១៧/០០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២៧/០៣  
៥៥/០៤(២) និ្ង្ ៣៧/១១(១) 
 



11 

ឯកសារអោង 
៤.៤.១  រយៈសពលសាកលបង 

រយៈដពលអតិែរមានន្ការសាក្សលបង្គឺៈ                                    

 ១កខ្ សំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមិ្ន្ដរែើឯក្សដទ្ស                  
 ២កខ្ សំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតឯក្សដទ្ស                             
 ៣កខ្ សំរាែ់និ្ដយាជិតធម្មា 

ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៦/៩៧ 
កចង្ាកម្មករនិ្ដយាជិតកដលែនាា ែ់ពីែញ្ា ែ់ដោយដជាគជ័យនូ្វការ វឹក្ស វឺន្កូ្សន្ជាង្ “រតូវកតសែិតដៅក្សាុង្រយៈ
ដពលសាក្សលបង្រយៈដពល៣ កខ្មុ្ន្នឹ្ង្កាល យដៅជាង្អាក្សដដរ ” ។ ែាុកន្តក្សាុង្ការអនុ្វតតចាែ់រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា
ក្សណ្តត ល ោន្សំដរចា អាក្សដដរ និ្ង្ អាក្សកាត់សំដលៀក្សែំោក់្សជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតឯក្សដទ្ស ដូដចាះរយៈដពល 
សាក្សលបង្ការងារអតិែរមា រែស់ពួក្សដគ គួរកតរតូវែញ្ា ែ់ដោយមិ្ន្ដអាយដលើសពី ២កខ្ ។  

៤.៥  ការហ្វកឹហ្វៃឺកៃូជាង 

និ្ដយាជិក្សផ្សតល់ការ វឹក្ស វឺន្វជិាា ជីវៈដៅកូ្សន្ជាង្។ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលោម ន្ជំនាញទ្ទួ្លការ វឹក្ស វឺន្ដំែូង្ 
ដ ើយែនាា ែ់ពីការែញ្ា ែ់ការ វឹក្ស វឺន្ដន្ះដោយដជាគជ័យ ពួក្សដគនឹ្ង្រពឹំង្ាកាល យដៅជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត
សាកលបង្ និ្ង្ ែនាា ែ់ម្ក្សដទ្ៀតកាល យដៅជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតជាែ់ោែ់ ។ 

៤.៥.១  រយៈសពលនៃការហ្វកឹហ្វៃឺកៃូជាង 

ជាទូ្ដៅការ វឹក្ស វឺន្កូ្សន្ជាង្មិ្ន្អាចដលើសពី ២ឆ្នា ំដទ្ ។ ែាុកន្តដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៦/៩៧ កចង្ា 
ក្សាុង្ឧសា ក្សម្មសំដលៀក្សែំោក់្សដៅទី្រក្សុង្ភាំដពញ រយៈនន្ការ វឹក្ស វឺន្កូ្សន្ជាង្ មិ្ន្គួរដលើសពី ២កខ្ដទ្។ ពំុមាន្
ការកំ្សរតិរយៈដពលពិដសសសំរាែ់កូ្សន្ក្សាុង្ឧសា ក្សម្មសំដលៀក្សែំោក់្សកដលដៅដរៅទី្រក្សុង្ភាំដពញ ។                                                   

និ្ដយាជក្សគួរដរែើរោស់ការ វឹក្សហាត់កូ្សន្ជាង្កតចំដោះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលោម ន្ែទ្ពិដសាធន៍្ក្សាុង្វស័ិយ
ឧសា ក្សម្មកតែាុដណ្តណ ះ ។ 

  

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៦៨  
ដសចក្សតិជូន្ដំណឹង្ ០៦/៩៧ និ្ង្ 
១៧/០០             
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១៣/០៤ 
៩២/០៨(៥) និ្ង្ ១៥/១១(២) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៥១-
៦៤រែកាស ០០៤/០០ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៥១ 
រែកាស ០០៤/០០ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៦/ ៩៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល
៦២/០៤ 
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កផ្សាក្សទី្៥             ប្ាក់ឈ្ែលួ 

 

ឯកសារអោង 
៥.១  ប្ាក់ឈ្ែលួអបបបរមា 

និ្ដយាជក្សរតូវកតដែើរោក់្សដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោំង្អស់ កដលដធវើការដពញដមាាង្ ( រមួ្ោំង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត 
ដដរសីុែុង្ និ្ង្ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក ល ) យាាង្តិចែំផុ្សតដសមើនឹ្ង្រោក់្សឈ្ាួលអែបែរមា។   

និ្ដយាជក្សរតូវកតែិទ្ផ្សាយអំពីរោក់្សឈ្ាួលអែបែរមាដៅក្សកន្លង្ដធវើការ និ្ង្ ក្សាុង្ការយិាល័យដែើក្សរោក់្សឈ្ាួល
ក៏្សដូចជាការយិាល័យជួលែុគគលិក្សដអាយចូលដធវើការ ។  

រក្សសួង្ទ្ទួ្ល បនទុកវស័ិយការងារ ោន្កំ្សណត់អំពីរោក់្សឈ្ាួលអែបែរមាសំរាែ់កតឧសា ក្សម្មកាត់ដដរ 
សំដលៀក្សែំោក់្សវាយន្ភ័ណឌ និ្ង្ដដរកសបក្សដជើង្។  

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លយល់ដ ើញា រោក់្សឈ្ាួលអែបែរមារែហាក់្សរែក លោា ដន្ះ គួរកតផ្សតល់ដអាយ
ដៅឧសា ក្សម្មក្សម្ន្តសាលដនទ្ដទ្ៀត ។ 

រោក់្សឈ្ាួលអែបែរមា និ្ង្ រោក់្សរងាវ ន់្សំរាែ់ឧសា ក្សម្មកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សវាយន្ភ័ណឌ  និ្ង្ ដដរកសបក្ស
ដជើង្ោន្កំ្សណត់ ដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ : 

រែដភទ្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត រោក់្សឈ្ាួលអែបែរមារែចំាកខ្ 
កូ្សន្ជាង្ ( ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៦/៩៧) ៣០ដុោល រ* 
រយៈដពលសាក្សលបង្ (ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ១០៣/១៣) ៧៥ដុោល រ 
ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតជាែ់ោែ់( ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ១០៣/១៣) ៨០ដុោល រ 

*ារាង្ដន្ះដយាង្ដៅាម្ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៦-៩៧ កដលកចង្ាកូ្សន្ជាង្ជាពិដសស កនុង
ឧសា ក្សម្មសំដលៀក្សែំោក់្សដៅទី្រក្សុង្ភាំដពញ រោក់្សឈ្ាួលអែបែរមាគឺ ៣០ដុោល រ។ ពំុមាន្រោក់្ស
ឈ្ាួលអែបរែរមាជាកំ្ស ិតសំរាែ់កូ្សន្ជាង្ដៅក្សាុង្ឧសា ក្សម្ម សំដលៀក្សែំោក់្សដៅដរៅទី្ក្សាុង្ភាំដពញ ។ 

៥.២               ប្ាក់ឈ្ែលួអបបបរមា រំាប់កម្មករៃិសោរិតស្វើការតាម្បរមិាែនលតិនល (កម្មករៃិសោរិតសេរ ុបីុង)                       

រោក់្សឈ្ាួលអែបែរមាសំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដដរសីុែុង្ ដៅក្សាុង្ឧសា ក្សម្មកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្ស 
វាយន្ភ័ណឌ  និ្ង្ ដដរកសបក្សដជើង្ កដលដធវើការាម្ដមាាង្ដធវើការធម្មា ( ៤៨ ដមាាង្ក្សាុង្មួ្យសោត  ៍ ) គឺ៨០ដុោល រ
ក្សាុង្មួ្យកខ្។ រែសិន្ដែើការែង់្រោក់្សឈ្ាួលរែស់ពួក្សដគ កផ្សអក្សដៅដលើអរាែរមិាណតិចជាង្ដន្ះ និ្ដយាជក្ស
ដៅកតរតួវផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួល ៨០ដុោល រក្សាុង្មួ្យកខ្។ រែសិន្ដែើការែង់្រោក់្សរែស់ពួក្សដគ កផ្សអក្សដលើអរាែរមិាណ
ដលើសពី ៨០ដុោល រ និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលកដល មាន្ចំនួ្ន្ដលើសដនាះ ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១០៤ 
១០៥និ្ង្ ១០៨ និ្ង្ ១០៣/១៣
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៤៩/១០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល០៤/០៣ 
២៥/០៣ និ្ង្ ២៦/០៤ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១០៨ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៤៩/១០
និ្ង្១០៣/១៣ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១៤/០៣ 
១៥៩/០៨(១) ១៦២/០៩(២) និ្ង្ 
៣៨/១០(២) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១០២-១១៩ 
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                 ឯកសារអោង 
៥.៣                    ប្ាក់រងាវ ៃ់ការងារអតីតភាពការងារ 

និ្ដយាជក្សដៅក្សាុង្ឧសា ក្សម្មកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្ស វាយន្ភ័ណឌ  និ្ង្ កសបក្សដជើង្ រតូវកតផ្សតល់រោក់្សរងាវ ន់្
អតីតភ្នពដៅដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត កដលមាន្អតីតភ្នពការងារយាាង្តិចែំផុ្សត១ឆ្នា ំ។ អតីតភ្នពដន្ះចាែ់ដផ្សតើម្
ដៅនថាទី្១ កខ្ សីហា ឆ្នា ំ ២០០០។ ការងារមុ្ន្កាលែរដិចេទ្ដន្ះមិ្ន្ោន្រាែ់ ែញ្ាូ លក្សាុង្ការគិតពីរងាវ ន់្អតីតភ្នព
ដទ្។  

ារាង្ខាង្ដរកាម្ដន្ះែងាា ញអំពីរដែៀែនន្ការគិតរងាវ ន់្អតីតភ្នព ។ 
រយៈដពលដធវើការ                                                            រងាវ ន់្អតីតភ្នពការងារក្សាុង្មួ្យកខ្ 
+ ១ឆ្នា ំ* ២ដុោល រ 
+ ២ឆ្នា ំ ៣ដុោល រ 
+ ៣ឆ្នា ំ ៤ដុោល រ 
+ ៤ឆ្នា ំ                                                                                              ៥ដុោល រ 
+ ៥ឆ្នា ំ ៦ដុោល រ 
+ ៦ឆ្នា ំ ៧ដុោល រ 
+ ៧ឆ្នា ំ ៨ដុោល រ 
+ ៨ឆ្នា ំ                                                                                               ៩ដុោល រ 
+ ៩ឆ្នា ំ ១០ដុោល រ 
ចាែ់ពី ១០ឆ្នា ំដ ើង្ដៅ (អតិែរមា)                                                        ១១ដុោល រ 

* កំ្សណត់សំោល់ៈ  រោក់្សរងាវ ន់្អតីតភ្នពចាែ់ដផ្សតើម្ផ្សតល់ដអាយក្សម្មក្សរចាែ់ពីកខ្ទី្ ១៣ ។ 

៥.៤                ប្ាក់រងាវ ៃ់អតីតការងារសេៀងទាត់ 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដៅក្សាុង្ឧសា ក្សម្មកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សវាយណភ័ណឌ  និ្ង្ ដដរកសបក្សដជើង្កដល ដធវើការ
យាាង្ដទ្ៀង្ោត់ដរៀង្រាល់នថាក្សាុង្១កខ្ រតូវកតោន្ទ្ទួ្លរោក់្សរងាវ ន់្យាាង្តិចែំផុ្សត ១០ដុោល រ ក្សាុង្១កខ្។ ក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិត   ោំង្ដន្ះរមួ្ ោំង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតម្តង្មាក ល ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសាក្សលបង្ការងារ និ្ង្ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត
ដដរសីុែុង្ផ្សង្។ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់រោក់្សរងាវ ន់្ការងារដទ្ៀង្ោត់ រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោន្ទ្ទួ្លការអនុ្ញ្ចា តដអាយ
ឈ្ែ់សំរាក្ស (ដូចជាការឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ ឬ ការឈ្ែ់សំរាក្ស នថាែុណយ) ។                             ឯកសារអោង 

 

ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០១៧/០០ និ្ង្ 
០៤១/១១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល (៤) 
៨៩/១២(៦) និ្ង្ ១៧៦/១២ 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១០ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៧១/០០  
៧៤៥/០៦ និ្ង្ ២៣០/១២ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
០៤/០៣ ២៦/០៣ ៦២/០៤ ៦៣/០៤ 
១០/១២(២០) និ្ង្ ១៣២/១២(៨) 
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           ឯកសារអោង 

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល យល់ដ ើញា ដៅដពលកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសំុចាែ់ឈ្ែ់សំរាក្ស ពាោលជំងឺ្
ដោយមាន្ការែញ្ចា ក់្សពីរគូដពទ្យកដលទ្ទួ្លសាគ ល់ាម្ផ្សលូវចាែ់ រោក់្សរងាវ ន់្ដទ្ៀង្ោត់ដន្ះរតូវកតែង់្ាម្
សមាមារតនន្នថាកដលដធវើការ ។  

ឧោ រណ៍ៈ ការឈ្ែ់សំរាក្សដពលមាន្ជំងឺ្ និ្ង្ រោក់្សរងាវ ន់្ការងារដទ្ៀង្ោត់ 

មាាលី ដធវើការដពញដមាាង្ដៅដរាង្ចរក្ស Z  ។ ក្សាុង្អំ ុង្កខ្មិ្ថុនា នាង្ម្ក្សដធវើការយាាង្ដទ្ៀង្ោត់ ដលើក្សកលង្
កតរយៈដពលមួ្យនថាកដលនាង្ោន្សំុចាែ់ឈ្ែ់ពាោលជំងឺ្ដោយមាន្ការែញ្ចា ក់្សរតឹម្រតូវ ។ 

និ្ដយាជក្សរែស់នាង្អាចកាត់រោក់្សចំនួ្ន្ ០,៣៨ដុោល រ ( =១០ដុោល រ/២៦នថា ) ពីក្សាុង្រោក់្សរងាវ ន់្ការងារ
ដទ្ៀង្ោត់ចំនួ្ន្ ១០ដុោល រ រែស់នាង្ សំរាែ់កខ្មិ្ថុនា ។ 

 

៥.៥               ម្ាែឧ់បែែរភការកលោំសខុភាព   

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់រោក់្សឧែតតម្ភការកថោំសុខ្ភ្នពដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដូចខាង្ដរកាម្៖ 

១) រគែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោំង្អស់ដៅក្សាុង្វស័ិយឧសា ក្សម្មវាយន្ភ័ណឌ  សំដលៀក្សែំោក់្ស និ្ង្ កសបក្សដជើង្ 
រតូវកតទ្ទួ្លោន្រោក់្សឧែតតម្ភការកថោំសុខ្ភ្នព ៥ដុោល រ ក្សាុង្១កខ្។ រោក់្សឧែតតម្ភដន្ះ រតូវផ្សតល់ដអាយ
ែកន្ែម្ពីដលើរោក់្សឈ្ាួលធម្មារែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ( រោក់្សឈ្ាួលដោល ) ។ 

២)  ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតថមីដទ្ើែកតដរជើសដរ ើសក្សាុង្កខ្ដំែូង្ កដលដផ្សតើម្ដធវើការតិចជាង្ ២៦នថាការងារ  
សំរាែ់ការដែើក្សរោក់្សកខ្ដំែូង្រែស់ពួក្សដគ រតូវទ្ទួ្លរោក់្សឧែតតម្ភការកថោំសុខ្ភ្នព ដូចមាន្កចង្ខាង្
ដរកាម្៖ 

ក្ស. និ្ដយាជិតកដលោន្ដធវើការ ១៣នថា រ ឺ តិចជាង្ដន្ះ រតូវទ្ទួ្លរោក់្សយាាង្តិចែំផុ្សត 
២.៥០ដុោល រ សំរាែ់រោក់្សឧែតតម្ភការកថោំសុខ្ភ្នព សំរាែ់កខ្ដំែូង្។ 

ខ្. និ្ដយាជិតកដលោន្ដធវើការ ១៤នថា រ ី ដរចើន្ជាង្ដន្ះ រតូវទ្ទួ្លរោក់្សឧែតតម្ភការកថោំ
សុខ្ភ្នពដពញ គឺ ៥ដុោល រ សំរាែ់កខ្ដំែូង្ ។ 

 

 

ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ២០៦/១១ 
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                                 ឯកសារអោង 

៥.៦               ម្ាែឧ់បែែរភែកន្ែងសាន ែឡ់ៅ / រឡធាោយឡធវើែំឡណើរ 

រែសិន្ដែើនិ្ដយាជក្សមិ្ន្ោន្ផ្សតល់ម្ដធាោយដធវើដំដណើ រ ឬក្សកន្លង្សាា ក់្សដៅដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត និ្ដយាជក្សរតូវ
ផ្សតល់រោក់្សដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតយាាង្តិចែំផុ្សត ៧ដុោល រ ក្សាុង្១កខ្ សំរាែ់ម្ដធាោយដធវើដំដណើ រ ឬក្សកន្លង្
សាា ក់្សដៅ។ 

រគែ់ដរាង្ចរក្សោំង្អស់ កដលមិ្ន្ោន្ផ្សតល់ម្ដធាោយដធវើដំដណើ រ ឬក្សកន្លង្សាា ក់្សដៅ រតូវកតផ្សតល់រោក់្សសំរាែ់
ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតថមីដទ្ើែដរជើសដរ ើស កដលដផ្សតើម្ដធវើការតិចជាង្ ២៦នថានន្នថាដធវើការ សំរាែ់នថាដែើក្សរោក់្សកខ្ដំែូង្
រែស់ពួក្សដគ ដូចខាង្ដរកាម្ ៖ 

ក្ស.  ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលោន្ដធវើការ ១៣នថា រ ឺ តិចជាង្ដន្ះ រតូវទ្ទួ្លរោក់្សដសា ុ៊យ
ដធវើដំដណើ រ និ្ង្ក្សកន្លង្សាា ក់្សដៅចំនួ្ន្ ៣.៥០ដុោល រ សំរាែ់កខ្ដំែូង្ ។ 

ខ្. និ្ដយាជិតកដលោន្ដធវើការ ១៤នថា  រ ឺដរចើន្ជាង្ដន្ះ រតូវទ្ទួ្លរោក់្សដសា ុ៊យដធវើដំដណើ រ 
និ្ង្ក្សកន្លង្សាា ក់្សដៅចំនួ្ន្ ៧ដុោល រ សំរាែ់កខ្ដំែូង្ ។ 

គ.សំរាប់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលទ្ទួ្លរោក់្សាម្នថា រ ឺ ាម្សោត  ៏ រោក់្សដសា ុ៊យដធវើ
ដំដណើ រ និ្ង្ក្សកន្លង្សាា ក់្សដៅដន្ះរតូវគណនាាម្អរា ០.២៧ដុោល រក្សាុង្មួ្យនថា។ 

៥.៧            រសបៀបនៃការសបើកប្ាក់ឈ្ែលួ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតដែើក្សរោក់្សឈ្ាួលៈ 

 ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដោយផ្ទា ល់នដ ដលើក្សកលង្កតក្សម្មក្សរ និ្ដយាជិតយល់រពម្ដលើវធីិដផ្សេង្ៗដទ្ៀត                              
 ជារក្សោក់្សរោក់្ស                                                                
 ដៅក្សកន្លង្ដធវើការផ្ទា ល់ ឬ ដៅជិតក្សកន្លង្ដធវើការ កដលដធវើដ ើង្ដៅនថាដធវើការមិ្ន្កម្ន្នថាឈ្ែ់សំរាក្ស
ដទ្។ រែសិន្ដែើនថាដែើក្សរោក់្សឈ្ាួលែាះចំនថាឈ្ែ់ និ្ដយាជក្សរតូវកតដែើក្សរោក់្សឈ្ាួល
មិ្ន្បា្តូវនថាឈ្ែ់សំរាក្សដនាះ ដ ើយនិ្ង្  

 ក្សាុង្ដមាាង្ដធវើការ ។                              
              
 
 

  
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១១៣/១១៩ 
១២៦ និ្ង្ ១២៧ 
រែកាស ៨០/៩៧ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៦/៩៧ 
ចាែ់សតកីារងារ មារា១១៣/១១៥ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល០២/០៤ 
ចាែ់សតពីីការងារមារា១១៣/១១៥ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល៣៧/០៤ 
 
ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១១៣-១១៥ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៣៧/០៤ 
៧២/១០(៧) ៣៤/១២(៧) និ្ង្ 
១៧២/១២(៦) 
 

ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ២៣០/១២ 
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ឯកសារអោង                 
 ៥.៨   ការកាត់ប្ាក់ឈ្ែលួ ៃិង ការពិៃ័យជាប្ាក់ 

ជាទូ្ដៅ និ្ដយាជក្សមិ្ន្រតូវោន្អនុ្ញ្ចា តដអាយកាត់រោក់្សឈ្ាួលរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដទ្។ ជាពិដសស 
និ្ដយាជក្សមិ្ន្អាចគិត ឬ កាត់រោក់្សឈ្ាួលដូចខាង្ដរកាម្ោន្ដទ្ៈ                                        

 ពិន័្យជារោក់្ស ឬ កាត់រោក់្សរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ដដើម្បីោក់្សទ្ណឌ ក្សម្មពួក្សដគពីកំ្ស ុស ឬ ការ
ែដិដសធមិ្ន្រពម្ដធវើការែកន្ែម្ដមាាង្ដនាះដទ្  

 តរម្ូវដអាយមានកិ្សចាធ្លនាជារោក់្សកាស ឬ ជាែ័ណណសិទ្ធណ្តមួ្យ ដដើម្បីទ្ទួ្លោន្ ឬ រក្សាការងារ 
 កាត់រោក់្សឈ្ាួល ជាការដោះដូរនឹ្ង្ការជួលដអាយដធវើការ 
 កាត់រោក់្សឈ្ាួល ពីក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលដរជើសដរ ើសមិ្ន្ញុាំអាហារដៅក្សាុង្រក្សុម្ ុ៊ន្ 
 គិតតនម្លពីក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដរចើន្ជាង្តនម្លពិតរោក្សដដោយការោត់ែ័ណណសំោល់ខ្លួន្ ឬ 
 គិតតនម្លពីក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតនូ្វរោក់្សសំរាែ់ការ ពិនិ្តយសុខ្ភ្នពកដលជាកាតពវកិ្សចារែស់និ្ដយាជក្ស ។ 

និ្ដយាជក្សអាចកាត់រោក់្សឈ្ាួលរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកតដដើម្បីែង់្ការចំណ្តយជាក់្សកសតង្ដលើៈ 

 ដរគឿង្រែោែ់រែោ និ្ង្ ឧែក្សរណ៍ចំាោច់សំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមិ្ន្ោន្យក្សម្ក្សរែគល់ដអាយវញិ 
 វតែុធ្លតុ និ្ង្ សំភ្នរៈដផ្សេង្ កៗដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតទ្ទួ្លែន្ាុក្ស និ្ង្ ដរែើរោស់ និ្ង្ 
 ចំនួ្ន្រោក់្សកដលដៅជំោក់្សអោរែូោា ន្ ។ 

ចំដោះការកាត់រោក់្សកខ្ោំង្ដន្ះ ចំនួ្ន្ទឹ្ក្សរោក់្សកដលកាត់ពីក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត មិ្ន្រតូវដអាយ ួសដល់ភ្នគរោក់្ស
ឈ្ាួលអែបែរមា កដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតយក្សដៅផ្សាះដនាះដទ្ ។ 

និ្ដយាជក្ស ក៏្សអាចកាត់រោក់្សឈ្ាួលសំរាែ់ជាភ្នគោន្ស ជីពផ្សង្កដរ ( សូម្ដម្ើលក្សាខ័្ណឌ ទី្ ១២.5 ខាង្ដរកាម្ ) ។ 

ឧោ រណ៍ៈ  ការកាត់រោក់្សឈ្ាួល 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដៅក្សាុង្ដរាង្ចរក្ស X ោំង្អស់រតូវោន្ដគរតូវោន្ដគផ្សតល់ដអាយនូ្វែ័ណណដចញកដលដធវើពី          
ោល សាីក្ស ។ ដដើម្បីជំនួ្សែ័ណណមួ្យនន្ែ័ណណោំង្ដន្ះ និ្ដយាជក្សរតូវចំណ្តយ ២០០០ដរៀល ។ 

និ្ដយាជក្សអាចដរៀែចំវធិ្លន្ការមួ្យកចង្ា រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតណ្តមាា ក់្ស ដធវើដអាយោត់ែ័ណណសំោល់
ខ្លួន្ក្សម្មក្សរដនាះនឹ្ង្រតូវកាត់២០០០ដរៀល ពីរោក់្សឈ្ាួលដដើម្បីដធវើែ័ណណដនាះដ ើង្វញិ។ 

 

 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៨  ៤៤ 
១២៦ និ្ង្ ១២៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ០២/០៣ 
២១/០៣  ៣០/០៣  ៦០/០៤ 
១៩/១២(៣) ១០១/១២(៣) និ្ង្ 
១៥៨/១២(៦) 
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 ឯកសារអោង                 
៥.៩                 ការរូៃេំែឹងអំពីប្ាក់ឈ្ែលួសៅកម្មករៃិសោរិត 

និ្ដយាជក្សរតូវកតពន្យល់ដអាយចាស់ោស់ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអំពីរដែៀែគណនារោក់្សឈ្ាួលរែស់ពួក្សដគៈ 

 មុ្ន្ដពលទ្ទួ្លក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដអាយដធវើការ និ្ង្ 
 មុ្ន្នឹ្ង្ផ្ទល ស់ែតូររោក់្សឈ្ាួលរែស់ពូក្សដគ ( ដូចជាមុ្ន្ដពលែតូរទំ្រង់្ និ្ង្តនម្លែុង្ )                                          

និ្ដយាជក្ស គួរផ្សតល់ែុង្ដែើក្សរោក់្សឈ្ាួលដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដៅនថាដែើក្សរោក់្សឈ្ាួលនី្មួ្យៗ។ ែុង្ដែើក្សរោក់្សោំង្
ដន្ះរតូវកតសរដសរជាភ្នសាកខ្មរ  និ្ង្  ែងាា ញអំពីរដែៀែកដលគណនារោក់្សឈ្ាួល ។ 

 

  

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១១២ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២៤/០៣ 
៦២/១០(៦) ៥៦/១១(៥) ៤០/១២(២) និ្ង្ 
៥៨/១២(១) 
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កផ្សាក្សទី្៦ ថិរសវលាស្វើការ ៃិង ការងារបណៃែម្សមាោ ង 

   ឯកសារអោង 
៦.១                       ថិរសវលាស្វើការ្ម្មតា 

ជាទូ្ដៅ ថិរដវោដធវើការធម្មាមិ្ន្គួរដលើសពី ៨ដមាាង្ក្សាុង្១នថា ឬ   មិ្ន្រតូវដលើសពី៤៨ដមាាង្ក្សាុង្១សោត  ៍ ។ 

៦.២                      នថៃឈ្ប់ រំាកប្បចា ំាត ហ្ ៍

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវកតោន្ឈ្ែ់សំរាក្សយាាង្តិចណ្តស់មួ្យនថាដពញ (២៤ដមាាង្) ក្សាុង្សោត  ៍។ ជាធម្មាគឺដៅ
នថាអាទិ្តយ។ 

៦.៣                    សមាោ ងស្វើការណេលអាច្បផ្លា  ប់តូរាៃ-ការឈ្ប់ រំាកសៅរស ៀលនថៃសសារ ៍

និ្ដយាជក្សអាចកំ្សណត់ចំនួ្ន្ដមាាង្ដធវើការធម្មាោន្ ដដើម្បីដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោន្ឈ្ែ់សំរាក្សដៅរដសៀលនថា
ដសារ ៍និ្ង្ នថាអាទិ្តយ។ ែាុកន្ត និ្ដយាជក្សមិ្ន្រតូវែកន្ែម្ដមាាង្ដធវើការដៅនថាធម្មាដអាយដលើសពី៩ដមាាង្ក្សាុង្មួ្យនថា
ដ ើយ ។ 

៦.៤                       ថិរសវលាស្វើការ រំាប់កម្មករៃិសោរិតសកមង 

 អនីតិជន្មិ្ន្អាចដធវើការដលើសពី ៨ដមាាង្ក្សាុង្១នថាោន្ដទ្ ដ ើយពួក្សដគរតូវោន្ការឈ្ែ់សំរាក្សយាាង្តិចចំនួ្ន្
១៣ដមាាង្ែន្តែនាា ែ់ោា  ។ 

៦.៥                       ការងារសពលយប់ 

ចាែ់ការងារសតីពីការងារដពលយែ់ រតូវោន្ដធវើវដិសាធក្សម្ម ក្សាុង្ឆ្នា ំ២០០៧។                                                                     

មារា១៤៤ ( វដិសាធន្ក្សម្ម ) កចង្ា ការងារដពលយែ់ គឺដធវើដ ើង្ពីចដនាល ះពីដមាាង្ ២២:00 ដល់ ០៥:00 រពឹក្ស ។                   

ក្សាុង្មារា ១៤៤ ( វដិសាធន្ក្សម្ម ) ការងារដពលយែ់ ដធវើដ ើង្កំ្ស ុង្ដពលដធវើការធម្មា ( មិ្ន្កម្ន្ដមាាង្ែកន្ែម្ ) 
រតូវោន្រោក់្សឈ្ាួល ១៣០% នន្អរាដមាាង្ ដធវើការធម្មា កដលមិ្ន្កម្ន្ដធវើការដៅដពលយែ់ ។ 

ក្សាុង្មារា១៣៩ ( វដិសាធន្ក្សម្ម ) ការងារដពលយែ់កដលដធវើែកន្ែម្ដមាាង្ រតូវផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួល ២០០%នន្អរា
ដមាាង្ដធវើការធម្មា កដលមិ្ន្ដធវើការដពលយែ់ ( ដក្សើន្ដ ើង្ ១០០%ែកន្ែម្ដលើរោក់្សឈ្ាួលដោល )។ 

ការដធវើវដិសាធន្ក្សម្មដលើ មារា ១៤៤ មិ្ន្ោន្ផ្ទល ស់ែតូរ អតថន័្យនន្ោក្សយ “យែ់” កដលដៅកតមាន្ ន័្យារយៈ
ដពលយាាង្តិច ១១ដមាាង្ រមួ្ែញ្ាួ លោំង្រយៈដពល ចដនាល ះពីដមាា ង្ ២២:00 ដល់០៥:00 រពឹក្ស ។ ដយាង្ាម្រក្សុម្
រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លស រោស រតូវកំ្សណត់រយៈដពល យាាង្ តិច១១ដមាាង្ ាជាដពលយែ់ ( ដូចជាដមាាង្  

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៣៧ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៤៦-១៤៨ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៤១ 
រែកាស ១៤៣/០២ 

រែកាស ១៤៤/០២ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៣៩ 
និ្ង្១៤៤ 
(វដិសាធន្ក្សម្ម) 
រែកាស ៨០/៩៩ សារាចរ ២៤/៩៩ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០១៤/៩៩ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៤៧/០៤ 
 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១១៩/០៩ 
(១) 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២៥/១១(១) 
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ឯកសារអោង    

២០:០០-០៧:០០ ឬដមាាង្ ១៩:០០-០៦:០០ ) ដ ើយរែសិន្ដែើ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ែញ្ា ែ់ការងារក្សាុង្កំ្ស ុង្ដពលដន្ះ 
និ្ដយាជក្សរតូវផ្សតល់ដអាយ ពួក្សដគនូ្វ ទី្ក្សកន្លង្ដដក្សឬការដឹក្សជញ្ាូ ន្ ដៅផ្សាះដូចមាន្តំរូវក្សាុង្ដសចក្សតីរែកាស ៨០/៩៩ 
។   

៦.៦                   ការងារសពលយប់ រំាប់កម្មករៃិសោរិតសកមង 

 អនី្តិជន្មិ្ន្រតូវោន្អនុ្ញ្ចា តដអាយដធវើការដពលយែ់ដៅក្សាុង្ដរាង្ចរក្សកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សដទ្។ ក្សរណីដលើក្ស
កលង្ចំដោះវធិ្លន្ដន្ះគឺអាក្សមាន្អាយុ ពី១៦ ដល់ ១៨ឆ្នា ំ កដលដគអនុ្ញ្ចា តដអាយដធវើការដពលយែ់ ដដើម្បកីារោរ
ដរោះាា ក់្ស ឬ ជួសជុលឧែក្សរណ៍ែនាា ែ់ពីដរោះាា ក់្ស។ រែសិន្ដែើដន្ះដក្សើតដ ើង្និ្ដយាជក្សរតូវកតជូន្ដំណឹង្
ដៅរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារជាមុ្ន្ ។ 

អនី្តិជន្រតូវោន្អនុ្ញ្ចា តដអាយដធវើការដៅដពលយែ់ដៅក្សាុង្ដរាង្ចរក្សរែដភទ្ខ្លះកដលមាន្ចុះក្សាុង្រែកាស 
១៤៤/០២ ែាុកន្តរោន់្កតក្សាុង្ដោលែំណង្ វឹក្ស វឺន្កតែាុដណ្តណ ះ ។ 

៦.៧                  ការងារបណៃែម្សមាោ ង 

ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ គឺជាការងារកដលដធវើដលើសចំនួ្ន្ដមាាង្ ការធម្មា។                                                         

 

៦.៧.១  ការងារបណៃែម្សមាោ ងប្តូវណតជាការងារមុ ពីការងារមុ ពី្ម្មតា ៃិង បនាៃ ប់ណតបោុសណណ ះ 

ការងារែកន្ែម្ដមាាង្រតូវកតទ្ទួ្លការអនុ្ញ្ចា តការងារខុ្សពីធម្មា និ្ង្ ែនាា ន់្ែាុដណ្តណ ះ ។ 

៦.៧.២   ការងារបណៃែម្សមាោ ងប្តូវណតឈ្រសលើសោលការែ៍ មប័្គច្បិតត 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវកតទ្ទួ្លការអនុ្ញ្ចា តដអាយដរជើសដរ ើសាដតើរតូវដធវើការែកន្ែម្ដមាាង្ ឬ មិ្ន្ដធវើ។ និ្ដយាជក្ស 
មិ្ន្រតូវោក់្សដោសទ្ណឌ  ចំដោះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតណ្តកដលដរជើសដរ ើសមិ្ន្ដធវើការងារែកន្ែម្ដមាាង្ដនាះដទ្ ។ 

 

៦.៧.៣       ការតប្ម្ូវឳ្យមាៃការអៃុញ្ញញ តឳ្យស្វើការងារបណៃែម្សមាោ ងពីប្ក ងួេេួលបៃៃុកវិ យ័ការងារ    

និ្ដយាជក្ស រតូវកតទ្ទួ្លការអនុ្ញ្ចា តពីរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារមុ្ន្ដពលផ្សតល់ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ដៅ    
ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត។ 

 

រែកាស ១៤៤/០២ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា  ១៣៧-១៤០ 
រែកាស  ៨០/៩៩ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្  ០១៤/៩៩ 

ចាែ់ពីការងារ មារា ១៣៩ 

រែកាស ៨០ /៩៩   
 ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
០៧/០៨(១) និ្ង្ ៨៦/១១(៨) 
 

រែកាស ៨០/៩៩ 
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៦.៧.៤       ការងារបណៃែម្សមាោ ងអតិបរមា ២សមាោ ងកែងុ១នថៃ 

ដយាង្ាម្លិខិ្តអនុ្ញ្ចា តការងារែកន្ែម្ដមាាង្កដលដចញពីរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ 
ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ជាធម្មារតូវោន្កំ្សរតិ រតឹម្២ដមាាង្ក្សាុង្១នថា ។ 

៦.៧.៥            ការសបើកប្ាក់ រំាប់ការងារបណៃែម្សមាោ ង 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវកតោន្ទ្ទួ្លរោក់្សែកន្ែម្ដលើការងារែកន្ែម្ដមាាង្។ ារាង្ខាង្ដរកាម្ 
កំ្សណត់អំពីអរារោក់្សឈ្ាួលៈ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*សូម្ដម្ើលក្សាខ័្ណឌ ទី្៦.៥   សតីពីការងារដពលយែ់ 
                **សូម្ដម្ើលក្សាខ័្ណឌ ទី្៧.១ សតីពីការឈ្ែ់សំរាក្សនថាែុណយដោយមាន្រោក់្សឈ្ាួល 

ដដើម្បីគិតរោក់្សឈ្ាួលដមាាង្ែកន្ែម្ ដំែូង្រតូវកំ្សណត់អំពីអរារោក់្សឈ្ាួលាម្ដមាាង្។ ការគណនាដន្ះដធវើដ ើង្
ាម្ការដរែើរែូម្ន្តខាង្ដរកាម្ដន្ះ : 

ក្សាុង្ការអនុ្វតតន៍្សំរាែ់វស័ិយឧសា ក្សម្មនាដពលែចាុែបន្ាដន្ះ ដគកំ្សណត់យក្សរោក់្សឈ្ាួលដោលរែចំា កខ្ដូច
កំ្សណត់ក្សាុង្រែូខាង្ដរកាម្ដន្ះ : 

អរារោក់្សឈ្ាួលាម្ដមាាង្      
 រោក់្សឈ្ាួលដោលរែចំាកខ្
២៦(នថា) ៨ ដមាាង្  

អរារោក់្សឈ្ាួលាម្ដមាាង្គុណនឹ្ង្ចំនួ្ន្ដមាាង្ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ និ្ង្ អរារោក់្សឈ្ាួលការងារែកន្ែម្ដមាាង្
ដសមើនឹ្ង្ការផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលែកន្ែម្ដមាាង្ ។ 

អរារោក់្សឈ្ាួលរែចំាដមាាង្ X ចំនួ្ន្ដមាាង្ដធវើការែកន្ែម្ដមាាង្ X  អរារោក់្សឈ្ាួលែកន្ែម្ដមាាង្ = 
រោក់្សឈ្ាួលែកន្ែម្ដមាាង្  

ដពលដវោដធវើការ                                                                                         អរារោក់្សឈ្ាួល 

ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ដៅក្សាុង្ដៅនថាច័ន្ា ដល់ នថាដសារ ៍
(មិ្ន្កម្ន្ការងារដពលយែ់)        ១៥០% 

ដធវើការែកន្ែម្ដមាាង្ពីនថាច័ន្ា ដល់ នថាដៅរ ៍
(ការងារដពលយែ់ ២២:០០-០៥:០០) 

                   ២០០%* 

នថាអាទិ្តយ         ២០០% 

នថាែុណយសាធ្លរណៈ                                                                                       ២០០%  (រោក់្សឈ្ាួលធម្មា+១០០% ែកន្ែម្)** 

ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល១០/០៤ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៣៩ 
 (វដិសាធន្ក្សម្ម) 
រែកាស ១០/៩៩ និ្ង្ ៨០/៩៩ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១៤/១០(៤) និ្ង្ ៣៦/១១(២) 
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ឧោ រណ៍ៈ  ការងារែកន្ែម្ដមាាង្សំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដទ្ៀង្ោត់ 

មាាលីកាដធវើការរោក់្សឈ្ាួលាម្ដមាាង្ដធវើការ ។ នាង្រក្សោន្៨០ដុោល រក្សាុង្មួ្យកខ្។ ដៅនថាមួ្យនិ្ដយាជក្សសំុដអាយ 
នាង្ដធវើការែកន្ែម្ចំនួ្ន្ពីរដមាាង្ ។ 

ការគិតរោក់្សឈ្ាួលសំរាែ់ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ចំនួ្ន្ពីរដមាាង្រែស់ មាាលីកា  រតូវោន្កំ្សណត់ដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ : 

អរារោក់្សឈ្ាួលរែចំាដមាាង្       
(៨០រោក់្សឈ្ាួលដោលរែចំាកខ្)

២៦(នថា) ៨(ដមាាង្)    ០ ៣៨ ដុោល រក្សាុង្មួ្យដមាាង្ 

រោក់្សឈ្ាួលសំរាែ់ការងារែកន្ែម្ដមាាង្រយៈដពលពីរដមាាង្=  ០ ៣៨ X ២ដមាាង្  X ១៥០%  =  ១.១៤ដុោល រ 

ចាែ់មិ្ន្មាន្កំ្សណត់ដអាយោន្ចាស់អំពីរដែៀែគណនាអរារោក់្សឈ្ាួលាម្ដមាាង្។ ឧោ រណ៍ អាក្សខ្លះអះ
អាង្ារោក់្សរងាវ ន់្អតីតភ្នពគួរកតគិតដៅក្សាុង្ការគណនារក្សរោក់្សឈ្ាួលដោល។ 

៦.៧.៦                   អប្តាប្ាក់ឈ្ែលួការងារបណៃែម្សមាោ ង រំាប់កម្មករៃិសោរិតសេរ ុបីុង 

អរារោក់្សខ្ពស់ដូចោា  រតូវកតអនុ្វតតចំដោះអរានថលែុង្សំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដដរសីុែុង្ កដលដធវើការែកន្ែម្
ដមាាង្។ ដន្ះមាន្ន័្យាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដដរសីុែុង្គួរទ្ទួ្លោន្រោក់្សឈ្ាួលែកន្ែម្ចំនួ្ន្៥០%សំរាែ់ការងារ
កដលដគែំដពញក្សាុង្អំ ុង្ដមាាង្ដធវើការែកន្ែម្ដមាា ង្ធម្មា និ្ង្ ១០០% ែកន្ែម្សំរាែ់ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ដពលយែ់ 
នថាអាទិ្តយនិ្ង្ នថាែុណយសាធ្លរណៈ ។ 

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លយល់ដ ើញាចាែ់មិ្ន្ោន្កចង្អំពីរូែម្ន្តសំរាែ់គិតអរារោក់្សឈ្ាួលការងារែកន្ែម្
ដមាាង្កតែង់្រោក់្សឈ្ាួលការងារែកន្ែម្ដមាាង្ ដយាង្ាម្ឧោ រណ៍ដូចកំ្សណត់ខាង្ដរកាម្ដន្ះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១០៨ និ្ង្ 
១៣៩ 
រែកាស ៨០ / ៩៩ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០១៧/០០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៧៨ / 0៤ 
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ឧោ រណ៍ៈ  ការគណនារោក់្សឈ្ាលួែកន្ែម្ដមាាង្សំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដដរសីុែុង្  

សុភ័ណឌ  ដធវើកផ្សាក្សការកាត់ ដ ើយទ្ទួ្លរោក់្សឈ្ាួលាម្អរាែុង្ គឺ ០.៦០ដុោល រក្សាុង្មួ្យែុង្ ។ កខ្មួ្យ
និ្ដយាជក្សរវល់យាាង្ខាល ំង្ ដ ើយសំុដអាយ សុភ័ណឌ  ដធវើការែកន្ែម្ដមាាង្ចំនួ្ន្ ២០ដមាាង្ ក្សាុង្កខ្ដនាះ ។ 

សុភ័ណឌ  ដធវើោន្១៥០ែុង្ក្សាុង្កខ្ដនាះ កដលដធវើដអាយោត់ទ្ទួ្លោន្ឈ្ាួលចំនួ្ន្៦០ដុោល រ ( ដោយកផ្សអក្សដលើ
អរាែរមិាណ០.៦០ដុោល រក្សាុង្មួ្យែុង្ )។ ក៏្សែាុកន្ត សុភ័ណឌ  មាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លោន្រោក់្សឈ្ាួលខ្ពស់ជាង្ដន្ះ 
(១៥០%) សំរាែ់ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ចំនួ្ន្២០ដមាាង្រែស់ោត់ ។ 

ការគិតរោក់្សឈ្ាួលសំរាែ់ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ចំនួ្ន្២០ដមាាង្រែស់ សុភ័ណឌ  រតូវោន្កំ្សណត់ដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ: 

                                                         ៩០ ដុោល រ(ទឹ្ក្សរោក់្សសរែុកដលរោន្ពីការដដរសីុែុង្សំរាែ់រយៈដពល១កខ្) 
អរារោក់្សឈ្ាួលរែចំាដមាាង្  = 
                                                       ២២៨ (ចំនួ្ន្ដមាាង្ការងារក្សាុ ង្រយៈដពលកខ្) 
                                              =   0.៣៩ដុោល រ 

រោក់្សឈ្ាួលែកន្ែម្សំរាែ់ការងារែកន្ែម្ដមាាង្ = អរារោក់្សឈ្ាួលរែចំាដមាាង្ (០.៣៩) x ១.៥% x ២០ដមាាង្ = 
១១.៧០ ដុោល រ  

រែសិន្ដែើការងារែកន្ែម្ដមាាង្ោន្ដធវើដៅដពលយែ់ ឬ នថាអាទិ្តយ អរារោក់្សឈ្ាួលកដល ដរែើសំរាែ់ការគិត
នថលឈ្ាួលគួរដសមើនឹ្ង្១០០% ជំនួ្សដអាយ៥០% ។ 

 

៦.៧.៧              ប្ាក់ឧបតែម្ភនថាអាហារ រំាប់ការងារបណៃែម្សមាោ ង 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលដធវើការែកន្ែម្ដមាាង្រតូវទ្ទួ្លោន្នូ្វរោក់្សឈ្ាួលចំនួ្ន្ ២០០០ដរៀលក្សាុង្១នថាសំរាែ់អាហារ 
ឬ ទ្ទួ្លអាហារមួ្យដពលដោយឥតគិតនថលដរៀង្រាល់នថាកដលដគដធវើការងារែកន្ែម្ដមាាង្។ អាហារដន្ះអាចរតូវ
ោន្ផ្សតល់ជូន្ដៅោក់្សក្សណ្តត លដមាាង្ ឬ មុ្ន្ចាែ់ដផ្សតើម្ដធវើការកថម្ដមាាង្ ។ 

 

 

 

 

 

ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៤១/១១ 
 ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៧៣/០៤ 
៨២/១២(២) និ្ង្ ១៦៣/១២(២) 
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កផ្សាក្សទី្៧          ការឈ្ប់ រំាកនថៃបុែយសាធារែៈ នថៃឈ្ប់ រំាក ៃិង អតតប្បសោរៃ៍េនេសេៀត 

ឯកសារអោង 
៧.១                ការឈ្ប់ រំាកនថៃបុែយសាធារែៈសោយមាៃប្ាក់ឈ្ែលួ  

រក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារដចញរែកាសដរៀង្រាល់ឆ្នា ំ ដដើម្បីកំ្សណត់នថាឈ្ែ់ែុណយកដលមាន្រោក់្សឈ្ាួល
ដៅរែដទ្សក្សម្ពុជា ។                                          

ដែើសិន្ជានថាែុណយែាះចំនថាអាទិ្តយ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចឈ្ែ់សំរាក្សដៅនថាច័ន្ាែនាា ែ់។ ការឈ្ែ់សំរាក្សដៅ
នថាែុណយមិ្ន្ែាះោល់ដល់រយៈដពលនន្ដសវាក្សម្ម ( អតីតភ្នព ) ឬការកាត់ែន្ែយនថាឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំដោយ
មាន្រោក់្សឈ្ាួលដទ្ ។ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលធម្មាដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសំរាែ់នថាែុណយ ។ 

និ្ដយាជក្សកដលដធវើអាជីវក្សម្មមិ្ន្អាចែញ្ឈែ់សក្សម្មភ្នពនថាែុណយ អាចដសាើដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដធវើការដៅនថា
ោំង្ដន្ះោន្។ ការងារដន្ះរតូវកតដធវើដោយសម័រគចិតត ។ និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត នូ្វរោក់្ស
ឈ្ាួលដទ្ៀង្ោត់រែស់ពួក្សដគែូក្សជាមួ្យនឹ្ង្ចំនួ្ន្ទឹ្ក្សរោក់្សមួ្យរយភ្នគរយដទ្ៀតសំរាែ់ការងារដៅនថាែុណយ ។ 
ដន្ះមាន្ន័្យា ពួក្សដគទ្ទួ្លោន្រោក់្សឈ្ាួល១នថាែកន្ែម្ដៅដលើរោក់្សឈ្ាួលធម្មារែស់ពួក្សដគ ។ 

ឧោ រណ៍ៈ   ការងារដៅនថាែុណយ 

ណារទិ្ធិ អ្វើការអៅកនុងអោងច្បា្កកាត់អែរសំអលៀកបំពាក់ទ្ទួ្លរនឈ្នួល ២.៣៤ែុលាា រកនុង១ថ្ងៃ។ 
អនះគឺជារែូវរវល់បំផុ្ត អហ្ើយនិអោជករបស់គាត់រនសំុអោយ គាត់អ្វើការអៅថ្ងៃបុណ្យ។ អបើសិន ជា ណារទិ្ធិ  
មិ្នអ្វើគាត់ោច្ទ្ទួ្លបា្រក់ឈ្នួល្ម្មតាសំោប់ថ្ងៃបុណ្យ (២.៣៤ែុលាា រកនុង១ថ្ងៃ) ។ ដតអបើសិនជាគាត់អ្វើការ
គាត់ទ្ទួ្លរនបា្រក់ឈ្នួលមួ្យថ្ងៃអទ្ៀត (២.៣៤ែុលាា រ)។  

៧.២            ការឈ្ប់ រំាកប្បចាឆំ្នែ សំោយមាៃប្ាក់ឈ្ែលួ 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោំង្អស់មាន្សិទ្ធិឈ្ែ់សំរាក់្សរែចំាឆ្នា ំដោយមាន្រោក់្សឈ្ាួល។                                                                                  

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដពញដមាាង្ទ្ទួ្លោន្ ១.៥នថានន្ការសំរាក្សរែចំាឆ្នា ំក្សាុង្១កខ្ គឺដសមើនឹ្ង្១៨នថាក្សាុង្មួ្យឆ្នា ំ។ 
ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលដធវើការតិចជាង្ ៤៨ដមាាង្ ក្សាុង្១សោត  ៍ទ្ទួ្លោន្ការសំរាក្សាម្មូ្លោា ន្អរាសមា
មារត។ ឧោ រណ៍ រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដធវើការោន្ោក់្សក្សណ្តត លនន្ដពលដវោដធវើការធម្មា ពួក្សដគទ្ទួ្ល
ោន្ ០.៧៥នថាសំរាក្សរែចំាឆ្នា ំក្សាុង្១កខ្ ។ 

 
 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៦១ ១៦២ 
និ្ង្ ១៦៤ 
រែកាស ១០/៩៩ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១៤/១០(២) និ្ង្ ៥៧/១២(៥) 
 

ចាែ់សតពីី មារា ១៦៦-១៧០ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០១៧/០០ 

ដស
ច
ក្សតី
ែ
ងាគ
ែ់
អា
ជាា
ក្ស
ណ្តត
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ឯកសារអោង 
ថិរដវោដធវើការធម្មា (ដមាាង្ក្សាុង្មួ្យសោត  ៍) ការឈ្ែ់សំរាក្សក្សាុង្មួ្យកខ្ (នថាដធវើការធម្មា) 

៤៨ ១.៥០ នថា 
៤០ ១.២៥ នថា 
២៤ ០.៧៥ នថា 

៧.២.១                 នថៃឈ្ប់ រំាកបណៃែម្ច្បំសពាះការងាររយៈសពលយរូ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត១នថាែកន្ែម្រយៈដពលដរៀង្រាល់៣ឆ្នា ំនន្ការងារែន្តែនាា ែ់ដូចែងាា ញ
ដៅក្សាុង្ារាង្ខាង្ដរកាម្ដន្ះ ៖ 

ចំនួ្ន្ឆ្នា ំនន្ការងារ ចំនួ្ន្នថានន្ការឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ 

១-៣ ១៨ 
៤-៦ ១៩ 
៧-៩ ២០ 

៧.២.២   េិធិនៃការសប្បើការឈ្ប់ រំាក 

និ្ដយាជក្សរតូវកតអនុ្ញ្ចា តដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំរែស់ពួក្សដគដៅដពលកដលដគដសាើសំុ 
ដលើក្សកលង្កតមាន្មូ្លដ តុែនាា ន់្ជាពិដសសកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមិ្ន្អាចឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំោន្។ 
ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាន្សិទ្ធិដរែើរោស់សិទ្ធិឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំែនាា ែ់ពីដធវើការោន្មួ្យឆ្នា ំ។    

និ្ដយាជក្សអាចកំ្សណត់វធិ្លន្សម្ដ តុផ្សលអំពីរយៈដពលជូន្ដំណឹង្   កដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវផ្សតល់ដំណឹង្មុ្ន្
ដពលឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ ។ 

៧.២.៣  ការសបើកប្ាក់ឈ្ែលួជាម្ុៃ 

មុ្ន្ដពលឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ 
និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតនូ្វរោក់្សឈ្ាួលកដលពួក្សដគរតូវទ្ទួ្លដែើសិន្ជាពួក្សដគដៅដធវើការ។ 

 ការផ្សដល់រោក់្សឈ្ាួលសំរាែ់ដពលឈ្ែ់សំរាក្សរែចំារតូវកតកផ្សអក្សដលើៈ 

 រោក់្សទ្ទួ្លោន្ជាក់្សកសតង្ជាម្ធយម្រែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតក្សាុង្អំ ុង្ដពលមួ្យឆ្នា ំមុ្ន្ដពលឈ្ែ់
សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ ឬ 

 រោក់្សឈ្ាួលរែចំានថាកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចោន្ទ្ទួ្ល រែសិន្ដែើពួក្សដគដៅដធវើការ ។ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលណ្តមួ្យខាង្ដលើកដលដរចើន្ជាង្ ។ 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ១៦៦ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៦២/០៤ 
១៥៥/០៩(១) ១១២/១០(៤) និ្ង្ 
៤៦/១២(៥) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៦៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២៧/០៤ 
៧២/១០(៣) ១១៦/១១(៧) និ្ង្ 
១៨១/១២(៧) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៦៨ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២៧/០៤ 
២៣/០៨(៧) ៤០/០៩(៤) និ្ង្ 
១៧/១២(២) 
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ឯកសារអោង 
ឧោ រណ៍ៈ ការផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលសំរាែ់ដពលឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា  ំ

សុខ្ ោន្ដធវើការដៅក្សាុង្ដរាង្ចរក្សកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សរយៈដពល១ឆ្នា ំ និ្ង្ មិ្ន្កដលឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំដទ្។ 
ោត់ោន្ទ្ទួ្លរោក់្សឈ្ាួល ៨០ដុោល រ ក្សាុង្១កខ្ និ្ង្ កតង្កតម្ក្សដធវើការយាាង្ដទ្ៀង្ ោត់។ រមួ្ោំង្រោក់្សរងាវ ន់្ 
ោត់ទ្ទួ្លោន្សរែុគឺ ១១៦៤ដុោល រ សំរាែ់រយៈដពល ១២ កខ្ក្សន្លង្ម្ក្ស ។ ែនាា ែ់ពី ១២កខ្រតឹម្ សុខ្ 
ទ្ទួ្លោន្ការអនុ្ញ្ចា តសំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ ៦នថា ដដើម្បីរតលែ់ដៅដលង្ ភូមិ្កំ្សដណើ ត ។ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលដអាយ សុខ្ សំរាែ់ការឈ្ែ់សំរាក្សជាមុ្ន្ ។ ដដើម្បីគិតរោក់្ស ឈ្ាួលរែស់ សុខ្ 
និ្ដយាជក្សរតូវកតគិតចំនួ្ន្ែាុនាម ន្កដល សុខ្ ោន្ទ្ទួ្លជាម្ធយម្ក្សាុង្១នថា ក្សាុង្រយៈដពលមួ្យឆ្នា ំមុ្ន្ ។ 

ចំនួ្ន្ទឹ្ក្សរោក់្សគួរកតគិតដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ៖ 

        ១១៦៤ ដុោល រ (រោក់្សឈ្ាួលនិ្ង្រោក់្សរងាវ ន់្សរែុក្សាុ ង្រយៈដពល១២កខ្មុ្ន្) 
= 
        ១២ (កខ្ក្សាុ ង្១ឆ្នា ំ) x ២៦ (នថាដធវើការក្សាុ ង្១កខ្)     
=  ៣.៧៣ ដុោល រ (ចំនួ្ន្រោក់្សឈ្ាួលម្ធយម្រែចំានថា) 

និ្ដយាជក្សរែស់ សុខ្ រតូវកតផ្សតល់ដអាយ សុខ្ ២២.៣៨ ដុោល រ សំរាែ់រយៈដពល៦នថា កដល សុខ្  សំុចាែ់ឈ្ែ់
រែចំាឆ្នា ំដនាះ (៣.៧៣ដុោល រសំរាែ់មួ្យនថា  ៗកដលោត់ឈ្ែ់សំរាក្ស) មុ្ន្ដពលកដលោត់ឈ្ែ់សំរាក្ស ។      

៧.២.៤                     ការនតលប់្ាក់ឈ្ែលួរំៃួ សអាយការឈ្ប់ រំាក 

ដៅដពលែញ្ា ែ់ការងារ និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតនូ្វរោក់្សឈ្ាួលដពញចំដោះនថាសំរាក្សកដល
ដៅដសសសល់។  ការផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលដន្ះរតូវោន្គិតដូចោា នឹ្ង្វធីិដៅក្សាុង្ឧោ រណ៍ខាង្ដលើ ។ 

 

៧.២.៥                    កិច្បេ ៃាប្ពម្សប្ពៀងសាះបង់សចាលការឈ្ប់ រំាក 

កិ្សចាសន្ារពម្ដរពៀង្ណ្តកដលកចង្ាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសុខ្ចិតតដោះែង់្សិទ្ធិឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ គឺជាកិ្សចារពម្
ដរពៀង្កដលោម ន្សុពលភ្នព ។ 

ដោះែីជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដៅាម្ដរាង្ចរក្សនានាដៅក្សាុង្រែដទ្សក្សម្ពុជា ជាទូ្ដៅសុខ្ចិតតទ្ទួ្លយក្សការែង់្រោក់្ស
ជំនួ្សដអាយការឈ្ែ់សំរាក្សក៏្សដោយ ក៏្សកិ្សចារពម្ដរពៀង្កែែដន្ះោម ន្សុពលភ្នពកដរ ដែើដយាង្ាម្ែក្សស្សាយ
កដលមាន្លក្សខណៈតឹង្កតង្។ 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ១៦៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២៧/០៤ ១១២/១០(៤) និ្ង្ 
២០៣/១២(៧) 
 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ១៦៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២៧/០៤ ៤០/០៩(៤) និ្ង្ 
៨៩/១២(៨) 
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៧.២.៦                   ការពៃាសពលការឈ្ប់ រំាក 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចយល់រពម្ពន្ាការឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ រ ូតដល់ចុង្ែញ្ា ែ់នន្កិ្សចាសន្ា។ ែាុកន្ត 
និ្ដយាជក្សមិ្ន្រតូវអនុ្ញ្ចា តដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតឈ្ែ់សំរាក្សតិចជាង្ ១២នថាក្សាុង្១ឆ្នា ំដ ើយ នថាកដលដៅសល់
ពីរយៈដពល ១២នថាដន្ះមិ្ន្អាចរតូវោន្ពន្ាដអាយដលើសពីរយៈដពល៣ឆ្នា ំែន្តែនាា ែ់ោា ោន្ដ ើយ ។ 

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លោន្យល់ដ ើញា ដៅដពលកដលវាមិ្ន្កម្ន្ជាកំ្ស ុសរែស់ក្សម្មក្សរ និ្ដយាជិត ក្សាុង្ការ
ខ្ក្សខាន្មិ្ន្ោន្ឈ្ែ់សំរាក្សរយៈដពលែីឆ្នា ំដូចនិ្យាយខាង្ដលើដន្ះមិ្ន្អាចយក្សអនុ្វតតោន្ដទ្ ។ មាន្ន័្យា
ដៅដពលែញ្ា ែ់កិ្សចាសន្ា ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរូែដនាះរតូវកតទ្ទួ្លោន្ជាទឹ្ក្សរោក់្សសំរាែ់ការឈ្ែ់សំរាក្សរែចំា
ឆ្នា ំោំង្អស់កដលដគមិ្ន្ោន្ដរែើរោស់ ។ 

៧.៣                     ការឈ្ប់ រំាកពិស   

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចឈ្ែ់សំរាក្សពិដសសរ ូតដល់ ៧នថា ដោយមូ្លដ តុផ្ទា ល់ខ្លួន្កដលែាះោល់ផ្ទា ល់ដល់
រគួសាររែស់ដគ។ និ្ដយាជក្សមិ្ន្គួរែដិដសធដោយមិ្ន្សម្ដ តុផ្សលដលើការឈ្ែ់សំរាក្សពិដសសដទ្ រែសិន្ដែើៈ 

 ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ដរៀែអាោ ៍ពិោ ៍ 
 រែពន្ធរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសំរាលកូ្សន្ 
 កូ្សន្រែស់និ្ដយាជិតដរៀែអាោ ៍ពិោ ៍ 
 ែតីរែពន្ធកូ្សន្ ឬ ឪពុក្សមាត យរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសាល ែ់ ឬ ឈ្ឺ ។ 

រែសិន្ដែើ កម្មករនិ្ដយាជិតមិ្ន្ោន់្ោន្ដរែើការឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំរែស់ដគ និ្ដយាជក្សអាចកាត់ការឈ្ែ់
សំរាក្សពិដសសការឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំកដលដៅក្សាុង្ឆ្នា ំដនាះ ។ ដែើសិន្ជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតពំុមាន្ការឈ្ែ់សំរាក្ស
រែចំាឆ្នា ំ និ្ដយាជក្សអាចតំរវូដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដធវើការដដើម្បីកាត់សង្ការឈ្ែ់សំរាក្សពិដសស ។ កតដោះ
ជាយាាង្ណ្តក៏្សដៅកតមាន្ការោក់្សកំ្ស ិតដលើចំនុ្ចដន្ះផ្សង្កដរ។ ឧោ រណ៍ រយៈដពលដធវើការសរុែមិ្ន្រតូវោន្
ដអាយដលើសពីរយៈដពល ១០ដមាាង្ក្សាុង្ មួ្យនថា ឬ ៥៤ ដមាាង្ក្សាុង្មួ្យអាទិ្តយដ ើយ ។ 

៧.៤                     ការឈ្ប់ រំាកឈ្ ឺ

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាា ក់្សៗមាន្សិទ្ធិឈ្ែ់សំរាក្សឈ្ឺ ។ និ្ដយាជក្ស គួរកតោក់្សែញ្ាូ លការឈ្ែ់សំរាក្សឈ្ឺមាន្រោក់្ស
ឈ្ាួលដៅក្សាុង្ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ ។                                                            

  

 

 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ១៦៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២៧/០៤ 
៤០/០៩(៤) និ្ង្ ៨៩/១២(៨) 
 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ១៧១ 
រែកាស ៧៦/៩៨ និ្ង្ ២៦៧/០១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១៤៤/១២(៦) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧១ និ្ង្ 
៧២ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ១៤/០២ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល  ២៦/០៣ 
៦៨/០៤ និ្ង្ ១៥/១២(៣) 
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ឯកសារអោង 
៧.៤.១   ការឈ្ប់ រំាកឈ្សឺោយមាៃលមិិតបញ្ញា ក់ពីប្គូសពេយ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ការឈ្ែ់សំរាក្សឈ្ឺដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាក្សរ ូតដល់៦កខ្ រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតៈ                                

 អវតតមាន្ពីការងារដោយសារជំងឺ្ និ្ង្ 
 មាន្លិខិ្តែញ្ចា ក់្សរតឹម្រតូវពីរគូដពទ្យ ។ 

និ្ដយាជក្សអាចែញ្ា ែ់ការងារក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោន្ រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដនាះឈ្ែ់សំរាក្សឈ្ឺដលើសពី៦កខ្ 
។ 

៧.៤.២   ការនដលប់្ាក់ឈ្ែលួកែងុអំ ងុសពលឈ្ប់ រំាកឈ្ ឺ

ចាែ់ដន្ះមិ្ន្តរម្ូវដអាយផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលក្សាុង្ដពលឈ្ែ់សំរាក្សឈ្ឺដទ្ ែាុកន្តាម្ដោលន្ដយាោយរែស់រក្សសួង្
ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ និ្ដយាជក្សគួរពិចារណ្តផ្សដល់រោក់្សឈ្ាួលក្សាុង្ដពលឈ្ែ់សំរាក្សឈ្ឺដូចខាង្ដរកាម្ៈ 

 ១០០% នន្រោក់្សឈ្ាួលក្សាុង្អំ ុង្ដពលឈ្ែ់សំរាក្សឈ្ឺក្សាុង្កខ្ទី្មួ្យ 
 ៦០%  នន្រោក់្សឈ្ាួលក្សាុង្អំ ុង្កខ្ទី្២ និ្ង្ទី្៣ និ្ង្ 
 ឈ្ែ់សំរាក្សដោយោម ន្រោក់្សឈ្ាួល ពីកខ្ទី្៤រ ូតដល់កខ្ទី្៦ ។ 

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តដ លយល់ដ ើញាក្សាុង្ក្សរណីកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវោន្ែញ្ចា ក់្សាមាន្ជំងឺ្ដោយរគូដព
ទ្យកដលទ្ទួ្លោន្ការអនុ្ញ្ចា តនិ្ង្ទ្ទួ្លសាគ ល់ាម្ចាែ់ និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ជូន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតនូ្វរោក់្ស
រងាវ ន់្ការងារដទ្ៀង្ោត់ចំនួ្ន្៥ដុោល រ ដោយគិតដៅាម្សមាមារតនន្ចំនួ្ន្នថាកដលដធវើការរែចំាកខ្ដនាះ ។ 

៧.៥                    ការ រំាកលណំហ្មាតុភាព  

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលសំរាលកូ្សន្     នូ្វការឈ្ែ់សំរាក្សលំក មាតុភ្នពចំនួ្ន្ ៩០នថា 
(៣កខ្) ។            

និ្ដយាជក្សមិ្ន្អាចែញ្ឈែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតៈ                             

 ដោយសារមាន្នផ្សាដោះ                                                           
 ដៅដពលកំ្សពុង្ឈ្ែ់លំក មាតុភ្នព ឬ 
 មុ្ន្ដពលឈ្ែ់លំក មាតុភ្នពោន្ដ ើយ ។ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតដអាយរោក់្សឈ្ាួលោក់្សក្សណ្តត ល និ្ង្អតតរែដយាជន៍្ដផ្សេង្  ៗ ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលមាន្
អតីតភ្នពការងារយាាង្តិចមួ្យឆ្នា ំក្សាុង្អំ ុង្ដពលឈ្ែ់លំក មាតុភ្នព ។ និ្ដយាជក្សគួរគិតរោក់្សឈ្ាួលដោយ 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ៧១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២៦/០៣ និ្ង្ ១៥/១២(៣) 
 

រដាធម្មនុ្ញ្ា មារា ៤៦ 
ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៨២-១៨៣ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល២៤/០៣ 
៤៩/០៤ ៨០/១០ ១១៥/០៨(១) 
១៧២/១១(៧) ១១២/១១(១) 
១៤៨/១២(២) និ្ង្ ២៧/១២(១២) 

ឧែសម្ព័ន្ធនន្ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ 
១៤/០២ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល២៦/០៣ 
១៣/០៤ ៣០/០៤ ៦២/០៤  ៦៣/០៤ 
និ្ង្ ៤២/១២(១) 
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ឯកសារអោង 
កផ្សអក្សាម្មូ្លោា ន្រោក់្សឈ្ាួលម្ធយម្រែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតក្សាុង្អំ ុង្ដពល ១២កខ្ មុ្ន្ដពលសំរាក្សលំក 
មាតុភ្នព មិ្ន្កម្ន្កផ្សអក្សាម្រោក់្សឈ្ាួលអែបែរមា ឬ រោក់្សឈ្ាួល ដោលដទ្ ។ 

អំ ុង្ដពល២កខ្ដំែូង្ ែនាា ែ់ពីរត ែ់ម្ក្សពីការឈ្ែ់លំក មាតុភ្នព ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចរតូវតរម្ូវដអាយដធវើកត
ការងារស្សាលៗែាុដណ្តណ ះ ។ 

ឧោ រណ៍ៈ   ការឈ្ែ់លំក មាតុភ្នព 

សុខា ោន្ដធវើការដៅដរាង្ចរក្សកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សអស់រយៈដពល២ឆ្នា ំ មុ្ន្ដពលមាន្នផ្សាដោះ ។ រោក់្សឈ្ាួល
ដោលរែស់នាង្គឺ ៨០ដុោល រ ដ ើយរោក់្សរងាវ ន់្អតីតភ្នពការងារនាង្គឺ ៣ដុោល រ។ នាង្ោន្ម្ក្សដធវើការយាាង្
ដទ្ៀង្ោត់ ដូដចាះនាង្កតង្កតទ្ទួ្លរោក់្សរងាវ ន់្១០ដុោល រ និ្ង្ អតតរែដយាជន៍្ដផ្សេង្ ដៗទ្ៀតរែសិន្ដែើមាន្ ។ រោក់្ស
ឈ្ាួល និ្ង្ ផ្សលរែដយាជន៍្ោំង្អស់រែស់នាង្គឺ ដសមើនឹ្ង្ ១២០០ដុោល រ ក្សាុង្រយៈដពល១២កខ្ក្សន្លង្ម្ក្សដន្ះ ។ 

ដោយសារនាង្ោន្ដធវើការដលើសពី១ ឆ្នា ំ សុខា មាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លោន្ការឈ្ែ់លំក មាតុភ្នព ៩០ នថា និ្ង្រោក់្ស
ឈ្ាួលោក់្សក្សណ្តត ល។ ចំនួ្ន្រោក់្សឈ្ាួលដន្ះរតូវោន្គិតដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ ៖ 

         ១២០០ដុោល រ (ចំនួ្ន្រោក់្សឈ្ាួល និ្ង្ផ្សលរែដយាជន៍្សរែុរយៈដពល១២កខ្ក្សន្លង្ម្ក្ស 
= 
           ១២ ( ចំនួ្ន្កខ្ដៅក្សាុង្១ឆ្នា ំ) 
=   ១០០ ដុោល រ 

និអោជក បា្តូវ៧អបើកចំ្នួនទឹ្កបា្រក់ដែលរករនបា្បចំាដខ គុណ្នឹង៥០% = ៥០ែុលាា រ និងអបើក បា្រក់ឈ្នួល
ចំ្នួនអនះអោយ សុខា អរៀងោល់ដខកនុងអំឡុងអេលដែលនាងកំេុងឈ្ប់លំដហ្មាតុ ភាេ 

៧.៦  ការ រំាកបំសៅកៃូ 

រយៈដពលឆ្នា ំទី្១នន្ជីវតិរែស់កូ្សន្ មាត យមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លោន្រោក់្សឈ្ាួល ក្សាុង្ដពលសំរាក្សែំដៅកូ្សន្ក្សាុង្ដមាាង្
ដធវើការ។ មាត យអាចកចក្សការសំរាក្សដន្ះជា២វគគ កដលមួ្យវគគៗអាចមាន្រយៈដពល៣០នាទី្ ( ឧោ រណ៍ដូចជា 
៣០នាទី្ក្សាុង្ដមាាង្ដធវើការដពលរពឹក្ស និ្ង្៣០នាទី្ក្សាុង្ដមាា ង្ដធវើការដពលរដសៀល ) ។ ដពលដវោចាស់ោស់
នន្ការសំរាក្សែំដៅកូ្សន្ គួរកតរតូវោន្រពម្ដរពៀង្រវាង្មាត យ និ្ង្ និ្ដយាជក្សរែស់នាង្ ។ រែសិន្ដែើោម ន្ការរពម្
ដរពៀង្ដទ្ដនាះ ការសំរាក្សដន្ះគួរកតរតូវយក្សដមាាង្ោក់្សក្សណ្តដ លដពលនន្រយៈដពលដមាាង្ដធវើការដវន្នី្មួ្យៗ។ 
ចាែ់មិ្ន្អនុ្ញ្ចា តដអាយមាន្ការផ្សតល់ទឹ្ក្សដោះដោ ឬ ការែង់្រោក់្សជំនួ្សដអាយការសំរាក្សែំដៅកូ្សន្ជាោច់ខាត 
។ ការសំរាក្សែំដៅកូ្សន្ គឺជាការសំរាក្សែកន្ែម្ដលើការសំរាក្សធម្មាកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោន្ទ្ទួ្ល។ 

 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៨៤-១៨៥ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
០៥/០៣ 
៩៤/០៤(១១) ០៨/០៧(៧) 
៧៥/០៩(៤) និ្ង្ ១៧/១០(១២) 
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ឯកសារអោង 
៧.៧                    បៃៃប់បំសៅកៃូ 

និ្ដយាជក្សកដលជួលស្រសតីដធវើការយាាង្តិច ១០០នាក់្ស រតូវដរៀែចំដអាយមាន្ែន្ាែ់ែំដៅកូ្សន្ ។                                                        

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លរក្សដ ើញាចាែ់មិ្ន្អនុ្ញ្ចា តឳយមាន្ការផ្សតល់ទឹ្ក្សដោះដោ ឬ 
ការែង់្រោក់្សជំនួ្សដអាយការសំរាក្សែំដៅកូ្សន្ដទ្ ។ 

៧.៨                    ទារកោឋ ៃ 

និ្ដយាជក្សកដលជួលស្រសតីដអាយដធវើការយាាង្តិច ១០០នាក់្ស រតូវដរៀែចំដអាយមាន្ោរក្សោា ន្មួ្យ ។                                               

ដែើសិន្ជានិ្ដយាជក្សពំុមាន្លទ្ធភ្នពដរៀែចំោរក្សោា ន្សំរាែ់ដក្សមង្កដលមាន្អាយុដលើសពី១៨កខ្ោន្ដទ្ 
និ្ដយាជក្សដនាះរតូវកតដចញដសា ុ៊យោំង្ដនាះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៨៦    
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៦៣/០៤ ៦៨/០៤ ៥៦/១១(១) និ្ង្ 
៧៤(៤) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៨៦    
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៦៣/០៤     
៥៦/១១(១) ០៤/១៦(៦) និ្ង្ 
៩៨/១២(៥) 
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កផ្សាក្សទី្៨  វុតតិភាពការងារ ៃិង  មុភាព 

ឯកសារអោង 
៨.១                  លកខែៈេូសៅ 

និ្ដយាជក្សរតូវដតធ្លនាដអាយោន្ាក្សកន្លង្ដធវើការមាន្សុវតតិភ្នព សុខ្ភ្នព និ្ង្ អនាម័្យ ។ 

 

៨.២   គិលាៃោឋ ៃ ៃិង ការ ស្ងាា ះបឋម្ 

និ្ដយាជក្សកដលដរែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតយាាង្តិច៥០នាក់្សដៅក្សកន្លង្ដធវើការមួ្យ 
រតូវកតដរៀែចំដអាយមាន្គិោនុ្ោា ន្មួ្យ។       

៨.២.១  េីកណៃាង ៃិង េំហ្គំិលាៃោឋ ៃ 

គិោន្ោា ន្ រតូវកតដៅជិតក្សកន្លង្ដធវើការ និ្ង្ៈ                                 

 ងាយដចញចូល                                                               
 សាអ តោត 
 ឆ្នា យពីសំដលង្ោន់្ខាល ំង្ ធូលី និ្ង្សំរាម្ 
 មាន្ខ្យល់អាកាសលអ 
 យាាង្តិចមាន្ទំ្ ំ២០កម្ារតកាដរ ា និ្ង្ 
 ផ្សតល់ក្សកន្លង្ោច់ដោយក ក្សសំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតស្រសតី។ 

៨.២.២  ច្បំៃួៃ ៃិង គុែ ម្បតតិរប ក់ម្មករៃិសោរិត ខុាេិាល 

ចំនូ្ន្ែុគគលិក្ស កដលតរម្ូវដអាយមាន្ដៅក្សាុង្គិោន្ោា ន្ គឺកផ្សអក្សដៅដលើចំនួ្ន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ដូចោន្កំ្សណត់ 
ដៅក្សាុង្ារាង្ខាង្ដរកាម្៖ 

 

 

 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៣ ២២៨-
២៣០    

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៤២ ២៤៤ 
រែកាស ៣៣០/០០ 

រែកាស ៣៣០/០០ រែការ ២ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ០៣/០៣     

រែកាស ៣៣០/០០រែការ ៣ 
 

ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៣៥/១១(៩) និ្ង្ ២២៤/១២(៦) 

 
និ្ង្ ២២៤/១២(៦) 
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ឯកសារអោង 
 

ែុគកលិក្សដៅក្សាុង្គិោន្ោា ន្រតូវមាន្វតតមាន្ក្សាុង្រយៈដពលដមាាង្ការងារជាែ់ោែ់ និ្ង្ ការងារ ែកន្ែម្ដមាាង្ ។ 

៨.២.៣  សពេយការងារ 

ចាែ់ការងារផ្សតល់ជូន្ដពទ្យការងារនូ្វតួនាទី្យាាង្ចាស់ោស់ដៅក្សាុង្ទី្ក្សកន្លង្ដធវើការ។ ដពទ្យការងាររតូវៈ                               

 ផ្សតល់ដំែូនាម ន្កផ្សាក្សអនាម័្យ និ្ង្សន្តិសុខ្ការងារក្សាុង្ក្សកន្លង្ការងារ 
 រក្សាអាថ៌កំ្សោំង្វជិាា ជីវៈ និ្ង្ អាថ៌កំ្សោំង្ែដចាក្សដទ្សកែែកផ្សន្ផ្សលិតរែស់ស រោស 
 ែងាក សុខ្ភ្នពក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដអាយផុ្សតពីដរោះាា ក់្សការងារវជិាា ជីវៈ និ្ង្ ជំងឺ្ឆ្លង្ដផ្សេង្  ៗ
 ពិនិ្តយពាោលែឋម្ដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលឈ្ឺដផ្សេង្ៗដពលែំដពញការងារមុ្ន្ដពលែញ្ាូ លដៅម្
ន្ាីដពទ្យ ។ 

៨.២.៤  ឧទាហ្រែ៍សពេយ ៃិង ឳ្ ថ 

គិោន្ោា ន្រតូវកតមាន្ៈ                                                                

 តុមួ្យ 
 ដៅអី៣ 
 ទូ្ឯក្សសារ១ 
 ទូ្ឳសថ 
 យាាង្តិចករគ២ ដោយមាន្ពូក្ស និ្ង្កំ្សរាលពូក្ស 
 ឧែក្សរណ៍សំោែ់ដម្ដរាគ និ្ង្ 
 ឳសថនិ្ង្ឧែក្សរណ៍កដលចំាោច់ដផ្សេង្ ដៗទ្ៀត ។ 

 

ចំនួ្ន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត 
ចំនួ្ន្គិោនុ្ែបោា ក្ស 
ឬ គិោនុ្ោា យិកា 
កដលរតូវរែចំាការ 

ចំនួ្ន្រគូដពទ្យ 
ចំនួ្ន្ដមាាង្រែស់ 
រគូដពទ្យ 

ក្សាុង្មួ្យដវន្៨ ដមាាង្ 
៥០-៣០០ ១ ដវជាែណឌិ ត១ឬរគូដពទ្យម្ធយម្១ ២ដមាាង្ 
៣០១-៦០០ ១ ដវជាែណឌិ ត១ ២ដមាាង្ 
៦០១-៩០០ ២ ដវជាែណឌិ ត១ ៣ដមាាង្ 
៩០១-១៤០០ ២ ដវជាែណឌិ ត១ ៤ដមាាង្ 
១៤០១-២០០០ ២ ដវជាែណឌិ ត១ ៦ដមាាង្ 
ដរចើន្ជាង្២០០០ ៣ ដវជាែណឌិ ត១ ៨ដមាាង្ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៣៩ 
និ្ង្២៤០ 
រែកាស ១៣៩០/០១ 

រែកាស ៣៣០/០០រែការ ៤ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២២៤/១២(៦) 
 



32 

ឯកសារអោង 
៨.២.៥               ច្បំៃួៃណប្គអែករំងឺ 

និ្ដយាជក្សកដលដរែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដលើសពី៥០នាក់្ស ដៅក្សកន្លង្ដធវើការរតូវមាន្ករគអាក្សជំងឺ្ដៅក្សាុង្ ឬ ដៅជិត
គិោន្ោា ន្។ ចំនួ្ន្ករគរតូវកតមាន្ចំនួ្ន្ដសមើនឹ្ង្ ២% នន្ចំនួ្ន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត រ ូតដល់មាន្ចំនួ្ន្
អតិែរមា ២០ករគ។ 

ចំនួ្ន្ែង្គន់្អនាម័្យ ករគ 
៥០-២០០ ២ 
៥០០ ១០ 

ដរចើន្ជាង្១០០០ ២០ 
 

៨.៣  បងាៃ់បងាៃ់អនាម្័យ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ែង្គន់្អនាម័្យកដលសាអ តោតដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ។     

 

៨.៣.១  ច្បំៃួៃបងាៃ់អនាម្័យ 

និ្ដយាជក្សរតូវផ្សតល់ែង្គន់្អនាម័្យដោយក ក្សពីោា រវាង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរែុស និ្ង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតស្សី
ដោយដយាង្ាម្ចំនួ្ន្ដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ ៖ 
ចំនួ្ន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត (រែុស ឬ ស្សី) ចំនួ្ន្ែង្គន់្អនាម័្យ 
១-១៥ ១ 
១៦-៣៥ ២ 
៣៦-៥៥ ៣ 
៥៦-៨០ ៤ 
៨១-១១០ ៥ 
១១១-១៥០ ៦ 
១៥១-១០០០ ែកន្ែម្១សំរាែ់ម្នុ្សេ៥០នាក់្ស 
ដលើសពី១០០០នាក់្ស ែកន្ែម្១សំរាែ់ម្នុ្សេ៧០នាក់្ស 

 

រែកាស ៣៣០/០០រែការ ១ រែការ៤ 
និ្ង្រែការ ៥ 

រែកាស ០៥២/០០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៣១/១២(៦) និ្ង្ ៣៤/១២(៤) 
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ឯកសារអោង 
៨.៣.២     លកខមែឌ តប្ម្ូវ រំាប់បងាប់អនាម្័យ 

ែង្គន់្អនាម័្យនី្មួ្យ រៗតូវកតៈ 

 មាន្កំ្សរាលដរកាម្ និ្ង្ ជញ្ចា ំង្មិ្ន្រជាទឹ្ក្ស 
 មាន្ោវ រកដលែិទ្ដោយមាន្គន្លឹះខាា ស់ពីក្សាុង្ 
 មាន្ជញ្ចា ំង្កដលោែពណ៌ស្សាល  ៗ
 មាន្ពន្លឺរោែ់រោន់្ 
 ដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការ ឬ មាន្ាក្ស តភ្នា ែ់ដៅក្សកន្លង្ដធវើការ 
 មាន្សាែូ៊ និ្ង្ ទឹ្ក្សរគែ់រោន់្ 
 សំអាតយាាង្តិច១ដង្ក្សាុង្១នថា និ្ង្ 
 មាន្រែព័ន្ធផ្សលូវទឹ្ក្សយាាង្សម្ស្សែ ។ 

៨.៣.៣  បងាៃ់អនាម្័យ រំាប់កម្មករៃិសោរិត្ ត ី

ស រោសណ្តមួ្យកដលមាន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតស្រសតីយាាង្តិច១០០នាក់្ស រតូវកតមាន្ែង្គន់្អង្គុយផ្ទា ល់មួ្យ សំរាែ់
ដរៀង្រាល់ស្រសតី៥០នាក់្ស ។ 

៨.៤  េឹកនឹក 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ទឹ្ក្សផឹ្សក្សមាន្សុវតតិភ្នពដអាយោន្រគែ់រោន់្ដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត កដលដធវើការដៅក្សាុង្
ស រោស ។ 

៨.៤.១  លក័ខម័ែឌ តប្ម្ូវ រំាប់េឹកនឹកសាា តណេលមាៃ វុតតិភាព 

ទឹ្ក្សផឹ្សក្សរតូវកតោក់្សដៅក្សាុង្ធុង្សាអ តកដលមាន្គំរែែិទ្ជិត និ្ង្ មាន្ចំពួយែង្ាូរទឹ្ក្សមួ្យពីខាង្ដរកាម្ ។ និ្ដយាជក្ស
រតូវកតផ្សតល់កពង្ កដលមាន្អនាម័្យសំរាែ់ផឹ្សក្សទឹ្ក្ស ។ 

៨.៤.២    កណៃាងោក់េឹក 

ធុង្ទឹ្ក្សរតូវកតដៅជិតក្សកន្លង្ដធវើការរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ។ 

៨.៤.៣     សប្គឿងប្ វឹង 

ោម ន្ន្ណ្តមាា ក់្សអាចនំាយក្សដរគឿង្ស្សវងឹ្ដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការ ឬ ផ្សតល់ដរគឿង្ស្សវងឹ្ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតក្សាុង្ដមាាង្
ដធវើការោន្ដទ្ ។ 

រែកាស០៥៤/០០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១៤៣/០៩(២) ៧២/១០(៤) និ្ង្ 
៨៦/១១(៣) 
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ឯកសារអោង 
៨.៥                      កណៃាងអងាុយ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ដៅអីកដលសម្រម្យដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការនី្មួ្យៗសំរាែ់ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដរែើរោស់។ 

៨.៥.១  ច្បំៃួៃសៅអីសៅណកបរកណៃាងស្វើការ 

ដោះជាការងារមិ្ន្អាចដធវើដោយអង្គុយោន្ក៏្សដោយ និ្ដយាជក្សរតូវកតមាន្ដៅអីដៅជិតក្សកន្លង្ដធវើការសំរាែ់ក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតដរែើរោស់ដៅដពលកដលពួក្សដគរតូវការ ។ 

៨.៥.២        បេបញ្ញា ននៃកែងុ 

វធិ្លន្ោំង្ឡាយសតីពីការដរែើដៅអីអាចសរដសរែញ្ាូ លដៅក្សាុង្ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ោន្ ។ 

៨.៦   សំលង 

កំ្សរតិសំដលង្អតិែរមាដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការមាន្កំ្សណត់ដៅក្សាុង្អនុ្រកិ្សត ៤២/០០ ដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ ៖ 

កំ្សរតិសំដលង្ ( dB (A) ) រយៈដពលអតិែរមា (ដមាាង្) 
៧៥ ៣២ 
៨០ ១៦ 
៨៥ ៨ 
៩០ ៤ 
៩៥ ២ 
១០០ ១ 
១០៥ ០.៥ 

១១០ ០.២៥ 

១១៥ ០.១២៥ 

ដយាង្ដៅាម្អនុ្រកឹ្សតយដលខ្ ៤២/០០ និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់នូ្វការការោរសំដលង្ខាល ំង្ ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត
កដលដធវើការ ដៅក្សាុង្កំ្សរតិសំដលង្ដលើសពី ៨០ dB (A) ។ ដោយដយាង្ដៅាម្រែកាស ១៣៨/០៣ កំ្សរតិសំដលង្
គឺ ៨៥ dB(A) ។ 

 

រែកាស០៥៣/០០ 

អនុ្រកឹ្សតយ ៤២/០០ 
រែកាស១៣៨/០៣ 
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ឯកសារអោង 
៨.៧                     មយលអ់ាកា  កំសៅ ៃិង ការស្វើសអាយមាៃមយលស់ច្បញច្បូល 

 

៨.៧.១  មយលអ់ាកា  

អនុ្រកិ្សត ៤២/០០ កចង្អំពីកំ្សរតិជាតិគីមី្អតិែរមាដៅក្សាុង្លំ អាកាស។      

៨.៧.២  កំសៅ ៃិង ការស្វើសអាយមាៃមយលស់ច្បញច្បូល 

និ្ដយាជក្សរតូវកតធ្លនាាសីតុណា ភ្នពដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការគឺសម្ស្សែសំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត។  
ដៅដរាង្ចរក្ស ឬ ដរាង្ជាង្រតូវមាន្លំ អាកាសយាាង្តិច ១០ម្៣ សំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរគែ់ោា ។ និ្ដយាជក្សរតូវ
កតមាន្ កទ្ម្ាូកម្ាត (ឧែក្សរណ៍វាស់សីតុណា ភ្នព) ដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការដដើម្បីាម្ោន្សីតុណា ភ្នព ។ 

៨.៧.៣  ការស្វើការកែងុតំបៃ់ណេលមយលស់ច្បញច្បូលមាៃកំរតិ       

ក្សាុង្ក្សរណីក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវកតដធវើការដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្កដលខ្យល់ដចញចូលមានកំ្សរតិ (ដូចជាក្សាុង្រងូ្ភាំ ដរកាម្ដី ឬ 
ក្សាុង្ែំពុង្សីុឡាំង្ធំ) និ្ដយាជក្សរតូវកតធ្លនាា ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចទ្ទួ្លោន្ខ្យល់ែរសុិទ្ធយាាង្តិច ៣០ម្៣ 
ចំដោះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាា ក់្សៗ ក្សាុង្១ដមាាង្។ 

៨.៨  ពៃា ឺ

និ្ដយាជក្សរតូវកតធ្លនាា មាន្ពន្លឺធម្មជាតិ ឬ ពន្លឺសិែបនិ្ម្មិត រគែ់រោន់្ដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការ ដដើម្បដីអាយក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតអាចដម្ើលដ ើញចាស់ ដោយោម ន្ការលំោក្សចំដោះកភាក្សរែស់ពួក្សដគ ។ រែកាស ៤៨៤/០៣ កំ្សណត់ពី
កំ្សរតិពន្លឺ (គិតជាលុច (Lux)) សំរាែ់រែដភទ្ដផ្សេង្ៗោា នន្ក្សកន្លង្ដធវើការ ។ 

៨.៩                      ការសលើកោក់េងៃៃ់សោយកំលាងំពលកម្ម 

និ្ដយាជក្សរតូវដចៀសវាង្កំុ្សដអាយមាន្ការដលើក្សោក់្សដោយកំ្សោំង្ពលក្សម្មកដលអាចែណ្តត លដអាយមាន្ដរោះាា
ក់្សដល់សុខ្ភ្នពក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ពិដសសដែើសិន្ជាការងារដនាះអាចែង្កដរោះាា ក់្សដល់ឆ្អឹង្ខ្ាង្រែស់ពួក្សដគ ។ 

 

៨.៩.១  ្ តមីាៃននៃសពាះ 

ស្រសតីមាន្នផ្សាដោះ ស្រសតីកដលដទ្ើែកតសំរាលកូ្សន្រចួ រលូតកូ្សន្ ឬ រលូំតកូ្សន្រចួ ក្សាុង្រយៈដពល២កខ្ដំែូង្មិ្ន្រតូវដលើក្ស
ោក់្សទំ្ង្ន់្ដលើសពី ៥ គ.រក្ស ដទ្ ។ 

អនុ្រកឹ្សតយ ៤២/០០ 
រែកាស ១២៥/០១ និ្ង្១៤៧/០២ 

រែកាស ១២៥/០១ និ្ង្ ១៤៧/០២ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៨៦/១១(១០) 
 

រែកាស១៣៩/០៣ 

រែកាស៤៨៤/០៣ 
P
R
A
M
S
 
8
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/
9
9 
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8
0
/
9
9 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៣០ 
រែកាស ១៣៩/០៣ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៨៦/១១(៤) 
 

អនុ្រកឹ្សតយ ៤២ / 00 
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ឯកសារអោង 
៨.៩.២  េំងៃ់អតិបរមា 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចដលើក្សោក់្សទំ្ង្ន់្ធាន់្អតិែរមាដូចមាន្ដរៀែរាែ់ក្សាុង្ារាង្ដរកាម្ដន្ះ ។ 

 រែុស ស្រសតី 

 ១៥ឆ្នា ំ ១៨ឆ្នា ំ ១៥ឆ្នា ំ ១៨ឆ្នា ំ 

ដលើក្សោក់្សទំ្ង្ន់្ផ្ទា ល់ ១២ គ.រក្ស ៥០គ.រក្ស ៦ គ.រក្ស ២៥ គ.រក្ស 

រដទ្ះរុញក្សង់្មួ្យ ៣២ គ.រក្ស ៨០គ.រក្ស ហាម្ ៤០ គ.រក្ស 

រដទ្ះរុញក្សង់្ែី ឬ ែួន្ ៤៨ គ.រក្ស ១២០គ.រក្ស ២៤ គ.រក្ស ៦០ គ.រក្ស 

 
៨.១០  ឧទាហ្រែ៍អំពីវិធាៃការជាក់លាក់ពាក់ព័ៃធសៅៃឹង មុភាព ៃិង  វុតតិភាព 

ដដើម្បីដធវើដអាយសុខ្ភ្នព និ្ង្ សុវតតិភ្នព មាន្ភ្នពកាន់្កតលអរែដសើរដ ើង្ និ្ង្ ដដើម្បីការោរដរោះាា ក់្សការងារ 
និ្ដយាជក្សគួរកតចាត់វធិ្លន្ការជាក់្សោក់្សដូចជាៈ 

លំ អាកាស 

 ដំដ ើង្ និ្ង្ កថរក្សារែព័ន្ធខ្យល់ដចញចូលនិ្ង្ែន្ែយកំ្សដៅ 
 វាស់សាង់សីតុណា ភ្នពជារែចំា 
 ដធវើការកាត់ែន្ែយធូលី 

អាហារោា ន្ 

 រក្សាែរមិាណទ្ទួ្លោន្អាហាររមួ្ោំង្កំ្សរាលឥដា ចន្រងាក ន្ ក្សកន្លង្ែំដរ ើការ និ្ង្ ជំុវញិឳយ ោន្សាអ ត និ្ង្ 
មាន្អនាម័្យ  

 ធ្លនាា អាហាររតូវោន្ដរៀែចំ និ្ង្ ចំអិន្រតឹម្រតូវ 
 ធ្លនាា អាហារមាន្គុណភ្នព និ្ង្ តនម្លសម្រម្យ 
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ឯកសារអោង 
សារធ្លតុគីមី្ 

 សតុែសារធ្លតុគីមី្ដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ែិទ្ជិតដោយក ក្សពីក្សកន្លង្ដធវើការ 
 ធុង្ោក់្សសារធ្លតុគីមី្រតូវមាន្ែិទ្ផ្ទល ក្សសញ្ចា ដអាយោន្ចាស់ជាភ្នសាកខ្មរ  (និ្ង្ភ្នសាដនទ្ដទ្ៀត
កដលោក់្សព័ន្ធ) 

 ដំដ ើង្ឧែក្សរណ៍ដធវើដអាយមាន្ខ្យល់អាកាសដចញចូលក្សាុង្ដរាង្ចរក្សដៅក្សកន្លង្កដលមាន្ដរែើសារធ្លតុ
គីមី្ 

 កចក្សក្សកន្លង្កដលដរែើសារធ្លតុគីមី្ដៅក្សាុង្ដរាង្ចរក្សឳយោច់ដោយក ក្សពីក្សកន្លង្ដធវើការ 
  វឹក្ស វឺន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតពីរដែៀែដធវើការជាមួ្យសារធ្លតុគីមី្ 
 ផ្សតល់ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតនូ្វសំដលៀក្សែំោក់្សការោរ ( ដូចជាដស្សាម្អនាម័្យ ) និ្ង្ ឧែក្សរណ៍( 
ដូចជាកវ ាន្ា ឬ មាាស់ោក់្សមុ្ខ្ ) 

ការ វឹក្ស វឺន្ 

  វឹក្ស វឺន្ពីការដគចភ្នពអាសន្ាដអាយោន្ដទ្ៀង្ោត់ 

រចក្សោវ រដចញដពលមាន្អាសន្ា 

 ដំដ ើង្ និ្ង្ ោក់្សសញ្ចា រចក្សដចញ 
 រក្សារចក្សោវ រដនាះដអាយងាយស្សួលក្សាុង្ការដរែើរោស់ និ្ង្ មិ្ន្ចាក់្សដសារ 

ែំពង់្ពន្លត់អគគិភ័យ 

 ដំដ ើង្ែំពង់្ពន្លត់អគគីភ័យដអាយោន្រគែ់រោន់្ និ្ង្ ធ្លនាដអាយោន្ាែំពង់្ោំង្ដនាះ ងាយ
ស្សួលនឹ្ង្យក្សដរែើរោស់ 

 សាក្សលបង្ែំពង់្ពន្លត់អគគីភ័យជាដទ្ៀង្ោត់។ 

សដន្រងាគ ះែឋម្ 

 ផ្សតល់ដអាយមាន្រែអែ់ោក់្សាា ំពាោលែឋម្ដអាយរគែ់រោន់្ និ្ង្ ដធវើដអាយរោក្សដា ក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតមាន្ភ្នពងាយស្សួលក្សាុង្ការយក្សម្ក្សដរែើរោស់ ។ 

 ពិនិ្តយដម្ើលរែស់រែរដៅក្សាុង្រែអែ់ោក់្សាា ំពាោលែឋម្ដអាយោន្ដទ្ៀង្ោត់ ។ 
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              ឯកសារអោង 
មាា សីុន្ 

 ដំដ ើង្មាា សីុន្ដៅមាន្សុវតតិភ្នព និ្ង្ កថោំដអាយោន្លអ 
 ោក់្សដអាយមាន្រោំង្ការោរម្ាុលសំរាែ់មាា សីុន្ដដរ 
 ដំដ ើង្ និ្ង្ កថោំរែព័ន្ធ និ្ង្ កខ្េអគគីសនី្ដអាយមាន្សុវតតិភ្នព 
 ែិទ្ផ្ទល ក្សសញ្ចា សុវតតិភ្នពដៅពីដលើរែអែ់ែិទ្/ដែើក្សអគគិសនី្។ 

សំដលង្ 

 វាស់សាង់្កំ្សរតិសំដលង្ 
 ផ្សតល់រែោែ់ការងារសំដលង្ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត កដលដធវើការដៅក្សកន្លង្ដធវើការកដលមាន្ សំដលង្ខាល ំង្ 

អនាម័្យ  

 ជួសជុលែង្គន់្អនាម័្យ និ្ង្ ោវ រែង្គន់្អនាម័្យកដលខូ្ច 
 ោក់្សផ្ទល ក្សសញ្ចា សំរាែ់ែុរសនិ្ង្ស្រសតីដៅោវ រែង្គន់្អនាម័្យ 
 ផ្សតល់រែោែ់រែោសំរាែ់ោង្សំអាតដៅជិតែង្គន់្អនាម័្យ 

ផ្សលូ រដដើរ 

 ោក់្សផ្ទល ក្សសញ្ចា ផ្សលូវដដើរដអាយចាស់ និ្ង្ រក្សាផ្សលូវដដើរោំង្ដនាះកំុ្សដអាយមាន្វតែុ និ្ង្ សំោម្ដៅដទ្ើសកទ្ង្ ។ 
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កផ្សាក្សទី្៩ សប្ោះថ្នែ ក់ការងារ ៃិង រំងឺវិជាា រីវៈ 

  ឯកសារអោង 
៩.១                សតើអវីជាសប្ោះថ្នែ ក់ការងារ? 

ដរោះាា ក់្ស ឬ ជំងឺ្កដលចាត់ទុ្ក្សាោក់្សទ្ង្នឹ្ង្ការងារ គឺជាដរោះាា ក់្សឬ ជំងឺ្កដលដក្សើតដ ើង្ចំដោះក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតៈ                    

 ដោយសារដធវើការ 
 ក្សាុង្ដមាាង្ដធវើការ ឬ 
 ដពលពួក្សដគកំ្សពុង្ដធវើដំដណើ រដោយរតង់្ពីផ្សាះដៅដធវើការ  ឬ  ពីក្សកន្លង្ដធវើការដៅផ្សាះ 

ដរោះាា ក់្សអាចចាត់ទុ្ក្សាោក់្សទ្ង្នឹ្ង្ការងារ ដោះែីវាជាកំ្ស ុសរែស់អាក្សណ្តក៏្សដោយ ។ 
ជំងឺ្វជិាា ជីវៈក៏្សចាត់ទុ្ក្សា ជាដរោះាា ក់្សការងារកដរ ។ 

៩.២                  ការេេួលមុ ប្តូវរប ៃ់ិសោរកកែងុការេប់សាា ត់ម្ិៃឳ្យមាៃសប្ោះថ្នែ ក់ការងារ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតទ្ទួ្លខុ្សរតូវឬចាត់ដអាយអាក្សមាន្អាក្សទ្ទួ្លខុ្សរតូវ ក្សាុង្ការការោរមិ្ន្ដអាយមាន្ដរោះ
ាា ក់្សការងារដក្សើតដ ើង្។ 

៩.៣                  ភារកិច្បេរប ៃ់ិសោរកបនាៃ ប់ពីសប្ោះថ្នែ ក់ការងារសកើតស ើង 

ដពលកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាន្ដរោះាា ក់្សនិ្ដយាជក្សរតូវកតៈ     

 ផ្សតល់ការសដន្រងាគ ះែឋម្ 
 រក្សាទិ្ដាភ្នពនន្ក្សកន្លង្ដក្សើតដ តុ 
 ផ្សតល់ឯក្សសារោក់្សព័ន្ធដៅគណៈក្សម្មការអដង្កតដរោះាា ក់្សការងារ 
 អនុ្ញ្ចា តដអាយសាក្សេីរាយការណ៍ជូន្ដៅគណៈក្សម្មការអដង្កតដរោះាា ក់្សការងារ 
 ដចញនថលចំណ្តយសំរាែ់ការងារស្សាវរជាវពីដរោះាា ក់្សដនាះ និ្ង្ សំរាែ់ការវភិ្នគែដចាក្សដទ្ស 
ដ ើយនិ្ង្ 

 ចាត់វធិ្លន្ការការោរដរោះាា ក់្សរែហាក់្សរែក លោា ដន្ះ 
មិ្ន្ដអាយដក្សើតដ ើង្សារជាថមីម្តង្ដទ្ៀតនាដពលអនាគត។ 
 
 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៤៨ និ្ង្ 
២៥៧ 
រែកាស ២៤៣/០២  
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១០១/០៨ 
(១ និ្ង្ ២) និ្ង្ ១០០/០៩(១) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២២៩-២៣០ 
និ្ង្ ២៥០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៩៦/១០(៩) 
 

រែកាស២៤៣/០២ 
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  ឯកសារអោង 
៩.៤   ការរូៃេំែឹងអំពីសប្ោះថ្នែ ក់ការងារ 

និ្ដយាជក្ស រតូវកតជូន្ដំណឹង្ដៅរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារជាោយលក្សខណ៍អក្សេរ ពីដរោះាា ក់្សការងារមិ្ន្
ដអាយដលើសពី ៤៨ដមាាង្ ែនាា ែ់ពីដរោះាា ក់្សដក្សើតដ ើង្ ។ 

៩.៥  ការបោះបោូវ ងច្បំសពាះសប្ោះថ្នែ ក់ការងារ 

និ្ដយាជក្ស រតូវដចញនថលចំណ្តយដលើការពាោល និ្ង្ ការកថោំសុខ្ភ្នពរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលទ្ទួ្លដរោះ
ាា ក់្សការងារ។  

និ្ដយាជក្សរតូវែាះែាូវសង្ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលោត់ែង់្សម្តែភ្នពការងារមួ្យរយៈ ឬ ជាអចិនន្រន្តយ៍ ឬ សាល ែ់
ដោយសារដរោះាា ក់្សការងារ។  

ចំដោះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតណ្តកដលដធវើដអាយមាន្ដរោះាា ក់្សដោយដចតនា ពំុមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លោន្ការែាះែាូវ ។ 

៩.៥.១  ការច្បំណយសលើការពាាល 

និ្ដយាជក្ស រតូវដចញនថលចំដោះនថលចំណ្តយដលើការពាោលសំខាន់្  ៗ រែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលទ្ទួ្លរង្ដរោះ
ាា ក់្សការងាររមួ្ោំង្នថលឳសថ នថលពាោល និ្ង្ ការចំណ្តយដលើម្ន្ាីរដពទ្យ ការដធវើ       អវៈយវៈ សិែបនិ្ម្មិត និ្ង្ 
ការផ្សតល់ជំនួ្យសំរាែ់ វឹក្ស វឺន្វជិាា ជីវៈដ ើង្វញិ ។ 

៩.៥.២  ការាត់បង់ ម្តែភាពការងារម្ួយរយៈ  

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលោត់ែង់្សម្តែភ្នពការងារមួ្យរយៈដោយសារដរោះាា ក់្សការងារមាន្សិទ្ធិៈ                                                  

 ទ្ទួ្លរោក់្សឈ្ាួលធម្មាសំរាែ់នថាកដលមិ្ន្ោន្ដធវើការ ( កាលណ្ត ការោត់ែង់្សម្តែភ្នពដនាះមាន្
រយៈ ដពលយាាង្យូរែំផុ្សតរតឹម្ ៤នថា ឬ តិចជាង្  ) និ្ង្ 

 ទ្ទួ្លរោក់្សឧែតែម្ភ ( ដសមើនឹ្ង្រោក់្សឈ្ាួលរែចំានថា ) ពីនថាទី្៥ រ ូតដល់ដពលកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត
លិខិ្តែញ្ចា ក់្សាអាចដធវើការដ ើង្វញិ កដលដចញដោយបា្គូដពទ្យជាផ្សលូវការ កដលទ្ទួ្លសាគ ល់
ដោយរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ ( ដែើកាលណ្ត ការោត់ែង់្សម្តែភ្នព 
មាន្រយៈដពល៥នថានន្នថាដធវើការ ឬ ដរចើន្ជាង្ដន្ះ ) ។ 

រោក់្សឈ្ាួលរែចំានថា រតូវគិតដោយកផ្សអក្សដលើមូ្លោា ន្នន្រោក់្សឈ្ាួលរែចំានថាជាម្ធយម្រែស់ក្សម្មក្សរ និ្ដយាជិតក្សាុង្
កខ្មុ្ន្ដពលទ្ទួ្លរង្រែួស ( រមួ្ោំង្រោក់្សែកន្ែម្ដមាាង្ និ្ង្ រោក់្សរងាវ ន់្ដផ្សេង្ ដៗទ្ៀត ) 

វធិ្លន្ខាង្ដលើ ក៏្សអាចអនុ្វតតចំដោះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលោត់ែង់្សម្តែភ្នពការងារជាអចិនន្រន្តយ៍ផ្សង្កដរ ែាុកន្តកត
ចំដោះអាក្សកដលអសម្តែភ្នពមាន្អរាតិចតួចជាង្ ២០% ។ 

រែកាស២៤៣/០២ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៥២-២៥៥ 
រែកាស ២៤៣/០២ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៩៦/១០(១០) និ្ង្ ៣១/១២(១៣) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៥៤ 
រែកាស ២៤៣/០២ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២៣/០៧(២) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៥៤ 
រែកាស ២៤៣/០២ រែការ ៨ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៣១/១២(១៣) 
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  ឯកសារអោង 
៩.៥.៣   ការាត់បង់ ម្តែភាពការងារជាអច្បិន្ៃតយ ៍

កាលណ្តដរោះាា ក់្សការងារែណ្តត លដអាយោត់ែង់្សម្តែភ្នពការងារជាអចិនន្រន្តយ៍ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត រតូវកតមាន្
ដវជាែណឌិ តវាយតនម្លដលើភ្នគរយនន្អសម្តែភ្នពរែស់ដគ ។ រែសិន្ដែើអសម្តែភ្នពរតូវោន្កំ្សរតិា ២០% ឬ 
ដរចើន្ជាង្ដន្ះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាន្សិទ្ធទ្ទួ្លោន្រោក់្សែំណ្តច់ឆ្នា ំ ជាសំណង្ជំងឺ្ចិតត ។ សំណង្ជំងឺ្ចិតតរតូវ
ោន្គិតដូចខាង្ដរកាម្ៈ 

អរាោត់ែង់្សម្តែភ្នព ៥០% 

 ១ / ២ x  [ ( រោក់្សឈ្ាួលជាក់្សកសតង្រែចំាឆ្នា ំ )  x  ( %អសម្តែភ្នព ) ] 

អរាោត់ែង់្សម្តែភ្នពដលើសពី ៥០% 

  ( រោក់្សឈ្ាួលរក្សោន្ជាក់្សកសតង្រែចំាឆ្នា ំ )  x  [ ( ២៥% ) + ( ១.៥ x ( %អសម្ែភ្នព  - ៥០% ) ) ] 

កាលណ្តដរោះាា ក់្សែណ្តត លដអាយោត់ែង់្សម្តែភ្នពកដលតរម្ូវដអាយមាន្ការកថោំជារែចំាពីជន្ដនទ្ 
ការែាះែាូវរតូវែកន្ែម្ ៤០% ដទ្ៀត ។ 

ឧោ រណ៍ៈ  សំណង់្ចំដោះការរង្រែួសក្សាុង្ការងារ 

សុខ្ ទ្ទួ្លរង្រែួសដោយសារមាា សីុន្កាត់ដៅដរាង្ចរក្សកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សកដលោត់ដធវើការ ។ ជា
លទ្ធផ្សលវាដធវើដអាយកភាក្សមាខ ង្រែស់ោត់ដម្ើលកលង្ដ ើញ។ ដវជាែណឌិ តែញ្ចា ក់្សា ោត់ពិការកភាក្សជាអចិនន្រន្តយ៍ 
៣០% ។ 

ោត់ោន្ទ្ទួ្លរោក់្សឈ្ាួលអែបែរមា ៨០ ដុោល រក្សាុង្ ១កខ្។ ែាុកន្តោត់ដធវើការែកន្ែម្ដមាាង្យាាង្ដរចើន្ និ្ង្ 
កតង្កតដៅដធវើការយាាង្ដទ្ៀង្ោត់ ដោយរមួ្ោំង្រោក់្សរងាវ ន់្ និ្ង្ ដមាាង្ែកន្ែម្ោត់ោន្ទ្ទួ្លសរែុ 
១៣៥៣.៦០ដុោល រក្សាុង្រយៈដពល ១២កខ្ មុ្ន្ោត់ទ្ទួ្លរង្រែួស ។ 

សុខ្ មាន្សិទ្ធទ្ទួ្លោន្សំណង់្ដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ៖ 

១ / ២ X [ ( រោក់្សកដលរក្សោន្ជាក់្សកសតង្រែចំាឆ្នា ំ ១៣៥៣.៦០ដុោល រ ) X ( %ោត់ែង់្សម្តែភ្នពការងារ ៣០% ) 
]   

= ២០៣.០៤ ដុោល រ ក្សាុ ង្១ឆ្នា ំ 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៥៣ 
រែកាស ២៤៣/០២ រែការ ៩ 
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  ឯកសារអោង 
៩.៥.៤  សប្ោះថ្នែ ក់ការងារបណត លសអាយសាា ប់ 

រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាា ក់្សសាល ែ់ដោយសារដរោះាា ក់្សការងារ និ្ដយាជក្សរតូវដចញនថលចំណ្តយដលើពិ
្ីែុណយសព និ្ង្ រោក់្សឧែតែម្រែចំាឆ្នា ំ ( រោក់្សែំណ្តច់រែចំាឆ្នា ំ ) ដៅរគួសាររែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលសាល ែ់
ដនាះ។ ចំនួ្ន្ទឹ្ក្សរោក់្សកដលែង់្សំរាែ់ពិធីែុណយសពរតូវកតយាាង្ដហាចណ្តស់ដសមើនឹ្ង្ ៩០ដង្ នន្ចំនួ្ន្រោក់្ស
ឈ្ាួលរែចំានថាជាម្ធយម្ ឬ ដសមើនឹ្ង្រោក់្សឈ្ាួលរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដនាះចំនួ្ន្ែីកខ្។ ចំនួ្ន្រោក់្សែំណ្តច់
រែចំាឆ្នា ំ គឺកផ្សអក្សដលើភ្នគរយនន្រោក់្សឈ្ាួលដោលរែចំាឆ្នា ំរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដនាះ ។ 

សមាជិក្សរគួសាររតូវកតទ្ទួ្លោន្សំណង់្ជំងឺ្ចិតតដូចកំ្សណត់ដៅក្សាុង្ារាង្ខាង្ដរកាម្ដន្ះ៖ 

សមាជិក្សដៅក្សាុង្ែន្ាុក្ស ផ្សលរែដយាជន៍្ជាភ្នគរយៈ សរែុ 
ែតី/ រែពន្ធ ៣០% ៣០% 
កូ្សន្ទី្១ ១៥% ៤៥% 
កូ្សន្ទី្២ ១៥% ៦០% 
កូ្សន្ទី្៣ ែន្តែនាា ែ់ ១០%  ៧០%-៨៥%** 

             **រោក់្សែំណ្តច់រែចំាឆ្នា ំសរែុមិ្ន្អាចដលើសពី ៨៥% នន្រោក់្សឈ្ាួលឆ្នា ំោន្ដទ្ ។ 
ចំដោះកុ្សមារ រោក់្សែំណ្តច់រែចំាឆ្នា ំដន្ះ ជាទូ្ដៅអនុ្វតតោន្កតដពលដគមាន្អាយុ ១៦ឆ្នា ំ ឬ ដក្សមង្ជាង្ ាឹក្ស 
ដ ើយមិ្ន្ោន់្ដរៀែការ១ ។ 

៩.៥.៥  ច្បំៃួៃប្ាក់បំណច្ប់ប្បចាឆំ្នែ  ំរំាប់ការសាា ប់ ៃិងាត់បង់ ម្តែភាពជាអច្បិន្ៃតយ ៍

ក្សាុង្ក្សរណីសាល ែ់ ឬ ោត់ែង់្សម្តែភ្នពជាអចិនន្រន្តយ៍ ភ្នគីអាចរពម្ដរពៀង្ោា ចំដោះការដែើក្សរោក់្សសរុែោំង្អស់ 
ជំនួ្សដអាយការដែើក្សរោក់្សែំណ្តច់រែចំាឆ្នា ំោន្ ។ 

១មាន្ក្សរណីដលើក្សកលង្ចំដោះកុ្សមារកដលែន្តការ វឹក្សហាត់ការងារ ( រ ូតដល់អាយុ ១៨ឆ្នា ំ ) និ្ង្ែន្តការសិក្សា     
រ ូតដល់អាយុ ២២ឆ្នា ំ)   

ឧោ រណ៍ៈ  រោក់្សរែចំាឆ្នា ំចំដោះក្សរណីសាល ែ់ 
សន្មតា សុខ្ ( ពីឧោ រណ៍ខាង្ដលើ ) ោន្សាល ែ់ដោយសាររែួសរែស់ោត់។ អាក្សដៅដរកាម្ ែន្ាុក្សរែស់ោត់
គឺ រែពន្ធ និ្ង្ កូ្សន្ដៅដក្សមង្  ៗ២នាក់្ស ។ 

ដរៅពីការចំណ្តយដលើែុណយសព រែពន្ធ សុខ្ អាចមាន្សិទ្ធទ្ទួ្លោន្រោក់្សែំណ្តច់រែចំាឆ្នា ំ ដូចខាង្ដរកាម្
ដន្ះ៖ [ ( រោក់្សឈ្ាួលទ្ទួ្លោន្ជាក់្សកសតង្រែចំាឆ្នា ំ ១៣៥៣.៦០ដុោល រ )  x  ( ៣០% + ១៥% +១៥% ) ]  

= ៦០៩.១២ ែុលាា រកនុ ងមួ្យឆ្នន ំ ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៥៣ 
រែកាស២៤៣/០២ រែការ ១១ 

រែកាស២៤៣/០២ 



43 

កផ្សាក្សទី្១០ ការោក់វិៃ័យ ៃិង ការបញ្ឈប់ការងារកម្មករៃិសោរិត 

ឯកសារអោង 
១០.១  វិធាៃការោក់វិៃ័យ ៃិង កំហុ្  

និ្ដយាជក្សមាន្សិទ្ធិោក់្សវន័ិ្យក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ។ ែាុកន្តដៅដពលចាត់វធិ្លន្ការោក់្សវន័ិ្យ និ្ដយាជក្សរតូវកត
អនុ្វតតាម្ចាែ់សតីពីការងារ និ្ង្ ែញ្ាតតិ ក៏្សដូចជា អនុ្សញ្ចា រមួ្ និ្ង្ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្រែស់ស រោសផ្សង្កដរ ។ 

១០.១.១ លក័ខម័ែឌ តំរវូកែងុការបងាា ញពីកំហុ្  

និ្ដយាជក្សកដលចង់្ោក់្សវន័ិ្យ ឬ ែញ្ឈែ់ការងារក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដោយសារកំ្ស ុស រតូវកតែងាា ញពីភសតុាង្នន្
កំ្ស ុសរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដនាះ ។ 

១០.១.២ សពលសវលាកំែត់ រំាប់ការោក់សទា វិៃ័យបសែត ញពីការងារ    

និ្ដយាជក្សអាចែញ្ឈែ់ការងារក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោន្កតចំដោះកំ្ស ុសធាន់្ែាុដណ្តណ ះ រែសិន្ដែើដគដធវើដូដចាះ ក្សាុង្រយៈ
ដពល៧នថានន្កាលែរដិចេទ្ កដលដគោន្ដឹង្ា ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោន្រែរពឹតតកំ្ស ុសធាន់្ដនាះ ។ 

 

១០.១.៣ សពលសវលាកំែត់ រំាប់វិធាៃការោក់វិៃ័យ 

និ្ដយាជក្សអាចោក់្សវន័ិ្យោន្ រែសិន្ដែើដគដធវើដូដចាះក្សាុង្រយៈដពល ១៥នថា នន្កាលែរដិចេទ្កដលដគោន្ដឹង្
ពីកំ្ស ុសរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ។ 

១០.១.៤                ការោក់វិៃ័យប្តូវណត ម្សហ្តុនល    

ការោក់្សវន័ិ្យណ្តមួ្យកដលនិ្ដយាជក្សដធវើដ ើង្ចំដោះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត រតូវសមាមារតដៅនឹ្ង្ទំ្ង្ន់្ដោសកដល
ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដនាះោន្រែបា្េឹតត ។ 

និ្ដយាជក្សអាចែញ្ឈែ់ការងារក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតភ្នល ម្ៗោន្ចំដោះកំ្ស ុសធាន់្ ( សូម្អាន្កផ្សាក្ស១០. ១.៥ ខាង្ដរកាម្ ) 
ែាុកន្ត ចំដោះកំ្ស ុសកដលមិ្ន្ធាន់្ ដគរតូវដធវើការរពមាន្ ដោយសរដសរជាោយលក្សខណ៍អក្សេរដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត
មុ្ន្ដពលែញ្ឈែ់ការងារ ។ 

 ឯកសារអោង 

១០.១.៥                   ឧទាហ្រែ៍អំពីកំហុ្ ្ៃៃ់       

ចាែ់សតីពីការងារកចង្ដូចឧោ រណ៍ខាង្ដរកាម្ដន្ះសតីពីកំ្ស ុសធាន់្ៈ  

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៦ ២៧ 
និ្ង្ ២៨ 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ២៦ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២៦/០៤ 
១៦៩/០៩(១) ១៤៥/១២ និ្ង្ 
១៨៤/១២(១) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៦ 

ចាែ់សតពីីការងារមារា ២៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១៤៤/១០ 
១៩/១២ និ្ង្ ២៩៩/១២ 

 
 

ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២៧/០៣ 
និ្ង្ ១៩៣/១២  

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៨៣(ខ្) 
៣៣០ និ្ង្ ៣៣៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១៨/០៤  
២២/០៤ ១៤៤/១២ និ្ង្ ២០០/១២    
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 ការដរែើរោស់និ្ដយាជក្ស                                                  
 ការកក្សលង្ែន្លំនិ្ដយាជក្ស វដិចេទ្ក្សម្ម ការមិ្ន្ដោរពាម្កិ្សចាសន្ាការងារ ឬ ការផ្សាយអាថ៌កំ្សោំង្
វជិាា ជីវៈ 

 ដលមើសធាន់្ធារចំដោះវធិ្លន្ខាង្វន័ិ្យសន្តិសុខ្ និ្ង្ អនាម័្យ 
 ការគំរាម្ កំដហ្ងដជររែមាថ ឬ វាយដំនិ្ដយាជក្ស ឬ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតឯដទ្ៀត 
 ការញុះញុង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតឯដទ្ៀតដអាយរែរពឹតតកំ្ស ុសធាន់្ 
 ការដឃ្លសនា សក្សម្មភ្នព ឬ ោតុក្សម្មន្ដយាោយក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការ 
 រែរពឹតតអំដពើ ិង្ាក្សាុង្ដពលកូ្សដក្សម្ម 
 ខ្ក្សខាន្មិ្ន្ោន្ចូលដធវើការវញិ ដោយោម ន្មូ្លដ តុរតឹម្រតូវ ក្សាុង្រយៈដពល៤៨ដមាាង្ 
ែនាា ែ់ពីតុោការ ដចញែញ្ចា ដអាយចូលដធវើការ ។ 

ដោយកផ្សអក្សាម្កាលៈដទ្សៈដន្ះ តុោការអាចកំ្សណត់ទ្ដង្វើដផ្សេង្ៗដទ្ៀតរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតាជាកំ្ស ុស
ធាន់្ោន្ ។ កតដោះជាយាាង្ណ្តក៏្សដោយ ការរោន់្កតដធវើកូ្សដក្សម្មដោយមិ្ន្ដោរពាម្និ្តិវធីិចាែ់ មិ្ន្កម្ន្ជា
កំ្ស ុសធាន់្ដនាះដ ើយ ។ 

១០.១.៦                ការទាម្ទារសអាយបញ្ឈប់ការងារកម្មករៃិសោរិត ឬ អែកចាត់ណច្បង 

ជាការពិតអាក្សចាត់កចង្មាា ក់្សកដលោន្មាន្កំ្ស ុស មិ្ន្កម្ន្មាន្ន័្យា និ្ដយាជក្សរតូវកតែញ្ឈែ់ការងារអាក្សចាត់
កចង្ដនាះដទ្។ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចសំុដអាយនិ្ដយាជក្សរែស់ដគែញ្ឈែ់ការងារអាក្សចាត់កចង្ ឬ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត
មាា ក់្សដទ្ៀត កដលមាន្កំ្ស ុស  បាុកន្តសិទ្ធិក្សាុង្ការសំដរចាដតើរតូវែញ្ឈែ់ ឬ មិ្ន្ែញ្ឈែ់ គឺជាសិទ្ធិរែស់និ្ដយាជក្ស។ 
ែាុកន្តក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត អាចោម្ោរការខូ្ចខាតរែសិន្ដែើ និ្ដយាជក្សដនាះរែរពឹតតកំ្ស ុសដៅដលើពួក្សដគ។ 
រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល ោន្ែដិដសធមិ្ន្រពម្តំរូវដអាយនិ្ដយាជក្សែញ្ឈែ់អាក្សរគែ់រគង្ និ្ង្ និ្ដយាជិតដផ្សេង្ៗ
ដទ្ៀតរែស់ខ្លួន្ដចញពីការងារដទ្ ។ 

១០.២               ការពយរូកិច្បេ ៃាការងារ 

កិ្សចាសន្ាការងារអាចរតូវោន្ពយួរដោយមូ្លដ តុមួ្យចំនួ្ន្។ ដៅដពលកដលកិ្សចាសន្ាការងាររតូវោន្ពយួរ
និ្ដយាជក្សមិ្ន្តរម្ូវដអាយផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួល ដ ើយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមិ្ន្តរម្ូវដអាយដធវើការងារដទ្។  

ដៅដពលែញ្ា ែ់ការពយួរដនាះដ ើយ ទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ការងារជាទូ្ដៅរតលែ់ម្ក្សដូចធម្មាវញិ ។ 

  

ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ០៦/១២ 
១២៣/១២(១) និ្ង្ ១៩៧/១២(៦) 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧១ និ្ង្ ៧២ 
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 ឯកសារអោង 

១០.២.១               ម្ូលសហ្តុនៃការពយរួកិច្បេ ៃាការងារ 

កិ្សចាសន្ាការងារអាចរតូវោន្ពយួរោន្កតដោយសារមូ្លដ តុោំង្ឡាយដូចកដលោន្កំ្សណត់ដៅក្សាុង្ 
មារា៧១ នន្ចាែ់សតីពីការងារ ។ មូ្លដ តុសំខាន់្ៗែំផុ្សតោំង្ដន្ះរមួ្មាន្ៈ                   

 ការពយួរដោយោក់្សវន័ិ្យាម្ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ និ្ង្ 
 ែញ្ចា ដសដាកិ្សចាធាន់្ធាររែស់ស រោស ក៏្សែាុកន្តការពយួររតូវពិនិ្តយដៅដរកាម្ការរតួតពិនិ្តយ 
រែស់អធិការការងារ ។ 

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លោន្សំដរចាដែើសិន្ជានិ្ដយាជក្សមិ្ន្ោន្ពយួរកិ្សចាសន្ាការងារ ដោយអនុ្ដោម្ាម្
មារា៧១ នន្ចាែ់សតីពីការងារដទ្ និ្ដយាជក្សរតូវកតែង់្ឈ្ាួលដពញដលញជូន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតាម្កិ្សចាសន្ា
ការងាររែស់ដគ ។ 

១០.២.២  ការពយរួការងារសេើម្បថី្នការោក់វិៃ័យ 

និ្ដយាជក្ស អាចពយួរកិ្សចាសន្ាការងារនិ្ដយាជក្សដៅដពលកដលកំ្សពុង្ស្សាវរជាវពីកំ្ស ុសធាន់្កដលោន្ដចាទ្ ែាុកន្ត
ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដនាះរតូវទ្ទួ្លោន្រោក់្សឈ្ាួលក្សាុង្រយៈដពលនន្ការពយួរកិ្សចាសន្ាការងារដន្ះ ។ 

និ្ដយាជក្សអាចពយួរកិ្សចាសន្ាការងាររែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដោយផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលសំរាែ់មូ្លដ តុវន័ិ្យ 
កតក្សាុង្ល័ក្សខខ័្ណឌ កដលៈ 

 រយៈដពលនន្ការពយួរកិ្សចាសន្ាការងារសមាមារតដៅនឹ្ង្ទំ្ង្ន់្ដោសកដលោន្ដចាទ្ ដ ើយ 
 ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្រែស់និ្ដយាជក្សអនុ្ញ្ចា តដអាយពយួរកិ្សចាសន្ាការងារកែែដនាះ ។ 

 ១០.២.៣ ការពយរួការងារសោយសារបញ្ញា ស េឋកិច្បេ 

និ្ដយាជក្សអាចពយួរកិ្សចាសន្ាការងាររែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោន្ដៅដពលកដលរែឈ្ម្នឹ្ង្ែញ្ចា ដសដាកិ្សចាធាន់្ធារ។                                                                                  

ក្សាុង្ក្សរណីកែែដន្ះ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចរតូវោន្ពយួរការងាររ ូតដល់ ២កខ្ ដរាែណ្តការពយួរការងាររតូវោន្
យល់រពម្ពីរែសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ។ រែសិន្ដែើ រក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារមិ្ន្រតូវោន្ជូន្
ដំណឹង្ដទ្ដនាះ ការពយួរកិ្សចាសន្ាការងារពំុមាន្សុពលភ្នព ដ ើយនិ្ដយាជក្សរតូវោន្តរម្ូវដអាយែង់្រោក់្សឈ្ាួល
ដពញដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ។ 

វាជាការអនុ្វតតន៍្ជាទូ្ដៅក្សាុង្ឧសា ក្សម្មសំដលៀក្សែំោក់្ស វាយន្ភ័ណឌ  និ្ង្ កសបក្សដជើង្ កដលនិ្ដយាជក្សរតូវែង់្
រោក់្សឈ្ាួល ៥០% ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ដៅដពលកដលោម ន្ការងារដអាយដធវើ។ រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល 
មិ្ន្ោន្អនុ្ញ្ចា តដអាយអនុ្វតតកែែដន្ះដទ្រែសិន្ដែើការពយួរកិ្សចាសន្ាការងារដន្ះ មិ្ន្ដធវើដ ើង្ដៅដរកាម្ការ
ពិនិ្តយដម្ើលរែស់រក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២១/០៣ 
៤៦/០៤  និ្ង្ ៦០/០៤ 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៧ និ្ង្ 
៧១(៧)ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២៨/០៤ ១៤៦/១១(១ និ្ង្ ២ និ្ង្ ៣) 
១៨៩/១១(៨) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧១ (១១) 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ០១ /០៤ 
១០ / ០៤  ៤៦ / ០៤ ២៦/១២(៤) 
៤៥/១២(១១) និ្ង្ ៥២/១២(១) 
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  ឯកសារអោង 
១០.៣  ការបញ្ឍប់កិច្បេ ៃាការងារមាៃថិរសវលាកំែត់ 

កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់អាចផុ្សតរលត់ដៅដពលដល់កាលកំ្សណត់ ឬ  ដោយការរោំយ ។  

កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ ជាធម្មាផុ្សតរលត់ដៅដពលែញ្ា ែ់កាលែរដិចេទ្កដលមាន្កំ្សណត់ដៅក្សាុង្
កិ្សចាសន្ា ។ 

មាន្មូ្លដ តុសំខាន់្  ៗ២ ាម្ផ្សលូវចាែ់ចំដោះការរោំយកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ មុ្ន្ដពលកាល
ែរដិចេទ្កំ្សណត់ កិ្សចារពម្ដរពៀង្ និ្ង្ កំ្ស ុសធាន់្ ។ 

ការបញ្ឈបក់ម្មករ នយិោជតិដែលមានភារកចិ្ចសនាការងារមានថរិយេលាកណំត ់

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 ១០.៣.១ ការរលំាយកិច្បេ ៃាការងារតាម្ការប្ពម្សប្ពៀង 

កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ អាចរោំយដោយការរពម្ដរពៀង្។ ការរពម្ដរពៀង្ដន្ះ រតូវកតសរដសរជា
ោយលក្សខណ៍អក្សេរ និ្ង្ មាន្អធិការការងារដធវើជាសាក្សេី។ 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៣ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៣ (១) 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២០០/១២ 

(១ និ្ង្ ២) 
 

គ្មម នជូនែណឹង 

តា
ម្កា

ល
បរ
យិច្
េទប

ញ្ជ
ប ់

ម្ន
កា
ល
បរ
យិច្
េទប

ញ្ជ
ប ់

ជូនែណឹំងមុ្នកាលបរចិ្ឆទ 

ជូនែណឹំងម្និគ្របគ់្គ្មន ់

ជូនែណឹំងគ្របគ់្គ្មន ់

ទោយការព្រម្ទព្រៀង 

ទោយមូ្លទហតណាមួ្យ 

ទោយកំហុសធ្ងន់ 

ការបញ្ឈបយ់ោយនយិោជក 
 

កិ្សចាសន្ាការងារែន្តដោយមាន្ថិរដវោដូចោា  ( ឬ កិ្សចាសន្ាការងារ
មាន្ដពលដវោមិ្ន្កំ្សណត់ រែសិន្ដែើដពលដវោសរែុដលើសពី ២ ឆ្នា ំ ) 
 
រោក់្សែំណ្តច់ ៥% ែង់្រោក់្សជំនួ្សដអាយការជូន្ដំណឹង្ 
 

ចាត់វធិ្លន្ការ
ក្សាុង្រយៈដពល 
៧នថា 

 

កា
រប
ញ្
ឈប
់គ្ស

ម្តា
ម្ច្

ាប
 ់

រោក់្សែំណ្តច់ ៥%  
 

រោក់្សែំណ្តច់៥%គិតដល់ដពលចង់្កិ្សចាសន្ា+មិ្ន្ោច់ជូន្ដំណឹង្ 

រោក់្សឈ្ាូលដពញាម្កិ្សចាសន្ា + រោក់្សែំណ្តច់ ៥% 
រោក់្សែំណ្តច់ ៥% គិតដល់ដពលចែ់កិ្សចាសន្ា 
+ មិ្ន្ោច់ជូន្ដំណឹង្ 



47 

  ឯកសារអោង 
 ១០.៣.២ ការរលំាយកិច្បេ ៃាការងារសោយសារកំហុ្ ្ៃៃ់ 

និ្ដយាជក្សអាចរោំយកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់មុ្ខ្ដល់ដពលកាលែរដិចេទ្កំ្សណត់ រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតរែរពឹតតកំ្ស ុសធាន់្។ 

ោក់្សទ្ង្នឹ្ង្ដសចក្សតីពន្យល់អំពីកំ្ស ុសធាន់្ សូម្ដម្ើលកផ្សាក្សទី្ ១០.១.៥ ខាង្ដលើ។ 

១០.៣.៣ ការរលំាយកិច្បេ ៃាការងារសោយសារករែីប្បធាៃ ក័តិ 

កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ក៏្សអាចរោំយោន្ផ្សង្កដរ  ដោយពំុចំាោច់មាន្ការរពម្ដរពៀង្រែស់ភ្នគី
ោំង្ពីរដៅដពលកដលមាន្ក្សរណីរែធ្លន្ស័ក្សតិដ ើង្ ។                                                                                          

១០.៣.៤ ការរលំាយកិច្បេ ៃាការងារមាៃថិរសវលាកំែត់សោយោម ៃម្ូលសហ្តុប្ បច្បាប់ 

ោំង្និ្ដយាជក និ្ង្ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចរោំយកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ ដោយមូ្លដ តុដផ្សេង្ៗ
ោន្ ។ 

ែាុកន្ត រែសិន្ដែើនិ្ដយាជក្សរោំយកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ដោយោម ន្ដ តុផ្សលស្សែចាែ់ 
និ្ដយាជក្សរតូវផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួលដពញកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវទ្ទួ្លោន្ ដែើសិន្រតូវោន្អនុ្ញ្ចា តដអាយដធវើការ
រ ូតដល់កាលែរដិចេទ្ែញ្ា ែ់ ដូចជាកំ្សណត់ដៅក្សាុង្កិ្សចាសន្ា។ ស្សដដៀង្ោា ដន្ះកដរ ដែើសិន្ជាក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត 
រោំយកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ ដោយោម ន្ដ តុផ្សលរតឹម្រតូវាម្ចាែ់ ខ្លួន្រតូវកតសង្ជំងឺ្ចិតត
ដល់និ្ដយាជក្ស ចំដោះការខូ្ចខាតនានាកដលនិ្ដយាជក្ស ោន្ទ្ទួ្លរង្ដរោះដោយសារកតការរោំយកិ្សចាសន្ា
ការងាររែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដនាះ ។ 

១០.៣.៥ ប្ាក់បំណច្ប់បញ្េប់កិច្បេ ៃាសៅសពលបញ្េប់កិច្បេ ៃាការងារមាៃថិរសវលាកំែត់ 

ដៅដពលកដលកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់រតូវោន្រោំយ ឬ ដល់កាលកំ្សណត់ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាន្
សិទ្ធិទ្ទួ្លរោក់្សែំណ្តច់ែញ្ា ែ់កិ្សចាសន្ា ។ 

រោក់្សែំណ្តច់ែញ្ា ែ់កិ្សចាសន្ារតូវដសមើនឹ្ង្យាាង្តិច ៥% នន្រោក់្សឈ្ាួលសរែុកដលដែើក្សដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត
ក្សាុង្កំ្ស ុង្ដពលនន្កិ្សចាសន្ាមាន្ដថរដវោកំ្សណត់ ។ 

 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៣(២) 
និ្ង្  ៨៣ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៣(៣) 
និ្ង្ (៤) 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៨៤/១១(២) ១៥០/១១(១១) 
១០៦/១២(៥) និ្ង្ ២១២/១២(២) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៣ (៦) 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៨៤/១១(២) ១១៥/១១(១) និ្ង្ 
១៥០/១១(១១) 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៣(២) 
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ឧោ រណ៍ៈ      រោក់្សែំណ្តច់ែញ្ា ែ់កិ្សចាសន្ា 

សុខា 
ោន្ចុះ តែដលខាជាមួ្យដរាង្ចរក្សកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សដលើកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់១ឆ្នា ំ។ 
រោក់្សឈ្ាូលដោលគឺ ៨០ ដុោល រ ែាុកន្តរនាង្ក៏្សោន្ដធវើការងារែកន្ែម្ដមាាង្ផ្សង្កដរ និ្ង្ ោន្ទ្ទួ្លរោក់្សរងាវ ន់្ខ្លះ។ 
ជាសរែុ នាង្ទ្ទួ្លោន្ ១៣៥៣.៦០ ដុោល រ ក្សាុង្មួ្យឆ្នា ំ។ 

ដោយគណនា ៥% នន្រោក់្សឈ្ាូលសុរែ រោែ់ែំណ្តច់ែញ្ា ែ់កិ្សចាសន្ារែស់នាង្អាច ៥% X ១៣៥៣.៦០ 
ដុោល រ = ៦៧.៦៨ ដុោល រ 

 

១០.៣.៦ ការរូៃេំែឹងម្ុៃសពលេលក់ាលបរសិច្បេេនៃកិច្បេ ៃាការងារមាៃថិរសវលាកំែត់ 

កាលណ្តនិ្ដយាជក្សមាន្ែំណង្ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ឈ្ែ់ដធវើការដៅដពលចែ់កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោ
កំ្សណត់និ្ដយាជក្សរតូវកតជូន្ដំណឹង្ដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតជាមុ្ន្ដោយកផ្សអក្សដៅាម្ារាង្ខាង្ដរកាម្ៈ 

រយៈដពលនន្កិ្សចាសន្ា   រយៈដពលជូន្ដំណឹង្ 
៦កខ្ ឬ តិចជាង្ មិ្ន្តរម្ូវដអាយជូន្ដំណឹង្ 

ដលើសពី ៦កខ្ ១០នថា 
ដលើសពី ១ឆ្នា ំ ១៥នថា 

 

រែសិន្ដែើជាោម ន្ការជូន្ដំណឹង្ជាមុ្ន្ កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោកំ្សណត់ នឹ្ង្រតូវោន្ែន្តដោយសវ័យរែវតតិ
សំរាែ់រយៈដពលដូចោា នឹ្ង្កិ្សចាសន្ាការងារដដើម្កដរ។ កិ្សចាសន្ាដន្ះនឹ្ង្កាល យដៅជាកិ្សចាសន្ាការងារ
មាន្ថិរដវោមិ្ន្កំ្សណត់ រែសិន្ដែើរយៈដពលសរុែនន្ការងារដលើសពី ២ឆ្នា ំ។ 

១០.៤  ការបញ្េប់កិច្បេ ៃាការងារមាៃថិរសវលាម្ិៃកំែត់  

កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោមិ្ន្កំ្សណត់ អាចរតូវោន្រោំយដោយនិ្ដយាជក្ស ឬ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត។ 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចរោំយកិ្សចាសន្ាថិរដវោមិ្ន្កំ្សណត់ដោយមាន្មូ្លដ តុណ្តមួ្យក៏្សោន្ ។ 

និ្ដយាជក្ស អាចរោំយកិ្សចាសន្ាមិ្ន្កំ្សណត់ោន្ លុះរាកតមាន្ដ តុផ្សលសម្រម្យកដលោក់្សព័ន្ធ ដៅនឹ្ង្ជំនាញ
អាក្សែបកិ្សរយិារែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ឬ រតូវការ ដផ្សេង្ៗរែស់ស រោស ។ 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៣ ៨៧ 
និ្ង្ ៨៦ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៦/ ៩៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១០/០៣  
១០២/១២(២) ១១៩/១២(១)    
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៤ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១០១/១២(២) 
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                        ការបញ្ចបក់ចិ្ចសនាការងារ មានថរិយេលាម្និកណំត ់ 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

១០.៤.១ ការរូៃេំែឹងអំពីការបញ្េប់កិច្បេ ៃាការងារ 

និ្ដយាជក្ស ឬ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលមាន្ែំណង្រោំយកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោមិ្ន្កំ្សណត់ រតូវជូន្ដំណឹង្
ជាោយលក្សខណ៍អក្សេរ។រយៈដពលនន្ការជូន្ដំណឹង្កផ្សអក្សដៅដលើរយៈដពលនន្ការងារកដលកំ្សណត់ដៅក្សាុង្ារាង្
ខាង្ដរកាម្ដន្ះ៖ 

រយៈដពលនន្ការងារ  រយៈដពលជូន្ដំណឹង្ 
តិចជាង្ ៦កខ្ ៧នថា 
៦កខ្ រ ូតដល់ ២ឆ្នា ំ ១៥នថា 
ដលើសពី ៥ឆ្នា ំ រ ូតដល់៥ឆ្នា ំ ១កខ្ 
ដលើសពី ៥ឆ្នា ំ រ ូតដល់១០ឆ្នា ំ ២កខ្ 
ដលើសពី ១០ឆ្នា ំ ៣កខ្ 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៥ 
P
R
A
M
S
 
8
0
/
9
9 

 
P
R
A
M
S
 
8
0
/
9
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការោកទ់ណឌ កម្មគ្តេូដត 
សមាមាគ្តនងឹកហុំស 

កំហុសធ្ងន ់

មូ្លយហតុននការបញ្ឈប ់

យសែឋកិច្ច 

កំហុសយសេងយទៀត 

ោម ន្រោក់្សែំណ្តច់ដចញ + ោម ន្ជូន្ដំណឹង្ 
 

រោក់្សែំណ្តច់ែដណត ញដចញ + ការជូន្ដំណឹង្ 

រោក់្សែំណ្តច់ែដណត ញដចញ + ជូន្ដំណឹង្ 

 

កា
រប
ញ្ច
បគ្
ស
បច្

ាប
 ់

 

ចាត់វធិ្លន្ការ
ក្សាុង្រយៈដពល 
១៥នថា 

 

ចាត់វធិ្លន្ការ
ក្សាុង្រយៈដពល 
៧នថា 
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កាតពវក្សាុ ង្រយៈដពលជូន្ដំណឹង្ 

ជាទូ្ដៅ និ្ដយាជក្ស និ្ង្ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវកតដធវើការជាមួ្យោា ាម្ធម្មតាក្សាុង្អំ ុង្ដពលជូន្ដំណឹង្ ។ 

ដោះជាយាាង្ណ្តក៏្សដោយ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចឈ្ែ់សំរាក្សដោយមាន្រោក់្សឈ្ាួល ២នថា ក្សាុង្១សោត  ៍ 
ដដើម្បីកសវង្រក្សការងារថមី និ្ង្ អាចឈ្ែ់ដធវើការមុ្ន្ោន្ រែសិន្ដែើដគរក្សោន្ការងារមួ្យដទ្ៀត។ ដែើសិន្ដូដចាះដទ្ 
និ្ដយាជក្សនិ្ង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវដធវើការជាមួ្យោា ដូចធម្មាក្សាុង្រយៈដពលជូន្ដំណឹង្ដនាះ ។                                                    

ការមិ្ន្ោន្ជូន្ដំណឹង្ 

និ្ដយាជក្សកដលមិ្ន្ោន្ជូន្ដំណឹង្ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវដែើក្សរោក់្សឈ្ាួល និ្ង្ អតតរែដយាជន៍្ដផ្សេង្ ដៗៅាម្
ការកដលកម្មករនិ្ដយាជិតអាចទ្ទួ្លោន្ក្សាុង្អំ ុង្ដពលជូន្ដំណឹង្។ មូ្លោា ន្នន្ការគណនាដន្ះ គឺរោក់្ស
ឈ្ាួលរែចំានថាជាម្ធយម្ក្សាុង្រយៈដពល ១២កខ្ ក្សន្លង្ម្ក្ស មិ្ន្កម្ន្ជារោក់្សឈ្ាួលអែបែរមាដទ្ ( សូម្អាន្កផ្សាក្ស 
១០.៤.៣ខាង្ដរកាម្ ) ។ 

វធិ្លន្ពិដសសោក់្សទ្ង្នឹ្ង្តរម្ូវការជូន្ដំណឹង្ 

ក្សាុង្ក្សរណី តរម្វូការជូន្ដំណឹង្ 

   កំ្ស ុសធាន់្   មិ្ន្ោច់ជូន្ដំណឹង្ 

   ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសាក្សលបង្ មិ្ន្ោច់ជូន្ដំណឹង្(ដលើក្សកលង្កតដៅឧសា ក្សម្មសំដលៀក្សែំ
ោក់្សដៅក្សាុង្ភាំដពញកដលតរម្ូវឳយជូន្ដំណឹង្៧នថា) 

   វកិ្សលចរតិ ឬការោត់ែង់្ 

សម្តែភ្នពការងារ អចិនន្រន្តយ៍ 

រតូវជូន្ដំណឹង្ 

    កូ្សន្ជាង្ មិ្ន្ោច់ជូន្ដំណឹង្(ដលើក្សកលង្កតដៅក្សាុង្ឧសា ក្សម្មសំដលៀក្សែំោក់្សដៅក្សាុង្ទី្រក្សុង្ភាំដពញកដលតរម្ូវដអាយជូន្ដំណឹង្១នថា) 

 

ជាទូ្ដៅមិ្ន្តបា្ម្ូវដអាយជូន្ដំណឹង្ចំដោះក្សរណីមាន្កំ្ស ុសធាន់្ ឬ រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដៅក្សាុង្អំ ុង្ 
អេលសាក្សលបង្ដទ្។ ែាុកន្ត និ្ដយាជក្សរតូវកតជូន្ដំណឹង្ជាមុ្ន្ ចំដោះការរោំយកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ដថរដវោ
មិ្ន្កំ្សណត់ ដៅដពលកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាន្ជំងឺ្រុានំរ ា វកិ្សលចរតិ ឬ ោត់ែង់្សម្តែភ្នពជាអចិនន្រន្តយ៍ ។ 

ដៅក្សាុង្វស័ិយឧសា ក្សម្មកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្ស វាយន្ភ័ណឌ  និ្ង្ កសបក្សដជើង្ដៅក្សាុង្ទី្រក្សុង្ភាំដពញក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតសាក្សលបង្មាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លដំណឹង្៧នថាមុ្ន្ ចំកណក្សឯក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកូ្សន្ជាង្ចំនួ្ន្១នថា ។  

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៨ ៧៩ 
និ្ង្៨១ 
 
 
ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៧៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល៤១ /០៤ 
១០៣/១២(១ និ្ង្ ២) ១៨៤/១២(១) 
១៩៣/១២(២) ១៩៩/១២(១) 
 
ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៨២ និ្ង្ 
៨៦ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ០៦/៩៧ 
១១៦/១២(២) និ្ង្ 
២០០/១២(១និ្ង្២) 
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ឯកសារអោង 
១០.៤.២ ប្ាក់បំណច្ប់បណត ញសច្បញសពលបញ្េប់កិច្បេ ៃាការងារមាៃថិរសវលាម្ិៃកំែត់ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់សំណង្ទូ្ោត់នន្ការផ្ទល ស់កិ្សចាសន្ា ដៅដពលកដលមាន្ការែញ្ឈែ់ការងារក្សម្មក្សរនិ្ដយា
ជិត កដលដៅដរកាម្កិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោមិ្ន្កំ្សណត់ដោយមូ្លដ តុដរៅពីកំ្ស ុសធាន់្។  

ចំនួ្ន្សំណង់្ទូ្ោត់នន្ការ ផ្តត ច់កិ្សចាសន្ា គឺអាស្ស័យដលើរយៈដពលកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដធវើការដអាយ 
និអោជកកដលកំ្សណត់ដៅក្សាុង្ារាង្ខាង្ដរកាម្ដន្ះ។ 
មូ្លោា ន្នន្ការគិតគឺរតូវយក្សរោក់្សោន្ជាម្ធយម្ក្សាុង្រយៈដពល១២កខ្ ក្សន្លង្
ម្ក្សមិ្ន្កម្ន្រោក់្សឈ្ាួលអែបែរមាដទ្។ រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា  ក្សណ្តត លយល់ដ ើញា រោក់្សែកន្ែម្ដមាាង្ 
និ្ង្រោក់្សរងាវ ន់្កដល ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតទ្ទួ្លោន្ក្សាុង្រយៈដពល ១២កខ្ មុ្ន្ដពលែញ្ឈែ់ពីការងារ គួរកតរតូវោន្
គិតែញ្ាូ លក្សាុង្ការគិតរោក់្សដន្ះផ្សង្ កដរ ( សូម្អាន្កផ្សាក្ស ១០.៤.៣ ខាង្ដរកាម្ )។ 

រយៈដពលនន្ការងារ  សំណង្ទូ្ោត់នន្ការផ្ទត ច់កិ្សចាសន្ា 

៦កខ្ -១ឆ្នា ំ រោក់្សឈ្ាួល៧នថា និ្ង្ អតែរែដយាជន៍្ដផ្សេង្  ៗ

ដលើសពី ១ឆ្នា ំ 

 
១៥នថាសំរាែ់រយៈដពល១ឆ្នា ំនន្ការងាររ ូតដល់៦កខ្នន្រោក់្សឈ្ាួល និ្ង្ 
អតែរែដយាជន៍្ដផ្សេង្  ៗ (រែភ្នគនន្ ថិរដវោោក្សក្សណ្តត លឆ្នា ំ ឬ ដលើសពី
ដន្ះរតូវគិត ដសមើនឹ្ង្ មួ្យឆ្នា ំដពញ ។ 

និ្ដយាជក្សមិ្ន្រតូវផ្សតល់សំណង្ទូ្ោត់ដលើការផ្ទត ត់កិ្សចាសន្ាការងារដទ្ 
កាលណ្តក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសំុោឈ្ែ់ពីការងារដោយ សម័បា្គចិតត ែាុកន្តនិ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់សំណង្ទូ្ោត់ 
រែសិន្ដែើនិ្ដយាជក្សជំុរញុដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសំុោឈ្ែ់ពីការងារ ។ 

ឧោ រណ៍ៈ  ការោឈ្ែ់ពីការងារដោយែង្ខំ 

អោងច្បា្កមួ្យរនែំអណ្ើ រការអៅកនុងទី្បា្កុងភ្នំអេញអស់រយៈអេល ៣ឆ្នន ំ។ អដ្ឋយមូ្លអហ្តុោជីវកម្ម
មាច ស់អោងច្បា្ករនសំអរច្ចិ្តតបតូរអោងច្បា្កអៅអខតតកំេង់ចាម្ ។ និអោជក រនផ្តល់អោយកម្មករនិអោ ជិត
ទំាងអស់ បនតអ្វើការងាររបស់េួកអគអៅអោងច្បា្កងមី កម្មករនិអោជិតខាះទ្ទួ្លយកការងារ និង ខាះសំអរច្ចិ្តតថា 
េួកអគច្ង់  សាន ក់អៅភ្នំអេញ ។ កម្មករនិអោជិតដែលទ្ទួ្លយកការងារដែលបតូរអៅកំេង់ចាម្ បា្តូវរនជំរញុ
អោយលាឈ្ប់េីការងារ ែូអច្នះេួកអគមានសិទ្ធិទ្ទួ្លរនសំណ្ងទូ្ទាត់ថ្នការផ្តត ច់្កិច្ចសនាការងារអនះ ។ 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៨៩- ៩០ 
និ្ង្១១០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល២៧ /០៣ 
២៧/០៤ ២៩/០៤ ៣៦/១២(៥) 
១០៣/១២(១និ្ង្២) ១៨៤/១២(៥) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៨៩- ៩០ 
និ្ង្១១០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល២៧ /០៣ 
២៧/០៤ ២៩/០៤ និ្ង្ ២១/១០ 
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ឯកសារអោង 
១០.៤.៣  ែំងរំងឺច្បិតតច្បំសពាះការបញ្េប់កិច្បេ ៃាការងារសោយោម ៃម្ូលសហ្តុប្តឹម្ប្តូវ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតផ្សតល់ជំងឺ្ចិតត ( ែកន្ែម្ដលើសំណង្ទូ្ោត់ចំដោះការផ្ទត ច់កិ្សចាសន្ាការងារ ) រែសិន្ដែើពួក្សដគ
រោំយកិ្សចាសន្ាការងារមាន្ថិរដវោមិ្ន្កំ្សណត់ជាមួ្យក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដោយោម ន្ដ តុផ្សលសម្រម្យ ( សូម្
អាន្កផ្សាក្ស១០.៤ ) ។ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត មាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លសំណង្ជំងឺ្ចិតតយាាង្តិចណ្តស់ក៏្សដសមើនឹ្ង្ចំនួ្ន្កដលដគ
ទ្ទួ្លោន្សំណង្ទូ្ោត់ចំដោះការផ្ទត ច់កិ្សចាសន្ាការងារ កដលជារោក់្សែំណ្តច់ែដណត ញដចញដពលែញ្ា ែ់ 
កិ្សចាសន្ាកដរ ។ 

ឧោ រណ៍ៈ  សំណង្ជំងឺ្ចិតត 

សម្បតតិ ោន្ដធវើការដអាយដរាង្ចរក្សកាត់ដដរសំដលៀក្សែំោក់្សអស់រយៈដពល ២៦កខ្  ដៅដពលកដលោត់រតូវោន្  
ែដណត ញដចញដោយោម ន្មូ្លដ តុ។ ដរៅពីសំណង្ទូ្ោត់សំរាែ់ការផ្ទត ច់កិ្សចាសន្ា ( ចំនួ្ន្ ៣០នថា ) 
ោត់អាចោម្ោរចំនួ្ន្ដូចោា ដន្ះម្តង្ដទ្ៀត ដដើម្បីជាការសង្ជំងឺ្ចិតត ។ 

ក្សាុង្រយៈដពល ១២កខ្ ចុង្ដរកាយរោក់្សកខ្ដោលរែស់ សម្បតតិ  គឺ ៨០ដុោល រ ក្សាុង្មួ្យកខ្ កតោត់ដធវើការកថម្ដមាាង្
ជាដរចើន្ ដ ើយកតង្កតម្ក្សដធវើការជារែចំា។ ដែើគិតែញ្ាូ លោំង្រោក់្សរងាវ ន់្នឹ្ង្ រោក់្សែកន្ែម្ដមាាង្ សម្បតតិ រក្សោន្
សរែុោំង្អស់១៣៥៣.៦០ ដុោល រ ក្សាុង្មួ្យឆ្នា ំ ។ 

ោំង្ដសា ុ៊យជម្ាឺចិតតែណ្តត ញដចញ និ្ង្ សំណង្ជម្ាឺចិតតដផ្សេង្ ដៗទ្ៀតកតរតូវោន្គិតដោយកផ្សអក្សាម្រោក់្ស
ឈ្ាួលម្ធយម្រែចំានថារែស់ោត់ ដូចមាន្កចង្ក្សាុង្រែូម្ន្តខាង្ដរកាម្ដន្ះ ៖ 

              ១៣៥៣.៦០ដុោល រ (រោក់្សឈ្ាួលកដលរក្សោន្ក្សាុង្រយៈដពល១២កខ្ចុង្ដរកាយ) 
=   
                ១២(កខ្) x ២៦ ( នថាដធវើការក្សាុ ង្មួ្យកខ្) 

=    ៤.៣៤ ដុោល រ រោក់្សឈ្ាួលម្ធយម្រែចំានថា 

ដូដចាះ ដសា ុ៊យជម្ាឺចិតតែដណត ញដចញរែស់សម្បតតិ គឺ ៣០នថា x ៤.៣៤ ដុោល រ = ១៣០.២ដុោល រ។ 
អហ្ើយគាត់ោច្ទាម្ទារអសាហុ៊្យជម្ៃឺចិ្តតរនចំ្នួន ១៣០.២ ែុលាា រ ។ 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៣៦/១២(៥) ១០៣/១២(១និ្ង្២) 
និ្ង្ ១៩៩/១២(១) 
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១០.៥                វិធាៃពិស   រំាប់ការបញ្ឈប់ពីការងាររមួ្ោែ  

ការែញ្ឈែ់ពីការងាររមួ្ោា ដក្សើតដ ើង្ ដៅដពលនិ្ដយាជក្សែញ្ឈែ់ការងារក្សម្មក្សរន្ដយាជិតដដើម្បីែន្ែយផ្សលិតក្សម្ម
ដរៀែចំស រោសដ ើង្វញិ ឬែដង្កើន្ផ្សលិតក្សម្ម ។                                                  

  ឯកសារអោង 
 ១០.៥.១                   ៃីតិវិ្ី រំាប់ការបញ្ឈប់ការងាររមួ្ោែ  

មុ្ន្ដពលដធវើការែញ្ឈែ់ការងាររមួ្ោា  និ្ដយាជក្សរតូវកតដធវើាម្និ្តីវធីិខាង្ដរកាម្ដន្ះ ៖   

 ជូន្ដំណឹង្ដៅរែតិភូែុគគលិក្ស និ្ង្ តំណ្តង្ស ជីពជាោយលក្សខណ៍អក្សេរ អំពីគំដរាង្ែញ្ឈែ់   
ការងារ ។ 

 ែញ្ឈែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលមាន្សម្បោខាង្វជិាា ជីវៈោែជាង្ដគែំផុ្សតមុ្ន្ ។ 
 ចំដោះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលមាន្លក្សខណៈសម្បតតិដសមើោា  និ្ដយាជក្ស គួរែញ្ឈែ់អាក្ស កដលមាន្
អតីតភ្នពតិចភ្នពជាង្ដគមុ្ន្។ ( អតីតភ្នពរតូវកតតដម្លើង្មួ្យឆ្នា ំ សំរាែ់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតណ្តកដល
មាន្គូរស្សក្សរ និ្ង្ មួ្យឆ្នា ំកថម្ដទ្ៀត ក្សាុង្កូ្សន្មាា ក់្សៗក្សាុង្ែន្ាុក្ស ។ ) 

១០.៥.២  េិធិអាេិភាពកែងុការរួលសអាយស្វើការស ើងវិញ 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលរតូវោន្ែញ្ឈែ់ពីការងាររមួ្ោា ដនាះមាន្អាទិ្ភ្នពក្សាុង្ការជួលដអាយដធវើការដ ើង្វញិ 
សំរាែ់រយៈដពល២ឆ្នា ំ ។ 

១០.៦  វិធាៃពិស   រំាប់ការបញ្ឈប់ពីការងារ កម្មរៃ ហ្រីព ៃិង ប្បតិេូបុគាលកិ 

និ្ដយាជក្សរតូវោន្ហាម្ឃ្លត់មិ្ន្ដអាយពិចារណ្តដលើសហ្ជីព ឬ ការចូលរមួ្ក្សាុង្សក្សម្មភ្នពស ជីពដៅ
ដពលដធវើការសំដរចដលើការដរជើសដរ ើសដអាយចូលដធវើការ ការចាត់កចង្ និ្ង្ ការកែង្កចក្សការងារការតំដ ើង្ាា ក់្សការ
ផ្សតល់រោក់្សឈ្ាួល និ្ង្ ការផ្សតល់អតតរែដយាជន៍្ វធិ្លន្ការោក់្សវស័ិយ  និ្ង្ ការែញ្ឈែ់ការងារ ។ 

 

 ១០.៦.១               ការការពារប្បតិេូបុគាលកិ ៃិង  កម្មរៃ ហ្រីព   

និ្ដយាជក្សរតូវកតអនុ្វតតាម្វធិ្លន្ពិដសស ដៅដពលកដលដគែញ្ឈែ់ការងាររែតិភូែុគគលិក្ស និ្ង្ សក្សម្មជន្
ស ជីព ( កដលរតូវចាត់ទុ្ក្សាជា ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលទ្ទួ្លោន្ការការោរ ) ។ វធិ្លន្ោំង្ឡាយមាន្ដូចខាង្
ដរកាម្ដន្ះ៖ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩៥ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ០២/០៤ 
៣១/០៤ ២១/១០ ៩៦/១០(១) និ្ង្ 
១១១/១០(២និ្ង្៣) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩៥ និ្ង្ ២៨៤ 
រែធ្លន្ ៣១៣/00 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២៦/១២(១) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩៥ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១២ និ្ង្ 
២៧៩ 

ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១១៩/១០(១) ២១២/១២(១) និ្ង្ 
២១៥/១២(១និ្ង្២) 
  
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា  ២៩៣ -
២៩៥     
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
៩៥/០៩(៦) ០០២/១២(១) 
២៦/១២(១) និ្ង្ ១២៥/១២(១) 
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 និ្ដយាជក្សអាចែញ្ឈែ់ការងារក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលរតូវោន្ការោរ 
កតែនាា ែ់ពីទ្ទួ្លការអនុ្ញ្ចា តពីអធិការការការងារ ។ 

 ែាុកន្ត រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលរតូវោន្ការោរ រតូវោន្ដចាទ្ពីែទ្រែរពឹតត ឬកំ្ស ុសធាន់្
និ្ដយាជក្ស អាចពយួរការងារភ្នល ម្ដៅដពលកំ្សពុង្រង់្ចំាការអនុ្ញ្ចា តពីអធិការ ការងារ ។ 

 អធិការការងាររតូវកតសំដរចក្សាុង្រយៈដពល១កខ្ែនាា ែ់ពីទ្ទួ្លសំដណើ សំុែញ្ឈែ់ការងារពីនិ្ដយាជក្ស។ 
រែសិន្ដែើអធិការការងារមិ្ន្ផ្សតល់ការសំដរចក្សាុង្១កខ្ សំដណើ ដន្ះរតូវចាត់ទុ្ក្សារតូវោន្ែដិដសធ។ 

  ឯកសារអោង 
 និ្ដយាជក្ស ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ឬ ស ជីព អាចតវាានឹ្ង្ដសចក្សតីសំដរចរែស់អធិការការងារដៅរក្សសួង្
ទ្ទួ្លវស័ិយការងារក្សាុង្រយៈដពល២កខ្ ែនាា ែ់ពីោន្ជូន្ដំណឹង្ពីដសចក្សតីសំដរចដនាះ។ 

ការបញ្ឈបក់ារងារកម្មករនយិោជតិ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១០.៦.២ ប្បសេេសនេងៗនៃកម្មករៃិសោរិតណេលេេួលាៃការការពារ 

 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលរតូវោន្ការោរមាន្ៈ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៨២ និ្ង្ 
២៩៣ 

រែកាស ៣១៣ / ០០ និ្ង្ ៣០៥ /០១ 

Time limit 1 month 

 

 

 

 

 

 

 

 

មូ្លយហតុននការបញ្ឈបក់ារងារ 

 

កហុំសែនទយទៀត 

យសែឋកចិ្ច 

កហុំសធ្ងន ់
 

បត ឹង
យៅ

រែ
ឋម្ន្រ
នតកា

រងា
រ/តុ

លា
កា
រឧ
ទធរ
ណ៍

 
ការពយួរការងារ 

ភ្នល ម្ៗកដលរតូវោន្ 
អនុ្ញ្ចា ត 

ជូន
ែណំឹ

ងយ
ៅ
អធ្

កា
រកា

រងា
រ 

ោម ន្ចំដលើយ 
 

កា
រែ
ញ្
ឈែ់
កា
រងា
រ

រត
ូវោ
ន្ែ
ដិដ
ស
ធ 

 

កា
រែ
ញ្
ឈែ់
កា
រងា
រ

រត
ូវោ
ន្អ
ន្ញ្ច
ាត

 

 

 

 

យល់រពម្ 

 

មិ្ន្យល់រពម្ 
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i. ដែក្សខជន្ឈ្រដមម ះដោះដឆ្នា តរែតិភូែុគគលិ ក ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៩៣ 

ii. រែតិភូែុគគលិក្ស ( រែតិភូដពញសិទ្ធិ និ្ង្រែតិភូជំនួ្យ) ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៩៣ 

iii. ដែក្សខជន្កដលមិ្ន្ោន្ជាែ់ដឆ្នា តក្សាុង្ការដោះដឆ្នា តរែតិភូែុគគលិក្ស (រយៈដពល ៣កខ្ 
ែនាា ែ់ពីការផ្សាយលទ្ធផ្សលដោះដឆ្នា ត) ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៩៣ 

iv. អតីតរែតិភូែុគគលិក្សដពញសិទ្ធិ និ្ង្ រែតិភូជំនួ្យ (រយៈដពល៣កខ្ែនាា ែ់ពី បញ្ច ប់អណតតិ) 
 ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៩៣ 

v. សមាជិកសាថ បនិកសហ្ជីេ និង អនកដែលចូ្លរមួ្កនុងសហ្ជីេកនុងអំឡុងអេលដ្ឋក់ពាកយចុ្ះ  
បញ្ជ ីកា អេលចាប់អផ្តើម្េីកាលបរអិច្េទ្ដ្ឋក់ពាកយ និង អេលបនតសំោប់អេល ៣០ថ្ងៃ 
បនាទ ប់េីកាលបរអិច្េទ្អៅអេលដែលចុ្ះបញ្ជ ិកាសហ្ជីេអៅបា្កសួងទ្ទួ្លបនទុកវសិយការងារ 

រែកាស ៣០៥/០១រែការ  ៤ 

vi. អាក្សដឹក្សនំាស ជីព (រែធ្លន្ អនុ្រែធ្លន្ទី្មួ្យដលខាធិការទី្មួ្យ) រែសិន្ដែើនិ្ដយាជក្សោន្ 
ទ្ទួ្លដំណឹង្ជាោយលក្សខណ៍អក្សេរពីអតតសញ្ចា ណរែស់ពួក្សដគ 

រែកាស ៣០៥/០១រែការ  ៤ 

រែកាស ៣១៣/០០រែការ ៧ 

 

vii. ដែក្សខជន្ឈ្រដមម ះរែធ្លន្ស ជីព ចាែ់ដផ្សតើម្៤៥នថា មុ្ន្ដពលដោះដឆ្នា ត និ្ង្ ែញ្ា ែ់ ៤៥នថា 
ដរកាយដោះដឆ្នា ត រែសិន្ដែើដែក្សខជន្ដនាះពំុជាែ់ដឆ្នា ត 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៩៣ 

រែកាស ៣០៥/០១រែការ  ៣ 

viii. អតីតអាក្សនំាស ជីព (រយៈដពល ៣កខ្ ែនាា ែ់ពីែញ្ា ែ់អាណតតិរែស់ពួក្សដគ) 
ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៩៣ 

រែកាស ៣០៥/០១រែការ  ៣ 

ix. រែតិភូស ជីព ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៨២ 

x. អតីតរែតិភូស ជីព ( រយៈដពល៦កខ្ ែនាា ែ់ែញ្ា ែ់អាណតតិរែស់ពួក្សដគ) ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៨២ 

xi. តំណ្តង្ស ជីពកដលរតូវោន្កតង្ាំង្ដៅក្សាុង្ស រោស កដលស ជីពាា ក់្សឧសា ក្សម្ម ឬ 
ស ជីពាា ក់្សជាតិកដលមាន្សមាជិក្សដៅក្សាុង្ស រោស រែកាស ៣០៥/០១ រែការ  ៥ 

xii. អតីតតំណ្តង្ស ជីពដូចោន្ដរៀែរាែ់ក្សាុង្ចំនុ្ច xi ខាង្ដលើដន្ះ (រយៈដពល ៣កខ្ 
ែនាា ែ់ពីែញ្ា ែ់អាណតតិរែស់ពួក្សដគ) 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៩៣ 

រែកាស ៣០៥/០១ រែការ  ៥ 

១០.៧  ការម្ិៃសរ ើ សអើង       

រដាធម្មនុ្ញ្ានន្រែដទ្សក្សម្ពុជា ធ្លនាដអាយរែជាពលរដាកខ្មរោំង្ពីរដភទ្ ទ្ទួ្លោន្ការរែរពឹតតដោយដសមើភ្នពោា
ចំដោះមុ្ខ្ចាែ់ ។ 

រដាធម្មនុ្ញ្ា មារា ៣១ 

ឯក្សសារដយាង្ 
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១០.៧.១                      ការម្ិៃសរ ើ សអើង 

 

 

១០.៧.២ ការសរ ើ សអើងណេលអាច្បអៃុញ្ញញ តាៃ 

និ្ដយាជក្ស រតូវកតដធវើដសចក្សតីសំដរចខាង្ដលើដោយកផ្សអក្សដលើភ្នពសម្ដ តុផ្សល និ្ង្ ដោយមិ្ន្កផ្សអក្ស ដលើក្សាត ដូចជា 
ពូជសាសន៍្ ដភទ្ សាសនា ឬ ការចូលរមួ្ក្សាុង្សក្សម្មភ្នពន្ដយាោយ ។ ែាុកន្ត ដៅដពលកដលលក្សខណៈនន្ការងារ
តរម្ូវដលើលក្សខណៈសម្បតតិសំរាែ់ មុ្ខ្រែរ ការដរ ើសដអើង្ដន្ះរតូវ ោន្អនុ្ញ្ចា ត ។ 

 

 ១០.៧.៣ ប្ាក់ឈ្ែលួប្តូវស មើោែ  ច្បំសពាះការងារេូច្បោែ    

រោក់្សឈ្ាួលដផ្សេង្ោា ដោយកផ្សអក្សដលើដដើម្កំ្សដណើ តដភទ្ ឬ អាយុរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត រតូវោន្ហាម្ឃ្លត់ ។   

 

 

 

ោម ន្និ្ដយាជក្សណ្តមាា ក់្សអាចយក្សែញ្ចា ៈ                                          

 ពូជសាសន៍្  ពណ៌សម្បុរ 

 ដភទ្  សាសនា ឬ ជំដន្ឿ 

 គំនិ្តន្ដយាោយ  ជាតិកំ្សដណើ ត 

 ដដើម្កំ្សដណើ តសង្គម្  ការចូលជាសមាជិក្សស ជីពក្សម្មក្សរ 
និ្ដយាជិត ឬ ដធវើសក្សម្មភ្នពក្សាុង្ស ជីេ 

ដដើម្បីជាដលសក្សាុង្ការដធវើដសចក្សតីសំដរចអំពីៈ 

 ការជួល  ការកែង្កចក្សការងារ 

 ការែណតុ ះែណ្តត លវជិាា ជីវៈ  ការតដម្លើង្ាា ក់្ស 

 ការតដម្លើង្ឋាន្ន្តរសក្សតិ  ការផ្សតល់កំ្សនរ 

 ការផ្សតល់អតតរែដយាជន៍្  វស័ិយ ឬ ការផ្ទត ច់កិ្សចាសន្ាការងារ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា   ១២ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា   ១២ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា  ១០៦ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១៤ /០៤ 
និ្ង្ ១៨៥/១២(២) 
 

ឯក្សសារដយាង្ 
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កផ្សាក្សទី្ ១១                  ការសោះប្សាយវិវាេ 

ឯកសារអោង 
វវិាទ្អាចដក្សើតដ ើង្ដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ការងារ ដោះជាការចាត់កចង្លអយាាង្ណ្តក៏្សដោយ។ ដោយដ តុដន្ះដ ើយ
និ្ដយាជក្ស និ្ង្ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត គួររែដម្ើលដម្ើលពីវវិាោំង្ឡាយ ដ ើយែដង្កើតដអាយមាន្យុទ្ធសាស្រសតដៅក្សាុង្
ការដោះស្សាយវវិាទ្ដៅដពលកដលវាដក្សើតដ ើង្ ។ 

ដលើក្សកលង្កតនិ្ដយាជក និ្ង្ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរពម្ដរពៀង្គាន ដលើរែេ័នធដផ្សេង្មួ្យដទ្ៀតនន្ការដោះស្សាយវវិាទ្
ពួក្សដគរតូវកត អនុ្វតតាម្នី្តិវធីិនន្ការដោះស្សាយវវិាទ្ដូចមាន្កចង្ដៅក្សាុង្ជំពូក្សទី្១២នន្ចាែ់សតីពីការងារ ។ 

ដយាង្ាម្ចាែ់សតីពីការងារនិ្ដយាជក្ស និ្ង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចដោះស្សាយវវិាទ្រែស់ពួក្សដគាម្វធីិមួ្យចំនួ្ន្។ 

វធីិោំង្ដន្ះរមួ្មាន្ៈ 

 ការចរចា 
 ការផ្សេះផ្សា 
 ការដោះស្សាយដោយអាជាា ក្សណ្តត ល 
 កូ្សដក្សម្ម / ុក្សដៅ 
 ែតឹង្ដៅតុោការ 

ែណំាកក់ាលសំរាបយ់ោះគ្ាយេវិាទការងាររមួ្ 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

                                      កូ្សដក្សម្ម              តុោការ 

កំ្សណត់ដពល ១៥នថា 

 

កំ្សណត់ដពល ១៥នថា 

ែំណាកក់ាលទី១ ការច្រចា 

ែំណាកក់ាលទី២ ការសេះសា 

ែំណាកក់ាលទី៣ អាជ្ញា កណាត ល វវិាទ្រតូវោន្ដោះ
ស្សាយដោយដចញ
ដសចក្សតីែងាគ ែ់ 

វវិាទ្រតូវោន្
ដោះស្សាយ
ដោយការ 
រពម្ដរពៀង្ 
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 ១១.១                វិវាេបុគាល ៃិង វិវាេការងាររមួ្ 

ដំំណ្តក់្សកាលោំង្ឡាយកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត និ្ង្ និ្ដយាជក្សរតូវការអនុ្វតតាម្ដដើម្បីដោះស្សាយវវិាទ្ 
គឺអាស្ស័យដៅដលើាដតើវវិាទ្ដន្ះជាវវិាទ្ការងាររូម្ ឬ វវិាទ្ែុគគល ។ 

១១.១.១ វិវាេបុគាល 

វវិាទ្ែុគគលគឺជាវវិាទ្កដលោក់្សព័ន្ធដៅនឹ្ង្និ្ដយាជក្ស និ្ង្ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាា ក់្ស ឬដរចើន្នាក់្សោច់ដោយក ក្ស
ពីោា ។    

១១.១.២ វិវាេការងាររមួ្ 

 វវិាទ្ការងាររមួ្ោក់្សព័ន្ធដៅនឹ្ង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមួ្យរក្សុម្ និ្ង្ និ្ដយាជក្សមាា ក់្ស ឬ ដរចើន្នាក់្ស ។ រែសិន្ដែើ 
ស ជីពមួ្យ ោក់្សព័ន្ធនឹ្ង្វវិាទ្មួ្យ ដៅដពលដនាះ ជាទូ្ដៅដគរតូវចាត់ទុ្ក្សាជាវវិាទ្ការងាររមួ្ ។ 

វវិាទ្ការងាររមួ្ក៏្សអាចោក់្សព័ន្ធដៅនឹ្ង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលោម ន្ស ជីពផ្សង្កដរ រែសិន្ដែើពួក្សដគដធវើដ ើង្ជា
រក្សុម្ ។ 

១១.២                 ៃីតិវិ្ីបែតឹ ងតវាោ ម្ិៃ មុច្បិតត/បុគាលកិេំនាក់េំៃង 

និ្ដយាជក្សជាដរចើន្ោន្ែដង្កើតនី្តិវធីិែណតឹ ង្ដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការ ដោយការពិដរោះដយាែល់ជាមួ្យក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតរែស់ដគ ដដើម្បីដអាយវវិាទ្អាចរតូវោន្ដោះស្សាយយាាង្រ ័ស និ្ង្ យុតតិធម៌្ ។ 

ចាែ់សតីពីការងារ មិ្ន្ោន្តរម្ូវដអាយនិ្ដយាជក្សែដង្កើតកំ្សរតិនី្តិវធីិែណតឹ ង្ដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការដទ្ ែាុកន្តចាែ់
តរម្ូវដអាយនិ្ដយាជក្ស មាន្ែុគគលិក្សទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ទ្ទួ្លខុ្សរតូវក្សាុង្ការដោះស្សាយ សំដណើ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត 
និ្ង្ ោក្សយែណតឹ ង្តវាាមិ្ន្សុខ្ចិតត ។ 

១១.២.១ ការណតងតាងំបុគាលកិេំនាក់េំៃង 

មុ្ន្នឹ្ង្កតង្ាំង្ែុគគលិក្សទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ និ្ដយាជក្សរតូវកតពិដរោះដយាែល់ជាមួ្យតំណ្តង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត 
ដដើម្បីកសវង្រក្សការរពម្ដរពៀង្ក្សាុង្ការដរជើសដរ ើសអាក្សកដលអពារកិ្សត និ្ង្ ឯក្សរាជយ ។ 

 

 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣០០ និ្ង្៣០២ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣០០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល១០ /០៣ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣០២  
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១០ /០៣ 
៥៨/១០ និ្ង្ ១១៩/១២(១) 
 

សារាចរ       ២១ / ៩៩ 

ឯក្សសារដយាង្ 

 



60 

ឯកសារអោង 
១១.២.២ តួនាេីរប ប់ុគាលកិេំនាក់េំៃង 

ែុគគលិក្សទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្រតូវកតជូន្ដំណឹង្ដៅនិ្ដយាជក្ស រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោក់្សោក្សយែណតឹ ង្កដល
ែុគគលិក្សទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្ដនាះមិ្ន្អាចដោះស្សាយោន្ ។ 

រែសិន្ដែើែុគគលិក្សទំ្នាក់្សទំ្ន្ង្មិ្ន្អាចដោះស្សាយែញ្ចា ោន្ ដៅដពលដនាះនិ្ដយាជក្សរតូវកតជួែក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិត ឬ តំណ្តង្រែស់ដគ។  រែតិភូែុគគលិក្ស ឬ ម្ន្រន្តីស ជីពអាចជួយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដៅក្សាុង្រែជំុដនាះ។ 

រែសិន្ដែើភ្នគីោំង្ឡាយោម ន្ការរពម្ដរពៀង្នឹ្ង្ោា ដទ្ ពួក្សដគរតូវជូន្ដំណឹង្ដៅអធិការការងារ ដដើម្បីដធវើ
ការផ្សេះផ្សាែន្តដទ្ៀត ។ 

១១.៣  ការនេះនា 

១១.៣.១ ការនេះនាវិវាេបុគាលសោយ មប័្គច្បិតត 

ការផ្សេះផ្សាវវិាទ្ែុគគលគឺដធវើដ ើង្ដោយសម័រគចិតត មិ្ន្ានិ្ដយាជក្ស ឬក៏្សក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតអាចោក់្សោក្សយ
ែណដឹ ង្ដៅរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ ដដើម្បីដធវើការផ្សេះផ្សាវវិាទ្រែស់ពួ កដគមុ្ន្នឹ្ង្ដៅតុោការ។ 
ែាុកន្ត រែសិន្ដែើភ្នគីមួ្យដសាើអំពីផ្សេះផ្សាវវិាទ្ែុគគល ភ្នគីមួ្យរតូវកតដៅចូលរមួ្ក្សាុង្ការផ្សេះផ្សាោន្ទ្ទួ្ល
ដជាគជ័យ និ្ដយាជក្ស និ្ង្ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវកតអនុ្វតតាម្ការរពម្ដរពៀង្កដលដធវើដៅដពលផ្សេះផ្សាដនាះ ។ 
រែសិន្ដែើការផ្សេះផ្សាមិ្ន្ោន្ដជាគជ័យ វវិាទ្អាចរតូវោក់្សដៅតុោការ ។ 

១១.៣.២ ការនេះនាវិវាេការងាររមួ្ជាកាតពវកិច្បេ 

ដលើក្សកលង្កតមាន្ការរពម្ដរពៀង្ដលើនី្តិវធីិដោះស្សាយវវិាទ្ដផ្សេង្ពីដន្ះ ភ្នគីោំង្ឡាយនន្វវិាទ្ការងាររមួ្ 
រតូវជូន្ដំណឹង្ដៅរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារអំពីវវិាទ្រែស់ពួក្សដគ ។ រក្សសួង្ការងាររតូវពាយាម្
ដធវើការផ្សេះផ្សាវវិាទ្ការងាររួម្ ។ 

 ១១.៣.៣ ោម ៃកេូកម្ម ឬ  កុសៅកែងុ អំ ងុសពលនេះនា 

ក្សាុង្រយៈដពលផ្សេះផ្សា ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមិ្ន្អាចដធវើកូ្សដក្សម្ម រឯីនិ្ដយាជក្សមិ្ន្អាចដធវើ ុក្សដៅដទ្ ។ 

១១.៣.៤  កិច្បេប្ពម្សប្ពៀងនេះនាណេលច្បងកាតពវកិច្បេ       

ការរពម្ដរពៀង្ កដលសំដរចោន្ក្សាុង្ដពលផ្សេះផ្សាវវិាទ្រួម្រតូវកតអនុ្វតត ដ ើយនិ្ដយាជក្សរតូវកតែិទ្ផ្សាយកិ្សចា
រពម្ដរពៀង្ដន្ះ ដៅក្សកន្លង្ដធវើការ និ្ង្ក្សាុង្ការយិាល័យការងារមូ្លោា ន្ ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣០0 - ៣០១ 
រែកាស ៣១៨/០១       

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣០៦និ្ង្ ៣២០   

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣០៧និ្ង្ ៣១៥ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣០២ - ៣០៨ 
រែកាស ៣១៧/០១       
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ឯកសារអោង 
១១.៤  ការសោះប្សាយសោយអាជាា កណត ល 

ដែើសិន្ជាការផ្សេះផ្សាវវិាទ្ការងាររួម្ទ្ទួ្លោន្ដជាគជ័យ    រក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារនឹ្ង្ែញ្ាូ ន្វវិាទ្
ដនាះដៅរក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល ។    

១១.៤.១ ោម ៃកេូកម្ម ឬ  កុសៅកែងុអំ ងុសពលេំសែើ រការសោះប្សាយសោយអាជាា កណត ល 

ក្សាុង្អំ ុង្ដពលដោះស្សាយដោយអាជាា ក្សណ្តត ល ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមិ្ន្អាចដធវើកូ្សដក្សម្ម ដ ើយនិ្ដយាជក្សមិ្ន្
អាចដធវើ ុក្សដៅោន្ដទ្ ។ ក្សន្លង្ម្ក្សរក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លោន្ែដិដសធមិ្ន្ដែើក្សសវនាការដទ្ លុះរាកត
ភ្នគីែញ្ឈែ់ កូ្សដក្សម្ម ឬ  ុក្សដអាវជាមុ្ន្សិន្ ។ 

 

១១.៤.២ ការតប្ម្ូវសអាយ ហ្ការជាម្ួយប្កុម្ប្បឹកាអាជាា កណត ល 

ភ្នគីោំង្ឡាយនន្វវិាទ្កដលរតូវរួម្ក្សាុង្ សវនាការដោយរក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លរតូវកតចូលរមួ្ បា្គប់ដែើការ
រែជំុកដលអាជាា ក្សណ្តត លោន្ដកាះដៅ និ្ង្ ផ្សតល់រគែ់ឯក្សសារ និ្ង្ ពត៌មាន្ដនទ្ដទ្ៀតកដលអាជាា ក្សណ្តត ល
ដសាើសំុ។ 
 

១១.៤.៣ ស ច្បកតីបងាា ប់អាជាា កណត ល 

ដសចក្សតីសំដរចរែស់រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល ដៅា ដសចក្សតីែងាគ ែ់ ។   

ដសចក្សតីែងាគ ែ់រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល រតូវកតអនុ្វតត ដលើក្សកលង្កតភ្នគីណ្តមួ្យនន្វវិាទ្ែដិដសធនឹ្ង្
ដសចក្សតីែងាគ ែ់ក្សាុង្រយៈដពល ៨នថា ែនាា ែ់ពីការជូន្ដំណឹង្នន្ដសចក្សតីែងាគ ែ់ដនាះ ។ ក្សាុង្ក្សរណីដន្ះ ដសចក្សតី
ែងាគ ែ់រតូវ ចាត់ទុ្ក្សាោម ន្សុពលភ្នពអនុ្វតតដទ្ ។ 

ដែើសិន្ជាោម ន្ការែដិដសធចំដោះដសចក្សតីែងាគ ែ់ដទ្ដនាះនិ្ដយាជក្សរតូវកតែិទ្ផ្សាយចាែ់ចំលង្នន្ដសចក្សតី
សំដរចែងាគ ែ់ដនាះោំង្ដៅក្សកន្លង្ដធវើការនិ្ង្ ការយិាល័យអធិការកិ្សចាការងារមូ្លោា ន្ ។ 

ដែើចង់្ដឹង្ចាស់អំពីព័ត៌មាន្ែកន្ែម្ដទ្ៀត សូម្ដម្ើលដសៀវដៅកដលមាន្ចំណង្ដជើង្ា រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា
ក្សណ្តត ល និ្ង្ ដំដណើ រការដោះស្សាយវវិាទ្ការងារដៅក្សម្ពុជា ( ដរៀែដរៀង្ដោយ ម្ជឈម្ណឌ លអែ់រចំាែ់សំរាែ់
ស គម្ន៍្ ដរកាម្ការឧែតតម្ភរែស់ អង្គការពល កម្មអន្តរជាតិ ក្សាុង្ចាែ់ដោះពុម្ពផ្សាយដលើក្សទី្ពីរ ឆ្នា ំ២០០៤ ) 
។ 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា  ៣២០ 
រែកាស ០៩៩/០៤ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ០៤ /០៤ 
១៨/០៤  ២២៧/១២ និ្ង្ ២២៨/១២ 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣១៥ និ្ង្ 
៣១៤ 
រែកាស ០៩៩/០៤ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២២ /០៤ 
និ្ង្ ២០១/១២ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣១២ និ្ង្៣១៥ 
រែកាស ០៩៩/០៤ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២០៩/១២(១) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា  ៣០៩-៣១៧ 
រែកាស ០៩៩/០៤ 
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១១.៥                កេូកម្ម ៃិង  កុសៅ 

 

 

 

 

១១.៥.១ សតើសពលណណេលកម្មករៃិសោរិតអាច្បស្វើកេូកម្មាៃ? 

កូ្សដក្សម្មនិ្ដយាជិតអាចដធវើកូ្សដក្សម្មដដើម្បីការោរសិទ្ធ និ្ង្ អតតរែដយាជន៍្រែស់ពួក្សដគ ែាុកន្តពួក្សដគអាចដធវើដូដចាះ
ោន្ដោយស្សែចាែ់កតែនាា ែ់ពីវធីិដផ្សេង្  ៗ សំរាែ់ដោះស្សាយវវិាទ្ោំង្អស់ោន្ែរាជ័យែាុដណ្តណ ះ។ 
ដសាើរកតរគែ់ក្សរណីក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត រតូវពាយាម្អនុ្វតតាម្ទំ្រង់្នន្ការដោះស្សាយវវិាទ្ោំង្ឡាយដូចតដៅ
ដន្ះមុ្ន្ដធវើកូ្សដក្សម្មៈ 

 ការចរចា 
 ការផ្សេះផ្សា និ្ង្ 
 អាជាា ក្សណ្តត ល ។ 

១១.៥.២ សតើសពលណណេលកម្មករៃិសោរិតម្ិៃអាច្បស្វើកេូកម្មាៃ  ? 

កូ្សដក្សម្មកដលដធវើដ ើង្ដដើម្បីែង្ខំនិ្ដយាជក្សដអាយកក្សករែអនុ្សញ្ចា រមួ្ ឬ ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត លកដល
កំ្សពុង្កតដៅមាន្រែសិទ្ធភ្នព គឺជាកូ្សដក្សម្មខុ្សចាែ់ ។ 

១១.៥.៣ ៃីតិវិ្ីច្បាប់កែងុការស្វើកេូកម្ម   

មុ្ន្ដពលដធវើកូ្សដក្សម្ម ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតរតូវកតអនុ្វតតាម្នី្តិវធីិកដលកំ្សណត់ដៅក្សាុង្លក្សខន្តិក្សៈរែស់
ស ជីព។នី្តិវធីិោំង្ដន្ះរតូវកតរួម្ែញ្ាូ លល័ក្សខខ័្ណឌ តរម្ូវដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ៖ 

ការដោះដឆ្នា តជាសំងាត់ 
កូ្សដក្សម្មមិ្ន្ស្សែចាែ់ដទ្ រែសិន្ដែើ សមាជិកថ្នសហ្ជីពមិ្ន្ោន្អនុ្ម័្តដធវើកូ្សដក្សម្មាម្ការដោះដឆ្នា តជា
សំងាត់។ 

ការជូន្ដំណឹង្ជាមុ្ន្ 
កូ្សដក្សម្មដន្ះមិ្ន្ស្សែចាែ់ដទ្ រែសិន្ដែើស ជីពមិ្ន្ោន្ជូន្ដំណឹង្មុ្ន្ចំនួ្ន្ ៧នថា  េីការដធវើកូ្សដក្សម្មដៅ
និ្ដយាជក្ស និ្ង្ ដៅរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា  ៣២០   
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២៩ /០៣ 
និ្ង្ ២០៤/១២(១២) 
 

រដាធម្មនុ្ញ្ា  មារា ៣៧ 
ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣១៨-៣៣៧ 
រែកាស ៣៣៨/០២ 
សារាចរ       ០០៥ / ០០ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ២០/ ០០ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា  ៣២១   

ចាែ់សតពីីការងារ មារា៣២៣-៣២៩ 
៣៣៦ និ្ង្ ៣៣៧ 
 
ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣២៣   
 
 
ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣២៤ ៣២៥ 
៣២៧ និ្ង្ ៣២៩ 
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 ១១.៥.៤ កេូកម្មមុ ច្បាប់ 

កូ្សដក្សម្មកដលមិ្ន្ស្សែដៅនឹ្ង្នី្តិវធីិកដលមាន្កំ្សណត់ដៅក្សាុង្ចាែ់សតីពីការងារ គឺជាកូ្សដក្សម្មខុ្សចាែ់។ 
កូ្សដក្សម្មមិ្ន្ដធវើដ ើង្ដោយសន្តិវធីិក៏្សជាកូ្សដក្សម្មខុ្សចាែ់កដរ។ មាន្កតតុោការដទ្ កដលអាចរែកាសា
កូ្សដក្សម្មមួ្យ ជាកូ្សដក្សម្មខុ្សចាែ់ោន្ ។ 

១១.៥.៥ អហ្ងិា           

សក្សម្មភ្នព ិង្ាណ្តកដលដធវើដ ើង្ក្សាុង្អំ ុង្ដពលដធវើកូ្សដក្សម្មដោយភ្នគីណ្តមួ្យគឺជាកូ្សដក្សម្មខុ្សចាែ់។ 
និ្ដយាជក្សអាចោក់្សវន័ិ្យ ឬ ែញ្ឈែ់ការងារក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដោយសារទ្ដង្វើ ិង្ា កដលោន្រែរពឹតតក្សាុង្
ដពលដធវើកូ្សដក្សម្ម ។ 

១១.៥.៦ ស រភីាពរប អ់ែកម្ិៃណម្ៃជាកេូករ 

កូ្សដក្សរ រតូវអនុ្ញ្ចា តដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត កដលចង់្ដៅដធវើការអំ ុង្ដពលដធវើកូ្សដក្សម្ម ោន្ចូលដៅដធវើការ
ាម្ែំណង្រែស់ដគ។ កូ្សដក្សរ មិ្ន្រតូវគំរាម្កំ្សក ង្អាក្សកដលមិ្ន្កម្ន្ជាកូ្សដក្សរដទ្ ។ 

១១.៥.៧ ោម ៃការោក់េែឌ កម្មសលើកេូករ 

រែសិន្ដែើ និ្ដយាជក្សមិ្ន្អាចែងាា ញាកូ្សដក្សរោន្រែរពឹតតកំ្ស ុសដទ្ ពួក្សដគរតូវអនុ្ញ្ចា តដអាយក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតរតលែ់ដៅដធវើការវញិដោយោម ន្ការោក់្សទ្ណឌ ក្សម្ម ដៅដពលកដលកូ្សដក្សម្មោន្ែញ្ា ែ់ភ្នល ម្។ 
ការកដលរោន់្កតចូលរមួ្ក្សាុង្កូ្សដក្សម្មខុ្សចាែ់ មិ្ន្កម្ន្ជាកំ្ស ុសធាន់្ដនាះដទ្ ។ ែាុកន្តការមិ្ន្រតលែ់
ម្ក្សដធវើការវញិដោយោម ន្ដ តុផ្សលរតឹម្រតូវ ក្សាុង្រយៈដពល ៤៨ដមាាង្ ែនាា ែ់ពីមាន្ែញ្ចា ពីតុោការ គឺជា
កំ្ស ុសធាន់្ ។ 

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត ល ោន្ែក្សស្សាយវធិ្លន្អំពីការមិ្ន្រតូវោក់្សទ្ណឌ ក្សម្មែនាា ែ់ពីកូ្សដក្សម្មដន្ះ ក្សាុង្ដោល
ែំណង្មិ្ន្ដអាយនិ្ដយាជក្សអាចកាត់រោក់្សរងាវ ន់្ការងារដទ្ៀង្ោត់ ១០ដុោល រ ពីក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលោន្
ចូលរមួ្ក្សាុង្កូ្សដក្សម្មស្សែចាែ់ ។ 

ក្សាុង្ក្សរណីកូ្សដក្សម្មស្សែចាែ់ និ្ដយាជក្សអាចកាត់រោក់្សរងាវ ន់្ ១០ដុោល រ កតសមាមារតែាុដណ្តណ ះ។ ឧោ រណ៍ 
រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដធវើកូ្សដក្សម្ម២នថា និ្ដយាជក្សអាចកាត់ែន្ែយរតឹម្ចំនួ្ន្ទឹ្ក្សរោក់្សដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ: 

                 ២នថា x ១០ដុោល រ 
= 
                    ២៦នថា 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣៣៦ 
និ្ង្៣៣៧ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣៣០ និ្ង្ 
៣៣៦ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១៦/១១(១) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣៣១ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា៣៣២-៣៣៣ 
និ្ង្ ៣៣៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល០៤/០៣ 
១៨/០៤ ២២/០៤ ១៧/១០ 
២២/១១(១និ្ង្២) ១៦៩/០៩(១) និ្ង្ 
២០៤/១២(១២) 
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=   ០.៧៧ ដុោល រ 

ឯកសារអោង 
(រក្សាទុ្ក្សរោក់្សរងាវ ន់្កដលដៅសល់ ៩.២៣ដុោល រ រែសិន្ដែើក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោន្ែំដពញាម្ល័ក្សខខ័្ណឌ
តរម្ូវដអាយដធវើការដនទ្ដទ្ៀតក្សាុង្ ១កខ្ ដនាះ ) ។ 

ក្សាុង្ក្សរណីកូ្សដក្សម្មខុ្សចាែ់ និ្ដយាជក្សអាចកាត់រោក់្សរងាវ ន់្ការងារដទ្ៀង្ោត់ ១០ដុោល រ ោំង្អស់កតម្តង្ ។ 

១១.៥.៨ ការសបើកប្ាក់ឈ្ែលួកែងុអំ ងុសពលស្វើកេូកម្ម 

ាម្ផ្សលូវចាែ់ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោម ន្សិទ្ធទ្ទួ្លោន្ បា្រក់ឈ្ាួលដៅដពលកដលពួក្សដគដធវើកូ្សដក្សម្មដទ្
ដោះជាកូ្សដក្សម្មដនាះជាកូ្សដក្សម្មខុ្សចាែ់ ឬ ស្សែ់ចាែ់ក៏្សដោយ។ ែាុកន្តជួន្កាល ខាង្កផ្សាក្សរគែ់រគង្ 
និ្ង្ស ជីព អាចរពម្ដរពៀង្ោា ែង់្រោក់្សឈ្ាួលដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលដធវើកូ្សដក្សម្ម 
ដដើម្បីជាចំកណក្សមួ្យនន្ការដោះស្សាយវវិាទ្រែស់ពួក្សដគ ។ 

១១.៥.៩ ោម ៃការសប្រើ សរ ើ កម្មករៃិសោរិតសអាយច្បូលស្វើការកែងុអំ ងុសពលស្វើកេូកម្ម 

និ្ដយាជក្ស មិ្ន្អាចដរជើសដរ ើសក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដអាយចូលដធវើការជំនួ្សក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលដធវើកូ្សដក្សម្មដទ្។ 
ោក់្ស ទឹ្ន្នឹ្ង្ែញ្ចា ដន្ះ   រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លយល់ដ ើញា ការដឹក្សជញ្ាូ ន្វតែុធ្លតុដដើម្ដៅដធវើដៅក្សាុង្
ដរាង្ចរក្សដផ្សេង្ ដៅដពលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកំ្សពុង្ដធវើកូ្សដក្សម្ម មាន្ន័្យដសមើនឹ្ង្ការជួលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតថមី ដអាយ
ចូលដធវើការក្សាុង្ដពលមាន្កូ្សដក្សម្ម ។ 

រែសិន្ដែើនិ្ដយាជក្សោន្ជួលអាក្សដធវើការជំនួ្សក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតកដលកូ្សដក្សម្ម និ្ដយាជក្សរតូវកតដែើក្សរោក់្ស
ឈ្ាួលដៅដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត កដលដធវើកូ្សដក្សម្មសំរាែ់រយៈដពលដធវើកូ្សដក្សម្ម។ រក្សុម្រែឹក្សា អាជាា ក្សណ្តត ល
យល់ដ ើញា កូ្សដក្សរមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លរោក់្សឈ្ាួលោន្ាម្មារា ៣៣៤ កតក្សាុង្ ក្សរណីពួក្សដគអនុ្វតតាម្
នី្តិវធីិស្សែចាែ់ក្សាុង្ការដធវើកូ្សដក្សម្មកតែាុដណ្តណ ះ ។ 

១១.៥.១០  កុសៅ 

ជាចំកណក្សមួ្យនន្វវិាទ្ការងារ និ្ដយាជក្ស ក៏្សអាចែិទ្ោវ រមិ្ន្ដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតចូលដធវើការោន្ផ្សង្កដរ។ 
ការដធវើដន្ះដៅា  ុក្សដៅ។ សិទ្ធិ ុក្សដៅគឺរតូវអនុ្វតតាម្វធិ្លន្ និ្ង្ ការោក់្សកំ្ស ិតដូចោា នឹ្ង្សិទ្ធិកូ្សដក្សម្ម
កដរ ។ 

ដែើសិន្ ជានិ្ដយាជក្សដធវើ ុក្សដៅខុ្សចាែ់ និ្ដយាជក្សរតូវកតែង់្រោក់្សឈ្ាួលជូន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសំរាែ់រយៈ
ដពល ុក្សដៅដនាះ ដ ើយដរៅពីដន្ះ ដោសទ្ណឌ ដផ្សេង្ ដៗទ្ៀតក៏្សរតូវអនុ្វតតផ្សង្កដរ ។. 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា  ៣៣២ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
២០៤/១២(១២) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣៣៤ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ០៤/០៣ 
១៨/០៤ ១៥/០៤ ១៧៨/១២(១២និ្ង្៣) 
១៩៧/១២(១០) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៣១៨  
៣១៩៣២២៣៦៩ 
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កផ្សាក្សទី្១២  ហ្រីព ៃិង ប្បតិេបូុគាលកិ 

ឯកសារអោង 
 ១២.១  ស រភីាពកែងុការបសងាើត ៃិង ច្បូលរមួ្កែងុ ហ្រីព 

និ្ដយាជក្សមិ្ន្រតូវែង្កភ្នពលំោក្សចំដោះក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតក្សាុង្កាែដង្កើតស ជីពដទ្ ។ 

និ្ដយាជក្សមិ្ន្អាចែង្ខំ ឬ ផ្សតល់សំណូក្សដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតចូល ឬ មិ្ន្ចូលជាសមាជិក្សស ជីពោន្ដ ើយ ។ 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាន្សិទ្ធិជាសមាជិក្សរែស់ស ជីព ាម្ការដរជើដរ ើសរែស់ពួក្សដគ ។ 

១២.២  ការសរ ើ សអើងសោយឈ្រសលើម្ូលោឋ ៃ មារិកភាព ហ្រីព 

និ្ដយាជក្សមិ្ន្រតូវពិចារណ្តដលើសមាជិក្សភ្នពស ជីព ឬ  ការចូលរមួ្ក្សាុង្សក្សម្មភ្នពស ជីពដៅដពលដធវើ
ដសចក្សតីសំដរចោក់្សព័ន្ធដៅនឹ្ង្ការងារ ( ដូចជាការទ្ទួ្លដអាយដធវើ ការតំដ ើង្ាា ក់្ស ការែញ្ឈែ់ពីការងារ។ល 
។)  

១២.៣ ការរមួ្បញ្េូលៃិសោរក ៃិង កម្មករៃិសោរិតសៅកែងុ ហ្រីព  ឬ  មាគម្ណតម្ួយោែ ប្តូវាៃហាម្ឃាត់ 

ោម ន្ស ជីពណ្តមួ្យអាចតំណ្តង្ដអាយោំង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតផ្សង្ និ្ង្ ោំង្និ្ដយាជក្សផ្សង្ោន្ដនាះដទ្ ។  

១២.៤  ោម ៃការសប្រៀតណប្រកកែងុប្បតិបតតិការរប  ់ហ្រីព 

និ្ដយាជក្សមិ្ន្រតូវោន្អនុ្ញ្ចា តដអាយៈ                                                  

 ដរជៀតករជ កដៅក្សាុង្ការងាររែស់ស ជីព ឬ                                            
 ជួយឧែតែម្ភស ជីពកដលដៅដរកាម្ការរតួតពិនិ្តយរែស់និ្ដយាជក្ស ឬ អង្គការនិ្ដយាជក្សជាោច់
ខាត ។ 

១២.៥                    ការកាត់ប្ាក់ឈ្ែលួកែងុការបង់ប្ាក់ភាគទាៃ ហ្រីព 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត អាចផ្សតល់អំណ្តចដអាយនិ្ដយាជក្សកាត់រោក់្សឈ្ាួលរែស់ពួក្សដគ ដដើម្បីែង់្ 
ភាគោន្ស ជីព។ ការផ្សតល់អំណ្តចដន្ះរតូវកតសរដសរជាោយលក្សខណ៍អក្សេរ និ្ង្ 
អាចែដិដសធវញិោន្រគែ់ដពលដវោ។ 
ដៅដពលកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតផ្សតល់អំណ្តចក្សាុង្ការកាត់រោក់្សឈ្ាួលដដើម្បីែង់្ភ្នគោន្ស  ជីេ 
និ្ដយាជក្សរតូវកាត់រោក់្សឈ្ាួល និ្ង្ ផ្សតល់ចំនួ្ន្ទឹ្ក្សរោក់្សភ្នគោន្ដនាះដៅស ជីពកដលោក់្សព័ន្ធ ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៦៦ និ្ង្ ២៧១ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៦៦ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៨០ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ១៧/០៤ 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១២៩ 
រែកាស ៣០៥/០១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ០៣/០៣ 
០៥/០៣ ២៥/០៣ ៧៤/១១(១០) និ្ង្ 
១០៨/១២(១) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៧៩ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៥៧/១១ និ្ង្ 
១៥៥/១១ 
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១២.៦                     ការការពារ កម្មរៃ ហ្រីពពីការបញ្ឈប់ពីការងារ    

សូម្អាន្កផ្សាក្សទី្ ១០.៦ ខាង្ដលើ ។ 

ឯកសារអោង 
១២.៧                     ប្បតិេូបុគាលកិ 

ដៅក្សាុង្ស រោសកដលមាន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ៨នាក់្ស ឬដរចើន្ជាង្ និ្ដយាជក្សរតូវដរៀែចំការដោះដឆ្នា ត 
ដរជើសដរ ើសរែតិភូែុគគលិក្ស។ ការដោះដឆ្នា តដរៀែចំក្សាុង្រយៈដពល ៦កខ្ ែនាា ែ់ពីដែើក្សស រោស ។  

រែតិភូែុគគលិក្ស មាន្អណតតិ ២ឆ្នា ំ ដ ើយអាចរតូវោន្ដគដោះដឆ្នា តដរជើសដរ ើសារជាថមីោន្។ រែតិភូែុគគលិក្ស
មាន្ភ្នរកិ្សចានំាយក្សែញ្ចា រពួយោរម្ភដផ្សេង្ៗ ពីក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដៅនិ្ដយាជក្ស និ្ង្ អធិការការងារ ។ 

១២.៧.១ ៃិសោរកេេួលមុ ប្តូវច្បំសពាះការសាះសឆ្នែ តសប្រើ សរ ើ ប្បតិេូបុគាលកិ 

និ្ដយាជក្សរតូវដរៀែចំការដោះដឆ្នា ត ដោយដយាង្ដៅាម្នី្តិវធីិដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ៖                                                          

 ពិដរោះដយាែល់ជាមួ្យស ជីព ( រែសិន្ដែើមាន្ ) មុ្ន្ដធវើការដោះដឆ្នា ត 
 អនុ្ញ្ចា តដអាយស ជីពតំណ្តង្កតង្ាំង្ដែក្សខជន្ 
 ែិទ្ផ្សាយកាលែរដិចេទ្នន្ការដោះដឆ្នា តក្សាុង្រយៈដពល ១៥នថា និ្ង្ ដធវើការដោះដឆ្នា តក្សាុង្រយៈ
ដពល៤៥ នថា ែនាា ែ់ពីទ្ទួ្លសំដណើ ពីក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ស ជីព ឬអធិការការងារ 

 ែិទ្ផ្សាយនី្តិវធីិដោះដឆ្នា ត និ្ង្ ែញ្ា ីដមម ះដែក្សខជន្ យាាង្តិច ៣នថាមុ្ន្កាលែរដិចេទ្ដោះដឆ្នា ត 
 អនុ្ញ្ចា តដអាយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតសំរាក្សពីការងារយាាង្តិច២ដមាាង្ ដដើម្បីដធវើការពិចារណ្តពីដែក្សខជន្ 
 ដោះដឆ្នា តដោយសំងាត់ 
 ដោះដឆ្នា តក្សាុង្ដមាាង្ដធវើការ 
 ដោះដឆ្នា តយាាង្តិច១៥នថា 
មុ្ន្ដពលដល់កាលែរដិចេទ្ែញ្ា ែ់អណតតិរែស់រែតិភូែុគគលិក្សកដលកំ្សពុង្កាន់្មុ្ខ្តំកណង្ 

 រាយការណ៍ពីលទ្ធផ្សលនន្ការដោះដឆ្នា តក្សាុង្រយៈដពល ៨នថា ែនាា ែ់ពីការដោះដឆ្នា ត 
 ដចញ ថ្ងាចំណ្តយដលើការដោះដឆ្នា ត ។ 

១២.៧.២ កាតពវកិច្បេរប ៃ់ិសោរកច្បំសពាះប្បតិេូបុគាលកិ 

និ្ដយាជក្សរតូវៈ             

 ផ្សតល់ដអាយរែតិភូែុគគលិក្សនូ្វ ទី្ក្សកន្លង្ដធវើការ ទី្ក្សកន្លង្រែជំុ សំភ្នរៈដធវើការ និ្ង្ ក្សកន្លង្សំរាែ់
ការែិទ្ផ្សាយដផ្សេង្  ៗ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៨៣ -២៩៩ 
រែកាស ២៨៦ /០១ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៨៧ -២៨៨ 
និ្ង្ ២៩១ 
រែកាស ២៨៦ /០១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៥៤/១០(១)
និ្ង្ ១៨៩/១១(២) 
 

រែកាស ២៨៦ /០១ 
សារាចរ ៤០/ ៩៨ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ៦៨/០៦(៣) 
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 ផ្សតល់ដអាយរែតិភូែុគគលិក្ស និ្ង្ស ជីពនូ្វទី្ក្សកន្លង្សំរាែ់ោក់្សាំង្ដមម ះ រែូភ្នព និ្ង្ តួនាទី្
រែស់រែតិភូែុគគលិក្ស និ្ង្ អាក្សដឹក្សនំាស ជីព និ្ង្ សក្សម្មភ្នពរែស់ពួក្សដគ ។ 

 ផ្សតល់រយៈ ២ដមាាង្ ក្សាុង្មួ្យសោត  ៍ ដោយមាន្រោក់្សឈ្ាួលដៅដអាយរែតិភូែុគគលិក្ស មាា ក់្ស  ៗ
ដដើម្បដីធវើការរែស់ពួក្សដគ ។ 

ឯកសារអោង 
១២.៧.៣ ប្បតិេូបុគាលកិណេលប្តូវាៃការពារប្បឆ្នងំៃឹងការបញ្ឈប់ពីការងារ 

និ្ដយាជក្សអាចែញ្ឈែ់ការងាររែតិភូែុគគលិក្ស ឬ ដែក្សខជន្រែតិភូែុគគលិក្សោន្ លុះរាកតែនាា ែ់ពីោន្ទ្ទួ្ល
សិទ្ធិអំណ្តចពីអធិការការងារ។ ការដធវើដូចោា ដន្ះ ក៏្សរតូវអនុ្វតតផ្សង្កដរចំដោះដែក្សខជន្កដលមិ្ន្ោន្ជាែ់ដឆ្នា ត 
ក្សាុង្អំ ុង្ដពល៣កខ្ែនាា ែ់ពីការផ្សាយលទ្ធផ្សលនន្ការដោះដឆ្នា ត និ្ង្ចំដោះអតីតរែតិភូែុគគលិក្ស ក្សាុង្អំ ុង្
ដពល ៣កខ្ ែនាា ែ់ពីការែញ្ា ែ់អណតតិរែស់ពួក្សដគ ( ចំដោះព័ត៌មាន្លំអិត សូម្អាន្កផ្សាក្ស ១០.៦ ខាង្ដលើ ) ។     

១២.៧.៤ ភារកិច្បេរប ប់្បតិេូបុគាលកិ 

រែតិភូែុគគលិក្សមាន្តួនាទី្ដូចខាង្ដរកាម្ៈ                            

 ែងាា ញនិ្ដយាជក្សអំពីការមិ្ន្សុខ្ចិតតោក់្សទ្ង្នឹ្ង្រោក់្សឈ្ាួល និ្ង្ ការអនុ្វតតន៍្ចាែ់សតីពី
ការងារែទ្ែញ្ាតតិោំង្ឡាយ និ្ង្  អនុ្សញ្ចា រមួ្កដលកំ្សពុង្មាន្រែសិទ្ធភ្នពអនុ្វតត 

 ែញ្ាូ ន្ោក្សយែណតឹ ង្ដៅអធិការការងារ 
 ធ្លនាដអាយមាន្ ការអនុ្វតតន៍្ែទ្ែញ្ាតតិ សុខ្ភ្នព និ្ង្ សុវតតិភ្នព 
 ដសាើសំុដអាយមាន្ភ្នពលអរែដសើរដ ើង្នូ្វល័ក្សខខ័្ណឌ ការងារ សុខ្ភ្នព និ្ង្ សុវតតិភ្នពនិ្ង្ 
ដរោះាា ក់្សការងារ និ្ង្ ជំងឺ្វជិាា ជីវៈ 

  េិដរោះដយាែល់ជាមួ្យនិ្ដយាជក្ស អំពីដសចក្សតីរោង្ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្រែស់ស រោស ( 
សូម្អាន្កផ្សាក្ស ២.៤.២ ខាង្ដលើ ) 

 ពិដរោះដយាែល់ជាមួ្យនិ្ដយាជក្សអំពីកផ្សន្ការែញ្ឈែ់ពីការងាររមួ្ោា  ( សូម្អាន្កផ្សាក្សទី្ 
១០.៥.១ ខាង្ដលើ ) ។ 

 

 

 

 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៩៣ -២៩៥ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១៤៩/០៨(១) 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២៤ ៩៥  និ្ង្ 
២៨៤ 
រែកាស ២៨៦ /០១ 
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ឯកសារអោង 
 ១២.៧.៥ ច្បំៃួៃប្បតិេូបុគាលកិសៅកែងុប្គឹះសាែ ៃ 

ស រោសរតូវមាន្ចំនួ្ន្រែតិភូែុគគលិក្សដូចខាង្ដរកាម្ដន្ះ ដោយដយាង្ាម្ទំ្ ំរែស់ស រោសៈ 

ចំនួ្ន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត ចំនួ្ន្រែតិភូែុគគលិក្ស(+ ចំនួ្ន្រែតិភូជំនួ្ស) 

១-៧   ០  

៨-៥០  ១ (+១) 

៥១-១០០  ២ (+២) 

១០១-២០០  ៣ (+៣) 

២០១+ 
រែតិភូែុគគលិក្ស ១នាក់្ស ែកន្ែម្ និ្ង្ រែតិភូជំនួ្យមាា ក់្សែកន្ែម្ 
រាល់ដពលកដលមាន្ ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត១០០នាក់្សែកន្ែម្ ។ 

 

១២.៨                    អៃុ ញ្ញញ រមួ្ 

 អនុ្សញ្ចា រមួ្ គឺជាកិ្សចារពម្ដរពៀង្រវាង្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមួ្យរក្សុម្  និ្ង្ និ្ដយាជក្សមាា ក់្ស ឬ ដរចើន្នាក់្ស 
អំពីរោក់្សឈ្ាួល និ្ង្លក្សខខ័្ណឌ ការងារ ។ 

អនុ្សញ្ចា រមួ្ អាចផ្សតល់រែដយាជន៍្ដល់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតលអរែដសើរជាង្ចាែ់ ។ ែាុកន្ត ែទ្ែញ្ាតតិរែស់អនុ្
សញ្ចា រមួ្កដលផ្សតល់អតែរែដយាជន៍្ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតតិចជាង្ចាែ់ មិ្ន្អាចអនុ្វតតោន្ដទ្។ 

ឧោ រណ៍ៈ 

ស ជីពដៅក្សាុង្ដរាង្ចរក្ស K ចុះ  ហ្តែដលខាដលើអនុ្សញ្ចា រមួ្កដលមាន្រយៈដពល ៣ឆ្នា ំ កដលកចង្ 
ាក្សម្មក្សរទ្ទួ្លោន្ការឈ្ែ់សំរាក្សរែចំាឆ្នា ំចំនួ្ន្កត ១២នថា ែាុដណ្តណ ះ។ ១ឆ្នា ំែនាា ែ់ពីការចុះ តែ ដលខា
ដលើអនុ្សញ្ចា រមួ្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតោម្ោរសំរាក្សរែចំាឆ្នា ំ ១៨ ថ្ងៃ។ 

ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដៅក្សាុង្ដរាង្ចរក្ស K ដៅកតមាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លោន្ការឈ្ែ់សំរាក្ស ១៨នថា ដោយសារែទ្
ែញ្ាតតិរែស់អនុ្សញ្ចា រមួ្ កដលផ្សតល់អតែរែដយាជន៍្ដៅក្សម្មក្សរតិចជាង្ដៅក្សាុង្ចាែ់ដន្ះ មិ្ន្អាចមាន្
សុពលភ្នពអនុ្វតតដ ើយ ។ 

 

ចាែ់សតពីីការងារ  មារា  ២៨៥ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩៦ - ១០១ 
រែកាស ២៨៧ /០១ និ្ង្ ៣០៥/ ០១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល 
១៤៨/១២(៥) 
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ឯកសារអោង 
១២.៨.១ អែកណមាះអាច្បសរៀបច្បំស្វើអៃុ ញ្ញញ រមួ្? 

ជាទូ្ដៅក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតនឹ្ង្រតូវតំណ្តង្ដោយស ជីពដៅដពលចរចាអនុ្សញ្ចា រមួ្។ ស ជីពដន្ះ រតូវកត
តំណ្តង្ឳយក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដៅក្សាុង្ស រោស។ រក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ គឺជាអាក្សសំដរចាដតើ
ស ជីពមួ្យមាន្ ឬ ោម ន្ភ្នពជាអាក្សតំណ្តង្ ។       

ដលើក្សកលង្កតពំុមាន្ស ជីពដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្ដធវើការ ដទ្ើែនិ្ដយាជក្សអាចចរចាអនុ្សញ្ចា រមួ្ជាមួ្យ
រែតិភូែុគគលិក្សោន្ ។     

១២.៨.២ ថិរសវលានៃអៃុ ញ្ញញ រមួ្ 

អនុ្សញ្ចា រមួ្អាច មានរយៈដពលជាក់្សោក់្ស ឬ មិ្ន្ជាក់្សោក់្ស។ ដៅដពលកដលអនុ្សញ្ចា រមួ្ 
មានរយៈដពលជាក់្សោក់្ស គឺមិ្ន្អាចដលើសពី ៣ឆ្នា ំ ោន្ដទ្ ។ 

ដៅដពលកដលអនុ្សញ្ចា រមួ្មាន្រយៈដពលមិ្ន្កំ្សណត់ អនុ្សញ្ចា រួម្ដនាះអាចលុែដចាលោន្ ែាុកន្តវានឹ្ង្ដៅ
កតមាន្រែសិទ្ធិភ្នពរយៈដពលមួ្យឆ្នា ំ ែនាា ែ់ពីផ្សតល់ការជូន្ដំណឹង្លុែដចាលដនាះ ម្ក្ស ។ 

រែតិភូែុគគលិក្សមិ្ន្អាចដរៀែចំអនុ្សញ្ចា រមួ្ កដលមាន្រយៈដពលយូរជាង្ ១ឆ្នា ំ ោន្ដទ្ ។ 

១២.៨.៣ កាតពវកិច្បេកែងុការច្បរចាររមួ្ 

និ្ដយាជក្សរតូវកតចរចាដោយដសាម ះរតង់្ កាលណ្តតំណ្តង្ស ជីពដសាើសំុចរចាអនុ្សញ្ចា រមួ្។ កាតពវកិ្សចា
ចរចាដោយដសាម ះរតង់្រមួ្មាន្ល័ក្សខខ័្ណឌ តំរវូដអាយៈ 

 រពម្ដរពៀង្ដលើវធិ្លន្ដ៍សម្ដ តុផ្សលសំរាែ់ការចរចា 
 ដឆ្លើយតែដៅនឹ្ង្សំដណើ កដលដធវើដ ើង្ដោយស ជីពាម្វធីិដ៏សម្ដ តុផ្សល 
 ផ្សតល់ធន្ធ្លន្ដ៏សម្រម្យ និ្ង្ ព័ត៌មាន្ដៅស ជីពកដលោក់្សព័ន្ធ ដៅក្សាុង្ការចរចាអនុ្សញ្ចា រមួ្ ។ 

១២.៨.៤  ការច្បុះបញ្ាកីាអៃុ ញ្ញញ រមួ្ 

និ្ដយាជក្សរតូវចុះែញ្ា ីអនុ្សញ្ចា រមួ្ដៅរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ និ្ង្ ែិទ្អនុ្សញ្ចា រមួ្ដៅក្សាុង្ក្សកន្លង្
ដធវើការ។  

អតតែទ្អនុ្សញ្ចា រមួ្កដលចុះកា បញ្ជ ី រតូវសរដសរជាភ្នសាកខ្មរ ។  
 
 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩៦(២) និ្ង្ 
២៧៧ 
រែកាស ៣០៥ /០១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២២/០៤ 
២៩/០៩ និ្ង្ ១៤/១២(១) 

 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ៩៦ (៣) 
 

រែកាស ៣០៥ /០១ រែការ  ១១ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ០៦ / ០៤
និ្ង្ ២៩/៩ 

 

រែកាស  ២៨៧  /០១ 
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ឯកសារអោង 

១២.៨.៥ ការសោះប្សាយវិទាេ     

ដែើសិន្ជាភ្នកី្សោំឡាយមិ្ន្អាចមន្ដល់ការរពម្ដរពៀង្  បអងកើតអនុ្សញ្ចា រមួ្ ក្សាុង្ថិរដវោកដលោន្
កំ្សណត់ដទ្ដនាះ ពួក្សដគមាន្សិទ្ធិដធវើកូ្សដក្សម្ម ឬ  ុក្សដៅ ែាុកន្តមិ្ន្កម្ន្មុ្ន្ដពលពាយាម្ដោះស្សាយវវិាទ្
ាម្ការផ្សេះផ្សា និ្ង្ អាជាា ក្សណ្តត លដនាះដទ្ ។ 

ក្សាុង្ក្សរណីដន្ះ រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លអាចដចញដសចក្សតីែងាគ ែ់កដលមាន្តំនលដសមើនឹ្ង្អនុ្សញ្ចា រមួ្ ។ 

 

 

 

 

  

រែកាសដលខ្ ១៩៧ /៩៧  ៣០៥ / ០១ 
រែការ  ១២ និ្ង្ ០៩៩/០៤ រែការ ៤៣ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២៤ / ០៣ 
២៨/ ០៣  និ្ង្ ២៩/០៣ 
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កផ្សាក្សទី្ ១៣            ការច្បងប្កងឯកសារ ការរកាេុកកំែត់សហ្តុការបិេនាយ 

ឯកសារអោង 
១៣.១  ប្បការសបើក ៃិង បិេ ហ្ប្ោ  

និ្ដយាជក្សរតូវកតដធវើការរែកាសដែើក្សស រោសដៅរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ។ ចំដោះ 
សហ្រោសកដលមាន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតចំនួ្ន្ ៨នាក់្ស ឬ ដរចើន្ជាង្ដន្ះ ឬ មាន្ដរែើរោស់ដរគឿង្យន្ត ការ
រែកាសរតូវដធវើដ ើង្មុ្ន្ដពលកដលដែើក្សអាជីវក្សម្ម ។  

ចំដោះស រោសកដលមាន្ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតតិចជាង្ ៨នាក់្ស ការរែកាសរតូវដធវើដ ើង្ក្សាុង្រយៈ ដពល ៣០នថា 
ែនាា ែ់ពីដែើក្សស រោស ។ 

និ្ដយាជិតរតូវដធវើការរែកាសែិទ្ស រោសដៅ រក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារក្សាុង្រយៈដពល ៣០នថា 
ែនាា ែ់ពីការែិទ្ស រោស ។ 

១៣.២  ស ៀវសៅបញ្ា បី្បចាបំ្គឹះសាែ ៃ    

និ្ដយាជក្សោំង្អស់រតូវរក្សាដសៀវដៅែញ្ា ីរែចំារគឹះសាែ ន្កដលមាន្ចុះដមម ះរគឹះសាែ ន្ រែដភទ្សក្សម្មភ្នព
ោក់្សព័ន្ធ និ្ង្ដមម ះ  និ្ង្ អាសយោា ន្រែស់និ្ដយាជក្ស និ្ង្ ដលខ្ដរៀង្ និ្ង្ តែដលខាសដង្ខែរែស់អធិការ
ការងារ ។ 

និ្ដយាជក្សរតូកតរក្សាដសៀវដៅែញ្ា ីរែចំារគឹះសាែ ន្កដលដរែើរចួដ ើយដអាយគង់្ សំរាែ់រយៈដពល ៣ឆ្នា ំ 
និ្ង្អនុ្ញ្ចា តដអាយអធិការការងារអាចរតួតពិនិ្តយោន្រគែ់ដពលដវោ ។ 

១៣.៣  ស ៀវសៅសបើប្ាក់ឈ្ែលួ 

ដសៀវដៅដែើក្សរោក់្សឈ្ាួលរតូវកតរួម្ែញ្ាូ លព័ត៌មាន្អំពីៈ                  
 ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតមាា ក់្សៗ                                                
 រោក់្សឈ្ាួលរែស់ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត 
 ការងារកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតដធវើ និ្ង្ 
 ដពលដវោកដលក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតឈ្ែ់សំរាក្ស ។ 

ដសៀវដៅដែើក្សរោក់្សរតូវកតរក្សាទុ្ក្សក្សាុង្ការយិាល័យដែឡា ឬ ទី្ចាត់នន្ស រោសរែស់និ្ដយាជក្ស។ 
កំ្សណត់រាពីការដែើក្សរោក់្ស រតូវកតរក្សាទុ្ក្សរយៈដពល ៣ឆ្នា ំ ។ 
ដសៀវដៅដែើក្សរោក់្សមាន្សុពលភ្នព លុះរាកតមាន្ចុះដលខ្រគែ់ទំ្ព័រ និ្ង្ ចុះ តែដលខាសដង្ខែដោយ
អធិការការងារ ។ អធិការការងាររតូវកតទ្ទួ្លោន្ការអនុ្ញ្ចា តដអាយពិនិ្តយដសៀវដៅដែើក្សរោក់្សដៅដពលណ្ត
ក៏្សោន្ ។ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ១៧ - ១៩ 
រែការ ២៨៨   / ០១ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២០ 
រែការ ២៦៧   / ០១ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា   ៣៩-៤១ 
រែការ ២៦៧  / ០១ 
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  ឯកសារអោង 
 ១៣.៤   ស ច្បកតីប្បកា រូៃេំែឹងអំពីច្បលនាបុគាលកិ          

និ្ដយាជក្សរតូវកតរែកាសជូន្ដំណឹង្ដៅរក្សសួង្ទ្ទួ្លែន្ាុក្សវស័ិយការងារ រគែ់ដពលដវោកដលដគជួលក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិតដអាយដធវើការឬ ែញ្ឈែ់ការងារ ។ 

១៣.៥  ប័ែណ ការងារ ៃិង ស ៀវសៅការងារ រំាប់កម្មករៃិសោរិតកម្ពុជា ៃិងបរសេ  

រែជាពលរដាកខ្មររគែ់រែូ និ្ង្ ជន្ែរដទ្សកដលកំ្សពុង្ដធវើការដៅ ក្សាុង្រែដទ្សក្សម្ពុជា រតូវមាន្ែ័ណណការងារ និ្ង្ 
ដសៀវដៅការងារ។ ោម ន្ជន្ណ្តកដលអាចទ្ទួ្លដអាយដធវើការដោយោម ន្ែ័ណណការងារ និ្ង្ដសៀវដៅការងារ
ោន្ដទ្ ។  

និ្ដយាជក្សរតូវដធវើការកំ្សណត់រាអំពីការទ្ទួ្លដធវើការងារ និ្ង្ ែញ្ឈែ់ការងារក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិត រោក់្សឈ្ាួល 
និ្ង្ ការកក្សករែរោក់្សឈ្ាួលរែស់ពួក្សដគ  ដៅក្សាុង្ដសៀវដៅការងារនិ្ង្ែ័ណណការងាររែស់ពួក្សដគ ។ 

ក្សាុង្រយៈដពល ៧នថា ែនាា ែ់ពីការចុះព័ត៌មាន្ក្សាុង្ដសៀវដៅការងារ និ្ង្ែ័ណណការងាររចួដ ើយ ដសៀវដៅការងារ 
និ្ង្ ែ័ណណការងារដនាះ រតូវកតោក់្សសំុទិ្ោា ការពីអធិការការងារ ។  ការក្សត់រាដន្ះរតូវទ្ទួ្លោន្ទិ្ោា ការពី
អធិការការងារក្សាុង្រយៈដពល ៧នថា ។ 

រក្សុម្រែឹក្សាអាជាា ក្សណ្តត លយល់ដ ើញា ក្សម្មក្សរនិ្ដយាជិតគួរកតដចញដសា ុ៊យដធវើែ័ណណការងារ និ្ង្
ដសៀវដៅការងារាម្ការកំ្សណត់រែស់រក្សសួង្ ។ 

១៣.៦                   ការបិេនាយ    

និ្ដយាជក្ស រតូវកតតំដ ើង្កាត រែិទ្ផ្សាយព័ត៌មាន្ដៅក្សកន្លង្កដលសម្ស្សែ កដលងាយស្សួលដល់ការងារ
និ្ដយាជិតអាច ោនោន្ ។   

ដៅដលើកាត រដន្ះរតូវកតមាន្ែិទ្ផ្សាយៈ 

 រែកាសរែចំាឆ្នា ំអំពីនថាឈ្ែ់ែុណយដោយមាន្រោក់្សឈ្ាួល 
 អនុ្សញ្ចា រមួ្ណ្តមួ្យក៏្សដោយ 
 ដសចក្សតីសំដរចរែស់និ្ដយាជក្ស ឬ ដសចក្សតីសំដរចដលើការចាត់កចង្កដលោក់្សទ្ង្នឹ្ង្ក្សម្មក្សរ
និ្ដយាជិត  

 ែទ្ែញ្ចា នផ្សាក្សាុង្ 
 វធិ្លន្ការសុខ្ភ្នព និ្ង្ សុវតតិភ្នពការងារ ឬ ដសចក្សតីរពមាន្ោំង្ឡាយ 
 រោក់្សឈ្ាួលអែបែរមា កដលមាន្កំ្សណត់ក្សាុង្ចាែ់សតីពីការងារ 
 រោយការណ៍សតីពីការដោះដឆ្នា តដរជើសដរ ើសរែតិភូែុគគលិក្ស 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា ២១ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា   ៣២ ៣៧ 
និ្ង្  ២៦១ 
រែការ ៥៦ / ០១    ១៤៧ / ០១ 
និ្ង្  ១៦២/០១ 
ដសចក្សតីជូន្ដំណឹង្ ១៣/ ៩៧ 
ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល ២១ / ០៣ 

ចាែ់សតពីីការងារ មារា   ២៩ ១០៩ 

២៩៦ និ្ង្  ៣១៥ 
សារាចរ       ៤០ / ៩៨ 
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 រោយការណ៍សតីពីកិ្សចារពម្ដរពៀង្ផ្សេះផ្សា និ្ង្ ដសចក្សតីែងាគ ែ់អាជាា ក្សណ្តត ល កដលមាន្
រែសិទ្ធិភ្នពអនុ្វតត ដៅក្សកន្លង្ការងារដនាះ ។ 

និ្ដយាជក្សរតូវដអាយមាន្កាត រែិទ្រែកាសដផ្សេង្មួ្យសំរាែ់ដអាយស ជីព និ្ង្ រែតិភូែុគគលិក្សដរែើរោស់ ។ 


