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សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 
 

សរាបខ់ែឧសភា (លលែ ១១) 
 ការការពារពិលសស និងភាពជាតំណាង  

 
 
 
ឯក្សារសោងៈ  
 ១.ចាបស់តីពីការងារននរពះរាជាណាចរររមពុជា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 ២.របកាសលលែ ៣០៥ សរបយ ចុះនថៃទី២២ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពីភាពជាតំណាងរបស់អងគការ 
 វជិាជ ជីវៈននរមមររនិលោជិតលៅថ្នន រស់ហរាស រ្ឹះស្ថថ ន និងសិទធិរនុងការចរចាជាសមូហភាព លដើមបចុីះ 
 អនុសញ្ញដ រមួលៅថ្នន រស់ហរាស រ្ឹះស្ថថ ន  
 ៣.របកាសលលែ ៣១៣ សរបយ ចុះនថៃទី២៧ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពីតនួាទី ភាររិចចរបស់របតិភូ 
 បុ្គលិរ និងសហជីព 

៤.លសចរតីជូនដំណឹងលលែ ១៦ សរបយ ចុះនថៃទី២៦ ខែរញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពីការចុះបញ្ជ ិកាអងគការវជិាជ
 ជីវៈ និងការបញ្ញជ រភ់ាពជាតំណាងរបស់អងគការវជិាជ ជីវៈននរមមររនិលោជិត  
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ការការពារពិសេេ ន្ិងភាពជាតំណាង 
rrr2sss 

 
 រនុងលសចរតីពនយល់្តិយុតតិលលែ ១០ សរាបខ់ែឧសភា សតីពីសហជីព និងភាពជាតំណាង លយើងបានលធវើ
ការបររស្ថយពីបុ្គលភាព្តិយុតតិរបស់សហជីពខដលរមួានទងំសិទធិ និងកាតពវរិចចរបស់សហជីព ខដលតរមូវ
លោយចាប ់ និងបទោា នការងាររបស់រមពុជា។ លោយខឡរសរាបល់សចរតីពនយល់្តិយុតតិលលែ ១១ លនះ លយើង
នឹងបនតលធវើការបររស្ថយលៅលលើការការពារពិលសស និងភាពជាតំណាងរបស់សហជីព។ 
 
 លាលបំណងននការបលងកើតការការពារពិលសសសរាបបុ់្គលពារព់ន័ធមយួចំននួខដលបញ្ដ តិតរនុងចាប់្ ឺលធវើ
លឡើងលដើមបធីានាដល់ជីវភាពការងាររបស់បុ្គលទងំលនាះ រដូ៏ចជាការបងាក រនូវការបញ្ឈបល់ោយែុសចាប ់ ឬមនិ
ានមូលលហតុរតឹមរតូវណាមយួ ជាពិលសស្ឺធានាថ្នរាល់ការបញ្ឈបរ់តូវលារពតាមនីតិវធីិខដលានបញ្ដ តតិរនុង
ចាបស់តីពីការងារ និងលិែិតបទោា ន្តិយុតតិដនទលទៀត។ ទនទឹមនឹងលនះខដរលយើងរតូវលធវើការលោះរស្ថយនូវសំនរួ
្តិយុតតិមយួចំនួនពារព់ន័ធនឹងការការពារពិលសសលនះ។ លតើលដើមបទីទួលបានសិទធិការពារពិលសសលនាះ រមមររ-
និលោជិតរតូវខតបំលពញលរខែណឌ ោ៉ងដូចលមតចែលះ? លហើយបនាទ បពី់ទទលួបានការការពារពិលសសលនះ លតើរមមររ
និលោជិតខដលទទលួបានលនាះ ចាបំាចរ់តូវលារពបទបញ្ញជ នផទរនុង ឬវធិានមយួចំននួរបស់សហរាសខដរឬលទ?  
 ១.លរខែណឌ ននការទទលួបានការការពារពិលសស 
 សិទធិការពារពិលសសលៅរនុងបរបិទលនះ ្ឺចងសំ់លៅលលើការទទួលបានការការពារមយួរបលភទ សរាប់
មនុសសមយួររុមខដលចាបប់ានបញ្ដ តតិជារល់ារពី់ការបលណត ញលចញ ឬបញ្ឈបពី់ការងារ និងវធិានជារល់ារម់យួ
ចំននួលៅលពលបញ្ឈប ់ ឬបលណត ញលចញបុ្គលទងំលនាះ។ ការការពារពិលសសលនះ ្ឺការពារនូវភាពរបឈមណា
មយួខដលអាចបណាត លលអាយបះ៉ពាល់ដល់ជីវភាពការងាររបស់ររុមមនុសសទងំលនាះ រដូ៏ចជាការចាតវ់ធិានការ 
ឬការបញ្ឈប ់ និងបលណត ញលចញពីការងាររបស់បុ្គលខដលទទួលបានការការពារពិលសស លោយមនិានមូល
លហតុរតឹមរតូវ។  
 លរខែណឌ ជានីតានុរូលភាព៣ោ៉ងលដើមបឲី្យរមមររនិលោជិតទទលួបានការការពារពិលសសបនាទ បពី់បាន
ចុះបញ្ជ ិកាបានរតឹមរតូវានដូចជា៖  
 រ. របលភទននរមមររនិលោជិតខដលទទលួបានការការពារពិលសសៈ ចាបក់ារងារ និងលិែិតបទោា ន្តិ-
យុតតិពារព់ន័ធមយួចំនួនបានរំណតោ៉់ងចាស់ពីរបលភទននបុ្គលខដលរតូវទទួលបានការការពារពិលសសលនះ ដូច
លនះមនិខមនរ្បបុ់្គលទងំអស់លៅរនុងអងគការវជិាជ ជីវៈរមមររនិលោជិត និងបុ្គលពារព់ន័ធមយួចំននួសុទធខត
ទទលួបានការការពារពិលសសលនាះលទ។ រាល់បុ្គលខដលបានទទួលការការពារពិលសសទងំអស់មនិខមនសុទធតែ
ទទលួបានការការពារពិលសសរសបលពលជាមយួាន លនាះលទ លហើយការទទលួបានការការពារពិលសសរបស់បុ្គល
ទងំលនាះអារស័យលៅលលើថិរលវលាជារល់ារណ់ាមយួខដលរំណតរ់នុងចាប ់និងលិែិតបទោា ន្តិយុតតិ ។  
 ែ. អំឡុងលពលខដលទទលួបានការការពារពិលសសៈ បខនថមពីលលើលរខែណឌ  “រ” ខាងលលើលនះ រមមររ
និលោជិតខដលទទលួបានការការពារពិលសសលនាះចាបំាចរ់តូវរបារដថ្នអាជាញ យុកាលននការការពារពិលសសរបស់
ពរួល្្ឺលៅានសុពលភាព។ ចាបក់ារងារ និងរបកាសលលែ៣០៥ បានបញ្ដ តតិោ៉ងចាស់អំពីអំឡុងលពលខដល



©រក្សាសិទិិធដោយសមាគមដោងចក្ក្សកាត់ដេរដៅក្សមពុជា ( GMAC)  3 

រតូវទទួលបានការការពារពិលសសលនះលោយខផែរលៅលលើរបលភទននបុ្គលខដលរតូវទទួលបានការការពារពិលសស
ទងំលនាះ។ 
 ្. ការជូនដំណឹងពីលបរខភាពខដលរតវូទទលួបានការការពារពិលសសៈ លដើមបជីាការបងាា ញភសតុតាងដល់
និលោជរអំពីរមមររនិលោជិតខដលរតូវការការពារពិលសស និងរតូវសថិតរនុងអំឡុងលពលននការការពារពិលសស 
សហជីពចាបំាចរ់តូវជូនដំណឹងអំពីលបរខភាពរមមររនិលោជិតខដលរតូវទទួលបានការការពារពិលសសលនាះតាម
រ្បម់លធាបាយខដលទុរជាបានការដល់និលោជរ។  
 
 
 
 
 
   
 សំណំុលរឿងបញ្ញជ រ៖់  
 លៅរនុងវស័ិយវាយនភណឌ  កាតល់ដរសលមលៀរបំពារ ់ និងផលិតខសបរលជើង វវិាទមយួចំនួនលរើតលឡើងលោយ
ពារព់ន័ធនឹងការបលណត ញលចញ។ ភា្ីរមមររនិលោជិត និងសហជីពជាលរឿយៗ ខតងខតលលើរលឡើងថ្ន ពួរល្សថិត
លរកាមការការពារពិលសស ដូលចនះនិលោជរាម នសិទធិបលណត ញល្លចញពីការងារលនាះលទ ឬលលើរលឡើងថ្នពរួល្
ជាសរមមជនរបស់សហជីព។  
 លោយខផែរលលើលរខែណឌ ្តិយុតតិ លដើមបឱី្យបុ្គលមយួទទួលបានការការពារពិលសសចំលពាះការបលណត ញ
លចញបានលុះរតាខតលរខែណឌ  ៤រតូវបានបំលពញ៖  
 រ.រមមររនិលោជិតរតូវខតជារបលភទរមមររនិលោជិតរតូវបានការការពារពិលសសលោយចាប ់ 
 ែ.សហជីពបានជូនដំណឹងរ្បម់លធាបាយខដលអាចយរជាការបានលៅនិលោជរអំពីសាសភាព   
រមមររនិលោជិតខដលរតូវទទលួបានការការពារពិលសស  
 ្.សហជីពបានបញ្ចូ នចាបច់មលងននលិែិតជូនដំណឹងលៅនិលោជរ និងលៅររសួងការងារ  
 ឃ.សហជីពបានោរលិ់ែិតសំុចុះបញ្ជ ិកា។ (ររណីររមុរបឹរាអាជាញ រណាត លសំណំុលរឿងលលែ ២៨/០៧) 
មា៉ងវញិលទៀត សរមមជនរបស់សហជីពមនិសថិតលរកាមរបបននការការពារពិលសសលនាះលទ លវៀរខលងខតសរមមជន
លនាះជារបលភទបុ្គលទទលួបានការការពារពិលសសលរកាមលរខែណឌ លផសងខដលរំណតល់ោយចាប ់ដូចជាការបខនថម
សាជិរាន ររ់បស់សហជីពឲ្យសថិតលរកាមការការពារពិលសសនៅលពលចំននួសាជិររបស់សហជីពខដលបានចុះ
បញ្ជ ិកា(សហជីពមូលោា ន) លនាះានរំលណើ នខដលបានរំណតរ់នុងរបកាសលលែ៣០៥/០១។  
  
 ២.បុ្គល និងអាជាញ យុកាលននការការពារពិលសសៈ 
 ដូចខដលបានលលើរលឡើងខាងលលើលនះរស្ថប ់ មនិខមនរ្បបុ់្គលទងំអស់នឹងទទួលបានសិទធិការពារ
ពិលសសលនាះលទ លពាល្ឺសិទធិការពារពិលសសលនះរតូវបានផតល់លអាយចំលពាះខតបុ្គលខដលចាបប់ានចងែុលបងាា ញ 

សំណំុលរឿងររុមរបឹរាអាជាញ រណាត លលលែ ១៤៨/០៧ បានលលើរលឡើងថ្ន រមមររនិលោជិតអាចទទួល
បានការការពារពីការបលណត ញលចញពីការងារ ដរាបណាបានបំលពញនូវលរខែណឌ បី្ឺ៖ (១) រមមររ

និលោជិតជារបលភទរមមររខដលទទលួបានការការពារពិលសស (២) ការបញ្ឈបរ់តូវលធវើលឡើងរនុងអំឡុង
លពលខដលរតូវទទលួបានការការពារពិលសស និង (៣) សហជីពរតូវជូនដំណឹងលៅនិលោជរអំពីលបរខ

ភាពរមមររខដលរតូវទទលួការការពារតាមមលធាបាយទងំអស់ខដលទុរជាបានការ។  
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លហើយរតូវខតសថិតលៅរនុងអំឡុងលពលមយួខដលរតូវទទលួបានការការពារពិលសសលនះខតប៉ុលណាណ ះ។ លោងតាម 
ខផនរទី២ ជំពូរទី១១នាចំាបស់តីពីការងារ របកាសលលែ ៣១៣/០០ និងរបកាសលលែ ៣០៥/០១ លយើងអាចលធវើ
ការសលងខបចំលពាះបុ្គល និងអំឡុងលពលខដលចាបផ់តល់ការការពារពិលសសដូចខាងលរកាម៖ 

 ស្ថថ បនិរ ឬរមមររនិលោជិតខដលសម័រ្ចិតតចូលជាសាជិរសហជីពលនះរនុងលពលរំពុងលសនើសំុចុះ
បញ្ជ ិការតូវបានទទលួការការពាររយៈលពលរហូតដល់៣០នថៃ លរកាយកាលបរលិចឆទននការចុះ
បញ្ជ ិកា (របការ៤ រថ្នែណឌ ទី១ ននរបកាស ៣០៥/០១) 

 អនរដឹរនាសំហជីពានដូចជា៖ របធាន អនុរបធានទី១ និងលលខាធិការទី១ (របការ៧ ននរបកាស
៣១៣/០០) 

 រមមររនិលោជិតទងំអស់ខដលជាលបរខជនសរាបក់ារលបាះលឆ្ន តលរជើសលរ ើសថ្នន រដឹ់រនាសំហជីព
រតូវទទួលបានការការពាររយៈលពល៤៥នថៃ មុនការលបាះលឆ្ន ត លហើយរតូវបញ្ច បរ់នុងរយៈលពល៤៥
នថៃលរកាយការលបាះលឆ្ន ត របសិនលបើលបរខជនទងំលនាះមនិរតូវបានជាបល់ឆ្ន ត (របការ៣ ននរបកាស
៣០៥/០១) 

 សហជីពខដលានសាជិរលលើសពី២០០នារ ់ ការការពាររតូវផតល់ឱ្យសាជិរសហជីពាន រ ់
សរាបភ់ា្បខនថមនីមយួៗខដលានសាជិរសហជីព២០០នារ ់ (របការ៤ រថ្នែណឌ ទី២ នន
របកាស៣០៥/០១) 

 តំណាងសហជីពខដលរតូវបានចាតត់ាងំពីសហជីពថ្នន រែ់ពស់ជាងសហរាសរ្ឹះស្ថថ ន (របការ៥ 
រថ្នែណឌ ទី២ ននរបកាស៣០៥/០១)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 ៣. នីតិវធីិននការបញ្ឈប ់ឬបលណត ញលចញរមមររនិលោជិតសថិតលរកាមការការពារពិលសស 
 និលោជរមនិអាចបញ្ឈបរ់មមររនិលោជិតខដលរតូវបានការពារពីការងារលឡើយ លទះបីជារមមររនិលោជិត
រូបលនាះបានរបរពឹតតរំហុសធៃនល់ៅរនុងលរាងចរររល៏ោយ ប៉ុខនតនិលោជរអាចរតឹមខតបញ្ឈរលជើង (ពយរួរិចចសនា
ការងារ) លហើយរតូវបនតនីតិវធីិលោយលសនើសំុការអនុញ្ញដ តពីអធិការការងារ។ របសិនលបើអធិការការងារសលរមចមនិ
យល់រពមសំលណើ សំុបញ្ឈបរ់បស់និលោជរ លនាះនិលោជររតូវទទលួរមមររនិលោជិតរូបលនាះឱ្យចូលលធវើការវញិ។  
 
 រនុងររណីខដលនិលោជរបញ្ឈប ់ ឬបលណត ញរមមររនិលោជិតខដលរតូវបានការការពារពិលសសលោយាម ន
ការអនុញ្ញដ តជាមុនពីអធិការការងារ ឬរល៏ធវើឱ្យានការែូចខាតណាមយួដល់រមមររនិលោជិត និលោជររតូវទទលួ

ការការពារពិលសស មនិបានហាមឃាតនិ់លោជររនុងការមនិបនតរិចចសនាការងារាន
រំណតថិ់រលវលារបស់បុ្គលទងំលនាះលឡើយ លរពាះការមនិបនតរិចចសនាការងារមនិបានបះ៉

ពាល់ការបំលពញការងារដឹរនាសំហជីពលឡើយ។ ប៉ុខនតចាបហ់ាមឃាតច់ំលពាះខតការបញ្ឈប ់ឬ
ការបលណត ញលចញលោយាម នការអនុញ្ញដ តពីអធិការការងារខតប៉ុលណាណ ះ។  
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ពិនយ័រសបតាមារតា៣៧៣ ននចាបស់តីពីការងារ។ លហើយវធិានការទងំឡាយរបស់និលោជរខដលរលំលាភលលើ
បទបញ្ដ តតិលនះរតូវចាតទុ់រជាលាឃៈ និងាម នតនមលអវីទងំអស់។   

 
យុតតសិ្ថស្រសតរបស់ររមុរបឹរាអាជាញ រណាត ល  

១.និលោជរានសិទធិពយរួរិចចសនាការងាររបស់ថ្នន រដឹ់រនាសំហជីព រនុងអំឡុងលពលរំពុងរងច់ាកំារលឆលើយតបពី
អធិការការងារ អំពីការឯរភាពចំលពាះការបលណត ញរមមររនិលោជិតពីការងារ។ រនុងររណីអធិការការងារមនិយល់
រសបចំលពាះការបញ្ឈបពី់ការងារលនះលទ ការពយរួការងារលនះនឹងរតូវចាតទុ់រជាលាឃៈ។ (លសចរតីបងាគ បល់លែ 
១៤៩/០៨)  
 
២.លពលខដលាម នភសតុតាងលដើមបបីញ្ញជ រថ់្ន និលោជរបានដឹងអំពីស្ថថ នភាពសហជីពរបស់រមមររនិលោជិតររុម
របឹរាអាជាញ រណាត លអាចបដិលសធអំណះអំណាងខដលលលើរលឡើងថ្នានការលរ ើសលអើងសហជីព។ (លសចរតីបងាគ ប់
លលែ ១៥៨/០៨)  
 
 ៤.ភាពជាតំណាង របស់សហជីពៈ 
 ជាទូលៅសហជីពរតូវបានល្ទទួលស្ថគ ល់ថ្នានភាពជាតំណាង លគឹរណាសហជីពលនាះបានបំលពញ
លរខែណឌ ្តិយុតតិរនុងការទទលួបាននូវបុ្គលភាព្តិយុតតិ ាននយ័ថ្នសហជីពអាចានសិទធិរនុងការតំណាង 
រមមររនិលោជិតខដលជាសាជិររបស់ែលួនទល់ខតបានបំលពញលរខែណឌ រ្ឹះ និងលរខែណឌ ទរមងជ់ាមុនសិន។ 
លរខែណឌ រ្ឹះាននយ័ថ្នសហជីពរតូវខតឯររាជយ និងានភាពលោយខឡរ លោយមនិានការចូលរមួពីនិលោជរ 
ឬអងគការវជិាជ ជីវៈរបស់និលោជរ។ ចំខណរឯលរខែណឌ ទរមង់្ ឺ នីតិវធីិរនុងការបំលពញខបបបទ និងការទទលួបាន
បញ្ជ ិកាពីររសួងទទួលបនទុរវស័ិយការងារ។   
 
 លៅរនុងចាបស់តីពីការងារ នីតិនិពនធបានរលំលចលចញនូវស្ថថ នភាពពីរសរាបភ់ាពជាតំណាងរបស់សហជីព 
(១) សហជីពខដលានភាពជាតំណាង និង (២)សហជីពខដលានភាពជាតំណាងបំផុត។ សហជីពានភាពជា
តំណាងាននយ័ថ្នសហជីពលនះតំណាងបានខតសាជិររបស់ែលួនរនុងររបែណឌ ជារល់ារណ់ាមយួខដលរំណត់
រនុងលរខនតិរៈរបស់ែលួន ឬររ៏មមររនិលោជិតខដលសម័រ្ចិតតរនុងការចូលរមួសហជីពរបស់ល្ខតប៉ុលណាណ ះ លហើយ
ចំណុចលនះររ៏តូវបានបររស្ថយរនុងលសចរតីពនយល់្តិយុតតិលលែ ១០ផងខដរ ។ ចំខណរឯ សហជីពានភាពជា
តំណាងបំផុតនឹងអតាថ ធិបាយដូចខាងលរកាម៖  
  រ/ លរខែណឌ  និងការបញ្ញជ រអំ់ពីភាពជាតំណាងបំផុតរបស់សហជីព៖ ភាពជាតំណាងរបស់   
សហជីពអាចរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ លោយចាបំាចរ់តូវបំលពញនូវលរខែណឌ ដូចជា៖ 

- ានការចុះបញ្ជ ិការតឹមរតូវ  
- ានបណ័ណ សំាល់សាជិររតឹមរតូវ និងានសាជិរចំននួ ៥១ភា្រយលឡើងលៅននចំននួរមមររ-

និលោជិតសរុបរបស់សហរាស 
- បានទទលួរបារវ់ភិា្ទនោ៉ងលហាចណាស់ ៣៣ភា្រយននចំននួសាជិរ 
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- ានលទធភាពផតល់លសវាខាង វជិាជ ជីវៈ់វបបធម ៌និងអបរ់ដំល់សាជិររបស់ែលូន 
 សហជីពណាខដលសាជិររបស់ែលួនានចំននួភា្លរចើនោចខ់ាតននចំននួរមមររ-និលោជិតទងំអស់លៅ
រនុងសហរាស សហជីពលនាះានសិទធិតំណាងលអាយរមមររ-និលោជិតទងំមូលននសហរាសរ្ឹះស្ថថ ន។  
 

 សហជីពរតូវោរព់ារយសំុបញ្ញជ រអំ់ពីភាពជាតំណាងបំផុតលៅររសួងការងារ។ ររសួងខដលទទលួបនទុរ  
វស័ិយការងារ រតូវសលរមចជាផលូវការអំពីការទទួលស្ថគ ល់ភាពជាតំណាងបំផុតរបស់សហជីព ោ៉ងយូររនុងរយៈ
លពល ២ខែ។ ប៉ុខនតមុននឹងសលរមចអំពីការទទួលស្ថគ ល់ភាពជាតំណាងបំផុតលនះ ររសួងរតូវលសនើលអាយនិលោជរ
និងសហជីពខដលជាសាជិរ្ណៈរាម ររបឹរាការងារផតល់នូវលសចរតីសលងកតរបស់ែលួន ឬលសចរតីជំទស់         
ជាយថ្នលហតុរបស់ែលួន រនុងរយៈលពល ១៥នថៃ្ ត។់ លសចរតីលសនើរតូវលធវើតាមរយៈសំបុរតអនុសិដា ឬលិែិតជូនផ្ទទ ល់
នដខដលានចុះហតថលលខាថ្ន បានទទលួលហើយ។ តតិយជនខដលានការពារព់ន័ធរអ៏ាចផតល់នូវលសចរតីសលងកត
របស់ែលួន ឬលសចរតីជំទស់ជាយថ្នលហតុរនុងរយៈលពល ១៥នថៃដូចាន លនះខដរ។ 
   

  ែ/សិទធិ និងកាតពវរិចចរបស់សហជីពខដលានភាពជាតំណាងបំផុត៖ សហជីពខដលានភាពជា
តំណាងបំផុត ានសិទធិលសនើសំុលអាយនិលោជរលធវើការចរចារអំពីអនុសញ្ញដ រមួ ខដលអនុវតតចំលពាះរមមររនិលោជិត
ទងំអស់ខដលសហជីពលនះតំណាងលអាយ។ រនុងររណីលនះ និលោជរានកាតពវរិចចរតូវខតលធវើការចរចាជាមយួ
សហជីព។ ជាលាលការណ៍សហជីពខដលានសាជិរភា្តិច ានសិទធិតំណាងលអាយខតសាជិររបស់ែលួនខត
ប៉ុលណាណ ះ លហើយានសិទធិចូលរមួរនុងការតារខ់តងលសចរតីរពាងអនុសញ្ញដ រមួផងខដរ របសិនលបើសហជីពានភាពជា
តំណាង ឬតំណាងបំផុតអលញ្ជ ើញលអាយចូលរមួ។  
 លៅរនុងសហរាសណាខដលពំុទនា់នសហជីពានភាពជាតំណាងបំផុតលនាះ សហជីពទងំអស់ ឬ
សហជីពជាលរចើនខដលានសាជិរលៅរនុងសហរាស អាចរបួរមួាន លដើមបលីលើរលឡើងនូវលសចរតីរពាងរមួននអនុ
សញ្ញដ រមួ។  និលោជរានកាតពវរិចចរតូវខតចរចា របសិនលបើសហជីពទងំលនាះតំណាងលអាយរមមររនិលោជិត
ភា្លរចើនននសហរាសលនាះ៕ 
 

យុតតសិ្ថស្រសតរបស់ររមុរបឹរាអាជាញ រណាត ល  
១.សហជីពានសិទធិរសបចាប ់ លដើមបតំីណាងឲ្យខតសាជិរសហជីពរបស់ែលួនខតប៉ុលណាណ ះ លលើរខលងខតអនរ
ខដលមនិខមនជាសាជិរសហជីពណាាន រប់ានបញ្ញជ រោ៉់ងចាស់(ជាលាយលរខណ៍អរសរ) លដើមបផីតល់សិទធិឱ្យ 
សហជីពមយួលធវើការតំណាងែលួន។ (លសចរតីបងាគ បល់លែ ៩៣/០៧)  
 
២.ររុមរបឹរាអាជាញ រណាត លអាចបដិលសធមនិសលរមចលៅលលើវវិាទអំពីផលរបលោជន ៍ ខដលបតឹងលោយសហជីព
ខដលមនិានភាពជាតំណាងបំផុត ពីលរពាះសហជីពលនាះមនិានបុ្គលភាព្តិយុតតិរ្បរ់ានល់ទ។ (លសចរតី
បងាគ បល់លែ ៤៨/០៦ និងលសចរតីបងាគ បល់លែ ០៩៣/១៥)  
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សេចក្តីប្បកាេបដិសេធៈ សេចក្តីពនយល់បក្ប្ាយគតិយុតតិខាងសលីសនេះមានសោលបំណងប្ោន់តតជាការផតល់
ព័ត៌មានបតនថមដល់េមាជិក្តតប ុស ណ្ េះ និងមិនតមនជាការផតល់ដំបូន្មា នតផែក្ចាប់ស យី។ េមាគមមិនទទលួ
ខុេប្តូវចំស េះការខូចខាត ន្មន្មតដលសកី្តសចញពីការអនុវតតន៍តាមសេចក្តីពនយល់សនេះស យី។ េមាគមេូម
សលីក្ទឹក្ចិតតឲ្យេមាជិក្តេែង រក្ការពនយល់បតនថមពីអែក្ឯក្សទេខាងចាប់មុននឹងអនុវតតតាមការបក្ប្ាយ
ខាងសលីសនេះ។ េប្មាប់ព័ត៌មាន បតនថមេូមទាក់្ទងមក្សលខាធិការដ្ឋា នេមាគមតាមរយេះទូរេ័ពទសលខ ០២៣ 
៣០១ ១៨១ ឬ  អីុតម ល:kimpichda@gmac-cambodia.org ។ 

 
៣.សរាបស់ហជីពខដលមនិានបញ្ជ ិការនុងរ្ឹះស្ថថ នសហរាសមនិទនក់ាល យជាអងគការវជិាជ ជីវៈរសបចាប់
លនាះលទ លហើយរម៏និទនា់នសិទធិរសបចាបរ់នុងការតំណាងសាជិររបស់ែលួនផងខដរ  លហើយអាចតំណាងឲ្យខត
រមមររនិលោជិតខដលបានលផទរសិទធជិាលាយលរខណ៍អរសររនុងនាមជាអនរតំណាងតាមរបការ១៩ ននរបកាសលលែ 
៩៩ ឆ្ន ២ំ០០៤ ប៉ុលណាណ ះ។ (លសចរតីបងាគ បល់លែ០៩២/១៥) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
តាក់្តតងស ងីសដ្ឋយៈ 
ប្ក្មុការងារតផែក្ចាប់ និងការងារ 
ននេមាគមសោងចប្ក្កាត់សដរសៅក្មពុជា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


