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សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 
 
 
សរាប់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ (លលែ ២) 

 រាក់ឈ្នួលអបបបរាសរាប់អនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥ 
 
 
ឯក្សារសោងៈ  
 ១. ច្បាប់ស្តីពីការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 

២.របកាសលលែ ២៨៣ក.ប/របក សតីពីការកាំណត់្រាក់ឈ្នួលអបបបរាសរាប់កមមករនិលោជិត្ខផនក វាយ
ណភណឌ កាត់្លេរ និងផលិត្ខសបកលជីង សរាប់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
 ៣. លសចកតីខណនាំលលែ ០២៩/១៤ ក.ប/ស.ណ.ន សតីពីការអនុវត្តរបកាសលលែ ២៨៣ក.ប/រប.ក ចុុះថ្ងៃទី 
១២ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការកាំណត់្រាក់ឈ្នួលអបបបរាសរាប់កមមករនិលោជិត្ខផនកវាយណភណឌ  កាត់្លេរ 
និងផលិត្ខសបកលជីង សរាប់ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
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ប្រាក្ឈ់្នលួអប្បប្រមាេប្រមាប្់អន្ុវតតឆ្ន ាំ២០១៥ 
 

 ១.លតី្អវីលៅជានិយមន័យថ្នរាក់ឈ្នួលអបបបរារសបតាមចាប់សតពីីការងារ?  
 រាក់ឈ្នួលអបបបរា គឺជាកាំរតិ្រាក់ឈ្នួលទាបបាំផុត្ខេលនិលោជករតូ្វធានថាកមមករនិលោជិត្របស់ែលួន 
រគប់រូបរតូ្វទទលួានលេីមបឲី្យានកាំពស់ជីវភាពសមរមយលៅតាមលសចកតីថ្ងលងនូររបស់មនុសស។   
  

 ២.លតី្ជាបទពិលោធ្ន៍របស់របលទសលលពិីភពលោក និងការអនុវត្តកនុងរកបែណឌ ចាប់ លតី្លគកាំណត់្រាក់ 
ឈ្នួលអបបបរា ឬេាំល ងីរាក់ឈ្នួលអបបបរា?  
 ជាការពិត្ការអនុវត្តរបស់របលទសលលីពិភពលោក និងការអនុវត្តកនុងរកបែណឌ ចាប់ រាក់ឈ្នួលអបបបរាគឺ 
រត្វូានលគកាំណត់្ មិនខមនេាំល ងីលនុះលទ។ ការកាំណត់្លនុះគឺរសបតាមនិយមន័យថ្នរាក់ឈ្នួលអបបបរាខេល 
រតូ្វធានថាកមមករនិលោជិត្រគប់រូបទទលួានមិនអាចទាបជាងលនុះ ល យីមិនខមនានន័យថាេាំល ងី ឬបូកបខនថម 
ចាំល ុះកមមករនិលោជិត្ខេលានរាក់ឈ្នួលលោលែពស់ជាងរាក់ឈ្នួលអបបបរារចួរោប់លនុះលទ។  
 

 ៣.លតី្រាក់ឈ្នួលអបបបរាសរាប់ការអនុវត្តឆ្ន ាំ ២០១៥ រត្វូានវនិិចឆយ័លោយខផែកលលកីតាត អវីែលុះ?  
 រសបតាមចាប់សតីពីការងារ ារតា១០៧ េូចោន ផងខេរនឹងការពិភាកាកនុងការកាំណត់្ធាតុ្ថ្នរាក់ឈ្នួល 
អបបបរាសរាប់ការអនុវត្តឆ្ន ាំ ២០១៥ តាមរយៈសិកាា ោោរតី្ភាគីថាន ក់ជាតិ្ចាំននួ ២លលីក ានសលរមចយក 
ធាតុ្ពីរសាំខាន់កនុងការវនិិចឆ័យខេលានេូចជា៖  
 ក.កាំណត់្យកលកាណវនិិចឆ័យខបបសងគម (ោថ នភាពរគួោរ អរតាអតិ្ផរណា និងការចាំណាយកនុងការ រស់
លៅ)។  
 ែ.កាំណត់្យកលកាណវនិិចឆ័យខបបលសេឋកិចច (ផលិត្ភាព ភាពរបកួត្របខជង ោថ នភាពទីផារការងារ និងកាំ
រតិ្ត្ថ្មលបខនថមថ្នវស័ិយ) រមួទាាំងបនទ ត់្ថ្នភាពរកីរកជាមូលោឋ នកនុងការពិភាកាថ្នការកាំណត់្វនិិចឆ័យ រាក់ឈ្នួល
អបបបរាសរាប់ឆ្ន ាំ២០១៥លនុះ។  
 

 ៤.លតី្រាក់ឈ្នួលរបស់កមមករនិលោជិត្ោកលបងកនុងឧសា កមមកាត់្លេរ និងផលតិ្ខសបក សរាប់ឆ្ន ាំ
២០១៥ នឹងរត្វូទទលួានចាំននួប ុនម ន?  
 លោងតាម របការ២ចាំណុចទី១ ថ្នរបកាសលលែ ២៨៣ ក.ប/របក សតីពីការកាំណត់្រាក់ឈ្នួលអបបបរា 
សរាប់កមមករនិលោជិត្ខផនកវាយណភណឌ កាត់្លេរ និងផលិត្ខសបកលជីង សរាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ ានបញ្ញត្តិោ ង 
របត្យកសថា រាក់ឈ្នួលអបបបរាសរាប់កមមករនិលោជិត្ោកលបងគឺទទលួាន ១២៣េុោល រអាលមរកិ កនុង១ខែ។  
 ឧទា រណ៍៖ លោករសី ែ ជាកមមការនីលៅលោងចរកកផលិត្សលមលៀកបាំ ក់មួយខេលានទីតាាំងលៅ ភនាំលពញ
ខេលរតូ្វានជលួមកលធ្វីការលរកាមកិចចសនយាកការងារោកលបងចាំននួ ២ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ េល់

រាក់ឈ្នួលចាំននួ ១០៥ថ្ងៃទី៣០ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០១៥។ កនុងកិចចសនយាកការងាោកលបងលោករសី ែ ទទលួាន
េុោល រអាលមរកិ កនុង១ខែ លោយនិលោជកានផតល់អត្ថរបលោជន៍លលីសពីចាប់។ 
 លតី្លោករសី ែ រតូ្វទទលួរាក់ឈ្នួលលោលចាំាំននួប ុនម លៅខែមកោ ឆ្ន ាំ២០១៥?  
 ចាំៈ លទាុះជាកនុងកិចចសនយាកការងារោកលបង របស់លោករសី ែ ទទលួានរាក់ឈ្នួលលោលចាំននួ ១០៥
េុោល រកនុង១ខែក៏លោយប ុខនតលោយលោងលៅលលីរបកាសខាងលលីសរាប់ការអនុវត្តរាក់ឈ្នួលអបបបរាឆ្ន ាំ ២០១៥ 
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ានបញ្ញត្តិថារាក់ឈ្នួលរតូ្វានធាន មិនអាចទាបជាងរាក់ឈ្នួលអបបបរាខេលកាំណត់្ ១២៣េុោល រ កនុង១ខែ
លនុះលទ។ េូលចនុះលោករសី ែ រតូ្វទទលួានរាក់ឈ្នួលខេលធាន មិនអាចទាបជាង ១២៣េុោល រលនុះលទ សរាប់
ខែមកោ។  
 (សាគ ល់ៈ មិនខមនានន័យថា យករាក់ឈ្នួលរបស់លោករសី ែ ចាំននួ ១០៥េុោល រខេលានខចងកនុង
កិចចសនយាក បូកបខនថម២៨េុោល រលនុះលទៀត្លទ ប ុខនតបញ្ញត្តិលនុះមិនហាមឃាត់្និលោជកលនុះលទ លបីនិលោជកាន
លចត្នផតល់ែពស់ជាង ១២៣េុោល រ)។ 
 

 ៥.លតី្រាក់ឈ្នួលរបស់កមមករនិលោជិត្លពញសទិធិ កនុងឧសា កមមកាត់្លេរសលមលៀកបាំ ក់ និងផលតិ្ 
ខសបកលជីងនឹងរត្វូទទលួានរាក់ឈ្នួលចាំននួប ុនម នលៅឆ្ន ាំ២០១៥?  
 លោងតាម របការ២ចាំណុចទី១ ថ្នរបកាសលលែ ២៨៣ ក.ប/របក សតីពីការកាំណត់្រាក់ឈ្នួលអបបបរា 
សរាប់កមមករនិលោជិត្ខផនកវាយណភណឌ កាត់្លេរ និងផលិត្ខសបកលជីង សរាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ ានបញ្ញត្តិោ ង 
របត្យកសថា រាក់ឈ្នួលអបបបរាសរាប់កមមករនិលោជិត្លពញសិទធិ (បញ្ច ប់រយៈលពលោកលបង ឬរតូ្រជលួលធ្វីការ
លរកាមកិចចសនយាកការងារលពញសិទធិខត្មតង) នឹងរតូ្វទទួលានរាក់ឈ្នួលអបបបរាចាំននួ ១២៨េុោល រអាលមរកិ កនុង
១ខែ។ 
 

 ឧទា រណ៍ទី១៖ លោករសី គ ជាកមមការនីលៅលោងចរកកផលិត្សលមលៀកបាំ ក់មយួខេលានទីតាាំងលៅ 
ភនាំលពញខេលរតូ្វានជលួមកលធ្វីការលរកាមកិចចសនយាកការងារលពញសិទធិចាំននួ៣ខែគឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
េល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥។ កនុងកិចចសនយាកការងាលពញសិទធិលនុះ លោករសី គ ទទលួានរាក់ឈ្នួលចាំននួ 
១១៥េុោល រអាលមរកិ កនុង១ខែ។  
 លតី្លោករសី គ រតូ្វទទលួរាក់ឈ្នួលលោលចាំននួប ុនម នលៅខែមកោ និងខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥?  
 ចាំៈ លទាុះជាកនុងកិចចសនយាកការងារ របស់លោករសី គ ទទលួានរាក់ឈ្នួលលោល ចាំននួ ១១៥ េុោល រកនុង 
១ខែ ោ ងណាក៏លោយ ប ុខនតលោយលោងតាមរបកាសខាងលលីសរាប់ការអនុវត្តរាក់ឈ្នួលអបបបរា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
ានបញ្ញត្តិថារាក់ឈ្នួលសរាប់កមមករនិលោជិត្លពញសិទធិរតូ្វានធាន មិនអាចទាបជាងរាក់ឈ្នួលអបបបរា 
ចាំននួ ១២៨េុោល រអាលមរកិ កនុង១ខែលនុះលទ។ េូលចនុះ លោករសី គ រតូ្វានធានថាោត់្នឹងទទលួរាក់ឈ្នួលោ ង
ទាបបាំផុត្រតឹ្ម ១២៨េុោល រអាលមរកិ កនុង១ខែ។  
 (សាគ ល់ៈ មិនខមនានន័យថា យករាក់ឈ្នួលរបស់លោករសី គ ចាំនួន ១១៥េុោល រអាលមរកិ កនុង១ខែ
ខេលានខចងកនុងកិចចសនយាក បូកបខនថម ២៨េុោល រលនុះលទៀត្លទ។ របកាសសតីពីការកាំណត់្រាក់ឈ្នួលអបបបរា 
រតឹ្មខត្កាំណត់្ចាំនួនរាក់ឈ្នួលលេីមបធីានថាមិនអាចទាបជាង ១២៨េុោល រខត្ប ុលណាណ ុះ ប ុខនតបទបបញ្ញត្តិលនុះមិន
ហាមឃាត់្លនុះលទ លបីនិលោជកានលចត្នផតល់រាក់ឈ្នួលែពស់ជាង ១២៨េុោល រ ឬបូកបខនថមលនុះ)។  
 

 ឧទា រណ៍ទី២៖ លោករសី ឃ ជាកមមការនីលៅលោងចរកកផលិត្សលមលៀកបាំ ក់មយួខេលានទីតាាំងលៅ 
ភនាំលពញខេលរតូ្វានជលួមកលធ្វីការលរកាមកិចចសនយាកការងារលពញសិទធិចាំននួ ៣ ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៤ េល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥។ កនុងកិចចសនយាកការងាលពញសិទធិលនុះ លោករសី ឃ ទទលួានរាក់
ឈ្នួលចាំននួ ១៣០េុោល រអាលមរកិ កនុង១ខែ។  
 លតី្លោករសី ឃ រតូ្វទទលួរាក់ឈ្នួលចាំនួនប ុនម នលៅខែមកោ និងខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥?  
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អបបបរា ឬបូកបខនថមលៅលលីរាក់ឈ្នួលខេលានរោប់លនុះលទ)។  
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