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ក្ដូក្ម្ម 
rrr2sss 

 
រដឋធមមនុញ្ញទទលួសាគ ល់សិទធកិនុងការលធវើកូដកមម ប៉ុខនតសិទធលិនះរតវូបានករមតិឲ្យអនុវតតតាមលកខែណឌ ច្បាប ់

កនុងលោលបាំណងលច្បៀសវាងការបះ៉ពាល់សណាត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ និងបះ៉ពាល់ដល់សិទធិអនកដនទខដលមនិខមនជា
កូដករ។ ល ះជាយ៉ងណាកល៏ោយ សាគមបានកតស់ាគ ល់ល ើញថា ការអនុវតតសិទិធលនះជាទូលៅ មនិបានអនុ
វតតឱ្យបានរតឹមរតូវតាមនីតិវធីិច្បាបល់ ើយ ល ើយលពលែលះកូដករបានអនុវតតសិទធិលនះបះ៉ពាល់ដល់សិទធិកមមករ
និលយជិតដនទលទៀតខដលមនិខមនជាកូដករលទៀតកា៏ន។   

លយងតាមរបាយការណ៍សាំលយគលលើកទី៣២ របស់អងគការអនតរជាតិខាងការងារ - គាំលរាងលរាងច្បរក
កានខ់តរបលសើរលៅកមពុជា (ILO-BFC) ខដលលច្បញផាយលៅខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៥ បានបងាា ញឲ្យល ើញថាច្បាំនូន
កូដកមមខដលបានលកើតល ើងច្បាំលពាះវស័ិយឧសា កមមវាយនភណឌ  កាតល់ដរ និងផលិតខសបកលជើង ខដលរាបច់ាប់
តាាំងពីខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១មក រ ូតមកដល់លពលការយិបរលិច្បឆទននការលច្បញរបាយការណ៍លនះ គឺ១០០% នន
កូដកមមមនិបានលោរពតាមនីតិវធីិលនាះលទ។ កូដកមមមនិលោរពតាមនីតិវធីិអាច្បាននយ័ថាជាកូដកមមែុសច្បាប ់
រោនខ់តសិទធិអាំណាច្បកនុងការកាំណតនី់តានុកូលភាពននការកាំណតថ់ាកូដកមមែុសនីតិវធីិជាកូដកមមែុសច្បាបល់នះ
រតូវបានផតល់ឲ្យតុលាការការងារ ឬតុលាការអាជាា គតិលគឹកខដលតុលាការការងារមនិ នប់លងកើត។    

លតើអវីលៅជា កូដកមម ? លតើមូលោឋ នគតិយុតតិ ឬលកខែណឌ ច្បាបយ៉់ងដូច្បលមតច្បែលះរតូវបានសនមតថាជាកូដកមម
ខដលមនិលោរពតាមនីតិវធីិ? លតើកូដកមមជះឥទធិពលយ៉ងដូច្បលមតច្ប?  

១.និយមនយ័ 

  លយងតាមារតា ៣១៨ កថាែណឌ ទី១ ននច្បាបស់តីពីការងារ និងសារាច្បរលលែ ០០៥ សតីពីសិទធិលធវើកូដកមម 
បានកាំណតនិ់យមនយ័ថា កូដកមមគឺជាការឈបល់ធវើការលោយកមមករនិលយជិតមយួរកុម ខដលានការរពមលរពៀង
ោន  ល ើយបានលធវើល ើងលៅកនុងស រោសមយួ ឬរគឹះសាថ នមយួ កនុងលោលបាំណងលដើមបទីទួលបាននូវដាំលណាះ
រសាយដយុ៏តតិធមច៌្បាំលពាះការ ម ររបស់កមមករនិលយជិតពីនិលយជក ល ើយកជ៏ាលកខែណឌ លដើមបចូី្បលលធវើការវញិ
ផងខដរ។ បខនថមពីលនះសារាច្បរសតីពីសិទធិលធវើកូដកមមបានបញ្ជជ កប់ខនថមលៅលលើធ្នតុនិយមនយ័ថា កូដកមមគឺជាការ
ឈបល់ធវើការងារខដលកមមករនិលយជិតរតូវសថិតលៅកនុងបរលិវណលរាងច្បរក ស រោសរគឹះសាថ ន លដើមបលីធវើការតវ៉ា ឬ
 ម រអវីមយួពីនិលយជក លពាលគឺកូដកមមមនិខមនជាការដខងា ជារកុម ជាពួក ជាកបនួលៅទីកខនលងលផេងៗលនាះ 
ល ើយ។   

 លផតើមលច្បញពីនិយមនយ័ខដលផតល់លោយារតា ៣១៨ ននច្បាបស់តីពីការងារ និងការបញ្ញតតិបខនថមលោយ
សារាច្បរសតីពីសិទធិលធវើកូដកមម កូដកមមរតូវបាំលពញលកខណៈវនិិច្បឆយ័ច្បាំនួន ៣យ៉ងគឺ៖  

 លកខណវនិិច្បឆយ័ទី១. ការឈបល់ធវើការងារលោយកមមករនិលយជិតមយួរកុម លោយានការរពមលរពៀងោន  
(ការឈបល់នះរតូវសថិតកនុងបរលិវណលរាងច្បរក ស រោសរគឹះសាថ ន)  
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 លកខណវនិិច្បឆយ័ទី២.កនុងលោលបាំណងទទលួបាននូវដាំលណាះរសាយដយុ៏តតិធមច៌្បាំលពាះការ ម ររបស់ែលួន  

 លកខណវនិិច្បឆយ័ទី៣.ដាំលណាះរសាយជាលកខែណឌ ននការរតលបចូ់្បលលធវើការជាធមមតា។  

អារស័យលលើការកាំណតល់កខណវនិិច្បឆយ័ននកូដកមមខាងលលើ លយើងកអ៏ាច្បពិនិតយល ើញផងខដរថា អាច្បនឹង
ានវបិាកមយួលកើតល ើងល ើយ ម រកប៏ករសាយ ពាកយថា កមមករនិលយជិតមយួរកមុ។ លតើកមមករនិលយជិត
ច្បាំននួប៉ុនាម ននាកខ់ដលរតូវចាតទុ់កថា ជាកមមករនិលយជិតមយួរកុម ទនទឹមនឹងលកខែណឌ មយួច្បាំននួរតូវបានសនមតថា
ជាអវតតាន មនិខមនជាកូដកមមលនាះលទ។មនិានបទោឋ នគតិយុតតិ ឬលសច្បកតីបងាគ បរ់កុមរបឹកាអាជាា កណាត ល ឬ
យុតតិសាស្រសតរបស់រកុមរបឹកាអាជាា កណាត លណាមយួល ើយ ខដលកាំណតពី់ច្បាំនួនពិតរបាកដថា កមមករនិលយជិត
មយួរកុមរតូវានច្បាំនួនប៉ុនាម នលនាះលទ។ ការកាំណតស់ញ្ជញ ណគតិយុតតិ ឬកល៏កខណវនិិច្បឆយ័ននកូដកមម ាំង៣ខាង
លលើលនះ លរពាះលដើមបលីច្បៀសវាងកនុងការសនមតរគបក់រណីថាជាកូដកមម។  
  

 ឧ  រណ៍៖ កមមករនិលយជិតរបាណ ៥នាកម់និបានមកកខនលងការងារ របាណ៥នថៃរចួ្បមកល ើយ 
ល ើយនិលយជករោនខ់តបានលលច្បលឺដាំណឹងពីកមមករនិលយជិតដូច្បោន ថា ពួកលគអវតតានលោយសារថាពកួលគច្បង់
 ម រលុយជាំនាញ ៥ដុលាល របខនថមលៅលលើលុយជាំនាញខដលានរសាប ់ ល ើយ ល់ខតនិលយជកផតល់ឲ្យខបប
លនះលទើបលគរតលបចូ់្បលលធវើការវញិ។ លតើការមនិមកកខនលងការងារលនះ រតូវចាតទុ់កថាជាកូដកមម ឬអវតតាន?  

 ដាំលណាះរសាយ៖ ខផែកលលើសញ្ជញ ណគតិយុតតិ ឬលកខណវនិិច្បឆយ័ខាងលលើ លយើងអាច្បសនមតថា សាថ នភាព
លនះមនិខមនជាករណីកូដកមមលនាះលទ គឺជាករណីអវតតាន លោយលយងលៅលលើមូលល តុដូច្បខាងលរកាម៖  

 លកខណវនិិច្បឆយ័ទី១៖ កមមករនិលយជិត ាំង ៥លនះមនិបានមកកខនលងការងារ ។ លកខណវនិិច្បឆយ័ទី១ កមមករ
និលយជិតលនាះរតូវលៅកខនលងការងារ ល ើយឈបល់ធវើការ លោយានការរពមលរពៀងោន  (មនិខមនអវតតានលនាះលទ)
។ 

 លកខណវនិិច្បឆយ័ទី២៖ និលយជកមនិបានដឹងច្បាស់លទថាលតើអវីលៅជាសាំលណើ  ឬការ ម ររបស់កមមករ
និលយជិតលដើមបទីទលួបានដាំលណាះរសាយសមរមយលនាះលទ លរពាះនិលយជករោនខ់តទទួលដាំណឹងពីកមមករដូច្បោន  
មនិដឹងថាលតើដាំណឹងលនះពិត ឬមនិពិត។ ល ះជាកនុងលកខណវនិិច្បឆយ័មនិបានកាំណតថ់ា សាំលណើ  ឬការ ម រលនាះ
រតូវខតជាលាយលកខណ៍អកេរ ឬអាច្បលធវើល ើងលោយ ទ្ ល់ាតយ៉់ងណាកល៏ោយ កល៏ តុផលននអវតតានពីកខនលង
ការងារខបបលនះ លធវើឲ្យភាគីមនិអាច្បានទាំនាកទ់ាំនងោន លដើមបលីធវើការច្បរចាលដើមបទីទួលបានដាំលណាះរសាយលៅរចួ្ប
ផងខដរ (អវតតានរបស់ភាគីាខ ង)។  

 លកខណវនិិច្បឆយ័ទី៣៖ ដាំលណាះរសាយខដលជាលកខែណឌ ននការរតលបចូ់្បលលធវើការវញិ កម៏និអាច្បលៅរចួ្បផង
ខដរលរពាះភាគីកមមករនិលយជិតអវតតាន (អវតតានរបស់ភាគី)។  
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យុតតិសាស្រសតរបស់រកុមរបឹកាអាជាា កណាត ល  

១.ការឈបល់ធវើការងារលោយកមមករនិលយជិតមយួរកុមខដលលធវើល ើងលៅកនុងស រោស ឬរគឹះសាថ នមយួខដលមនិ
ខមនកនុងលោលបាំណងលដើមបទីទលួបានដាំលណាះរសាយពីការ ម ររបស់ែលួនពីនិលយជក និងជាលកខែណឌ លដើមបី
ចូ្បលលធវើការវញិ ពុាំរតូវបានចាតទុ់កថាជាកូដកមមតាមអតថនយ័ននារតា ៣១៨ ននច្បាបស់តីពីការងារល ើយ។ (លសច្ប
កតីបងាគ បល់លែ ៣៣/០៦) 

 ២.ការអនុវតតសិទធលិធវើកូដកមម  

 ជាថមីមតងលទៀតសិទធិលធវើកូដកមម រតូវបានធ្ននាលោយរដឋធមមនុញ្ញ របស់របលទសកមពុជា ខតយ៉ងណាកល៏ោយ
សិទធិលនះរតូវបានករមតិអនុវតតតាមលកខែណឌ នីតិវធីិខដលកាំណតល់ោយច្បាបស់តីពីការងារ។ លយងតាមារតា 
៣១៩ និងារតា៣២០ ននច្បាបស់តីពីការងារ សិទធិលធវើកូដកមមអាច្បអនុវតតបានលរកាមលកខែណឌ មយួច្បាំននួ៖  

 ក.ភាគីកមមករនិលយជិតបានលរបើរបាស់អស់លទធភាពកនុងការលោះរសាយជលាល ះលោយមលធាបាយសនតិវធីិ៖ 
ការលោះរសាយជលាល ះលោយសនតិវធីិាននយ័ថា ភាគីកមមករនិលយជិតបានលធវើការច្បរចា លោះរសាយវវិាទការងារ 
ចាបត់ាាំងពីដាំណាកក់ាលននការផេះផាវវិាទលោយមស្រនតីទទួលបនទុកននរកសួងការងារ និងបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
និងនីតិវធីិននរកុមរបឹកាអាជាា កណាត ល។ តាមសាម រតីននច្បាបស់តីពីការងារកូដកមម គឺជាជលរមើសចុ្បងលរកាយបងែស់
កនុងយនតការលោះរសាយវវិាទការងាររមួ លដើមប ីម រឲ្យនិលយជកបាំលពញតាមការតវ៉ារបស់ែលួន។  

 

 

 

 

 

 ែ.សិទធិលនះកអ៏ាច្បអនុវតតបានផងខដរ កនុងករណីខដលានការបដិលសធលសច្បកតីសលរមច្បរបស់រកុមរបឹកា
អាជាា កណាត ល  ឬរកុមរបឹកាអាជាា កណាត លមនិបានលោះរសាយ ឬមនិបានជូនដាំណឹងអាំពីដាំលណាះរសាយរបស់
រកុមរបឹកាអាជាា  កណាត លកនុងរយៈលពល ១៥នថៃ។  

 គ.សិទិធរតូវអនុវតតកនុងលោលបាំណងរសបច្បាបន់នកូដកមម គឺលដើមបោីកប់ងខាំឱ្យលោរពតាមអនុសញ្ជញ រមួ ឬ
តាមច្បាប ់ និងលដើមបកីារពារផលរបលយជនខ៍ាងលសដឋកិច្បច និងផលរបលយជនខ៍ាងវជិាជ ជីវៈសងគមននកមមករនិលយជិ
ត។ ាននយ័ថា ការបងខាំឱ្យភាគីាខ ងលោរពតាមអនុសញ្ជញ រមួ ឬច្បាប ់ ជាវវិាទខដលពាកព់ន័ធនឹងសិទិធ ល ើយការ
ការពារផលរបលយជនខ៍ាងលសដឋកិច្បច និងវជិាជ ជីវៈសងគមជាវវិាទខដលពាកព់ន័ធនឹងផលរបលយជន។៍ ផទុយលៅវញិ 
កមមករនិលយជិតមនិអាច្បអនុវតតសិទិធលនះលោយខផែកលលើលោលបាំណងមនិរសបច្បាបន់នកូដកមមល ើយ ខដលកនុង
លនាះាន ដូច្បជា (១) ការតវ៉ារបឆ្ាំងនឹងការបករសាយវធិ្ននគតិយុតតខដលានរបភពលច្បញពីច្បាប ់ឬពីអនុសញ្ជញ
រមួ ឬកវ៏ធិ្នន កទ់ងនឹងដាំលណាះរសាយរបស់អាជាា កណាត លខដលភាគីបានរពមលរពៀងោន  និង (២) ការលសើលរ ើ

កូដកមមជាជលរមើសចុ្បងលរកាយបងែស់កនុ ងយនតការលោះរសាយវវិាទការងាររមួ។ 
ការចាបល់ផតើមលធវើកូដកមមលោយមិនបានលដើរតាមយនតការលោះរសាយវវិាទរតូវ

ចាតទុ់កជាកូដកមមែុសនីតិវធីិច្បាបផ់ងខដរ។  



©រក្សាសិទិិធដោយសមាគមដោងចក្ក្សកាត់ដេរដៅក្សមពុជា ( GMAC)  5 

 

ល ើងវញិនូវអនុសញ្ជញ រមួ ឬដាំលណាះរសាយរបស់អាជាា កណាត លខដលភាគី ាំងសងខាងបានរពមលរពៀង ល ើយលៅ
លពលខដលអនុសញ្ជញ រមួ ឬដាំលណាះរសាយរបស់អាជាា កណាត លលនាះមនិ នផុ់តរលតល់ៅល ើយ។  

 ជាថមីមតងលទៀត ល ះជាសិទធិលនះអនុញ្ជញ តិឲ្យអនុវតតកល៏ោយខតរតវូអនុវតតតាមនីតិវធីិ ខដលានខច្បងលៅកនុង
ច្បាប ់និងលកខនតិកៈរបស់ស ជីព។  

 

 ៣.នីតិវធីិមុនការលធវើកូដកមម  

 មុននឹងឈានដល់ការលធវើកូដកមម ភាគីកមមករនិលយជិត រតូវលោរពតាមនីតិវធីិជាកល់ាកម់យួច្បាំននួ ខដល
នីតិវធីិលនាះានជាអាទៈ៏  

 ក.នីតិវធីិកាំណតល់ោយលកខនតកិៈស ជីព៖ សិទធិលធវើកូដកមម ជាសិទធិឯកតតជនរបស់កមមករនិលយជិតាន ក់ៗ  
រោនខ់តសិទធិលនះរតូវបានកមមករនិលយជិតលរបើជារមួ លដើមប ីម រសិទធិ និងផលរបលយជនរ៍មួរបស់រកុមពកួលគណា
មយួ។ សិទធិលនះពុាំខមនជារបស់ស ជីព ឬថាន កដឹ់កនាាំស ជីពល ើយ រោនខ់តស ជីពទទួលបានសិទធិជា
តាំណាងរបស់កមមករនិលយជិតប៉ុលណាណ ះ។  កូដកមមរតូវរបកាសឲ្យលធវើតាមនីតិវធីិខដលកាំណតជ់ាកល់ាក ់លយងតាម
លកខនតិកៈរបស់ស ជីព ល ើយលកខនតិកៈលនះរតូវខច្បងអាំពីការអនុមត័លោយការលបាះលឆ្ន តជាសាៃ តស់តីពីការ
សលរមច្បលធវើកូដកមម។  

 សរាបស់ ជីពមូលោឋ ន ឬស ជីពខដលបានចុ្បះបញ្ជ ិកាលៅរគឹះសាថ នស រោសមុននឹងសលរមច្បអនុ-
វតតសិទធិកូដកមម ថាន កដឹ់កនាាំស ជីពរតូវលធវើការលកាះរបជុាំ លដើមបលីសនើសុាំការអនុមត័យល់រពមពីកមមករនិលយជិតខដល
ជាសាជិកែលួន កទ់ងនឹងកូដកមមលនះ។ សលមលងននការសលរមច្បលធវើកូដកមម ឬមនិអនុវតតសិទធិកូដកមមលនះគឺអារស័យ
លៅលលើលកខនតិកៈរបស់ស ជីព។ កនុងករណីខដលកមមករនិលយជិតខដលជាសាជិកស ជីពលនាះបដិលសធច្បាំលពាះ
ការអនុវតតសិទធលិធវើកូដកមមលនះ កូដកមមនឹងមនិរតវូអនុវតតលនាះលទ ល ើយថាន កដឹ់កនាាំរបស់ស ជីពមនិានសិទធកិនុងការ
សលរមច្បលោយែលួនឯងថារតវូខតលធវើកូដកមម ឬលៅបាំផុសបាំផុលកមមករនិលយជិត ឬបងខាំគរាមកាំខ ងកមមករនិលយជិត
ឲ្យចូ្បលរមួកូដកមម ឬរតវូខតលបាះលឆ្ន តោាំរទការអនុវតតសិទធិលធវើកូដកមមលនាះលទ។ កនុងករណីខដលកមមករនិលយជិតលបាះ-
លឆ្ន តោាំរទករណីលធវើកូដកមមលនះ ភាគីកមមករនិលយជិត ឬអនកតាំណាងរតវូានកាតពវកិច្បចកនុងការជូនដាំណឹងជាមុនលៅ
កានរ់គឹះសាថ នស រោស មនិខមនលបាះលឆ្ន តអនុវតតសិទធិលនះ ល ើយអនុវតតភាល មលនាះលទ។  

 

 

 

 

 

 

សិទធិសលរមច្បកនុ ងការអនុវតតសិទធិលធវើកូដកមមជាសិទធិរបស់កមមករនិលយជិតននស 
ជីពលនាះមិនខមនជាសិទធិរបស់ថាន កដឹ់កនាាំស ជីពលនាះខដលសលរមច្បថាអនុវតត

សិទធិលនាះ ឬមិនអនុវតតលនាះលទ។  
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សាថ នភាពបច្បចុបបនន៖លយងតាមរបាយការណ៍សាំលយគលលើកទី៣២ របស់អងគការអនតរជាតិខផនកការងារ-គលរាង
លរាងច្បរកកានខ់តរបលសើរលៅកមពុជា(ILO-BFC) បានបងាា ញថាកូដកមមច្បាំននួ១៣៥ លលើកសុទធខតជាកូដកមមខដល
មនិបានលោរពតាមនីតិវធីិ។ កនុងច្បាំលណាមកូដកមម ាំងលនាះ បានបងាា ញថាស ជីព មនិបានបាំលពញតាមនីតិវធីិនន
កូដកមម យ៉ងតិច្បណាស់មយួ ឬលរច្បើនជាងលនះ។ ជាមយួោន លនះផងខដរ លយងតាមការសលងកតរបស់សាគមលរាង
ច្បរកកាតល់ដរលៅកមពុជា លយើងមនិខដលល ើញានការលបាះលឆ្ន តជាសាៃ តល់ោយលយងតាមលកខនតិកៈរបស់ស -
ជីព មុននឹងការសលរមច្បចិ្បតតអនុវតតសិទធិលធវើកូដកមមលនាះលទ។ លដើមបបីងាា ញពីតាល ភាព ស ជីពគរួខតលបាះលឆ្ន តពី
សាជិកខដលយល់រពមអនុវតតសិទធិលនះ ល ើយសរលសរកនុងកាំណតល់ តុ បនាទ បម់កលផាើជូនរគឹះសាថ នស រោស
ភាជ បជ់ាមយួការជូនដាំណឹងសតីពីការលធវើកូដកមមជាមុន លច្បៀសវាងសិទធិលនះសលរមច្បលោយថាន កដឹ់កនាាំស ជីព ឬ
បុគគលខដលមនិខមនជាកមមករ ល ើយមនិបលរមើផលរបលយជនក៍មមករនិលយជិត។  

 ែ.ការជូនដាំណឹងមុន  

 ការលធវើកូដកមមរតវូជូនដាំណឹង ៧នថៃលោយគិតខតនថៃលធវើការ ល ើយរតូវតមកល់ទុកលៅកនុងស រោស ឬ
រគឹះសាថ នរបស់ែលួន។ របសិនលបើកូដកមមានការបះ៉ពាល់ដល់ខផនកសកមមភាពែលះ ឬវស័ិយសកមមភាពមយួ ការជូន
ដាំណឹងមុនរតូវខតដាំកល់ទុកលៅសាគមនិលយជកលរៀងៗែលូន លបើាន។ ការជូនដាំណឹងមុនរតូវបញ្ជជ កឲ់្យបាន
ច្បាស់លាស់ នូវការ ម រ ាំងឡាយខដលជាមូលល តុននកូដកមម។ 

 ការជូនដាំណឹងមុនលនះរតូវបខនថមរ ូតដល់រយៈលពល ១៥នថៃយ៉ងតិច្ប លោយគិតខតនថៃលធវើការ របសិនលបើ
កូដកមមនាាំឲ្យានការបះ៉ពាល់ជាលសវាសារវនត។ ការបះ៉ពាល់លសវាជាសារវនតាននយ័ថាការ ការ ែ្ កននលសវាកមម
លនះ នឹងអាច្បនាាំឲ្យានលរោះថាន ក ់ ឬមុែជាអាច្បនាាំឲ្យលរោះថាន កដ់ល់ជីវតិ សនតិសុែ ឬសុែភាព ននរបជាជន
 ាំងមូល ឬមយួខផនក។ ពាកយថាលសវាជាសារវនតកនុងអតថនយ័ននច្បាបស់តីពីការងាររោនខ់តកាំណតនិ់យមនយ័
ទូលាយខតប៉ុលណាណ ះ ប៉ុខនតសិទធិកនុងការកាំណតពី់លឈាម ះននរគឹះសាថ នស រោសខដលានលសវាជាសារវនតលនះ គឺរតូវ
ផតល់លអាយរកសួងទទួលបនទុកវស័ិយការងារ។ យ៉ងណាកល៏ោយ ការជាំ ស់នឹងគុណវុឍឍនិនលសវាណាមយួថាជា
លសវាសារវនតលនាះ ជាសមតថកិច្បចរបស់តុលាការការងារ ល ើយលបើតុលាការងារលនះមនិ នរ់តូវបានបលងកើតរតូវលផទរជា
សមតថកិច្បចដល់តុលាការអាជាា គតិ។  

យុតតសិាស្រសតរបស់រកមុរបឹកាអាជាា កណាត ល  

១.លបើសិនជាកមមករនិលយជិតលធវើកូដកមមលោយមនិលោរពតាមនីតិវធីិដូច្បានកាំណតក់នុងារតា ៣២៤ សតីពីការជូន
ដាំណឹងមុនលទ កមមករនិលយជិតរតូវបាតប់ងក់ារការពារតាមផលូវច្បាប ់កទ់ងនឹងវធិ្ននការកូដកមម។ (លសច្បកតីបងាគ ប់
លលែ ៥៦/០៤, លលែ៧៣/០៤) និងលលែ១១១/០៤)។  

 កនុងកាំ ុងលពលននការជូនដាំណឹង ភាគីវវិាទមនិខមនាននយ័ថាលរតៀមែលួនសរាបល់ធវើកូដកមមលនាះលទ ភាគី
ននវវិាទរតូវខតចូ្បលរមួរបជុាំលដើមបបីលងកើតលសវាអបបបរាកនុងករណីកមមករនិលយជិតរកាសិទិធកនុងការលធវើកូដកមម និង
មា៉ងវញិលទៀត វាជាអាំ ុងលពលមយួខដលរដឋមស្រនតីទទលួបនទុកវស័ិយការងាររតូវរះិរកមលធាបាយ លោយានការ
ស ការជាមយួរកសួងពាកព់ន័ធលដើមបផីេះផាវវិាទលនះ លោយសារខតលៅលពលានកូដកមមលកើតល ើង លនាះភាគី
សាមនឹីងទទលួការខាតបង។់  
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ការរបជុាំលដើមបបីលងកើតលសវាអបបបរាលៅទីលនះគឺលដើមបធី្ននាដល់ការការពារឋបនភណឌ  និងលរគឿងបរកិាខ  
របស់ស រោស។ កនុងកាំ ុងលពលកិច្បចពិភាកាននការបលងកើតលសវាអបបបរាលនះ លបើសិនជាមនិានការរពម
លរពៀងោន ណាមយួលនាះលទ សិទធិ និងសមតថកិច្បចកនុងការកាំណតល់សវាអបបបរាលនះរតូវផតល់ជូនលៅកានរ់កសួង
ទទលួបនទុកវស័ិយការងារ។ កនុងលនាះផងខដរ សរាបក់មមករនិលយជិតខដលរតូវលកណឌ សរាបប់លរមើករមតិលសវា
អបបបរារបស់រគឹះសាថ នស រោសលនះរតូវានកាតពវកិច្បចកនុងការបាំលពញលសវាលនះ លគឹកខដលកមមករនិលយជិត
លនាះមនិបានបងាា ញែលួន ឬមនិបានបាំលពញលសវាលនាះ វារតូវបានលគចាតទុ់កថាបានរបរពឹតតកាំ ុសធៃន។់  

 ឧ  រណ៍ៈ លរាងច្បរកស រោសខដលលរបើា៉សីុនសវ័យរបវតតិរយៈលពល ២៤លា៉ងកនុងមយួនថៃ និង៧នថៃ
កនុងមយួសបាត  ៍ សរាបក់ារផលិតអាវរងា ឬសលមលៀកបាំពាកដ់នទ លៅកនុងកាំ ុងលពលននការជូនដាំណឹងលគរតូវ
បលងកើតលសវាអបបបរាមយួលដើមបកីារពារលៅកនុងកាំ ុងលពលកូដកមម រតូវានកមមករនិលយជិតសរាបប់ាំលពញលសវា
លនាះកនុងករមតិអបបបរា លដើមបបីរងួមករមតិននការខាតបងរ់បស់និលយជក ល ើយលគឹកខដលមនិបានកាំណតល់សវា
អបបបរាលនះ នឹងអាច្បបងកឲ្យលរគឿងា៉សីុន ាំងអស់របស់រគឹះសាថ នស រោស មនិដាំលណើ រការ ឬែូច្បខាត ាំង  

អស់។ ដូលច្បនះការបលងកើតលសវាអបបបរាលនះ គឺលដើមបធ្ននាដល់ការការពារឋបណភណឌ  និងលរគឿងបរកិាខ របស់ស 
រោស សរាបក់រណីឧ  រណ៍ខាងលលើគឺលដើមបកីារពារា៉សីុនសវ័យរបវតតិ ល ើយបរងួមននការែូច្បខាត។  

 វបិាក៖ យ៉ងណាកល៏ោយវធិ្ននលនះមនិរតូវបានយកមកអនុវតតកនុងវស័ិយការងារលៅល ើយលទ ល ើយមស្រនតី
រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយការងារកម៏និខដលយកបទបបញ្ញតតិលនះមកការពារ ឬបរងួមការែូច្បខាតរបស់និលយជក
ផងខដរ។  

 ៤.អានុភាពននកូដកមម  

 ក. នាាំឲ្យានការពយរួកិច្បចសនាការងារ៖ កិច្បចសនាការងាររបស់កមមករនិលយជិតខដលជាកូដករនឹងរតូវពយរួ
កនុងថិរលវលាកូដកមម។  កិច្បចសនារតូវបានពយរួ នាាំឲ្យតាវកាលិកននការងារ រមួ ាំងរបាកឈ់នួលកម៏និរតូវបានផតល់
ជូនផងខដរកនុងកាំ ុងលពលកូដកមម។  

 

យុតតសិាស្រសតរបស់រកមុរបឹកាអាជាា កណាត ល 

១.កមមករនិលយជិត ខដលលធវើកូដកមមមនិានសិទធិទទលួរបាកឈ់នួលរបស់ពួកលគលទ កនុងអាំ ុងលពលលធវើកូដកមម 
ល ះបីជាកូដកមមលនាះលោរពតាមនិតិវធីិច្បាបក់ារងារកល៏ោយ។ (លសច្បកតីបងាគ បល់លែ ៤៩/០៥, លលែ៥៣/០៥) 

២.និលយជកមនិានកាតពវកិច្បចរតូវផតល់របាកឈ់នួល និងរបាករ់ងាវ នល់ធវើការលទៀង តល់ៅលពលខដលកមមករ
និលយជិតលធវើកូដកមម ល ះបីជាកូដកមមលធវើល ើងរសបតាមនីតិវធីិ ឬមនិរសបតាមនីតិវធីិច្បាបក់ល៏ោយ។ (លសច្បកតី
បងាគ បល់លែ ៨១/០៨)  

 ការអនុវតតសិទធិលធវើកូដកមម គឺជាសិទធិលសរភីាពរបស់កូដករសរាប ់ម រនូវលកខែណឌ របស់ែលួនលដើមបាីន
ដាំលណាះរសាយ ល ើយដាំលណាះរសាយលនាះកជ៏ាលកខែណឌ ននការរតលបចូ់្បលលធវើការវញិផងខដរ។ យ៉ងណាមញិ
តាមលោលការណ៍សិទធិ និងលសរភីាព កមមករខដលមនិខមនជាកូដករ ានលសរភីាពលពញទីកនុងការបាំលពញការងារ
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របស់ែលួន ល ើយរដឋរតូវធ្ននាថាសិទធិ និងលសរភីាពរបស់កមមករខដលមនិខមនជាកូដករលនះរតូវបានការពារទល់នឹង
ការគរាមកាំខ ង ឬបងខិតបងខាំ។  

 

 

 

 

 លៅលពលខដលកូដកមមរតូវបានបញ្ចបក់មមករនិលយជិតនឹងរតូវទទលួយកចូ្បលលធវើការវញិជាធមមតា។ 
ល ះជាកិច្បចសនាការងាររតូវបានពយរួកនុងកាំ ុងលពលកូដកមមយ៉ងណាកល៏ោយ កអ៏ាណតតិរបស់តាំណាងកមមករ
និលយជិតមនិរតូវបានពយរួលទ(អាច្បរកាទាំនាកទ់ាំនងជាមយួនិលយជក)។  ការោកទ់ណឌ កមមលៅលលើកមមករនិលយជិត
ខដលចូ្បលរមួកូដកមមរតូវបានហាមឃាត។់  

 ែ.លោលការណ៍បដិបញ្ញតតនិនវធិ្ននកូដកមមៈ  កមមករនិលយជិតនឹងមនិទទលួបានតាវកាលិកននការងារ រមួ
 ាំងរបាកឈ់នួលលនាះលទកនុងកាំ ុងលពលកូដកមម ប៉ុខនតទនទឹមោន លនះខដរវាអាច្បានបដិបញ្ញតតិមយួលកើតល ើងល ើយ
និលយជកានកាតពវកិច្បចកនុងការផតល់តាវកាលិកននការងារ និងរបាកឈ់នួលកាំ ុងលពលកូដកមមដល់កមមករ
និលយជិត លបើសថិតលរកាមលកខែណឌ ដូច្បខាងលរកាម៖  

 ក.១. និលយជកបានជលួកមមករនិលយជិតថមីមកបាំលពញការងារជាំនសួកូដករ កនុងកាំ ុងលពលកូដកមម (លវៀ
ខលងខតការជលួកមមករនិលយជិតថមីលនាះ មកបាំលពញការងារជាំនសួកមមករនិលយជិតខដលរតូវលកណឌ មកបាំលពញលស
វាអបបបរា ប៉ុខនតកមមករខដលលកណឌ លនាះអវតតាន)។   

 

 ក.២.និលយជកបានដឹកទាំនិញ និងវតថុធ្នតុលដើមរបស់ែលួនលៅកានរ់គឹះសាថ នស រោសលផេងជយួ ផគតផ់តងៈ់
ការដឹកទាំនិញ ឬវតថុធ្នតុលដើមលច្បញលៅលរាងច្បរកខាងលរៅ ឬរគឹះសាថ នស រោសលផេងសរាបផ់គតផ់គងល់សវាជាំនសួ
ែលួនែណៈខដលកូដកមមកាំពុងានគឺអាច្បានតនមលលសមើនឹងការលរជើសលរ ើសកមមករនិលយជិតថមីមកលធវើការជាំនសួកមមករ
និលយជិតខដលជាកូដករដូច្បោន  រោនខ់តកាល ាំងពលកមមលនាះរតូវបានលរបើរបាស់លៅស រោសលផេង។ សកមមភាព
លនះរតូវចាតទុ់កថារបាសចាកពីវធិ្នន និងលោលបាំណងននកូដកមម។ ទនទឹមោន លនះខដរលយងលសច្បកតីបងាគ បរ់បស់
អាជាា កណាត ល ករណី លរាងច្បរក លីោ ហាក មនិ  ខដលកមមករនិលយជិតមនិបានលោរពតាមវធិ្ននជូនដាំណឹង  និង
ែុសនីតិវធីិននកូដកមម ដូលច្បនះកូដករលៅខតបាតប់ងផ់លរបលយជនន៍នកូដកមម លពាលគឺពុាំអាច្បទទលួបាននូវរបាក់
ឈនួលកនុងរយៈលពលកូដកមមដខដល។  

 

 

 

ទ ោះជាកូដកម្មរបរពឹត្តទៅររបតាម្និតិ្វធីិ ឬមិ្នររបតាម្នីតិ្វធីិក៏
ទោយ តាវកាលិកននការងារ និងរាក់ឈ្នួលមិ្នរតូ្វានផតល់ទោយទ ោះ

ទេកនុងកំឡុងទពលកូដកម្ម ។ 
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 យុតតសិាស្រសតរបស់រកមុរបឹកាអាជាា កណាត ល  

១.និលយជកបាតប់ងសិ់ទធិកនុងការមនិបងរ់បាកឈ់នួលដល់កមមករនិលយជិតកនុងកាំ ុងលពលលធវើកូដកមម លបើសិនជា
និលយជកជួលកមមករនិលយជិតថមីឲ្យលធវើការកនុងកាំ ុងលពលលធវើកូដកមម ឬយកការងារខដលបាំលពញលោយកមមករ
និលយជិតខដលលធវើកូដកមមឲ្យលៅលរាងច្បរកដនទលទៀតលធវើ។ (លសច្បកតីបងាគ បល់លែ ៧៣/០៤)។ 

២.របសិនលបើនិលយជកមនិលលមើសនឹងលកខែណឌ ច្បាបត់រមូវ កទ់ងនឹងកូដកមមលទ (ដូច្បជា មនិជួលកមមករថមីកនុង
អាំ ុងលពលកូដកមម)លនាះនិលយជកមនិចាាំបាច្បផ់តល់របាកឈ់នួល (រមួ ាំងរបាករ់ងាវ នល់ផេងៗ) លៅកមមករនិលយជិត
ខដលជាកូដករលនាះលទ។ (លសច្បកតីបងាគ បល់លែ ១៦/០៤, លលែ២៥/០៤)  

 

សាគ ល់ៈ លសច្បកតីបងាគ បល់លែ ១៦/០៤ ចុ្បះនថៃទី២៩ មនីា ឆ្ន ាំ២០០៤ ករណីរកុម ុ៊នយ៉ោរពីនធីង មនិអាច្បរតូវ
បានចាតទុ់កថាជាការជលួកមមករនិលយជិតថមីឲ្យលធវើការជាំនសួកមមករនិលយជិតខដលកាំពុងលធវើកូដកមមកនុងរយៈលពល
លធវើកូដកមម ឬជាការលផទរការងារលៅឲ្យរកុម ុ៊នលផេងលធវើបនតល ើយ របសិនលបើ កនុងករណីដឹកទាំនិញលច្បញពីកខនលងលធវើ
ការខដលានវវិាទលនាះ គឺាច ស់ទាំនិញជាអនកមកដឹកយកទាំនិញរបស់លគលៅវញិ លោយសារលគបានល ើញកមមករ
និលយជិតលធវើកូដកមម និងបារមភខាល ច្បរកុម ុ៊នខដលានវវិាទលនាះពុាំអាច្បសលរមច្បការងារ នល់ពលលវលា។  

 ៥.នីតានុកូលភាពននកូដកមម  

 កូដកមមែុសច្បាបរ់តូវបានកាំណតល់រកាមនិយមនយ័ថាជាកូដកមមខដលលកើតល ើងលោយមនិអនុវតតតាមនីតិ
វធីិច្បាប ់ឬជាកូដកមមខដលមនិលធវើលោយសនតិវធីិ។ ការកាំណតគុ់ណវុឌឍននកូដកមមថារតឹមរតូវតាមច្បាប ់ឬែុសច្បាប់
លនាះជា សមតថកិច្បច្ ត ច្បមុ់ែរបស់តុលាការការងារ ឬតុលាការអាជាា គតិ របសិនលបើតុលាការការងារមនិ នរ់តូវបាន
បលងកើត។  

 

 

 

យុតតសិាស្រសតរបស់រកមុរបឹកាអាជាា កណាត ល  

១.កមមករនិលយជិតខដលមនិរតលបចូ់្បលលធវើការវញិលៅកនុងរយៈលពលខដលបញ្ជជ ឲ្យចូ្បលលធវើការវញិរបស់តុលាការ
សនមតថាបានរបរពឹតតកាំ ុសធៃន។់ កមមករនិលយជិត ានកាតពវកិច្បចរតលបចូ់្បលលធវើការវញិកនុងលពលលវលាកាំណត់
ជាកល់ាកច់ាបពី់លពលបិទ ឬរបកាសបញ្ជជ ឲ្យចូ្បលរតលបចូ់្បលលធវើការវញិ។ (លសច្បកតីបងាគ បល់លែ ២៨/០៤)  

 កនុងករណីខដលតុលាការានសមតថកិច្បចរបកាសថាកូដកមមលនាះែុសច្បាប ់កូដករ ាំងឡាយរតូវវលិរតលប់
ចូ្បលលធវើការវញិកនុងរយៈលពល ៤៨លា៉ង គិតចាបពី់លពលលច្បញរបកាសលនះ។ ច្បាំលពាះកមមករនិលយជិតខដលមនិបាន
ចូ្បលលៅលធវើការវញិ មុនកាលកាំណត ់ ៤៨លា៉ងលនះ ល ើយោម នល តុផលរតឹមរតូវមកបញ្ជជ កល់ទលនាះ កមមករ
និលយជិត ាំងលនាះនឹងរតូវចាតទុ់កថាបានរបរពឹតតកាំ ុសធៃន។់  

កូដកមមជាសិទធិលសរភីាពរបស់កូដករ ទនទឹមោន លនះផងខដរ កមមករ
ខដលមនិខមនជាកូដករ កា៏នលសរភីាពកនុងការមនិចូ្បលរមួកូដកមម ។ 
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 លយងតាមលសច្បកតីបងាគ បរ់បស់រកុមរបឹកាអាជាា កណាត ល ល តុផលរតឹមរតូវមយួច្បាំនួនខដលអាច្បបញ្ជជ ក់
សរាបរ់ចួ្បផុតពីការរបរពឹតតកាំ ុសធៃនា់នដូច្បជា៖   

 ១.កមមករនិលយជិតខដលកាំពុងខតឈបស់រាកលោយានការអនុញ្ជញ តិ កនុងអាំ ុងលពលកូដកមម ាំងមូល 
មនិអាច្បចាតជ់ារបលភទកមមករនិលយជិតខដលជាកូដករលនាះលទ។ របសិនលបើកមមករនិលយជិតឈបស់រាកលោយ
ានការអនុញ្ជញ តិលៅកនុងអាំ ុងលពលខដលតុលាការលច្បញបញ្ជជ ឲ្យរតលបចូ់្បលលធវើការលនះគឺជាមូលល តុរសបច្បាប់
សរាបក់ារមនិរតលបចូ់្បលលធវើការវញិកនុងអាំ ុងលពលកាំណតរ់បស់តុលាការ។ (លសច្បកតីបងាគ បល់លែ ២៨/០៤)  

 

យុតតិសាស្រសតរបស់រកុមរបឹកាអាជាា កណាត ល  

១.រកុមរបឹកាអាជាា កណាត លនឹងមនិលច្បញលសច្បកតីបងាគ ប ់ ឬដាំលណាះរសាយវវិាទការងាររមួលនាះលទ កាលណាភាគី
វវិាទមយួលធវើកូដកមម ឬ ុកលៅ កនុងអាំ ុងលពលដាំលណើ រការរកុមរបឹកាអាជាា កណាត ល។ (លសច្បកតីបងាគ ប ់ លលែ០៤/
០៤)។  

២. សិទធិលធវើកូដកមមអាច្បអនុវតតបានខតលៅលពលខដលយនតការលោះរសាយវវិាទលោយសនតិវធីិរតូវបានបញ្ចប ់ យនត
ការលនះរមួានដាំលណើ រការលោះរសាយលោយអាជាា កណាត លលៅរកុមរបឹកាអាជាា កណាត ល។ (លសកតីបងាគ បល់លែ 
១៥/០៤)  

៣.កមមករនិលយជិតមនិអាច្បញុះញង ់ ឬគរាមកាំខ ងកមមករនិលយជិតលផេងលទៀតឲ្យលធវើកូដកមមបានល ើយ។ (លស
ច្បកតីបងាគ បល់លែ ១៨/០៤)  

៤.ការោកជ់ាំនសួនិសេតិ និងបុគគលិក ឬសិសេហាតក់ារ មកពីសណាឋ ោរនដគូរកនុងលោលបាំណងសរាបក់ារប
ណតុ ះបណាត លមនិអាច្បចាតទុ់កថាជាការជលួបុគគលិកខដលលលមើសនឹងច្បាបក់ារងារសតីពីវធិ្ននកូដកមមល ើយ។(លសច្ប
កតីបងាគ បល់លែ ២២/០៤)។  

៥.ការបិទលភលើងអគគីសនីរបស់រកុម ុ៊នលោយកមមករនិលយជិតកនុងអាំ ុងលពលកូដកមម គឺមនិរសបច្បាបល់ទលោយ
ល តុថាទលងវើលនះនាាំឲ្យានការែូច្បខាតដល់រកុម ុ៊ន និងជាការបាំពាននឹងកាតពវកិច្បចរបស់កមមករនិលយជិតកនុងការ
លធវើកូដកមមលោយសនតិវធីិ។ ឥរយិបថខបបលនះអាច្បរតូវចាតទុ់កថាជាកាំ ុសធៃន។់ (លសច្បកតីបងាគ បល់លែ ៣៦/០៤) 

៦.លៅលពលខដលកមមករនិលយជិតលធវើកូដកមមខដលមនិរសបតាមនីតិវធីិច្បាប ់ ាននយ័ថាពួកលគមនិបានមកលធវើការ
លទៀង តឲ់្យនិលយជក ល តុលនះល ើយ ពួកលគមនិានសិទធិទទលួបានរបាករ់ងាវ នក់ារងារលទៀង តល់ទ។ (លសច្បកតី
បងាគ បល់លែ ១២៧/០៨)  

៧.កនុងអាំ ុងលពលលធវើកូដកមម និលយជកមនិានកាតពវកិច្បចរតូវផតល់របាកអ់តីតភាពការងារ ដល់កមមករនិលយជិត
លទ។ (លសច្បកតីបងាគ បល់លែ ៧០/០៨) 
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ទរចកតីរបការបដិទរធៈ ទរចកតីពនយល់បករាយគត្ិយុត្តិខាងទលីទនោះមានទោលបណំងរោន់តត្ជាការផតល់
ព័ត៌្មានបតនថម្ដល់រមាជិកតត្ប ុទ ណ្ ោះ និងម្ិនតម្នជាការផតល់ដំបូ ម នតផនកចាប់ទឡយី។ រមាគម្ម្និេេលួខុរ
រត្ូវចំទ ោះការខូចខាត្   តដលទកីត្ទចញពីការអនុវត្តន៍តាម្ទរចកតីពនយល់ទនោះទឡយី។ រមាគម្រូម្ទលីកេកឹ
ចិត្តឲ្យរមាជិកតរែង រកការពនយល់បតនថម្ពអីនកឯកទេរខាងចាប់មុ្ននឹងអនុវត្តតាម្ការបករាយខាងទលីទនោះ។ 
ររមាប់ព័ត៌្មាន បតនថម្រូម្ ក់េងម្កទលខាធិការោា នរមាគម្តាម្រយោះេូររ័ពទទលខ ០២៣ ៣០១ ១៨១ ឬ  
អុីតម្ ល: kimpichda@gmac-cambodia.org ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
តាក់តត្ងទឡងីទោយៈ 
រកមុ្ការងារតផនកចាប់ នងិការងារ 
ននរមាគម្ទោងចរកកាត់្ទដរទៅកម្ពុជា(GMAC) 
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