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សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 
 

សរាបខ់ែកកកដា (លលែ ១៣) 
 ការឈបស់រាក 

 
 
ឯក្សារសោងៈ  
 ១. ចាបស់តីពីការងារនៃរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 

២. របកាសលលែ ២៦៧ សកបយ ចុះនងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពកីារឈបស់រាកពិលសស 
៣. របកាសលលែ ១០០ សកបយ ចុះនងៃទី១១ ខែលម្សា ឆ្ន ាំ២០០២ សតីពីការពយួរការឈប់សរាករបចាំសប្តត ហ៍ 
៤. របកាសលលែ ១៤២ សកបយ ចុះនងៃទី១០ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០០២ សតីពីការខបងខចងលា៉ងល្វើការកនុងសប្តត ហ៍លដើម្បឱី្យប្តៃ
ឈបស់រាកបខៃថម្នារលសៀលនងៃលៅរ ៍
៥. របកាសលលែ ២៨៣ ក.ប/រប.ក ចុះនងៃទី០៧ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីការឈបប់ុណ្យខដលាៃរប្តក់ឈនួល របចាំឆ្ន ាំ
២០១៤ 
៦. របកាសលលែ ២៤៨ ក.ប/រប.ក ចុះនងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការឈបប់ុណ្យខដលាៃរប្តក់ឈនួល របចាំឆ្ន ាំ
២០១៥ 
៧. លសចកតីជូៃដាំណឹ្ងលលែ ២៥០ ក.ប/សជណ្ ចុះនងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១២ សតីពីការពិៃិតយបញ្ជ ីល ម្ ះ ៃិងចុះល ម្ ះ
លប្តះលឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០១២ 
៨. លសចកតីជូៃដាំណឹ្ងលលែ ១៨៩ ក.ប ចុះនងៃទី០៤ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
៩. លសចកតីជូៃដាំណឹ្ងលលែ ០០៧/១៣ ចុះនងៃទី១១ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីការឈប់សរាកការងាររបស់កម្មករៃិលោជិត
ចូលរមួ្រពះរាជពិ្ីដខងែ ៃិងថ្វវ យរពះល្លើង លោរពរពះវញិ្ញដ ណ្កខៃទ រពះបរម្សព រពះករុណារពះប្តៃសលម្តចរពះៃលរាតតម្ សីហៃុ 
រពះម្ហាវរីៈកសរត រពះវររាជបិតាឯករាជយ បូរណ្ភាពទឹកដី ៃិងឯកភាពជាតិខែមរ 
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ការឈបេ់ម្រាក្ 
rrr2sss 

 
កម្មករៃិលោជិតខដលសថិតលៅលរកាម្វសិាលភាព ៃិងខដៃអៃុវតតៃន៍ៃចាបស់តីពីការងារ គឺទទួលប្តៃអតថ

របលោជៃជ៍ាលរចើៃខដលផ្តល់លដាយបទបបញ្ដ តតិម្យួលៃះ រមួ្ទាំងអតថរបលោជៃខ៍ដលប្តៃផ្តល់លដាយលិែិត
បទដាា ៃគតិយុតតិដនទលទៀត។ ជាកខ់សតងចាបស់តីពីការងារ ប្តៃបញ្ដ តតិអាំពីការករម្តិលា៉ងការងារសរាបក់ម្មករ
ៃិលោជិតល្វើការជា្ម្មតា ៃិងការកាំណ្តល់ពលនៃការឈបស់រាកម្យួចាំៃួៃបខៃថម្លទៀត គឺជាលចតនាម្យួរបស់
ៃីតិៃិពៃធនៃចាបក់ារងារខដលយកចិតតទុកដាកពី់សុែភាពរបស់កម្មករៃិលោជិត។ ម្យ៉ងវញិលទៀតការឈប់
សរាកខដលផ្តល់លដាយចាបស់តីពីការងារកប៏្តៃគិតគូរពី លពលលវលាម្យួចាំៃួៃខដលចាំប្តចស់រាបក់ម្មករ
ៃិលោជិតចាំណាយជាម្យួរកុម្រគួសាររបស់ពកួលគ កនុងករណី្ាៃលហតុការណ៍្ ាកាលៈលទសៈណាម្យួចាំប្តច់
ផ្ងខដរ។  

 

 

 
 

សិទិធទទលួប្តៃការឈបស់រាកខដលធានាលដាយចាបក់ារងារាៃលរចើៃ ប៉ុខៃតការឈបស់រាកែលះរតូវ
ប្តៃចាបត់រមូ្វឱ្យៃិលោជករការប្តកឈ់នួលៃិងអតថរបលោជៃល៍ផ្សងៗ ៃិងការឈបស់រាកែលះលទៀត ចាបម់្ៃិ
រតូវប្តៃតរមូ្វឱ្យៃិលោជករការប្តកឈ់នួលៃិងអតថរបលោជៃល៍ផ្សងៗលឡើយ។ លដាយខឡក ការឈបស់រាកខដល
ទទលួប្តៃរប្តកឈ់នួលែលះលនាះគឺទម្ទរឱ្យកម្មករៃិលោជិតរតូវបាំលពញៃូវលកខែណ្ឌ តរមូ្វម្យួចាំៃៃួ ែណ្ៈខដល
ការឈបស់រាកខដលទទួលប្តៃរប្តកឈ់នួលម្យួចាំៃួៃលផ្សងលទៀត ចាបក់ម៏្ៃិតរមូ្វឲ្យាៃការបាំលពញលកខែណ្ឌ
អវីលឡើយ។  

កថ្វែណ្ឌ ខាងលរកាម្លៃះៃឹងល្វើការពៃយល់លម្អតិអាំពីរបល្ទនៃការឈបស់រាកខដលកម្មករៃិលោជិត
ទទលួប្តៃ រពម្ទាំងល្វើអតាថ ្ិបាយថ្វលតើការឈបស់រាករបល្ទណាែលះខដលកម្មករៃិលោជិតអាចទទលួប្តៃ
រប្តកឈ់នួល ៃិងរបល្ទណាែលះខដលម្ៃិអាចទទួលប្តៃរប្តកឈ់នួល លហើយៃិលោជកាៃសិទធិអវីែលះកនុងការ
រគបរ់គងការឈបស់រាកទាំងលនាះ។  

 

  

 

 

ចាបស់តីពីការងារកម្ពុជាប្តៃផ្តល់សិទិធទទួលប្តៃការឈបស់រាកដល់កម្មករ
ៃិលោជិតកនុងការហាម្ឃាតៃ់ិលោជកម្ៃិឱ្យលរបើរប្តស់កម្មករៃិលោជតិលលើសងិរលវលា
ខដលចាបប់្តៃកាំណ្ត ់រពម្ទាំងករណី្ាៃរពតឹតិការណ៍្ណាម្យួបះ៉ពាល់ដល់ែលួៃ ៃងិ

រកុម្រគួសារជាលដើម្។  

កម្មករៃិលោជិតាៃសិទធិកនុងការលរបើរប្តស់ការឈបស់រាករបស់ែលួៃ ប៉ុខៃតភាជ ប់
ជាម្យួការលរបើរប្តស់លៃះផ្ងខដរ ៃិលោជកកា៏ៃសិទធកិនុងការរគបរ់គងការឈប់

សរាកផ្ងខដរ។   
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១. ការឈប់េម្រាក្ម្របចាំេប្តត ហ ៍

ៃីតិការងាររមួ្ប្តៃហាម្ឃាតៃិ់លោជកម្ៃិឱ្យលរបើរប្តស់កម្មករៃិលោជិតខតាន កដ់ខដលៗ លលើសពី៦ 
(រប្តាំម្យួ)នងៃកនុងម្យួសប្តត ហ៍លឡើយ កម្មករៃិលោជិតរតូវទទួលប្តៃសិទិធឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍ខដលាៃ
ងិរលវលាអបបបរា ២៤ (នម្ៃបៃួ) លា៉ងបៃតបនាទ បោ់ន ។ ជាលោលការណ៍្ លា៉ងការងារសនូលរបស់កម្មករៃិលោជិត
ម្ៃិរតូវលលើសពី៨លា៉ងកនុងម្យួនងៃ ា៤៨លា៉ងកនុងម្យួសប្តត ហ៍លឡើយ។ ប៉ុខៃតលដើម្បឱី្យប្តៃឈបស់រាកនា
រលសៀលនងៃលៅរ ៍ បខៃថម្លលើការឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍ជា្ម្មតាលៅនងៃអាទិតយលនាះ ាា ស់ ានាយកសហ
រោសរគឹះសាថ ៃអាចលរៀបចាំឱ្យកម្មករៃិលោជិតល្វើការខតរប្តាំនងៃកៃលះកនុងម្យួសប្តត ហ៍។ កនុងករណី្លៃះៃិលោជក
អាចបលងកើៃងិរលវលាល្វើការលពញលា៉ងដល់ ៩លា៉ងកនុងម្យួនងៃ ដរាបណាលា៉ងការងារសនូលលនាះម្ៃិលលើស ៤៨លា៉ង 
កនុងម្យួអាទិតយ។ ការខបងខចកលា៉ងល្វើការងមីលៃះ ៃិលោជករតូវាៃការឯកភាពជាមុ្ៃជាម្យួសហជីពខដលាៃ
ភាពជាតាំណាង ៃិងរបតិ្ូបុគគលិក ាជាម្យួកម្មករៃិលោជិតចាំៃួៃពាកក់ណាត លតាម្រយៈការលប្តះលឆ្ន តជាសាៃ
ត។់ បនាទ បម់្ករតូវជូៃដាំណឹ្ងដល់ម្ៃទីរការងារ ានាយកដាា ៃអ្ិការកិចាការងារ អាំពីលោបល់ឯកភាព ាលទធផ្ល
លប្តះលឆ្ន តលនាះ។  

បទបបញ្ដ តតិសតីពីការឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍លៃះអៃុវតតចាំលពាះកម្មករៃិលោជិតទាំងអស់លៅកនុងសហ
រោស រគឹះសាថ ៃខដលសថិតលៅលរកាម្ខដៃអៃុវតតនៃចាបស់តីពីការងារ ប៉ុខៃតម្ៃិរតូវប្តៃយកម្កអៃុវតតចាំលពាះកម្មករ 
ៃិលោជិតតាម្ផ្លូវរងល្លើងលឡើយ។ 

 សាគ ល់ៈ ចាបស់តីពីការងារកាំណ្តល់ា៉ងជាអតិបរាសរាបក់ម្មករៃិលោជិតល្វើការជា្ម្មតា ៨លា៉ង កនុង
ម្យួនងៃអាចបងកបៃ់យ័កនុងលៃះផ្ងខដរថ្វ ៃិលោជកាៃសិទធិកនុងការកាំណ្តល់ា៉ងល្វើការសរាបក់ម្មករៃិលោជិត
របស់ែលួៃលោងតាម្តរមូ្វការរបស់រគឹះសាថ ៃសហរោសរបស់ែលួៃៃឹងលសវា ាទាំៃិញខដលែលួៃល្វើអាជីវកម្ម លតើលា៉ង
ប៉ុនាម ៃខដលកម្មករៃិលោជិតរតូវចូលល្វើការ ៃិងលា៉ងប៉ុនាម ៃខដលកម្មករៃិលោជិតអាចចកលចញពីកខៃលងការងារ
ប្តៃ។ ចាបរ់ោៃខ់តហាម្ថ្វ ម្ៃិឲ្យលលើសពី៨លា៉ងសរាបក់ារបាំលពញការងារកនុងលា៉ង្ម្មតាខតប៉ុលណាណ ះ។  

 

 

 

 

ក្. ការពយរួការឈប់េម្រាក្ម្របចាំេប្តត ហ ៍

ងវីតបតិខត ចាបប់្តៃផ្តល់សិទិធឱ្យកម្មករៃិលោជិតទទលួប្តៃការឈបស់រាកខដលជាទូលៅលៅនងៃអាទិតយ
កពិ៏តខម្ៃ ប៉ុខៃតកនុងករណី្លហតុការណ៍្ណាម្យួលកើតលឡើងខដលបណាត លម្កពីអាកាសធាតុម្ៃិលអ ករណី្របធាៃ
សកតិ ាករណី្ាៃកិចាការរបញាបល់នាះៃិលោជកអាចសុាំពយរួការឈបស់រាកប្តៃ។ លោងតាម្របការ៥ នៃ
របកាសលលែ ១០០ សកបយ សតីពីការពយរួការឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍ ចុះនងៃទី១១ ខែលម្សា ឆ្ន ាំ២០០២ 

ការកាំណ្តល់ា៉ងចបល់ផ្តើម្ចូលល្វើការ ៃិងលា៉ងលចញពីល្វើការគឺជាសិទធិរបស់ៃិលោជក 
អារស័យតាម្សកម្មភាពរបស់រគឹះសាថ ៃសហរោសលនាះ។ ចាបហ់ាម្ឃាតរ់តឹម្ខត

ម្ៃិលអាយលលើសពី៨លា៉ង សរាបក់ារងារ្ម្មតាខតប៉ុលណាណ ះ។    
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ប្តៃកាំណ្តថ់្វ កម្មករៃិលោជិតខដលល្វើការលៅនងៃឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍រតូវប្តៃរប្តកឈ់នួលលសមើៃឹងពីរដង
នៃរប្តកឈ់នួលនងៃល្វើការ្ម្មតា។  

ក្.១. ការពយរួការឈប់េម្រាក្សោយមូលសហតុអាកាេធាតុមិន្លអ 

ការពយរួការឈបស់រាកកនុងករណី្លៃះ ទម្ទរឱ្យៃិលោជករតូវលសនើសុាំការអៃុញ្ញដ តពីអ្ិការការងារ ។ 
ការែកខាៃម្ៃិប្តៃឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍លដាយមូ្លលហតុលៃះ កម្មករៃិលោជិតលនាះរតូវទទួលប្តៃការ
ឈបស់រាកលដាយការទូទតក់នុងងិរលវលាលសមើោន កនុងសប្តត ហ៍បនាទ បពី់លនាះ (ារតា១៥៤ កថ្វែណ្ឌ ទី២ នៃចាប់
សតីពីការងារ)។ ការពយរួការឈបស់រាកលៃះអាចអៃុវតតប្តៃខតចាំលពាះរគឹះសាថ ៃពាណិ្ជជកម្មលករ់ាយ ៃិងលរាង
ឧសាហកម្មខដលាៃសកម្មភាពតាម្រដូវ ាល្វើលរគឿងឧបលភាគបរលិភាគខដលអាចៃឹងែូចប្តៃាឆ្បែូ់ចលដាយសារ 
អាកាសធាតុម្ៃិលអ ៃិងរបល្ទសហរោស/រគឹះសាថ ៃលផ្សងលទៀតខដលអាចពយរួការឈបស់រាកខដលបណាត លម្ក
ពីអាកាសធាតុម្ៃិលអខដលាៃកាំណ្តល់ៅកនុងរបការ២ នៃរបកាសលលែ ១០០ សកបយ។ កនុងករណី្សហរោស
ណាខដលល្វើការម្ៃិលកើតលដាយសារមូ្លលហតុអាកាសធាតុម្ៃិលអលៃះ ៃិលោជកអាចកាតប់ៃថយការឈបរ់បចាំស
ប្តត ហ៍ប្តៃ រតឹម្ខត២នងៃកនុង១ខែ លហើយម្ៃិរតូវជានងៃឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍២ខដលជាបោ់ន លឡើយ។  

ក្.២. ការពយរួការឈប់េម្រាក្សោយមូលសហតុម្របធាន្េក្ត ិ

ចាំលពាះការពយរួការឈបស់រាកលដាយមូ្លលហតុរបធាៃសកតិ កម៏្ៃិែុសពីការពយរួការឈបស់រាករបចាំស
ប្តត ហ៍លដាយលោងលលើមូ្លលហតុអាកាសធាតុម្ៃិលអម្ៃិប៉ុនាន ៃខដរ ប៉ុខៃតចាបក់ារងារម្ៃិប្តៃតរមូ្វឱ្យៃិលោជរតូវ
សុាំការអៃុញ្ញដ តិពីអ្ិការការងារលឡើយ។  

ក្.៣. ការពយរួការឈប់េម្រាក្ក្រណីាន្ក្ិចចការម្របញាប ់

កនុងករណី្ាៃកិចាការរបញាបខ់ដលរតូវល្វើភាល ម្ៗជាចាំប្តច ់លដើម្បចីតវ់ធិាៃការលរសាចរសង ់ាបងាក រលរោះ
ថ្វន កខ់ដលជិតម្កដល់ ាលដើម្បជីសួជុលការែូចខាតសាៃ រៈ ឋបៃ្ណ័្ឌ  ាអាោរនៃរគឹះសាថ ៃការឱ្យសរាករបចាំ
សប្តត ហ៍អាចៃឹងពយរួសិៃប្តៃចាំលពាះខតបុគគលិកចាំប្តចស់រាបល់្វើការងាររបញាបល់នាះ។  

សិទិធពយរួការឈបស់រាកលៃះរតូវអៃុវតតម្ៃិរតឹម្ខតចាំលពាះកម្មករៃិលោជិតនៃសហរោសខដលាៃការល្វើ
ជារបញាបប់៉ុលណាណ ះលទ ប៉ុខៃតខងម្ទាំងអៃុវតតចាំលពាះកម្មករៃិលោជិតនៃសហរោសឯលទៀតខដលរបកបការងារខាង
ជសួជុលជារបលោជៃន៍ៃសហរោសលនាះផ្ង។ កនុងសហរោសរបល្ទទី២លៃះ កម្មករៃិលោជិតាន ក់ៗ រតូវប្តៃ
ការឈបស់រាកលដើម្បទូីទតល់សមើោន ៃឹងលពលសរាកខដលរតូវអាកខ់ាៃដូចោន ៃឹងកម្មករនៃសហរោសរបល្ទទី
១ខដលលគឱ្យខងទាំ ៃិងជួសជុលជា្ម្មតាលៃះខដរ។ ការពយរួករណី្លៃះម្ៃិអាចអៃុវតតលលើលកមងអាយុតិចជាង១៨ឆ្ន ាំ 
ៃិងស្រសតីប្តៃលឡើយ។  

ខ. ការឈប់េម្រាក្ផ្លា េស់វន្ 

ជាលោលការណ៍្ ងិរលវលាឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍រតូវផ្តល់ឱ្យលៅនងៃអាទិតយ។ ារតា១៤៨ នៃចាបស់តី
ពីការងារ ប្តៃផ្តល់ៃូវជលរម្ើសសរាបក់ារផ្លល ស់បតូរការឈបស់រាកលៅនងៃអាទិតយ ាការឈបផ់្លល ស់លវៃោន  កនុង
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ករណី្ការឈបស់រាកនៃបុគគលិកទាំងអស់លៅនងៃអាទិតយខតម្តងនាាំឱ្យែូចរបលោជៃដ៍ល់សាធារណ្ៈជៃ ាកល៏្វើ
ឱ្យែូច ដាំលណ្ើ រការ្ម្មតានៃសហរោសលនាះ។ ការឈបស់រាកលៃះអាចរតូវប្តៃផ្តល់ដូចខាងលរកាម្៖ 

 ឱ្យបុគគលិករគឹះសាថ ៃទាំងអស់សាំរាកលៅនងៃម្យួលទៀតលរៅពីនងៃអាទិតយ 
 សាំរាកពីនងៃរតងល់ៅនងៃអាទិតយលៅនងៃរតងន់ៃនងៃចៃ័ទ 
 សាំរាកផ្លល ស់លវៃោន រគបបុ់គគលិកទាំងអស់។  

ការផ្លល ស់បតូរលៃះតរមូ្វឱ្យៃិលោជករតូវសុាំការអៃុញ្ញដ តពីរកសួងទទលួបៃទុកវស័ិយការងារ លលើកខលងខត 
សហរោសម្យួចាំៃៃួខដលរតូវប្តៃអៃុញ្ញដ តលដាយលពញចាបល់ដើម្បអីៃុវតតវ ិ្ ីដាកល់វៃោន ។ សហរោសទាំងលនាះ
ាៃកាំណ្តល់ៅកនុង ារតា១៤៩ ៃិងារតា១៥២ នៃចាបស់តីពីការងារ។ លដាយខឡក ចាំលពាះរគឹះសាថ ៃលករ់ាយ
លរគឿងឧបលភាគបរលិភាគ ការសាំរាករបចាំសប្តត ហ៍អាចៃឹងឱ្យាៃចបពី់លពលរលសៀលនងៃអាទិតយ លៅលពលរលសៀល
នៃនងៃចៃ័ទប្តៃ ាលដាយដាកល់វៃោន ឈបស់រាកម្យួនងៃកនុងម្យួសប្តត ហ៍។ 

២. ការឈប់េម្រាក្ម្របចាំឆ្ន ាំដែលាន្ម្រប្តក្់ឈនលួ 

រាល់កម្មករៃិលោជិតទាំងអស់ ម្ៃិថ្វកម្មករៃិលោជិតលពញលា៉ង ាលរៅលា៉ង សុទធខតទទលួប្តៃការ
ឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំលដាយាៃរប្តកឈ់នួល។ ប៉ុខៃតករម្តិនៃការគណ្នាលដើម្បទីទួលប្តៃការឈបស់រាករបចាំ
ឆ្ន ាំាៃភាពែុសោន  ខដលជាទូលៅការគិតលៃះរតូវល្វើលៅតាម្សាារតៃឹងលពលលវលាខដលកម្មករៃិលោជិតលនាះ
បាំលពញលៅកនុងសហរោស/រគឹះសាថ ៃ។ 

កម្មករៃិលោជិតល្វើការលពញលា៉ងទទួលប្តៃការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំលដាយាៃរប្តកឈ់នួល ១នងៃកៃលះ 
កនុងរយៈលពលល្វើការជាបម់្យួខែ ខដលលសមើៃឹង១៨នងៃ កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ កនុងករណី្ខដលកម្មករៃិលោជិតកនុងសហ
រោសលនាះល្វើការប្តៃ២១នងៃជាម្្យម្កនុងម្យួខែ ចាំលពាះមុ្ែរបរខដលការងាររបរពឹតតលៅម្ៃិប្តៃលទៀងទតក់នុង
ម្យួឆ្ន ាំ (ជាទូលៅសរាបមុ់្ែរបរខដលល្វើការលៅតាម្រដូវជាលដើម្) លគរតូវចតទុ់កថ្វ កម្មករៃិលោជិតលនាះប្តៃល្វើ
ការជាបល់ាបល់ហើយ។  

ងិរលវលាល្វើការឥតអាកខ់ាៃខាងលលើលៃះ ជាទូលៅរតូវប្តៃកាំណ្តល់សមើៃឹងរយៈលពលខដលកម្មករៃិលោជិត
ជាបកិ់ចាសៃយការងារជាម្យួៃិលោជក លទះបីជាកិចាសៃយការងារលៃះរតូវប្តៃពយរួកល៏ដាយ លលើកខលងខតករណី្
រ ាំលាយ ាផ្លត ចកិ់ចាសៃយការងារ។ ម្យ៉ងវញិលទៀត លទះបីជាកម្មករៃិលោជិតអាកខ់ាៃម្ៃិប្តៃល្វើការងារ
លដាយសារមូ្លលហតុម្យួចាំៃៃួជាកល់ាក ់ ដូចជា៖ ការឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍ នងៃឈបបុ់ណ្យាៃរប្តក់
ឈនួល នងៃឈបល់ដាយជាំងឺ ការឈបស់រាលកូៃ ការឈបរ់បចាំឆ្ន ាំលដាយាៃរប្តកឈ់នួល ៃិងរយៈលពលជូៃ
ដាំណឹ្ងមុ្ៃបញ្ឈប ់ៃិងការឈបពិ់លសសខដលអៃុញ្ញដ តឱ្យម្ៃិលលើសពី៧នងៃ កងិ៏រលវលានៃការអាកខ់ាៃលៃះរតូវប្តៃ
រាបប់ញ្ាូ លលៅកនុងរយៈលពលខដលកម្មករៃិលោជិតាៃសិទិធទទលួប្តៃការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំខដរ។  

ងិរវលានៃនងៃឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំលៃះរតូវបខៃថម្ឱ្យកម្មករៃិលោជិតលៅតាម្អតីតភាពការងាររបស់កម្ម
ករៃិលោជិតលៅកនុងសហរោស ខដលរតូវបខៃថម្ម្យួនងៃនៃ “នងៃល្វើការ” កនុងរយៈលពលល្វើការប្តៃបីឆ្ន ាំ ាៃៃយ័ថ្វ 
ោតទ់ទលួប្តៃ១៩នងៃកនុងម្យួឆ្ន ាំ លៅឆ្ន ាំទី៤បនាទ បពី់ល្វើការប្តៃ៣ឆ្ន ាំ។ ចាំលពាះការអៃុវតតសិទិធឈបស់រាករបចាំ
ឆ្ន ាំវញិ ជាទូលៅលុះរតាខតកម្មករៃិលោជិតលនាះល្វើការប្តៃរគបម់្យួឆ្ន ាំ លទើបកម្មករៃិលោជិតអាចាៃសិទិធលសនើសុាំ
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លរបើរប្តស់ការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំលដាយាៃរប្តកឈ់នួលប្តៃ។ ម្យ៉ងវញិលទៀត កម្មករៃិលោជិតអាចលលើកយក
សិទិធលៃះែលះ ាទាំងមូ្លលៅលរបើលៅលពលចបកិ់ចាសៃយប្តៃ។ 

អៃុសញ្ញដ រមួ្ ាកិចារពម្លរពៀងនានាខដលទូទតស់រាបក់ារជសួការឈបស់រាក ាការលប្តះបង ់ ាម្ៃិ
រពម្លរបើសិទិធឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំ រតូវទុកជាលាឃៈ។ ការទូទតក់ារឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំខដលលៅសល់អាច
ល្វើប្តៃខតកនុងករណី្ខដលាៃផ្លត ច ់ាចបកិ់ចាសៃយមុ្ៃកាលកាំណ្ត។់  

 

 

 

 

 ងវីតបតិខតកម្មករៃិលោជិតាៃសិទិធលរបើរប្តស់ការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំរបស់ែលួៃកពិ៏តខម្ៃ កៃិ៏លោជក
ាៃសិទិធកនុងការរគបរ់គង ៃិងដឹកនាាំ ខដលអាចបដិលស្ចាំលពាះការសុាំឈបណ់ាខដលម្ៃិចាំប្តច ់ ៃិងល្វើឱ្យបះ៉
ពាល់ដល់ចងាវ កផ់្លិតកម្ម។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សាំណុ្ាំ លរឿងរកុម្របឹកាអាជាញ កណាត លលលែ ១៨២/១១ ចុះនងៃទី១៣ ខែកុម្ៃះ ឆ្ន ាំ២០១១ យល់លឃើញថ្វ ការ
ទូទតរ់ប្តកប់ាំណាចជ់ួសការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំ ៃិលោជករតូវទូទតល់ដាយយករប្តកឈ់នួលម្្យម្ភាគខដលោត់
ទទួលប្តៃកនុងម្យួនងៃម្កគុណ្ៃឹងចាំៃួៃនងៃឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំខដលោតម់្ៃិទៃប់្តៃលរបើអស់ លដាយខផ្អកលលើ
រប្តកឈ់នួលលោលខដលាៃកាំណ្តល់ៅកនុងកិចាសៃយការងារ។ 

សាំណុ្ាំ លរឿងរកុម្របឹកាអាជាញ កណាត លលលែ ៦០/០៦ ចុះនងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០០៦ យល់លឃើញថ្វ ចាំលពាះ
ករណី្ខដលកម្មករៃិលោជតិសុាំអៃុញ្ញដ តឈបល់ដាយាៃ្ុរកិចា្ម្មតាដូចជា ចូលរមួ្ពិ្ីបណុ្យ ាលរៀប
អាពាហ៍ពិពាហ៍ម្តិត្កតិ លហើយខដលការសុាំឈបល់នាះជារកុម្ រកុម្ហុ៊ៃអាចាៃសិទិធចតខ់ចងការងារកនុងការកាំណ្ត់
លា៉ងល្វើការ លដើម្បកុីាំឱ្យបះ៉ពាល់ដល់ចងាវ កផ់្លិតកម្ម លដាយល្វើការបដិលស្ចាំលពាះការសុាំឈបណ់ាខដលម្ៃិចាំប្តច់
ប្តៃ។ 

វ ិ្ សីាស្រសតកនុងការរគបរ់គងការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំខដលាៃរប្តកឈ់នលួ 

ជាលោលការណ៍្កម្មករៃិលោជិតាៃសិទធឈិបស់រាករបចាំឆ្ន ាំាៃរប្តកឈ់នួលប្តៃលុះរតាខតាៃអតីត
ភាពលៅកខៃលងការងារលនាះប្តៃរយៈលពល ១ឆ្ន ាំ។ លបើសិៃជាកម្មករៃិលោជិតល្វើការលៅរគឹះសាថ ៃសហរោសលនាះ
ប្តៃរយៈលពល ១ឆ្ន ាំ កម្មករៃិលោជិតលៃះអាចលរបើរប្តស់សិទធិលៃះប្តៃ ប៉ុខៃតចាបស់តីពីការងារកប៏្តៃបញ្ដតតិផ្ងខដរថ្វ
វ ិ្ ីនៃការលរបើការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំគឺអាចាៃពីរវ ិ្ ីសាស្រសត។  

វ ិ្ ីសាស្រសតទ១ី៖ តាម្ចាបស់តីពីការងារ ជាលោលការណ៍្ការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំគួរខតយកម្កលរបើរប្តស់
កនុងឱ្កាសពិ្ ីបណុ្យចូលឆ្ន ាំខែមរ លដាយាៃកិចារពម្លរពៀងជាម្យួោន រវាងកម្មករៃិលោជិត ៃិងៃិលោជក សរាប់
ការឈបស់រាកាៃលកខណ្ៈរមួ្។  

វ ិ្ ីសាស្រសតទ២ី៖ លរៅពីកនុងឱ្កាសបុណ្យចូលឆ្ន ាំខែមរ ភាគតីាំណាងកម្មករៃិលោជិត ៃិងភាគីៃិលោជកកអ៏ាចចរច
ោន កាំណ្តជ់ារមួ្អាំពីលពលលវលាខដលគួរខតអៃុញ្ញដ តិឲ្យលរបើរប្តស់ការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំផ្ងខដរ។ កចិារពម្លរពៀង
រវាងភាគីលៃះរតូវខតជូៃដាំណឹ្ងជាមុ្ៃលៅកាៃអ់្ិការការងារ។ 
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៣. ការឈប់េម្រាក្ថ្ថៃបុណយ 

លរៅពីការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំ កម្មករៃិលោជិតកា៏ៃសិទិធទទលួប្តៃការឈបស់រាកនងៃបុណ្យលដាយ
ាៃរប្តកឈ់នួលផ្ងខដរ។ មុ្ៃៃឹងបញ្ា បរ់បតិទិៃនៃឆ្ន ាំៃីម្យួៗ រាជរដាា ្បិ្តលកម្ពុជាជាទូលៅរតូវលចញអៃុរកឹតយ
លដើម្បកីាំណ្តអ់ាំពីនងៃជាកល់ាកស់រាបក់ារឈបស់រាកបុណ្យលដាយាៃរប្តកឈ់នួល សរាបទ់ាំងម្ស្រៃតីរាជការ 
ៃិងវស័ិយឯកជៃ ខដលៃឹងរតូវអៃុវតតលៅឆ្ន ាំបនាទ ប។់ បនាទ បម់្ក រកសួងការងារ ៃិងបណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈរតូវ
លចញរបកាសម្យួ លដាយលោងលលើអៃុរកឹតយរបស់រាជរដាា ្បិ្តល លដើម្បកីាំណ្តអ់ាំពីការឈបស់រាកបុណ្យ លដើម្បី
អៃុវតតចាំលពាះកម្មករៃិលោជិត ៃិងៃិលោជកខដលសថិតលៅលរកាម្ចាបស់តីពីការងារ។ 

លោងតាម្របកាសរកសួងការងារៃិងបណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ការឈបស់រាកបុណ្យលដាយាៃរប្តក់
ឈនួលលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥លៃះាៃចាំៃួៃ ២៧នងៃ ខដលលសមើៃឹងការឈបបុ់ណ្យខដលាៃរប្តកឈ់នួលរបចាំឆ្ន ាំ
២០១៤ខដរ។ ប៉ុខៃតអវីខដលជាការកតស់ាគ ល់លនាះគឺថ្វ លៅកនុងរបកាសសតីពីការឈបបុ់ណ្យខដលាៃរប្តកឈ់នួល
របចាំឆ្ន ាំ២០១៥ ប្តៃកាំណ្តថ់្វចាំលពាះនងៃឈបស់រាកបុណ្យទាំងឡាយណាខដលរតូវប្តៃឈបស់រាករតូវចាំនងៃ
អាទិតយលនាះ កម្មករៃិលោជិតៃឹងរតូវទទលួប្តៃឈបស់រាកម្យួនងៃបៃតលទៀត លដាយខឡកលៅកនុងរបកាសសតីពី
ការឈបបុ់ណ្យខដលាៃរប្តកឈ់នួលរបចាំឆ្ន ាំ២០១៤វញិ ប្តៃបខៃថម្ឱ្យកម្មករៃិលោជិតៃូវការឈបស់រាកម្យួ
នងៃបខៃថម្លទៀត របសិៃលបើនងៃឈបបុ់ណ្យលនាះចាំនងៃឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍របស់កម្មករៃិលោជិត។ ជាទូលៅ
ការឈបស់រាករបចាំសប្តត ហ៍របស់កម្មករៃិលោជិតអាចាៃទាំងនងៃលៅរ ៍ ៃិងនងៃអាទិតយ។ ការកាំណ្តរ់បស់
របកាសសរាបឆ់្ន ាំ២០១៥ ាៃភាពលអរបលសើរលរចើៃែណ្ៈលពលការឈបស់រាកបុណ្យរបស់កម្ពុជាកា៏ៃលរចើៃ
ផ្ងខដរលនាះ។   

ការកាំណ្តក់ាររពម្លរពៀងកនុងការលរបើរប្តស់ការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំខដលាៃរប្តកឈ់នួលជារមួ្ ាៃៃយ័ថ្វកម្ម
ករៃិលោជិតលរចើៃឈបស់រាកខបបលៃះ គឺផ្តល់ផ្លរបលោជៃស៍រាបភ់ាគីទាំងពីរ។ ភាគីកម្មករៃិលោជតិអាច
ាៃលពលលវលាសរាករគបរ់ោៃជ់ាម្យួរកុម្រគសួារកនុងឱ្កាសណាម្យួខដលែលូៃគិតថ្វសាំខាៃ ់ លហើយភាគី
ៃិលោជកអាចប៉្តៃស់ាម ៃពដីាំលណ្ើ រចងាវ កផ់្លិតកម្មរបស់ែលួៃ ៃិងលរតៀម្ែលួៃទុកជាម្ុៃសរាបខ់ែ ារដូវខដលាៃការ
លរបើរប្តស់ការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំជារមួ្ប្តៃ។   

យុតតសិាស្រសតរបស់រកមុ្របឹកាអាជាញ កណាត ល 

- លបើសិៃជាៃិលោជក ចងល់រៀបចាំការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំរយៈលពល ១៥នងៃ ាលលើសពីលៃះ សរាបឱ់្កាស
លរៅពីពិ្ីបុណ្យចូលឆ្ន ាំរបនពណី្ខែមរ ៃិលោជករតូវខតាៃកិចារពម្លរពៀងជាម្យួកម្មករៃិលោជិត។ (លសចកតីបងាគ ប់
លលែ ៥៣/០៤) 

- កម្មករៃិលោជិត ាៃសិទធិពៃយរការឈបស់រាករបស់ែលួៃប្តៃសរាបរ់យៈលពល ៣ឆ្ន ាំ កនុងទរម្ងជ់ាការ
ទទួលប្តៃជានងៃឈបស់រាក ប៉ុខៃតម្ៃិខម្ៃកនុងទរម្ងជ់ារប្តកក់ាសប្តៃលឡើយ ដូចាៃខចងកនុងារតា១៦៧។ (លស
ចកតីបងាគ បល់លែ ៦២/០៤ , ៩៤/០៤) 
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ការឈបស់រាកនងៃបុណ្យលដាយាៃរប្តកឈ់នួលលៃះ ម្ៃិរតូវកាតផ់្លត ចអ់តីតភាពល្វើការរបស់កម្មករ
ៃិលោជិតខដលរតូវប្តៃយកល្វើជាមូ្លដាា ៃសរាបក់ារគិតការសាំរាករបចាំឆ្ន ាំលដាយាៃរប្តកឈ់នួល ៃិងកម៏្ៃិរតូវ
កាតប់ៃថយងិរលវលាឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំខដរ។  

កនុងករណី្សហរោស/រគឹះសាថ ៃែលះ ខដលម្ៃិអាចបញ្ឈបក់ារងារសកម្មភាពរបតិបតតិការរបស់ែលួៃប្តៃលទ 
លហើយតរមូ្វឱ្យកម្មករៃិលោជិតរតូវល្វើការលៅនងៃឈបបុ់ណ្យលនាះ លនាះកម្មករៃិលោជិតាៃសិទិធទទលួប្តៃៃូវ
រប្តកប់ាំណាចម់្យួលសមើៃឹងរប្តកឈ់នលួនងៃល្វើការ្ម្មតា។ ាៃៃយ័ថ្វពកួលគរតូវទទលួប្តៃរប្តកឈ់នួលម្យួនងៃបខៃថម្
លៅលលើរប្តកឈ់នួល្ម្មតារបស់ពកួលគ។ ការល្វើការលៅនងៃបុណ្យរតូវាៃការសម័រគចិតតពីកម្មករៃិលោជិត។ 

ារតា១៦៥ នៃចាបស់តីពីការងារ ប្តៃអៃុញ្ញដ តៃិលោជកអាចឱ្យកម្មករៃិលោជិតល្វើការសងវញិប្តៃ 
ចាំលពាះលា៉ងការងារខដលប្តៃខាតបងក់នុងនងៃឈបបុ់ណ្យ។ កម្មករៃិលោជិតខដលល្វើការជសួលៃះរតូវទទលួប្តៃ
រប្តកឈ់នួលដូចនងៃល្វើការ្ម្មតាខដរ។ ប៉ុខៃតលៅកនុងអៃុវតតជាកខ់សតងលៅកនុងវស័ិយឧសាហកម្មវាយៃ្ណ្ឌ  ៃិងផ្លិ
តខសបកលជើង លយើងម្ៃិខដលលឃើញ ៃិលោជកឱ្យកម្មករៃិលោជិតល្វើការជួសកនុងករណី្ខាតបងល់ា៉ងការងារ
លដាយសារនងៃឈបបុ់ណ្យជាសាធារណ្ៈលឡើយ។ ចាំលពាះវធិាៃនៃការល្វើការជួសលៃះ គរួរតូវអៃុវតតដូចោន លៅៃឹង
ារតា១៤០នៃចាបស់តីពីការងារខដរ។  

៤. ការឈប់េម្រាក្ពសិេេ 

 កម្មករៃិលោជិតាៃសិទិធទទលួប្តៃការឈបស់រាកពិលសសចាំៃៃួ៧នងៃ កនុងម្យួឆ្ន ាំ កនុងឳកាសាៃ
រពឹតតិការណ៍្ខដលបះ៉ពាល់ផ្លទ ល់ដល់រគួសារនៃកម្មករៃិលោជិត ាាៃ្ុរៈផ្លទ ល់ែលួៃ។ រពឹតតិការណ៍្លនាះាៃដូចជា 
ការលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្លទ ល់ែលួៃ របពៃធសាំរាលកូៃ លរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូៃ ៃិងបតី របពៃធ កូៃ ឪពុក ាត យ ាៃជ
ម្ៃ ឺាទទលួម្រណ្ភាព។ ការឈបស់រាកពិលសសជាការឈបស់រាកលដាយាៃរប្តកឈ់នួល។ 

ៃិលោជកអាចល្វើការកាតក់ងការឈបស់រាកពិលសសលៃះ ពីការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំរបស់កម្មករ
ៃិលោជិត លបើកម្មករៃិលោជិតលនាះម្ៃិទៃអ់ៃុវតតការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំទាំងអស់របស់ែលួៃលទ ាអាចតរមូ្វឱ្យ
កម្មករៃិលោជិតល្វើការសងវញិ លបើកម្មករៃិលោជិតលនាះប្តៃអៃុវតតការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំទាំងអស់របស់ែលួៃ
លហើយ។ ចាំលពាះការល្វើការសងលៃះអាចអៃុវតតប្តៃខតកនុងរយៈលពល ៩០នងៃ លរកាយនងៃឈបស់រាកពិលសស។ 
ការល្វើការសងរតូវអៃុវតតកនុងនងៃល្វើការ្ម្មតា ៃិងកនុងលកខែណ្ឌ ខដលងិរលវលាល្វើការសរុបម្ៃិរតូវលលើសពី១០លា៉ង 
កនុងម្យួនងៃ ាម្ៃិរតូវលលើសពី៥៤លា៉ង កនុងម្យួសប្តត ហ៍។ ការល្វើការងារសងលៃះរតូវផ្តល់រប្តកឈ់នួលតាម្អរតា
លពលលា៉ងល្វើការ្ម្មតា។  
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៥. ការឈប់េម្រាក្លាំដហាតុភាព 

ស្រសតីខដលបលរម្ើការងារលៅកនុងសហរោស/រគឹះសាថ ៃនានាខដលសថិតលៅកនុងារតា១ នៃចាបស់តីពីការងារ
ាៃសិទិធទទលួប្តៃការឈបស់រាកចាំៃៃួ ៩០នងៃ លដើម្បសីាំរាលកូៃ។ ការឈបស់រាកលៃះ ស្រសតីាៃសិទិធទទលួ
ប្តៃរប្តកឈ់នួលពាកក់ណាត លលដាយគិតទាំងរប្តកប់នាទ បប់ៃសាំផ្ង។ លកខែណ្ឌ លដើម្បទីទលួប្តៃរប្តកឈ់នួលពាក ់ 
កណាត លលៃះ លុះរតាខតកម្មករៃិលោជិតស្រសតីរូបលនាះប្តៃល្វើការលៅកនុងសហរោសប្តៃោ៉ងតិចម្យួឆ្ន ាំ ាៃៃយ័
ថ្វ លុះរតាខតោតា់ៃអតីតភាពការងារោ៉ងតិចម្យួឆ្ន ាំលៅកនុងសហរោសលនាះ។ លដាយខឡក ៃិលោជកម្ៃិ
ាៃសិទិធបញ្ឈបក់ម្មករៃិលោជិតស្រសតីសាំរាលកូៃលៅលពលឆលងទលៃល ាលៅនងៃណាម្យួកនុងលពលឈបស់រាកសាំរាល
កូៃលនាះលទ លទះលដាយវ ិ្ ីឱ្យដាំណឹ្ងមុ្ៃកល៏ដាយ។  

ចាំលពាះការលបើករប្តកឈ់នួលពាកក់ណាត លវញិ ៃិលោជកគួរខតលបើករប្តកឈ់នួលផ្លត ចខ់តម្តងឱ្យកម្មករ
ៃិលោជិតរូបលនាះ លៅមុ្ៃោ៉ងលហាចណាស់ម្យួនងៃនៃនងៃឈបស់រាកលាំខហាតុភាព។ អៃុលលាម្តាម្      
កថ្វែណ្ឌ ទី៣ ារតា១១៥ នៃចាបស់តីពីការងារ ប្តៃលលើកលឡើងថ្វ “ការលបើករប្តកឈ់នួលម្ៃិរតូវល្វើលៅនងៃខដល
កម្មករៃិលោជិតឈបស់រាកលឡើយ។ របសិៃលបើការលបើរប្តកច់ាំលលើនងៃឈបល់នាះ រតូវល្វើមុ្ៃម្យួនងៃ។” ដូចលៃះ 
ការឈបស់រាកលាំខហាតុភាពកជ៏ាការឈបស់រាកម្យួកនុងចាំលណាម្ការឈបស់រាកលផ្សងលទៀតខដលាៃ
កាំណ្តល់ៅកនុងចាបក់ារងារផ្ងខដរ ៃិលោជកគបបលីបើករប្តកឈ់នួលពាកក់ណាត ល(ចាំៃៃួ៩០នងៃ) ឱ្យប្តៃមុ្ៃោ៉ង
លហាចណាស់ ម្យួនងៃនៃនងៃឈបស់រាកលាំខហាតុភាព។ 

 

 

 

 

 

 

 

សាំណុ្ាំ លរឿងរកុម្របឹកាអាជាញ កណាត លលលែ ៨៨ & ៨៩/១១ ចុះនងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ យល់លឃើញថ្វ 
ៃិលោជកម្ៃិអាចកាតរ់ប្តកឈ់នួលរបស់កម្មករៃិលោជតិ លៅលពលខដលឈបស់រាកពិលសសកនុងករណី្លៅលម្ើល
របពៃធសរាលកូៃលនាះលទ លហើយៃិលោជករតូវកាតក់ងការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំខដលកម្មករៃិលោជិតាៃ។ 
របសិៃលបើៃិលោជកឱ្យកម្មករៃិលោជិតាន កឈ់បស់រាកពិលសស លហើយកម្មករៃិលោជិតលនាះប្តៃលរបើរប្តស់ការ
ឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំរបស់ែលួៃអស់កនុងឆ្ន ាំខដលែលួៃកាំពុងបាំលពញការងារ លា៉ងល្វើការខដលខាតបងក់នុងឳកាសឈប់
សរាកពិលសសលៃះ ៃិលោជកអាចតរម្ូវឱ្យកម្មករៃិលោជិតល្វើការសងវញិ លបើកម្មករៃិលោជិតលនាះប្តៃអៃុវតតការ
ឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំទាំងអស់របស់ែលួៃលហើយ។ លហើយការទម្ទររបស់កម្មករៃលិោជតិឱ្យរកមុ្ហុ៊ៃរការប្តក់
ឈនលួ លដាយម្ៃិកាតក់ងជាម្យួការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំលៃះ កម៏្ៃិាៃម្លូដាា ៃចាបោ់ាំរទខដរ។  

វបិ្តក 

ចាបស់តីពីការងារ ៃិងលិែតិបទដាា ៃម្យួចាំៃៃួខដលលចញលដាយរកសួងទទួលបៃទុកវស័ិយការងារ ម្ៃិប្តៃ
បញ្ញជ កព់ីរយៈលពលចបល់ផ្តើម្នៃការឈបស់រាកលាំខហាតុភាពឲ្យប្តៃចាស់លាស់លនាះលទ រោៃខ់តបញ្ញជ កព់ី
ងិរលវលានៃការអៃុញ្ញដ តិឲ្យឈបស់រាកសរបុគចឺាំៃួៃ៩០នងៃខតប៉ុលណាណ ះ។ជាលោលការណ៍្្ម្មជាត ិ លយើងលឃើញថ្វ
កម្មករៃិលោជិតខដលាៃនផ្ទលពាះរប្តកដជាម្ៃិអាចល្វើការរហូតដល់នងៃឆលងទលៃលលនាះប្តៃលទ ដូលចនះជាលោលការណ៍្
ម្យួបខៃថម្លទៀតលៅកនុងរគះឹសាថ ៃសហរោស ៃិលោជកាៃសិទធិកនុងការកាំណ្តព់ីងរិលវលាចបល់ផ្តើម្ ៃិងងិរលវលា
បញ្ាបន់ៃការឈបស់រាកលាំខហាតុភាពលៃះ កុាំឲ្យខតការកាំណ្តល់ៃះបះ៉ពាល់ដល់សុែភាព ៃងិសុវតថិភាពរបស់កម្ម
ករៃិលោជិត។ 
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៦. ការឈប់េម្រាក្ឈ ឺ

ចាំលពាះការឈបស់រាកឈកឺា៏ៃខចងលៅកនុងចាបស់តីពីការងារផ្ងខដរ ខដលកម្មករៃិលោជិតាៃសិទិធ
ទទលួប្តៃការឈបស់រាកឈរឺហូតដល់លៅ៦ខែ ប៉ុខៃតការឈបស់រាកឈរឺបស់កម្មករៃិលោជិតទម្ទរ ឱ្យ
ាៃការបញ្ញជ កពី់រគូលពទយផ្លូវការ។ រគូលពទយផ្លូវការ ជារគូលពទយខដលបញ្ា បក់ារសិការពីសាលាលពទយ ៃិងរតូវប្តៃ
អៃុញ្ញដ តិឱ្យរបកបវជិាជ ជីវៈពីរកសួងសុខា្បិ្តល។ លោងតាម្ចាបក់ារងារ កិចាសៃយការងារៃឹងរតូវពយរួលៅលពល
កម្មករៃិលោជិតឈបស់រាកលដាយាៃជម្ៃ ឺ ខដលវានាាំឱ្យបះ៉ពាល់ដល់កាតពវកិចាសាំខាៃ់ៗ នៃកិចាសៃយគឺ 
កាតពវកិចាល្វើការឱ្យៃិលោជក ៃិងកាតពវកិចាផ្តល់រប្តកឈ់នួលលទះបីជាាៃសាំបុរតលពទយបញ្ញជ កជ់ាផ្លូវការកល៏ដាយ។ 

 

 

 

 

 

 

ជាទូលៅកនុងបទបញ្ញជ នផ្ទកនុងរបស់លរាងចរកសហរោស ខតងខតាៃកាំណ្តពី់អតថរបលោជៃខ៍ដលកម្មករ
ៃិលោជិតទទលួប្តៃកនុងកាំឡុងលពលកម្មករៃិលោជិតលនាះឈបស់រាកលដាយាៃជម្ៃ ឺ ប៉ុខៃតការផ្តល់អតថ
របលោជៃ ៍ ខដលអាចជារប្តកឈ់នួល ាអតថរបលោជៃដ៍នទលទៀតចាំៃៃួប៉ុនាម ៃកល៏ដាយករ៏តូវសៃមតថ្វជាអតថ
របលោជៃរ៍បលសើរជាងចាបផ់្ងខដរ។ការអះអាងថ្វការផ្តល់រវាងសហរោសម្យួ ៃិងសហរោសម្យួាៃចាំៃៃួ
លផ្សងោន  នាាំឲ្យការផ្តល់ខដលតិចជាងលនាះម្ៃិលោរពលកខែណ្ឌ ការងារ ាលកខែណ្ឌ ចាបល់នាះ គឺម្ៃិាៃមូ្លដាា ៃ
ចាបោ់ាំរទលនាះលទ។  

 

សាំណុ្ាំ លរឿងរកុម្របឹកាអាជាញ កណាត លលលែ ១១៣/១១ ចុះនងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១១ យល់លឃើញថ្វ 
លទះបីជាកិចាសៃយការងារាៃកាំណ្តង់ិរលវលារបស់ពួកោតា់ៃរយៈលពល៣ខែ ា ៦ខែ ម្តងកល៏ដាយ ប៉ុខៃតកម្មករ
ៃិលោជិតទាំងលនាះល្វើការជាបរ់ហូត គឺម្ៃិាៃកាតផ់្លត ចម់្តងណាលនាះលទ លហើយខដលរយៈលពលសរបុនៃអតីតភាព
ការងារគឺលលើសពីម្យួឆ្ន ាំ។ ចាំខណ្កឯការលលើកលឡើងរបស់ៃិលោជកខដលថ្វ កិចាសៃយរបស់កម្មករៃិលោជតិទាំង
លៃះរតូវប្តៃបងៃូ់វរប្តកប់ាំណាចរ់ចួរាល់លហើយលនាះ ទាំនាកទ់ាំៃងការងារកម៏្ៃិរតូវប្តៃកាតផ់្លត ចខ់ដរ។ ការបងរ់ប្តក់
បាំណាចល់ៅលពលខដលកិចាសៃយការងារាៃងិរលវលាកាំណ្តរ់តូវប្តៃបញ្ាបម់្ៃិខម្ៃជាកាតផ់្លត ចអ់តតីភាពការងារ
របស់កម្មករៃិលោជិតលឡើង ដរាបណាកម្មករៃិលោជិតលនាះម្ៃិទៃឈ់បល់្វើការងារឱ្យៃិលោជក។ ដូចលៃះកម្មការៃិី
ខដលល្វើការចបព់ីម្យួឆ្ន ាំលឡើង រតូវាៃសិទិធទទួលប្តៃរប្តកឈ់នួលពាកក់ណាត ល គិតទាំងរប្តកប់នាទ បប់ៃសាំផ្ង 
ខដលៃិលោជកាៃកាតពវកិចារតូវលបើកឱ្យ លៅលពលឈបស់រាកលាំខហាតុភាព។  

យុតតសិាស្រសតរបស់រកមុ្របឹកាអាជាញ កណាត ល 

១.ទកទ់ងលៅៃិងកម្មករៃិលោជិតខដលឈបស់រាកឈ ឺ លិែិតបញ្ញជ កព់ីរគួលពទយ រតូវប្តៃទទួលសាគ ល់ លៅលពល
ខដលលិែិតលៃះលចញលដាយម្ៃទីរលពទយ ខដលាៃការអៃុញ្ញដ តិរតឹម្រតូវ ពីអាជាញ ្រាៃសម្តថកិចា លទះជាម្ៃទីរលពទយរដា 
ាឯកជៃកល៏ដាយ។ (លសចកតបីងាគ បល់លែ ៨១/០៥) 

២.លកខែណ្ឌ របស់រកុម្ហុ៊ៃ ខដលតរម្ូវឲ្យកម្មករៃិលោជិតបងន់ងលពិៃតិយសុែភាពជាម្ុៃ ម្ៃិអាចល្វើឲ្យៃិលោជករចួ
ផុ្តពីកាតពវកចិាគតិយុតតិរបស់ែលួៃ តាម្ចាបប់្តៃលឡើយ។ (លសចកតីបងាគ បល់លែ ៤១/០៥) 
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៧. ការឈប់េម្រាក្សសេងៗ  

ក្. ការឈប់េម្រាក្សប្តោះសឆ្ន ត 

ការលប្តះលឆ្ន តលរជើសលរ ើសតាាំងតាំណាងរាស្រសត ៃិងការលប្តះលឆ្ន តលរជើសលរ ើសរកុម្របឹកាឃុាំសងាក ត ់ តរមូ្វឱ្យ
ាៃការចូលរមួ្ពីរបជាពលរដា លៅតាម្លកខែណ្ឌ ចាបត់រមូ្វខដលាៃកាំណ្តជ់ា្រាៃ។  

ជាទូលៅការលប្តះលឆ្ន តៃីម្យួៗ កម្មករៃិលោជិតរតូវប្តៃទទួលសិទិធឈបស់រាកពីរដង។ ការឈប់
សរាកលលើកទី១ គឺល្វើលឡើងលដើម្បឱី្យកម្មករៃិលោជិតល្វើការពិៃិតយបញ្ជ ីល ម្ ះ ៃិងចុះល ម្ ះលប្តះលឆ្ន ត ៃិងការ
ឈបស់រាកលលើកទី២ គឺល្វើលឡើងលដើម្បឱី្យកម្មករៃិលោជិតលៅចូលរមួ្ការលប្តះលឆ្ន តលរជើសលរ ើស។ ការឈប់
សរាកលៃះរតូវប្តៃរកសួងការងារៃិងបណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈតរមូ្វឱ្យរកាៃូវរប្តកឈ់នួល លហើយសរាបវ់ស័ិយ
ឧសាហកម្មកាតល់ដរវាយៃ្ណ្ឌ  ៃិងផ្លិតខសបកលជើងករ៏តូវរការប្តករ់ងាវ ៃល់្វើការងារលទៀងទតផ់្ងខដរ។ លោង
តាម្លសចកតីជូៃដាំណឹ្ងសរាបក់ារអៃុញ្ញដ តចាបជូ់ៃៃិលោជិត កម្មករ-កម្មការៃីិលៅពិៃិតយបញ្ជ ីល ម្ ះ ៃិងចុះ
ល ម្ ះលប្តះលឆ្ន ត ាលៅចូលរមួ្លប្តះលឆ្ន តលរជើសតាាំងតាំណាងរាស្រសតលៅឆ្ន ាំ២០១៣ ប្តៃកាំណ្តងិ់រលវលានៃការ
ឈបស់រាកអាចាៃ១នងៃ ២នងៃ ា៣នងៃ អារស័យលៅលលើទីតាាំងរបស់សហរោស/រគឺះសាថ ៃខដលកម្មករ
ៃិលោជិតបាំលពញការងារ ៃិងទីកខៃលងសរាបល់ៅពិៃិតយបញ្ជ ីល ម្ ះៃិងចុះល ម្ ះ ាចូលរមួ្លប្តះលឆ្ន ត។   

ខ. ការឈប់េម្រាក្ក្នងុសហតុការណ៍សសេងៗ 

លរៅពីការឈបស់រាកនានាខដលប្តៃបករសាយខាងលលើលៃះ កម្មករៃិលោជិតអាចទទួលប្តៃៃូវការ
ឈបស់រាកលផ្សងលទៀតខដលកាំណ្តល់ដាយរាជរដាា ្បិ្តលកម្ពុជា។ ការឈបស់រាកកនុងករណី្លៃះជាទូលៅម្ៃិ
រតូវប្តៃកាំណ្តទុ់កមុ្ៃលនាះលឡើយគឺរតូវប្តៃលកើតលឡើងភាល ម្ៗ ដូចជាការឈបស់រាកការងាររបស់កម្មករ
ៃិលោជិតលដើម្បចូីលរមួ្រពះរាជពិ្ីដខងែ ៃិងថ្វវ យរពះល្លើង លោរពរពះវញិ្ញដ ណ្កខៃទ រពះបរម្សព រពះករុណារពះ
ប្តៃសលម្តចរពះៃលរាតតម្ សីហៃុ រពះម្ហាវរីៈកសរត រពះវររាជបិតាឯករាជយ បូរណ្ភាពទឹកដី ៃិងឯកភាពជាតិខែម
រ។ លសចកតីជូៃដាំណឹ្ងខដលលចញលដាយរកសួងការងារៃិងបណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ចុះនងៃទី១១ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ
២០១៣ អៃុញ្ញដ តិឱ្យកម្មករៃិលោជិតទាំងអស់ទទួលប្តៃៃូវការឈបស់រាកចាំៃៃួ២នងៃ គឺលៅនងៃទី០១ ខែកុម្ៃៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៣ ៃិងនងៃទី០៤ ខែកុម្ៃៈ ឆ្ន ាំ២០១៣។  

លសចកតបីងាគ បរ់កមុ្របឹកាអាជាញ កណាត លលលែ ២០/០៦ 

រកុម្របឹកាអាជាញ កណាត លប្តៃបញ្ញជ កល់ៅកនុងលហតុផ្លនៃលសចកតីបងាគ បថ់្វ ៃិលោជកម្ៃិាៃកាតពវកចិាផ្តល់រប្តក់
ឈនួលឲ្យកម្មករៃិលោជិតលទលៅលពលពួកលគឈបស់រាកលដាយាៃជម្ៃ ឺ លហើយរកសួងទទួលបៃទុកវស័ិយការងារក៏
ម្ៃិប្តៃលចញរបកាសទកទ់ងៃឹងការផ្តល់រប្តកឈ់នួលលៅលពលខដលកម្មករៃិលោជិតឈបស់រាកាៃជម្ៃខឺដរ។ 
បទបញ្ញជ នផ្ទកនុងរបស់រកមុ្ហុ៊ៃខដលផ្តល់រប្តកឈ់នួលលៅកម្មករៃិលោជតិលៅលពលឈបស់រាកាៃជម្ៃគឺឺជាការផ្ត
ល់អតថរបលោជៃរ៍បលសើរជាងចាបស់តីពីការងារ។ ម្យ៉ងវញិលទៀត រកុម្របឹកាអាជាញ កណាត លកច៏តទុ់កថ្វជាការរសប
ចាបផ់្ងខដរៃូវបញ្ដតតិនៃបទបញ្ញជ នផ្ទកនុងខដលផ្តល់អតថរបលោជៃល៍ៅកាៃក់ម្មករៃិលោជិតលរចើៃជាងចាប ់ លបើលទះបី
វាតិចជាងអវីខដលសហរោសរគឹះសាថ ៃលផ្សងលទៀតផ្តល់ឲ្យកម្មករៃិលោជតិរបស់ពួកលគកល៏ដាយ។  
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សេចក្តីប្បកាេបដិសេធៈ សេចក្តីពនយល់បក្ប្ាយគតិយុតតិខាងសលីសនេះមានសោលបណំងប្ោន់តតជាការផតល់
ព័ត៌មានបតនថមដល់េមាជិក្តតប ុស ណ្ េះ និងមិនតមនជាការផតល់ដំបូន្មា នតផែក្ចាប់ស យី។ េមាគមមនិទទលួខុេ
ប្តូវចំស េះការខូចខាត ន្មន្មតដលសក្ីតសចញពីការអនុវតតន៍តាមសេចក្តីពនយល់សនេះស យី។ េមាគមេូមសលីក្ទកឹ្
ចិតតឲ្យេមាជិក្តេែង រក្ការពនយល់បតនថមពអីែក្ឯក្សទេខាងចាប់មុននឹងអនុវតតតាមការបក្ប្ាយខាងសលីសនេះ។ 
េប្មាប់ព័ត៌មាន បតនថមេូមទាក់្ទងមក្សលខាធិការដ្ឋា នេមាគមតាមរយេះទូរេ័ពទសលខ ០២៣ ៣០១ ១៨១ ឬ  
អុីតម ល: kimpichda@gmac-cambodia.org ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
តាក់្តតងស ងីសដ្ឋយៈ 
ប្ក្មុការងារតផែក្ចាប់ នងិការងារ 
ននេមាគមសោងចប្ក្កាត់សដរសៅក្មពុជា(GMAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

យុតតសិាស្រសតរបស់រកមុ្របកឹាអាជាញ កណាត ល 
១. ៃិលោជកម្ៃិអាចកាតរ់ប្តកឈ់នួលកម្មករៃិលោជិតលៅលពលខដលលរបើរប្តស់ការឈបស់រាកពិលសស កនុងករណី្
កម្មករលរបើរប្តស់ការឈបស់រាករបចាំឆ្ន ាំរបស់ែលួៃអស់លហើយ។ (លសចកតីបងាគ បល់លែ ៨៨&៨៩/១១) 
២. ៃិលោជកម្ៃិាៃកាតពវកិចារការប្តកឈ់នួលលៅលពលកម្មករសុាំចាបឈ់លឺដាយាៃសាំបុរតលពទយឯកជៃលឡើយ។ 
(លសចកតីបងាគ បល់លែ ១៨៩/១១) 
៣. កម្មការៃិីាៃសិទិធទទលួប្តៃរប្តកឈ់នួលពាកក់ណាត លគិតរមួ្ទាំងរប្តកប់នាទ បប់ៃសាំ លៅលពលឈបស់រាក
លាំខហាតុភាព របសិៃលបើកម្មការៃិីរបូលនាះាៃអតីតភាពការងារម្យួឆ្ន ាំ លដាយម្ៃិគិតថ្វកម្មការៃិីរបូលនាះលរបើ
រប្តស់កិចាសៃយាៃកាំណ្តង់ិរលវលា។ (លសចកតីបងាគ បល់លែ ១១៣/១១) 
៤. ៃិលោជករតូវលបើករប្តកឈ់នួលសរាកលាំខហាតុភាពចាំៃួៃ៩០នងៃដល់កម្មការៃិ ី ោ៉ងលហាចណាស់ម្ុៃលពល
កម្មការៃិីឈបស់រាកលាំខហាតុភាព (លសចកតីបងាគ បល់លែ ៨១/១១) 
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