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សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 
 

សរាបខ់ែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ (លលែ ១៨) 
 កិចុុចសនាការងារខដលានកាំណតថិ់រលវលា 

 
ឯក្សារសោងៈ  
  

- ចុាបស់តីពីការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
- លសចុកតីបងាា បរ់កបមរបឹកាជ្ញា កណ្តត ល 
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ក្ិចចេន្ាការងារដែលមាន្ក្ំណត់ថិរសវលា 

ចុាបស់តីពីការងារកថាែណឌ ទី១ ននារា៦៥ខចុងថា “កិចុចសនាការងារ គឺញកិចុចសនាខដលបលងកើតឲ្យ
ានទាំនាកទ់ាំនងខផនកការងាររវាងកមមករនិលោជិត និងនិលោជក។ កិចុចសនាលនេះរតូវលៅលរកាមវធិានជ្ញា គតិ 
ល ើយជ្ចុនឹងលធវើលៅាមទរមង ់ ខដលភាគីទាំងសងខាងរពមលរពៀងគ្នន ។” បខនថមពីលនេះារា ៦៦៤ ននរកមរដឋ
បបលវណី បានកាំណតនិ់យមនយ័ផងខដរថា “កិចុចសនាការងាររតូវបានបលងកើតល ើងលោយការសនារបស់ភាគីាា ង
ថា លធវើពលកមមឲ្យភាគីាា ងលទៀត ល ើយភាគីាា ងលទៀតសនាថាផតល់របាកឈ់នួល លៅលលើកិចុចការពលកមមលនាេះ។”   

ែលឹមសារននកិចុចសនាការងារបញ្ញតតិកនុងចុាបស់តីពីការងារ និងរកមរដឋបបលវណីបានបាំលពញនយ័ឲ្យគ្នន លៅ 
វញិលៅមក ល ើយលយើងជ្ចុផតល់នូវសញ្ញញ ណននកិចុចសនាការងារលោយលោងលៅលលើបទោឋ នទាំងពីរថា កិចុច
សនាការងារគឺញកិចុចសនាខដលបលងកើតឲ្យានទាំនាកទ់ាំនងខផនកការងារ រវាងកមមករនិលោជិត និងនិលោជក
ល ើយជ្ចុលធវើលៅាមទរមងខ់ដលភាគីទាំងសងខាងរពមលរពៀងគ្នន  (សាំលណើ  និងសវីការរតូវគ្នន ) និងលកាែណឌ ខដល 
កាំណតល់នាេះរសបាមចុាបស់តីពីការងារ និងរតូវសថិតលរកាមវធិានជ្ញា គតិ។  

បខនថមពីលនេះចុាបស់តីពីការងារឆ្ន ាំ១៩៩៧ បានខបងខចុកកិចុចសនាការងារញពីររបលភទគឺកិចុចសនាការងារ
ខដលានថិរលវលាកាំណត ់  និងកិចុចសនាការងារានថិរលវលាមនិកាំណត។់ លៅកនុងចុាបស់តីពីការងារកប៏ានខចុង
ោ៉ា ងចុាស់ផងខដរអាំពីនីតិវធីិននការបលងកើត និងនីតិវធីិននការបញ្ចបកិ់ចុចសនាការងារទាំងពីររបលភទ។ លោងាម
ចុាបស់តីពីការងារឆ្ន ាំ១៩៩៧ បានខចុងអាំពីលកាែណឌ ននការបញ្ចប ់ ឬការរ ាំលាយកិចុចសនាការងារខដលរតូវបាន
ចាតទុ់កថារតឹមរតូវាមចុាបស់តីពីការងារផងខដរ លដើមបកីារពារនូវការបញ្ចប ់ ឬរ ាំលាយកិចុចសនាការងាររបស់កមម
ករនិលោជិតពីសាំណ្តកនិ់លោជកលោយមនិានល តុផលរតឹមរតូវ ឬផទុយនឹងចុាប ់។ ញមយួគ្នន លនេះផងខដរ កមម
ករនិលោជិតករ៏តូវបានភាា បក់ាតពវកិចុចមយួចុាំននួផងខដរ លាឹកណ្តខដលលគលលមើសនឹងលកាែណឌ ននកិចុចសនាការងារ។  

លោយខ កលៅលពលលនេះលយើងនឹងលធវើការបករសាយចុាំលពាេះខតកិចុចសនាការងារខដលានថិរលវលាកាំណត់
ប៉ាុលណ្តណ េះ។ លសចុកតីពនយល់គតិយុតតិលនេះនឹងពិភាកា បករសាយលោយលតត តលៅលលើការបញ្ចបកិ់ចុចសនា ការរ ាំលាយ
កិចុចសនាការងារានថិរលវលាកាំណត ់និងសាំណងនីតានុកូលកនុងករណីខដលការរ ាំលាយកិចុចសនាលធវើល ើងលោយ
មនិរសបាមចុាបស់តីពីការងារ។  
  



©រក្សាសិទិិធដោយសមាគមដោងចក្ក្សកាត់ដេរដៅក្សមពុជា ( GMAC)  3 

ផ្នែកទី១ សញ្ញា ណនៃកិច្ចសៃាផ្ែលមាៃថិរវវលាកណំត ់

 កិចុចសនាការងារានថិរលវលាានកាំណត ់រតូវបានកាំណតល់កាែណឌ គុណវុឌ្ឍដូចុខាងលរកាម៖  
  - ានបញ្ញា កពី់កាលបរលិចុេទចាបល់ផតើម និងបញ្ចបច់ុាស់លាស់  
  - ានថិរលវលាពិតរបាកដមនិលលើសពីពីរឆ្ន ាំ  
  - កិចុចសនារតវូលធវើញលាយលកាណ៍អកសរ។   
 លពលែលេះកិចុចសនាការងារានថិរលវលាានកាំណត ់ ជ្ចុមនិានកាលបរលិចុេទបញ្ចបច់ុាស់លាស់របសិន 
លបើវាបាំលពញលកាែណឌ គុណវុឌ្ឈដូចុខាងលរកាម៖ 

- លៅលពលខដលកិចុចសនាការងាររបស់បុគាលលនាេះមកបាំលពញការងារ រា៉ា បរ់ងជាំនសួកមមករ
និលោជិតណ្តាន កខ់ដលអវតតានញបលណ្តត េះជ្សនន 

  - ការងាររយៈលពលមយួរដូវ 
  - កាំលណើ នមតងាក លននការងារ ឬសកមមភាពែុសធមមារបស់ស រគ្នស។  
 ទនទឹមគ្នន លនេះផងខដរ ថវីលបើមនិានកាលបរលិចុេទបញ្ចបច់ុាស់លាស់ កិចុចសនាការងារលនេះនឹងរតូវបាន
បញ្ចប ់លបើលកាែណឌ ៣ចុាំណុចុខាងលរកាមលនេះរតូវបានបាំលពញ៖  

- លៅលពលខដលកមមករនិលោជិតណ្តខដលអវតតានញបលណ្តត េះជ្សននលនាេះរតូវរតលបម់ក
លធវើការវញិ ឬការតត ចុ ់កិចុចសនាការងាររបស់កមមករនិលោជិតទាំងលនាេះ  

  - លៅលពលចុបរ់ដូវកាល  
  - លៅលពលកាំលណើ នមតងាក លននការងារ ឬសកមមភាពែុសធមមារបស់ស រគ្នសរតូវបញ្ចប។់ 
 
វបិាក៖ 

លោយសារារា ៦៧ និង ារា ៧៣ ននចុាបស់តីពីការងារានភាពមនិចុាស់លាស់ បណ្តត លលជ្យ
ានការបករសាយលផសងៗគ្នន លលើែលឹមសារននារាលនេះខាងលលើ៖ 
- ការបនតសារញថមីមតង ឬលរចុើនដងបានៈ ាននយ័ថាកិចុចសនាានថិរលវលាកាំណតល់គជ្ចុយកវាមកបនតថមី
លទៀតបានាមលកាែណឌ ដូចុគ្នន  ឬែុសគ្នន ពីកិចុចសនាលដើម ល ើយការបនតថមីលនេះលោយសារកិចុចសនាការងារចាស់
ដល់កាលកាំណតផុ់តរលត។់ ការបនតសារញថមី លទេះញដូចុ ឬមនិដូចុកិចុចសនាលដើម ជ្ចុលធវើមតង ឬលរចុើនដងបាន។ 
- ដរាបណ្តការបនតសារញថមីលនាេះានថិរលវលាអតិបរាមិនលលើសពីពីរឆ្ន ាំៈ ការកាំណតខ់បបលនេះលធវើល ើងកនុង
លគ្នលបាំណងលដើមបកីារពារនូវការភន័តរចុ ាំថាការកាំណតកិ់ចុចសនាការងារានថិរលវលាកាំណតល់នាេះជ្ចុលលើសពី២ឆ្ន ាំ
សរាបអ់នុវតតលលើកិចុចសនាការងាររគ្នដាំបូង ឬកិចុចសនាការងារលដើម។ បខនថមពីលនេះឃ្លល ខាងលលើកា៏ននយ័ថារាល់
ការបនតកិចុចសនាថមីលនាេះលៅខតរតូវលគ្នរពលគ្នលការណ៍លដើមគឺ មនិរតូវបនតថមីឲ្យលលើសរយៈលពល២ឆ្ន ាំកនុងការបនតមតង  ៗ
(ជ្ចុាននយ័ថាបនតបានលរចុើនដងឲ្យខតមតងៗមនិលលើសពី២ឆ្ន ាំ)។  

-  កថាែណឌ ទី៥ ននារា៧៣ ចុាបស់តី ពីការងារបានខចុងថា “...រយៈលពលជូនដាំណឹងមុនលនេះរតវូកាំណតឲ់្យ 
ដល់១៥នថៃចុាំលពាេះកិចុចសនាការងារខដលានថិរលវលាលលើសពីមយួឆ្ន ាំ។ លបើគ្នម នការជូនដាំណឹងមុនលទ កិចុចសនារតវូ
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បនតកនុ ងថិរលវលាលសមើគ្នន នឹងថិរលវលាខដលបានចុុេះកិចុចសនារគ្នដាំបូង ឬរតវូចាតទុ់កថាញកិចុចសនាគ្នម នកាំណត់
ថិរលវលាពិតរបាកដ លបើថិរលវលាសរុបននការបនតកិចុចសនាលនាេះលលើសពីថិរលវលាខដលានកាំណតក់នុ ងារា៦៧។”  
ារាខាងលលើរតូវបានលយើងលធវើការពនយល់បករសាយបខនថមថា “កិចុចសនាការងារខដលបនតសារញថមីល ើយរតូវយក
ថិរលវលាសរុបននការបនតកិចុចសនាមកពិចារណ្ត នឹងរតូវចាតទុ់កថាញកិចុចសនាការងារានថិរលវលាមនិកាំណតប់ាន      
ានខតកនុងករណីខដលកិចុចសនាការងារលដើមានថិរលវលាលលើសពី១ឆ្ន ាំ ល ើយនិលោជកបនតកិចុចសនាការងារលនេះ
លោយអវតតានកនុងការជូនដាំណឹងញមុនអាំពីការបនតកិចុចសនា (ការបនតកិចុចសនាការងារលោយលសៃៀមសាៃ ត)់ ខតប៉ាុលណ្តណ េះ” ។  

- ទនទឹមគ្នន លនេះផងខដរកា៏នការបករសាយផទុយគ្នន ផងខដរសរាបកិ់ចុចសនាការងារានថិរលវលាកាំណតពី់រកបម
របឹកាជ្ញា កណ្តត លខដលលធវើការបករសាយញយុតតិសាស្រសតរបស់ែលួនថា “កិចុចសនាានកាំណតថិ់រលវលា រតវូកាល យ
ញកិចុចសនាានថិរលវលាមិនកាំណត ់ លបើគ្នម នការជូនដាំណឹងមុនអាំពីការបញ្ចប ់ និងលបើថិរលវលាសរុបលលើសពីរយៈ
លពលខដលានកាំណតល់ៅកនុ ងារា ៦៧វាកយែណឌ ទី២ (លោងលៅលលើរយៈលពលសរុបញអតិបរា ល ើយមិនខមន
លោងលៅលលើរយៈលពលននការបនតនីមយួៗលនាេះលទ)។   

ផ្នែកទ២ី  ការបញ្ច ប ់ៃងិការរំលាយកិច្ចសៃាការងារផ្ែលមាៃថិរវវលាកំណត ់

កិចុចសនាការងារានថិរលវលាកាំណតញ់លគ្នលការណ៍ គឺកាំណតពី់កាលបរលិចុេទបញ្ចបញ់កល់ាក ់ដូលចុនេះការ
រ ាំលាយឬបញ្ចបណ់្តមយួលនាេះរតូវលគ្នរពាមលគ្នលការណ៍ និងលកាែណឌ ចុាបត់រមូវ។ កាលលបើមនិបានលគ្នរព
ាមលកាែណឌ ចុាបត់រមូវនឹងសនមតថាការបញ្ចប ់ ឬរ ាំលាយកិចុចសនាលនាេះែុសចុាប។់ ខាងលរកាមលនេះនឹងលធវើការ
ពនយល់លៅលលើមូលោឋ នននការបញ្ចប ់ និងការរ ាំលាយលរកាមសាថ នភាព២ោ៉ា ងគឺ (១) ការបញ្ចបកិ់ចុចសនាលោយ
មូលល តុរសបចុាប ់និង (២) ការរ ាំលាយកិចុចសនាលោយមូលល តុមនិរសបចុាប។់  

១. ការបញ្ច បក់ិច្ចសៃាវោយមលូវេតសុ្សបច្ាប ់ 
ក. ការនតុរលតវ់ៅតាមកាលកំណត ់

កិចុចសនាការងារានថិរលវលាកាំណតល់នេះ រតូវផុតរលតា់មធមមាលៅលពលដល់កាលកាំណត។់ និលោជក
រតូវជូនដាំណឹងញមុនលៅកមមករនិលោជិតអាំពីការបពាច ប ់ រកឺារបនដកិចុចសនាកនុងរយៈលពលកាំណត ់ ដូចុានបងាា ញ
កនុងារាងខាងលរកាមលនេះ។  

 
រយៈលពលននការជូនដាំណឹងមុនកនុងកិចុចសនាានថិរលវលាកាំណត ់

រយៈលពលននកិចុចសនាការងារ រយៈលពលជូនដាំណឹងមុន 
តិចុញង រលឺសមើ ៦ ខែ ០ នថៃ 
លលើសពី ៦ ខែលៅ ១ ឆ្ន ាំ ១០ នថៃ 
លលើសពី ១ ឆ្ន ាំល ើង ១៥ នថៃ 
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លបើគ្នម នការជូនដាំណឹងមុនលទ កិចុចសនានឹងរតូវបនដកនុងថិរលវលាលសមើគ្នន នឹងថិរលវលាខដលបានចុុេះកិចុចសនា
រគ្នដាំបូង ឬរតូវចាតទុ់កថាញកិចុចសនាានថិរលវលាមនិកាំណត ់លបើថិរលវលាសរុបននការបនដកិចុចសនាលនាេះលលើសពី 
២ ឆ្ន ាំ។ កនុងករណីលនេះ អតីតភាពការងារននសាមកីមមករនិលោជិត រតូវបានរាបគិ់តចាបពី់លពលចុុេះកិចុចសនា
ការងារខដលានថិរលវលាកាំណតម់កលមល៉ាេះ ពុាំខមនរាបច់ាបពី់ លពលខរបកាល យពីកិចុចសនាានថិរលវលាកាំណត ់មកញ
កិចុចសនាានថិរលវលាមនិកាំណតល់នាេះលទ។ 

ខ. ការនតុរលតវ់ៅមៃុកាលកំណត ់

-  ការរ ាំលាយលោយការរពមលរពៀង៖ ផទុយពីលគ្នលការណ៍ននការបញ្ចបកិ់ចុចសនាានថិរលវលាកាំណត់
ជ្ចុរតូវបានរ ាំលាយមុនកាលកាំណតម់កដល់ លោយការរពមលរពៀងរវាងគូភាគីទាំងសងខាងននកិចុចសនាខដលរតូវ
បានលធវើល ើងញលាយលកាណ៍អកសរលៅចុាំលពាេះមុែអធិការការងារ និងានចុុេះ តថលលខារបស់ភាគីទាំងពីរលនេះ។  

- ការរ ាំលាយលោយកាំ ុសធៃន ់ឬលោយករណីរបធានសកក៖ិ របសិនលបើគ្នម នការរពមលរពៀងរវាងគូភាគី
ទាំងសងខាង កិចុចសនាានថិរលវលាកាំណតក់ជ៏្ចុរ ាំលាយមុនកាលកាំណតប់ានខដរកនុងករណីានកាំ ុសធៃន់
របស់ភាគីណ្តាា ង ឬករណីរបធានសកកិ។ គរួបញ្ញា កផ់ងខដរថា កាំ ុសធៃន ់ កដូ៏ចុញករណីរបធានសកកិខដរ គឺញ
មូលល តុរសបចុាបស់រាបភ់ាគីណ្តមយួននកិចុចសនាការងារ ជ្ចុយកលធវើញមូលោឋ នននលសចុកតីសលរមចុរបស់
ែលួនកនុងការរ ាំលាយកិចុចសនាានថិរលវលាកាំណត ់ លោយអាំណ្តចុននឆនទៈញឯកលាភាគី និងលោយពុាំានការបង់
លសា  ុយជមៃចិឺុតត។ លទេះបីោ៉ា ងណ្តកល៏ោយ ចុាបក់ារងារទមទរឱ្យនិលោជករតូវចាតវ់ធិានការកនុងរយៈលពល 
របាាំពីរនថៃ ចាបពី់នថៃខដលែលួនបានទទួលដាំណឹងអាំពីកាំ ុសធៃនល់នេះ លបើមនិដូលចុនេះលទរតូវចាតទុ់កថាលបាេះបងសិ់ទិធ 
បញ្ឈបល់នេះ។  

លរៅពីមូលល តុទាំងពីរលនេះ ការរ ាំលាយកិចុចសនាានថិរលវលាកាំណតល់ោយឯកលាភាគី របស់និលោជក 
ឬរបស់   កមមករនិលោជិតរតូវភាា បម់កញមយួញនិចុចនូវកាតពវកិចុចបងល់សា  ុយជមៃចិឺុតត លោយអនករ ាំលាយចុាំលពាេះ 
ភាគីាា ងលទៀត។  

២ ការបញ្ច បក់ិច្ចសៃាវោយមលូវេតមុៃិស្សបច្ាប ់

សកមមភាពខាងលរកាមលនេះនឹងចាតទុ់កញការរ ាំលាយកិចុចសនាការងារលោយមូលល តុមនិរសបចុាបល់បើ៖ 
-  ការរ ាំលាយលោយឆនទៈឯកឯងមុនលពលកិចុចសនាលនេះអស់សុពលភាពលោយពុាំានការ

យល់រពមញមុនពីភាគីាា ងលទៀត 
-     មនិខមនបណ្តដ លមកពីកាំ ុសធៃនរ់បស់ភាគី 
-     មនិខមនបណ្តដ លមកពីករណីរបធានសកដិ។ 

ក. ការរំលាយកិច្ចសៃាវោយខសុច្ាបវ់ោយកមមករៃិវោជតិ 

លបើកមមករនិលោជិតរ ាំលាយកិចុចសនាការងារលោយមូលល តុមនិរសបចុាបវ់ញិ លបើកសិទធិលជ្យនិលោជក
ទទលួជាំងឺចិុតដលសមើនឹងការែូចុខាតរបស់ែលួនខដលបានផដល់លជ្យកមមករនិលោជិត (ារា៧៣កឋាែណឌ ទី៤ចុាប់
សដីពីការងារ)។ ប៉ាុខនដចុាំលពាេះការសាំលរចុមនិបនដកិចុចសនាលោយភាគីកមមករនិលោជិតលៅលពលកិចុចសនាដល់កាល
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កាំណត ់ លទេះបីកមមករនិលោជិតមនិបានជូនដាំណឹងមុនកល៏ោយ កក៏ារសាំលរចុមនិបនដលនាេះមនិខមនញការតដ ចុកិ់ចុច
សនាលោយែុសចុាបល់ទ លលើកខលងខតានខចុងលៅកនុងកិចុចសនាការងារខដលតរមូវឱ្យកមមករនិលោជិតជូន
ដាំណឹងញមុន។ ារា៧៣កឋាែណឌ ៥ ននចុាបក់ារងារមនិបានកាំណតក់ាតពវកិចុចឱ្យកមមករនិលោជិតជូនដាំណឹង
មុនលៅនិលោជកល ើយ។ 

ផ្នែកទ៣ី សណំងៃីតាៃកុលូ 

១ សិទធិផ្ែលទទលួបាៃ 
ក ការនតុរលតវ់ោយមលូវេតសុ្សបច្ាប ់

ករណីការបញ្ចបកិ់ចុចសនាការងារានថិរលវលាកាំណតល់ៅលពលដល់កាលកាំណតរ់បស់វា រលឺោយានការ
យល់រពមពីភាគីកមមករនិលោជិតលៅចុាំលពាេះមុែមស្រនដីអធិការការងារ និលោជករតូវផដល់លជ្យកមមករនិលោជិត
ខដលែលួនបានបញ្ចបកិ់ចុចសនាលនាេះនូវអតថរបលោជនដូ៍ចុខាងលរកាម៖ 

-  របាកឈ់នួលខែចុុងលរកាយ 
-  ការទូទតក់ារឈបស់រាករបចាាំឆ្ន ាំខដលលៅសល់ លបើាន 
-  របាកប់ាំណ្តចុប់ពាច បកិ់ចុចសនាខដលលសមើនឹងចុាំននួខដលបានឯកភាពកនុងអនុសញ្ញញ រមួ រោឺ៉ា ងតិចុ

លសមើនឹង៥% ននរបាកឈ់នួលសរុបខដលបានលបើកកនុងអាំ ុងលពលននកិចុចសនា។ (ារា៧៣ កឋា
ែណទ ទី៦ ននចុាបស់ដីពីការងារ) 

ខ ការបញ្ច បវ់ោយមលូវេតមុិៃស្សបច្ាប ់
ខ.១ ការបញ្ច បក់ិច្ចសៃាមៃុកាលកំណត ់

កនុងករណីខដលនិលោជកបញ្ចបកិ់ចុចសនាការងារានថិរលវលាកាំណតមុ់នកាលកាំណត ់ លោយឯកលាភាគី
លោយមនិានការយល់រពមពីភាគីកមមករនិលោជិត ឬមនិខមនមកពីមូលល តុននកាំ ុសធៃនរ់បស់កមមករ ឬករណី
របធានសកដិ និលោជករតូវផដល់លជ្យកមមករនិលោជិតនូវរបាកឈ់នួល និងអតថរបលោជនល៍ផសងៗដូចុខាងលរកាមលនេះ៖ 

- របាកឈ់នួលខែចុុងលរកាយ 
- ការទូទតក់ារឈបស់រាករបចាាំឆ្ន ាំខដលលៅសល់ លបើាន 
- របាកប់ាំណ្តចុប់ពាច បកិ់ចុចសនាខដលោ៉ា ងតិចុលសមើនឹង៥% ននរបាកខ់ដលបានលបើកកនុងអាំ ុងលពល
ននកិចុចសនាករណីមនិានខចុងកនុងអនុសញ្ញញ រមួ។ (ារា៧៣ កថាែណឌ ទី៦ ននចុាបស់ដីពីការងារ) 
- លសា  ុយជាំងឺចិុតដខដលោ៉ា ងលោចុណ្តស់លសមើនឹងចុាំនួនរបាកខ់ដលកមមករនិលោជិតនឹងទទួលបាន
រ ូតដល់បាំណ្តចុន់នកិចុចសនា។ (ារា៧៣ កថាែណឌ ទី៣ ននចុាបស់ដីពីការងារ)។ 

ខ.២ ការមិៃបៃតវៅវេលែលក់ាលកណំតវ់ោយមិៃបាៃជៃូែណំឹងមៃុ 

លោងាមារា៧៣ កឋាែណឌ ៥ ននចុាបក់ារងារ និលោជកានកាតពវកិចុចកនុងការជូនដាំណឹងមុនដល់  
កមមករនិលោជិតអាំពីការសាំលរចុមនិបនដ ឬបនដកិចុចសនាការងារានថិរលវលាលនាេះរបសិនលបើកិចុចសនាលនាេះាន      
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រយៈលពលចាបពី់៦ខែល ើងលៅ។ លបើគ្នម នការជូនដាំណឹងមុនលទកិចុចសនារតូវបនដកនុងថិរលវលាលសមើគ្នន នឹងថិរលវលា
ខដលបានចុុេះកិចុចសនារគ្នដាំបូង ល ើយវានឹងរតូវចាតទុ់កថាញកិចុចសនាគ្នម នកាំណតថិ់រលវលាពិតរបាកដលបើ
ថិរលវលាសរុបននការបនដកិចុចសនាលនាេះលលើសពីថិរលវលាខដលានកាំណតក់នុងារា៦៧។ 

លៅកនុងសាំណុាំ លរឿងញលរចុើន រកបមរបឹកាជ្ញា កណ្តដ ល សាំលរចុថាការបពាច បកិ់ចុចសនាការងារានថិរលវលា
កាំណតល់ោយមនិបានជូនដាំណឹងញមុនគឺញការតដ ចុកិ់ចុចសនាលោយែុសចុាប។់លោងលលើការបករសាយលនេះកមម
ករានសិទធិទទួលបានរបាកជ់ាំងឺចិុតដពីការតដ ចុកិ់ចុចសនាលនាេះ។ ប៉ាុខនដលតើកមមករនិលោជិតានសិទធិទទួលបានរបាក់
ជាំងឺចិុតដប៉ាុនាម ន? 

លោងលលើារា៧៣ កឋាែណឌ ៥ ននចុាបស់ដីពីការងារលយើងជ្ចុខបងខចុកញ២ករណីដូចុខាងលរកាម៖ 
- ករណីទី១៖ កិចុចសនារតូវបនដកនុងថិរលវលាលសមើគ្នន នឹងថិរលវលា ខដលបានចុុេះកិចុចសនារគ្នដាំបូង 

របសិនលបើគ្នម នការជូនដាំណឹងមុនលទល ើយកិចុចសនាលដើមនិង កិចុចសនាខដលរតូវបនដលោយលសៃៀមសាៃ ត់
ានរយៈលពលសរុបតិចុញង២ឆ្ន ាំកិចុចសនាខដលរតូវបានបនដ លោយលសៃៀមសាៃ តល់នាេះនឹងានថិរលវលាលសមើកិចុច
សនារគ្នដាំបូង។ ដូលចុនេះកមមករនិលោជិតនឹងទទួលបានរបាកប់ាំណ្តចុដូ់ចុខាងលរកាមៈ 

 របាកឈ់នួលខែចុុងលរកាយ 
 របាកឈ់បស់ាំរាករបចាាំឆ្ន ាំនិងអតថរបលោជនល៏ផសងៗលបើលៅាន 
 របាកជ់សួការជូនដាំណឹងមុន (ារា៧៣កឋាែណទ ៥ ) 
 របាកប់ាំណ្តចុប់ពាច បកិ់ចុចសនាខដលលសមើនឹង៥% ននរបាកខ់ដលបានលបើកកនុងអាំ ុងលពលនន

កិចុចសនាករណីមនិានខចុងកនុងអនុសញ្ញញ រមួ។ (ារា៧៣កឋាែណទ ៦ចុាបស់ដីពីការងារ) 
 លសា  ុយជាំងឺចិុតដខដលោ៉ា ងលោចុណ្តស់លសមើនឹងចុាំនួនរបាកខ់ដលកមមករនិលោជិតនឹងទទួល

បានរ ូតដល់បាំណ្តចុន់នកិចុចសនាថមីលដលបានបនដលោយលសៃៀមសាៃ ត។់ (ារា៧៣កឋា
ែណឌ ៣ ចុាបស់ដីពីការងារ) 

- ករណីទី២៖ រតូវចាតទុ់កថាញកិចុចសនាគ្នម នកាំណតថិ់រលវលាពិតរបាកដ 
របសិនលបើគ្នម នការជូនដាំណឹងមុនលទល ើយកិចុចសនាលដើម និងកិចុចសនាខដលរតូវបនដលោយលសៃៀមសាៃ ត់

ានរយៈលពលសរុបលលើសពី២ឆ្ន ាំកិចុចសនា ខដលរតូវបានបនដលោយលសៃៀមសាៃ តល់នាេះនឹងរតូវចាតទុ់កថាញកិចុច
សនាគ្នម នកាំណតថិ់រលវលាពិតរបាកដ។ ដូលចុនេះកមមករនិលោជិតនឹងទទួលបានរបាកប់ាំណ្តចុដូ់ចុការតដ ចុកិ់ចុចសនា
ការងារានថិរលវលាមនិកាំណតល់ោយែុសចុាប។់ 
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សេចក្តីប្បកាេបដិសេធៈ សេចក្តីពនយល់បក្ប្ាយគតិយុតតិខាងសលីសនេះមានសោលបំណងប្ោន់តតជាការផតល់
ព័ត៌មានបតនថមដល់េមាជិក្តតប ុស ណ្ េះ និងមិនតមនជាការផតល់ដំបូន្មា នតផែក្ចាប់ស យី។ េមាគមមិនទទលួ
ខុេប្តូវចំស េះការខូចខាតន្មន្មតដលសកី្តសចញពីការអនុវតតន៍តាមសេចក្តីពនយល់សនេះស យី។ េមាគមេូមសលីក្
ទឹក្ចិតតឲ្យេមាជិក្តេែងរក្ការពនយល់បតនថមពីអែក្ឯក្សទេខាងចាប់មុននឹងអនុវតតតាមការបក្ប្ាយខាងសលី
សនេះ។ េប្មាប់ព័ត៌មានបតនថមេូមទាក់្ទងមក្សលខាធិការដ្ឋា នេមាគមតាមរយេះទូរេ័ពទសលខ ០២៣ ៣០១ 
១៨១ ឬ  អីុតម លkimpichda@gmac-cambodia.org ។ 
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