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ឯក្សារសោងៈ  
 ១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ននម្ររះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ 
 ២. ចាបស់តីរីការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
 ៣. ម្របកាសលេែ៣០៧ កប/ម្រប.ក ចុះនងៃទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧ របស់ម្រកសួងការងារ និងបណតុ ះបណាត េវជិាា ជីវៈ សតីរី
េកខែណឌ អនាម្យ័ និងសុែភារកនុងលរាងចម្រកកាតល់ដ្រសលម្លៀកបាំពាក ់និងលដ្រខសែកលជើង 
 ៤. ម្របកាសលេែ១៨៤ កប/ម្របកបសស ចុះនងៃទី២៥ ខែលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីរីការខកសម្រមួ្េម្របការ២ ម្របការ៤ ម្របការ៥ 
ម្របការ៦ ម្របការ៧ ម្របការ៨ និងម្របការ១០ ននម្របកាសលេែ១០៩ ក.ប.ម្រប.ក ចុះនងៃទី១៧ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 ៥. លសចកតីជូនដ្ាំណឹងលេែ២៩៣ ក.ប/ស.ជ.ណ.ែ.េ ចុះនងៃទី២៧ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់ម្រកសួងការងារ និងបណតុ ះប
ណាត េវជិាា ជីវៈ 
 ៦. លសចកតីជូនដ្ាំណឹងលេែ២៩៤ កប/ស.ជ.ណ.ែ.េ ចុះនងៃទី២៧ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់ម្រកសួងការងារ និងបណតុ ះប
ណាត េវជិាា ជីវៈ 
 ៧. លសចកតីជូនដ្ាំណឹងលេែ០០២/១៨ ក.ប/ស.ជ.ណ.ប.ស ចុះនងៃទី១២ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨ របស់ម្រកសួងការងារ និងបណតុ ះ
បណាត េវជិាា ជីវៈ សតីរីការលបើកផ្តេ់ម្រាកឧ់បតថម្ភបខនថម្របស់រាជរដាឋ ភិាេដ្េ់កម្មករនិលោជិតជាស្តសតីទាំងកនុងនិងលម្រៅម្របរ័នធ លរេ
សម្រាេកូនខដ្េានចុះបញ្ា ីរចួកនុងលបឡាជាតិរបបសនតិសុែសងគម្ 
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ការងារេម្រាប់ស្តេត ីន្ិងអតថម្របសោជន្៍សសេងៗ 
rrr2sss 

១. យសចក្តរយសរើម 

 ចាបត់ាំងរីទសសនៈស្តសតីនិយម្ានកលកើតល ើងលៅសតវតសទី១៩ម្ក ស្តសតីលៅទូទាំងរភិរលោក ចាបល់ផ្តើម្លដ្ើរតួនាទី
ោ៉ា ងសាំខានក់នុងសងគម្។ ស្តសតីនិយម្គឺជាម្រទឹសតីខដ្េបុរស និងស្តសតីានភារលសមើគ្នន ទាំងខផ្នកនលោាយ លសដ្ឋកិចច នងិសងគ
ម្។ សិទធិការងាររបស់ស្តសតីកម៏្រតូវានលគលគ្នររ និងផ្តេ់តនម្លតម្រយៈម្រទឹសតីលនះផ្ងខដ្រ។  

 ាម្រត៣៦ននរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាានបញ្ញតតថា “ម្របជារេរដ្ឋខែមរទាំងរីរលភទានសិទធិលម្រជើសលរ ើសមុ្ែរបរសម្ម្រសប
តម្សម្តថភាររបស់ែលួ ន តម្លសចកតីម្រតូវការរបស់សងគម្។ ម្របជារេរដ្ឋខែមរទាំងរីរលភទានសិទធិទទេួម្រាកប់ាំណាចល់សមើគ្នន
ចាំលពាះការងារដូ្ចគ្នន ។ ការងារលម្ផ្ទះានតនម្លលសមើគ្នន នឹងកនម្រម្ ខដ្េានម្ករីការងារលធវើលៅលម្រៅផ្ទះ។ .......។”   

 ដូ្ចគ្នន លនះខដ្រាម្រត១២ ននចាបស់តីរីការងារ កា៏នខចងហាម្ឃាតក់ារលរ ើសលអើងនានា លពាេគឺម្និម្រតូវយកលភទជា
លដ្ើម្ម្កលធវើជាបញ្ញា កនុងការលម្រជើសលរ ើសឲ្យបាំលរញការងារលនាះលទ។  

 លដាយសារទសសនាទន និងបទបែញ្ញតតិនានាការពារ និងផ្តេ់តនម្លដ្េ់ស្តសតី លទើបបចចុបែននស្តសតីខែមរានចាបយ់កឱ
កាសការងារោ៉ា ងលម្រចើនសនធឹកសនាធ បត់ម្រយៈការរកីចលម្រម្ើនខាងលសដ្ឋកិចច និងសងគម្។ លោងតម្ទិនននយ័ម្រកសួងការងារ 
និងបណតុ ះបណាត េវជិាា ជីវៈ និងការផ្ាយរបស់កាខសតរសមីកម្ពុជាលៅឆ្ន ាំ២០១៨ កាល ាំងការងារកនុងវស័ិយកាតល់ដ្រសលម្លៀក
បាំពាក ់និងខសែកលជើងសរុបានចាំនួន ៧៧០ ០០០ នាក ់ខដ្េ៨៣%ជាស្តសតី។  

 អតថបទលនះនងឹលរៀបរាបអ់ាំរីការងារស្តសតី និងអតថម្របលោជនល៍ផ្សងៗរបស់ស្តសតី លម្រៅរអីតថម្របលោជនខ៍ដ្េកម្មករ
និលោជិតទូលៅម្រតូវទទួេាន  តម្រយៈបទបែញ្ញតតិជាធរានននម្ររះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា។ 

២. ការងារសម្រាបស់្តសរី 

 ការងារសម្រាបស់្តសតី ម្រតូវានបញ្ញតតកនុងខផ្នកទ៨ី ចាំណុច “គ” ចាបរ់ីាម្រត១៨២ដ្េ់ាម្រត១៨៧ ននចាបស់តីរី
ការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧។ បទបែញ្ញតតិទាំងលនាះានបងាា ញរីការយកចិតតទុកដាកច់ាំលពាះកម្មករនិលោជិតជាស្តសតី ជារិលសសស្តសតី
ខដ្េាននផ្ទលពាះ និងស្តសតីសថិតកនុងសាថ នភារ មុ្ន នងិលម្រកាយសម្រាេកូន។ ម្និម្រតឹម្ខតប៉ាុលណាណ ះ បទបែញ្ញតតិទាំងលនាះ ក៏
ានខចងការពារទរកកនុងនផ្ទ និងទរកលទើបសម្រាេល ើយ លដាយបងាគ បឲ់្យនិលោជកលរៀបចាំបនទបប់ាំលៅ នងិទរកដាឋ នផ្ង 
ខដ្រ។  

 តម្រយៈបទបែញ្ញតតិ និងបទបញ្ញា ការងារ កម្មករនិលោជតិជាស្តសតីទទួេានឱកាសការងារោ៉ា ងលម្រចើនសនធកឹ
សនាធ ប ់និងការយកចិតតទុកដាកល់េើខផ្នកសុែភារសុវតថិភារ ជារិលសសលៅលរេាននផ្ទលពាះ លៅលរេសម្រាេ និងមុ្ននិង
លម្រកាយសម្រាេ។ ជាងលនះលៅលទៀត ការលរ ើសលអើងម្របឆ្ាំងស្តសតីកនុងការលម្រជើសលរ ើសឲ្យចូេលធវើការខេងជាបញ្ញា លទៀតល ើយកនុង 
វស័ិយការងារលៅម្ររះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា។  
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៣. អត្ថម្ររយោជនដ៍ែលស្តសរីម្រតូ្វទទលួបាន 
 ការទទួេម្រាកប់ាំណាចដូ់្ចគ្នន ចាំលពាះការងារដូ្ចគ្នន  ជាបញ្ញតតិខដ្េានខចងកនុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ននម្ររះរាជាណាចម្រកកម្ពុ
ជា។ តម្រយៈែលឹម្សារននបញ្ញតតិលនះ ស្តសតី និងបុរសនឹងម្រតូវទទួេានម្រាកប់ាំណាចល់សមើគ្នន  ចាំលពាះការងារដូ្ចគ្នន លនាះ លដាយ
គ្នម នការលរ ើសលអើងល ើយ។ ោ៉ា ងណាកល៏ដាយ តម្រយៈបទបែញ្ញតិត និងបទបញ្ញា នានាននវស័ិយការងារ លយើងល ើញថា កម្ម
ករនិលោជតិជាស្តសតី ទទួេានការយកចិតតទុកដាកជ់ារិលសស លពាេគឺរួកគ្នតរ់ិតជាទទួេានអតថម្របលោជនល៍ផ្សងៗជា
លម្រចើនលៅកខនលងការងារ។ ខាងលម្រកាម្លនះគឺជាលសចកតីបរោិយអាំរអីតថម្របលោជនល៍ផ្សងៗខដ្េកម្មករនលិោជិតជាស្តសតី តម្រតូវ
ទទួេាន តម្រយៈបទបែញ្ញតតិនានា និងរាជរដាឋ ភាិេ។  

៣.១. យេលានផ្សៃយ ោះ 

ាច ស់និងនាយកលរាងចម្រក ស ម្រគ្នសម្រគឹះសាថ នទាំងអស់ ម្រតូវអនុញ្ញញ តឲ្យកម្មករនិលោជតិជាស្តសតី ខដ្េាននផ្ទលពាះ
លេើសរី៣ខែ ានលចញមុ្នលា៉ា ងការងាររបស់ែលួនចាំននួោ៉ា ងតចិ ១៥នាទី លដ្ើម្ែគី្នាំពារសុែុាេភារកម្មករនលិោជិតជា
ស្តសតីាននផ្ទលពាះ និងទរកកនុងនផ្ទ។ ទនទឹម្នងឹការផ្តេ់ជូនលនះ និលោជកម្រតវូរកាម្រាកឈ់្នួេ និងអតថម្របលោជនល៍ផ្សងៗលទៀត
ម្រសបតម្បទបែញ្ញតតិននចាបស់តីរីការងារ ជូនដ្េ់កម្មករនិលោជតិជាស្តសតីខដ្េទទួេានសិទធអិនុញ្ញញ តឲ្យលចញមុ្នលា៉ា ង
ការងារលនះ។1 

ម្យ៉ាងវញិលទៀត ចាំលពាះស្តសតីាននផ្ទលពាះចាបរ់បីីខែល ើងលៅ អាចអនុញ្ញញ តឲ្យលធវើខតការងារណាខដ្េម្និប៉ាះពាេ់
សារធាតុគីម្ ីនងិការងារម្រសាេៗប៉ាុលណាណ ះ។2 

៣.២. លំដែាត្ភុាេតាមរយៈចាបស់រីេីការងារ 

 កនុងស ម្រគ្នសទាំងអស់ ស្តសតីទាំងឡាយម្រតូវានសិទធិឈ្បស់ម្រាកលៅសិបនងៃលដ្ើម្ែសីម្រាេកូន។ លម្រកាយរីឈ្ប់
សម្រាេកូនម្កកនុងរយៈលរេរីរខែ ខដ្េានចូេលធវើការ ម្រតូវឲ្យស្តសតីលនាះលធវើខតការណាម្រសាេៗ។ ម្រតូវហាម្ឃាតម់្និឲ្យ
និលោជកបញ្ឈបស់្តសតីសម្រាេកូនលៅលរេឈ្បឆ់្លងទលនល ឬលៅនងៃណាម្យួកនុងលរេឈ្បស់ម្រាេកូនលនះ លទះលដាយវធិី
ឲ្យដ្ាំណឹងមុ្នកល៏ដាយ។3 

 កនុងលរេខដ្េឈ្បស់ម្រាកដូ្ចលរៀបរាបខ់ាងលេើលនះ ស្តសតីានសិទធិម្រតូវានម្រាកឈ់្នួេពាកក់ណាត េ គិតទាំងម្រាក់
បនាទ បប់នសាំផ្ង លដាយនិលោជកលបើកឲ្យ។ ស្តសតីរកាសិទធិែលួនទាំងម្រសុងកនុងការទទួេវតថុអាំលណាយលផ្សងលទៀតម្របសិនជាាន។ 
អនុសញ្ញញ រមួ្ខដ្េផ្ទុយរលីនះ ម្រតូវទុកជាលា ៈលដាយលរញចាប។់ កប៏៉ាុខនត ការទទួេម្រាកឈ់្នួេដូ្ចលរៀបរាបខ់ាងលេើលនះ 
នឹងឲ្យានខតចាំលពាះស្តសតីណាខដ្េលធវើការកនុងស ម្រគ្នសានោ៉ា ងតិចម្យួឆ្ន ាំលរៀងម្ក។4 

 

                                            
1 លសចកតីជូនដ្ាំណឹងលេែ២៩៤ កប/ស.ជ.ណ.ែ.េ ចុះនងៃទ២ី៧ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់ម្រកសួងការងារ និងបណតុ ះបណាត េវជិាា  ជីវៈ  
2 ម្របការ៧ ននម្របកាសលេែ៣០៧ កប/ម្រប.ក ចុះនងៃទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧ របស់ម្រកសួងការងារ និងបណតុ ះបណាត េវជិាា ជីវៈ សតីរីេកខែណឌ អនាម្័យ 
និងសុែភារកនុងលរាងចម្រកកាត់លដ្រសលម្លៀកបាំពាក់ និងលដ្រខសែកលជើង 

3 ាម្រត១៨២ ននចាប់សតីរីការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
4 ាម្រត១៨៣ ននចាប់សតីរីការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
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៣.៣. អត្ថម្ររយោជនទ៍ទលួបានេី ប.ស.ស 

 លម្រៅរីអតថម្របលោជនល៍ផ្សងៗខដ្េស្តសតីម្រតូវទទួេាន តម្រយៈចាបស់តីរីការងារ លៅានអតថម្របលោជនម៍្យួចាំនួន
លទៀត ខដ្េស្តសតីម្រតូវទទួេានតម្រយៈម្របកាស និងលសចកតជូីនដ្ាំណឹងនានារបស់ម្រកសួងការងារ និងបណតុ ះបណាត េវជិាា ជី
វៈ។ កម្មករនិលោជតិជាស្តសតីម្រតូវទទួេានម្រាកប់ាំណាចម់្របចាាំនងៃ ៧០% (ចិតសិបភាគរយ) ននម្រាកឈ់្នួេម្ធយម្ជាបភ់ាគ
ទនម្របចាាំនងៃរបស់សាម្ជីនសម្រាបរ់យៈលរេ៩០ (លៅសិប) នងៃននការឈ្បស់ម្រាកមុ្ន និងលម្រកាយសម្រាេកូន។5 

 ម្យួវញិលទៀត តម្អនុសាសនរ៍បស់សលម្តចអគគម្ហាលសនាបតីលតលជា   ុន ខសន នាយករដ្ឋម្ស្តនតីននម្ររះរាជាណា
ចម្រកកម្ពុជា លបឡាជាតិរបបសនតិសុែសងគម្នងឹអនុវតតកម្មវធិីលបើកផ្តេ់សាចម់្រាកជូ់នដ្េ់កម្មការនិីខដ្េសម្រាេកូនរចួឲ្យ
ានទនល់រេលវោ (កូន១ ចាំននួ៤០០ ០០០ លរៀេ, កូនលភាល ះ២ ចាំនួន៨០០ ០០០ លរៀេ, កូនលភាល ះ៣ ចាំនួន១,២ ោន
លរៀេ)។ លដាយខ ក សម្រាបស់្តសតីខដ្េានសម្រាេកូនលភាល ះ៣នាកល់នាះ សលម្តចលតលជា និងសលម្តចកតិតិម្ររទឹធបណឌិ ត នងឹ    
ផ្តេ់ជូនងវកិា៥ោនលរៀេបខនថម្លទៀត។  

 លដ្ើម្ែលីបើកផ្តេ់ម្រាកឧ់បតថម្ភរី ប.ស.ស ឲ្យានកានខ់តលេឿន និងានម្របសិទធភារែពស់ជូនកម្មករនិលោជិត ម្រកសួង
ការងារ និងបណតុ ះបណាត េវជិាា ជីវៈ ានលធវើការខណនាាំអាំរីខបបបទ និងនីតិវធិីម្យួចាំនួនដ្េ់នលិោជក ាច ស់ ម្រគ្នស 
ម្រគឹះសាថ ន បុគគេិក កម្មករនិលោជតិ និងមូ្េដាឋ នសុខាភាិេ ដូ្ចខាងលម្រកាម្៖ 

 ទី១. សាម្ែីលួនម្រតូវភាា បម់្កតម្ែលួននូវអតតសញ្ញញ ណបណ័ណ សញ្ញា តិខែមរ និងលេែទូរស័រទចាស់ោស់។ 

 ទី២. សាម្ែីលួនម្រតូវភាា បម់្កតម្ែលួននូវបណ័ណ សាជិក ប.ស.ស ឬបណ័ណ មូ្េនិធិសម្ធម្សុ៌ខាភាិេ។ 

 ទី៣. សាម្ែីលួន ឬសាចញ់ាតិរបស់ែលួន ម្រតូវជូនដ្ាំណឹងម្ក ប.ស.ស តម្រយៈលេែទូរស័រទទាំនាកទ់ាំនងបនាទ ន ់
១២៨៦ លរេចូេលៅសម្រាេកូនកនុងម្នទីរលរទយ ខដ្េគ្នម នភាន កង់ារ ប.ស.ស។ 

                                            
5 ម្របការ៧ងមី (៧.១) ននម្របកាសលេខ១៨៤ កប/ម្របកបសស ចុះនងៃទី២៥ ខែលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីរីការខកសម្រម្ួេម្របការ២ ម្របការ៤ ម្របការ៥ ម្របការ៦ 
ម្របការ៧ ម្របការ៨ និងម្របការ១០ ននម្របកាសលេែ១០៩ ក.ប.ម្រប.ក ចុះនងៃទី១៧ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

យុតតសិាស្តសតននម្រកុម្ម្របឹកាអាជាា កណាត េ 
១. និលោជកម្រតវូលបើកម្រាកឲ់្យកម្មការនីិខដ្េឈ្បស់ម្រាកេាំខ ាតុភារ នូវចាំនួនទឹកម្រាកោ់៉ា ងលហាចណាស់លសមើ នឹងពាកក់ណាត
េននម្រាកឈ់្នួេរបស់រួកលគ គិតបញ្ចូ េទាំងម្រាករ់ងាវ នអ់តីតភារការងារនិងម្រាករ់ងាវ នក់ារងារលទៀងទតផ់្ងខដ្រ។ (សបអ លេែ
៦៨/០៤) 
២. លដ្ើម្ែីគិតម្រាកឈ់្នួេម្របចាាំខែសម្រាបក់ារឈ្បស់ម្រាកេាំខ ាតុភារ និលោជកម្រតវូបកូបញ្ចូ េគ្នន នូវម្រាកឈ់្នួេ និងផ្េ
ម្របលោជនល៍ផ្សងៗ កនុ ងរយៈលរេ១២ខែចុងលម្រកាយម្នុការឈ្បស់ម្រាកេាំខ ាតុភារ ល ើយយកចាំនួនលនាះម្កខចកនឹង១២។ 
ចាំនួនម្ធយម្ភាគលនះ ម្រតវូយកម្កខចកជារីរ លដ្ើម្ែីរកឲ្យល ើញនូវចាំនួនម្រាកឈ់្នួេម្របចាាំខែ៥០ភាគរយ។ (សបអ លេែ៦៨/០៤) 
៣. ការលបើកម្រាកជ់ាម្នុសម្រាបក់ារឈ្បស់ម្រាកេាំខ ាតុភារ គឺជាលសចកតីសលម្រម្ចនផ្ទកនុ ងរបស់ថាន កម់្រគបម់្រគងលរាងចម្រក។ រុាំាន
ម្េូដាឋ នផ្លូ វចាបណ់ាម្យួលដ្ើម្ែីទម្ទរឲ្យនិលោជកលបើកម្រាកេ់ាំខ ាតុភារជាម្នុលនាះលទ។  
(សបអ លេែ៩៤/០៤) 
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 ទី៤. លសនើមូ្េដាឋ នសុខាភាិេទាំងអស់ ផ្តេ់កិចចស ការ និងរត័ា៌នដ្េ់ម្ស្តនតីសាខា ប.ស.ស លៅតម្សាន កក់ារ 
ប.ស.ស រាជធានី លែតត ែណឌ  អាំរីការលៅទទួេលសវាសម្រាេកូនកនុងមូ្េដាឋ នសុខាភាិេរបស់ែលួន។6 

៣.៤. ការអនញុ្ញា ត្យេលយវលាសម្រាបបំ់យៅ 

 កនុងរយៈលរេម្យួឆ្ន ាំ ចាបរ់ីនងៃខដ្េសម្រាេកូនរចួ ស្តសតីខដ្េឲ្យកូនលៅលដាះអាចានលរេម្យួលា៉ា ងកនុងម្យួនងៃ
លដ្ើម្ែបីាំលៅកូនែលួនកនុងលរេលា៉ា ងលធវើការ។ រយៈលរេម្យួលា៉ា ងលនះអាចខចកជាររីវគគខដ្េានសាម្សិបនាទីកនុងម្យួវគគ គឺ
លរេលធវើការម្ររកឹម្តង លរេលធវើការរលសៀេម្តង លៅលា៉ា ងណាខដ្េស្តសតីលនាះ ម្ររម្លម្ររៀងជាម្យួនលិោជក។ លបើគ្នម នការម្ររម្
លម្ររៀងលទ ម្រតូវយកលា៉ា ងលៅពាកក់ណាត េលរេននរយៈលរេលា៉ា ងការងារនីម្យួៗ។7 ការឈ្បល់ដ្ើម្ែបីាំលៅកូនម្រតូវគិតលដាយ
ខ ក ល ើយម្និម្រតូវបនថយរីការឈ្បស់ម្រាកធម្មតខដ្េានខចងលៅកនុងចាបក់ារងារ កនុងបទបញ្ញា នផ្ទកនុងននម្រគះឹសាថ ន កនុង
អនុសញ្ញញ ននការងារ ឬកនុងទាល បម់្រសុកខដ្េកម្មករឯលទៀតកនុងម្របលភទជាម្យួលនះម្រតូវានឈ្ប។់8 (សូម្អានបខនថម្ ចាំណុច
៣ យុតតិសាស្តសតននម្រកមុ្ម្របកឹាអាជាា កណាត េខាងលម្រកាម្) 

៣.៥. កាត្េវកិចចនិយោជកកនុងការយរៀបចំបនៃបបំ់យៅ និងទារកដ្ឋា ន 

នាយកស ម្រគ្នសទាំងឡាយខដ្េលម្របើស្តសតី ចាស់កតី លកមងកតី ចាំននួោ៉ា ងតចិម្យួរយនាកម់្រតូវលរៀបចាំបនទបស់ម្រាប់
បាំលៅកូនម្យួលៅកនុងម្រគះឹសាថ ន ឬលៅជិតលនាះ ល ើយនិងទរកដាឋ នម្យួផ្ងខដ្រ។ កនុងករណីខដ្េស ម្រគ្នសរុាំានេទធ
ភារលរៀបចាំទរកដាឋ នសម្រាបទ់ទួេកុារអាយុលេើសរីដ្បម់្រាាំបីខែផ្ទទ េ់ានលទ នារជីាកម្មករនិលោជិតអាចលផ្ាើកូនរបស់ែលួន
លៅទរកដាឋ នណាម្យួលដាយនិលោជកជាអនកលចញលសា  ុយខងរកាទរកលនាះ។9 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
6 លសចកតីជូនដ្ាំណឹងលេែ០០២/១៨ ក.ប/ស.ជ.ណ.ប.ស ចុះនងៃទី១២ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨ របស់ម្រកសួងការងារ និងបណតុ ះបណាត េវជិាា ជីវៈ សតីរីការ
លបើកផ្តេ់ម្រាក់ឧបតថម្ភបខនថម្របស់រាជរដាឋ ភាិេដ្េ់កម្មករនិលោជិតជាស្តសតីទាំងកនុងនិងលម្រៅម្របរ័នធ លរេសម្រាេកូនខដ្េានចុះបញ្ា ីរចួកនុងលបឡា
ជាតិរបបសនតិសុែសងគម្ 
7 ាម្រត១៨៤ ននចាប់សតីរីការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
8 ាម្រត១៨៥ ននចាប់សតីរីការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
9 ាម្រត១៨៦ ននចាប់សតីរីការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 

យុតតិសាស្តសតននម្រកមុ្ម្របឹកាអាជាា កណាត េ 
១. ម្របសិនលបើលរាងចម្រកជួេស្តសតីឲ្យលធវើការលេើសរី១០០នាក ់ លរាងចម្រកម្រតវូខតលរៀបចាំឲ្យានបនទបប់ាំលៅកូននិងទរកដាឋ ន ឬទូទតម់្រាក់
សម្រាបឲ់្យកម្មការនីិខដ្េានកូនតូចយកកូនរបស់រួកលគលៅដាកល់ៅទរកដាឋ នខាងលម្រៅ។ (សបអ លេែ៥៣/០៤ លេែ៥៥/០៤ លេែ
៦៣/០៤ លេែ៦៨/០៤ លេែ៨៣/០៤ លេែ៩៤/០៤ លេែ៩៩/០៤ និងលេែ១០៧/០៤) 
២. ការផ្តេ់ទឹកលដាះលគ្ន ឬម្រាកជ់ាំនួសការផ្តេ់បនទបប់ាំលៅកូន ម្រតវូានហាម្ឃាត។់ (សបអ លេែ៦៣/០៤ លេែ៦៨/០៤ និងលេែ៨៣/
០៤) 
៣. ម្រកមុ្ម្របឹកាអាជាា កណាត េា៉ា នស់ាម នថា តនម្លននការចាំណាយជាទូលៅលេើការខងទាំលកមង តម្រយៈទរកដាឋ នខាងលម្រៅគឺលសមើ នឹង១៥
ដុ្ោល រស រដ្ឋអាលម្រកិកនុ ងម្យួខែ។ (សបអ លេែ៥៦/០៤ លេែ៦៨/០៤ និងលេែ៨៣/០៤) 
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កណំតស់ម្គា ល់់ៈ លសចកតីរនយេ់បកម្រសាយគតយុិតតខាងលេើលនះានលគ្នេបាំណងម្រគ្ននខ់តជាការផ្តេ់រត័ា៌នបខនថម្
ដ្េ់សាជិកខតប៉ាុលណាណ ះ និងម្និខម្នជាការផ្តេ់ដ្ាំបូនាម នខផ្នកចាបល់ ើយ។ សាគម្ម្និទទេួែុសម្រតូវចាំលពាះការ
ែូចខាតនានាខដ្េលកើតលចញរីការអនុវតតតម្លសចកតីរនយេ់លនះល ើយ។ សាគម្សូម្លេើកទកឹចិតតឲ្យសាជិក
ខសវងរកការរនយេ់បខនថម្រីអនកឯកលទសខាងចាបមុ់្ននឹងអនុវតតតម្ការបកម្រសាយខាងលេើលនះ។ សម្រាបរ់ត័ា៌ន
បខនថម្ សូម្ទកទ់ងម្កលេខាធិការដាឋ នសាគម្តម្រយៈទូរស័រទលេែ ០២៣ ៣០១ ១៨១ ឬ  អុីខម្៉ាេ: 
kimpichda@gmac-cambodia.org ។ 

៣.៥. កមមការិនីដមមរឥស្លា ម 

ាច ស់និងនាយកលរាងចម្រក ស ម្រគ្នស ម្រគឹះសាថ នទាំងអស់ ម្រតូវអនុញ្ញញ តឲ្យបងបអូនកម្មករនលិោជិត ខដ្េជាស្តសតីខែមរ
ឥសាល ម្ អាចលម្របើម្រាស់សលម្លៀកបាំពាកត់ម្ខបបម្របនរណីឥសាល ម្ម្កបាំលរញការងារ លវៀរខេងខតប៉ាះពាេ់ដ្េ់សុវតថិភារ
ការងាររបស់កម្មករនិលោជិតខដ្េជាស្តសតីខែមរឥសាល ម្។10 

៤. សននិដ្ឋា ន 

 តម្រយៈកាំលណើ នលសដ្ឋកចិចជាបនតបនាទ ប ់ និងចាំននួដ្ល៏ម្រចើនសនធឹកសនាធ បរ់បស់ស្តសតី កនុងវស័ិយការងារ លៅម្ររះរាជា
ណាចម្រកកម្ពុជា លយើងរិតជាយេ់ចាស់នូវសារៈសាំខានន់នតួនាទីរបស់ស្តសតីកនុងសងគម្ រិលសសតួនាទីរបស់ស្តសតីកនុងការអភវិឌ្ឍ
លសដ្ឋកិចចជាតិ។ បទបែញ្ញតតិជាធរានននម្របលទសកម្ពុជាកា៏នខចងគ្នាំពារ និងផ្តេ់តនម្លដ្េ់ស្តសតី លដាយម្និឲ្យានការ
លរ ើសលអើងម្របឆ្ាំងស្តសតីល ើយ។ ជាងលនះលៅលទៀត បទបែញ្ញតតិទាំងលនាះ កា៏នកាំណតនូ់វអតថម្របលោជនល៍ផ្សងៗខដ្េស្តសតីម្រតូវ
ទទួេានលៅកខនលងការងាររបស់ែលួន។  

 លដ្ើម្ែសុីែភារ សុវតថិភាររបស់ស្តសតី និងលដ្ើម្ែភីាររកីចលម្រម្ើនននលសដ្ឋកិចចនិងសងគម្ បទបែញ្ញតតិខដ្េខចងគ្នាំពារស្តសតី
គបែអីនុវតតឲ្យានម្៉ាតច់ត ់និងគរួានការរិនតិយតម្ដានការអនុវតតលនាះម្របកបលដាយម្របសិទធភារ។  

 ម្យួវញិលទៀត ាច ស់ឬនាយកលរាងចម្រក ស ម្រគ្នសទាំងឡាយ គបែផី្តេ់នូវអតថម្របលោជនល៍ផ្សងៗម្រសបតម្បទ
បែញ្ញតតិជាធរាន លដ្ើម្ែដី្ាំលណើ រការលរាងចម្រកស ម្រគ្នសរបស់ែលួនឲ្យេអម្របលសើរផ្ង នងិលដ្ើម្ែលីជៀសវាងការរិនយ័នានារីសាថ
បន័ខដ្េពាករ់ន័ធផ្ងខដ្រ។  

 
 
តកខ់តងល ើងលដាយៈ 
ម្រកមុ្ការងារខផ្នកចាប ់នងិការងារ 
ននសាគម្លរាងចម្រកកាតល់ដ្រលៅកម្ពុជា(GMAC) 
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