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I.    បច្ចុបបន្នភាពនន្លខិិតបទដ្ឋា ន្គតិយតុត ប្បចខំខសហីា 

អន្ុប្កឹតយ  
១. អនុប្កឹត្យ១៦៦ អនប្ក.រក ចុុះថ្ងៃទី្១២ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់រាជរ
ដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាសតីពីការឈរស់ប្ាកការងារររស់ម្ន្តនតីរាជការ និយយជិត្ 
កម្មករ ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ខែលសរុរទាំងអស់ានចាំនួន២០ថ្ងៃ។  
(ពត័្ា៌នលម្អតិ្សូម្យម្ើលឯកសារយយង) 
សសច្កតីជូន្ដំណឹង 
១. យសចកតីជូនែាំណឹងយលែ ៤៧៩ ករ/អក/ពក ចុុះថ្ងៃទី្០៥ ខែសីហា ឆ្ន ាំ
២០២២ ររស់អរគនាយកដ្ឋា នយពទ្យការងារ ថ្នប្កសួងការងារ និងរណតុ ុះ
ណ្តត លវជិាា ជីវៈ សតីពីការយរើកវរគរណតុ ុះរណ្តត លសុវត្ថិភាព និងសុែភាព
ការងារែល់ប្រូយពទ្យសហប្ាស។ ចាំយ ុះនាយកយរាងចប្កសហប្ាស ប្រូ
យពទ្យសហប្ាស និងប្រូយពទ្យលានរាំណងប្រករររជាប្រូយពទ្យប្រចាំសហ
ប្ាស អាចចូលរមួ្បានកនុងវរគរណតុ ុះរណ្តត លយនុះ ចរពី់ថ្ងៃទី្០៩ ខែសីហា 
ឆ្ន ាំ២០២២ ត្យៅ យៅខននករណតុ ុះរណ្តត លថ្ននាយកដ្ឋា នយពទ្យការងារតាម្រ
យៈយលែ ០១២ ៨៨៨ ៥៦១ ០៦៩ ៤៩៤ ៩៨២ ០៩៨ ៤៧៧ ២៣៤។   
 

 (ពត័្ា៌នលម្អតិ្សូម្យម្ើលឯកសារយយង) 
២. យសចកតីជូនែាំណឹងយលែ ២០៨៦៩ អពែ ចុុះថ្ងៃទី្៣១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់អរគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 
ថ្នប្កសួងយសែាកិចច និងហរិញ្ា វត្ថុ សតីពីរញ្ា ីយ ម្ ុះប្កុម្ហ ុន ឬសប្ាសខែលទ្ទួ្លបានអជាា រណ័ណ  
ជាភាន កង់ារយសវាកម្មពនធដ្ឋរ និងានសុពលភាព។ កនុងយាលរាំណងនតល់ជាពត័្ា៌ន និងជួយ សប្មួ្លែល់
ាច ស់សហប្ាស ប្កុម្ហ ុន ខែលានរាំណងយប្រើប្បាស់យសវា កព់ន័ធនឹងពនធដ្ឋរ (រាំយពញខរររទ្ពនធដ្ឋរ 
ដ្ឋកលិ់ែិត្ប្រកាសពនធ រងប់្បាកព់នធប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្ន ាំជាយែើម្) ម្យ៉ាងវញិយទ្ៀត្យែើម្បយីចៀសវាងការយប្រើ
ប្បាស់យសវា កព់ន័ធនឹងពនធដ្ឋរពីរុរគលខែលាម នអាជាា រណ័ឌ  ខែលនាាំឱ្យទ្ទួ្លរងនូវការពិនយ័ និងយទស
ទ្ណឌ យនេងៗ។  
(ពត័្ា៌នលម្អតិ្សូម្យម្ើលឯកសារយយង) 

 II.    បច្ចុបបន្នភាពនន្លខិិតបទដ្ឋា ន្គតិយតុត ប្បចខំខកញ្ញា  

អន្ុប្កឹតយ 
១. អនុប្កឹត្យយលែ ១៩៦ អនប្ក.រក ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាសតីពីតារាងភារថ្នប្បាកច់ាំណូលប្រចាំឆ្ន ាំ និង
តារាងភារថ្នប្បាកយ់រៀវត្េជារព់នធប្រចាំខែ។ អនុវប្កឹត្យយនុះានយាលរាំណងកាំណត្ត់ារាងភារថ្នប្បាក់

អំពីសមាគម្ 

GMAC ប្ត្ូវបានរយងកើត្យ ើងកនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៦ 
យដ្ឋយសារត្ាំរូវការយកើនយ ើងថ្នឧសាហកម្ម
កាត្យ់ែរ កនុងយាលយៅររួរមួ្ាន  ជាសាំយលង
ខត្ម្យួ។ GMAC បានកាា យជាសារម្
 ណិជាកម្មែស៏កម្ម និងយលចយលា ជាងយរ
យៅកនុងប្រយទ្ស ប្ពម្ជាត្ាំណ្តងយលើកកម្ពស់
និងការ រសិទ្ធិ និងនលប្រយយជនរ៍រស់ស
ាជិក។ GMAC នតល់នូវយវទ្ិកាសប្ារ់ការ
ពិយប្ាុះយយរល់និងការពិភាកាកនុង
ចាំយណ្តម្សាជិក / អនក កព់ន័ធខែលាន
នលប្រយយជនរ៍ួម្និងខសែងរកការអនុម្ត័្នូវ
យាលនយយបាយប្ត្ឹម្ប្ត្ូវខែលអនុញ្ញា ត្ឱ្យ
ឧសាហកម្មរកីចយប្ម្ើននិងអភិវឌ្ឍ។ 
GMAC ប្ត្ូវបានែឹកនាាំយដ្ឋយសាជិករណៈ
កាម ធិការប្រត្ិរត្តិចាំនួន ២៥ រូរខែលានអនក
ត្ាំណ្តងម្កពីយរាងចប្កខែលបានរយងកើត្យ ើង
បានយ៉ា ងលអ។ ពួកយរប្ត្ូវបាន យបាុះយឆ្ន ត្យរៀង
រាល់ពីរឆ្ន ាំម្តង កនុងឱ្កាសម្ហាសននិបាត្សា
រម្។ សាជិកជារយ់ឆ្ន ត្ប្ត្ូវទ្ទ្ួលែុសប្ត្ូវ
កនុងការនតល់ែាំរូនាម ន យលើយុទ្ធសាន្តសត និងការ
អភវិឌ្ឍយាលនយយបាយ ចាំខនកឯប្រត្ិរត្ដិ
ការពីម្យួថ្ងៃយៅម្យួថ្ងៃប្ត្ូវបានយធែើយ ើង
យដ្ឋយរុរគលិកយលខាធិការជាំនាញ ២៣ រូរ។ 

ទ្ាំពរ័ ១ 



ចាំណូលប្រចាំឆ្ន ាំ ខែលសយប្ម្ចបានយដ្ឋយរូរវនតរុរគល សហប្ាសឯករុរគលនិងចាំខណកខែលប្តូ្វខរងខចក
ឱ្យសាជិកាន ក់ៗ ររស់ប្កុម្ហ ុនសហកម្មសិទ្ធិខែលម្និប្តូ្វបានចត្ទុ់្កជានីតិ្រុរគល និងតារាងភារថ្នប្បាក់
យរៀវត្េជារព់នធប្រចាំខែររស់និយយជិត្និវាសនជន។ អនុប្កឹត្យយនុះានវសិាលភាពអនុវត្តចាំយ ុះពនធយលើ
ប្បាកច់ាំណូល និងពនធយលើប្បាកយ់រៀវត្េ។ 
(ពត័្ា៌នលម្អតិ្សូម្យម្ើលឯកសារយយង) 
ប្បកាស 
១. ប្រកាស ២៤៣ ករ/ប្រក.អ.ធ.ក ចុុះថ្ងៃទី្០៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ប្កសួងការងារ និងរណតុ ុះណ្តត លវជិាា
ជីវៈសតីពីការឈររុ់ណយខែលានប្បាកឈ់នួលប្រចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ខែលប្តូ្វបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យកម្មករ និយយជិត្
បានឈរស់ប្ាកចាំនួន២០ ថ្ងៃ។  ាច ស់ ឬនាយកយរាងចប្កសហប្ាស អាចខរងខចកឱ្យកម្មករ និយយជិត្
បានឈរស់ប្ាកយដ្ឋយផ្លា ស់យវនាន បាន ប្រសិនយរើចាំបាច ់ឬម្និអាចផ្លអ កនលិត្កម្មបាន។ ការផ្លា ស់រតូរយនុះ
ប្តូ្វរការទុ្កយៅរញ្ា ីយ ម្ ុះកម្មករ និយយជិត្ ជាប្រចាំសប្ារក់ារប្តួ្ត្ពិនិត្យររស់អធិការការងារ។ 

(ពត័្ា៌នលម្អតិ្សូម្យម្ើលឯកសារយយង) 
២. ប្រកាស ២៤៧/២២ ករ/ប្រក.ែ.ល ចុុះថ្ងៃទី្២១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ប្កសួងការងារ និងរណតុ ុះណ្តត ល
វជិាា ជីវៈសតីពីការកាំណត្ប់្បាកឈ់នួលអរបររាសប្ារក់ម្មករ និយយជិត្ខននកវាយនភណឌ  កាត្យ់ែរ នលិ
ត្ខសបកយជើង និងនលិត្នលយធែើែាំយណើ រ និងការូរ សប្ារឆ់្ន ាំ២០២៣។ ប្បាកឈ់នួលអរបររាសប្ារក់ម្មករ 
និយយជិត្សប្ារឆ់្ន ាំ២០២៣ ប្តូ្វបានកាំណត្ជ់ានាូវការចាំនួន២០០ (ពីររយ ែុល្លា រអាយម្រកិ កនុងម្យួខែ)។ 
សប្ារក់ម្មករ និយយជិត្ សាកលបងចាំនួន ១៩៨ (ម្យួរយយៅសិរប្បាាំរី)ែុល្លា អាយម្រកិ កនុងម្យួខែ។  

(ពត័្ា៌នលម្អតិ្សូម្យម្ើលឯកសារយយង) 
 

សសច្កតីជូន្ដំណឹង 
១. យសចកតីជូនែាំណឹងយលែ ០៣៦ ករ/ស.ជ.ណ អធក ចុុះថ្ងៃទី្០៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់ប្កសួងការងារ 
និងរណតុ ុះណ្តត លវជិាា ជីវៈ សតីពីការអនុវត្តការឈរស់ប្ាកកនុងពិធីរុណយភាុ ាំរិណឌ ឆ្ន ាំ២០២២។ ាច ស់ ឬនាយក
យរាងចប្ក សហប្ាសទាំងអស់ខែលសថិត្កនុងខែនអនុវត្តថ្នចារស់តីពីការងារ ប្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យកម្មករ
និយយជិត្ទាំងអស់ររស់ែាួនឈរស់ប្ាកយដ្ឋយានប្បាកឈ់នួលនាឱ្កាសពិធីរុណយភាុ ាំរិណឌ ខាងមុ្ែយនុះ 
កនុងរយៈយពលរីថ្ងៃ រឺថ្ងៃទី្២៤-២៥ និងថ្ងៃទី្២៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២។ 

ចាំយ ុះយរាងចប្ក សហប្ាសទាំងឡាយណ្ត ខែលកម្មវត្ថុអាជីវកម្មានចរតិ្លកខណៈសកល ប្តូ្វប្រប្ពឹត្តយៅ
ជាប្រចាំ និងម្និអាចរញ្ារស់កម្មភាពបាន ាច ស់ ឬនាយកយរាងចប្ក សហប្ាសប្ត្វូយរៀរចាំខរងខចកឱ្យកម្មករ
និយយជិត្បានឈរស់ប្ាកយៅតាម្ថ្ងៃរុណយនីម្យួៗយដ្ឋយផ្លា ស់យវនាន  ។ ាច ស់ ឬនាយកយរាងចប្ក សហ

ទ្ាំពរ័ ២ 



ប្ាស ប្តូ្វយរៀរចាំរញ្ា ីយ ម្ ុះ កម្មករនិយយជិត្ខែលប្តូ្វផ្លា ស់រតូរាន ឈរស់ប្ាកតាម្កាលររយិចេទ្នីម្យួៗ
ខាងយលើ និងរការទុ្កជាប្រចាំសប្ារក់ារប្តួ្ត្ពិនិត្យររស់អធិការការងារ។ 

(ពត័្ា៌នលម្អតិ្សូម្យម្ើលឯកសារយយង) 
លខិិតសសសងៗ 
១. លិែិត្យលែ ៣០០៥ ក.រ/អ.ក ចុុះថ្ងៃទី្០៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់នាយកដ្ឋា នការងារ សតីពីយាល
ការណ៍ខណនាាំ កនុងការពិនយ័ចាំយ ុះាច ស់ ឬនាយកយរាងចប្ក សហប្ាស ប្រឹុះសាថ ន ខែលយប្រើប្បាស់ហត្ថពល
កម្មររយទ្សាម នរណ័ណ ការងារ និងយសៀវយៅការងារ។ អរគនាយកដ្ឋា នការងារ បានយធែើការខណនាាំែល់នាយក
ដ្ឋា នម្ុែរររ និងហត្ថពលកម្ម និងម្នទរីការងារ និងរណតុ ុះរណ្តត លវជិាា ជីវៈរាជលនី យែត្តថា ចាំយ ុះាច ស់ ឬ
នាយកយរាងចប្ក សហប្ាស ប្រឹុះសាថ នខែលយប្រើប្បាស់ហត្ថពលកម្មររយទ្សាម នរណ័ណ ការងារនិងយសៀវយៅ
ការងារ និងាម នលិែិត្អនុញ្ញា ត្ឱ្យយប្រើប្បាស់ហត្ថពលកម្មររយទ្ស អធិការការងារប្តូ្វយធែើការពិនយ័ខត្ម្តង 
យដ្ឋយប្ត្ូវអនុវត្តយៅតាម្ចារ ់ និងលិែិត្រទ្ដ្ឋា នខែលានជាធរាន។ កនុងលិែិត្យនុះបានរងាា ញពីការ
ពិនយ័អនតរកាណ័យៅតាម្រទ្យលមើសខែលបានប្រប្ពឹត្តែូចានយៅកនុងលិែិត្យនុះ។ 

(ពត័្ា៌នលម្អតិ្សូម្យម្ើលឯកសារយយង) 
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អាសយដ្ឋា ន៖  ត្ាំរនយ់សែាកិចចពិយសសភនាំយពញ នាូវជាតិ្យលែ៤ ភូម្បិ្ត្ ាំងរល់ សងាក ត្ក់យនាទ ក ែណឌ កាំរលូ   
រាជលនីភនាំយពញ 

ទូ្រស័ពទ៖  (៨៥៥)២៣-៣០១-១៨១ 
ទូ្រសារ៖  (៨៥៥) ២៣-៨៨២-២៦០ 
អីុខម្៉ាល៖   www.info@gmac-cambodia.org 
យវរសាយ៖  www.gmac-cambodia.org 
យហែសរ ុក៖  www.facebook.com/gmacpage 
យលែទ្ាំនាកទ់្ាំនងការយិល័យចារ៖់  (៨៥៥) ៨៨-៨១២ ២១៣៣  សប្ារភ់ាសាខែមរ-អងយ់រាស 
     (៨៥៥) ៨៨ ៨០៨ ០២២៨   សប្ារភ់ាសាខែមរ-ចិន 

តាកខ់ត្ងយ ើងយដ្ឋយ 
នាយកដ្ឋា នខននកចារ ់និងការងារ 

ថ្នសារម្យរាងចប្កកាត្យ់ែរយៅកម្ពុជា (GMAC) 

http://www.info@gmac-cambodia.org
http://www.gmac-cambodia.org/

