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1

អារម�កថា

 េស�វេ�ែណនំាេនះមានេគាលបំណងក��ងការផ�លជ់�នួយជាឯកសារេយាង 

ស�ីពីសិទ�ិ និងកាតព�កិច�របសន់ិេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

ែដលទាក់ទងនឹងការងារបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទសេធ�ីការេ�ហុងកុង។ 

េគាលបំណងៃនេស�វេ�េនះេឆ�ីយតបនឹងចម�លម់ួយចំនួន 

ែដលេលីកេឡីងេដាយអ�កជ�នួយការងារផ�ះពីបរេទស និងនិេយាជករបសព់ួកគាត់។

 អ�កជ�នួយការងារផ�ះពីបរេទស មានសិទ�ិ និងទទួលបានអត�្របេយាជន៍ 

និងការគំាពារដូចគា�  េយាងតាមបទប្បញតិ�ការងារ �  ចំេពាះព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលក�ខ័ណ� ការងារ 

និងបទប្ប��ត�ិច�ប់ និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះពីបរេទស 

គួរែស�ងយលប់ែន�មែដលមានេ�ក��ងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ (អត�េលខ ID 407) 

និងបទប្ប��តិការងារ ែដលរក�ទុកេ�អាជា� ធរែតមួយគត់ ស្រមាប់ការពន្យលប់ទប្ប��ត�ិទំាងេនះ 

។ តុលាការគឺមានសិទ�ិបក្រសាយច�ប់ ែដលេឆ�ីយតបេ�នឹងសណំួរនានា។



១  ការងារដ�បូង

ស្រមាប់�ទំាងនិេយាជក និង្រស�ីជ�នួយការផ�ះ

ស១.១ េតីអ�ីេ�ជាសិទ�ិ 

និងការទទួលខុស្រតូវទាក់ទងនឹងការងាររបស�់ក��ងនាមជាអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស 

ឬជានិេយាជករបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស?

ច សិទ�ិ និងការទទួលខុស្រតូវជាមូលដា� ន ទាក់ទងនឹងការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស 

គឺបានប�� ក់ េ�ក��ងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ (អត�េលខ ID ៤០៧) (ឧបសម�័ន�ទី I)។ 

បែន�មេលីេនះ បទប្ប��ត�ិការងារក៏បានប�� ក់ពីសិទ�ិ និងការទទួលខុស្រតូវចំេពាះនិេយាជក 

និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ ផងែដរ។

ស១.២ េតីនឹងមានការដាក់ទណ� កម�េ�េលីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ និងនិេយាជ�កែដរឬេទ 

្របសិនេបីពួកេគរ�េលាភបំពានេលីលក�ខណ�  ែដលបានប�� ក់េ�ក��ងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ? 

ច (សូមអានសណំួរ និងចេម�ីយទី ១.១, ១.៤, ១.៥, ១.៨, និង១.៩ ៃនេស�វេ�ែណនំាេនះ) 

ទំាងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ និងនិេយាជក ្រតូវអនុវត�េ�តាមរដា� ភិបាលៃនតំបន់រដ�បាលពិេសសហុងកុង 

ដូចមានែចងេ�ែផ�កទី៦ ៃន“ទ្រមង�ពាក្យេស�ីសុទំិដា� ការ  

ឬពន�ការសា� ក់េ�របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស” (ID 988A) និង 

 “ពាក្យេស�ីសុេំធ�ីការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស” (ID 988B) 

ែដលពួកេគ្រតូវែតពិនិត្យេមីល�្យបានម៉ត់ចត់ ដូចជា៖  លក�ខណ� នានារបសជ់�នួយការតាមផ�ះ 

ក៏ដូចជាក្រមិត្របាក់ឈ��ល ការរសេ់� និងត្រមូវការស្រមាប់ការរសេ់� �

្របសិនេបីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ្រប្រពឹត�បទេល�ីសខុស 

នាងអាច្របឈមនឹងការមិនអនុ�� ត�្យេធ�ីការេ�ហុងកុងម�ងេទ�ត។  

្របសិនេបីនិេយាជក្រប្រពឹត�បទេល�ីសខុស ពាក្យេស�ីសុរំបសគ់ាត់ 

ឬនាងក��ងការយកអ�កជ�នួយការងារផ�ះនាេពលអនាគត ក៏អាច្រតូវ្រចានេចាលមិនយល្់រសបផងែដរ។

និេយាជកមិន្រតូវសា� ប់ការញ�ះញង� េដ�ម្បីសរេសរ ឬផ�លព់័ត៌មានែក�ងកា� យក��ងពាក្យសុ ំ

និងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ  ែដលទាក់ទងេ�នឹងការងារៃនអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស 

ឬរ�មគំនិតជាមួយបុគ�លណាមួយក��ងការេបាក្របាសេ់ដាយេចតនា 

េដ�ម្បីយកអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស�្យេធ�ីការ 

េដាយផ�ល្់របាក់ឈ��លតិចជាងការកំណត់េ�ក��ងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ។  



្របសិនេបីនិេយាជកផ�លព់័ត៌មានែក�ងកា� យេ�នាយកដា� នអេនា� ្របេវសន៍ 

អំពី្របាក់ឈ��លែដលផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពី បរេទស 

េនាះនិេយាជកនឹង្រតូវបានកាត់េទាស�្យជាប់ពន�នាគាររយៈេពលបួនែខ 

និង្រតូវផ�ល្់របាក់ឈ��លេ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ�្យបាន្រគប់ចំនួន។  

និេយាជក្រតូវបានែណនំា�្យេគារពតាមច�ប់ និង្រតូវផ�ល្់របាក់ឈ��ល្រគប់ចំនួនដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 

ដូចែដលបានែចងេ�ក��ងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ។ េបីមិនដូេចា� ះេទ វានឹង្រតូវបានចាត់ទុកជាបទេល�ីស 

េហីយនិេយាជក្រតូវទទួលការកាត់េទាស។

បែន�មពីេនះ ្របសិនេបីនិេយាជក ឬអ�កជ�នួយការងារផ�ះ្រប្រពឹត�ផ��យខុសពីច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ 

ឬច�ប់បទប្ប��ត�ិអេនា� ្របេវសន៍ គាត់នឹង្រតូវទទួលការកាត់េទាសែផ�ក្រពហ�ទណ� ។

ស្រមាប់និេយាជក

ស១.៣ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច េដ�ម្បី�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចចាប់េផ��មការងារ េ�េពលគាត់បានេធ�ីដ�េណីរមកដល ់?

ច    អ�កគួរែតផ�ល្់របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់ការហូបចុកជា្របចំា និងៃថ�េធ�ីដ�េណីរ 

ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ ១០០ ដុលា� រហុងកុងក��ងមួយៃថ� 

ដូចែដលបានប�� ក់េ�ក��ងកិច�សន�ការងារស្រមាប់ការេធ�ីដ�េណីររបសគ់ាត់េ�ហុងកុង។  

អ�កក៏គួរែតជួយសង គាត់ / នាងេ�េលីៃថ�េរ�បចំឯកសារសខំាន់ៗទំាងអសផ់ងែដរ។  េមីលជ�ពូកទី២។

អ�ក្រតូវបានែណនំា ស្រមាប់ពន្យលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះរបសអ់�ក ែដលអ�ករ�ពឹងថា 

គាត់ / នាងេធ�ីការេ�តាមតួនាទីភារកិច�។  តួនាទីភារកិច�របសគ់ាត់ / 

នាង្រតូវែតជាតួនាទីភារកិច�ែតការងារផ�ះដូចែដលបានប�� ក់ក��ង “កាលវ�ភាគៃនការសា� ក់េ� 

និងតួនាទីភារកិច�ការងារផ�ះ”* ៃនកិច�សន�ការងារ។

អ�កគួរែតកំណត់កាលបរ�េច�ទមួយ ែដលអ�កនឹងផ�ល្់របាក់ឈ��លេ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះរបសអ់�ក។  េមីលជ�ពូកទី 

៣។

អ�កគួរែតេ្រជ�សេរីសៃថ�ឈប់ស្រមាកស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះរបសអ់�ក។  េមីលជ�ពូកទី ៤។

អ�កគួរែតេធ�ីការ្រពមេ្រព�ងជាមួយអ�កជ�នួយការងារផ�ះរបសអ់�កជាមុនសិន ថាេតីការហូបចុកនឹង្រតូវផ�ល ់

ឬក៏អត់អំឡ�ងេពលេធ�ីការ។  ្របសិនេបីអ�កផ�លក់ារហូបចុកដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 

េនាះ្រតូវផ�ល�់្យេដាយឥតគិតៃថ�។ ្របសិនេបីអ�កមិនបានផ�លក់ារហូបចុកេនាះេទ 

អ�ក្រតូវឧបត�ម�ជា្របាក់ស្រមាប់ការហូបចុកដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះរបសអ់�កជ�នួសវ�ញ 

េដាយប�� ក់ចំនួនទឹក្របាក់េ�ក��ងកិច�សន�ការងារ ស្រមាប់ផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះក��ងែខនីមួយៗ។  

អ�កគួរែតផ�លន់ូវៃថ�ធានារា�ប់រងសងជម�ឺចិត�ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះរបសអ់�ក 

ជ�នួស�្យៃថ�សណំងេ�េពលអ�កជ�នួយការងារផ�ះទទួលរងរបួសេពលេធ�ីការ េដាយវាគឺជាលក�ខណ�  

ឬកាតព�កិច� េយាងេ�តាមច�ប់បទប្ប��ត�ិស្រមាប់ៃថ�ជម�ឺចិត�ដលប់ុគ�លិក។



្របសិនេបីអ�កមិនអនុវត�តាមបទប្ប��ត�ិេនះេទ នឹង្រតូវបានចាត់ជាការ្រប្រពឹត�បទេល�ីសផ��យពីច�ប់ 

េដាយផ�នា� េទាសជាការផាកពិន័យ និងជាប់ពន�នាគារ។ េ្រ�ពីេនះ 

អ�ក្រតូវផ�លន់ូវរបបែថទំាសុខភាពេដាយឥតគិតៃថ�ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 

េយាងេ�តាមកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ ដូចេនះអ�កគួរែតយល ់

និងអនុវត�េ�តាមេគាលនេយាបាយធានារា�ប់រងេដ�ម្បីដ�ងរាលក់ារចំណាយែដលពាក់ព័ន� 

េ�េពលការចំណាយេកីនេឡីង។ េមីលជ�ពូកទី ៥។

 ស១.៤ េតី�អាចអនុវត� 

និងដាក់កិច�សន�ការងារេផ្សងេទ�ត�្យមានសុពលភាពជាមួយអ�កជ�នួយការងារផ�ះរបស�់បានែដរឬេទ?

ច មិនបានេទ។ កិច�សន�ការងារស�ង�ដារ (ID 407) គឺជាកិច�សន�ការងារស�ង�ដារផ��វការែដលេធ�ីេឡីងែតម�ង 

ស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះទំាងអសេ់�ក��ងហុងកុង។  

កិច�សន�ការងារេផ្សងេទ�តែដលបានដាក់�្យមានសុពលភាពរវាងនិេយាជក 

និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះគឺមិនអាចចាត់ជាធរមានស្រមាប់អនុវត�ក��ងហុងកុងេនាះេឡីយ។

 ស១.៥ េតី�អាចេស�ី�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ របស�់េធ�ីការ�្យបុគ�លមា� ក់េផ្សងេទ�ត 

ឬេធ�ីការេផ្សងេ្រ�ពីការងារផ�ះបានែដរឬេទ?

ច មិនបានេទ។ េយាងេ�តាមបទប្ប��ត�ិអេនា� ្របេវសន៍ វានឹងចាត់ជាការ្រប្រពឹត�បទេល�ីស 

ែដលេស�ី�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះេធ�ីការ�្យបុគ�លមា� ក់េផ្សងេទ�ត េ្រ�ពីនិេយាជកែដលមានេឈា� ះេ�ក��ងទិដា� ការរបស ់

គាត់ / នាង ឬេស�ី�្យ គាត់ / នាង េធ�ីការេផ្សងពីការងារផ�ះ។ និេយាជកអាច្របឈមមុខនឹងការកាត់េទាស 

្របសិនជារកេឃីញថាបាន្រប្រពឹត�បទេល�ីសផ��យពីបទប្ប��ត�ិអេនា� ្របេវសន៍។

 ស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ

 ស១.៦ េតី�គួរេធ�ីអ�ីខ�ះេពល�ចាប់េផ��មេធ�ីការ�្យនិេយាជករបស�់?

ច    េដ�ម្បីជួយស្រមួលដលន់ិេយាជករបសអ់�ក ក��ងការទូទាត់ៃថ�ចំណាយេលីឯកសារ 

អ�កគួរែតេធ�ីវ�ក�័យប្រតៃនការចំណាយពាក់ព័ន�ទំាងអសក់��ងការេរ�បចំឯកសារ។

អ�កគួរែតេស�ីសុ�ំ្យនិេយាជករបសអ់�ក ពន្យលអ់ំពីកាតព�កិច�របសអ់�ក និងយល�់្យបាន 

ច�សព់ីអ�ីែដលនិេយាជកចង�បានពីអ�កក��ងការេធ�ីការ។ អ�កនឹងេធ�ីការងារផ�ះដូចែដលបានប�� ក់ក��ង 

“កាលវ�ភាគៃនការសា� ក់េ� និងភារកិច�ការងារផ�ះ”* ៃនកិច�សន�ការងាររបសអ់�ក។ 

អ�កគួរែតរក�ឯកសារសមា� លផ់ា� លខ់��ន (ឧទាហរណ ៍អត�ស�� ណប័ណ� លិខិតឆ�ងែដន ជាេដ�ម)។  

បុគ�លណាមា� ក់ រ�មទំាងនិេយាជករបសអ់�ក ឬបុគ�លិកៃនទីភា� ក់ងារេ្រជ�សេរីសគា� នសិទិ�រក�ទុកឯកសាររបសអ់�ក 

េដាយគា� នការយល្់រសបពីអ�កេឡីយ។



 ស១.៧ េតី�អាចរសេ់�េ្រ�ពីផ�ះនិេយាជករបស�់បានែដរឬេទ?

ច     មិនបានេទ។ អ�កគួរែតេធ�ីការ 

និងរសេ់�ក��ងលេំ�ដា� នរបសន់ិេយាជករបសអ់�កេដាយអនុេលាមតាមកថាខណ� ទី៣ 

ៃនកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ។ និេយាជករបសអ់�កគឺ្រតូវ ផ�លក់ារសា� ក់េ�ឥតគិតៃថ�ដលអ់�ក 

ដូចែដលបានប�� ក់ក��ង “កាលវ�ភាគៃនការសា� ក់េ� និងភារកិច�ការងារផ�ះ”* ៃនកិច�សន�ការងារ។

(ស្រមាប់អ�កែដលបានទទួលការេរ�បចំ�្យរសេ់�ទំាងអស ់ែដលបានអនុម័ត 

និងយល្់រសបេដាយ្របធានែផ�កអេនា� ្របេវសន៍ មុនៃថ�ទី១ 

ែខេមសា  ឆា�ំ ២០០៣ អ�កទំាងេនាះក��ងនាមជាអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

្រតូវបានអនុ�� ត�្យរសេ់�ក��ងកែន�ងេផ្សងេ្រ�ពីលេំ�ដា� នរបសន់ិេយាជកែដលបានផ�ល�់្យ 

េហីយនិេយាជកេ�ែតបន�េ�ជួលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទសេដាយមានការស្រមាកមិន�្យេ្រចីនជាង៦ែខ។)

ស១.៨ េតី�អាចេធ�ីការងារេផ្សងេ្រ�េម៉ាង េដាយមានការយល្់រពមពីនិេយាជករបស�់បានែដរឬេទ?

ច មិនបានេទ។ េយាងេ�តាមបទប្ប��ត�ិអេនា� ្របេវសន៍ 

វានឹងចាត់ជាបទេល�ីស ែដលអ�កបានេធ�ីការជាមួយនឹងបុគ�លមា� ក់េផ្សងេទ�ត 

េ្រ�ពីនិេយាជករបសអ់�កែដលមានេឈា� ះេ�ក��ងទិដា� ការរបសអ់�ក។  អ�កនឹង្រតូវទទួលខុស្រតូវេ�តាមការកាត់េទាស 

និង្រតូវបានប���នេចញទាក់ទង ការ្រប្រពឹត�បទេល�ីសផ��យពីលក�ខណ� ៃនការសា� ក់េ�។  

្របសិនេបីអ�ក្រតូវបានប���នេចញ េនាះអ�កនឹងគា� នសិទ�ិទទួលបានការអនុ�� ត 

�្យ្រតលប់មកេធ�ីការជាអ�កជ�នួយការងារផ�ះេ�ហុងកុងម�ងេទ�តបានេឡីយ។

ស១.៩ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច ្របសិនេបីនិេយាជករបស�់ប���ន��្យេ�េធ�ីការជាមួយបុគ�លមា� ក់េផ្សងេទ�ត 

ឬេធ�ីការែដលមិនែមនជាការងារផ�ះ?

ច អ�កគួរែតរាយការណអ៍ំពីប�� េនះេ�កាន់ែផ�កេសុីបអេង�តៃននាយកដា� នអេនា� ្របេវសន៍។

* េ�ក��ងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារមាន “កាលវ�ភាគៃនការសា� ក់េ� និងភារកិច�ការងារផ�ះ” 

ែដលបានប�� ក់ស�ង�ដាៃនការសា� ក់េ� និងេសចក�ីលម�ិតៃនភារកិច�ការងារផ�ះែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះេធ�ី។



 ស១.១០ េតី�គួរដ�ងពីអ�ីខ�ះ ក��ងការការពារសុវត�ិភាព និងសិទ�ិរបស�់ េ�េពលកំពុងេធ�ីការេ�ហុងកុង?

ច    ្របសិនេបីអ�ក្រតូវបានេគរ�េលាភបំពានេលីរាងកាយ ឬទទួលរងហានិភ័យទាក់ទងេ�នឹងសុវត�ិភាពផា� លខ់��ន 

សូមរកជ�នួយេដាយទូរស័ព�ភា� មៗេ�កាន់បណា� ញទាន់េហតុការណរ៍បសប់៉ូលីស “999”។

្របសិនេបីអ�កមិនបានទទួល្របាក់ឈ��ល ឬសិទ�ិការងារណាមួយរបសអ់�ក្រតូវបានរ�េលាភបំពាន 

សូមទូរស័ព�េ�កាន់នាយកដា� នការងារ តាមបណា� ញេលខ “2157 9537” េពញ២៤េម៉ាង 

ឬទនំាក់ទនំងផា� លេ់�សាខាការ�យាល័យែផ�កទនំាក់ទនំងៃននាយកដា� នការងារេដ�ម្បីសាកសួរ និងសុជំ�នួយ 

(សូមេមីលជ�ពូកទី ៣ និង១២)។

រក�ទុកលិខិតឆ�ងែដន និងអត�ស�� ណប័ណ�ហុងកុងរបសអ់�កជានិច�។  

គា� នបុគ�លណាមា� ក់មានសិទ�ិរក�ទុកលិខិតឆ�ងែដនរបសអ់�កេនាះេទ។

អ�កមិនគួរចុះហត�េលខាេលីឯកសារណាមួយែដលអ�កមិនយល ់ឬមិនយល្់រសបជាមួយ។

    ្របសិនេបីអ�ក្រតូវបានេគរ�េលាភបំពានេលីរាងកាយ ឬទទួលរងហានិភ័យទាក់ទងេ�នឹងសុវត�ិភាពផា� លខ់�



២  សណំងេលីៃថ�េធ�ីឯកសារ

 ស្រមាប់និេយាជក

 ស២.១ េតី�គួរចំណាយអ�ីខ�ះ េលីការសងជ�នួស�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះរបស�់ េ�តាមកិច�សន�ការងារ?

ច    េយាងតាមកិច�សន�ការងារ អ�កគឺជាអ�កទទួលខុស្រតូវចំេពាះការចំណាយរបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក 

ក��ងការេរ�បចំឯកសារស្រមាប់េធ�ីការជាមួយអ�ក។ ជាទូេ� 

អ�កជ�នួយការងារផ�ះបានចំណាយេលីៃថ�ទំាងេនាះ េហីយអ�កគួរែតសងមក គាត់ / 

នាង វ�ញបានឆាប់តាមែដលអាចេធ�ីេ�បាន េ�េពល គាត់/នាង ផ�លវ់�ក�យប្រត�្យ។  

អ�កគួរែតេស�ីសុ�ំ្យគាត់/នាង ទទួលសា� លេ់លីៃថ�ែដលអ�កបានសងជ�នួស�្យជាលាយលក�ណអ៍ក្សរ 

និងរក�បងា� ន់ៃដស្រមាប់ទុកជាភស��តាងៃនការទូទាត់ចំណាយេនះ។

េដាយយកអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពី្របេទសហ�ីលីពីនជាឧទាហរណ ៍អ�កអាចនឹង្រតូវបង�ដូចខាងេ្រកាម៖

ៃថ�េសវារដ�បាល្របេទសហ�ីលីពីនស្រមាប់ការងារេ�បរេទស (POEA) 

(្របមូលេដាយរដា� ភិបាលហ�ីលីពីនស្រមាប់ដ�េណីរការអនុ�� តក��ងការេចញដ�េណីរ 

និងត្រមូវការវត�មានរបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះជាចំាបាច់េ�ក��ងការែណនំាខ�ីៗ មុនេពលេចញដ�េណីរ)

ការធានារា�ប់រងែដលចំាបាច់

ៃថ�ពិនិត្យសុខភាព

ៃថ�លិខិតប�� ក់ ឬទទួលសា� លជ់ាផ��វការ (អគ�កុងស៊ុល្របេទសហ�ីលីពីន្របចំាេ� ហុងកុងជាអ�កកំណត់ៃថ�)

ៃថ�ទិដា� ការ (នាយកដា� នអេនា� ្របេវសន៍ជាអ�កកំណត់ៃថ�)

គំរ�វ�ក័យប្រតៃនការសងេលីការចំណាយជ�នួស�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះហ�ីលីពីន គឺមានេ�ឧបសម�័ន�ទី II។



 ស២.២ េតី�គួរចំណាយអ�ីខ�ះេ�េលីការសងជ�នួស�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ� េបីសិន�បន�កិច�សន�ការងារជាមួយ 

គាត់/នាង េទ�ត? 

ច អ�កគួរែតចំណាយេ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក េ�េលីៃថ�លិខិតប�� ក់ 

ឬទទួលសា� លជ់ាផ��វការែដលពាក់ព័ន�នឹងកិច�សន�ម�ងេទ�ត 

ែដល្របមូលេដាយកុងស៊ុលៃន្របេទសរបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក េ�ហុងកុង 

ៃថ�េសវាែដលកំណត់េដាយនាយកដា� នអេនា� ្របេវសន៍ និងការចំណាយេផ្សងេទ�តេដាយអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក 

ែដលទាក់ទងនឹងការបន�កិច�សន�ការងារម�ងេទ�ត ដូចែដលបានប�� ក់ក��ងកថាខណ� ទី ៨ 

ៃនកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ។

 ស២.៣ េតី�គួរចំណាយេលីៃថ�ដ�េណីរការ / ឯកសារដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះរបស�់ 

ែដលបានជួលគាត់តាមរយៈទីភា� ក់ងារេ្រជ�សេរីសេ�ហុងកុងែដរឬេទ? 

ច វាអា្រស័យេលីអ�ី ែដលទីភា� ក់ងារេ្រជ�សេរីសបានេធ�ីការចំណាយក��ងនាមតំណាង�្យអ�ក 

និងអា្រស័យេលីអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កបានយក្របាក់គាត់ផា� លេ់�បង�េលីៃថ�ចំាបាច់ណាមួយ 

ឬមិនបាន។ ្របសិនេបីអ�កបានបង�្របាក់ែដលទាក់ទងនឹងការចំណាយទំាងេនាះេ��្យទីភា� ក់ងារេ្រជ�សេរីស 

អ�កគួរែតេស�ី�្យទីភា� ក់ងារផ�លវ់�ក័យប្រតែដលពាក់ព័ន�ទំាងអសដ់លអ់�ក ស្រមាប់ទុកជាភស��តាងៃនការទូទាត់ចំណាយ។



៣  ការចំណាយ និងការកាត់្របាក់ឈ��ល

 ស្រមាប់និេយាជក

 ស៣.១ េតី�អាចេធ�ីការ្រពមេ្រព�ងជាមួយអ�កជ�នួយការងារផ�ះរបស�់ េដាយផ�ល្់របាក់ឈ��ល�្យគាត់តិចជាង 

្របាក់ឈ��លអប្បបរមាែដលបានកំណត់ (MAW) បានែដរឬេទ េតីអ�ីជា្របាក់ឈ��លអប្បបរមាែដលបានកំណត់ (MAW)?

ច     មិនបានេទ។ និេយាជកមិនអាចេធ�ីការ្រពមេ្រព�ងជាមួយអ�កជ�នួយការងារផ�ះេដាយផ�ល្់របាក់ឈ��ល�្យគាត់តិចជាង្របាក់ 

ឈ��លអប្បបរមាែដលបានកំណត់បានេនាះេទ។ ការអនុ�� ត�្យប���នអ�កជ�នួយការងារផ�ះចូលក��ងហុងកុង 

គឺែផ�កេលីព័ត៌មានពិតៗែដលបានេផ��រជូននាយកអេនា� ្របេវសន៍ 

េដាយនិេយាជក្រតូវផ�ល្់របាក់ឈ��ល�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះមិនតិចជាង្របាក់ឈ��លអប្បបរមាែដលបានកំណត់។  

និេយាជកមិនបានបង�្របាក់ឈ��លតាមទេំនីងចិត� និងេដាយគា� នេហតុផល្រតឹម្រតូវ ែដលដូចមានែចងក��ងកិច�សន�ការងារធម�តា 

្រតូវទទួលរងការកាត់េទាស និងផ�នា� េទាសេដាយពិន័យជា្របាក់ចំនួន ៣៥០,០០០ ដុលា� រហុងកុង និងជាប់ពន�នាគាររយៈេពល 

3 ឆា�ំ ។ និេយាជកអាចនឹង្របឈមមុខ េដាយការ្រប្រពឹត�បទេល�ីសធ�ន់ធ�រក��ងការកុហកេបាក្របាសម់�ន�ីអេនា� ្របេវសន៍ 

និងការឃុបឃិតេបាក្របាសែ់ក�ងបន�ំ។ ជនណាែដល្រតូវបានផ�នា� េទាសពីបទែក�ងបន�ំ្រតូវទទួលរងការកាត់េទាស 

និងផ�នា� េទាសេដាយពិន័យជា្របាក់ចំនួន ១៥០,០០០ ដុលា� រហុងកុង និងជាប់ពន�នាគាររយៈេពល ១៤ ឆា�ំ ។

 ស៣.២ េតី�គួរផ�ល្់របាក់ឈ��លដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ�យ៉ាងដូចេម�ច?

ច     អ�កគួរផ�ល្់របាក់ឈ��លដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ តាមរយៈែសក 

ឬេដាយស�័យទូទាត់េ�ក��ងគណនីធនាគាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក។  

េដ�ម្បីេធ�ីដូចេនះបាន អ�ក្រតូវែតសុកំារឯកភាពពីអ�កជ�នួយការងារផ�ះជាមុនសិន។  

្របសិនេបីអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កមិនចង�ទទួលយកមេធ�បាយខាងេលីក��ងការេបីក្របាក់ឈ��លរបសគ់ាត់ 

អ�កគួរែតផ�ល្់របាក់ឈ��ល�្យគាត់តាមសេំណីែដល្រសបច�ប់។

អ�ក្រតូវរក�កំណត់្រតាៃនការផ�ល្់របាក់ឈ��ល ឧទា. របាយការណរ៍បសធ់នាគារែដលពាក់ព័ន�។  

អ�កក៏គួរែតផ�លវ់�ក័យប្រតស្រមាប់ការផ�ល្់របាក់ឈ��ល និងៃថ�ហូបចុក 

េហីយេស�ី�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កទទួលសា� លៃ់នចំនួនទឹក្របាក់េ�ក��ងវ�ក័យប្រត។  

គំរ�ៃនវ�ក័យប្រត្របាក់ឈ��លផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស  (FDHs) គឺមានេ�ឧបសម�័ន�ទី IIIក។



 ស៣.៣ េតីេ�េពលណា�គួរផ�ល្់របាក់ឈ��លេ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ�?

ច    អ�កគួរែតផ�ល្់របាក់ឈ��លដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក េដាយតិចបំផុតម�ងក��ងមួយែខ។  
្របាក់ឈ��លនឹង្រតូវផ�លជ់ូន េ�ៃថ�ចុងេ្រកាយៃនរយៈេពលែដលបានកំណត់ៃនការផ�ល្់របាក់ឈ��ល។  
អ�កគួរែតផ�ល្់របាក់ឈ��លដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក�្យបានឆាប់តាមែដលអាចេធ�ីបាន 
ប៉ុែន�េបីមានករណីណាមួយេកីតេឡីង 
ការផ�ល្់របាក់ឈ��លមិន្រតូវយូរជាង៧ៃថ�បនា� ប់ពីកាលកំណត់េបីក្របាក់ឈ��លចុងេ្រកាយ។

្របសិនេបីអ�កចង�ផា� សប់��រកាលកំណត់ និងកាលបរ�ច�ទេបីក្របាក់ឈ��ល 
អ�កគួរជូនដ�ណឹងដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក និងផ�ល្់របាក់ឈ��លែដលេ�សលេ់អាយអស។់  

ឧទាហរណ ៍អ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កបានចាប់េផ��មេធ�ីការ េ�ៃថ�ទី១ ែខមីនា។  
្របសិនេបីអ�កចង�ផា� សប់��រកាលកំណត់េបីក្របាក់ឈ��លែដលចាប់េផ��មពីៃថ�ទី ១៦ រាលែ់ខ 
អ�កគួរែតផ�ល្់របាក់ឈ��លែដលេ�សល ់១៥ៃថ��្យអសស់ិន (ឧទាហរណព៍ីៃថ�ទី១ដល១់៥) 
កំឡ�ងេពល្របំាពីរៃថ�បនា� ប់ពីៃថ�ទី១៥ ែខមីនា មុនេពលអ�កផ�ល្់របាក់�្យ គាត់ / នាង 
េ�កាលកំណត់ថ��ស្រមាប់េបីក្របាក់ឈ��លក��ងែខេមសា។ 

 ស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ

 ស៣.៤ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច េ�េពលនិេយាជករបស�់បានេបីក្របាក់ឈ��លមក�្យ�េហីយ?

ច អ�កគួរែតពិនិត្យចំនួនទឹក្របាក់ែដលបានផ�លម់ក�្យអ�ក។  ្របសិនជាចំនួន្រគប់្រតឹម្រតូវេហីយ 
អ�កគួរែតទទួលសា� លច់ំនួនទឹក្របាក់េ�ក��ងវ�ក័យប្រតែដលបានេរ�បចំេដាយនិេយាជករបសអ់�ក។

 ស៣.៥ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច េបីនិេយាជករបស�់ផ�ល្់របាក់ឈ��លតិចជាង្របាក់ែដលបានកំណត់�្យ�?

ច ្របសិនេបីចំនួនទឹក្របាក់ែដលផ�ល�់្យ តិចជាង្របាក់ឈ��លែដលែចងេ�ក��ងកិច�សន�ការងារ អ�កគួរែតពិនិត្យ 
និងសួរនិេយាជករបសអ់�ក្របសិនេបីការគណនាចំនួន្របាក់មិន្រតឹម្រតូវ។
មិន្រតូវទទួលសា� លវ់�ក័យប្រត្របាក់ឈ��លេនះ។  
្របសិនេបីគា� នការពន្យល�់្យជាក់លាក់ពីនិេយាជករបសអ់�កចំេពាះការេបីក្របាក់មិន្រគប់ចំនួនេនាះ 
អ�កគួរែតរាយការណក៍រណីេនះភា� មៗេ�សាខាៃនការ�យាល័យែផ�កទនំាក់ទនំងការងារ ៃននាយកដា� នការងារ 
(េមីលជ�ពូកទី ១២)។

 ស្រមាប់�នេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

 ស៣.៦ េតីនិេយាជកអាចកាត់្របាក់ឈ��លអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 
េដ�ម្បីទូទាត់សណំងេលីការខូចខាតទនំិញែដល គាត់/នាង បានបង�េឡីងែដរឬេទ?  
េតីមានចំណុចណាេផ្សងេទ�តែដលនិេយាជកអាចកាត់្របាក់ឈ��លពីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ?

ច    និេយាជកអាចកាត់ៃថ�េលីការខូចខាត ឬបាត់បង�ទនំិញ ឬ្រទព្យសម្បត�ិែដលេកីតេឡីងពីការេធ�ស្របែហស 
ឬកំហុសរបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ។ ក��ងករណីណាក៏េដាយ 
ចំនួនទឹក្របាក់សរ�បែដល្រតូវកាត់េចញគឺសមមូលេ�នឹងតៃម�ៃនការខូចខាត 
ឬការបាត់បង� ប៉ុែន�មិនេលីសពី ៣០០ ដុលា� រហុងកុង។ 
ៃថ�សរ�បៃនការកាត់គឺមិន្រតូវេលីសពីមួយភាគបួនៃន្របាក់ឈ��លែដលអាចផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះេ�កាលកំ
ណត់េបីក្របាក់ឈ��លេនាះ។



និេយាជកក៏អាចេធ�ីការកាត់្របាក់ឈ��លពីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ េ្រកាមកាលៈេទសៈដូចខាងេ្រកាម៖

ការកាត់ស្រមាប់ការអវត�មានពីការងារ។ចំនួនទឹក្របាក់សរ�បែដល្រតូវកាត់េចញគួរែតសមាមា្រតេ�នឹង

រយៈេពលែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះអវត�មានពីការងារ។

ការកាត់ស្រមាប់ការសងជាមុននូវេរ�ងណាមួយ 

ឬនិេយាជកផ�ល្់របាក់ឈ��លេលីសចំនួនដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ។ 

ៃថ�សរ�បៃនការកាត់្របាក់ឈ��លមិន្រតូវេលីសពីមួយភាគបួនៃន្របាក់ឈ��លែដលេបីកជូនអ�កជ�នួយការងារ

ផ�ះតាមកាលកំណត់េបីក្របាក់ឈ��ល។

ការកាត់េដាយសារែតមានការេស�ីសុជំាលាយលក�ណអ៍ក្សរពីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

ក��ងការសុ្ំរបាក់កម�ីពីនិេយាជក។

ការកាត់គឺចំាបាច់ត្រមូវ�្យកាត់ 

ឬេយាងតាមការអនុម័តណាមួយែដល្រតូវបានេធ�ីេឡីងេដាយទាក់ទងេ�នឹង្របាក់ឈ��លរបសអ់�កជ�នួយកា

រងារផ�ះ។ 

ទាលែ់តមានការសេ្រមចយល្់រពមជាលាយលក�ណអ៍ក្សរពីគណៈកម�ការការងារ 

ៃថ�សរ�បៃនការកាត់្របាក់ឈ��លែដលសេ្រមចេ�ៃថ�កំណត់េបីក្របាក់ឈ��លនាែខណាមួយ 

គឺមិន្រតូវេលីសពីមួយភាគកន�ះដងៃន្របាក់ឈ��លែដលបានផ�ល�់្យកំឡ�ងេពលេនាះេទ 

េដាយមិនរាប់ប���លអ�កែដលអវត�មានមិនបានេធ�ីការ។្រមាប់�នេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

 ស៣.៧ េតីនឹងមានផលវ�បាកអ�ីខ�ះ េ�េពលនិេយាជកខកខានផ�ល្់របាក់ឈ��លមិនទាន់េពល 

េ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ?

ច    ្របសិនេបីនិេយាជកខកខានផ�ល្់របាក់ឈ��លមិនទាន់េពល េ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

ក��ងកំឡ�ងេពល្របំាពីរៃថ�បនា� ប់ពីកាលបរ�េច�ទែដលផ�ល�់្យ គាត់ / នាង្រតូវ៖

ផ�លក់ារ្របាក់េលីចំនួន្របាក់ឈ��លែដលេ�សលម់ិនទាន់ផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ និង

ទទួលរងការកាត់េទាស និងផ�នា� េទាសេដាយផាកពិន័យ ៣៥០,០០០ ដុលា� រហុងកុង 

និងជាប់ពន�នាគាររយៈេពលបីឆា�ំ ។

្របសិន្របាក់ឈ��លមិនទាន់បានផ�លក់��ងកំឡ�ងេពលមួយែខបនា� ប់ពីកាលបរ�េច�ទេបីក្របាក់�្យអ�កជ�នួយការងារ

ផ�ះេនាះ អ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចចាត់ទុកថាកិច�សន�េនះ្រតូវបានប�្ឈប់េដាយនិេយាជកេដាយគា� នការ 

ជូនដ�ណឹង។ ដូចេនះ និេយាជក្រតូវផ�ល្់របាក់ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 

ជ�នួសការមិនបានជូនដ�ណឹងមុន បែន�មេលីច�ប់ដៃទេទ�ត 

និងផ�ល្់របាក់េលីការប��ប់កិច�សន�ជាមួយអ�កជ�នួយការងារផ�ះ(េមីលជ�ពូកទី៨)។



៤  ៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា ៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិ និងច�ប់ឈប់ស្រមាក

ស្រមាប់�និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

 ស៤.១ េយាងតាមច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ េតីអ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបានការឈប់ស្រមាកែបបណា?

ច    េយាងតាមច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ អ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបានការឈប់ស្រមាកដូចខាងេ្រកាម៖

ៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា

ៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិ និង 

ច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ េដាយមាន្របាក់ឈ��ល។

្របសិនេបីភាគីទំាងពីរយល្់រពមបន�កិច�សន�ជាថ��ជាមួយគា�  មុនេពលចាប់េផ��មអនុវត�កិច�សន�ថ�� 

អ�កជ�នួយការងារផ�ះអាច្រតឡប់េ�្របេទសកំេណីតរបស ់គាត់ / នាង កេដាយនិេយាជក្រតូវផ�លក់ារចំណាយ�្យ 

គាត់ / នាង ស្រមាប់វ�ស្សមកាលេនះែដលមានរយៈេពលមិនេលីសពី្របំាពីរៃថ� 

េដាយេយាងតាមកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ។

រាលក់ំណត់្រតាៃនច�ប់ឈប់ស្រមាក និងការចំណាយេ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះគួរែតរក�ទុក�្យបានល� 

េដ�ម្បីេច�សវាងការេកីតេឡីងនូវវ�វាទេ�ៃថ�មុខ។

ៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា

ស្រមាប់និេយាជក

 ស៤.២ េតី�គួរែតកំណត់ៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តាដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ�េដាយរេប�បណា?

ច    អ�កគួរែតផ�លៃ់ថ�ឈប់ស្រមាកធម�តាយ៉ាងតិចមួយៃថ�រាលម់ួយសបា� ហ ៍ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក �  

ៃថ�ឈប់ស្រមាកចំនួនមួយៃថ�ែដលបានផ�ល ់គឺ្រតូវស�ិតេ�កំឡ�ងេពលមួយែដលមិនតិចជាង ២៤ េម៉ាង។  

អ�ក្រតូវែតេរ�បចំៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា 

និងអាច�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះទទួលបានការឈប់ស្រមាកេដាយកំណត់ែផ�កេលីមូលដា� នេទ�ងទាត់ 

ឬមិនេទ�ងទាត់។  ្របសិនេបីៃថ�ឈប់ស្រមាកកំណត់តាមមូលដា� នមិនេទ�ងទាត់ 

អ�កគួរែតជូនដ�ណឹងដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក អំពីៃថ�ឈប់ស្រមាករបសគ់ាត់ មុនេពលេដ�មែខនីមួយៗ។



 ស៤.៣ េតី�អាចេអាយអ�កជ�នួយការងារផ�ះ� េធ�ីការេ�ៃថ�ឈប់ស្រមាករបស ់គាត់ / នាង បានែដរឬេទ?

ច    មិនបានេទ។ អ�កមិន្រតូវេអាយអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កេធ�ីការេ�ៃថ�ឈប់ស្រមាករបស ់

គាត់ / នាង េនាះេឡីយ េលីកែលងែតមានការបនា� ន់ ែដលមិនបានេ្រគាងទុកជាមុន។ 

និេយាជកណាែដលបង���្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះេធ�ីការេ�ៃថ�ឈប់ស្រមាក 

គឺចាត់ជាការ្រប្រពឹ�តេល�ីសផ��យពីច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ។  

ប៉ុែន�្របសិនេបីមានការយល្់រពមពីអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កេដ�ម្បីេធ�ីការេ�ៃថ�ឈប់ស្រមាក 

អ�កអាចជ�នួសៃថ�េផ្សងេទ�ត�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះបានឈប់ជ�នួសៃថ�ឈប់ស្រមាកែដលបានកំណត់�្យគាត់។  

ៃថ�ឈប់ែដលបានជ�នួស�្យៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា ្រតូវែតផ�លជ់ូនអ�កជ�នួយការងារផ�ះេ�ក��ងែខដូចគា�  

និងមុនេពលៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តាែដលបានកំណត់ ឬកំឡ�ងេពល៣០ៃថ�បនា� ប់ពីៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា។

 ស៤.៤ េតី�អាចេអាយអ�កជ�នួយការងារផ�ះ� េធ�ីការបនា� ប់ពី គាត់ / នាង 

បាន្រតលប់េ�ផ�ះេ�ៃថ�ឈប់ស្រមាកបានែដរឬេទ?

ច អ�កមិនអាចបង���្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កេធ�ីការ េ�ៃថ�ឈប់ស្រមាកលែំហរបស ់គាត់ /នាងបានេឡីយ។ ប៉ុែន� គាត់ 

/ នាងអាចមានសិទ�ិសេ្រមចក��ងការស័�្រគចិត�េធ�ីការេ�ៃថ�ឈប់ស្រមាករបស ់គាត់ / នាង បាន។  

ៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិ

ស្រមាប់�និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

 ស៤.៥ មុនេពលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបានៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិក��ងមួយឆា�ំ  េតីគាត់ / 

នាងគួរបេ្រមីការងារចាប់ពីរយៈេពលប៉ុនា� នេឡីងេ�?

ច          អ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទសទំាងអស ់អាចមានសិទ�ិទទួលបានៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិ 

ចំនួន១២ៃថ�ក��ងមួយឆា�ំ  េដាយមិនគិតពីរយៈេពលៃនការបេ្រមីការងាររបសព់ួកគាត់ -

ៃថ�ទីមួយៃនែខមករា

ពិធីបុណ្យចូលឆា�ំ ចិន

ៃថ�ទីពីរៃនៃថ�បុណ្យចូលឆា�ំ ចិន

ៃថ�ទីបីៃនៃថ�បុណ្យចូលឆា�ំ ចិន

ៃថ�បុណ្យេឆងេម៉ង

ទិវាពលកម� (ែខឧសភា១ៃថ�ទី)

ពិធីបុណ្យ Tuen Ng (បុណ្យទូកនាគ)

ៃថ�បនា� ប់ពីពិធីបុណ្យពាក់កណា� លសរទរដូវចិន

ពិធីបុណ្យ Chung Yeung (ែសនផ��រដូនតា)

ទិវាសុលស�ីសរដូវ្រតជាក់របសច់ិន ឬៃថ�បុណ្យណូែអល (ែផ�កេលីការសេ្រមចចិត�របសន់ិេយាជក)



ទិវាបេង��តតំបន់រដ�បាលពិេសសហុងកុង (ៃថ�ទី១ែខកក�ដា) និង 

ៃថ�បុណ្យជាតិ (ៃថ�ទី១ែខតុលា)។

អ�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានបេ្រមីការងារ�្យនិេយាជក បានរយៈេពលបីែខមុនៃថ�បុណ្យជាតិណាមួយ 

គាត់ / នាង អាចមានសិទ�ិទទួលបានៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិេដាយមាន្របាក់ឈ��លបាន។

ស្រមាប់និេយាជក

 ស៤.៦ េតី�អាចេអាយអ�កជ�នួយការងារផ�ះ� េធ�ីការេ�ៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិបានែដរឬេទ?

ច បាន ប៉ុែន�អ�ក្រតូវែតផ�ល�់្យគាត់/នាង ដូចជា៖

ការជូនដ�ណឹងជាមុនេដាយមិនតិចជាង ៤៨ េម៉ាង និង

ផ�លៃ់ថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យណាេផ្សងជ�នួស ក��ងកំឡ�ងេពល ៦០ៃថ�មុន 

ឬ៦០ៃថ�បនា� ប់ពីៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិែដលត្រមូវ�្យ គាត់ / នាង េធ�ីការ។

 ស៤.៧ េតី�អាចេអាយអ�កជ�នួយការងារផ�ះ� ឈប់ទទួលបានៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិ 

េដាយជ�នួសមកវ�ញនូវ្របាក់ឈ��លបែន�មែដលមានការយល្់រពមពី គាត់ / នាង បានែដរឬេទ?

ច    មិនបានេទ។ អ�កមិន្រតូវេធ�ីទ្រមង�ការចំណាយណាមួយស្រមាប់ផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក 

ក��ងការជ�នួសៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិរបស ់គាត់ / នាង េឡីយ។

និេយាជកណាែដល្រប្រពឹត�ផ��យពីការែចងដូចខាងេលីេនះ នឹង្រតូវទទួលការកាត់េទាស 

និងផ�នា� េទាសេដាយផាកពិន័យ ៥០,០០០ដុលា� រហុងកុង។

 ស៤.៨ ្របសិនេបីៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិេនាះ 

េ�ចំៃថ�ែតមួយនឹងៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តារបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ� 

េតី�មានកាតព�កិច�ក��ងការជ�នួសៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិណាេផ្សងេទ�តដល ់គាត់ / នាង ែដរឬេទ?

ច ពិត្របាកដណាសគ់ឺអ�កមានកាតព�កិច�  ្របសិនេបីៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិេនាះ 

េ�ចំៃថ�ែតមួយនឹងៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា អ�កគួរែតជ�នួសៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិណាេផ្សងេទ�ត 

ែដលស�ិតេ�ៃថ�បនា� ប់ពីៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា និងមិនចំៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិេទ�ត។



និេយាជកក៏អាចេធ�ីការកាត់្របាក់ឈ��លពីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ េ្រកាមកាលៈេទសៈដូចខាងេ្រកាម៖

ការកាត់ស្រមាប់ការអវត�មានពីការងារ។ចំនួនទឹក្របាក់សរ�បែដល្រតូវកាត់េចញគួរែតសមាមា្រតេ�នឹង

រយៈេពលែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះអវត�មានពីការងារ។

ការកាត់ស្រមាប់ការសងជាមុននូវេរ�ងណាមួយ 

ឬនិេយាជកផ�ល្់របាក់ឈ��លេលីសចំនួនដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ។ 

ៃថ�សរ�បៃនការកាត់្របាក់ឈ��លមិន្រតូវេលីសពីមួយភាគបួនៃន្របាក់ឈ��លែដលេបីកជូនអ�កជ�នួយការងារ

ផ�ះតាមកាលកំណត់េបីក្របាក់ឈ��ល។

ការកាត់េដាយសារែតមានការេស�ីសុជំាលាយលក�ណអ៍ក្សរពីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

ក��ងការសុ្ំរបាក់កម�ីពីនិេយាជក។

ការកាត់គឺចំាបាច់ត្រមូវ�្យកាត់ 

ឬេយាងតាមការអនុម័តណាមួយែដល្រតូវបានេធ�ីេឡីងេដាយទាក់ទងេ�នឹង្របាក់ឈ��លរបសអ់�កជ�នួយកា

រងារផ�ះ។ 

ទាលែ់តមានការសេ្រមចយល្់រពមជាលាយលក�ណអ៍ក្សរពីគណៈកម�ការការងារ 

ៃថ�សរ�បៃនការកាត់្របាក់ឈ��លែដលសេ្រមចេ�ៃថ�កំណត់េបីក្របាក់ឈ��លនាែខណាមួយ 

គឺមិន្រតូវេលីសពីមួយភាគកន�ះដងៃន្របាក់ឈ��លែដលបានផ�ល�់្យកំឡ�ងេពលេនាះេទ 

េដាយមិនរាប់ប���លអ�កែដលអវត�មានមិនបានេធ�ីការ។្រមាប់�នេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

 ស៣.៧ េតីនឹងមានផលវ�បាកអ�ីខ�ះ េ�េពលនិេយាជកខកខានផ�ល្់របាក់ឈ��លមិនទាន់េពល 

េ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ?

ច    ្របសិនេបីនិេយាជកខកខានផ�ល្់របាក់ឈ��លមិនទាន់េពល េ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

ក��ងកំឡ�ងេពល្របំាពីរៃថ�បនា� ប់ពីកាលបរ�េច�ទែដលផ�ល�់្យ គាត់ / នាង្រតូវ៖

ផ�លក់ារ្របាក់េលីចំនួន្របាក់ឈ��លែដលេ�សលម់ិនទាន់ផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ និង

ទទួលរងការកាត់េទាស និងផ�នា� េទាសេដាយផាកពិន័យ ៣៥០,០០០ ដុលា� រហុងកុង 

និងជាប់ពន�នាគាររយៈេពលបីឆា�ំ ។

្របសិន្របាក់ឈ��លមិនទាន់បានផ�លក់��ងកំឡ�ងេពលមួយែខបនា� ប់ពីកាលបរ�េច�ទេបីក្របាក់�្យអ�កជ�នួយការងារ

ផ�ះេនាះ អ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចចាត់ទុកថាកិច�សន�េនះ្រតូវបានប�្ឈប់េដាយនិេយាជកេដាយគា� នការ 

ជូនដ�ណឹង។ ដូចេនះ និេយាជក្រតូវផ�ល្់របាក់ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 

ជ�នួសការមិនបានជូនដ�ណឹងមុន បែន�មេលីច�ប់ដៃទេទ�ត 

និងផ�ល្់របាក់េលីការប��ប់កិច�សន�ជាមួយអ�កជ�នួយការងារផ�ះ(េមីលជ�ពូកទី៨)។

ច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ  និងច�ប់ឈប់ស្រមាកវ�ស្សមកាល

ស្រមាប់�និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

 ស៤.៩ េតីអ�កជ�នួយការងារផ�ះគួរែតទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ ចំនួនប៉ុនា� នៃថ� ក��ងមួយឆា�ំ ?

ច អ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ េដាយមាន្របាក់ឈ��ល 

បនា� ប់ពី គាត់ / នាង បានបេ្រមីការងារ�្យនិេយាជកែតមា� ក់ ក��ងរយៈេពល១២ែខ។ 

ច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ េដាយមាន្របាក់ឈ��លែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះទទួលបានេនាះ 

នឹងេកីនេឡីងជាបន�បនា� ប់ចាប់ពីចំនួន្របំាពីរៃថ� រហូតដលច់ំនួន១៤ៃថ� ែផ�កតាមរយៈេពលៃនការបេ្រមីការងាររបស ់

គាត់ / នាង ដូចខាងេ្រកាម៖

ចំនួនឆា�ំ ៃនការបេ្រមីការងារ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

ចាប់ពី ៩

ចំនួនៃថ�ក��ងមួយឆា�ំ  

ៃនច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ េដាយមាន្របាក់ឈ��ល

៧

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

ឧទាហរណ៖៍ អ�កជ�នួយការងារផ�ះទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ  

ចំនួន្របំាបួនៃថ� បនា� ប់ពី គាត់ / នាង បានបំេពញការងារអសរ់យៈេពលបួនឆា�ំ  

ែដលេ�កំឡ�ងេពលបន�កិច�សន�េលីកទីពីរែដលមានសុពលភាពពីរឆា�ំ ជាមួយនិេយាជករបស ់គាត់ / នាង។

 ស៤.១០ េតីអ�កណាជាអ�កកំណត់េពលេវលាែដល្រស�ីជ�នួយការងារផ�ះអាចមានសិទ�ទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ េដាយទទួលបាន្របាក់ឈ��ល?

ច អ�កជ�នួយការងារផ�ះ្រតូវេ្របីច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ េដាយទទួលបាន្របាក់ឈ��លែដល គាត់មាន 

ក��ងកំឡ�ងេពលយ៉ាងយូរ១២ែខបនា� ប់ តាមការកំណត់របសន់ិេយាជកេ្រកាយពីបានពិភាក�ជាមួយអ�កជ�នួយការផ�ះ 

េហីយនិេយាជក្រតូវេចញនូវការជូនដ�ណឹងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរ ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ យ៉ាងតិច១៤ៃថ�ជាមុន។

 ស៤.១១ េតីច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ គួរែតរ�មប���លទំាងៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា 

និងៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិជាមួយគា� បានែដរឬេទ?

ច មិនបានេទ។ ៃថ�ឈប់ស្រមាកធម�តា 

ឬៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិែដល្រប្រពឹត�េ�ចំៃថ�ជាមួយគា� នឹងច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ  នឹង្រតូវែតបានេលីក 

ឬជ�នួសេ�ៃថ�ណាេផ្សងេទ�ត។



 ស៤.១២ េតីមូលេហតុអ�ី ឬតាមលក�ខណ� អ�ីែដលគួរមានការផ�លជ់ូនបែន�មនូវច�ប់ឈប់ស្រមាកវ�ស្សមកាល 

ពីេលីច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ ?

ច ្របសិនេបីនិេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះបានយល្់រពមបន�កិច�សន�ជាថ��ជាមួយគា�  

េនាះនិេយាជកគួរែតផ�លន់ូវច�ប់ឈប់ស្រមាកវ�ស្សមកាលដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 

េដាយយ៉ាងតិច្របំាពីរៃថ�ស្រមាប់ការ្រតឡប់េ�្របេទសកំេណីតរបស ់គាត់ / នាង វ�ញ មុនេពលចាប់េផ��មអនុវត�កិច�សន�ថ�� 

េដាយេយាងេ�តាមកថាខណ� ទី១៣ៃនកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ។ ប៉ុែន� ច�ប់ឈប់ស្រមាកវ�ស្សមកាលេដាយមាន្របាក់ឈ��ល 

ឬគា� ន្របាក់ឈ��ល អា្រស័យេលីលក�ខណ� ែដលបាន្រពមេ្រព�ងេ�ក��ងកិច�សន�។

 ស៤.១៣ េតីនិេយាជកអាចត្រមូវ�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះរបស ់គាត់ / នាង ទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាកេដាយគា� ន្របាក់ឈ��ល 

េ�េពលនិេយាជកេ�េ្រ�្របេទសបានែដរឬេទ?

ច ច�ប់ឈប់ស្រមាកេដាយគា� ន្របាក់ឈ��ល ្រតូវេរ�បចំេឡីងេដាយមានការ្រពមេ្រព�ងគា� រវាងភាគីទំាងពីរជាមុនសិន។  

និេយាជកមិនអាចអត�េនាម័តេដាយខ��នឯងក��ងការត្រមូវ�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះរបស ់គាត់ / នាង 

ទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាកេដាយគា� ន្របាក់ឈ��ល េនាះេឡីយ។

ស្រមាប់និេយាជក

 ស៤.១៤ េតី�គួរែតផ�លច់�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ� េ�េពលែដលប��ប់កិច�សន�ការងារតាមកាលកំណត់ 

ឬប��ប់មុនេពលកំណត់បានែដររ�េទ?

ច     េ�េពលមានការប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់ 

អ�កគួរែតផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កែដលបានបេ្រមីការងារអសរ់យៈេពល១២ែខ   

នូវ្របាក់ជ�នួស�្យច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ ែដលេ�សល ់ឬគាត់ / 

នាងមិនទាន់បានសុ។ំ ចំេពាះអ�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានបេ្រមីការងារបានែតបីែខ 

តិចជាងកាលកំណត់១២ែខក��ងការទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ  (េពាលគឺ 

រយៈេពលណាមួយបនា� ប់ពីការចាប់េផ��មបេ្រមីការងារ េ្រកាមចំនួន១២ែខម�ង) គាត់ / 

នាងមានសិទ�ិទទួលបាន្របាក់ែដលទូទាត់តាមសមាមា្រតៃនច�ប់ឈប់ស្រមាកសរ�ប្របចំាឆា�ំ  

្របសិនេបីកិច�សន�ការងារែដលប��ប់មុនេពលកំណត់េនាះ េកីតេឡីងពីមូលេហតុណាមួយេផ្សងេ្រ�ពីការប�្ឈប់ 

ឬបេណ� ញេចញេដាយសារែតគាត់ / នាងបាន្រប្រពឹត�កំហុសធ�ន់ធ�រ។

ឧទាហរណ៖៍ ្របសិនេបីអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កបានសុលំាឈប់ ឬអ�កបានប�្ឈប់គាត់ / 

នាងបនា� ប់ពីបានបេ្រមីការងារបានចំនួន១៨ែខ េហីយមិនទាន់បានសុចំ�ប់ឈប់ស្រមាកណាមួយេ�េឡីយ អ�កគួរែតផ�ល�់្យគាត់ 

/ នាងនូវ្របាក់ជ�នួស�្យច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ  េដាយគិតពីការបំេពញការងារបានរយៈេពល១២ែខដ�បូង 

(េពាលគឺច�ប់ចំនួន៧ៃថ�) ស្រមាប់រយៈេពលែដលេ�េសសសល ់ (េពាលគឺ ៧ ៃថ� + ៣.៥ ៃថ� = ១០.៥ ៃថ�)។

ប៉ុែន� ្របសិនេបីក��ងករណីអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កែដលបានបេ្រមីការងារបាន១៨ែខេហីយ 

ែត្រតូវបានប�្ឈប់េដាយសារែតគាត់ / នាងបាន្រប្រពឹត�កំហុសធ�ន់ធ�រ េនាះអ�កនឹង្រតូវផ�ល�់្យគាត់ / 

នាងនូវ្របាក់ជ�នួស�្យច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ ែត១២ែខដ�បូងរបសគ់ាត់/នាងប៉ុេណា� ះ េពាលគឺចំនួន៧ៃថ�។



៥  របបែថទំាសុខភាព និង្របាក់ឧបត�ម�េ�េពលមានជម�ឺ

ស្រមាប់និេយាជក

 ស៥.១ េតី�គួរែតបង� ឬផ�លៃ់ថ�ព�បាល�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ�ែដរឬេទ េ�េពលែដលគាត់ / នាងមានជម�ឺ 

ឬរងរបួស?

ច    ពិត្របាកដណាសអ់�កគួរែតបង�។ េ�េពលែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កមានជម�ឺ ឬរងរបួស 

អ�ក្រតូវផ�លរ់បបែថទំាសុខភាពេដាយឥតគិតៃថ� ដលគ់ាត់ / នាង មិនថាវាេកីតេឡីងេដាយការេធ�ីការ 

ឬមិនែមនក៏េដាយ។  របបែថទំាសុខភាពេដាយឥតគិតៃថ�រ�មមានការ្របឹក�ែផ�កេវជ�សា្រស� 

ការព�បាលែថទំាេ�មន�ីរេពទ្យ និងការព�បាលទន�ិកជាបនា� ន់។ ដូចេនះ 

អ�កគួរែតអនុវត�តាមេគាលនេយាបាយធានារា�ប់រង ជាមួយការផ�លេ់សវាទំាងអសេ់លីែផ�កេវជ�សា្រស� 

និងការសា� ក់េ�មន�ីរេពទ្យស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក។  

អ�កក៏អាចសេ្រមចេលីការអនុវត�តាមេគាលនេយាបាយធានារា�ប់រងែដលផ�លន់ូវេសវាទំាងអសេ់លីែផ�កេវជ�សា្រស� 

និងការសា� ក់េ�មន�ីរេពទ្យ េហីយអាចបំេពញេ�តាមលក�ខណ� ែដលមានែចង 

េ�ក��ងច�ប់បទប្ប��ត�ិៃនការសងជម�ឺចិត�របសប់ុគ�លិក ក��ងេពលែតមួយបាន។

េដ�ម្បីកុំ�្យមានមន�ិលសង្ស័យ កិច�សន�ការងារស�ង�ដារបានែកស្រមួលេឡីងវ�ញ 

និងបានផ្សព�ផ�យែណនំាេ�ៃថ�ទី១ ែខេមសា ឆា�ំ ២០០៣ េដាយកិច�សន�ថ��េនះបានប�� ក់ច�សថ់ា 

និេយាជកនឹងមិនទទួលខុស្រតូវេលីការផ�លរ់បបែថទំាសុខភាពេដាយឥតគិតៃថ� 

កំឡ�ងេពលែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះចាកេចញពីហុងកុងេដាយការសេ្រមចចិត�េដាយខ��នឯង 

និងេដាយសារែតមូលេហតុផា� លខ់��នរបសគ់ាត់ / នាង ឧទាហរណ៖៍ 

សុចំ�ប់ឈប់ស្រមាកេដ�ម្បីេ�េលង្រសុកកំេណីត។

 ស៥.២ េតី�អាចយក្រគូេពទ្យផា� លម់ា� ក់ស្រមាប់ព�បាលេមីលជម�ឺ�្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ� េ�េពលគាត់ / 

នាងមានជម�ឺ ឬរងរបួសបានែដរឬេទ?

ច េយាងតាមកិច�សន�ការងារ 

អ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចទទួលយករបបែថទំាសុខភាពពី្រគូេពទ្យែដលនិេយាជកបានយកមកេនាះបាន 

ទាលែ់ត្រគូេពទ្យេនាះ្រតូវបានទទួលសា� ល ់ឬចុះប��ីក��ងការអនុ�� ត�្យព�បាល។ 

អ�កគួរែតសុកំារយល្់រពមពីអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កជាមុនសិន 

េដ�ម្បីេ្រជ�សយក្រគូេពទ្យមួយណាែដលអាចផ�លក់ារ្របឹក�ខាងេវជ�សា្រស� េ�េពលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមានជម�ឺ 

ឬរងរបួស។



ស្រមាប់�និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ

 ស៥.៣   េតីមានលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចទទួលបាន្របាក់ឧបត�ម�េពលមានជម�ឺ?

ច  និេយាជកគួរែតផ�ល្់របាក់ឧបត�ម�េពលមានជម�ឺដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ ក��ងករណី៖

គាត់ / នាងបានបេង��នចំនួនច�ប់ឈឺែដលមាន្របាក់ឈ��ល្រគប់្រគាន់ 

ច�ប់ឈឺែដលបានសុ ំគឺយ៉ាងតិចបួនៃថ�ជាប់ៗគា�  និង 

ច�ប់ឈឺែដលបានសុ ំ្រតូវមានេវជ�ប�� ្រតឹម្រតូវេដ�ម្បីប�� ក់។

ចំនួនច�បឈឺែដលមាន្របាក់ឈ��ល ្រតូវបានបេង��នតាមអ្រតាែដលគិតស្រមាប់ច�ប់ឈឺែដលមាន្របាក់ឈ��លចំនួនពីរៃថ� 

ស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានបំេពញការងារបាន១២ែខដ�បូង 

និងបេង��នតាមអ្រតាែដលគិតស្រមាប់ច�ប់ឈឺែដលមាន្របាក់ឈ��លចំនួនបួនៃថ� 

ស្រមាប់ស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានបំេពញការងារបាន១២ែខបន�េ�េទ�ត។ 

ចំនួនច�បឈឺែដលមាន្របាក់ឈ��ល្រតូវបានបេង��នេ�េពលបានបំេពញការងារ១២ែខេដាយេពញេលញ 

ប៉ុែន�ការបេង��នគឺយ៉ាងេ្រចីន្រតឹមចំនួន១២០ៃថ�េ�េពលណាមួយ។

ស៥.៤   េតីអ្រតាៃន្របាក់ឧបត�ម�េ�េពលមានជម�ឺ មានចំនួនប៉ុនា� ន? េតីេ�េពលណាែដលនិេយាជកគួរែតផ�លវ់ាេ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ?

   ច      អ្រតា្របចំាៃថ�ៃនការគិត្របាក់ឧបត�ម�េ�េពលមានជម�ឺ គឺេស�ីនឹងបួនភាគ្របំាៃន្របាក់ឈ��ល្របចំាៃថ�ែដលគិតជាមធ្យម*  

របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ។ ការផ�ល្់របាក់ឧបត�ម�េនះ គឺមិន្រតូវយូរជាងការផ�ល្់របាក់ឈ��លធម�តាេឡីយ។

   ស៥.៥   េតីនិេយាជកអាចប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះបានែដរឬេទ  

េ�េពលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមិនបានមកេធ�ីការេដាយការសុចំ�ប់ឈឺេដាយមាន្របាក់ឈ��ល?

ច  មិនបានេទ។ េលីកែលងែតនិេយាជកប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ េដាយសារែតគាត់ / 

នាងបានការ្រប្រពឹត�ខុសេរ�ងណាមួយេដាយធ�ន់ធ�រ។  េបីមិនដូេចា� ះេទ វានឹង្រតូវបានចាត់ជាការ្រប្រពឹត�បទេល�ីសខុសរបសន់ិេយាជក 

ែដលនិេយាជកនឹង្របឈមនឹងការទទួលការកាត់េទាស និងផ�នា� េទាសេដាយផាកពិន័យ ១០០,០០០ដុលា� រហុងកុង។  

និេយាជកក៏្រតូវផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះនូវ៖

្របាក់ជ�នួស�្យការជូនដ�ណឹង

្របាក់សរ�បបែន�មស្រមាប់ៃថ�សងជម�ឺចិត�* ែដលគិតតាម្របាក់ឈ��លស្រមាប់ចំនួន្របំាពីរៃថ� និង

្របាក់ឧបត�ម�េពលមានជម�ឺែដលគាត់ / នាងមានសិទ�ិទទួលបាន។

អ�កជ�នួយការងារផ�ះក៏អាចទាមទារ និងទទួលបានសិទ�ិស្រមាប់ការទទួលយក្របាក់ៃថ�សងជម�ឺចិត� 

េ�េពលនិេយាជកប�្ឈប់គាត់េដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល ឬការប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវ 

េយាងតាមចំណុចែដលមានែចងេ�ក��ងការគំាពារការងារៃនច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ (េមីលជ�ពូកទី ១០) ។

*ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិតទាក់ទងនឹងការគណនា្របាក់ឧបត�ម�េ�េពលមានជម�ឺ និងៃថ�សងជម�ឺចិត� សូមរកេមីលេស�វេ� 

“ការែណនំាដ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ”។ ច�ប់ចម�ងៃនេស�វេ�ែណនំាេនះ អាចរកបានេ�សាខាការ�យាល័យែផ�កទនំាក់ទនំងការងារ 

ឬទាញយកឯកសារេនះតាមេគហទពំ័ររបសន់ាយកដា� នការងារ។



៦  ការគំាពារេ�េពលស្រមាកមាតុភាព

ស្រមាប់�និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ

 ស៦.១ េតីមានលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពេដាយមាន្របាក់ឈ��ល?

 ច អ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពេដាយមាន្របាក់ឈ��ល ចំនួន១០សបា� ហ ៍

ក��ងករណីែដល  - 

នាងបានបេ្រមីការងារយ៉ាងតិច៤០សបា� ហ ៍មុនេពលកាលបរ�េច�ទៃនៃថ�ច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាព 

បានផ�លក់ារជូនដ�ណឹងអំពីការមានៃផ�េពាះ 

េហីយមានបំណងចង�សុនំិេយាជករបសន់ាងឈប់ស្រមាកមាតុភាពេ្រកាយពីការមានៃផ�េពាះ្រតូវបានប�� ក់។ 

ឧទាហរណដ៍ូចជាការបងា� ញសបំុ្រតេពទ្យប�� ក់ពីការមានៃផ�េពាះរបសន់ាងេ�កាន់និេយាជក និង 

នាងបានយកេវជ�ប�� ែដលបានប�� ក់កាលបរ�េច�ទែដលេ្រគាងទុកស្រមាប់ការឆ�ងទេន� េបីនិេយាជកត្រមូវ�្យេធ�ី។

 ស៦.២ េតីអ្រតាៃនច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពែដលមាន្របាក់ឈ��ល មានចំនួនប៉ុនា� ន? 

េតីេ�េពលណាែដលនិេយាជកគួរែតផ�លវ់ាេ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ?

ច អ្រតា្របចំាៃថ�ៃនការគិតច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពែដលមាន្របាក់ឈ��ល 

គឺេស�ីនឹង៨០ភាគរយៃន្របាក់ឈ��ល្របចំាៃថ�គិតជាមធ្យម* របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ។  ការផ�លេ់នះ 

គឺមិន្រតូវយូរជាងការផ�ល្់របាក់ឈ��លធម�តាេឡីយ។

 ស៦.៣ េតីនិេយាជកអាចប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះែដលមានៃផ�េពាះបានែដរឬេទ?

ច    មិនបានេទ។ និេយាជកមិនអាចប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះែដលមានៃផ�េពាះ 

េដាយគិតចាប់ពីៃថ�ែដលនាងបានប�� ក់ថាមានៃផ�េពាះេដាយអមជាមួយនឹងេវជ�ប��  

រហូតដលៃ់ថ�ែដលនាង្រតូវ្រតឡប់មកេធ�ីការវ�ញ តាមកាលកំណត់ៃនច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាព 

េលីកែលងែតនិេយាជកប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ េដាយសារែតនាងបាន្រប្រពឹត�ខុសេរ�ងណាមួយេដាយធ�ន់ធ�រ។  



និេយាជកែដល្រប្រពឹត�ផ��យពីការែចងខាងេលីេនះ នឹង្របឈមមុខនឹងការកាត់េទាស និងការផ�នា� េទាសេដាយពិន័យជា្របាក់ 

១០០,០០០ដុលា� រហុងកុង។  និេយាជកក៏្រតូវែតផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះនូវ៖

្របាក់ជ�នួស�្យការជូនដ�ណឹង

្របាក់សរ�បបែន�មស្រមាប់ៃថ�សងជម�ឺចិត�* ែដលគិតតាម្របាក់ឈ��លស្រមាប់ចំនួនមួយែខ និង 

្របាក់ស្រមាប់ច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពេដាយមាន្របាក់ឈ��លចំនួន១០សបា� ហ ៍

ស្រមាប់ែតេ�េពលែដលនិេយាជកេធ�ីការប�្ឈប់នាង។

អ�កជ�នួយការងារផ�ះក៏អាចទាមទារ និងទទួលបានសិទ�ិស្រមាប់ការទទួលយក្របាក់ៃថ�សងជម�ឺចិត� 

េ�េពលនិេយាជកប�្ឈប់គាត់េដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល ឬការប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវ 

េយាងតាមចំណុចែដលមានែចងេ�ក��ងការគំាពារការងារៃនច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ (េមីលជ�ពូកទី ១០) ។

*ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិតទាក់ទងនឹងការគណនា្របាក់ស្រមាប់ច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពេដាយមាន្របាក់ឈ��ល និងៃថ�សងជម�ឺចិត� 

សូមរកេមីលេស�វេ� “ការែណនំាដ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ”។ ច�ប់ចម�ងៃនេស�វេ�ែណនំាេនះ 

អាចរកបានេ�សាខាការ�យាល័យែផ�កទនំាក់ទនំងការងារ ឬទាញយកឯកសារេនះតាមេគហទពំ័ររបសន់ាយកដា� នការងារ។



អ�កជួយេធ�ីការផ�ះជាបុរសអាចមានសិទ�ិទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាកបិតុភាព េដាយមាន្របាក់ឈ��លចំនួ្របំាៃថ� 
េ�េពល្របពន� / ៃដគូររបសគ់ាត់ឆ�ងទេន� ្របសិនេបីគាត់ -

បានបេ្រមីការងារតិចបំផុត ៤០ សបា� ហ ៍មុនៃថ�ែដលសុចំ�ប់ឈប់ស្រមាកបិតុភាព

និេយាជកអាចផ�លច់�ប់ឈប់ស្រមាកបិតុភាពចំនួ្របំាៃថ� េដា្របំាៃថ�ជាប់គា� ែតម�ង ឬេដាយរ�លងៃថ�ពីគា� ។
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៨  ការប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់

ស្រមាប់និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ

 ស៨.១ េតីនិេយាជក ឬអ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់បានែដរឬេទ?

ច បាន ភាគីមា� ងអាចប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់បាន 

េដាយជូនដ�ណឹងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរក��ងរយៈេពលយ៉ាងតិចមួយែខមុន 

ឬផ�លជ់ា្របាក់ឈ��លជ�នួសស្រមាប់រយៈេពលមួយែខេ�ឲ្យភាគីមា� ងេទ�ត។  

គំរ�លិខិតប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់េដាយអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស (FDH) 

ឬេដាយនិេយាជក មានេ�ឧបសម�័ន�ទី IVក និងឧបសម�័ន�ទី IVខ។   

 ស៨.២ េតី�គួរដូចេម�ចេ�េពលកិច�សន�ការងារ្រតូវបានប��ប់មុនេពលកំណត់ ឬតាមកាលកំណត់?

ច           ស្រមាប់និេយាជក

អ�កគួរែតផ�ល្់របាក់ឈ��លប�ង�ប់ែដលមិនទាន់បានផ�ល�់្យ 

និង្របាក់សរ�បេផ្សងេទ�តដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក 

តាមរយៈធនាគារ្របសិនជាការេស�ីសុរំបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 

និងរក�ទុកនូវវ�ក័យប្រតរាលក់ារផ�លជ់ូនទំាងអស។់

អ�ក្រតូវជូនដ�ណឹងអំពីការប��ប់កិច�សន�េនះជាលាយលក�ណអ៍ក្ស 

ដលក់ារ�យាល័យែផ�កអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទសៃននាយកដា� នអ

េនា� ្របេវសន៍ 

ក��ងកំឡ�ងេពល្របំាពីរៃថ�ៃនកាលបរ�េច�ទែដលប��ប់កិច�សន�។ 

វាមិនចំាបាច់ក��ងការជូនដ�ណឹងដលន់ាយកដា� នការងារេឡីយ។

                                                                       ស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ

អ�កគួរពិនិត្យេមីលគណនី ឬ្របាក់ែដល្រតូវទទួលបាន 

ជាមួយនិេយាជករបសអ់�កជាមុនសិន 

និង្រតូវ្របាកដថាអ�កបានទទួល្របាក់សរ�បទំាងអស ់

មុនេពលែដលអ�កចុះហត�េលខាេលីវ�ក័យប្រតណាមួយែដលផ�លេ់ដាយនិេយា

ជក។

អ�ក្រតូវជូនដ�ណឹងអំពីការប��ប់កិច�សន�េនះជាលាយលក�ណអ៍ក្ស 

ដលក់ារ�យាល័យែផ�កអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទសៃននាយកដា� នអេនា�

្របេវសន៍ ក��ងកំឡ�ងេពល្របំាពីរៃថ�ៃនកាលបរ�េច�ទែដលប��ប់កិច�សន�។ 

វាមិនចំាបាច់ក��ងការជូនដ�ណឹងដលន់ាយកដា� នការងារេឡីយ។
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 ស៨.៣ េតីនិេយាជក ឬអ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់េដាយមិនមានការជូនដ�ណឹងមុន 

ឬមិនបានផ�ល្់របាក់ជ�នួសឲ្យការជូនដ�ណឹងបានែដរឬេទ?

ច ការប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់េដាយមិនមានការជូនដ�ណឹងមុន ឬមិនបានផ�ល្់របាក់ជ�នួសឲ្យការជូនដ�ណឹង 

អាចេធ�ីបានែតេ�េពលែដលមានករណីពិេសសមួយចំនួនេកីតេឡីងែតប៉ុេណា� ះ។   

ស្រមាប់និេយាជក

អ�កអាចប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក 

េដាយមិនចំាបាច់ជូនដ�ណឹង 

ឬុមិនផ�ល្់របាក់ជ�នួសឲ្យការជូនដ�ណឹងបាន 

ក��ងករណីអ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កបាន្រប្រពឹត�ទេង��ពាក់ព័ន�នឹងការ

ងាររបសគ់ាត់ ដូចខាងេ្រកាម៖

មានេចតនាមិនេគារពច�ប់ 

និងបទប�� ែដលសមេហតុផលពីនិេយាជក

្រប្រពឹត�េរ�ងខុសឆ�ងណាមួយេដាយខ��នគាត់ / ខ��ននាងផា� ល់

បាន្រប្រពឹត�ខុសេដាយែក�ងបន�ំ ឬមានភាពមិនេសា� ះ្រតង� ឬ 

មានទមា� ប់េធ�ីការ ឬបំេពញភារកិច�របសគ់ាត់ / 

នាងេដាយេធ�ស្របែហស។

ស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ

អ�កអាចប��ប់កិច�សន�ការងាររបសអ់�កបានេដាយមិនចំាបាច់ជូន

ដ�ណឹង ឬមិនសង្របាក់ជ�នួសដលក់ារជូនដ�ណឹងបាន 

ក��ងករណីែដល៖

អ�កទទួលរងការបំពានផ��វកាយេដាយការេ្របីអំេពីហិង� 

ឬេដាយសារេរាគជម�ឺ

អ�កបាន្របឈមនឹងការមិន�្យតៃម� 

ឬការ្របមាថពីនិេយាជករបសអ់�ក ឬ

អ�កបានចូលបេ្រមីការងារមិនដល ់៥ ឆា�ំ  

េហីយអ�ក្រតូវបានប�� ក់េដាយ្រគូេពទ្យែដលបានចុះប��ី 

ឬ្រគូចិនែសែដលប�� ក់ថាអ�កមិនមានកាយសម្បទាស័ក�ិសមស

្រមាប់ការងារបច��ប្បន�។

 ស៨.៤ េតី�គួរវ�ភាគថ��ងែថ�ងអ�ីខ�ះ មុនសេ្រមចចិត�ប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់ 

េដាយពុំមានការជូនដ�ណឹងមុន?

       ការប��ប់កិច�សន�េដាយពុំមានការជូនដ�ណឹង ជាធម�តា េកីតេឡីងពីការែខ�ងគំនិតគា� រវាងនិេយាជក    

និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ។ ក��ងកំឡ�ងេពលៃនការេឈា� ះ្របែកកគា� ដ�េ�� គគុកេនះ 

វាអាចនឹងបង�ឲ្យវ�វាទេនះកាន់ែតខា�ំ ងេឡីង េហីយភាគីនីមួយៗនឹងេជ�ជាក់ថា វាសមេហតុផលែដលេធ�ី�្យគាត់ 

/ នាងឈានដលក់ារប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់ ឬសេ្រមចថាកិច�សន�េនាះបានប��ប់។ ទេង�� 

ឬការសេ្រមចចិត�ែបបេនះជាេរ�យៗគឺចាត់ទុកជាការគិតែដលខ�ះវ�ចារញាណ ឬការ្រតិះរ�ពិចារណា។  

េដាយសារែត ជាធម�តា ពុំមានសាក្សីឯករាជ្យណាមួយែដល្របឡ�កេ�ក��ងមជ្ឈដា� នៃនវ�វាទកិច�ការផ�ះេនាះេទ 

ដូចេនះវាអាចនឹងមានការលបំាកក��ងការែស�ងរកមូលេហតុ ែដលនំាឲ្យមានវ�វាទ       

និងពិបាកក��ងការសេ្រមចថាេតីសកម�ភាពែដលបានេកីតេឡីងេនាះមានេហតុផល្រតឹម្រតូវ្រគប់្រគាន់េហីយឬេ�។   
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ស្រមាប់�និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ

 ស៦.១ េតីមានលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពេដាយមាន្របាក់ឈ��ល?

 ច អ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពេដាយមាន្របាក់ឈ��ល ចំនួន១០សបា� ហ ៍

ក��ងករណីែដល  - 

នាងបានបេ្រមីការងារយ៉ាងតិច៤០សបា� ហ ៍មុនេពលកាលបរ�េច�ទៃនៃថ�ច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាព 

បានផ�លក់ារជូនដ�ណឹងអំពីការមានៃផ�េពាះ 

េហីយមានបំណងចង�សុនំិេយាជករបសន់ាងឈប់ស្រមាកមាតុភាពេ្រកាយពីការមានៃផ�េពាះ្រតូវបានប�� ក់។ 

ឧទាហរណដ៍ូចជាការបងា� ញសបំុ្រតេពទ្យប�� ក់ពីការមានៃផ�េពាះរបសន់ាងេ�កាន់និេយាជក និង 

នាងបានយកេវជ�ប�� ែដលបានប�� ក់កាលបរ�េច�ទែដលេ្រគាងទុកស្រមាប់ការឆ�ងទេន� េបីនិេយាជកត្រមូវ�្យេធ�ី។

 ស៦.២ េតីអ្រតាៃនច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពែដលមាន្របាក់ឈ��ល មានចំនួនប៉ុនា� ន? 

េតីេ�េពលណាែដលនិេយាជកគួរែតផ�លវ់ាេ��្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះ?

ច អ្រតា្របចំាៃថ�ៃនការគិតច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាពែដលមាន្របាក់ឈ��ល 

គឺេស�ីនឹង៨០ភាគរយៃន្របាក់ឈ��ល្របចំាៃថ�គិតជាមធ្យម* របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ។  ការផ�លេ់នះ 

គឺមិន្រតូវយូរជាងការផ�ល្់របាក់ឈ��លធម�តាេឡីយ។

 ស៦.៣ េតីនិេយាជកអាចប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះែដលមានៃផ�េពាះបានែដរឬេទ?

ច    មិនបានេទ។ និេយាជកមិនអាចប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះែដលមានៃផ�េពាះ 

េដាយគិតចាប់ពីៃថ�ែដលនាងបានប�� ក់ថាមានៃផ�េពាះេដាយអមជាមួយនឹងេវជ�ប��  

រហូតដលៃ់ថ�ែដលនាង្រតូវ្រតឡប់មកេធ�ីការវ�ញ តាមកាលកំណត់ៃនច�ប់ឈប់ស្រមាកមាតុភាព 

េលីកែលងែតនិេយាជកប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ េដាយសារែតនាងបាន្រប្រពឹត�ខុសេរ�ងណាមួយេដាយធ�ន់ធ�រ។  

វ�ធីែដលល�បំផុតក��ងការេដាះ្រសាយវ�វាទការងារ 

គឺត្រមូវឲ្យភាគីទំាងពីរនិយាយពីេហតុការណ្៍រគប់យ៉ាងែដលបានេកីតេឡីងេចញមក។  អ�កគួរែតមានចិត�សេនា� ស 

និងអត់ធ�ត់ចំេពាះគា� េ�វ�ញេ�មក េដ�ម្បីដ�ង ឬែបងែចកភាពខុសគា� រវាងអ�កទំាងពីរ។  

វ�វាទភាគេ្រចីនអាចេដាះ្រសាយបាន េដាយពុំចំាបាច់ដលថ់ា� ក់ចាត់វ�ធានការណក៍្រមិតធ�ន់។

អ�កអាចសេ្រមចចិត�ក��ងការប��ប់កិច�សន�េដាយពុំមានការជូនដ�ណឹងមុន 

លុះ្រតាែតវាស�ិតេ�ក��ងករណីពិេសសែតប៉ុេណា� ះ។  ្របសិនេបីអ�កពិតជា្រតូវេធ�ីវាដូេចា� ះែមន 

អ�កគួរែត្របាកដថាអ�កមានភ័ស��តាង្រគប់្រគាន់ក��ងការប�� ក់ ឬអះអាងេ�េលីសណំុេំរ�ងរបសអ់�ក។  

េបីពុំដូេចា� ះេទ អ�កអាច្របឈមមុខនឹងការប�ឹងទាមទារពីភាគីមា� ងេទ�តវ�ញ។

 ស៨.៥ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច្របសិនេបីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ�បានចាកេចញេដាយពុំមានការជូនដ�ណឹង 

ឬសង្របាក់ជ�នួសឲ្យការមិនជូនដ�ណឹងដល�់?

 ឬ 

េតី�គួរេធ�ីអ�ីខ�ះ្របសិនេបីនិេយាជករបស�់ប�្ឈប់�េដាយពុំមានការជូនដ�ណឹង 

ឬផ�ល្់របាក់ជ�នួសឲ្យការមិនជូនដ�ណឹងដល�់?

អ�កគួរជូនដ�ណឹងដលក់ារ�យាល័យែផ�កអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស ៃននាយកដា� នអេនា� ្របេវសន៍ 

្របសិនេបីអ�កគិតថាការប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់េនាះេធ�ីេឡីងេដាយឯកេតាភាគីពីភាគីមា� ងេទ�ត។  

ចំេពាះនិេយាជក ្របសិនេបីអ�កមិនបានដ�ងពីទីតំាងកែន�ងសា� ក់េ�របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះអ�កេនាះេទ 

អ�កក៏អាចរាយការណព៍ីករណីបាត់ខ��នរបសគ់ាត់ / នាងេ�កាន់ប៉ូលីសផងែដរ។

្របសិនេបីអ�កគិតថា ភាគីមា� ងេទ�តពុំមានសិទ�ិក��ងការប��ប់កិច�សន�េដាយពុំមានការជូនដ�ណឹងេទេនាះ 

េហីយអ�កមានបំណងទាមទារ្របាក់ជ�នួសេដាយការមិនជូនដ�ណឹងេនាះ 

អ�កគួរែតេ�កាន់សាខាការ�យាល័យែផ�កទនំាក់ទនំងការងារៃននាយកដា� នការងារផា� លេ់ដាយមិន្រតូវបង�ង�េពលវ

េលាេនាះេឡីយ។  ការ�យាល័យែផ�កេនះនឹងជួយអ�កេដាះ្រសាយក��ងការទាមទារេនាះ 

តាមរយៈការស្រមបស្រមួលផ្សះផ�រ (េមីលជ�ពូកទី ១២)។

ប៉ុែន�អ�កក៏អាច្រចានេចាលលក�ខណ� ែដលត្រមូវ�្យមានការជូនដ�ណឹងេដាយសម្រសបពីភាគីមា� ងេទ�តែដរ។

ច
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ស្រមាប់និេយាជក

 ស៨.៦    េតីមានអ�ីខ�ះែដល�្រតូវផ�លអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ� េ�េពលប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់ 

ឬតាមកាលកំណត់?

   ការផ�លជ់ូនស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះអ�ក េ�េពលប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់  

ឬតាមកាលកំណត់ គឺអា្រស័យេលីកតា� មួយចំនួន ដូចជារយៈេពលៃនការបេ្រមីការងាររបសគ់ាត់ / នាង 

និងមូលេហតុៃនការប��ប់កិច�សន�។  ប៉ុែន�ជាធម�តា ការផ�លជ់ូនេ�េពលប��ប់កិច�សន�េនាះ រ�មមាន៖

ផ�ល្់របាក់ឈ��លប�ង�ប់ែដលមិនទាន់បានផ�ល�់្យ

ផ�លជ់ាការបង�សណំងជ�នួស�្យការមិនបានជូនដ�ណឹង ក��ងករណីមិនបានជូនដ�ណឹង

ផ�ល្់របាក់ែដលគិតពីការសលច់�ប់្របចំាឆា�ំ  ែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមិនបានសុ ំ

និងគិតតាមសមាមា្រតៃនច�ប់សរ�បស្រមាប់ច�ប់ែដលេ�សលក់��ងេពលប�្ឈប់េនាះ (េមីលជ�ពូកទី ៤)

ផ�ល្់របាក់ស្រមាប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះជ�នួសដលក់ារមិនបានបន�កិច�សន� 

ឬ្របាក់ែដលទទួលេ្រកាយឈប់េធ�ីការ និង (េមីលជ�ពូកទី ៩)

ផ�ល្់របាក់េលីការចំណាយដៃទេទ�តដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះេដាយេយាងតាមកិច�សន�ការងារ 

ដូចជាការ្រតឡប់មកមាតុភូមិវ�ញេដាយឥតគិតៃថ� ការហូបចុក និងៃថ�េធ�ីដ�េណីរជាេដ�ម (េមីលជ�ពូកទី 

១១)។ 

អ�កគួរែតរក�ទុកវ�ក័យប្រតេលីការចំណាយទំាងេនាះ។  

គំរ�ៃនវ�ក័យប្រតស្រមាប់ការចំណាយេ�េពលប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់ / តាមកាលកំណត់ 

មានេ�ឧបសម�័ន�ទី V។

ច
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៩  ្របាក់សណំងស្រមាប់ការប�្ឈប់ពីការងារ  និង្របាក់ស្រមាប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះេធ�ីការយូរឆា�ំ

ស្រមាប់និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

 ស៩.១ េតីមូលេហតុ ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលនិេយាជកគួរែតផ�ល្់របាក់សណំងស្រមាប់ការប�្ឈប់ពីការងារ 

ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ?

ច និេយាជកគួរែតផ�ល្់របាក់សណំងស្រមាប់ការប�្ឈប់ពីការងារ ដលអ់�កជ�នួយការងារផ�ះក��ងករណីគាត់ / នាង៖

្រតូវបាននិេយាជកប�្ឈប់ ឬមិនបានបន�*កិច�សន�ែដលមានថ�រេវលាកំណត់ 

េដាយសារែតមូលេហតុមិន្រតូវការគាត់ / នាង�្យេធ�ីការបន�េទ�ត និង

បានេធ�ីការជាមួយនិេយាជកែតមា� ក់េលីសពី២៤ែខ មុនេពលែដល្រតូវបានប�្ឈប់។

 ស៩.២   េតីមូលេហត ុឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលនិេយាជកគួរែតផ�ល្់របាក់ស្រមាប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះេធ�ីការយូរឆា�ំ ?

 ច និេយាជកគួរែតផ�ល្់របាក់ ស្រមាប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះេធ�ីការយូរឆា�ំ  ក��ងករណីគាត់ / 

នាងបានបេ្រមីការងារជាបន�បនា� ប់ក��ងរយៈេពលយ៉ាងតិច្របំាឆា�ំ  និង៖

្រតូវបានបេណ� ញេចញ ឬកិច�សន�រយៈេពលេថរមិនបានបន�េទ * 

េដាយេហតុផលេ្រ�ពីការបេណ� ញេចញេដាយសារែតកំហុសធ�ន់ធ�ររបសគ់ាត់ ឬចំនួនេលីសត្រមូវការ

មានការប�� ក់ពី្រគូេពទ្យែដលមានអាជា� ប័ណ� ្រតឹម្រតូវ ឬ្រគូេពទ្យជនជាតិចិនែដលមានអាជា� ប័ណ� 

េ�េលីសុខភាពរាងកាយរបសគ់ាត់/នាងែដលមិនស័ក�ិសមជាមួយនឹងការងារែដលកំពុងេធ�ី 

េហីយគាត់/នាងបានសុឈំប់ពីការងារ

មានអាយុចាប់ពី៦៥ឆា�ំ េឡីងេ� េហីយគាត់ / នាងបានសុឈំប់ពីការងារ ឬ 

បានទទួលមរណភាពេ�កំឡ�ងេពលបេ្រមីការងារ។

 ស៩.៣ េតីអ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបាន្របាក់ែដលផ�ល�់្យេ្រកាយឈប់េធ�ីការ  

និង្របាក់ស្រមាប់ប�្ឈប់គាត់ េដាយជ�នួសការមិនបានបន�កិច�សន� ក��ងេពលែតមួយបានែដរឬេទ?

  ច មិនបានេទ។ អ�កជ�នួយការងារផ�ះមិនអាចទទួលយក្របាក់ែដលផ�ល�់្យេ្រកាយឈប់េធ�ីការ  

និង្របាក់ស្រមាប់ប�្ឈប់គាត់ េដាយជ�នួសការមិនបានបន�កិច�សន� ក��ងេពលែតមួយបានេនាះេទ។ 

អ�កជ�នួយការងារផ�ះមានសិទ�ិទទួលបានែត្របាក់ែដលផ�ល�់្យេ្រកាយឈប់េធ�ីការ 

ប៉ុែន�ពុំមានសិទ�ិទទួលបាន្របាក់ស្រមាប់ប�្ឈប់គាត់ េដាយជ�នួសការមិនបានបន�កិច�សន�េនាះេឡីយ 

េ�េពលគាត់្រតូវបាននិេយាជកប�្ឈប់េដាយសារែលង្រតូវការ�្យេធ�ីការបន�។
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 ស៩.៤    េតី្របាក់ែដលផ�ល�់្យេ្រកាយឈប់េធ�ីការ  និង្របាក់ស្រមាប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

េដាយជ�នួសការមិនបានបន�កិច�សន� ្រតូវបានគណនាយ៉ាងដូចេម�ច?

ច រ�បមន�ខាងេ្រកាម គឺស្រមាប់គណនាទំាង្របាក់ែដលផ�ល�់្យេ្រកាយឈប់េធ�ីការ  

និង្របាក់ស្រមាប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ េដាយជ�នួសការមិនបានបន�កិច�សន�៖

 [(្របាក់ឈ��ល្របចំាែខ x ២/៣) x ចំនួនឆា�ំ ែដលបានេធ�ីការ សមា� ល]់

 សមា� ល ់រយៈេពលៃនការេធ�ីការងារែដលមិនទាន់បានប��ប់ក��ងមួយឆា�ំ ែដលបានគណនាតាមសមាមា្រត។

 (ស្រមាប់លម�ិតទាក់ទងនឹងការគណនា សូមរកេមីលេស�វេ� “ការែណនំាដ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ”។)

*្របសិនេបីនិេយាជកបានេស�ីនូវការបន�សុពលភាពៃនកិច�សន�ការងារជាលាយលក�ណអ៍ក្សរ ឬយកអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

ដែដលឲ្យចូលបេ្រមីការងារសារជាថ��េ�តាមកិច�សន�ថ�� ក��ងរយៈេពលយ៉ាងតិច្របំាពីរៃថ�មុនៃថ�ែដលប�្ឈប់មុនេពលកំណត់ 

/ តាមកាលកំណត់ៃនកិច�សន�ែដលមានថ�រេវលាជាក់លាក់ចំេពាះ្របាក់ែដលផ�ល�់្យេ្រកាយឈប់េធ�ីការ 

និងក��ងរយៈេពលយ៉ាងតិច្របំាពីរៃថ�មុនេពលកាលកំណត់ៃនការចប់កិច�សន�ែដលមានថ�រេវលាជាក់លាក់ចំេពាះ្របាក់ស្រមាប់ប

�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ េដាយជ�នួសការមិនបានបន�កិច�សន� 

ប៉ុែន�អ�កជ�នួយការងារផ�ះបានបដ�េសដមិនបន�េធ�ីការជាមួយេទ�តេដាយពុំមានេហតុផលសម្រសប េនាះគាត់ / 

នាងពុំមានសិទ�ិ្រគប់្រគាន់ក��ងការទទួលលក�ខណ� ទំាងេនះេឡីយ។
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១០  ការគំាពារការងារ

ស្រមាប់និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

 ស១០.១   េតីមានមូលេហតុ ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចេធ�ីការទាមទារ 

ឬទទួលបានសិទ�ិស្រមាប់ការទទួលយក្របាក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេយាជករបស ់គាត់/នាង ស្រមាប់ការប�្ឈប់គាត់ 

/ នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល?

ច   ែផ�កការគំាពារការងារៃនច�ប់បទប្បប��ត�ិការងារ 

មានេគាលបំណងក��ងការែណនំានិេយាជកមិន�្យប�្ឈប់និេយាជ�តរបសខ់��ន 

េដ�ម្បីេគចេវសពីទនំួលខុស្រតូវនានារបសន់ិេយាជកេ�តាមច�ប់េនាះេឡីយ។

អ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចេធ�ីការទាមទារ 

ឬទទួលបានសិទ�ិស្រមាប់ការទទួលយក្របាក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេយាជករបសគ់ាត់ / នាងស្រមាប់ការប�្ឈប់គាត់ 

/ នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល លុះ្រតាែត៖

គាត់ / នាងបានេធ�ីការជាមួយនិេយាជកែតមា� ក់ េដាយមិនតិចជាង២៤ែខ មុនេពល្រតូវបានប�្ឈប់ និង

គាត់/នាង្រតូវបានប�្ឈប់ពីការងារេដាយមូលេហតុណាមួយេ្រ�ពីមូលេហតុែដលបានដូចបានប�� ក់េ�ក��ង

ច�ប់េនះ។

 ស១០.២ េតីមានមូលេហតុអ�ីខ�ះែដលមានការប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ?

ច េយាងតាមច�ប់ការងារ មានមូលេហតុចំនួន្របំាសខំាន់ៗែដលមានបង��្យការប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ ដូចជា៖

អាកប្បកិរ�យា ការ្រប្រពឹត� ឬទេង��របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ

ក្រមិតៃនសមត�ភាព ឬគុណសម្បត�ិរបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះក��ងការបំេពញការងាររបសគ់ាត់

ការប�្ឈប់ការងារេដាយសារនិេយាជកែលង្រតូវការគាត់�្យេធ�ីបន� ឬលក�ខណ� ែផ�ក្របតិបត�ិចំាបាច់ 

និង្រសម្រសបណាេផ្សងេទ�តរបសន់ិេយាជក

លក�ខណ� ត្រមូវេ�តាមច�ប់ ឬ

មូលេហតុសខំាន់ៗេផ្សងេទ�ត។
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 ស១០.៣ េតីមានមូលេហតុ ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចេធ�ីការទាមទារ 

ឬទទួលបានសិទ�ិស្រមាប់ការទទួលយក្របាក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេយាជករបសគ់ាត់ / នាងស្រមាប់ការប�្ឈប់គាត់ 

/ នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល និងការប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវេ�តាមច�ប់?

ច អ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចេធ�ីការទាមទារ ឬទទួលបានសិទ�ិស្រមាប់ការទទួលយក្របាក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេយាជករបសគ់ាត់ / 

នាងស្រមាប់ការប�្ឈប់គាត់ / នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល និងការប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវេ�តាមច�ប់បាន 

លុះ្រតាែត៖

គាត់/នាង្រតូវបានប�្ឈប់ពីការងារេដាយមូលេហតុណាមួយេ្រ�ពីមូលេហតុែដលបានដូចបានប�� ក់េ�ក��ងច�ប់ 

និង

ការប�្ឈប់គាត់ែដលផ��យខុសពីច�ប់ (េមីលខាងេ្រកាម)។

 ស១០.៤ េតីមានមូលេហតុ 

ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលចាត់ជាការប�្ឈប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះផ��យខុសពីច�ប់?

ច ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាការប�្ឈប់ការងារផ��យខុសពីច�ប់៖

ការបេណ� ញអ�កជ�នួយការងារផ�ះជា្រស�ីែដល្រតូវបានប�� ក់ថាមានៃផ�េពាះនិងបានផ�លក់ារជូនដ�ណឹងអំពីការមា

នៃផ�េពាះ

ការប�្ឈប់េដាយសារអ�កជ�នួយការងារផ�ះបានឈប់េដាយមានការសុចំ�ប់ឈឺេដាយមាន្របាក់ឈ��ល

ការប�្ឈប់េដាយសារអ�កជ�នួយការងារផ�ះបានផ�លភ់ស��តាង ឬព័ត៌មាន 

ឬសួរអំពីការចូលជាធរមានៃនច�ប់បទប្បប��ត�ិការងារ េ�េពលមានេរ�ងអ�ីេកីតេឡីងេ�េលីគាត់ 

ឬទទួលរងរបួសែដល្រតូវបានចាត់ជាេ្រគាះថា� ក់ការងារ

ការប�្ឈប់េដាយសារអ�កជ�នួយការងារផ�ះបានចូលរ�មសកម�ភាព ឬចូលជាសមាជ�កសហជ�ពណាមួយ

ការប�្ឈប់េដាយសារអ�កជ�នួយការងារផ�ះទទួលរងរបួស 

មុនេពលនិេយាជកចុះកិច�្រពមេ្រព�ងស្រមាប់សងជម�ឺចិត�អ�កជួយេធ�ីការ 

ឬមុនេពលផ�លន់ូវលិខិតប�� ក់ការវាយតៃម�េលីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ។

 ស១០.៥ េតីៃថ�សងជម�ឺចិត�ស្រមាប់ការគំាពារការងារមានអ�ីខ�ះ?

ច ៃថ�សងជម�ឺចិត�ស្រមាប់ការគំាពារការងារែដល្រតូវកំណត់េដាយសាលាជ្រមះក�ីការងារ 

រ�មមានដ�កាស�ីពីការចូលបេ្រមីការងារបន�េទ�ត ការដាក់ឲ្យចូលបេ្រមីការងារសារជាថ�� ៃថ� 

ស្រមាប់ការប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់ ឬសងជម�ឺចិត�។

(អ�កអាចរកេមីលេស�វេ� “ការែណនំាដ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ”ែដលអាចរកបានេ�ការ�យាល័យែផ�កទនំាក់ទ ំ

នងការងារស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិតបែន�មេទ�តស�ីពីលក�ខណ� នានាែដលនិេយាជ�តទទួលបានក��ងការគំាពារពួកេគ 

េដាយេយាងតាមែផ�កការគំាពារការងារៃនច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ 

និង្របេភទនានាៃនៃថ�សងជម�ឺចិត�ែដលនិេយាជ�តអាចេធ�ីការទាមទារ ឬទទួលបាន និងនិតិវ�ធីក��ងការទាមទារៃថ�សងជម�ឺចិត�)។
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១១  ការ្រតឡប់មកមាតុភូមិវ�ញេដាយឥតគិតៃថ� ្របាក់ឧបត�ម� ស្រមាប់ការហូបចុក និងការេធ�ីដ�េណីរ

ស្រមាប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ

 

េតីនិេយាជករបស�់ទទួលខុស្រតូវចំេពាះការបង�ៃថ�សបំុ្រតេធ�ីដ�េណីរ្រតឡប់េ�កែន�ងេដ�មកំេណីតរបស�់េ�េពលផុត

កំណត់ ឬប��ប់កិច�សន�ឬេទ?

ច ពិត្របាកដណាស ់េយាងេ�តាមកិច�សន�ការងារធម�តា 

និេយាជករបសអ់�កនឹងផ�លជ់ូនអ�កនូវសបំុ្រតេធ�ីដ�េណីរេ�មកេដាយឥតគិតៃថ�េ�កាន់កែន�ងេដ�មកំេណីតរបស ់

អ�កេ�េពលផុតកំណត់ឬប��ប់កិច�សន�។ 

ជាធម�តានិេយាជកផ�លជ់ូនអ�កនូវសបំុ្រតយន�េហាះស្រមាប់េធ�ីដ�េណីរវ�ល្រតឡប់េ�កែន�ងេដ�មកំេណីតរបសអ់�ក 

និងអាហារ្របចំាៃថ� និង្របាក់ឧបត�ម�េធ�ីដ�េណីរចំនួន ១០០ 

ដុលា� រហុងកុងក��ងមួយៃថ�េ�េពលអ�ក្រតឡប់េ�កែន�ងេដ�មកំេណីតរបសអ់�កវ�ញ។

ស្រមាប់និេយាជក

 ស១១.២    េតី�គួរែតបង�្របាក់ស្រមាប់ៃថ�សបំុ្រតេធ�ីដ�េណីរេ�មករបសអ់�កជ�នួយកិច�ការផ�ះរបស�់េ�េពលផុតកំណត់ 

ឬប��ប់កិច�សន�ែដរឬេទ? េតី�គួរែតយកចិត�ទុកដាក់េលីចំណុចអ�ីខ�ះេផ្សងេទ�ត?

ច គួរែត។ េ�េ្រកាមកិច�សន�ការងារធម�តា 

អ�កគួរែតផ�លជ់ូនអ�កជ�នួយការងារផ�ះរបសអ់�កនូវសបំុ្រតេធ�ីដ�េណីរេ�មកេដាយឥតគិតៃថ�េ�កាន់កែន�ងេដ�មកំេណី

តរបសគ់ាត់េ�េពលផុតកំណត់ ឬប��ប់កិច�សន�។ អ�កគួរែតផ�លស់បំុ្រតយន�េហាះ 

(រ�មទំាងៃថ�េសវាស្រមាប់ឥវា� ន់េផ��ក��ងយន�េហាះ) ជូនអ�កជ�នួយការងារផ�ះរបសអ់�ក 

ពុំែមនផ�លស់ាច់្របាក់ែដលមានតៃម�េស�ីនឹងតៃម�សបំុ្រតយន�េហាះ 

េដ�ម្បីកាត់បន�យឱកាសែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះេចញដ�េណីរេ�កាន់កែន�ងជ�តខាងេផ្សងេទ�តែដលមិនែមនជាកែន�

ងេដ�មកំេណីតរបសគ់ាត់បនា� ប់ពីទទួលបាន្របាក់។
 

េ្រ�ពីេនះេដ�ម្បីេធ�ីេអាយ្របាកដថាភាគីទំាងសងខាងមានេពលេវលា្រគប់្រគាន់េដ�ម្បីេរ�បចំការងារែដលពាក់ព័ន�នឹង

ការបំេពញកិច�សន�ឬការប��ប់កិច�សន�ពួកេយីងសូមផ�លេ់យាបលេ់អាយេលាកអ�កពិភាក�ពីការេរ�បចំេចញដ�

េណីរជាមួយនឹងអ�កេធ�ីការងារតាមផ�ះរបសអ់�ក (ដូចជាៃថ�េចញដ�េណីរឬេគាលេ�េធ�ីដ�េណីរជាេដ�ម) 

មុនេពលេធ�ីការទិញសបំុ្រតយន�េហាះ។

 ស១១.៣ េតី�្រតូវចំណាយ្របាក់ប៉ុនា� នស្រមាប់អាហារ 

និង្របាក់ឧបត�ម�េធ�ីដ�េណីររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះរបស�់េ�េ្រកាមកិច�សន�ការងារ?

ច   វាអា្រស័យេលីេពលេវលាែដលអ�កជ�នួយកិច�ការផ�ះរបសអ់�កេធ�ីដ�េណីរមកពីហុងកុង្រតឡប់េ�កែន�ងេដ�មកំេណីតវ�ញ។

កិច�សន�ការងារែចងថា អាហារ្របចំាៃថ�និង្របាក់ឧបត�ម�េធ�ីដ�េណីរគឺ ១០០ ដុលា� រហុងកុងក��ងមួយៃថ�។ 

្របសិនេបីអ�កមិនផ�លស់បំុ្រតយន�េហាះ ែដលេធ�ីដ�េណីរ្រតង�េ�កាន់កែន�ងេដ�មកំេណីតរបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះរបសអ់�ក 

អាចគិតៃថ�អាហារ្របចំាៃថ� និង្របាក់ឧបត�ម�បែន�មេទ�តេដាយសារែតចំនួនៃថ�េធ�ីដ�េណីរបែន�ម។

 ស១១.១
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១២  សណំួរ និងបណ� ឹង

ស្រមាប់និេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

 ស១២.១ េតីេយីងអាចពិេ្រគាះសុេំយាបលដ់�បូនា� ន ឬជ�នួយែដលពាក់ព័ន�នឹងកិច�សន�ការងារ 

ឬច�ប់ការងារបានេ�កែន�ងណា?

ច អ�កអាច៖

េ�ទូរសព�េ�កាន់នាយកដា� នការងារស្រមាប់េសវាក��ងការេឆ�ីយតបនឹងសនំួរ តាមបណា� ញេលខ 

2717 1771 េពញ២៤េម៉ាង (បណា� ញ២៤េម៉ាងេនះ ្រគប់្រគងេ្រកាមែខ្ស“1823”) :

2157 9537 ( ែខ្សទូរសព�បនា� ន់ែដលបានផ�លស់្រមាប់្រស�ីជ�នួយការផ�ះ)

ទនំាក់ទនំងរកជ�នួយេដាយផា� លព់ីការ�យាល័យែផ�កទនំាក់ទនំង 

ៃននាយកដា� នការងារែដលេ�ែក្បរកែន�ងេធ�ីការរបសអ់�ក

សូមរកេមីលេស�វេ� 

“ការែណនំាដ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ”ែដលបានសេង�បពីបទប្ប��ត�ិសខំាន់ៗៃនច�ប់។ 

េស�វេ�ែណនំាេនះ អាចរកបានេ�សាខាការ�យាល័យែផ�កទនំាក់ទនំងការងារៃននាយកដា� នការងារ 

ឬទាញយកឯកសារេនះតាមេគហទពំ័ររបសន់ាយកដា� នការងារ(www.labour.gov.hk)។  

អាសយដា� នរបសស់ាខាការ�យាល័យទំាងេនះមានេ�ឧបសម�័ន�ទី VI។

 ស១២.២ េតីេសវាអ�ីខ�ះែដល្រតូវផ�លជ់ូននាយកដា� នការងារ ្របសិនេបី�មានវ�វាទជាមួយអ�កជ�នួយការងារផ�ះ / 

និេយាជករបស�់ពាក់ព័ន�នឹងកិច�សន�ការងារ ឬបទប្ប��ត�ិនានាេ�ក��ងច�ប់ការងារ?

ច    ្របសិនេបីអ�កមានប��  ឬចង�េធ�ីការទាមទារែដលមិនអាចេដាះ្រសាយេដាយខ��នឯងបាន 

និងទាក់ទងេ�នឹងកិច�សន�ការងារ ឬបទប្ប��ត�ិនានាេយាងតាមច�ប់ការងារ 

អ�កអាចទនំាក់ទនំងរកជ�នួយេដាយផា� លព់ីែផ�កទនំាក់ទនំងការងារ។

ែផ�កទនំាក់ទនំងការងារអាចផ�លជ់�នួយដលន់ិេយាជក 

និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះក��ងការេដាះ្រសាយវ�វាទការងាររបសព់ួកេគ 

តាមរយៈការផ�លេ់សវាស្រមបស្រមួលផ្សះផ�រេដាយឥតគិតៃថ�។  

ម�ន�ីស្រមបស្រមួលផ្សះផ�រនឹងជួយស្រមួលដលន់ិេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

េដ�ម្បីែស�ងរកដ�េណាះ្រសាយមួយែដលភាគីទំាងពីរអាចទទួលយកបាន។ 

្របសិនេបីពុំមានដ�េណាះ្រសាយណាមួយេទេនាះ និងេដាយមានការេស�ីសុពំីភាគីពាក់ព័ន� 

ពាក្យបណ� ឹងទាមទារនឹង្រតូវបានប���នេ��្យគណៈវ�និច�័យពាក្យបណ� ឹងទាមទារពាក់ព័ន�នឹងការងារក្រមិត្រសាល 

ឬសាលាជ�នុំជ្រមះស្រមាប់ការវ�និច�័យេលីេរ�ងក�ីទាក់ទងនឹងការងារ 

េដាយអា្រស័យេលីចំនួនទឹក្របាក់ែដលភាគីពាក់ព័ន�បានេធ�ីការទាមទារ។
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្របសិនេបីនិេយាជកមិនអាចផ�ល្់របាក់ឈ�លែដលេ�ជ�ពាក់ 

ឬ្របាក់ស្រមាប់ការចំណាយេផ្សងេទ�តេដាយសារភាពក្ស័យធនរបសន់ិេយាជក 

េនាះអ�កជ�នួយការងារផ�ះ្រតូវរកជ�នួយពីនាយកដា� នផ�លជ់�នួយែផ�កច�ប់ 

និងែផ�កសន�ិសុខសុវត�ិភាព្របាក់ឈ��លេដ�ម្បីដាក់ពាក្យេស�ីសុ្ំរបាក់ជ�នួយពី 

មូលនិធិការពារ្របាក់ឈ��លេលីអសាធនភាព។

 ស១២.៣ េតីនិេយាជក្រតូវបានកាត់េទាសពីបទមិនបានទូទាត់្របាក់រងា� ន់របសត់ុលាការការងារ 

ឬគណៈកមា� ការវ�និច�័យបណ� ឹងទាមទារសណំងការងារអប្បបរមាែដរឬេទ?

ច និេយាជកែដលមិនបានទូទាត់្របាក់រងា� ន់របសត់ុលាការការងារ 

ឬគណៈកម�ការវ�និច�័យបណ� ឹងទាមទារសណំងការងារអប្បបរមាក��ងរយៈេពល ១៤ ៃថ�បនា� ប់ពីៃថ�ែដល្រតូវទូទាត់ 

្រតូវបានកាត់េទាស និងកាត់េទាសេដាយពិន័យជា្របាក់ចំនួន $៣៥០,០០០ និងជាប់ពន�នាគាររយៈេពល ៣ ឆា�ំ  * ។

*ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិត សូមេមីលច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ និងខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យែដលពាក់ព័ន�។
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 ស១០.៣ េតីមានមូលេហតុ ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចេធ�ីការទាមទារ 

ឬទទួលបានសិទ�ិស្រមាប់ការទទួលយក្របាក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេយាជករបសគ់ាត់ / នាងស្រមាប់ការប�្ឈប់គាត់ 

/ នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល និងការប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវេ�តាមច�ប់?

ច អ�កជ�នួយការងារផ�ះអាចេធ�ីការទាមទារ ឬទទួលបានសិទ�ិស្រមាប់ការទទួលយក្របាក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេយាជករបសគ់ាត់ / 

នាងស្រមាប់ការប�្ឈប់គាត់ / នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល និងការប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវេ�តាមច�ប់បាន 

លុះ្រតាែត៖

គាត់/នាង្រតូវបានប�្ឈប់ពីការងារេដាយមូលេហតុណាមួយេ្រ�ពីមូលេហតុែដលបានដូចបានប�� ក់េ�ក��ងច�ប់ 

និង

ការប�្ឈប់គាត់ែដលផ��យខុសពីច�ប់ (េមីលខាងេ្រកាម)។

 ស១០.៤ េតីមានមូលេហតុ 

ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលចាត់ជាការប�្ឈប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះផ��យខុសពីច�ប់?

ច ខាងេ្រកាមេនះ គឺជាការប�្ឈប់ការងារផ��យខុសពីច�ប់៖

ការបេណ� ញអ�កជ�នួយការងារផ�ះជា្រស�ីែដល្រតូវបានប�� ក់ថាមានៃផ�េពាះនិងបានផ�លក់ារជូនដ�ណឹងអំពីការមា

នៃផ�េពាះ

ការប�្ឈប់េដាយសារអ�កជ�នួយការងារផ�ះបានឈប់េដាយមានការសុចំ�ប់ឈឺេដាយមាន្របាក់ឈ��ល

ការប�្ឈប់េដាយសារអ�កជ�នួយការងារផ�ះបានផ�លភ់ស��តាង ឬព័ត៌មាន 

ឬសួរអំពីការចូលជាធរមានៃនច�ប់បទប្បប��ត�ិការងារ េ�េពលមានេរ�ងអ�ីេកីតេឡីងេ�េលីគាត់ 

ឬទទួលរងរបួសែដល្រតូវបានចាត់ជាេ្រគាះថា� ក់ការងារ

ការប�្ឈប់េដាយសារអ�កជ�នួយការងារផ�ះបានចូលរ�មសកម�ភាព ឬចូលជាសមាជ�កសហជ�ពណាមួយ

ការប�្ឈប់េដាយសារអ�កជ�នួយការងារផ�ះទទួលរងរបួស 

មុនេពលនិេយាជកចុះកិច�្រពមេ្រព�ងស្រមាប់សងជម�ឺចិត�អ�កជួយេធ�ីការ 

ឬមុនេពលផ�លន់ូវលិខិតប�� ក់ការវាយតៃម�េលីអ�កជ�នួយការងារផ�ះ។

 ស១០.៥ េតីៃថ�សងជម�ឺចិត�ស្រមាប់ការគំាពារការងារមានអ�ីខ�ះ?

ច ៃថ�សងជម�ឺចិត�ស្រមាប់ការគំាពារការងារែដល្រតូវកំណត់េដាយសាលាជ្រមះក�ីការងារ 

រ�មមានដ�កាស�ីពីការចូលបេ្រមីការងារបន�េទ�ត ការដាក់ឲ្យចូលបេ្រមីការងារសារជាថ�� ៃថ� 

ស្រមាប់ការប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់ ឬសងជម�ឺចិត�។

(អ�កអាចរកេមីលេស�វេ� “ការែណនំាដ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ”ែដលអាចរកបានេ�ការ�យាល័យែផ�កទនំាក់ទ ំ

នងការងារស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិតបែន�មេទ�តស�ីពីលក�ខណ� នានាែដលនិេយាជ�តទទួលបានក��ងការគំាពារពួកេគ 

េដាយេយាងតាមែផ�កការគំាពារការងារៃនច�ប់បទប្ប��ត�ិការងារ 

និង្របេភទនានាៃនៃថ�សងជម�ឺចិត�ែដលនិេយាជ�តអាចេធ�ីការទាមទារ ឬទទួលបាន និងនិតិវ�ធីក��ងការទាមទារៃថ�សងជម�ឺចិត�)។

 ឧបសម�័ន�ទី I

                                                             D. H. កិច�សន�េលខ.  

កិច�សន�ការងារ
(ស្រមាប់អ�កជួយេធ�ីការផ�ះែដលបានេ្រជ�សេរីសពីបរេទស)

កិច�សន�េនះ្រតូវបានេធ�ីេឡីងរវាង   (“និេយាជក”) និង   

(“អ�កជួយេធ�ីការ”) េលី       និង្រតូវអនុវត�តាមលក�ខណ� ដូចតេ�៖

១.   ទីលេំ�េដ�មរបស ់អ�កជួយេធ�ីការ ក��ងេគាលបំណងៃនកិច�សន�េនះគ ឺ     

               ។

២.   (ក)+  អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបានជួលេដាយ និេយាជក ក��ងនាមជាអ�កជួយេធ�ីការេ�តាមផ�ះក��ងកំឡ�ងេពលពីរឆា�ំ  

ែដលចាប់េផ��មពីៃថ�ែដល អ�កជួយេធ�ីការ មកដលទ់ី្រកុងហុងកុង។

(ខ)+  អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបានជួលេដាយ និេយាជក 

ក��ងនាមជាអ�កជួយេធ�ីការេ�តាមផ�ះក��ងកំឡ�ងេពលពីរឆា�ំ  ែដលចាប់េផ��មពីៃថ�   

ែដលជាកាលបរ�ច�ទែដលអនុេលាមតាមកាលបរ�ច�ទៃនការផុតកំណត់ៃនកិច�សន�របស ់D. H. េលខ 

ស្រមាប់ការងារជាមួយ និេយាជកដែដល។

(គ)+   អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបានជួលេដាយនិេយាជកក��ងនាមជាអ�កជួយេធ�ីការេ�តាមផ�ះក��ងកំឡ�ងេពលពីរឆា�ំ  

ែដលចាប់េផ��មពីៃថ� 

ែដល្របធានែផ�កអេនា� ្របេវសន៍បានផ�លក់ារអនុ�� តេអាយអ�កជួយេធ�ីការក��ងការសា� ក់េ�ទី្រកុងហុងកុង 

េដ�ម្បីចាប់េផ��មការងារេ�តាមកិច�សន�េនះ។ 

៣.   អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវេធ�ីការ និងសា� ក់េ�ឯទីលេំ�របសន់ិេយាជកែដលមានទីតំាងស�ិតេ�    

               ។

៤.    (ក)  អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបំេពញែតភារកិច�ទាក់ទងការងារផ�ះ ដូចែដលបានែចងេ�ក��ងតារាងៃនទីកែន�ងសា� ក់េ� 

និងភារកិច�ទាក់ទងការងារផ�ះេអាយនិេយាជកែតប៉ុេណា� ះ។

 (ខ)  អ�កជួយេធ�ីការ មិន្រតូវទទួលយក 

និងមិន្រតូវសេ្រមចតាមនិេយាជកែដលេអាយទទួលយកការងារេផ្សងេទ�តពីបុគ�លដៃទេផ្សងេទ�តេទ។

 (គ)  និេយាជក និង អ�កជួយេធ�ីការ បានទទួលសា� លថ់ា ប្ប��ត�ិ៤(ក) និង(ខ)ៃនកិច�សន�េនះ 

នឹងកា� យជាែផ�កមួយៃនលក�ខណ� ក��ងការសា� ក់េ�ែដល្រតូវបានអនុវត�េលីអ�កជួយេធ�ីការ 

េដាយនាយកដា� នអេនា� ្របេវសន៍ ែដលេយាងេលីការទទួលយល្់រសបពី អ�កជួយេធ�ីការ 

េដ�ម្បីេធ�ីការេ�ទី្រកុងហុងកុងតាមកិច�សន�េនះ។ ការបំពានេលីចំនុចណាមួយ 

ឬចំណុចទំាងពីរៃនលក�ខណ� ែដលបានេលីកេឡីងខាងេលីនឹងេធ�ីេអាយ អ�កជួយេធ�ីការ និង/ឬ 

អ�កជួយេ្រជាមែ្រជង និងអ�កសមគំនិតទទួលខុស្រតូវចំេពាះបណ� ឹង្រពហ�ទណ� ។

*លុបបានេ�្រតង�ចំណុចែដលមិនសមរម្យ

+ អនុវត�ប�� តិ�ទំាង២A ២B ឬ២C ណាមួយែដលសមរម្យ

អត�េលខ ៤០៧ (១១/២០១៦) 



ទុក
ជា
ឯក
សា
រេយា

ងប
៉ុេណា
� ះ 
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៥.   (ក) និេយាជក ្រតូវផ�ល្់របាក់ឈ��លដលអ់�កជួយេធ�ីការ ចំនួន  ដុលា� រហុងកុងក��ងមួយែខ។ 

ចំនួន្របាក់ឈ��ល មិន្រតូវតិចជាង្របាក់ឈ��លអប្បបរមាែដលេចញេដាយរដា� ភិបាលៃនតំបន់រដ�បាលពិេសសហុងកុង 

េហីយនឹង្រតូវអនុវត�ចាប់ពីកាលបរ�េច�ទៃនកិច�សន�េនះ។ និេយាជកណាមា� ក់ែដលមិនបានផ�ល្់របាក់ឈ��ល 

េដាយអនុវត�តាមកិច�សន�ការងារេនះ នឹង្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពាះបណ� ឹង្រពហ�ទណ� ។

(ខ) និេយាជក ្រតូវផ�លេ់អាយ អ�កជួយេធ�ីការ នូវកែន�ងសា� ក់េ�សមរម្យ  

និងសមា� រៈេ្របី្របាស្់រគប់្រគាន់ ដូចែដលបានែចងេ�ក��ងតារាងៃនកែន�ងសា� ក់េ� និងភារកិច�ការងារៃនផ�ះ 

រ�មជាមួយនឹងការផ�លក់ារហូបចុកេដាយឥតគិតៃថ�។ ្របសិនេបីគា� នការផ�លក់ារហូបចុកេទ  

េនាះ្រតូវមានការផ�ល្់របាក់េលីៃថ�ហូបចុកចំនួន  ដុលា� រហុងកុងក��ងមួយែខ 

េ�ដលអ់�កជួយេធ�ីការ។

(គ)  និេយាជក ្រតូវផ�លន់ូវវ�ក�យប្រតក��ងការេបីក្របាក់ឈ��ល ្រពមទំាងៃថ�ហូបចុក េហីយអ�កជួយេធ�ីការ 

្រតូវដ�ងឮពីចំនួន្របាក់ក��ងវ�ក�យប្រត េដាយមានការចុះហត�េលខារបស ់គាត់/នាង*។

៦.     អ�កជួយេធ�ីការ មានសិទ�ិឈប់រាលៃ់ថ�ស្រមាក ៃថ�ស្រមាកកំណត់េដាយច�ប់ និងការឈប់ស្រមាកេដាយមាន្របាក់ឈ��ល 

ដូចែដលមានែចងេ�ក��ងប��ត�ិការងារ ជ�ពូក៥៧។

៧.   (ក) និេយាជក ្រតូវផ�លេ់អាយអ�កជួយេធ�ីការ នូវៃថ�េធ�ីដ�េណីរពីទីលេំ�េដ�មរបសគ់ាត់/នាង* 

េ�កាន់ទី្រកុងហុងកុង និងេ�ៃថ�ប�្ឈប់ ឬៃថ�ផុតកំណត់ៃនកិច�សន�េនះ 

្រតូវេចញៃថ�េធ�ីដ�េណីរ្រតលប់េ�កាន់កែន�ងេដ�ម�្យគាត់/នាង*វ�ញ។

(ខ)  ៃថ�ហូបចុក្របចំាៃថ� និងៃថ�សា� ក់េ�ចំនួន ១០០ដុលា� រហុងកុង ក��ងមួយៃថ� ្រតូវផ�លជ់ូនអ�កជួយេធ�ីការ 

េដាយគិតចាប់ពីៃថ�ែដលគាត់/នាង* បានចាកេចញពីទីលេំ�េដ�ម រហូតដលៃ់ថ�ែដល គាត់/នាង* 

បានមកដលទ់ី្រកុងហុងកុង ្របសិនេបីជាការេធ�ីដ�េណីរែដលទិសេ�្រតង�បំផុត។ ការផ�លជ់ូនេនះក៏្រតូវេធ�ីេឡីង 

េ�េពលែដលអ�កជួយេធ�ីការ្រតលប់េ�ទីលេំ�េដ�មរបសគ់ាត់/នាង*អា្រស័យេលីៃថ�ផុតកំណត់ 

ឬការប��ប់ៃនកិច�សន�េនះ។

៨.   និេយាជក ្រតូវទទួលខុស្រតូវេលីៃថ�ឈ��ល និងការចំណាយដូចខាងេ្រកាម (្របសិនេបីមាន) ស្រមាប់ 

ការចាកេចញពីទីលេំ�េដ�មរបសគ់ាត់/នាង* និងការចូលមកដលទ់ី្រកុងហុងកុង៖

i. ៃថ�ពិនិត្យសុខភាព

ii. ៃថ�េសវា្រតួតពិនិត្យេដាយសា� នកុងស៊ុលែដលពាក់ព័ន�

iii. ៃថ�ទិដា� ការ

iv. ៃថ�ធានារា�ប់រង

v. ៃថ�រដ�បាល ឬៃថ�រដ�បាលការងារអន�រជាតិហ�ីលីពីន ឬៃថ�ចំណាយេផ្សងៗេទ�តែដលមាន

លក�ណៈ្របហាក់្របែហលគា�  ែដលត្រមូវេដាយអាជា� ធរ រដា� ភិបាលែដលពាក់ព័ន� និង

vi. ការចំណាយេផ្សងៗេទ�ត      

ក��ងករណីែដល អ�កជួយេធ�ីការ បានផ�លៃ់ថ�ចំណាយ ឬៃថ�ឈ��លខាងេលី និេយាជក 

្រតូវបង��លសងេ��្យអ�កជួយេធ�ីការវ�ញេអាយ្រគប់ចំនួន ែដលអ�កជួយេធ�ីការបានចំណាយ េដាយេយាងេ�តាមត្រមូវការ 

និងទនំិញែដលមានក��ងវ�កយប្រត ឬឯកសារែដលជាភស��តាងៃនការចំណាយ។

*លុបបានេ�្រតង�ចំណុចែដលមិនសមរម្យ
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៩.  (ក) ក��ងករណីែដលអ�កជួយេធ�ីការ មានជ�ង� ឬទទួលរងរបួសេដាយខ��នឯង ក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ីការដូចមានែចងក��ងប្ប��ត�ិទី២ 

និេយាជក្រតូវផ�លន់ូវការព�បាលសុខភាពេដាយឥតគិតៃថ�េ�ដលអ់�កជួយេធ�ីការ 

េលីកែលងែតអំឡ�ងេពលែដលអ�កជួយេធ�ីការបានចាកេចញពីទី្រកុងហុងកុង េដាយឆន�ៈរបសគ់ាត់/នាង* 

និងក��ងេគាលបំណងផា� លខ់��នរបសគ់ាត់/នាង*។ ការេចញៃថ�ព�បាលសុខភាពេនះរ�មប���លទំាងការ្របឹក�សុខភាព 

ការែថទំាេ�មន�ីរេពទ្យ និងការព�បាលជាបនា� ន់។ អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវទទួលយកការព�បាលសុខភាព 

ែដលផ�លេ់ដាយអ�កអនុវត�ការព�បាលែដលបាន ចុះប��ីរ�ច។

(ខ) ្របសិនេបីអ�កជួយេធ�ីការ រងរបួសេដាយេ្រគាះថា� ក់ ឬជ�ង�វ�ជា� ជ�វៈ េកីតេឡីងេ្រ�េម៉ាង ឬក��ងេម៉ាងេធ�ីការ 

និេយាជក្រតូវផ�លន់ូវសណំង ែដលេយាងតាមជ�ពូកទី២៨២ៃនប្ប��ត�ិៃនសណំងរបសន់ិេយាជក។ 

(គ) ក��ងករណីែដលអ�កព�បាល ប�� ក់ថា  អ�កជួយេធ�ីការ  មិនអាចេធ�ីេសវាកម�បន�េទ�ត 

និេយាជក្រតូវអនុវត�េ�តាមប្ប��ត�ិែដលពាក់ព័ន�េដ�ម្បីប��ប់ការងារ និង្រតូវចាត់ែចងេអាយអ�កជួយេធ�ីការ 

េធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍េ�ទីលេំ�េដ�មរបសគ់ាត់/នាង*វ�ញ េដាយអនុេលាមតាមប្ប��ត�ិទី៧។

១០.  ភាគីទំាងពីរ ្រតូវប��ប់កិច�សន�េនះេដាយមានការជូនដ�ណឹងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរមុនមួយែខ ឬ្រតូវបង�ជា្របាក់ែដល 

េស�ីនឹង្របាក់ឈ��លមួយែខជ�នួសេអាយការជូនដ�ណឹង។

១១.  ផ��យពីប្ប��ត�ិទី១០ ភាគីណាមួយែដលមានបំណងចង�ប��ប់កិច�សន�េនះជាលាយលក�ណអ៍ក្សរ 

និងេដាយមិនមានការជូនដ�ណឹងមុន ឬ្រតូវពិន័យជា្របាក់ជ�នួសេលីការមិនបានជូនដ�ណឹង 

េដាយេយាងេ�តាមជ�ពូកទី៥៧ៃនប្ប��ត�ិក��ងច�ប់ការងារ។

១២.  ក��ងករណីប��ប់កិច�សន� ទំាងភាគីនិេយាជក និងអ�កជួយេធ�ីការ 

្រតូវជូនដ�ណឹងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរដល្់របធានែផ�កអេនា� រ្របេវសន៍ក��ងកំឡ�ងេពល្របំាពីរៃថ�ៃនៃថ�ែដលប��ប់កិច�សន�។ 

េសចក�ីចម�ងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរែដលទទួលសា� លក់ារប��ប់កិច�សន�របសភ់ាគីណាមា� ក់ 

ក៏្រតូវេផ��រជូន្របធានអេនា� ្របេវសន៍ផងែដរ។

១៣.  ភាគីទំាងពីរអាចអនុវត�កិច�សន�ថ��េដាយេយាងតាមៃថ�ផុតកំណត់ៃនកិច�សន�ែដលមាន្រសាប់ 

អ�កជួយេធ�ីការ្រតូវ្រតលប់េ�កែន�ងេដ�មរបសគ់ាត់/នាង* ែដលបន��កចំណាយគឺេចញនិេយាជក 

ស្រមាប់វ�សម្សកាលែដលមាន/គា� ន្របាក់ឈ��ល* មិនតិចជាង្របំាពីរៃថ� 

េលីកែលងមានការយល្់រពមជាមុនក��ងការពន�េពលសា� ក់េ�ទី្រកុងហុងកុងែដល្រតូវបានផ�លេ់ដាយ្របធានែផ�កអេនា�

្របេវសន៍  េ�មុនេពលែដលមានការចាប់េផ��មេផ្សងេទ�ត។

១៤.  ក��ងករណីអ�កជួយេធ�ីការ ទទួលមរណៈភាព និេយាជក្រតូវេចញៃថ�ប���នសាកសព 

និង្រទព្យសម្បត�ិផា� លខ់��នរបសអ់�កជួយេធ�ីការ ពីទី្រកុងហុងកុងេ�ទីលេំ�េដ�មរបសគ់ាត់/នាង*វ�ញ។

*លុបបានេ�្រតង�ចំណុចែដលមិនសមរម្យ
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១៥.    បែ្រមប្រមួលែដលបានែចងដូចមានេ�ខាងេ្រកាម ការបែ្រមប្រមួលណាមួយ ឬការបែន�មេលីលក�ខណ� ក��ងកិច�សន�េនះ 

(រ�មប���លទំាងឧបសម�័ន� តារាងៃនកែន�ងសា� ក់េ� និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ) ក��ងអំឡ�ងេពលៃនការអនុវត�កិច�សន� 

នឹង្រតូវបានចាត់ទុកជាេមាឃៈេលីកែលងបានេធ�ីេឡីងេដាយការ្រពមេ្រព�ងជាមុនពីស�ងការទទួលបន��កការងារ៖

(ក) បែ្រមប្រមួលៃនេម៉ាងេធ�ីការ ែដលមានែចងក��ងប��ត�ិទី២ 

អា្រស័យេលីការពន�េពលដូចែដលបានែដលបានេលីកេឡីងខាងេលី េដាយមិនេលីសពីមួយែខ 

និងមានការ្រពមេ្រព�ងគា� េ�វ�ញេ�មក និងមានការយល្់រពមជាមុនពី្របធានែផ�កអេនា� ្របេវសន៍។

(ខ) បែ្រមប្រមួលៃនអាសយដា� នទីកែន�ងសា� ក់េ�របសន់ិេយាជក ែដលបានែចងក��ងប្ប��ត�ិទី៣ 

អា្រស័យេលីការជូនដ�ណឹងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរែដលបានផ�លជ់ូន្របធានែផ�កអេនា� ្របេវសន៍ែដលបានែចងថា 

អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបន�េធ�ីការ និងសា� ក់េ�ក��ងទីលេំ�ថ��របសន់ិេយាជក។

(គ)  បែ្រមប្រមួលក��ងតារាងៃនការសា� ក់េ� 

និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះេធ�ីក��ងលក�ខណ� ដូចែដលបានែចងក��ងចំណុចទី៧ៃនតារាងៃនការសា� ក់េ� 

និងភារកិច�ក��ងការងារតាមផ�ះ និង

(ឃ) បែ្រមប្រមួលៃនចំនុចទី៤ ៃនតារាងៃនការសា� ក់េ� និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ 

គឺ្រតូវអនុេលាមេ�តាម ការជ�ះេទាច្រកយានយន� យានយន� េដាយអ�កជួយេធ�ីការ 

តាមកិច�្រពមេ្រព�ងគា� េ�វ�ញេ�មកៃនេសចក�ីបែន�មេ�េលីតារាង 

និងការអនុ�� តជាលាយលក�ណអ៍ក្សរែដលផ�លជ់ូនេដាយ ្របធានែផ�កអេនា� រ្របេវសន៍ដលអ់�កជួយេធ�ីការ 

េដ�ម្បីបំេពញភារកិច�ក��ងការេបីកបរ មិនថាវាជាកម�សិទ�ិរបសន់ិេយាជក ឬមិនែមនក៏េដាយ។

១៦.  លក�ខណ� ខាងេលីមិនែមនទប់សា� ត់ អ�កជួយេធ�ីការ ពីការទទួលបានសិទ�ិ េ�តាមជ�ពូកទី៥៧ៃនប្ប��ត�ិស�ីពីការងារ  

ជ�ពូកទី២៨២ៃនប្ប��ត�ិពីការសងសណំងរបសន់ិេយាជក និងប្ប�� ត�ិែដលពាក់ព័ន�ដៃទេទ�ត។

១៧.  ភាគីៃនកិច�សន�េនះ ្រពមេ្រព�ងគា� ថា អ�កជួយេធ�ីការ បាន្រតួតពិនិត្យសុខភាព្រតឹម្រតូវ 

និងសម្រសបតាមការងាររបសគ់ាត់/នាង ស្រមាប់ការងារក��ងនាមជាអ�កជួយេធ�ីការេ�តាមផ�ះ 

េហីយវ��� បនប្រតេវជ�សា្រស�្រតូវបានផ�ល�់្យនិេយាជក ស្រមាប់ការចុះអធិការកិច�។

            បានចុះហត�េលខាេដាយ និេយាជក     

                        (ហត�េលខារបសន់ិេយាជក)

មានវត�មានេដាយ        

  (េឈា� ះរបសស់ាក្សី)                   (ហត�េលខារបសស់ាក្សី)

បានចុះហត�េលខាេដាយ អ�កជួយេធ�ីការ    

(ហត�េលខារបសអ់�កជួយេធ�ីការ)

មានវត�មានេដាយ        

(េឈា� ះរបសស់ាក្សី)              (ហត�េលខារបសស់ាក្សី)

*លុបបានេ�្រតង�ចំណុចែដលមិនសមរម្យ
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តារាងៃនការសា� ក់េ� និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ

១.   ទំាងនិេយាជក និងអ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវចុះហត�េលខាេដ�ម្បីទទួលសា� លថ់ា ភាគីទំាងពីរបានអាន 

និងយល្់រពមេលីខ�ឹមសារៃនតារាងេនះ និងប�� ក់ពីការ្រពមេ្រព�ងរបសភ់ាគីទំាងពីរេ�ដលន់ាយកដា� នអេនា� រ្របេវសន៍ 

និងអាជា� ធររដា� ភិបាលែដលពាក់ព័ន�េផ្សងេទ�ត េដ�ម្បី្របមូល 

និងេ្របី្របាសព់័ត៌មានែដលមានេ�ក��ងតារាងេនះេដាយអនុេលាមតាមប្ប��ត�ិៃនទិន�ន័យផា� លខ់��ន(សិទិ�ឯកជន)។

២.   ទីលេំ�របសន់ិេយាជក និងចំនួនបុគ�លែដល្រតូវបេ្រមីការងារ

ក. ទហំ្ំរបហាក់្របែហលរបសផ់�ះែល�ង/ផ�ះ    ហ�ីតកាេរ�/ែម៉្រតកាេរ�*

ខ. បានែចងេ�ខាងេ្រកាមអំពីចំនួនមនុស្សែដល្រតូវបានេធ�ីការេ�មូលដា� នធម�តា៖

មនុស្សេពញវ�យ នាក់ អនីតិជន(អាយុចេនា� ះពី៥េ�១៨ឆា�ំ ) នាក់ អនីតិជន (អាយុ

េ្រកាម៥ឆា�ំ )  នាក់ េលីកែលងែតទារកក��ងៃផ�។ សមាជ�កក��ង្រគួសារ នាក់ ែដល 

្រតូវការ ការែថទំាជាប់លាប់ ឬការយកចិត�ទុកដាក់(េលីកែលងទារក)។

(សមា� ល៖់ ចំនួនៃនអ�កជួយេធ�ីការ ែដលបានបេ្រមីការងារបច��ប្បន��្យ និេយាជក 

េដ�ម្បីបេ្រមីសមាជ�កក��ង្រគួសារ នាក់)។

៣.   កែន�ងសា� ក់េ� និងកិច�ការែដល្រតូវផ�លេ់អាយអ�កជួយេធ�ីការ

ក. កែន�ងសា� ក់េ�ស្រមាប់អ�កជួយេធ�ីការ

េដាយសារែតទហំផំ�ះែល�ងជាមធ្យមេ�ក��ងទី្រកុងហុងកុងគឺមានទហំរំាងតូច 

េហីយលទ�ភាពែដលអាចែចកបន�ប់អ�កបេ្រមីគឺមិនែមនជាេរ�ងធម�តាេទ 

និេយាជក ្រតូវផ�លេ់អាយ អ�កជួយេធ�ីការនូវកែន�ងសា� ក់េ�ែដលសមរម្យ 

ជាមួយនឹងសិទ�ិឯកជនរបសគ់ាត់�្យសមេហតុផល។ ឧទាហរណៃ៍នកែន�ងសា� ក់េ� 

ែដលមិនសមរម្យគឺ៖ អ�កជួយេធ�ីការេគងេ�េលីែ្រគែដលមានេ្រចីនជាន់េ�្រចករេប�ងផ�ះ 

ជាមួយនឹងការេ្របី្របាសស់ិទ�ិឯកជនមិនសូវបានទូលទំូលាយ 

និងការេគងរ�មបន�ប់ជាមួយនឹងមនុស្សេពញវ�យ/េក�ងជ�ទង�ែដលមានេភទផ��យគា� ។

ចាស/បាទ ទហំែំដលបានប៉ាន់្របមាណនូវបន�ប់របសអ់�កបេ្រមី  ហ�ីតកាេរ�/ែម៉្រតកាេរ�*

េទ ការេរ�បចំការេគងស្រមាប់អ�កជួយេធ�ីការ៖

រ�មបន�ប់ជាមួយនឹងេក�ង/េក�ងៗ នាក់ អាយុ  

កែន�ងខណ� ័េដាយឡប់ែឡ  កាេរ�ហ�ីត/ែម៉្រតកាេរ�*

េ្រ�ពីេនះ សូមបក្រសាយ       

               ។

* លុបបានេ�្រតង�ចំណុចែដលមិនសមរម្យ

គូសេ�ក��ង្របអប់ែដលសមរម្យ
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ខ. សមា� រៈែដល្រតូវបានផ�លជ់ូនេ�អ�កជួយេធ�ីការ៖

(សមា� ល៖់ ពាក្យស្រមាប់ទិដា� ការចូលជាធម�តានឹងមិនយល្់រពម ្របសិនេបីសមា� រៈសខំាន់ៗក��ង  

ចំនុចពី (ក) ដល(់ច) មិនបានផ�លេ់ដាយឥតគិតៃថ�។

(ក). ការផ�ត់ផ�ង�េភ�ីង និងទឹក  ចាស/បាទ   េទ

(ខ). សមា� រៈបង�ន់ និងបន�ប់ទឹក  ចាស/បាទ   េទ

(គ). ែ្រគ    ចាស/បាទ   េទ

(ឃ). ភួយ ឬ ផាហុ ំ   ចាស/បាទ   េទ

(ង). េខ�ីយ    ចាស/បាទ   េទ

(ច). ទូេខាអាវ   ចាស/បាទ   េទ

(ឆ). ទូទឹកកក   ចាស/បាទ   េទ

(ជ). តុ    ចាស/បាទ   េទ

(ឈ). សមា� រៈេផ្សងៗេទ�ត (សូមបរ�យាយ)     

        

        

៤.   អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវអនុវត�ែតការងារក��ងផ�ះ េ�ទីលេំ�របសន់ិេយាជកែតប៉ុេណា� ះ។  

ភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ្រតូវអនុវត�េដាយអ�កជួយេធ�ីការេ្រកាមកិច�សន�េនះ 

េដាយមិនរាប់ប���លការេបីកបរេទាច្រកយានយន� យានយន� ែដលបានែចងក��ងេគាលបំណងណាក៏េដាយ 

េទាះវាជាកម�សិទ�ិរបសន់ិេយាជក ឬមិនែមនក៏េដាយ។ 

៥.    ភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះមានដូចខាងេ្រកាមេនះ

ែផ�កសខំាន់ៃនភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ៖ 

ក. ការងារេមីលខុស្រតូវសមាជ�កក��ងផ�ះ 

ខ. ចំអិនម��បអាហារ 

គ. េមីលែថមនុស្សចាសជ់រាេ�ក��ង្រគួសារ(េមីលែថជាប់លាប់ ឬយកចិត�ទុកដាក់គឺ្រតូវបានត្រមូវ/   

 មិនត្រមូវ*) 

ឃ. េមីលែថទារក 

ង. េមីលែថេក�ងៗ 

ច. េផ្សងៗេទ�ត(សូមប�� ក់)       

         

៦.    េ�េពលែដលត្រមូវេអាយអ�កជួយេធ�ីការ សមា� តបង��ចខាងេ្រ�ែដលមិនស�ិតេ�ជាន់ផា� លដ់� ឬេ�ជ�តយម៉ុខផ�ះ  

(ែដលវា្រតូវែតមានសុវត�ិភាពេដាយសមេហតុសមផលស្រមាប់អ�កជួយេធ�ីការក��ងការេធ�ីការ) ឬ្រចករេប�ងផ�ះធម�តា 

(“លាងសមា� តែផ�កខាងេ្រ�ៃនបង��ច”) ការសមា� តែផ�កខាងេ្រ�ៃនបង��ច្រតូវែតស�ិតេ�េ្រកាមលក�ខណ� ដូចតេ�េនះ៖ 

* លុបបានេ�្រតង�ចំណុចែដលមិនសមរម្យ

គូសេ�ក��ង្របអប់ែដលសមរម្យ
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(i)  បង��ចែដលនឹង្រតូវសមា� ត ្រតូវបំពាក់េដាយសណំាញែ់ដលបិទេបីកបាន ឬមានសុវត�ិភាពក��ង  

  សភាពែដលអាចការពារសណំាញព់ីការរេបីក និង 

(ii)  មិន្រតូវ�្យែផ�កណាមួយៃនរាងកាយរបសអ់�កជួយេធ�ីការេឈាងហួសពី្របែវងបង��ចេលីកែលងែត

  ៃដ។ 

៧.   និេយាជក្រតូវផ�លព់័ត៌មានដលអ់�កជួយេធ�ីការ និង្របធានអេនា� ្របេវសន៍ក��ងការផា� សប់��រណាមួយៃនចំនុចទី២ 

៣ និង៥ េដាយរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនតារាងការសា� ក់េ� 

និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះែដលបានែកស្រមួលេហីយ(ID 407G) ែដលបានចុះហត�េលខាេដាយនិេយាជក 

និងអ�កជួយេធ�ីការេដ�ម្បីេអាយ្របធានែផ�កអេនា� ្របេវសន៍រក�ទុកជាកំណត់េហតុ។

                              

  េឈា� ះនិងហត�េលខារបសន់ិេយាជក    កាលបរ�េច�ទ   េឈា� ះនិងហត�េលខារបសអ់�កជួយេធ�ីការ    កាលបរ�េច�ទ 

 

* លុបបានេ�្រតង�ចំណុចែដលមិនសមរម្យ

គូសេ�ក��ង្របអប់ែដលសមរម្យ
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ឧបសម�័ន�ទី II

គំរ�ៃនវ�ក័យប្រតស្រមាប់សណំងេលីៃថ�រត់ ឬេរ�បចំឯកសារ 

�េឈា� ះ ________________________________ កាន់អត�ស�� ណប័ណ� / លិខិតឆ�ងែដនេលខ 

________________ សូមទទួលសា� លច់ំេពាះការទទួលបានការបង��លសងេលីៃថ�រត់ ឬេរ�បចំឯកសារ 

ពីនិេយាជករបស�់េឈា� ះ_______________________________ េ� (កាលបរ�េច�ទ) ___________________ 

* េបីកជា្របាក់សុទ� / តាមរយៈមូលប្បទានប្រត (ែសក) / តាមរយៈការទូទាត់្របាក់េដាយស�័យ្របវត�ិតាមធនាគារ។

(ក) ៃថ�ធានារា�ប់រងតាមផ��វច�ប់   $    

(ខ) ៃថ�ពិនិត្យសុខភាព    $    

(គ) ៃថ�េលីលិខិតប�� ក់    $    

(ឃ) ៃថ�ទិដា� ការ     $    

(ង) ៃថ�រដ�បាលហ�ីលីពីនស្រមាប់ការងារេ្រ�្របេទស (POEA) $    

(ច) េផ្សងៗ     $    

បានទទួលេដាយ (ហត�េលខា)៖      

(េឈា� ះ)៖ (                                        )

 

សាក្សី (្របសិនេបីមាន)(ហត�េលខា)៖      

(េឈា� ះ)៖ (                                )

សមា� លទ់ី ១៖ សូមរកេមីល “េស�វេ�ែណនំាេដាយមានការអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រមាប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានេ្រជ�សេរីសពីបរេទស 

- អ�ីែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេយាជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រមាប់ព័ត៌មានទាក់ទងសិទ�ិ និងកាតព�កិច�របសន់ិេយាជក 

និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស។

សមា� លទ់ី ២៖ េនះគឺជាគំរ�ឯកសារស្រមាប់ជាឯកសារេយាងែតប៉ុេណា� ះ។ ភាគីែដលពាក់ព័ន�នឹងគំរ�ឯកសារេនះ 

គួរែតធានាថា ខ�ឹមសាររបសឯ់កសារេនះ គឺសម្រសបស្រមាប់ការេ្របី្របាសម់ុនេពលចាប់េផ��មចូលជាធរមាន។ 

ភាគីទំាងេនាះក៏្រតូវបានរ�ឮកឲ្យេស�ីសុដំ�បូនា� នពីអ�កជ�នាញឯករាជ្យ េ�េពលែដលសម្រសបផងែដរ។

* សូមលុបេចាលចំណុចែដលមិនសម្រសប
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ឧបសម�័ន�ទី IIIក

គំរ�ៃនវ�ក័យប្រត្របាក់ឈ��លផ�ល�់្យអ�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានមកពីបរេទស 

�េឈា� ះ________________________________កាន់អត�ស�� ណប័ណ�ហុងកុងេលខ /លិខិតឆ�ងែដនេលខ 

________________ សូមទទួលសា� លច់ំេពាះការទទួលបាន្របាក់ស្រមាប់ចំណុចមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម 

ពីនិេយាជករបស�់េឈា� ះ _________________________ េ� (កាលបរ�េច�ទ) ___________________ 

*េបីកជា្របាក់សុទ� / តាមរយៈមូលប្បទានប្រត (ែសក) / តាមរយៈការទូទាត់្របាក់េដាយស�័យ្របវត�ិតាមធនាគារ។

១. ្របាក់ឈ��ល  (ចាប់ពី ____________រហូតដល ់____________) $_____________

២. ្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់ការហូបចុក   (ចាប់ពី ____________រហូតដល ់____________) $_____________

(្របសិនេបីពុំមានការផ�លជ់ូននូវម��បអាហារ្រសាប់េនាះេទ)  

                    

បានទទួលេដាយ (ហត�េលខា)៖      

(េឈា� ះ)៖ (                                        )

 

សាក្សី (្របសិនេបីមាន)(ហត�េលខា)៖      

(េឈា� ះ)៖ (                                )

សមា� លទ់ី ១៖ ្របាក់ឈ��លរបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស (FDH) មិន្រតូវតិចជាង្របាក់ឈ��លអប្បបរមាែដលបានកំណត់ (MAW) 

េ�េពលែដលមានការចុះហត�េលខាកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ (SEC)។

សមា� លទ់ី ២៖ សូមរកេមីល “េស�វេ�ែណនំាេដាយមានការអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រមាប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានេ្រជ�សេរីសពីបរេទស 

- អ�ីែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេយាជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រមាប់ព័ត៌មានទាក់ទងសិទ�ិ និងកាតព�កិច�របសន់ិេយាជក 

និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស។

សមា� លទ់ី ៣៖ េនះគឺជាគំរ�ឯកសារស្រមាប់ជាឯកសារេយាងែតប៉ុេណា� ះ។ ភាគីែដលពាក់ព័ន�នឹងគំរ�ឯកសារេនះ 

គួរែតធានាថា ខ�ឹមសាររបសឯ់កសារេនះ គឺសម្រសបស្រមាប់ការេ្របី្របាសម់ុនេពលចាប់េផ��មចូលជាធរមាន។ 

ភាគីទំាងេនាះក៏្រតូវបានរ�ឮកឲ្យេស�ីសុដំ�បូនា� នពីអ�កជ�នាញឯករាជ្យ េ�េពលែដលសម្រសបផងែដរ។ 

* សូមលុបេចាលចំណុចែដលមិនសម្រសប
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កំណត់្រតាច�ប់ឈប់ស្រមាករបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស 

ែខ________ឆា�ំ  _____

េឈា� ះរបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស៖ ___________________

(I) ៃថ�ឈប់ស្រមាក (សមា� លទ់ី ១)

ៃថ�ឈប់ស្រមាកែដលបានេ្របីេ�ៃថ� (កាលបរ�េច�ទ) ហត�េលខា របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ មកពីបរេទស

(II) ៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិ (សមា� លទ់ី ២)

ៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិែដលបានេ្របីេ�ៃថ�
(កាលបរ�េច�ទ)

ហត�េលខា របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 
មកពីបរេទស

េឈា� ះៃនៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិ 
(សូមប�� ក់)

(III) ច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ េដាយមាន្របាក់ឈ��ល (សមា� លទ់ី ៣)

ហត�េលខា របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 
មកពីបរេទស

រយៈេពលៃនការសុចំ�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ េដាយមាន្របាក់ឈ��ល (កាលបរ�េច�ទ)

ចាប់ពីៃថ� រហូតដលៃ់ថ�

(IV) េផ្សងៗ (ឧទាហរណ ៍ច�ប់ឈឺេដាយមាន្របាក់ឈ��លជាេដ�ម)

ហត�េលខា របសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ 
មកពីបរេទស

ច�ប់ឈប់ស្រមាកែដលបានេ្របីេ�ៃថ� 
(កាលបរ�េច�ទ)

មូលេហតុការដាក់ច�ប់ 
(សូមប�� ក់)

សមា� លទ់ី ១៖ អ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស មានសិទ�ិទទួលបានៃថ�ឈប់ស្រមាកយ៉ាងតិច១ៃថ�េ�េរ�ងរាល១់សបា� ហ។៍ សូមរកេមីល 
“េស�វេ�ែណនំាេដាយមានការអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រមាប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានេ្រជ�សេរីសពីបរេទស - 
អ�ីែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេយាជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិត។

ឧបសម�័ន�ទី IIIខ
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សមា� លទ់ី ២៖ េដាយមិនគិតអំពីរយៈេពលៃនការបេ្រមីការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស គាត់/នាង 
មានសិទ�ិទទួលបានៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិចំនួន១២ៃថ�េរ�ងរាលឆ់ា�ំ  រ�មមាន៖ 

សូមរកេមីល “េស�វេ�ែណនំាេដាយមានការអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រមាប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានេ្រជ�សេរីសពីបរេទស - 
អ�ីែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេយាជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិត។

សមា� លទ់ី ៣៖ អ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស មានសិទ�ិទទួលបានច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ  បនា� ប់ពីបានេធ�ីការជាមួយនិេយាជកែតមា� ក់ 
ចំនួន១២ែខ។ អ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទសនឹងទទួលបាន ចំនួនៃថ�ៃនច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ  
ែដលេកីនេឡីងពី៧ៃថ�រហូតដល១់៤ៃថ� េយាងតាមរយៈេពលៃនការបេ្រមីការងាររបសគ់ាត់។ សូមរកេមីល 
“េស�វេ�ែណនំាេដាយមានការអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រមាប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានេ្រជ�សេរីសពីបរេទស - 
អ�ីែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេយាជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិត។

សមា� លទ់ី ៤៖ េនះគឺជាគំរ�ឯកសារស្រមាប់ជាឯកសារេយាងែតប៉ុេណា� ះ។ ភាគីែដលពាក់ព័ន�នឹងគំរ�ឯកសារេនះ គួរែតធានាថា ខ�ឹមសាររបសឯ់កសារេនះ 
គឺសម្រសបស្រមាប់ការេ្របី្របាសម់ុនេពលចាប់េផ��មចូលជាធរមាន។ ភាគីទំាងេនាះក៏្រតូវបានរ�ឮកឲ្យេស�ីសុដំ�បូនា� នពីអ�កជ�នាញឯករាជ្យ 
េ�េពលែដលសម្រសបផងែដរ។ 

ៃថ�ទីមួយៃនែខមករា

ពិធីបុណ្យចូលឆា�ំ ចិន

ៃថ�ទីពីរៃន ពិធីបុណ្យចូលឆា�ំ ចិន

ៃថ�ទីបីៃន ពិធីបុណ្យចូលឆា�ំ ចិន

ៃថ�បុណ្យេឆងេម៉ង 

ទិវាពលកម� (ៃថ�ទី ១ ែខឧសភា)

ពិធីបុណ្យ Tuen 
Ng(បុណ្យទូកនាគ)

ៃថ�បេង��តតំបន់រដ�បាល 
ពិេសសហុងកុង (ៃថ�ទី ១ 
ែខកក�ដា)

ៃថ�បនា� ប់ពីពិធីែសននំ 
េលាកែខតាម្របៃពណីចិន

ពិធីបុណ្យ Chung Yeung 
(ែសនផ��រដូនតា) 

ៃថ�បុណ្យជាតិ (ៃថ�ទី ១ ែខតុលា)

ទិវាសុលស�ីសរដូវ្រតជាក់របសច់ិន 
ឬៃថ�បុណ្យណូែអល
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 ឧបសម�័ន�ទី IVក

គំរ�លិខិតប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់ 

េដាយអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស 

      (េឈា� ះរបសន់ិេយាជក)              ជាទីេគារព

�េឈា� ះ_____________________________________ មានបំណងសុបំ��ប់កិច�សន�ការងាររបស�់ជាមួយអ�ក 

ក��ងនាមជាអ�កជ�នួយការងារផ�ះ េយាងតាមកិច�សន�អ�កជួយេធ�ីការផ�ះ េលខ ______________________។

(សូម “      ” តាមការគួរ)

□  េដាយជូនដ�ណឹងដលអ់�កចំនួន _____________________ ៃថ�/ែខ * ។

□  េដាយផ�ល្់របាក់ជូនអ�កចំនួន _____________________ ៃថ�/ែខ * ជ�នួសឲ្យការជូនដ�ណឹង។

□  េដាយគា� នការជូនដ�ណឹង។

□  េដាយគា� នការផ�ល្់របាក់ជ�នួសឲ្យការជូនដ�ណឹងេឡីយ។

ៃថ�េធ�ីការចុងេ្រកាយគឺ            (កាលបរ�េច�ទ)            .

មូលេហតុៃនការប��ប់កិច�សន� (្របសិនេបីមាន)៖

         

         

         

សូមទទួលការេគារពរាប់អានដ�េសា� ះស�័្រគពី�។   

___________________ (ហត�េលខារបសន់ិេយាជ�ត)

(                 ) (េឈា� ះរបសន់ិេយាជ�ត)

___________________ (កាលបរ�េច�ទ)

បានទទួលសា� លន់ូវវ�ក័យប្រតែដលបានទទូលពីនិេយាជក ____________________ (ហត�េលខា)

(                 ) (េឈា� ះ)  

___________________ (កាលបរ�េច�ទ)

សមា� លទ់ី ១៖ សូមរកេមីល “េស�វេ�ែណនំាេដាយមានការអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រមាប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានេ្រជ�សេរីសពីបរេទស 

- អ�ីែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេយាជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រមាប់ព័ត៌មានទាក់ទងសិទ�ិ 

និងកាតព�កិច�របសន់ិេយាជក និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទសែដលពាក់ព័ន�នឹងការប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់។

សមា� លទ់ី ២៖ េនះគឺជាគំរ�ឯកសារស្រមាប់ជាឯកសារេយាងែតប៉ុេណា� ះ។ ភាគីែដលពាក់ព័ន�នឹងគំរ�ឯកសារេនះ 

គួរែតធានាថា ខ�ឹមសាររបសឯ់កសារេនះ គឺសម្រសបស្រមាប់ការេ្របី្របាសម់ុនេពលចាប់េផ��មចូលជាធរមាន។ 

ភាគីទំាងេនាះក៏្រតូវបានរ�ឮកឲ្យេស�ីសុដំ�បូនា� នពីអ�កជ�នាញឯករាជ្យ េ�េពលែដលសម្រសបផងែដរ។ 

* សូមលុបេចាលចំណុចែដលមិនសម្រសប



 ឧបសម�័ន�ទី IVខ

គំរ�លិខិតប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់ េដាយនិេយាជករបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ
ែដលបានមកពីបរេទស 

          (េឈា� ះរបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ)             ជាទីរាប់អាន

�េឈា� ះ___________________________________ 

មានបំណងចង�ប��ប់កិច�សន�ការងាររបសអ់�កែដលជាអ�កជ�នួយការងារផ�ះ េយាងតាមកិច�សន�អ�កជ�នួយការងារផ�ះ េលខ 

______________________។

(សូម “      ” តាមការគួរ)

□  េដាយជូនដ�ណឹងដលអ់�កចំនួន _____________________ ៃថ�/ែខ * ។

□  េដាយផ�ល្់របាក់ជូនអ�កចំនួន _____________________ ៃថ�/ែខ * ជ�នួសឲ្យការជូនដ�ណឹង។

□  េដាយគា� នការជូនដ�ណឹង។

□  េដាយគា� នការផ�ល្់របាក់ជ�នួសឲ្យការជូនដ�ណឹងេឡីយ។

ៃថ�េធ�ីការចុងេ្រកាយរបសអ់�កគឺ          (កាលបរ�េច�ទ)            ។

មូលេហតុៃនការប��ប់កិច�សន� (្របសិនេបីមាន)៖

         

         

         

សូមទទួលការេគារពរាប់អានដ�េសា� ះស�័្រគពី�។   

___________________ (ហត�េលខារបសន់ិេយាជក)

(                 ) (េឈា� ះរបសន់ិេយាជក)

___________________ (កាលបរ�េច�ទ)

បានទទួលសា� លន់ូវវ�ក័យប្រតែដលបានទទូលពីនិេយាជ�ត ____________________ (ហត�េលខា)

(                 ) (េឈា� ះ)  

___________________ (កាលបរ�េច�ទ)

សមា� លទ់ី ១៖ សូមរកេមីលជ�ពូកទី៨ៃន“េស�វេ�ែណនំាេដាយមានការអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រមាប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានេ្រជ�សេរីសពីបរេទស - 

អ�ីែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេយាជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រមាប់ព័ត៌មានទាក់ទងសិទ�ិ និងកាតព�កិច�របសន់ិេយាជក 

និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទសែដលពាក់ព័ន�នឹងការប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់។

សមា� លទ់ី ២៖ េនះគឺជាគំរ�ឯកសារស្រមាប់ជាឯកសារេយាងែតប៉ុេណា� ះ។ ភាគីែដលពាក់ព័ន�នឹងគំរ�ឯកសារេនះ គួរែតធានាថា ខ�ឹមសាររបសឯ់កសារេនះ 

គឺសម្រសបស្រមាប់ការេ្របី្របាសម់ុនេពលចាប់េផ��មចូលជាធរមាន។ ភាគីទំាងេនាះក៏្រតូវបានរ�ឮកឲ្យេស�ីសុដំ�បូនា� នពីអ�កជ�នាញឯករាជ្យ 

េ�េពលែដលសម្រសបផងែដរ។ 

* សូមលុបេចាលចំណុចែដលមិនសម្រសប
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  ឧបសម�័ន�ទី V

គំរ�ៃនវ�ក័យប្រតស្រមាប់ការចំណាយេ�េពលប��ប់កិច�សន�ការងារ
មុនេពលកំណត់ / តាមកាលកំណត់ 

�េឈា� ះ________________________________កាន់អត�ស�� ណប័ណ�ហុងកុងេលខ/លិខិតឆ�ងែដនេលខ 

________________ ទទួលបាន្របាក់តាមចំណុចខាងេ្រកាម ពីនិេយាជករបស�់េឈា� ះ _________________________ 

េ� (កាលបរ�េច�ទ) ___________________  *ជា្របាក់សុទ� / តាមរយៈមូលប្បទានប្រត (ែសក) / 

តាមរយៈការទូទាត់្របាក់េដាយស�័យ្របវត�ិតាមធនាគារ។

១    ្របាក់ឈ��ល   (ចាប់ពីៃថ� ___________រហូតដលៃ់ថ� ______________________)  $_____________

រ�មប���លទំាងការផ�ល្់របាក់តាមចំណុចខាងេ្រកាម៖ 

(ក) ៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្យជាតិ  (កាលបរ�េច�ទ៖ __________________________) $_____________

(ខ) ច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ   (ចាប់ពីៃថ� _________រហូតដលៃ់ថ� ___________) $_____________

(គ) ច�ប់ឈឺ    (ចាប់ពីៃថ� ________ រហូតដលៃ់ថ� ____________) $_____________

(ឃ) េផ្សងៗ (សូមប�� ក់)៖ __________________________        $_____________

២    ្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់ការហូបចុក (ចាប់ពីៃថ� _________ រហូតដលៃ់ថ� ___________)  $_____________

៣    ការផ�ល្់របាក់ជ�នួសឲ្យការជូនដ�ណឹង         $_____________

៤    ច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ ែដលមិនបានេ្របី (ចំនួនៃថ�_________________________) $_____________

៥     ្របាក់ែដលផ�ល�់្យេ្រកាយឈប់េធ�ីការ / ្របាក់ស្រមាប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយការងារផ�ះ 

េដាយជ�នួសការមិនបានបន�កិច�សន�         $_____________

៦    ្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់ការហូបចុក និងការេធ�ីដ�េណីរ        $_____________

៧    សបំុ្រតយន�េហាះេ�មកកែន�ងេដ�មកំេណីត

៨    េផ្សងៗ   (ក) __________________________________________________ $_____________

(ខ) __________________________________________________ $_____________

ហត�េលខារបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះ៖ _______________________    កាលបរ�េច�ទ៖   

(េឈា� ះ)៖  (                   )

ហត�េលខារបសន់ិេយាជក៖ ______________________________ កាលបរ�េច�ទ៖   

(េឈា� ះ)៖  (                   )

សាក្សី (្របសិនេបីមាន) (ហត�េលខា)៖ _____________________  កាលបរ�េច�ទ៖   

          (េឈា� ះ)៖  (                   )

សមា� លទ់ី ១៖ សូមរកេមីលជ�ពូកទី៨ៃន“េស�វេ�ែណនំាេដាយមានការអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រមាប់ការងាររបសអ់�កជ�នួយការងារផ�ះែដលបានេ្រជ�សេរីសពីបរេទស - 

អ�ីែដលអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេយាជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រមាប់ព័ត៌មានទាក់ទងសិទ�ិ និងកាតព�កិច�របសន់ិេយាជក 

និងអ�កជ�នួយការងារផ�ះមកពីបរេទស។

សមា� លទ់ី ២៖ េនះគឺជាគំរ�ឯកសារស្រមាប់ជាឯកសារេយាងែតប៉ុេណា� ះ។ ភាគីែដលពាក់ព័ន�នឹងគំរ�ឯកសារេនះ គួរែតធានាថា ខ�ឹមសាររបសឯ់កសារេនះ 

គឺសម្រសបស្រមាប់ការេ្របី្របាសម់ុនេពលចាប់េផ��មចូលជាធរមាន។ ភាគីទំាងេនាះក៏្រតូវបានរ�ឮកឲ្យេស�ីសុដំ�បូនា� នពីអ�កជ�នាញឯករាជ្យ 

េ�េពលែដលសម្រសបផងែដរ។ 

* សូមលុបេចាលចំណុចែដលមិនសម្រសប



UGF, Trade and Industry Tower,

3 Concorde Road, Kowloon

12/F, 14 Taikoo Wan Road,

Taikoo Shing, Hong Kong

  ឧបសម�័ន�ទី VI

សូមសាកសួរេដាយផា� លេ់�កាន់ការ�យាល័យៃនែផ�កទនំាក់ទនងពលកម� 
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  សណំួរ
បណា� ញទូរស័ព�ស្រមាប់សាកសួរបនា� ន(់បណា� ញេនះ ្រគប់្រគងេ្រកាមែខ្ស“1823”)៖ 

    2717 1771
2157 9537 (ែខ្សទូរសព�បនា� ន់ែដលបានផ�លស់្រមាប់្រស�ីជ�នួយការផ�ះបរេទស)

អាស័យដា� នេគហទពំ័រ៖ www.labour.gov.hk
      www.fdh.labour.gov.hk

ប��ីខាងេលីបានេធ�ីប��ប់េ� ែខសីហា ឆា�ំ  2019 េហីយអាសយដា� នៃនការ�យាល័យពាក់ព័ន�អាចមានការផា� សប់��រ។ 
ចំេពាះព័ត៌មានលម�ិតចុងេ្រកាយបំផុត សូមចូលេមីលេគហទពំ័រ៖ www.labour.gov.hk ឬទូរស័ព�មកេលខ៖ ២៤១៧ 
១៧៧១ បាន ២៤ េម៉ាង (េលខទូរស័ព�បនា� ន់ "១៨២៣") ។ [មិនមាន្របភពេដ�មបានបែន�មថ��]
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