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1

�រម�កថា

 េសៀវេ�ែណនាេំនះ�នេ�លបំណងក��ង�រផ�លជ់�នួយជាឯក�រេ�ង 

ស�ីពីសិទ�ិ និង�តព�កិច�របសន់ិេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

ែដលទាក់ទងនឹង�រងារបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទសេធ�ី�រេនៅហុងកុង។ 

េ�លបំណងៃនេសៀវេ�េនះេឆ�ីយតបនឹងចម�លម់ួយចំនួន 

ែដលេលីកេឡីងេដាយអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះពីបរេទស និងនិេ�ជករបសព់ួក�ត់។

 អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះពីបរេទស �នសិទ�ិ និងទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ 

និង�រ�ំ�រដូច��  េ�ង�មបទប្បញតិ��រងារ �  ចំេ�ះព័ត៌�នលម�ិតស�ីពីលក�ខ័ណ� �រងារ 

និងបទប្ប��ត�ិច�ប់ និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះពីបរេទស 

គួរែស�ងយលប់ែន�មែដល�នេនៅក��ងកិច�សន��រងារស�ង�ដារ (អត�េលខ ID 407) 

និងបទប្ប��តិ�រងារ ែដលរក�ទុកេនៅ�ជ�ាធរែតមួយគត់ ស្រ�ប់�រពន្យលប់ទប្ប��ត�ិទាងំេនះ 

។ តុ��រគឺ�នសិទ�ិបក្រ�យច�ប់ ែដលេឆ�ីយតបេទៅនឹងសណំួរនានា។



១  �រងារដ�បូង

ស្រ�ប់�ទាងំនិេ�ជក និង្រស�ីជ�នួយ�រផ�ះ

ស១.១ េតីអ�ីេទៅជាសិទ�ិ 

និង�រទទួលខុស្រតូវទាក់ទងនឹង�រងាររបស�់ក��ងនាមជាអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស 

ឬជានិេ�ជករបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស?

ច សិទ�ិ និង�រទទួលខុស្រតូវជាមូលដ�ាន ទាក់ទងនឹង�រងាររបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស 

គឺ�នប�� ក់ េនៅក��ងកិច�សន��រងារស�ង�ដារ (អត�េលខ ID ៤០៧) (ឧបសម�័ន�ទី I)។ 

បែន�មេលីេនះ បទប្ប��ត�ិ�រងារក៏�នប�� ក់ពីសិទ�ិ និង�រទទួលខុស្រតូវចំេ�ះនិេ�ជក 

និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ ផងែដរ។

ស១.២ េតីនឹង�ន�រដាក់ទណ� កម�េទៅេលីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ និងនិេ�ជ�កែដរឬេទ 

្របសិនេបីពួកេគរ�េ�ភបំ�នេលីលក�ខណ�  ែដល�នប�� ក់េនៅក��ងកិច�សន��រងារស�ង�ដារ? 

ច (សូម�នសណំួរ និងចេម�ីយទី ១.១, ១.៤, ១.៥, ១.៨, និង១.៩ ៃនេសៀវេ�ែណនាេំនះ) 

ទាងំអ�កជ�នយួ�រងារផ�ះ នងិនេិ�ជក ្រតូវអនវុត�េទៅ�មរដ�ាភ�ិលៃនតំបន់រដ��លពិេសសហុងកុង 

ដូច�នែចងេនៅែផ�កទី៦ ៃន“ទ្រមង��ក្យេស�ីសុំទិដ�ា�រ  

ឬពន��រ�� ក់េនៅរបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស” (ID 988A) និង 

 “�ក្យេស�ីសុំេធ�ី�រងាររបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស” (ID 988B) 

ែដលពួកេគ្រតូវែតពិនិត្យេមីលឱ្យ�នម៉ត់ចត់ ដូចជា៖  លក�ខណ� នានារបសជ់�នួយ�រ�មផ�ះ 

ក៏ដូចជាក្រមិត្រ�ក់ឈ��ល �ររសេ់នៅ និងត្រមូវ�រស្រ�ប់�ររសេ់នៅ �

្របសិនេបីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ្រប្រពឹត�បទេល�ីសខុស 

នាង�ច្របឈមនឹង�រមិនអនុ�� តឱ្យេធ�ី�រេនៅហុងកុងម�ងេទៀត។  

្របសិនេបីនិេ�ជក្រប្រពឹត�បទេល�ីសខុស �ក្យេស�ីសុំរបស�់ត់ 

ឬនាងក��ង�រយកអ�កជ�នយួ�រងារផ�ះនាេពលអនាគត ក�៏ច្រតូវ្រ�នេ�លមនិយល្់រសបផងែដរ។

និេ�ជកមិន្រតូវ�� ប់�រញ�ះញង� េដ�ម្បីសរេសរ ឬផ�លព់័ត៌�នែក�ង�� យក��ង�ក្យសុំ 

និងកិច�សន��រងារស�ង�ដារ  ែដលទាក់ទងេទៅនឹង�រងារៃនអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស 

ឬរ�មគំនិតជាមួយបុគ�លណាមួយក��ង�រេ�ក្រ�សេ់ដាយេចតនា 

េដ�ម្បីយកអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទសឱ្យេធ�ី�រ 

េដាយផ�ល្់រ�ក់ឈ��លតិចជាង�រកំណត់េនៅក��ងកិច�សន��រងារស�ង�ដារ។  



្របសិនេបីនិេ�ជកផ�លព់័ត៌�នែក�ង�� យេទៅនាយកដ�ានអេន�ា្របេវសន៍ 

អំពី្រ�ក់ឈ��លែដលផ�លឱ់្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពី បរេទស 

េនាះនិេ�ជកនឹង្រតូវ�ន�ត់េទាសឱ្យជាប់ពន�នា�ររយៈេពលបួនែខ 

និង្រតូវផ�ល្់រ�ក់ឈ��លេទៅឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះឱ្យ�ន្រគប់ចំនួន។  

និេ�ជក្រតូវ�នែណនាឱំ្យេ�រព�មច�ប់ និង្រតូវផ�ល្់រ�ក់ឈ��ល្រគប់ចំនួនដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

ដូចែដល�នែចងេនៅក��ងកិច�សន��រងារស�ង�ដារ។ េបីមិនដូេ�� ះេទ �នឹង្រតូវ�ន�ត់ទុកជាបទេល�ីស 

េហីយនិេ�ជក្រតូវទទួល�រ�ត់េទាស។

បែន�មពីេនះ ្របសិនេបីនិេ�ជក ឬអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ្រប្រពឹត�ផ��យខុសពីច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ 

ឬច�ប់បទប្ប��ត�ិអេន�ា្របេវសន៍ �ត់នឹង្រតូវទទួល�រ�ត់េទាសែផ�ក្រពហ�ទណ� ។

ស្រ�ប់និេ�ជក

ស១.៣ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច េដ�ម្បីឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ច�ប់េផ��ម�រងារ េនៅេពល�ត់�នេធ�ីដ�េណីរមកដល ់?

ច    អ�កគួរែតផ�ល្់រ�ក់ឧបត�ម�ស្រ�ប់�រហូបចុកជា្រប�ំ និងៃថ�េធ�ីដ�េណីរ 

ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ ១០០ ដុ�� រហុងកុងក��ងមួយៃថ� 

ដូចែដល�នប�� ក់េនៅក��ងកិច�សន��រងារស្រ�ប់�រេធ�ីដ�េណីររបស�់ត់េទៅហុងកុង។  

អ�កក៏គួរែតជួយសង �ត់ / នាងេទៅេលីៃថ�េរៀបចំឯក�រសខំាន់ៗទាងំអសផ់ងែដរ។  េមីលជ�ពូកទី២។

អ�ក្រតូវ�នែណនា ំស្រ�ប់ពន្យលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបសអ់�ក ែដលអ�ករ�ពឹងថា 

�ត់ / នាងេធ�ី�រេទៅ�មតួនាទី�រកិច�។  តួនាទី�រកិច�របស�់ត់ / 

នាង្រតូវែតជាតួនាទី�រកិច�ែត�រងារផ�ះដូចែដល�នប�� ក់ក��ង “�លវ��គៃន�រ�� ក់េនៅ 

និងតួនាទី�រកិច��រងារផ�ះ”* ៃនកិច�សន��រងារ។

អ�កគួរែតកំណត់�លបរ�េច�ទមួយ ែដលអ�កនឹងផ�ល្់រ�ក់ឈ��លេទៅឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបសអ់�ក។  

េមីលជ�ពូកទី ៣។

អ�កគួរែតេ្រជ�សេរ�សៃថ�ឈប់ស្រ�កស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបសអ់�ក។  េមីលជ�ពូកទី ៤។

អ�កគួរែតេធ�ី�រ្រពមេ្រពៀងជាមួយអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបសអ់�កជាមុនសិន ថាេតី�រហូបចុកនឹង្រតូវផ�ល ់

ឬក៏អត់អំឡ�ងេពលេធ�ី�រ។  ្របសិនេបីអ�កផ�ល�់រហូបចុកដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

េនាះ្រតូវផ�លឱ់្យេដាយឥតគិតៃថ�។ ្របសិនេបីអ�កមិន�នផ�ល�់រហូបចុកេនាះេទ 

អ�ក្រតូវឧបត�ម�ជា្រ�ក់ស្រ�ប់�រហូបចុកដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបសអ់�កជ�នួសវ�ញ 

េដាយប�� ក់ចំនួនទឹក្រ�ក់េនៅក��ងកិច�សន��រងារ ស្រ�ប់ផ�លឱ់្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះក��ងែខនីមួយៗ។  

អ�កគួរែតផ�លន់ូវៃថ��នា�� ប់រងសងជម�ឺចិត�ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបសអ់�ក 

ជ�នួសឱ្យៃថ�សណំងេនៅេពលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះទទួលរងរបួសេពលេធ�ី�រ េដាយ�គឺជាលក�ខណ�  

ឬ�តព�កិច� េ�ងេទៅ�មច�ប់បទប្ប��ត�ិស្រ�ប់ៃថ�ជម�ឺចិត�ដលប់ុគ�លិក។



្របសិនេបីអ�កមិនអនុវត��មបទប្ប��ត�ិេនះេទ នឹង្រតូវ�ន�ត់ជា�រ្រប្រពឹត�បទេល�ីសផ��យពីច�ប់ 

េដាយផ�ន�ាេទាសជា�រផាកពិន័យ និងជាប់ពន�នា�រ។ េ្រ�ពីេនះ 

អ�ក្រតូវផ�លន់ូវរបបែថទាសំុខ�ពេដាយឥតគិតៃថ�ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

េ�ងេទៅ�មកិច�សន��រងារស�ង�ដារ ដូចេនះអ�កគួរែតយល ់

និងអនុវត�េទៅ�មេ�លនេ��យ�នា�� ប់រងេដ�ម្បីដ�ង�ល�់រចំណាយែដល�ក់ព័ន� 

េនៅេពល�រចំណាយេកីនេឡីង។ េមីលជ�ពូកទី ៥។

 ស១.៤ េតី��ចអនុវត� 

និងដាក់កិច�សន��រងារេផ្សងេទៀតឱ្យ�នសុពល�ពជាមួយអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបស�់�នែដរឬេទ?

ច មិន�នេទ។ កិច�សន��រងារស�ង�ដារ (ID 407) គឺជាកិច�សន��រងារស�ង�ដារផ��វ�រែដលេធ�ីេឡីងែតម�ង 

ស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះទាងំអសេ់នៅក��ងហុងកុង។  

កិច�សន��រងារេផ្សងេទៀតែដល�នដាក់ឱ្យ�នសុពល�ពរ�ងនិេ�ជក 

និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះគឺមិន�ច�ត់ជាធរ�នស្រ�ប់អនុវត�ក��ងហុងកុងេនាះេឡីយ។

 ស១.៥ េតី��ចេស�ីឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ របស�់េធ�ី�រឱ្យបុគ�ល�� ក់េផ្សងេទៀត 

ឬេធ�ី�រេផ្សងេ្រ�ពី�រងារផ�ះ�នែដរឬេទ?

ច មិន�នេទ។ េ�ងេទៅ�មបទប្ប��ត�ិអេន�ា្របេវសន៍ �នឹង�ត់ជា�រ្រប្រពឹត�បទេល�ីស 

ែដលេស�ីឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេធ�ី�រឱ្យបុគ�ល�� ក់េផ្សងេទៀត េ្រ�ពីនិេ�ជកែដល�នេ�� ះេនៅក��ងទិដ�ា�ររបស ់

�ត់ / នាង ឬេស�ីឱ្យ �ត់ / នាង េធ�ី�រេផ្សងពី�រងារផ�ះ។ និេ�ជក�ច្របឈមមុខនឹង�រ�ត់េទាស 

្របសិនជារកេឃីញថា�ន្រប្រពឹត�បទេល�ីសផ��យពីបទប្ប��ត�ិអេន�ា្របេវសន៍។

 ស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

 ស១.៦ េតី�គួរេធ�ីអ�ីខ�ះេពល��ប់េផ��មេធ�ី�រឱ្យនិេ�ជករបស�់?

ច    េដ�ម្បីជួយស្រមួលដលន់ិេ�ជករបសអ់�ក ក��ង�រទូទាត់ៃថ�ចំណាយេលីឯក�រ 

អ�កគួរែតេធ�ីវ�ក�័យប្រតៃន�រចំណាយ�ក់ព័ន�ទាងំអសក់��ង�រេរៀបចំឯក�រ។

អ�កគួរែតេស�ីសុំឱ្យនិេ�ជករបសអ់�ក ពន្យលអ់ំពី�តព�កិច�របសអ់�ក និងយលឱ់្យ�ន 

ច�សព់ីអ�ីែដលនិេ�ជកចង��នពីអ�កក��ង�រេធ�ី�រ។ អ�កនឹងេធ�ី�រងារផ�ះដូចែដល�នប�� ក់ក��ង 

“�លវ��គៃន�រ�� ក់េនៅ និង�រកិច��រងារផ�ះ”* ៃនកិច�សន��រងាររបសអ់�ក។ 

អ�កគួរែតរក�ឯក�រស�� លផ់�ាលខ់��ន (ឧទាហរណ ៍អត�ស�� ណប័ណ� លិខិតឆ�ងែដន ជាេដ�ម)។  

បុគ�លណា�� ក់ រ�មទាងំនិេ�ជករបសអ់�ក ឬបុគ�លិកៃនទី�� ក់ងារេ្រជ�សេរ�ស�� នសិទិ�រក�ទុកឯក�ររបសអ់�ក 

េដាយ�� ន�រយល្់រសបពីអ�កេឡីយ។



 ស១.៧ េតី��ចរសេ់នៅេ្រ�ពីផ�ះនិេ�ជករបស�់�នែដរឬេទ?

ច     មិន�នេទ។ អ�កគួរែតេធ�ី�រ និងរសេ់នៅក��ងលេំនៅដ�ានរបសន់ិេ�ជករបសអ់�កេដាយអនុេ�ម�មកថាខណ� ទី៣ 

ៃនកិច�សន��រងារស�ង�ដារ។ និេ�ជករបសអ់�កគឺ្រតូវ ផ�ល�់រ�� ក់េនៅឥតគិតៃថ�ដលអ់�ក 

ដូចែដល�នប�� ក់ក��ង “�លវ��គៃន�រ�� ក់េនៅ និង�រកិច��រងារផ�ះ”* ៃនកិច�សន��រងារ។

(ស្រ�ប់អ�កែដល�នទទួល�រេរៀបចំឱ្យរសេ់នៅទាងំអស ់ែដល�នអនុម័ត 

និងយល្់រសបេដាយ្រប�នែផ�កអេន�ា្របេវសន៍ មុនៃថ�ទី១ 

ែខេម�  ��ំ ២០០៣ អ�កទាងំេនាះក��ងនាមជាអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

្រតូវ�នអនុ�� តឱ្យរសេ់នៅក��ងកែន�ងេផ្សងេ្រ�ពីលេំនៅដ�ានរបសន់ិេ�ជកែដល�នផ�លឱ់្យ 

េហីយនិេ�ជកេនៅែតបន�េទៅជួលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទសេដាយ�ន�រស្រ�កមិនឱ្យេ្រចីនជាង៦ែខ។)

ស១.៨ េតី��ចេធ�ី�រងារេផ្សងេ្រ�េ�៉ង េដាយ�ន�រយល្់រពមពីនិេ�ជករបស�់�នែដរឬេទ?

ច មិន�នេទ។ េ�ងេទៅ�មបទប្ប��ត�ិអេន�ា្របេវសន៍ 

�នឹង�ត់ជាបទេល�ីស ែដលអ�ក�នេធ�ី�រជាមួយនឹងបុគ�ល�� ក់េផ្សងេទៀត 

េ្រ�ពនីេិ�ជករបសអ់�កែដល�នេ�� ះេនៅក��ងទិដ�ា�ររបសអ់�ក។  អ�កនងឹ្រតូវទទលួខសុ្រតូវេទៅ�ម�រ�តេ់ទាស 

និង្រតូវ�នប���នេចញទាក់ទង �រ្រប្រពឹត�បទេល�ីសផ��យពីលក�ខណ� ៃន�រ�� ក់េនៅ។  

្របសិនេបីអ�ក្រតូវ�នប���នេចញ េនាះអ�កនឹង�� នសិទ�ិទទួល�ន�រអនុ�� ត 

ឱ្យ្រតលប់មកេធ�ី�រជាអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេនៅហុងកុងម�ងេទៀត�នេឡីយ។

ស១.៩ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច ្របសិនេបីនិេ�ជករបស�់ប���ន�ឱ្យេទៅេធ�ី�រជាមួយបុគ�ល�� ក់េផ្សងេទៀត 

ឬេធ�ី�រែដលមិនែមនជា�រងារផ�ះ?

ច អ�កគួរែត�យ�រណអ៍ំពីប�� េនះេទៅ�ន់ែផ�កេស��បអេង�តៃននាយកដ�ានអេន�ា្របេវសន៍។

* េនៅក��ងកិច�សន��រងារស�ង�ដារ�ន “�លវ��គៃន�រ�� ក់េនៅ និង�រកិច��រងារផ�ះ” 

ែដល�នប�� ក់ស�ង�ដាៃន�រ�� ក់េនៅ និងេសចក�ីលម�ិតៃន�រកិច��រងារផ�ះែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេធ�ី។



 ស១.១០ េតី�គួរដ�ងពីអ�ីខ�ះ ក��ង�រ�រ�រសុវត�ិ�ព និងសិទ�ិរបស�់ េនៅេពលកំពុងេធ�ី�រេនៅហុងកុង?

ច    ្របសិនេបីអ�ក្រតូវ�នេគរ�េ�ភបំ�នេលី�ង�យ ឬទទួលរងហានិភ័យទាក់ទងេទៅនឹងសុវត�ិ�ពផ�ាលខ់��ន 

សូមរកជ�នួយេដាយទូរស័ព��� មៗេទៅ�ន់បណ� ាញទាន់េហតុ�រណរ៍បសប់៉ូលីស “999”។

្របសិនេបីអ�កមិន�នទទួល្រ�ក់ឈ��ល ឬសិទ�ិ�រងារណាមួយរបសអ់�ក្រតូវ�នរ�េ�ភបំ�ន 

សូមទូរស័ព�េទៅ�ន់នាយកដ�ាន�រងារ �មបណ� ាញេលខ “2157 9537” េពញ២៤េ�៉ង 

ឬទនំាក់ទនំងផ�ាលេ់នៅ�ខា�រ��ល័យែផ�កទនំាក់ទនំងៃននាយកដ�ាន�រងារេដ�ម្បី�កសួរ និងសុំជ�នួយ 

(សូមេមីលជ�ពូកទី ៣ និង១២)។

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

�� នបុគ�លណា�� ក់�នសិទ�ិរក�ទុកលិខិតឆ�ងែដនរបសអ់�កេនាះេទ។

អ�កមិនគួរចុះហត�េលខាេលីឯក�រណាមួយែដលអ�កមិនយល ់ឬមិនយល្់រសបជាមួយ។



២  សណំងេលីៃថ�េធ�ីឯក�រ

 ស្រ�ប់និេ�ជក

 ស២.១ េតី�គួរចំណាយអ�ីខ�ះ េលី�រសងជ�នួសឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបស�់ េទៅ�មកិច�សន��រងារ?

ច    េ�ង�មកិច�សន��រងារ អ�កគឺជាអ�កទទួលខុស្រតូវចំេ�ះ�រចំណាយរបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក 

ក��ង�រេរៀបចំឯក�រស្រ�ប់េធ�ី�រជាមួយអ�ក។ ជាទូេទៅ 

អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នចំណាយេលីៃថ�ទាងំេនាះ េហីយអ�កគួរែតសងមក �ត់ / 

នាង វ�ញ�ន�ប់�មែដល�ចេធ�ីេទៅ�ន េនៅេពល �ត់/នាង ផ�ល់វ�ក�យប្រតឱ្យ។  

អ�កគួរែតេស�ីសុំឱ្យ�ត់/នាង ទទួល�� លេ់លីៃថ�ែដលអ�ក�នសងជ�នួសឱ្យជា�យលក�ណអ៍ក្សរ 

និងរក�បង�ាន់ៃដស្រ�ប់ទុកជាភស���ងៃន�រទូទាត់ចំណាយេនះ។

េដាយយកអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពី្របេទសហ�ីលីពីនជាឧទាហរណ ៍អ�ក�ចនឹង្រតូវបង�ដូចខាងេ្រ�ម៖

ៃថ�េស�រដ��ល្របេទសហ�ីលីពីនស្រ�ប់�រងារេនៅបរេទស (POEA) 

(្របមូលេដាយរដ�ាភិ�លហ�ីលីពីនស្រ�ប់ដ�េណីរ�រអនុ�� តក��ង�រេចញដ�េណីរ 

និងត្រមូវ�រវត��នរបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះជា�ំ�ច់េនៅក��ង�រែណនាខំ�ីៗ មុនេពលេចញដ�េណីរ)

�រ�នា�� ប់រងែដល�ំ�ច់

ៃថ�ពិនិត្យសុខ�ព

ៃថ�លិខិតប�� ក់ ឬទទួល�� លជ់ាផ��វ�រ (អគ�កុងស៊ុល្របេទសហ�ីលីពីន្រប�ំេនៅ ហុងកុងជាអ�កកំណត់ៃថ�)

ៃថ�ទិដ�ា�រ (នាយកដ�ានអេន�ា្របេវសន៍ជាអ�កកំណត់ៃថ�)

គំរ�វ�ក័យប្រតៃន�រសងេលី�រចំណាយជ�នួសឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះហ�ីលីពីន គឺ�នេនៅឧបសម�័ន�ទី II។



 ស២.២ េតី�គួរចំណាយអ�ីខ�ះេទៅេលី�រសងជ�នួសឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ� េបីសិន�បន�កិច�សន��រងារជាមួយ 

�ត់/នាង េទៀត? 

ច អ�កគួរែតចំណាយេទៅឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក េទៅេលីៃថ�លិខិតប�� ក់ 

ឬទទួល�� លជ់ាផ��វ�រែដល�ក់ព័ន�នឹងកិច�សន�ម�ងេទៀត 

ែដល្របមូលេដាយកុងស៊ុលៃន្របេទសរបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក េនៅហុងកុង 

ៃថ�េស�ែដលកំណត់េដាយនាយកដ�ានអេន�ា្របេវសន៍ និង�រចំណាយេផ្សងេទៀតេដាយអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក 

ែដលទាក់ទងនឹង�របន�កិច�សន��រងារម�ងេទៀត ដូចែដល�នប�� ក់ក��ងកថាខណ� ទី ៨ 

ៃនកិច�សន��រងារស�ង�ដារ។

 ស២.៣ េតី�គួរចំណាយេលីៃថ�ដ�េណីរ�រ / ឯក�រដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបស�់ 

ែដល�នជួល�ត់�មរយៈទី�� ក់ងារេ្រជ�សេរ�សេនៅហុងកុងែដរឬេទ? 

ច ��្រស័យេលីអ�ី ែដលទី�� ក់ងារេ្រជ�សេរ�ស�នេធ�ី�រចំណាយក��ងនាមតំណាងឱ្យអ�ក 

និង�្រស័យេលីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក�នយក្រ�ក់�ត់ផ�ាលេ់ទៅបង�េលីៃថ��ំ�ច់ណាមួយ 

ឬមិន�ន។ ្របសិនេបីអ�ក�នបង�្រ�ក់ែដលទាក់ទងនឹង�រចំណាយទាងំេនាះេទៅឱ្យទី�� ក់ងារេ្រជ�សេរ�ស 

អ�កគួរែតេស�ឱី្យទី�� ក់ងារផ�ល់វ�កយ័ប្រតែដល�កព់ន័�ទាងំអសដ់លអ់�ក ស្រ�បទ់កុជាភស���ងៃន�រទទូាតច់ណំាយ។



៣  �រចំណាយ និង�រ�ត់្រ�ក់ឈ��ល

 ស្រ�ប់និេ�ជក

 ស៣.១ េតី��ចេធ�ី�រ្រពមេ្រពៀងជាមួយអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបស�់ េដាយផ�ល្់រ�ក់ឈ��លឱ្យ�ត់តិចជាង 

្រ�ក់ឈ��លអប្បបរ�ែដល�នកំណត់ (MAW) �នែដរឬេទ េតីអ�ីជា្រ�ក់ឈ��លអប្បបរ�ែដល�នកំណត់ (MAW)?

ច     មិន�នេទ។ និេ�ជកមិន�ចេធ�ី�រ្រពមេ្រពៀងជាមួយអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេដាយផ�ល្់រ�ក់ឈ��លឱ្យ�ត់តិចជាង្រ�ក់ 

ឈ��លអប្បបរ�ែដល�នកំណត់�នេនាះេទ។ �រអនុ�� តឱ្យប���នអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះចូលក��ងហុងកុង 

គឺែផ�កេលីព័ត៌�នពិតៗែដល�នេផ��រជូននាយកអេន�ា្របេវសន៍ 

េដាយនិេ�ជក្រតូវផ�ល្់រ�ក់ឈ��លឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមិនតិចជាង្រ�ក់ឈ��លអប្បបរ�ែដល�នកំណត់។  

និេ�ជកមិន�នបង�្រ�ក់ឈ��ល�មទេំនីងចិត� និងេដាយ�� នេហតុផល្រតឹម្រតូវ ែដលដូច�នែចងក��ងកិច�សន��រងារធម�� 

្រតូវទទួលរង�រ�ត់េទាស និងផ�ន�ាេទាសេដាយពិន័យជា្រ�ក់ចំនួន ៣៥០,០០០ ដុ�� រហុងកុង និងជាប់ពន�នា�ររយៈេពល 

3 ��ំ ។ និេ�ជក�ចនឹង្របឈមមុខ េដាយ�រ្រប្រពឹត�បទេល�ីសធ�ន់ធ�រក��ង�រកុហកេ�ក្រ�សម់�ន�ីអេន�ា្របេវសន៍ 

និង�រឃុបឃិតេ�ក្រ�សែ់ក�ងបន�ំ។ ជនណាែដល្រតូវ�នផ�ន�ាេទាសពីបទែក�ងបន�ំ្រតូវទទួលរង�រ�ត់េទាស 

និងផ�ន�ាេទាសេដាយពិន័យជា្រ�ក់ចំនួន ១៥០,០០០ ដុ�� រហុងកុង និងជាប់ពន�នា�ររយៈេពល ១៤ ��ំ ។

 ស៣.២ េតី�គួរផ�ល្់រ�ក់ឈ��លដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ��៉ងដូចេម�ច?

ច     អ�កគួរផ�ល្់រ�ក់ឈ��លដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ �មរយៈែសក 

ឬេដាយស�័យទូទាត់េនៅក��ងគណនីធនា�ររបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក។  

េដ�ម្បីេធ�ីដូចេនះ�ន អ�ក្រតូវែតសុំ�រឯក�ពពីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះជាមុនសិន។  

្របសិនេបីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កមិនចង�ទទួលយកមេធ��យខាងេលីក��ង�រេបីក្រ�ក់ឈ��លរបស�់ត់ 

អ�កគួរែតផ�ល្់រ�ក់ឈ��លឱ្យ�ត់�មសេំណីែដល្រសបច�ប់។

អ�ក្រតូវរក�កំណត់្រ�ៃន�រផ�ល្់រ�ក់ឈ��ល ឧទា. រ�យ�រណរ៍បសធ់នា�រែដល�ក់ព័ន�។  

អ�កក៏គួរែតផ�ល់វ�ក័យប្រតស្រ�ប់�រផ�ល្់រ�ក់ឈ��ល និងៃថ�ហូបចុក 

េហីយេស�ីឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កទទួល�� លៃ់នចំនួនទឹក្រ�ក់េនៅក��ងវ�ក័យប្រត។  

គំរ�ៃនវ�ក័យប្រត្រ�ក់ឈ��លផ�លឱ់្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស  (FDHs) គឺ�នេនៅឧបសម�័ន�ទី IIIក។



 ស៣.៣ េតីេនៅេពលណា�គួរផ�ល្់រ�ក់ឈ��លេទៅឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�?

ច    អ�កគួរែតផ�ល្់រ�ក់ឈ��លដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក េដាយតិចបំផុតម�ងក��ងមួយែខ។  
្រ�ក់ឈ��លនឹង្រតូវផ�លជ់ូន េនៅៃថ�ចុងេ្រ�យៃនរយៈេពលែដល�នកំណត់ៃន�រផ�ល្់រ�ក់ឈ��ល។  
អ�កគួរែតផ�ល្់រ�ក់ឈ��លដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ�ី�ន 
ប៉ុែន�េបី�នករណីណាមួយេកីតេឡីង 
�រផ�ល្់រ�ក់ឈ��លមិន្រតូវយូរជាង៧ៃថ�បន�ាប់ពី�លកំណត់េបីក្រ�ក់ឈ��លចុងេ្រ�យ។

្របសិនេបីអ�កចង�ផ�ាសប់��រ�លកំណត់ និង�លបរ�ច�ទេបីក្រ�ក់ឈ��ល 
អ�កគួរជូនដ�ណឹងដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក និងផ�ល្់រ�ក់ឈ��លែដលេនៅសលេ់�យអស។់  

ឧទាហរណ ៍អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក�ន�ប់េផ��មេធ�ី�រ េនៅៃថ�ទី១ ែខមីនា។  
្របសិនេបីអ�កចង�ផ�ាសប់��រ�លកំណត់េបីក្រ�ក់ឈ��លែដល�ប់េផ��មពីៃថ�ទី ១៦ �លែ់ខ 
អ�កគួរែតផ�ល្់រ�ក់ឈ��លែដលេនៅសល ់១៥ៃថ�ឱ្យអសស់ិន (ឧទាហរណព៍ីៃថ�ទី១ដល១់៥) 
កំឡ�ងេពល្រ�ំពីរៃថ�បន�ាប់ពីៃថ�ទី១៥ ែខមីនា មុនេពលអ�កផ�ល្់រ�ក់ឱ្យ �ត់ / នាង 
េនៅ�លកំណត់ថ��ស្រ�ប់េបីក្រ�ក់ឈ��លក��ងែខេម�។ 

 ស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

 ស៣.៤ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច េនៅេពលនិេ�ជករបស�់�នេបីក្រ�ក់ឈ��លមកឱ្យ�េហីយ?

ច អ�កគួរែតពិនិត្យចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នផ�លម់កឱ្យអ�ក។  ្របសិនជាចំនួន្រគប់្រតឹម្រតូវេហីយ 
អ�កគួរែតទទួល�� លច់ំនួនទឹក្រ�ក់េនៅក��ងវ�ក័យប្រតែដល�នេរៀបចំេដាយនិេ�ជករបសអ់�ក។

 ស៣.៥ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច េបីនិេ�ជករបស�់ផ�ល្់រ�ក់ឈ��លតិចជាង្រ�ក់ែដល�នកំណត់ឱ្យ�?

ច ្របសិនេបីចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលផ�លឱ់្យ តិចជាង្រ�ក់ឈ��លែដលែចងេនៅក��ងកិច�សន��រងារ អ�កគួរែតពិនិត្យ 
និងសួរនិេ�ជករបសអ់�ក្របសិនេបី�រគណនាចំនួន្រ�ក់មិន្រតឹម្រតូវ។
មិន្រតូវទទួល�� ល់វ�ក័យប្រត្រ�ក់ឈ��លេនះ។  
្របសិនេបី�� ន�រពន្យលឱ់្យជាក់�ក់ពីនិេ�ជករបសអ់�កចំេ�ះ�រេបីក្រ�ក់មិន្រគប់ចំនួនេនាះ 
អ�កគួរែត�យ�រណក៍រណីេនះ�� មៗេទៅ�ខាៃន�រ��ល័យែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារ ៃននាយកដ�ាន�រងារ 
(េមីលជ�ពូកទី ១២)។

 ស្រ�ប់�នេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

 ស៣.៦ េតីនិេ�ជក�ច�ត់្រ�ក់ឈ��លអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 
េដ�ម្បីទូទាត់សណំងេលី�រខូចខាតទនំិញែដល �ត់/នាង �នបង�េឡីងែដរឬេទ?  
េតី�នចំណុចណាេផ្សងេទៀតែដលនិេ�ជក�ច�ត់្រ�ក់ឈ��លពីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ?

ច    និេ�ជក�ច�ត់ៃថ�េលី�រខូចខាត ឬ�ត់បង�ទនំិញ ឬ្រទព្យសម្បត�ិែដលេកីតេឡីងពី�រេធ�ស្របែហស 
ឬកំហុសរបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ។ ក��ងករណីណាក៏េដាយ 
ចំនួនទឹក្រ�ក់សរ�បែដល្រតូវ�ត់េចញគឺសមមូលេទៅនឹងតៃម�ៃន�រខូចខាត 
ឬ�រ�ត់បង� ប៉ុែន�មិនេលីសពី ៣០០ ដុ�� រហុងកុង។ 
ៃថ�សរ�បៃន�រ�ត់គឺមិន្រតូវេលីសពីមួយ�គបួនៃន្រ�ក់ឈ��លែដល�ចផ�លឱ់្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេនៅ�លកំ
ណត់េបីក្រ�ក់ឈ��លេនាះ។



និេ�ជកក៏�ចេធ�ី�រ�ត់្រ�ក់ឈ��លពីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ េ្រ�ម�លៈេទសៈដូចខាងេ្រ�ម៖

�រ�ត់ស្រ�ប់�រអវត��នពី�រងារ។ចំនួនទឹក្រ�ក់សរ�បែដល្រតូវ�ត់េចញគួរែតស��្រតេទៅនឹង

រយៈេពលែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអវត��នពី�រងារ។

�រ�ត់ស្រ�ប់�រសងជាមុននូវេរឿងណាមួយ 

ឬនិេ�ជកផ�ល្់រ�ក់ឈ��លេលីសចំនួនដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ។ 

ៃថ�សរ�បៃន�រ�ត់្រ�ក់ឈ��លមិន្រតូវេលីសពីមួយ�គបួនៃន្រ�ក់ឈ��លែដលេបីកជូនអ�កជ�នួយ�រងារ

ផ�ះ�ម�លកំណត់េបីក្រ�ក់ឈ��ល។

�រ�ត់េដាយ�រែត�ន�រេស�ីសុំជា�យលក�ណអ៍ក្សរពីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

ក��ង�រសុំ្រ�ក់កម�ីពីនិេ�ជក។

�រ�ត់គឺ�ំ�ច់ត្រមូវឱ្យ�ត់ 

ឬេ�ង�ម�រអនុម័តណាមួយែដល្រតូវ�នេធ�ីេឡីងេដាយទាក់ទងេទៅនឹង្រ�ក់ឈ��លរបសអ់�កជ�នួយ�

រងារផ�ះ។ 

ទាលែ់ត�ន�រសេ្រមចយល្់រពមជា�យលក�ណអ៍ក្សរពីគណៈកម��រ�រងារ 

ៃថ�សរ�បៃន�រ�ត់្រ�ក់ឈ��លែដលសេ្រមចេនៅៃថ�កំណត់េបីក្រ�ក់ឈ��លនាែខណាមួយ 

គឺមិន្រតូវេលីសពីមួយ�គកន�ះដងៃន្រ�ក់ឈ��លែដល�នផ�លឱ់្យកំឡ�ងេពលេនាះេទ 

េដាយមិន�ប់ប���លអ�កែដលអវត��នមិន�នេធ�ី�រ។្រ�ប់�នេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

 ស៣.៧ េតីនឹង�នផលវ��កអ�ីខ�ះ េនៅេពលនិេ�ជកខកខានផ�ល្់រ�ក់ឈ��លមិនទាន់េពល 

េទៅឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ?

ច    ្របសិនេបីនិេ�ជកខកខានផ�ល្់រ�ក់ឈ��លមិនទាន់េពល េទៅឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

ក��ងកំឡ�ងេពល្រ�ំពីរៃថ�បន�ាប់ពី�លបរ�េច�ទែដលផ�លឱ់្យ �ត់ / នាង្រតូវ៖

ផ�ល�់រ្រ�ក់េលីចំនួន្រ�ក់ឈ��លែដលេនៅសលម់ិនទាន់ផ�លឱ់្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ និង

ទទួលរង�រ�ត់េទាស និងផ�ន�ាេទាសេដាយផាកពិន័យ ៣៥០,០០០ ដុ�� រហុងកុង 

និងជាប់ពន�នា�ររយៈេពលបី��ំ ។

្របសិន្រ�ក់ឈ��លមិនទាន់�នផ�លក់��ងកំឡ�ងេពលមួយែខបន�ាប់ពី�លបរ�េច�ទេបីក្រ�ក់ឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារ

ផ�ះេនាះ អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ច�ត់ទុកថាកិច�សន�េនះ្រតូវ�នប�្ឈប់េដាយនិេ�ជកេដាយ�� ន�រ 

ជូនដ�ណឹង។ ដូចេនះ និេ�ជក្រតូវផ�ល្់រ�ក់ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

ជ�នួស�រមិន�នជូនដ�ណឹងមុន បែន�មេលីច�ប់ដៃទេទៀត 

និងផ�ល្់រ�ក់េលី�រប��ប់កិច�សន�ជាមួយអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ(េមីលជ�ពូកទី៨)។



៤  ៃថ�ឈប់ស្រ�កធម�� ៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិ និងច�ប់ឈប់ស្រ�ក

ស្រ�ប់�និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

 ស៤.១ េ�ង�មច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ េតីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នសិទ�ិទទួល�ន�រឈប់ស្រ�កែបបណា?

ច    េ�ង�មច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នសិទ�ិទទួល�ន�រឈប់ស្រ�កដូចខាងេ្រ�ម៖

ៃថ�ឈប់ស្រ�កធម��

ៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិ និង 

ច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ េដាយ�ន្រ�ក់ឈ��ល។

្របសិនេបី�គីទាងំពីរយល្់រពមបន�កិច�សន�ជាថ��ជាមួយ��  មុនេពល�ប់េផ��មអនុវត�កិច�សន�ថ�� 

អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ច្រតឡប់េទៅ្របេទសកំេណីតរបស ់�ត់ / នាង កេដាយនិេ�ជក្រតូវផ�ល�់រចំណាយឱ្យ 

�ត់ / នាង ស្រ�ប់វ�ស្សម�លេនះែដល�នរយៈេពលមិនេលីសពី្រ�ំពីរៃថ� 

េដាយេ�ង�មកិច�សន��រងារស�ង�ដារ។

�លក់ំណត់្រ�ៃនច�ប់ឈប់ស្រ�ក និង�រចំណាយេទៅឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះគួរែតរក�ទុកឱ្យ�នល� 

េដ�ម្បីេចៀស�ង�រេកីតេឡីងនូវវ��ទេទៅៃថ�មុខ។

ៃថ�ឈប់ស្រ�កធម��

ស្រ�ប់និេ�ជក

 ស៤.២ េតី�គួរែតកំណត់ៃថ�ឈប់ស្រ�កធម��ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�េដាយរេបៀបណា?

ច    អ�កគួរែតផ�លៃ់ថ�ឈប់ស្រ�កធម���៉ងតិចមួយៃថ��លម់ួយស�� ហ ៍ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក �  

ៃថ�ឈប់ស្រ�កចំនួនមួយៃថ�ែដល�នផ�ល ់គឺ្រតូវស�ិតេនៅកំឡ�ងេពលមួយែដលមិនតិចជាង ២៤ េ�៉ង។  

អ�ក្រតូវែតេរៀបចំៃថ�ឈប់ស្រ�កធម�� 

និង�ចឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះទទួល�ន�រឈប់ស្រ�កេដាយកំណត់ែផ�កេលីមូលដ�ានេទៀងទាត់ 

ឬមិនេទៀងទាត់។  ្របសិនេបីៃថ�ឈប់ស្រ�កកំណត់�មមូលដ�ានមិនេទៀងទាត់ 

អ�កគួរែតជូនដ�ណឹងដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក អំពីៃថ�ឈប់ស្រ�ករបស�់ត់ មុនេពលេដ�មែខនីមួយៗ។



 ស៤.៣ េតី��ចេ�យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ� េធ�ី�រេនៅៃថ�ឈប់ស្រ�ករបស ់�ត់ / នាង �នែដរឬេទ?

ច    មិន�នេទ។ អ�កមិន្រតូវេ�យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កេធ�ី�រេនៅៃថ�ឈប់ស្រ�ករបស ់

�ត់ / នាង េនាះេឡីយ េលីកែលងែត�ន�របន�ាន់ ែដលមិន�នេ្រ�ងទុកជាមុន។ 

និេ�ជកណាែដលបង��ឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេធ�ី�រេនៅៃថ�ឈប់ស្រ�ក 

គឺ�ត់ជា�រ្រប្រពឹ�តេល�ីសផ��យពីច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ។  

ប៉ុែន�្របសិនេបី�ន�រយល្់រពមពីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កេដ�ម្បីេធ�ី�រេនៅៃថ�ឈប់ស្រ�ក 

អ�ក�ចជ�នួសៃថ�េផ្សងេទៀតឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នឈប់ជ�នួសៃថ�ឈប់ស្រ�កែដល�នកំណត់ឱ្យ�ត់។  

ៃថ�ឈប់ែដល�នជ�នួសឱ្យៃថ�ឈប់ស្រ�កធម�� ្រតូវែតផ�លជ់ូនអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេនៅក��ងែខដូច��  

និងមុនេពលៃថ�ឈប់ស្រ�កធម��ែដល�នកំណត់ ឬកំឡ�ងេពល៣០ៃថ�បន�ាប់ពីៃថ�ឈប់ស្រ�កធម��។

 ស៤.៤ េតី��ចេ�យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ� េធ�ី�របន�ាប់ពី �ត់ / នាង 

�ន្រតលប់េទៅផ�ះេនៅៃថ�ឈប់ស្រ�ក�នែដរឬេទ?

ច អ�កមិន�ចបង��ឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កេធ�ី�រ េនៅៃថ�ឈប់ស្រ�កលែំហរបស ់�ត់ /នាង�នេឡីយ។ ប៉ុែន� �ត់ 

/ នាង�ច�នសិទ�ិសេ្រមចក��ង�រស័�្រគចិត�េធ�ី�រេនៅៃថ�ឈប់ស្រ�ករបស ់�ត់ / នាង �ន។  

ៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិ

ស្រ�ប់�និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

 ស៤.៥ មុនេពលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នសិទ�ិទទួល�នៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិក��ងមួយ��ំ  េតី�ត់ / 

នាងគួរបេ្រមី�រងារ�ប់ពីរយៈេពលប៉ុន�ានេឡីងេទៅ?

ច          អ�ក ជួយ ក��ង ្រសុក េ្រ� ្រសុក ទាងំ អស ់មិន គិត ពី រយៈ េពល ៃន េស� កម� របស ់ពួក េគ �ន 

សិទ�ិ ទទួល �ន ៃថ� ឈប់ ស្រ�ក �ម ច�ប់ ដូច ខាង េ្រ�ម �

ៃថ�ទីមួយៃនែខមក�

ពិធីបុណ្យចូល��ំ ចិន

ៃថ�ទីពីរៃនៃថ�បុណ្យចូល��ំ ចិន

ៃថ�ទីបីៃនៃថ�បុណ្យចូល��ំ ចិន

ៃថ�បុណ្យេឆងេម៉ង

ទិ�ពលកម� (ែខឧស�១ៃថ�ទី)

ខួបកំេណីត្រពះពុទ� (�ន បែន�ម ថ�� ពី 2022)

ពិធីបុណ្យ Tuen Ng (បុណ្យទូកនាគ)

ៃថ�បន�ាប់ពីពិធីបុណ្យ�ក់កណ� ាលសរទរដូវចិន

ពិធីបុណ្យ Chung Yeung (ែសនផ��រដូន�)



ទិ�សុលស�ីសរដូវ្រតជាក់របសច់ិន ឬៃថ�បុណ្យណូែអល (ែផ�កេលី�រសេ្រមចចិត�របសន់ិេ�ជក)

ទិ�បេង��តតំបន់រដ��លពិេសសហុងកុង (ៃថ�ទី១ែខកក�ដា) និង 

ៃថ�បុណ្យជាតិ (ៃថ�ទី១ែខតុ�)។

អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះែដល�នបេ្រមី�រងារឱ្យនិេ�ជក �នរយៈេពលបីែខមុនៃថ�បុណ្យជាតិណាមួយ 

�ត់ / នាង �ច�នសិទ�ិទទួល�នៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិេដាយ�ន្រ�ក់ឈ��ល�ន។

�ប់េផ��មពី 2024, ៃថ� ឈប់ ស្រ�ក �ម ច�ប់ នឹង ្រតូវ �ន បេង��ន បែន�ម េទៀត ជា បន� បន�ាប់ 

េទៅ េទៀត 17 ៃថ�:

ស្រ�ប់និេ�ជក

 ស៤.៦ េតី��ចេ�យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ� េធ�ី�រេនៅៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិ�នែដរឬេទ?

ច �ន ប៉ុែន�អ�ក្រតូវែតផ�លឱ់្យ�ត់/នាង ដូចជា៖

�រជូនដ�ណឹងជាមុនេដាយមិនតិចជាង ៤៨ េ�៉ង និង

ផ�លៃ់ថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យណាេផ្សងជ�នួស ក��ងកំឡ�ងេពល ៦០ៃថ�មុន 

ឬ៦០ៃថ�បន�ាប់ពីៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិែដលត្រមូវឱ្យ �ត់ / នាង េធ�ី�រ។

 ស៤.៧ េតី��ចេ�យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ� ឈប់ទទួល�នៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិ 

េដាយជ�នួសមកវ�ញនូវ្រ�ក់ឈ��លបែន�មែដល�ន�រយល្់រពមពី �ត់ / នាង �នែដរឬេទ?

ច    មិន�នេទ។ អ�កមិន្រតូវេធ�ីទ្រមង��រចំណាយណាមួយស្រ�ប់ផ�លឱ់្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក 

ក��ង�រជ�នួសៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិរបស ់�ត់ / នាង េឡីយ។

និេ�ជកណាែដល្រប្រពឹត�ផ��យពី�រែចងដូចខាងេលីេនះ នឹង្រតូវទទួល�រ�ត់េទាស 

និងផ�ន�ាេទាសេដាយផាកពិន័យ ៥០,០០០ដុ�� រហុងកុង។

 ស៤.៨ ្របសិនេបីៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិេនាះ 

េនៅចំៃថ�ែតមួយនឹងៃថ�ឈប់ស្រ�កធម��របសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ� 

េតី��ន�តព�កិច�ក��ង�រជ�នួសៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិណាេផ្សងេទៀតដល ់�ត់ / នាង ែដរឬេទ?

ច ពិត្រ�កដណាសគ់ឺអ�ក�ន�តព�កិច�  ្របសិនេបីៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិេនាះ 

េនៅចំៃថ�ែតមួយនឹងៃថ�ឈប់ស្រ�កធម�� អ�កគួរែតជ�នួសៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិណាេផ្សងេទៀត 

ែដលស�ិតេនៅៃថ�បន�ាប់ពីៃថ�ឈប់ស្រ�កធម�� និងមិនចំៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិេទៀត។



ច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ  និងច�ប់ឈប់ស្រ�កវ�ស្សម�ល

ស្រ�ប់�និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

 ស៤.៩ េតីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះគួរែតទទួល�នច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ ចំនួនប៉ុន�ានៃថ� ក��ងមួយ��ំ ?

ច អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នសិទ�ិទទួល�នច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ េដាយ�ន្រ�ក់ឈ��ល 

បន�ាប់ពី �ត់ / នាង �នបេ្រមី�រងារឱ្យនិេ�ជកែត�� ក់ ក��ងរយៈេពល១២ែខ។ 

ច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ េដាយ�ន្រ�ក់ឈ��លែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះទទួល�នេនាះ 

នឹងេកីនេឡីងជាបន�បន�ាប់�ប់ពីចំនួន្រ�ំពីរៃថ� រហូតដលច់ំនួន១៤ៃថ� ែផ�ក�មរយៈេពលៃន�របេ្រមី�រងាររបស ់

�ត់ / នាង ដូចខាងេ្រ�ម៖

ចំនួន�� ៃំន�របេ្រមី�រងារ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

�ប់ពី ៩

ចំនួនៃថ�ក��ងមួយ��  ំៃនច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប��ំ� េំដាយ�ន

្រ�ក់ឈ��ល

៧

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

ឧទាហរណ៖៍ អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះទទួល�នច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ  

ចំនួន្រ�ំបួនៃថ� បន�ាប់ពី �ត់ / នាង �នបំេពញ�រងារអសរ់យៈេពលបួន��ំ  

ែដលេនៅកំឡ�ងេពលបន�កិច�សន�េលីកទីពីរែដល�នសុពល�ពពីរ��ំ ជាមួយនិេ�ជករបស ់�ត់ / នាង។

 ស៤.១០ េតីអ�កណាជាអ�កកំណត់េពលេវ�ែដល្រស�ីជ�នួយ�រងារផ�ះ�ច�នសិទ�ទទួល�នច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ េដាយទទួល�ន្រ�ក់ឈ��ល?

ច អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ្រតូវេ្របីច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ េដាយទទួល�ន្រ�ក់ឈ��លែដល �ត់�ន 

ក��ងកំឡ�ងេពល�៉ងយូរ១២ែខបន�ាប់ �ម�រកំណត់របសន់ិេ�ជកេ្រ�យពី�នពិ�ក�ជាមួយអ�កជ�នួយ�រផ�ះ 

េហីយនិេ�ជក្រតូវេចញនូវ�រជូនដ�ណឹងជា�យលក�ណអ៍ក្សរ ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ �៉ងតិច១៤ៃថ�ជាមុន។

 ស៤.១១ េតីច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ គួរែតរ�មប���លទាងំៃថ�ឈប់ស្រ�កធម�� 

និងៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិជាមួយ�� �នែដរឬេទ?

ច មិន�នេទ។ ៃថ�ឈប់ស្រ�កធម�� 

ឬៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្យជាតិែដល្រប្រពឹត�េទៅចំៃថ�ជាមួយ�� នឹងច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ  នឹង្រតូវែត�នេលីក 

ឬជ�នួសេទៅៃថ�ណាេផ្សងេទៀត។



 ស៤.១២ េតីមូលេហតុអ�ី ឬ�មលក�ខណ� អ�ីែដលគួរ�ន�រផ�លជ់ូនបែន�មនូវច�ប់ឈប់ស្រ�កវ�ស្សម�ល 

ពីេលីច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ ?

ច ្របសិនេបីនិេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នយល្់រពមបន�កិច�សន�ជាថ��ជាមួយ��  

េនាះនិេ�ជកគួរែតផ�លន់ូវច�ប់ឈប់ស្រ�កវ�ស្សម�លដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

េដាយ�៉ងតិច្រ�ំពីរៃថ�ស្រ�ប់�រ្រតឡប់េទៅ្របេទសកំេណីតរបស ់�ត់ / នាង វ�ញ មុនេពល�ប់េផ��មអនុវត�កិច�សន�ថ�� 

េដាយេ�ងេទៅ�មកថាខណ� ទី១៣ៃនកិច�សន��រងារស�ង�ដារ។ ប៉ុែន� ច�ប់ឈប់ស្រ�កវ�ស្សម�លេដាយ�ន្រ�ក់ឈ��ល 

ឬ�� ន្រ�ក់ឈ��ល �្រស័យេលីលក�ខណ� ែដល�ន្រពមេ្រពៀងេនៅក��ងកិច�សន�។

 ស៤.១៣ េតីនិេ�ជក�ចត្រមូវឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបស ់�ត់ / នាង ទទួល�នច�ប់ឈប់ស្រ�កេដាយ�� ន្រ�ក់ឈ��ល 

េនៅេពលនិេ�ជកេទៅេ្រ�្របេទស�នែដរឬេទ?

ច ច�ប់ឈប់ស្រ�កេដាយ�� ន្រ�ក់ឈ��ល ្រតូវេរៀបចំេឡីងេដាយ�ន�រ្រពមេ្រពៀង�� រ�ង�គីទាងំពីរជាមុនសិន។  

និេ�ជកមិន�ចអត�េនាម័តេដាយខ��នឯងក��ង�រត្រមូវឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបស ់�ត់ / នាង 

ទទួល�នច�ប់ឈប់ស្រ�កេដាយ�� ន្រ�ក់ឈ��ល េនាះេឡីយ។

ស្រ�ប់និេ�ជក

 ស៤.១៤ េតី�គួរែតផ�លច់�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ� េនៅេពលែដលប��ប់កិច�សន��រងារ�ម�លកំណត់ 

ឬប��ប់មុនេពលកំណត់�នែដររ�េទ?

ច     េនៅេពល�ន�រប��ប់កិច�សន��រងារមុនេពលកំណត់ 

អ�កគួរែតផ�លឱ់្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កែដល�នបេ្រមី�រងារអសរ់យៈេពល១២ែខ   

នូវ្រ�ក់ជ�នួសឱ្យច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ ែដលេនៅសល ់ឬ�ត់ / 

នាងមិនទាន់�នសុំ។ ចំេ�ះអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះែដល�នបេ្រមី�រងារ�នែតបីែខ 

តិចជាង�លកំណត់១២ែខក��ង�រទទួល�នច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ  (េ�លគឺ 

រយៈេពលណាមួយបន�ាប់ពី�រ�ប់េផ��មបេ្រមី�រងារ េ្រ�មចំនួន១២ែខម�ង) �ត់ / 

នាង�នសិទ�ិទទួល�ន្រ�ក់ែដលទូទាត់�មស��្រតៃនច�ប់ឈប់ស្រ�កសរ�ប្រប�ំ��ំ  

្របសិនេបីកិច�សន��រងារែដលប��ប់មុនេពលកំណត់េនាះ េកីតេឡីងពីមូលេហតុណាមួយេផ្សងេ្រ�ពី�រប�្ឈប់ 

ឬបេណ� ញេចញេដាយ�រែត�ត់ / នាង�ន្រប្រពឹត�កំហុសធ�ន់ធ�រ។

ឧទាហរណ៖៍ ្របសិនេបីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក�នសុំ�ឈប់ ឬអ�ក�នប�្ឈប់�ត់ / 

នាងបន�ាប់ពី�នបេ្រមី�រងារ�នចំនួន១៨ែខ េហីយមិនទាន់�នសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កណាមួយេនៅេឡីយ អ�កគួរែតផ�លឱ់្យ�ត់ 

/ នាងនូវ្រ�ក់ជ�នួសឱ្យច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ  េដាយគិតពី�របំេពញ�រងារ�នរយៈេពល១២ែខដ�បូង 

(េ�លគឺច�ប់ចំនួន៧ៃថ�) ស្រ�ប់រយៈេពលែដលេនៅេសសសល ់ (េ�លគឺ ៧ ៃថ� + ៣.៥ ៃថ� = ១០.៥ ៃថ�)។

ប៉ុែន� ្របសិនេបីក��ងករណីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កែដល�នបេ្រមី�រងារ�ន១៨ែខេហីយ 

ែត្រតូវ�នប�្ឈប់េដាយ�រែត�ត់ / នាង�ន្រប្រពឹត�កំហុសធ�ន់ធ�រ េនាះអ�កនឹង្រតូវផ�លឱ់្យ�ត់ / 

នាងនូវ្រ�ក់ជ�នួសឱ្យច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ ែត១២ែខដ�បូងរបស�់ត់/នាងប៉ុេណ� ាះ េ�លគឺចំនួន៧ៃថ�។



៥  របបែថទាសំុខ�ព និង្រ�ក់ឧបត�ម�េនៅេពល�នជម�ឺ

ស្រ�ប់និេ�ជក

 ស៥.១ េតី�គួរែតបង� ឬផ�លៃ់ថ�ព��លឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ែដរឬេទ េនៅេពលែដល�ត់ / នាង�នជម�ឺ 

ឬរងរបួស?

ច    ពិត្រ�កដណាសអ់�កគួរែតបង�។ េនៅេពលែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក�នជម�ឺ ឬរងរបួស 

អ�ក្រតូវផ�លរ់បបែថទាសំុខ�ពេដាយឥតគិតៃថ� ដល�់ត់ / នាង មិនថា�េកីតេឡីងេដាយ�រេធ�ី�រ 

ឬមិនែមនក៏េដាយ។  របបែថទាសំុខ�ពេដាយឥតគិតៃថ�រ�ម�ន�រ្របឹក�ែផ�កេវជ��្រស� 

�រព��លែថទាេំនៅមន�ីរេពទ្យ និង�រព��លទន�ិកជាបន�ាន់។ ដូចេនះ 

អ�កគួរែតអនុវត��មេ�លនេ��យ�នា�� ប់រង ជាមួយ�រផ�លេ់ស�ទាងំអសេ់លីែផ�កេវជ��្រស� 

និង�រ�� ក់េនៅមន�ីរេពទ្យស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក។  

អ�កក៏�ចសេ្រមចេលី�រអនុវត��មេ�លនេ��យ�នា�� ប់រងែដលផ�លន់ូវេស�ទាងំអសេ់លីែផ�កេវជ��្រស� 

និង�រ�� ក់េនៅមន�ីរេពទ្យ េហីយ�ចបំេពញេទៅ�មលក�ខណ� ែដល�នែចង 

េនៅក��ងច�ប់បទប្ប��ត�ិៃន�រសងជម�ឺចិត�របសប់ុគ�លិក ក��ងេពលែតមួយ�ន។ 

និេ�ជក្រតូវ�នែណនាឱំ្យរក�ច�ប់ចម�ងៃនកំណត់្រ�េវជ��្រស�ែដលផ�លេ់ដាយ FDH ឱ្យ�ន្រតឹម្រតូវ។

េដ�ម្បីកុំឱ្យ�នមន�ិលសង្ស�យ កិច�សន��រងារស�ង�ដារ�នែកស្រមួលេឡីងវ�ញ 

និង�នផ្សព�ផ�យែណនាេំនៅៃថ�ទី១ ែខេម� ��ំ ២០០៣ េដាយកិច�សន�ថ��េនះ�នប�� ក់ច�សថ់ា 

និេ�ជកនឹងមិនទទួលខុស្រតូវេលី�រផ�លរ់បបែថទាសំុខ�ពេដាយឥតគិតៃថ� 

កំឡ�ងេពលែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�កេចញពីហុងកុងេដាយ�រសេ្រមចចិត�េដាយខ��នឯង 

និងេដាយ�រែតមូលេហតុផ�ាលខ់��នរបស�់ត់ / នាង ឧទាហរណ៖៍ 

សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេដ�ម្បីេទៅេលង្រសុកកំេណីត។

 ស៥.២ េតី��ចយក្រគូេពទ្យផ�ាល�់� ក់ស្រ�ប់ព��លេមីលជម�ឺឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ� េនៅេពល�ត់ / 

នាង�នជម�ឺ ឬរងរបួស�នែដរឬេទ?

ច េ�ង�មកិច�សន��រងារ 

អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ចទទួលយករបបែថទាសំុខ�ពពី្រគូេពទ្យែដលនិេ�ជក�នយកមកេនាះ�ន 

ទាលែ់ត្រគូេពទ្យេនាះ្រតូវ�នទទួល�� ល ់ឬចុះប��ីក��ង�រអនុ�� តឱ្យព��ល។ 

អ�កគួរែតសុំ�រយល្់រពមពីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កជាមុនសិន 

េដ�ម្បីេ្រជ�សយក្រគូេពទ្យមួយណាែដល�ចផ�ល�់រ្របឹក�ខាងេវជ��្រស� េនៅេពលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នជម�ឺ 

ឬរងរបួស។

ស្រ�ប់�និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

 ស៥.៣   េតី�នលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ចទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�េពល�នជម�ឺ?

ច  និេ�ជកគួរែតផ�ល្់រ�ក់ឧបត�ម�េពល�នជម�ឺដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ ក��ងករណី៖

�ត់ / នាង�នបេង��នចំនួនច�ប់ឈឺែដល�ន្រ�ក់ឈ��ល្រគប់្រ�ន់ 



ស្រ�ប់�និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

ច�ប់ឈឺែដល�នសុំ គឺ�៉ងតិចបួនៃថ�ជាប់ៗ��  និង 

ច�ប់ឈឺែដល�នសុំ ្រតូវ�នេវជ�ប�� ្រតឹម្រតូវេដ�ម្បីប�� ក់ 

(ទាក់ទងនឹង�រពិនិត្យសុខ�ពរបសជ់�នួយ�រក��ងផ�ះទាក់ទងនឹង�រ�នៃផ�េ�ះរបសព់ួកេគ 

�ក៏្រតូវ�ន�រប�� ក់ផងែដរពីលិខិតប�� ក់វត��នស�� លទ់ី 1 េ្រ�ពីលិខិតប�� ក់របស្់រគូេពទ្យ)។

ចំនួនច�បឈឺែដល�ន្រ�ក់ឈ��ល ្រតូវ�នបេង��ន�មអ្រ�ែដលគិតស្រ�ប់ច�ប់ឈឺែដល�ន្រ�ក់ឈ��លចំនួនពីរៃថ� 

ស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះែដល�នបំេពញ�រងារ�ន១២ែខដ�បូង 

និងបេង��ន�មអ្រ�ែដលគិតស្រ�ប់ច�ប់ឈឺែដល�ន្រ�ក់ឈ��លចំនួនបួនៃថ� 

ស្រ�ប់ស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះែដល�នបំេពញ�រងារ�ន១២ែខបន�េទៅេទៀត។ 

ចំនួនច�បឈឺែដល�ន្រ�ក់ឈ��ល្រតូវ�នបេង��នេនៅេពល�នបំេពញ�រងារ១២ែខេដាយេពញេលញ 

ប៉ុែន��របេង��នគឺ�៉ងេ្រចីន្រតឹមចំនួន១២០ៃថ�េនៅេពលណាមួយ។

ស៥.៤   េតីអ្រ�ៃន្រ�ក់ឧបត�ម�េនៅេពល�នជម�ឺ �នចំនួនប៉ុន�ាន? េតីេនៅេពលណាែដលនិេ�ជកគួរែតផ�ល�់េទៅឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ?

   ច      អ្រ�្រប�ំៃថ�ៃន�រគិត្រ�ក់ឧបត�ម�េនៅេពល�នជម�ឺ គឺេស�ីនឹងបួន�គ្រ�ំៃន្រ�ក់ឈ��ល្រប�ំៃថ�ែដលគិតជាមធ្យម*  

របសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ។ �រផ�ល្់រ�ក់ឧបត�ម�េនះ គឺមិន្រតូវយូរជាង�រផ�ល្់រ�ក់ឈ��លធម��េឡីយ។

   ស៥.៥   េតីនិេ�ជក�ចប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នែដរឬេទ  

េនៅេពលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមិន�នមកេធ�ី�រេដាយ�រសុំច�ប់ឈឺេដាយ�ន្រ�ក់ឈ��ល?

ច  មិន�នេទ។ េលីកែលងែតនិេ�ជកប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ េដាយ�រែត�ត់ / 

នាង�ន�រ្រប្រពឹត�ខុសេរឿងណាមួយេដាយធ�ន់ធ�រ។  េបីមិនដូេ�� ះេទ �នឹង្រតូវ�ន�ត់ជា�រ្រប្រពឹត�បទេល�ីសខុសរបសន់ិេ�ជក 

ែដលនិេ�ជកនឹង្របឈមនឹង�រទទួល�រ�ត់េទាស និងផ�ន�ាេទាសេដាយផាកពិន័យ ១០០,០០០ដុ�� រហុងកុង។  

និេ�ជកក៏្រតូវផ�លឱ់្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះនូវ៖

្រ�ក់ជ�នួសឱ្យ�រជូនដ�ណឹង

្រ�ក់សរ�បបែន�មស្រ�ប់ៃថ�សងជម�ឺចិត�* ែដលគិត�ម្រ�ក់ឈ��លស្រ�ប់ចំនួន្រ�ំពីរៃថ� និង

្រ�ក់ឧបត�ម�េពល�នជម�ឺែដល�ត់ / នាង�នសិទ�ិទទួល�ន។

អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះក៏�ចទាមទារ និងទទួល�នសិទ�ិស្រ�ប់�រទទួលយក្រ�ក់ៃថ�សងជម�ឺចិត� 

េនៅេពលនិេ�ជកប�្ឈប់�ត់េដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល ឬ�រប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវ 

េ�ង�មចំណុចែដល�នែចងេនៅក��ង�រ�ំ�រ�រងារៃនច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ (េមីលជ�ពូកទី ១០) �

លិខិតប�� ក់វត��នមិន�ចអនុវត��នេទៅនឹង�រពិនិត្យសុខ�ពរបស ់អ�កជ�នួយ�រងារ 

ផ�ាក់ទងនឹង�រពិនិត្យៃផ�េ�ះែដល�នេធ�ីេឡីងមុនៃថ�ទី 11 ែខ ធ�� ��ំ  2020 �

*ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិតទាក់ទងនឹង�រគណនា្រ�ក់ឧបត�ម�េនៅេពល�នជម�ឺ និងៃថ�សងជម�ឺចិត� សូមរកេមីលេសៀវេ� 

“�រែណនាដំ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ”។ ច�ប់ចម�ងៃនេសៀវេ�ែណនាេំនះ �ចរក�នេនៅ�ខា�រ��ល័យែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារ 

ឬទាញយកឯក�រេនះ�មេគហទពំ័ររបសន់ាយកដ�ាន�រងារ។

ស�� លទ់ី 1:



៦  �រ��ំរេនៅេពលស្រ�ក�តុ�ព

ស្រ�ប់�និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

 ស៦.១ េតី�នលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នសិទ�ិទទួល�នច�ប់ឈប់ស្រ�ក�តុ�ពេដាយ�ន្រ�ក់ឈ��ល?

 ច ជ�នួយ�រក��ងផ�ះជា្រស�ី�នសិទ�ិទទួល�ន�រស្រ�ក�តុ�ព�នៃថ�ឈ��លរយៈេពល ១៤ ស�� ហជ៍ាប់�� �នស�� លទ់ី 2 

្របសិនេបីពួកេគ៖

នាង�នបេ្រមី�រងារ�៉ងតិច៤០ស�� ហ ៍មុនេពល�លបរ�េច�ទៃនៃថ�ច�ប់ឈប់ស្រ�ក�តុ�ព 

�នផ�ល�់រជូនដ�ណឹងអំពី�រ�នៃផ�េ�ះ 

េហីយ�នបំណងចង�សុំនិេ�ជករបសន់ាងឈប់ស្រ�ក�តុ�ពេ្រ�យពី�រ�នៃផ�េ�ះ្រតូវ�នប�� ក់។ 

ឧទាហរណដ៍ូចជា�របង�ាញសបំុ្រតេពទ្យប�� ក់ពី�រ�នៃផ�េ�ះរបសន់ាងេទៅ�ន់និេ�ជក និង 

នាង�នយកេវជ�ប�� ែដល�នប�� ក់�លបរ�េច�ទែដលេ្រ�ងទុកស្រ�ប់�រឆ�ងទេន� េបីនិេ�ជកត្រមូវឱ្យេធ�ី។

 ស៦.២ េតីអ្រ�ៃនច�ប់ឈប់ស្រ�ក�តុ�ពែដល�ន្រ�ក់ឈ��ល �នចំនួនប៉ុន�ាន? 

េតីេនៅេពលណាែដលនិេ�ជកគួរែតផ�ល�់េទៅឱ្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ?

ច អ្រ�្រប�ំៃថ�ៃន�រគិតច�ប់ឈប់ស្រ�ក�តុ�ពែដល�ន្រ�ក់ឈ��ល 

គឺេស�ីនឹង៨០�គរយៃន្រ�ក់ឈ��ល្រប�ំៃថ�គិតជាមធ្យម* របសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ។  �រផ�លេ់នះ 

គឺមិន្រតូវយូរជាង�រផ�ល្់រ�ក់ឈ��លធម��េឡីយ។

 និេ�ជក េ្រ�យពី�នបង�ៃថ�ឈ��លេនៅេពលស្រ�ក�តុ�ពទាងំអសេ់ហីយ 

�ចដាក់�ក្យេទៅ�ន់រដ�ាភិ�លេដ�ម្បីេស�ីសុំ្រ�ក់សណំងស�� លទ់ី 3 េលីៃថ�ឈ��លេពលស្រ�ក់�តុ�ពពីស�� ហទ៍ី 

11 ដល ់ស�� ហទ៍ី 14 ែដល្រតូវសងជូនវ�ញេនៅេ្រ�មបទប��ត�ិ�រងារេនះ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត 

សូមចូលេមីលព័ត៌�នែដល�ក់ព័ន�នឹងគេ្រ�ងស�ីពីសណំងេលីៃថ�ឈ��លេពលស្រ�ក�តុ�ព 

ែដល�នេចញផ�យេដាយ្រកសួង�រងារ។

 ស៦.៣ េតីនិេ�ជក�ចប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះែដល�នៃផ�េ�ះ�នែដរឬេទ?

ច    មិន�នេទ។ និេ�ជកមិន�ចប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះែដល�នៃផ�េ�ះ 

េដាយគិត�ប់ពីៃថ�ែដលនាង�នប�� ក់ថា�នៃផ�េ�ះេដាយអមជាមួយនឹងេវជ�ប��  

រហូតដលៃ់ថ�ែដលនាង្រតូវ្រតឡប់មកេធ�ី�រវ�ញ �ម�លកំណត់ៃនច�ប់ឈប់ស្រ�ក�តុ�ព 

េលីកែលងែតនិេ�ជកប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ េដាយ�រែតនាង�ន្រប្រពឹត�ខុសេរឿងណាមួយេដាយធ�ន់ធ�រ។  



និេ�ជកែដល្រប្រពឹត�ផ��យពី�រែចងខាងេលីេនះ នឹង្របឈមមុខនឹង�រ�ត់េទាស និង�រផ�ន�ាេទាសេដាយពិន័យជា្រ�ក់ 

១០០,០០០ដុ�� រហុងកុង។  និេ�ជកក៏្រតូវែតផ�លឱ់្យអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះនូវ៖

្រ�ក់ជ�នួសឱ្យ�រជូនដ�ណឹង

្រ�ក់សរ�បបែន�មស្រ�ប់ៃថ�សងជម�ឺចិត�* ែដលគិត�ម្រ�ក់ឈ��លស្រ�ប់ចំនួនមួយែខ និង 

ៃថ�ឈ��លេពលស្រ�ក�តុ�ព េលីកែលងែត�ន�របេណ� ញេចញ ្របសិនេបីពួកេគ�នសិទ�ិទទួល�នៃថ�ឈ��លែបបេនះ�ន។

អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះក៏�ចទាមទារ និងទទួល�នសិទ�ិស្រ�ប់�រទទួលយក្រ�ក់ៃថ�សងជម�ឺចិត� 

េនៅេពលនិេ�ជកប�្ឈប់�ត់េដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល ឬ�រប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវ 

េ�ង�មចំណុចែដល�នែចងេនៅក��ង�រ�ំ�រ�រងារៃនច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ (េមីលជ�ពូកទី ១០) �

ជ�នួយ�រក��ងផ�ះជា្រស�ីែដល�រឆ�ងទេន�របសព់ួកេគេកីេឡីង េនៅមុនៃថ�ទី 11 ែខ ធ�� ��ំ  2020 

�នសិទ�ិទទួល�ន�រស្រ�ក�តុ�ព�នៃថ�ឈ��លរយៈេពល ១០ ស�� ហ។៍

គេ្រ�ងស�ីពីសណំងេលីៃថ�ឈ��លេពលស្រ�ក�តុ�ពគឺជាគេ្រ�ងរដ��លរបសរ់ដ�ាភិ�ល។

*ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិតទាក់ទងនឹង�រគណនា្រ�ក់ស្រ�ប់ច�ប់ឈប់ស្រ�ក�តុ�ពេដាយ�ន្រ�ក់ឈ��ល និងៃថ�សងជម�ឺចិត� 

សូមរកេមីលេសៀវេ� “�រែណនាដំ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ”។ ច�ប់ចម�ងៃនេសៀវេ�ែណនាេំនះ 

�ចរក�នេនៅ�ខា�រ��ល័យែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារ ឬទាញយកឯក�រេនះ�មេគហទពំ័ររបសន់ាយកដ�ាន�រងារ។

ស�� លទ់ី 2:

ស�� លទ់ី 3:



ស�� លទ់ី 4

អ�កជយួេធ��ីរផ�ះជាបរុស�ច�នសទិ�ទិទលួ�នច�បឈ់បស់្រ�កបតិ�ុព េដាយ�ន្រ�កឈ់��លចនំ្ួរ�ៃំថ� េនៅេពល
្របពន� / ៃដគូររបស�់ត់ឆ�ងទេន� ្របសិនេបី�ត់ -

�នបេ្រមី�រងារតិចបំផុត ៤០ ស�� ហ ៍មុនៃថ�ែដលសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កបិតុ�ព

និេ�ជក�ចផ�លច់�ប់ឈប់ស្រ�កបិតុ�ពចំនួ្រ�ៃំថ� េដា្រ�ៃំថ�ជាប់�� ែតម�ង ឬេដាយរ�លងៃថ�ពី�� ។

១៤



*

្របសិនេបីទារក�នេកីត េនៅមុនៃថ�ទី 11 ែខ ធ�� ��  ំ2020 ��នរយៈេពលរហូតដល ់១០ ស�� ហេ៍ដាយ�ប់េផ��ម
ពី�លបរ�េច�ទជាក់�ក់ៃន�រេកីតរបសទ់ារករ�បេនះ។

*ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិតអំពី�រគណនា្រ�ក់ៃថ�ឈប់ស្រ�កបិតុ�ព សូមរកេមីលេសៀវេ� 
“�រែណនាដំ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ”។ ច�ប់ចម�ងៃនេសៀវេ�ែណនាេំនះ �ចរក�នេនៅ�ខា�រ��ល័យ
ែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារ ឬទាញយកឯក�រេនះ�មេគហទពំ័ររបសន់ាយកដ�ាន�រងារ។

ស�� លទ់ី 4:



ស�� លទ់ី 4

អ�កជយួេធ��ីរផ�ះជាបរុស�ច�នសទិ�ទិទលួ�នច�បឈ់បស់្រ�កបតិ�ុព េដាយ�ន្រ�កឈ់��លចនំ្ួរ�ៃំថ� េនៅេពល
្របពន� / ៃដគូររបស�់ត់ឆ�ងទេន� ្របសិនេបី�ត់ -

�នបេ្រមី�រងារតិចបំផុត ៤០ ស�� ហ ៍មុនៃថ�ែដលសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កបិតុ�ព

និេ�ជក�ចផ�លច់�ប់ឈប់ស្រ�កបិតុ�ពចំនួ្រ�ៃំថ� េដា្រ�ៃំថ�ជាប់�� ែតម�ង ឬេដាយរ�លងៃថ�ពី�� ។

១៤



*

្របសិនេបីទារក�នេកីត េនៅមុនៃថ�ទី 11 ែខ ធ�� ��  ំ2020 ��នរយៈេពលរហូតដល ់១០ ស�� ហេ៍ដាយ�ប់េផ��ម
ពី�លបរ�េច�ទជាក់�ក់ៃន�រេកីតរបសទ់ារករ�បេនះ។

*ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិតអំពី�រគណនា្រ�ក់ៃថ�ឈប់ស្រ�កបិតុ�ព សូមរកេមីលេសៀវេ� 
“�រែណនាដំ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ”។ ច�ប់ចម�ងៃនេសៀវេ�ែណនាេំនះ �ចរក�នេនៅ�ខា�រ��ល័យ
ែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារ ឬទាញយកឯក�រេនះ�មេគហទពំ័ររបសន់ាយកដ�ាន�រងារ។

ស�� លទ់ី 4:
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៨  �រប��ប់កិច�សន��រងារមុនេពលកំណត់

ស្រ�ប់និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

 ស៨.១ េតីនិេ�ជក ឬអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ចប��ប់កិច�សន��រងារមុនេពលកំណត់�នែដរឬេទ?

ច �ន �គី�� ង�ចប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់�ន 

េដាយជូនដ�ណឹងជា�យលក�ណអ៍ក្សរក��ងរយៈេពល�៉ងតិចមួយែខមុន 

ឬផ�លជ់ា្រ�ក់ឈ��លជ�នួសស្រ�ប់រយៈេពលមួយែខេទៅឲ្យ�គី�� ងេទៀត។  

គំរ�លិខិតប��ប់កិច�សន��រងារមុនេពលកំណត់េដាយអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស (FDH) 

ឬេដាយនិេ�ជក �នេនៅឧបសម�័ន�ទី IVក និងឧបសម�័ន�ទី IVខ។   

 ស៨.២ េតី�គួរដូចេម�ចេនៅេពលកិច�សន��រងារ្រតូវ�នប��ប់មុនេពលកំណត់ ឬ�ម�លកំណត់?

ច           ស្រ�ប់និេ�ជក

អ�កគួរែតផ�ល្់រ�ក់ឈ��លប�ង�ប់ែដលមិនទាន់�នផ�លឱ់្យ 

និង្រ�ក់សរ�បេផ្សងេទៀតដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក 

�មរយៈធនា�រ្របសិនជា�រេស�ីសុំរបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

និងរក�ទុកនូវវ�ក័យប្រត�ល�់រផ�លជ់ូនទាងំអស។់

អ�ក្រតូវជូនដ�ណឹងអំពី�រប��ប់កិច�សន�េនះជា�យលក�ណអ៍ក្ស 

ដល�់រ��ល័យែផ�កអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទសៃននាយកដ�ានអ

េន�ា្របេវសន៍ 

ក��ងកំឡ�ងេពល្រ�ពំីរៃថ�ៃន�លបរ�េច�ទែដលប��ប់កិច�សន�។ 

�មិន��ំច់ក��ង�រជូនដ�ណឹងដលន់ាយកដ�ាន�រងារេឡីយ។

                                                                       ស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

អ�កគួរពិនិត្យេមីលគណនី ឬ្រ�ក់ែដល្រតូវទទួល�ន 

ជាមួយនិេ�ជករបសអ់�កជាមុនសិន 

និង្រតូវ្រ�កដថាអ�ក�នទទួល្រ�ក់សរ�បទាងំអស ់

មុនេពលែដលអ�កចុះហត�េលខាេលីវ�ក័យប្រតណាមួយែដលផ�លេ់ដាយនិេ�

ជក។

អ�ក្រតូវជូនដ�ណឹងអំពី�រប��ប់កិច�សន�េនះជា�យលក�ណអ៍ក្ស 

ដល�់រ��ល័យែផ�កអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទសៃននាយកដ�ានអេន�ា

្របេវសន៍ ក��ងកំឡ�ងេពល្រ�ំពីរៃថ�ៃន�លបរ�េច�ទែដលប��ប់កិច�សន�។ 

�មិន�ំ�ច់ក��ង�រជូនដ�ណឹងដលន់ាយកដ�ាន�រងារេឡីយ។
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 ស៨.៣ េតីនិេ�ជក ឬអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ចប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់េដាយមិន�ន�រជូនដ�ណឹងមុន 

ឬមិន�នផ�ល្់រ�ក់ជ�នួសឲ្យ�រជូនដ�ណឹង�នែដរឬេទ?

ច �រប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់េដាយមិន�ន�រជូនដ�ណឹងមុន ឬមិន�នផ�ល្់រ�ក់ជ�នួសឲ្យ�រជូនដ�ណឹង 

�ចេធ�ី�នែតេនៅេពលែដល�នករណីពិេសសមួយចំនួនេកីតេឡីងែតប៉ុេណ� ាះ។   

ស្រ�ប់និេ�ជក

អ�ក�ចប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក 

េដាយមិន�ំ�ច់ជូនដ�ណឹង 

ឬុមិនផ�ល្់រ�ក់ជ�នួសឲ្យ�រជូនដ�ណឹង�ន 

ក��ងករណីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក�ន្រប្រពឹត�ទេង���ក់ព័ន�នឹង�រ

ងាររបស�់ត់ ដូចខាងេ្រ�ម៖

�នេចតនាមិនេ�រពច�ប់ 

និងបទប�� ែដលសមេហតុផលពីនិេ�ជក

្រប្រពឹត�េរឿងខុសឆ�ងណាមួយេដាយខ��ន�ត់ / ខ��ននាងផ�ាល់

�ន្រប្រពឹត�ខុសេដាយែក�ងបន�ំ ឬ�ន�ពមិនេ�� ះ្រតង� ឬ 

�នទ�� ប់េធ�ី�រ ឬបំេពញ�រកិច�របស�់ត់ / 

នាងេដាយេធ�ស្របែហស។

ស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

អ�ក�ចប��ប់កិច�សន��រងាររបសអ់�ក�នេដាយមិន��ំច់

ជូនដ�ណឹង ឬមិនសង្រ�ក់ជ�នួសដល�់រជូនដ�ណឹង�ន ក��ងករណី

ែដល៖

អ�កទទួលរង�របំ�នផ��វ�យេដាយ�រេ្របីអំេពីហិង� 

ឬេដាយ�រេ�គជម�ឺ

អ�ក�ន្របឈមនឹង�រមិនឱ្យតៃម� ឬ�រ្រប�ថពីនិេ�ជករបស់

អ�ក ឬ

អ�ក�នចូលបេ្រមី�រងារមិនដល ់៥ ��  ំេហីយអ�ក្រតូវ�ន

ប�� កេ់ដាយ្រគេូពទ្យែដល�នចុះប�� ីឬ្រគចូនិែសែដលប�� ក់

ថាអ�កមិន�ន�យសម្បទាស័ក�ិសមស្រ�ប់�រងារបច��ប្បន�។

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

េដាយពុំ�ន�រជូនដ�ណឹងមុន?

       �រប��ប់កិច�សន�េដាយពុំ�ន�រជូនដ�ណឹង ជាធម�� េកីតេឡីងពី�រែខ�ងគំនិត�� រ�ងនិេ�ជក    

និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ។ ក��ងកំឡ�ងេពលៃន�រេ�� ះ្របែកក�� ដ�េ�� គគុកេនះ 

��ចនឹងបង�ឲ្យវ��ទេនះ�ន់ែតខ�ាងំេឡីង េហីយ�គីនីមួយៗនឹងេជឿជាក់ថា �សមេហតុផលែដលេធ�ីឱ្យ�ត់ 

/ នាង�នដល�់រប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់ ឬសេ្រមចថាកិច�សន�េនាះ�នប��ប់។ ទេង�� 

ឬ�រសេ្រមចចិត�ែបបេនះជាេរឿយៗគឺ�ត់ទុកជា�រគិតែដលខ�ះវ��រ�ណ ឬ�រ្រតិះរ�ពិ�រណា។  

េដាយ�រែត ជាធម�� ពុំ�ន�ក្សីឯក�ជ្យណាមួយែដល្របឡ�កេនៅក��ងមជ្ឈដ�ានៃនវ��ទកិច��រផ�ះេនាះេទ 

ដូចេនះ��ចនឹង�ន�រល�ំកក��ង�រែស�ងរកមូលេហតុ ែដលនាឲំ្យ�នវ��ទ       

នងិព�ិកក��ង�រសេ្រមចថាេតសីកម��ពែដល�នេកតីេឡងីេនាះ�នេហតផុល្រតឹម្រតូវ្រគប្់រ�នេ់ហីយឬេនៅ។   
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វ�ធីែដលល�បំផុតក��ង�រេដាះ្រ�យវ��ទ�រងារ 

គតឺ្រមូវឲ្យ�គទីាងំពរីន�ិយពេីហត�ុរណ្៍រគប�៉់ងែដល�នេកតីេឡងីេចញមក។  អ�កគរួែត�នចតិ�សេន�ាស 

និងអត់ធ�ត់ចំេ�ះ�� េទៅវ�ញេទៅមក េដ�ម្បីដ�ង ឬែបងែចក�ពខុស�� រ�ងអ�កទាងំពីរ។  

វ��ទ�គេ្រចីន�ចេដាះ្រ�យ�ន េដាយពុំ�ំ�ច់ដលថ់�ាក់�ត់វ��ន�រណក៍្រមិតធ�ន់។

អ�ក�ចសេ្រមចចិត�ក��ង�រប��ប់កិច�សន�េដាយពុំ�ន�រជូនដ�ណឹងមុន 

លុះ្រ�ែត�ស�ិតេនៅក��ងករណីពិេសសែតប៉ុេណ� ាះ។  ្របសិនេបីអ�កពិតជា្រតូវេធ�ី�ដូេ�� ះែមន 

អ�កគួរែត្រ�កដថាអ�ក�នភ័ស���ង្រគប់្រ�ន់ក��ង�រប�� ក់ ឬអះ�ងេទៅេលីសណំុំេរឿងរបសអ់�ក។  

េបីពុំដូេ�� ះេទ អ�ក�ច្របឈមមុខនឹង�រប�ឹងទាមទារពី�គី�� ងេទៀតវ�ញ។

 ស៨.៥ េតី�គួរេធ�ីដូចេម�ច្របសិនេបីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ��ន�កេចញេដាយពុំ�ន�រជូនដ�ណឹង 

ឬសង្រ�ក់ជ�នួសឲ្យ�រមិនជូនដ�ណឹងដល�់?

 ឬ 

េតី�គួរេធ�ីអ�ីខ�ះ្របសិនេបីនិេ�ជករបស�់ប�្ឈប់�េដាយពុំ�ន�រជូនដ�ណឹង 

ឬផ�ល្់រ�ក់ជ�នួសឲ្យ�រមិនជូនដ�ណឹងដល�់?

អ�កគួរជូនដ�ណឹងដល�់រ��ល័យែផ�កអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស ៃននាយកដ�ានអេន�ា្របេវសន៍ 

្របសិនេបីអ�កគិតថា�រប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់េនាះេធ�ីេឡីងេដាយឯកេ��គីពី�គី�� ងេទៀត។  

ចំេ�ះនិេ�ជក ្របសិនេបីអ�កមិន�នដ�ងពីទី�ំងកែន�ង�� ក់េនៅរបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�កេនាះេទ 

អ�កក៏�ច�យ�រណព៍ីករណី�ត់ខ��នរបស�់ត់ / នាងេទៅ�ន់ប៉ូលីសផងែដរ។

្របសិនេបីអ�កគិតថា �គី�� ងេទៀតពុំ�នសិទ�ិក��ង�រប��ប់កិច�សន�េដាយពុំ�ន�រជូនដ�ណឹងេទេនាះ 

េហីយអ�ក�នបំណងទាមទារ្រ�ក់ជ�នួសេដាយ�រមិនជូនដ�ណឹងេនាះ 

អ�កគួរែតេទៅ�ន់�ខា�រ��ល័យែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារៃននាយកដ�ាន�រងារផ�ាលេ់ដាយមិន្រតូវបង�ង�េពលវ

េ�េនាះេឡីយ។  �រ��ល័យែផ�កេនះនឹងជួយអ�កេដាះ្រ�យក��ង�រទាមទារេនាះ 

�មរយៈ�រស្រមបស្រមួលផ្សះផ�រ (េមីលជ�ពូកទី ១២)។

ប៉ុែន�អ�កក៏�ច្រ�នេ�លលក�ខណ� ែដលត្រមូវឱ្យ�ន�រជូនដ�ណឹងេដាយសម្រសបពី�គី�� ងេទៀតែដរ។

ច
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ស្រ�ប់និេ�ជក

 ស៨.៦    េតី�នអ�ីខ�ះែដល�្រតូវផ�លអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ� េនៅេពលប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់ 

ឬ�ម�លកំណត់?

   �រផ�លជ់ូនស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះអ�ក េនៅេពលប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់  

ឬ�ម�លកំណត់ គឺ�្រស័យេលីក�� មួយចំនួន ដូចជារយៈេពលៃន�របេ្រមី�រងាររបស�់ត់ / នាង 

និងមូលេហតុៃន�រប��ប់កិច�សន�។  ប៉ុែន�ជាធម�� �រផ�លជ់ូនេនៅេពលប��ប់កិច�សន�េនាះ រ�ម�ន៖

ផ�ល្់រ�ក់ឈ��លប�ង�ប់ែដលមិនទាន់�នផ�លឱ់្យ

ផ�លជ់ា�របង�សណំងជ�នួសឱ្យ�រមិន�នជូនដ�ណឹង ក��ងករណីមិន�នជូនដ�ណឹង

ផ�ល្់រ�ក់ែដលគិតពី�រសលច់�ប់្រប�ំ��ំ  ែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមិន�នសុំ 

និងគិត�មស��្រតៃនច�ប់សរ�បស្រ�ប់ច�ប់ែដលេនៅសលក់��ងេពលប�្ឈប់េនាះ (េមីលជ�ពូកទី ៤)

ផ�ល្់រ�ក់ស្រ�ប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះជ�នួសដល�់រមិន�នបន�កិច�សន� 

ឬ្រ�ក់ែដលទទួលេ្រ�យឈប់េធ�ី�រ និង (េមីលជ�ពូកទី ៩)

ផ�ល្់រ�ក់េលី�រចំណាយដៃទេទៀតដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះេដាយេ�ង�មកិច�សន��រងារ 

ដូចជា�រ្រតឡប់មក�តុភូមិវ�ញេដាយឥតគិតៃថ� �រហូបចុក និងៃថ�េធ�ីដ�េណីរជាេដ�ម (េមីលជ�ពូកទី 

១១)។ 

អ�កគួរែតរក�ទុកវ�ក័យប្រតេលី�រចំណាយទាងំេនាះ។  

គំរ�ៃនវ�ក័យប្រតស្រ�ប់�រចំណាយេនៅេពលប��ប់កិច�សន��រងារមុនេពលកំណត់ / �ម�លកំណត់ 

�នេនៅឧបសម�័ន�ទី V។

ច
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៩  ្រ�ក់សណំងស្រ�ប់�រប�្ឈប់ពី�រងារ  និង្រ�ក់ស្រ�ប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេធ�ី�រយូរ��ំ

ស្រ�ប់និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

 ស៩.១ េតីមូលេហតុ ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលនិេ�ជកគួរែតផ�ល្់រ�ក់សណំងស្រ�ប់�រប�្ឈប់ពី�រងារ 

ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ?

ច និេ�ជកគួរែតផ�ល្់រ�ក់សណំងស្រ�ប់�រប�្ឈប់ពី�រងារ ដលអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះក��ងករណី�ត់ / នាង៖

្រតូវ�ននិេ�ជកប�្ឈប់ ឬមិន�នបន�*កិច�សន�ែដល�នថ�រេវ�កំណត់ 

េដាយ�រែតមូលេហតុមិន្រតូវ�រ�ត់ / នាងឱ្យេធ�ី�របន�េទៀត និង

�នេធ�ី�រជាមួយនិេ�ជកែត�� ក់េលីសពី២៤ែខ មុនេពលែដល្រតូវ�នប�្ឈប់។

 ស៩.២   េតីមូលេហត ុឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលនិេ�ជកគួរែតផ�ល្់រ�ក់ស្រ�ប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេធ�ី�រយូរ��ំ ?

 ច និេ�ជកគួរែតផ�ល្់រ�ក់ ស្រ�ប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេធ�ី�រយូរ��ំ  ក��ងករណី�ត់ / 

នាង�នបេ្រមី�រងារជាបន�បន�ាប់ក��ងរយៈេពល�៉ងតិច្រ�ំ��ំ  និង៖

្រតូវ�នបេណ� ញេចញ ឬកិច�សន�រយៈេពលេថរមិន�នបន�េទ * 

េដាយេហតុផលេ្រ�ពី�របេណ� ញេចញេដាយ�រែតកំហុសធ�ន់ធ�ររបស�់ត់ ឬចំនួនេលីសត្រមូវ�រ

�ន�រប�� ក់ពី្រគូេពទ្យែដល�ន�ជ�ាប័ណ� ្រតឹម្រតូវ ឬ្រគូេពទ្យជនជាតិចិនែដល�ន�ជ�ាប័ណ� 

េទៅេលីសុខ�ព�ង�យរបស�់ត់/នាងែដលមិនស័ក�ិសមជាមួយនឹង�រងារែដលកំពុងេធ�ី 

េហីយ�ត់/នាង�នសុំឈប់ពី�រងារ

�ន�យុ�ប់ពី៦៥��ំ េឡីងេទៅ េហីយ�ត់ / នាង�នសុំឈប់ពី�រងារ ឬ 

�នទទួលមរណ�ពេនៅកំឡ�ងេពលបេ្រមី�រងារ។

 ស៩.៣ េតីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នសិទ�ិទទួល�ន្រ�ក់ែដលផ�លឱ់្យេ្រ�យឈប់េធ�ី�រ  

និង្រ�ក់ស្រ�ប់ប�្ឈប់�ត់ េដាយជ�នួស�រមិន�នបន�កិច�សន� ក��ងេពលែតមួយ�នែដរឬេទ?

  ច មិន�នេទ។ អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមិន�ចទទួលយក្រ�ក់ែដលផ�លឱ់្យេ្រ�យឈប់េធ�ី�រ  

និង្រ�ក់ស្រ�ប់ប�្ឈប់�ត់ េដាយជ�នួស�រមិន�នបន�កិច�សន� ក��ងេពលែតមួយ�នេនាះេទ។ 

អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នសិទ�ិទទួល�នែត្រ�ក់ែដលផ�លឱ់្យេ្រ�យឈប់េធ�ី�រ 

ប៉ុែន�ពុំ�នសិទ�ិទទួល�ន្រ�ក់ស្រ�ប់ប�្ឈប់�ត់ េដាយជ�នួស�រមិន�នបន�កិច�សន�េនាះេឡីយ 

េនៅេពល�ត់្រតូវ�ននិេ�ជកប�្ឈប់េដាយ�រែលង្រតូវ�រឱ្យេធ�ី�របន�។
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 ស៩.៤    េតី្រ�ក់ែដលផ�លឱ់្យេ្រ�យឈប់េធ�ី�រ  និង្រ�ក់ស្រ�ប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

េដាយជ�នួស�រមិន�នបន�កិច�សន� ្រតូវ�នគណនា�៉ងដូចេម�ច?

ច រ�បមន�ខាងេ្រ�ម គឺស្រ�ប់គណនាទាងំ្រ�ក់ែដលផ�លឱ់្យេ្រ�យឈប់េធ�ី�រ  

និង្រ�ក់ស្រ�ប់ប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ េដាយជ�នួស�រមិន�នបន�កិច�សន�៖

 [(្រ�ក់ឈ��ល្រប�ំែខ x ២/៣) x ចំនួន��ំ ែដល�នេធ�ី�រ ស�� ល]់

 ស�� ល ់រយៈេពលៃន�រេធ�ី�រងារែដលមិនទាន់�នប��ប់ក��ងមួយ��ំ ែដល�នគណនា�មស��្រត។

 (ស្រ�ប់លម�ិតទាក់ទងនឹង�រគណនា សូមរកេមីលេសៀវេ� “�រែណនាដំ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ”។)

*្របសិនេបីនិេ�ជក�នេស�ីនូវ�របន�សុពល�ពៃនកិច�សន��រងារជា�យលក�ណអ៍ក្សរ ឬយកអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

ដែដលឲ្យចូលបេ្រមី�រងារ�រជាថ��េទៅ�មកិច�សន�ថ�� ក��ងរយៈេពល�៉ងតិច្រ�ំពីរៃថ�មុនៃថ�ែដលប�្ឈប់មុនេពលកំណត់ 

/ �ម�លកំណត់ៃនកិច�សន�ែដល�នថ�រេវ�ជាក់�ក់ចំេ�ះ្រ�ក់ែដលផ�លឱ់្យេ្រ�យឈប់េធ�ី�រ 

និងក��ងរយៈេពល�៉ងតិច្រ�ំពីរៃថ�មុនេពល�លកំណត់ៃន�រចប់កិច�សន�ែដល�នថ�រេវ�ជាក់�ក់ចំេ�ះ្រ�ក់ស្រ�ប់ប

�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ េដាយជ�នួស�រមិន�នបន�កិច�សន� 

ប៉ុែន�អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នបដ�េសដមិនបន�េធ�ី�រជាមួយេទៀតេដាយពុំ�នេហតុផលសម្រសប េនាះ�ត់ / 

នាងពុំ�នសិទ�ិ្រគប់្រ�ន់ក��ង�រទទួលលក�ខណ� ទាងំេនះេឡីយ។
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១០  �រ��ំរ�រងារ

ស្រ�ប់និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

 ស១០.១   េតី�នមូលេហតុ ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ចេធ�ី�រទាមទារ 

ឬទទួល�នសិទ�ិស្រ�ប់�រទទួលយក្រ�ក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេ�ជករបស ់�ត់/នាង ស្រ�ប់�រប�្ឈប់�ត់ 

/ នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល?

ច   ែផ�ក�រ�ំ�រ�រងារៃនច�ប់បទប្បប��ត�ិ�រងារ 

�នេ�លបំណងក��ង�រែណនានំិេ�ជកមិនឱ្យប�្ឈប់និេ�ជ�តរបសខ់��ន 

េដ�ម្បីេគចេវសពីទនំួលខុស្រតូវនានារបសន់ិេ�ជកេទៅ�មច�ប់េនាះេឡីយ។

អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ចេធ�ី�រទាមទារ 

ឬទទួល�នសិទ�ិស្រ�ប់�រទទួលយក្រ�ក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេ�ជករបស�់ត់ / នាងស្រ�ប់�រប�្ឈប់�ត់ 

/ នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល លុះ្រ�ែត៖

�ត់ / នាង�នេធ�ី�រជាមួយនិេ�ជកែត�� ក់ េដាយមិនតិចជាង២៤ែខ មុនេពល្រតូវ�នប�្ឈប់ និង

�ត់/នាង្រតូវ�នប�្ឈប់ពី�រងារេដាយមូលេហតុណាមួយេ្រ�ពីមូលេហតុែដល�នដូច�នប�� ក់េនៅក��ង

ច�ប់េនះ។

 ស១០.២ េតី�នមូលេហតុអ�ីខ�ះែដល�ន�រប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ?

ច េ�ង�មច�ប់�រងារ �នមូលេហតុចំនួន្រ�ំសខំាន់ៗែដល�នបង�ឱ្យ�រប�្ឈប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ ដូចជា៖

�កប្បកិរ�� �រ្រប្រពឹត� ឬទេង��របសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

ក្រមិតៃនសមត��ព ឬគុណសម្បត�ិរបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះក��ង�របំេពញ�រងាររបស�់ត់

�រប�្ឈប់�រងារេដាយ�រនិេ�ជកែលង្រតូវ�រ�ត់ឱ្យេធ�ីបន� ឬលក�ខណ� ែផ�ក្របតិបត�ិ�ំ�ច់ 

និង្រសម្រសបណាេផ្សងេទៀតរបសន់ិេ�ជក

លក�ខណ� ត្រមូវេទៅ�មច�ប់ ឬ

មូលេហតុសខំាន់ៗេផ្សងេទៀត។
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 ស១០.៣ េតី�នមូលេហតុ ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ចេធ�ី�រទាមទារ 

ឬទទួល�នសិទ�ិស្រ�ប់�រទទួលយក្រ�ក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេ�ជករបស�់ត់ / នាងស្រ�ប់�រប�្ឈប់�ត់ 

/ នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល និង�រប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវេទៅ�មច�ប់?

ច អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�ចេធ�ី�រទាមទារ ឬទទួល�នសិទ�ិស្រ�ប់�រទទួលយក្រ�ក់ៃថ�សងជម�ឺចិត�ពីនិេ�ជករបស�់ត់ / 

នាងស្រ�ប់�រប�្ឈប់�ត់ / នាងេដាយមូលេហតុមិនសមេហតុផល និង�រប�្ឈប់មិន្រតឹម្រតូវេទៅ�មច�ប់�ន 

លុះ្រ�ែត៖

�ត/់នាង្រតូវ�នប�្ឈបព់�ីរងារេដាយមលូេហតណុាមយួេ្រ�ពមីលូេហតែុដល�នដចូ�នប�� កេ់នៅក��ងច�ប់ 

និង

�រប�្ឈប់�ត់ែដលផ��យខុសពីច�ប់ (េមីលខាងេ្រ�ម)។

 ស១០.៤ េតី�នមូលេហតុ ឬលក�ខណ� អ�ីខ�ះែដល�ត់ជា�រប�្ឈប់�រងាររបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះផ��យខុសពីច�ប់?

ច ខាងេ្រ�មេនះ គឺជា�រប�្ឈប់�រងារផ��យខុសពីច�ប់៖

�របេណ� ញអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះជា្រស�ីែដល្រតូវ�នប�� ក់ថា�នៃផ�េ�ះនិង�នផ�ល�់រជូនដ�ណឹងអំពី�រ�

នៃផ�េ�ះ

�រប�្ឈប់េដាយ�រអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នឈប់េដាយ�ន�រសុំច�ប់ឈឺេដាយ�ន្រ�ក់ឈ��ល

�រប�្ឈប់េដាយ�រអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នផ�លភ់ស���ង ឬព័ត៌�ន 

ឬសួរអំពី�រចូលជាធរ�នៃនច�ប់បទប្បប��ត�ិ�រងារ េនៅេពល�នេរឿងអ�ីេកីតេឡីងេទៅេលី�ត់ 

ឬទទួលរងរបួសែដល្រតូវ�ន�ត់ជាេ្រ�ះថ�ាក់�រងារ

�រប�្ឈប់េដាយ�រអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ�នចូលរ�មសកម��ព ឬចូលជាស�ជ�កសហជ�ពណាមួយ

�រប�្ឈប់េដាយ�រអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះទទួលរងរបួស 

មុនេពលនិេ�ជកចុះកិច�្រពមេ្រពៀងស្រ�ប់សងជម�ឺចិត�អ�កជួយេធ�ី�រ 

ឬមុនេពលផ�លន់ូវលិខិតប�� ក់�រ�យតៃម�េលីអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ។

 ស១០.៥ េតីៃថ�សងជម�ឺចិត�ស្រ�ប់�រ�ំ�រ�រងារ�នអ�ីខ�ះ?

ច ៃថ�សងជម�ឺចិត�ស្រ�ប់�រ�ំ�រ�រងារែដល្រតូវកំណត់េដាយ��ជ្រមះក�ី�រងារ 

រ�ម�នដ��ស�ីពី�រចូលបេ្រមី�រងារបន�េទៀត �រដាក់ឲ្យចូលបេ្រមី�រងារ�រជាថ�� ៃថ� 

ស្រ�ប់�រប��ប់កិច�សន�មុនេពលកំណត់ ឬសងជម�ឺចិត�។

(អ�ក�ចរកេមីលេសៀវេ� “�រែណនាដំ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ”ែដល�ចរក�នេនៅ�រ��ល័យែផ�កទនំាក់ទ ំ

នង�រងារស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិតបែន�មេទៀតស�ីពីលក�ខណ� នានាែដលនិេ�ជ�តទទួល�នក��ង�រ�ំ�រពួកេគ 

េដាយេ�ង�មែផ�ក�រ�ំ�រ�រងារៃនច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ 

និង្របេភទនានាៃនៃថ�សងជម�ឺចិត�ែដលនិេ�ជ�ត�ចេធ�ី�រទាមទារ ឬទទួល�ន និងនិតិវ�ធីក��ង�រទាមទារៃថ�សងជម�ឺចិត�)។
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១១  �រ្រតឡប់មក�តុភូមិវ�ញេដាយឥតគិតៃថ� ្រ�ក់ឧបត�ម� ស្រ�ប់�រហូបចុក និង�រេធ�ីដ�េណីរ

ស្រ�ប់អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ

 

េតីនិេ�ជករបស�់ទទួលខុស្រតូវចំេ�ះ�របង�ៃថ�សបំុ្រតេធ�ីដ�េណីរ្រតឡប់េទៅកែន�ងេដ�មកំេណីតរបស�់េនៅេពលផុត

កំណត់ ឬប��ប់កិច�សន�ឬេទ?

ច ពិត្រ�កដណាស ់េ�ងេទៅ�មកិច�សន��រងារធម�� 

និេ�ជករបសអ់�កនឹងផ�លជ់ូនអ�កនូវសបំុ្រតេធ�ីដ�េណីរេទៅមកេដាយឥតគិតៃថ�េទៅ�ន់កែន�ងេដ�មកំេណីតរបស ់

អ�កេនៅេពលផុតកំណត់ឬប��ប់កិច�សន�។ 

ជាធម��និេ�ជកផ�លជ់ូនអ�កនូវសបំុ្រតយន�េហាះស្រ�ប់េធ�ីដ�េណីរវ�ល្រតឡប់េទៅកែន�ងេដ�មកំេណីតរបសអ់�ក 

និង�ហារ្រប�ំៃថ� និង្រ�ក់ឧបត�ម�េធ�ីដ�េណីរចំនួន ១០០ 

ដុ�� រហុងកុងក��ងមួយៃថ�េនៅេពលអ�ក្រតឡប់េទៅកែន�ងេដ�មកំេណីតរបសអ់�កវ�ញ។

ស្រ�ប់និេ�ជក

 ស១១.២    េតី�គួរែតបង�្រ�ក់ស្រ�ប់ៃថ�សបំុ្រតេធ�ីដ�េណីរេទៅមករបសអ់�កជ�នួយកិច��រផ�ះរបស�់េនៅេពលផុតកំណត់ 

ឬប��ប់កិច�សន�ែដរឬេទ? េតី�គួរែតយកចិត�ទុកដាក់េលីចំណុចអ�ីខ�ះេផ្សងេទៀត?

ច គួរែត។ េនៅេ្រ�មកិច�សន��រងារធម�� 

អ�កគួរែតផ�លជ់ូនអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបសអ់�កនូវសបំុ្រតេធ�ីដ�េណីរេទៅមកេដាយឥតគិតៃថ�េទៅ�ន់កែន�ងេដ�មកំេណី

តរបស�់ត់េនៅេពលផុតកំណត់ ឬប��ប់កិច�សន�។ អ�កគួរែតផ�លស់បំុ្រតយន�េហាះ 

(រ�មទាងំៃថ�េស�ស្រ�ប់ឥ�� ន់េផ��ក��ងយន�េហាះ) ជូនអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបសអ់�ក 

ពុំែមនផ�ល�់ច់្រ�ក់ែដល�នតៃម�េស�ីនឹងតៃម�សបំុ្រតយន�េហាះ 

េដ�ម្បី�ត់បន�យឱ�សែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះេចញដ�េណីរេទៅ�ន់កែន�ងជ�តខាងេផ្សងេទៀតែដលមិនែមនជាកែន�

ងេដ�មកំេណីតរបស�់ត់បន�ាប់ពីទទួល�ន្រ�ក់។
 

េ្រ�ពីេនះេដ�ម្បីេធ�ីេ�យ្រ�កដថា�គីទាងំសងខាង�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់េដ�ម្បីេរៀបចំ�រងារែដល�ក់ព័ន�នឹង

�របំេពញកិច�សន�ឬ�រប��ប់កិច�សន�ពួកេយីងសូមផ�លេ់�បលេ់�យេ�កអ�កពិ�ក�ពី�រេរៀបចំេចញដ�

េណីរជាមួយនឹងអ�កេធ�ី�រងារ�មផ�ះរបសអ់�ក (ដូចជាៃថ�េចញដ�េណីរឬេ�លេដៅេធ�ីដ�េណីរជាេដ�ម) 

មុនេពលេធ�ី�រទិញសបំុ្រតយន�េហាះ។

 ស១១.៣ េតី�្រតូវចំណាយ្រ�ក់ប៉ុន�ានស្រ�ប់�ហារ 

និង្រ�ក់ឧបត�ម�េធ�ីដ�េណីររបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះរបស�់េនៅេ្រ�មកិច�សន��រងារ?

ច   ��្រស័យេលីេពលេវ�ែដលអ�កជ�នយួកចិ��រផ�ះរបសអ់�កេធ�ដី�េណរីមកពីហងុកុង្រតឡប់េទៅកែន�ងេដ�មកំេណីតវ�ញ។

កិច�សន��រងារែចងថា �ហារ្រប�ំៃថ�និង្រ�ក់ឧបត�ម�េធ�ីដ�េណីរគឺ ១០០ ដុ�� រហុងកុងក��ងមួយៃថ�។ 

្របសិនេបអី�កមនិផ�លស់បំ្ុរតយន�េហាះ ែដលេធ�ដី�េណរី្រតង�េទៅ�នក់ែន�ងេដ�មកេំណតីរបសអ់�កជ�នយួ�រងារផ�ះរបសអ់�ក 

�ចគិតៃថ��ហារ្រប�ំៃថ� និង្រ�ក់ឧបត�ម�បែន�មេទៀតេដាយ�រែតចំនួនៃថ�េធ�ីដ�េណីរបែន�ម។

 ស១១.១
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១២  សណំួរ និងបណ� ឹង

ស្រ�ប់និេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

 ស១២.១ េតីេយីង�ចពិេ្រ�ះសុំេ�បលដ់�បូន�ាន ឬជ�នួយែដល�ក់ព័ន�នឹងកិច�សន��រងារ 

ឬច�ប់�រងារ�នេនៅកែន�ងណា?

ច អ�ក�ច៖

េហៅទូរសព�េទៅ�ន់នាយកដ�ាន�រងារស្រ�ប់េស�ក��ង�រេឆ�ីយតបនឹងសនំួរ �មបណ� ាញេលខ 

2717 1771 េពញ២៤េ�៉ង (បណ� ាញ២៤េ�៉ងេនះ ្រគប់្រគងេ្រ�មែខ្ស“1823”) :

2157 9537 ( ែខ្សទូរសព�បន�ាន់ែដល�នផ�លស់្រ�ប់្រស�ីជ�នួយ�រផ�ះ)

ទនំាក់ទនំងរកជ�នួយេដាយផ�ាលព់ី�រ��ល័យែផ�កទនំាក់ទនំង 

ៃននាយកដ�ាន�រងារែដលេនៅែក្បរកែន�ងេធ�ី�ររបសអ់�ក

សូមរកេមីលេសៀវេ� 

“�រែណនាដំ�លម�ិតអំពីច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ”ែដល�នសេង�បពីបទប្ប��ត�ិសខំាន់ៗៃនច�ប់។ 

េសៀវេ�ែណនាេំនះ �ចរក�នេនៅ�ខា�រ��ល័យែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារៃននាយកដ�ាន�រងារ 

ឬទាញយកឯក�រេនះ�មេគហទពំ័ររបសន់ាយកដ�ាន�រងារ(www.labour.gov.hk)។  

�សយដ�ានរបស�់ខា�រ��ល័យទាងំេនះ�នេនៅឧបសម�័ន�ទី VI។

 ស១២.២ េតីេស�អ�ីខ�ះែដល្រតូវផ�លជ់ូននាយកដ�ាន�រងារ ្របសិនេបី��នវ��ទជាមួយអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ / 

និេ�ជករបស�់�ក់ព័ន�នឹងកិច�សន��រងារ ឬបទប្ប��ត�ិនានាេនៅក��ងច�ប់�រងារ?

ច    ្របសិនេបីអ�ក�នប��  ឬចង�េធ�ី�រទាមទារែដលមិន�ចេដាះ្រ�យេដាយខ��នឯង�ន 

និងទាក់ទងេទៅនឹងកិច�សន��រងារ ឬបទប្ប��ត�ិនានាេ�ង�មច�ប់�រងារ 

អ�ក�ចទនំាក់ទនំងរកជ�នួយេដាយផ�ាលព់ីែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារ។

ែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារ�ចផ�លជ់�នួយដលន់ិេ�ជក 

និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះក��ង�រេដាះ្រ�យវ��ទ�រងាររបសព់ួកេគ 

�មរយៈ�រផ�លេ់ស�ស្រមបស្រមួលផ្សះផ�រេដាយឥតគិតៃថ�។  

ម�ន�ីស្រមបស្រមួលផ្សះផ�រនឹងជួយស្រមួលដលន់ិេ�ជក និងអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ 

េដ�ម្បីែស�ងរកដ�េណាះ្រ�យមួយែដល�គីទាងំពីរ�ចទទួលយក�ន។ 

្របសិនេបីពុំ�នដ�េណាះ្រ�យណាមួយេទេនាះ និងេដាយ�ន�រេស�ីសុំពី�គី�ក់ព័ន� 

�ក្យបណ� ឹងទាមទារនឹង្រតូវ�នប���នេទៅឱ្យគណៈវ�និច�័យ�ក្យបណ� ឹងទាមទារ�ក់ព័ន�នឹង�រងារក្រមិត្រ�ល 

ឬ��ជ�នុំជ្រមះស្រ�ប់�រវ�និច�័យេលីេរឿងក�ីទាក់ទងនឹង�រងារ 

េដាយ�្រស័យេលីចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�គី�ក់ព័ន��នេធ�ី�រទាមទារ។
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្របសិនេបីនិេ�ជកមិន�ចផ�ល្់រ�ក់ឈ�លែដលេនៅជ��ក់ 

ឬ្រ�ក់ស្រ�ប់�រចំណាយេផ្សងេទៀតេដាយ�រ�ពក្ស័យធនរបសន់ិេ�ជក 

េនាះអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះ្រតូវរកជ�នួយពីនាយកដ�ានផ�លជ់�នួយែផ�កច�ប់ 

និងែផ�កសន�ិសុខសុវត�ិ�ព្រ�ក់ឈ��លេដ�ម្បីដាក់�ក្យេស�ីសុំ្រ�ក់ជ�នួយពី 

មូលនិធិ�រ�រ្រ�ក់ឈ��លេលីអ�ធន�ព។

 ស១២.៣ េតីនិេ�ជក្រតូវ�ន�ត់េទាសពីបទមិន�នទូទាត់្រ�ក់រង�ាន់របសត់ុ��រ�រងារ 

ឬគណៈក�� �រវ�និច�័យបណ� ឹងទាមទារសណំង�រងារអប្បបរ�ែដរឬេទ?

ច នេិ�ជកែដលមនិ�នទទូាត្់រ�ករ់ង�ានរ់បសត់�ុ�រ�រងារ 

ឬគណៈកម��រវ�នចិ�យ័បណ� ងឹទាមទារសណំង�រងារអប្បបរ�ក��ងរយៈេពល ១៤ ៃថ�បន�ាបព់ៃីថ�ែដល្រតូវទទូាត់ 

្រតូវ�ន�តេ់ទាស នងិ�តេ់ទាសេដាយពនិយ័ជា្រ�កច់នំនួ $៣៥០,០០០ នងិជាបព់ន�នា�ររយៈេពល ៣ ��ំ  * �

*ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត សូមេមីលច�ប់បទប្ប��ត�ិ�រងារ និងខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យែដល�ក់ព័ន�។



ទុក
ជា
ឯក
សា
រេយា

ងប
៉ុេណា
� ះ 

34

 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) 
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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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ស�� លទ់ី ២៖ មួយ ‘’FDH”(" អ�ក ជួយ ក��ង ្រសុក បរេទស"), េដាយមិនគិតពី�ត់/្របែវង ៃន �រ បេ្រមី របស ់នាង, �ន សិទ�ិ ទទួល 
�ន ៃថ� ឈប់ ស្រ�ក �ម ច�ប់ �

សូមរកេមីល “េសៀវេ�ែណនាេំដាយ�ន�រអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រ�ប់�រងាររបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះែដល�នេ្រជ�សេរ�សពីបរេទស - 
អ�ីែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេ�ជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត។

ស�� លទ់ី ៣៖ អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស �នសិទ�ិទទួល�នច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ  បន�ាប់ពី�នេធ�ី�រជាមួយនិេ�ជកែត�� ក់ 
ចំនួន១២ែខ។ អ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទសនឹងទទួល�ន ចំនួនៃថ�ៃនច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ  
ែដលេកីនេឡីងពី៧ៃថ�រហូតដល១់៤ៃថ� េ�ង�មរយៈេពលៃន�របេ្រមី�រងាររបស�់ត់។ សូមរកេមីល 
“េសៀវេ�ែណនាេំដាយ�ន�រអនុវត�ជាក់ែស�ងស្រ�ប់�រងាររបសអ់�កជ�នួយ�រងារផ�ះែដល�នេ្រជ�សេរ�សពីបរេទស - 
អ�ីែដលអ�កជ�នួយ�រងារផ�ះមកពីបរេទស និងនិេ�ជករបសព់ួកេគគួរយលដ់�ង”ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត។

ស�� លទ់ី ៤៖ េនះគឺជាគំរ�ឯក�រស្រ�ប់ជាឯក�រេ�ងែតប៉ុេណ� ាះ។ �គីែដល�ក់ព័ន�នឹងគំរ�ឯក�រេនះ គួរែត�នាថា ខ�ឹម�ររបសឯ់ក�រេនះ 
គឺសម្រសបស្រ�ប់�រេ្របី្រ�សម់ុនេពល�ប់េផ��មចូលជាធរ�ន។ �គីទាងំេនាះក៏្រតូវ�នរ�ឮកឲ្យេស�សីុដំ�បូន�ានពីអ�កជ�នាញឯក�ជ្យ 
េនៅេពលែដលសម្រសបផងែដរ។ 
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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
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  សណំួរ
បណ� ាញទូរស័ព�ស្រ�ប់�កសួរបន�ាន់(បណ� ាញេនះ ្រគប់្រគងេ្រ�មែខ្ស“1823”)៖ 2717 1771

    
2157 9537 (ែខ្សទូរសព�បន�ាន់ែដល�នផ�លស់្រ�ប់្រស�ីជ�នួយ�រផ�ះបរេទស)

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

គណនីអុីែម៉លស្រ�ប់ប�� នានាែដលទាក់ទងនឹងអ�កបំេរ��រ�មផ�ះ

fdh-enquiry@labour.gov.hk

ស្រ�ប់�សយដ�ាន�រ��ល័យ�ក់ព័ន� ផ�ែផ�កទនំាក់ទនំង�រងារ  

សូមចូលេមីលេគហទពំ័ររបសែ់ផ�ក�រងារ (https://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm)។

 

 

 

 

 

 

សូម�កសួរេដាយផ�ាលេ់ទៅ�ន់�រ��ល័យៃនែផ�កទនំាក់ទនងពលកម� 

Hong Kong Hong Kong East 12/F, 14 Taikoo Wan Road, 
Taikoo Shing, Hong Kong

Hong Kong West 3/F, Western Magistracy Building,
2A Pokfulam Road, Hong Kong

Kowloon Kowloon East UGF, Trade and Industry Tower,  
3 Concorde Road, Kowloon

Kowloon South 

Kowloon West

Kwun Tong Units 801-806, 8/F, Tower 1, Millennium City 1, 
388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon

New

Territories

Tsuen Wan

Kwai Chung

Tuen Mun Unit 2, East Wing, 22/F, Tuen Mun Central Square,
22 Hoi Wing Road, Tuen Mun, New Territories

Shatin & Tai Po

2/F, Mongkok Government Offices,
30 Luen Wan Street, Mongkok, Kowloon

Rooms 304-313, 3/F, Sha Tin Government Offices,
1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, New Territories

5/F, Tsuen Wan Government Offices,
38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories

6/F, Kwai Hing Government Offices,
166-174 Hing Fong Road, Kwai Chung, New Territories

Room 1009, 10/F, Cheung Sha Wan Government Offices,
303 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon
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