
 

វិិធីីដែ�លធ្វើធីើ�ឲ្យយប្រ�ធ្វើ��រធ្វើ��ងក្នុុ�ងការធ្វើប្រើ��ធ្វើរ ��ក្នុម្មមក្នុរក្នុុ�ង

វិិ�យ័ក្នុ�កិ្នុម្មមធ្វើ�ក្នុម្មុ�ជា

ខែ�មករាឆំ្នាំ�២០២២|រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ

1

រាជរដ្ឋាា ភ្នំិបាលកមុ�ជាបានី�ាករណ៍៍�ីការរកីចពេ�ម�នីកំ�ងវិស័ិ័យ
កសិ័កមមពេ�ពេ�លខាងម�� និីងមានីស័�ទិដិ្ឋិានិីយិមថាវិស័ិ័យពេនីះអាច
នីងឹពេដ្ឋិ�រតួួនាទិយី៉ាា ងស័�ខានីកំ់�ងការទិប់ទ់ិល់នីងិស្តាា រពេស័ដ្ឋិាកិចចកមុ�ជា
នាពេ�លប់ចច�ប់បនំីខែដ្ឋិលក���ងរងផលប់ាះពាល់យ៉ាា ងធ្ងងនី់ធ្ងងរខែដ្ឋិល
ប់ងកពេ��ងពេដ្ឋាយវិបិ់តួាជិ�ងកូឺវិដី្ឋិ-១៩។វិស័ិ័យពេនីះអាចមានីស័កាា នី��ល
កំ�ងការផាល់ការងារដ្ឋិល់កមមករខែដ្ឋិលបានីបាតួប់់ងក់ារងារ�ីវិស័ិ័យ
ស័�ខានី់ៗ ពេផេងពេទិៀតួ ជា�ពិេស័ស័កមមករច�ណាក�ស័កុខែដ្ឋិលបានី
�តួលប់ម់កវិញិ។ យ៉ាា ងណាមញិ ពេយ�ងស័ពេងកតួពេ��ញមានីឧប់ស័គ្គគ
មួយច�នួីនីខែដ្ឋិលរារា�ងដ្ឋិល់ការខែស័ែងរកការងារនិីងការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័
កមំា�ង�លកមមពេ�កំ�ងវិស័ិ័យពេនីះ។ ពេដ្ឋិ�មបពីេដ្ឋាះ�ស្តាយប់ញ្ហាា ពេនីះ
កដូ៏្ឋិចជាពេដ្ឋិ�មបតីួភ្ជាា ប់ក់មមករពេ�និីពេយ៉ាជក ការខែកល�អរនូីវិល�ហូូរ
�ត័ួម៌ានីការងារកំ�ងច�ពេណាមភ្ជាគ្គពីាក�់ន័ីធគឺ្គជាគ្គនឹំីះស័�ខានីខ់ែដ្ឋិលគ្គរួ
�តូួវិបានីពេដ្ឋាះ�ស្តាយ។

ធ្វើ�ចក្នុីីធ្វើ�ី�ម្ម

សារគន្លឹះះ��
■ ច�ការ�កុមហុូ�នីនិីងច�ការឯកជនីក���ង�ប់ឈមនឹីងការ�ែះខាតួ
កមំា�ង�លកមម

■■ ច�ការភ្ជាគ្គពេ�ច�នីពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករពេដ្ឋាយ�ំួនីឯងតាមរយៈ
ប់ណាា ញផ្ទាា ល់�ំួនីនិីងតាមរយៈកមមករ
■ ពេដ្ឋិ�មបជីួយច�ការកំ�ងការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករល�ហូូរ�ត័ួម៌ានីអ��ី
តួ�មូវិការកមំា�ង�លកមមនិីងតួ�លៃល�បាកឈ់ំួលគ្គួរខែតួមានីការ
ខែកល�អរ

■ ■ ពេវិទិិកា�ត័ួម៌ានីការងារខែដ្ឋិលមានីការចូលរមួ�ីតួួអងគពាក�់ន័ីធ
ដូ្ឋិចជាអាជាា ធ្ងរមូលដ្ឋាា នីនាយកដ្ឋាា នីពាក�់ន័ីធស័ហូគ្គមនី៍
កសិ័កមមនិីងស័មាគ្គមនីដ៍្ឋិ�ណា�អាចនីឹងកំាយជាពេវិទិិកាដ្ឋិ៏
មានី�ប់សិ័ទិធភ្ជា�កំ�ងការផាភ្ជាា ប់ក់មមករនិីងនិីពេយ៉ាជកកំ�ង
វិស័ិ័យពេនីះ



រប់កគ្គ� ពេហូ�ញស័�ខានី់ៗខែដ្ឋិលប់ងាា ញពេ�ទិីពេនីះគឺ្គជាលទិធផល
លៃនីការសិ័កាខែដ្ឋិលបានីពេធ្ងែ� ពេ��ង ពេដ្ឋាយមជឈមណ៍ឌ លសិ័កា
ពេ�លនីពេយ៉ាបាយ កំ�ងខែ�សី័ហា ដ្ឋិល់ខែ�កញ្ហាា  ឆំ្នាំ�២០២១
ពេ�កំ�ងពេ�តួាពេ�លពេ�ចមបងៗច�នួីនី០៥គឺ្គ ពេ�តួាមណ៍ឌ លគ្គិរី
រតួនីគិ្គរី ��ះវិហិារ តួបូង�ម� � និីង ពេ�តួាក��ងធ់្ង�។ ការសិ័កាពេនីះ
បានីពេ�ប់� វិធិ្ងីស្តាស្រ្តស័ា�ស្តាវិ�ជាវិច�មុះ ខែដ្ឋិលរមួប់ញ្ចូចូ លទាំ�ង
ការស័ាងម់តិួមាច ស់័ច�ការ ការស័ាងម់តិួកមមករ និីងការស័មាា ស័នី៍
តួួអងគពាក�់ន័ីធស័�ខានី់ៗ  រមួមានី មនីាីរកសិ័កមម រ�កាា �ប់មាញ់ និីង
ពេនីស្តាទិមនីាីរការងារនិីងប់ណ៍ា� ះប់ណាា លវិជិាា ជីវិៈ�កុម�បឹ់កា���
ស័ហូគ្គមនីក៍សិ័កមមនីិងស័មាគ្គមនីដ៍្ឋិ�ណា�។

វិិធីីសាស្រ្ត�បី្រសាវិប្រជាវិ

រ�ក្នុគំធ្វើ��ញ�ខំាន្លឹះ់ៗ
សាា ន្លឹះភាពក្នុម្លាំះ ងំពលក្នុម្មមក្នុុ�ងធ្វើពល�ចុ��បន្លឹះុ

អំកពេ�ំ�យតួប់(ច�នីួនីច�ការនិីងអំកតួប់ស័មាា ស័នី)៍

ជាមធ្ងយមច�ការ�កុមហុូ�នីមយួមានីកមមករ�ប់ចាំ�ច�នួីនី៦៣៨នាក។់
ច�ខែណ៍កឯច�ការឯកជនីមយួ�តូួវិការកមមករខែតួ១៧នាកប់់ា�ពេណាះ ះ។
ទិនំិីនីយ័ពេនីះប់ងាា ញ�ីគ្គមំាតួដ្ឋិធ៏្ង�រវាងលទិធភ្ជា�ផាល់ការងារលៃនីច�ការ
�កុមហុូ�នីនិីងច�ការឯកជនី។

កំ�ងច�ពេណាមច�ការខែដ្ឋិលបានីស័ាងម់តិួស័រ�ប់មានីខែតួ ១៤
ភ្ជាគ្គរយប់ា� ពេណាះ ះខែដ្ឋិលក���ង�ប់ឈមម��នឹីងកងែះខាតួកមំា�ង
�លកមម។ កំ�ងច�ពេណាមច�ការខែដ្ឋិល�ែះកមំា�ង�លកមមទាំ�ងពេនាះ
មានី៤៤ភ្ជាគ្គរយជាច�ការ�កុមហុូ�នី និីង៥៦ភ្ជាគ្គរយជាច�ការ
ឯកជនី។តួ�មូវិការកមំា�ង�លកមមស័រ�ប់ជាមធ្ងយមស័រ�ប់�ប់ខែហូលជា
៤,០០០នាក។់ ជាមធ្ងយម ច�ការ�កុមហុូ�នី�ែះកមមករច�នួីនី ៣២២
នាក់�ណ៍ៈខែដ្ឋិលច�ការឯកជនី�ែះកមមករច�នួីនី១១នាក។់

ច�នីួនីកមមករជាមធ្ងយមខែដ្ឋិលក���ងពេធ្ងែ�ការកំ�ងមយួច�ការ

តប្រម្មូវិការក្នុម្មមក្នុរ�ដែន្លឹះាម្ម

ភ្ជាគ្គរយលៃនីច�ការខែដ្ឋិលក���ង�តួូវិការកមមករប់ខែនីែម

ច�នីួនីកមមករគិ្គតួជាមធ្ងយមខែដ្ឋិល�តួូវិការកំ�ងមយួច�ការ(នាក)់

មានីខែតួ១៥ភ្ជាគ្គរយលៃនីច�ការស័រ�ប់ប់ា�ពេណាះ ះខែដ្ឋិលមានីខែផនីការកមំា�ង�លកមម

វិិធីីសាស្រ្ត�កី្នុុ�ងការធ្វើប្រើ��ធ្វើរ ��ក្នុម្មមក្នុរ

2

ការពេធ្ងែ�ខែផនីការអ��ីកមំា�ង�លកមម គឺ្គជាដ្ឋិ�ពេណ៍� រការលៃនីការវិភិ្ជាគ្គ
ការ�ាករណ៍៍ និីងការពេធ្ងែ�ខែផនីការអ��ីតួ�មូវិការ និីងការផគតួផ់គង់
កមំា�ង�លកមម ពេដ្ឋិ�មបពីេធ្ងែ�យ៉ាា ងណាឱ្យយស័ពេ�មចបានីនូីវិពេ�លពេ�
យ�ទិធស្តាស្រ្តស័ារប់ស់័ច�ការឬ�កុមហុូ�នីមយួ។



កមមករភ្ជាគ្គពេ�ច�នីខែដ្ឋិលពេធ្ងែ�ការកំ�ងវិស័ិ័យកសិ័កមមទិទិលួបានីការងារ
តាមរយៈប់ណាា ញរប់ស់័�កួពេគ្គ (ស្តាចញ់ាតិួ/មតិួាភ្នំក័ា/ិអំកជិតួខាង)
ការដ្ឋាកព់ាកយរកការងារពេដ្ឋាយផ្ទាា ល់ ការទូិរស័័�ារកពេដ្ឋាយផ្ទាា ល់�ី
មាច ស់័ច�ការនិីងតាមរយៈ�ប់ធានី�កុមកមមករ។

យ�ទ្ធធសាស្រ្ត�ដីែ�ើងរក្នុការងារ

3

យ�ទិធស្តាស្រ្តស័ាពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័ប់�គ្គគលិកពេដ្ឋាយ�ំួនីឯងខែដ្ឋិលបានីអនី�វិតួាពេដ្ឋាយច�ការ

ក�មតិួលៃនីភ្ជា�ល�បាកកំ�ងការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករ

ពេតួ�កមមករពេ�កំ�ងវិស័ិ័យកសិ័កមមខែស័ែងរកការងារតាមវិធិ្ងីណា?

រដូ្ឋិវិកាលខែដ្ឋិលមានីតួ�មូវិការកមំា�ង�លកមម�ុស់័ប់�ផ�តួ(ភ្ជាគ្គរយលៃនីច�ការ)

ជាង៤០ភ្ជាគ្គរយលៃនីច�ការ�ប់ឈមនឹីងការល�បាកកំ�ងការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័
កមមករ។ ច�ការ�កុមហុូ�នី�ប់ឈមម��នឹីងប់ញ្ហាា ពេនីះខំា�ងជាងច�ការ
ឯកជនី ខែដ្ឋិលមូលពេហូតួ�ចមបងអាចប់ណាា លមក�ីតួ�មូវិការកមំា�ង
�លកមមពេ�ច�នីជាងនិីងភ្ជា�មនិីជាប់ល់ាប់ល់ៃនីការងារកំ�ងច�ការ។

ធ្វើត�ការធ្វើប្រើ��ធ្វើរ ��ក្នុម្មមក្នុម្លាំន្លឹះការលបំាក្នុធ្វើទ្ធ?

តួនាទ្ធីរ��ភ់ាគីពាក្នុ់ព័ន្លឹះធ�ខំាន្លឹះ់ៗទាក្នុ់ទ្ធងន្លឹះ�ងព័ត៌ម្លាំន្លឹះ
ការងារក្នុ�កិ្នុម្មម

ច�ការឯកជនីមានីតួ�មូវិការ�លកមមពេ�ច�នីប់�ផ�តួចាំប់់�ីខែ�ក�មាៈ
ដ្ឋិល់ខែ�ឧស័ភ្ជា�ណ៍ៈខែដ្ឋិលច�ការ�កុមហុូ�នី�តួូវិការកមំា�ង�លកមម
ពេ�ច�នីប់�ផ�តួកំ�ងខែ�ពេមស្តាដ្ឋិល់ខែ�មថិុ�នា។

■■    មនីាកីសិ័កមមរ�កាា �ប់មាញ់នីងិពេនីស្តាទិពេ�តួាមនិីបានីពេដ្ឋិ�រតួួនាទីិ
ទាំកទ់ិងនឹីងការផាល់ឬការផេ�ែផាយ�ត័ួម៌ានីអ��កីារងារនិីង
�បាកឈ់ំលួកំ�ងវិស័ិ័យកសិ័កមមពេទិ។
■■    មនីារីការងារនីងិប់ណ៍ា� ះប់ណាា លវិជិាា ជវីិៈកនំីងមកបានីស័ហូ
ការណ៍៍ជាមយួទិភំី្ជាកង់ារជាតួមិ��រប់រនិីងការងារពេដ្ឋិ�មបផីេ�ែផាយ
�ីឱ្យកាស័ការងារតាមរយៈ��ិរ័ណ៌៍ការងារចល័តួពេ�ថំាកភ់្នំមូិនិីង
���ប់ា�ខែនីាមនិីបានីពេផ្ទាា តួស័�ខានីព់េល�ការងារកសិ័កមមពេទិ។
■     អាជាា ធ្ងរថំាក�់��មនិីបានីពេដ្ឋិ�រតួួនាទីិពេ�កំ�ងការផារភ្ជាា ប់់
ច�ការនិីងកមមករពេទិ។ប់ា�ខែនីា�ួក�តួព់េដ្ឋិ�រតួួ�តឹួមជាអំកផាល់
នូីវិឯកស្តារស័�ខានីដ់្ឋិល់កមមករពេ�ពេ�លខែដ្ឋិល�ួកពេគ្គ�តូួវិការ
ខែតួប់ា�ពេណាះ ះ។
■     ស័ហូគ្គមនីក៍សិ័កមមកម៏និីបានីខែចករ �ខែលក�ត័ួម៌ានីអ��ី
តួ�មូវិការ�លកមមនីងិលទិធភ្ជា�ទិទួិលបានីការងារជាមយួ
អាជាា ធ្ងរ���ខែដ្ឋិរ។
■    ស័មាជកិលៃនីស័មាគ្គមនីដ៍្ឋិ�ណា�កសិ័កមមមានី�ត័ួម៌ានីអ��ី
តួ�មូវិការ�លកមមប់ា�ខែនីាមនិីមានីតួួនាទីិស័កមមកំ�ងការជួយដ្ឋិល់
ស័មាជកិកំ�ងការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករពេទិ។

ពេដ្ឋាយខែ�ក មានីខែតួ១៥ភ្ជាគ្គរយលៃនីច�ការស័រ�ប់ប់ា�ពេណាះ ះ ខែដ្ឋិល
មានីខែផនីការអ��ីកមំា�ង�លកមមពេនីះ។ ការសិ័កាបានីរក
ពេ��ញថាជាង៩០ភ្ជាគ្គរយលៃនីច�ការស័រ�ប់ពេធ្ងែ�ការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករ
ពេដ្ឋាយ�ួំនីឯងមានីនីយ័ថាមនិីបានីស័ហូការណ៍៍ជាមយួស្តាែ ប់ន័ីរដ្ឋិា
ឬឯកជនីពេផេងពេទិៀតួកំ�ងការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករពេទិ។ ជាទូិពេ�ទាំ�ង
ច�ការ�កុមហុូ�នី និីងឯកជនីពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមក តាមរយៈប់ណាា ញ
កមមករពេមការអំកភ្នំូមិមតិួាភ្នំកាិនីិងស្តាចញ់ាតិួ។



ច�ការច�នួីនី៤២ភ្ជាគ្គរយបានីប់ងាា ញច�ណាប់់អារមមណ៍៍កំ�ងការ
ទិទិួលយកការ���ទិ�ីរដ្ឋាា ភ្នំិបាលពេដ្ឋិ�មបីទាំក់ទាំញកមមករខែដ្ឋិល
�តូួវិបានីប់ញ្ចូឈប់់�ីការងារឱ្យយមកពេធ្ងែ�ការកំ� ងវិស័ិ័យកសិ័កមម។
កំ�ងច�ពេណាមច�ការទាំ�ងពេនីះ៤៨ភ្ជាគ្គរយ�តូួវិការកិចចស័ហូការ
កំ�ងការខែចករ �ខែលក�ត័ួម៌ានីការងារ និីង�បាកឈ់ំួល៤៥ភ្ជាគ្គរយ
�តូួវិការកចិចស័ហូការកំ�ងការប់ណ៍ា� ះប់ណាា លជ�នាញនីងិ៧ភ្ជាគ្គរយ
�តូួវិការកចិចស័ហូការកំ�ងការផាល់ការ���ទិខែផំកពេស័វាស័ងគម។
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លទិធផលការសិ័កាបានីប់ងាា ញ�ីស័ែ័យភ្ជា�លៃនីការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័
កមមករនីិងស័ែ័យភ្ជា�លៃនីការខែស័ែងរកការងាររប់ស់័កមមករលទិធផល
ពេនីះបានី�ំ�ះប់ញ្ហាច �ង�ីភ្ជា�មនិីដ្ឋិ�ពេណ៍� រការ និីងកងែះខាតួការស័�មប់
ស័�មលួកំ�ងច�ពេណាមស្តាែ ប់ន័ីផូំវិការនានា (ដូ្ឋិចជា មនីារីកសិ័កមម
រ�កាា �ប់មាញ់និីងពេនីស្តាទិមនីារីការងារនិីងប់ណ៍ា� ះប់ណាា លវិជិាា ជវីិៈ
អាជាា ធ្ងរមូលដ្ឋាា នីស័ហូគ្គមនីក៍សិ័កមម និីងស័មាគ្គមនីដ៍្ឋិ�ណា�) និីង
កសិ័ដ្ឋាា នីកំ�ងការផារភ្ជាា ប់�់ត័ួម៌ានីអ��ីតួ�មូវិការការងារ នីងិកមំា�ង
�លកមមខែដ្ឋិលក���ងខែស័ែងរកការងារ។ ពេវិទិិកា�ហូ�ភ្ជាគី្គនីងិពេដ្ឋិ�រតួួជា
អំករកាទិ�ក និីងខែចករ �ខែលក�ត័ួម៌ានីអ��ីតួ�មូវិការ និីងការផគតួផ់គង់
កមំា�ង�លកមមកំ�ងវិស័ិ័យកសិ័កមម ដូ្ឋិពេចំះវានឹីងស័�មប់ស័�មួល នីងិ
ជ�រ�ញឱ្យយមានីការស័ហូការណ៍៍�ំកានីខ់ែតួ�ប់ពេស័�រពេ��ងកំ�ងច�ពេណាម
ភំ្ជាកង់ារទាំ�ងពេនាះ រមួទាំ�ងរវាងភំ្ជាកង់ារ នីងិច�ការទាំ�ងពេនាះផង
ខែដ្ឋិរ។ ពេវិទិិកាពេនីះនឹីងកាតួប់់នីែយ ការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករពេ��ផូំវិការ
ពេ�កំ�ងវិស័ិ័យកសិ័កមម ពេហូ�យនីងឹផាល់ការ���ទិកានីខ់ែតួ�ប់ពេស័�រ
ពេ��ងស័�មាប់ទ់ាំ�ងភ្ជាគ្គមីាច ស់័ច�ការ និីងភ្ជាគ្គកីមមករ ជា�ពិេស័ស័
ពេ�ពេល�ការប់ណ៍ា� ះប់ណាា លជ�នាញនីងិការ���ទិខែផំកពេស័វាស័ងគម។

ការតា�ង�ិ�័រណ៍៍ការងារចល័តួតាមថំាក់មូលដ្ឋាា នីគឺ្គជាគ្គ�និីតួ
ផាួ ចពេផា�មដ្ឋិ៏ពេជាគ្គជ័យមួយខែដ្ឋិលគ្គួរ�តូួវិបានី��ងីកពេដ្ឋាយមានី
ធ្ងនីធានី�គ្គប់�់�នី់ ជា�ិពេស័ស័ពេ�កានីត់ួ�ប់នីខ់ែដ្ឋិល�ប់ឈមនឹីង
កងែះកមំា�ង�លកមមធ្ងងនីធ់្ងងរ។ ការតា�ង�ិ�រ័ណ៍៍ខែប់ប់ពេនីះគ្គួរខែតួផាល់
អាទិិភ្ជា�ដ្ឋិល់ការងារកសិ័កមម និីងផេ�ែផាយយ៉ាា ងទូិល�ទូិលាយ
អ��ី�បាកឈ់ំួល នីិងលកា�ណ៍ឌ  លៃនីការងារដ្ឋិល់កមមករខែដ្ឋិលមានី
ស័កាា នី��ល ជា�ិពេស័ស័អំកពេ�កំ�ងតួ�ប់នី។់ ពេល�ស័�ីការចូលរមួ
រប់ស់័អាជាា ធ្ងរមូលដ្ឋាា នី ការតា�ង�ិ�រ័ណ៍៍ការងារចល័តួគ្គួរខែតួ
ពេធ្ងែ�ពេ��ងពេដ្ឋាយមានីការស័ហូការណ៍៍ជាមួយទាំ�ងច�ការ�កុមហុូ�នី
នីិងឯកជនី។ តាមវិធិ្ងីពេនីះ គ្គមំាតួ�ត័ួម៌ានីការងាររវាងនិីពេយ៉ាជក
នីិងអំកខែស័ែងរកការងារនឹីង�តួូវិកាតួប់់នីែយ។

អន្លឹះ��ា�ន្លឹះ៍
�ធ្វើងើ�តធ្វើវិទិ្ធកាព��ភាគី�ប្រម្លាំ�់ការដែចក្នុរដំែលក្នុព័ត៌ម្លាំន្លឹះ
អំពីក្នុ�កិ្នុម្មម

�ធ្វើងើ�តការតាំងំពិព័រណ៍៍ការងារចល័តដែ�លធ្វើ�ីតធ្វើល�
ការងារក្នុ�កិ្នុម្មម

តួ�មូវិការ���ទិ�ីរដ្ឋាា ភ្នំបិាលពេដ្ឋិ�មបទីាំកទ់ាំញកមមករខែដ្ឋិល�តួូវិបានីប់ញ្ចូឈប់�់ីការងារ

ពេប់�តាមលទិធផលលៃនីការសិ័កាជាង៤០ភ្ជាគ្គរយលៃនីច�ការស័រ�ប់ក���ង
�ប់ឈមនីងឹការល�បាកកំ�ងការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករ ប់ា�ខែនីា�ប់មាណ៍
ជា៦០ភ្ជាគ្គរយលៃនីច�ការទាំ�ងអស់័មិនី�តួូ វិការ���ទិណាមួយ
�ីរដ្ឋាា ភ្នំិបាលកំ�ងការងារពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមំា�ង�លកមមពេនាះពេទិ។
មានីខែតួ១៤ភ្ជាគ្គរយប់ា�ពេណាះ ះខែដ្ឋិល�តូួវិការ�័តួ៌មានីស័ាី�ីកមំា�ង
�លកមម។ ពេហូ�យជា�ពិេស័ស័មានីខែតួ៤ភ្ជាគ្គរយប់ា�ពេណាះ ះខែដ្ឋិល
�តូួវិការ���ទិកំ�ងការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករ�ីរដ្ឋាា ភ្នំបិាល។ លទិធផល
ទាំ�ងពេនីះអាច�ំ�ះប់ញ្ហាច �ងការ�ិតួថាកនំីងមកនីិពេយ៉ាជកបានីពេ�ប់�
យ�ទិធស្តាស្រ្តស័ា ពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័ប់�គ្គគ លិកពេដ្ឋាយ�ួំនីឯងពេដ្ឋិ�មបីប់� ពេ�ញ
តួ�មូវិការក�លា�ងកមមកររប់ស់័�កួពេគ្គ។

តប្រម្មូវិការគាំបំ្រទ្ធពីរដ្ឋាា ភិិបាលក្នុុ�ងការធ្វើប្រើ��ធ្វើរ ��ក្នុម្មមក្នុរ

តួ�មូវិការ���ទិ�ីរដ្ឋាា ភ្នំបិាល



យ�ទ្ធធសាស្រ្ត�បី្រគ�់ប្រគងក្នុម្មមក្នុរ

កំ�ងវិយ័២០ឆំ្នាំ�ជាង យ�វិជនីមំាកក់���ងជួយឪ��កមាា យកំ�ងការ�គ្គប់�់គ្គងច�ការពេ�សូុ័ និីងច�ការពេ�មចមយួកខែនីំងពេ�កំ�ងពេ�តួាមណ៍ឌ លគ្គិរ។ី
ជាធ្ងមមតាមានីកមមករ�ប់ខែហូលជាង ៥០នាកព់េធ្ងែ�ការជា�ប់ចាំ�ពេ�ច�ការរប់ស់័�តួ។់ �តួព់េធ្ងែ�ការពេ�ជ�ស័ពេរ �ស័កមមករថុមីប់ខែនីែមខែដ្ឋិលជាកមមករ
តាមរដូ្ឋិវិកាល តាមរយៈប់ណាា ញកមមករខែដ្ឋិលមានី�ស្តាប់់ (ឧទាំហូរណ៍៍ ជាស្តាចញ់ាតិួ មតិួាភ្នំកាិ ឬអំកភ្នំូមរិប់ស់័កមមករ)។ ការពេម�លខែថុ
កមមករឱ្យយបានីលអគឺ្គជាគ្គនីំឹះកំ�ងការរកា�ួកពេគ្គឱ្យយពេធ្ងែ�ការពេ�កសិ័ដ្ឋាា នីរប់ស់័�តួឱ់្យយបានីយូរ។ ប់ខែនីែមពេល�ការផាល់ទិីកខែនីំងសំ្តាកព់េ� និីង
អាហារពេដ្ឋាយឥតួគ្គិតួលៃថុំនិីង�បាកព់េប់ៀវិតួេរ/៍�បាកឈ់ំួល�ុស់័�តួប់ានីចាំតួទ់ិ�កកមមករដូ្ឋិចជាស័មាជិក�គ្គួស្តាររប់ស់័�តួ។់ពេ�ពេ�លខែដ្ឋិល
កមមកររប់ស់័�តួឈ់ឺ�តួប់ានីនា��ួកពេគ្គពេ�កានីម់ណ៍ឌ លស័��ភ្ជា�ឬគីំ្គនីិកឯកជនីពេហូ�យបានីប់ងល់ៃថុំ�ាបាលឱ្យយ�ួកពេគ្គ។ពេ�ពេ�លខែដ្ឋិល
កមមករ�តួូវិការ�បាកខ់ែ�ម�នីពេដ្ឋិ�មបសី័ងធ្ងនា�រឬប់�ណ៍� ល�តួប់ានីពេប់�ក�បាកឈ់ំួលមយួឬ�ីរស័បាា ហ៍ូម�នី។ជាងពេនីះពេ�ពេទិៀតួ�តួម់ានី
ទិ�នាកទ់ិ�នីងយ៉ាា ងជិតួស័ំិទិធជាមយួអំក�គ្គប់�់គ្គងកមមករច�ការ ឬ�កុមហុូ�នីពេផេងៗពេទិៀតួ ខែដ្ឋិល�តួអ់ាច�ប់មូល�ត៌ួម៍ានីអ��ីកមមករពេដ្ឋិ�មបី
ផគតួផ់គងច់�ការរប់ស់័�តួ់ ឬច�ការពេផេងៗពេទិៀតួពេ�ពេ�លចាំ�បាច។់ �តួគ់្គិតួក�លៃរពេជ�ងស្តារ�ីមាច ស់័/អំក�គ្គប់�់គ្គងច�ការ ពេដ្ឋាយខែផអកពេល�ច�នីួនី
កមមករខែដ្ឋិល�តួប់ានីផគតួផ់គង។់ �ប់សិ័នីពេប់�ចាំ�បាច់�តួន់ីឹងឱ្យយកមមកររប់ស់័�តួព់េ�មាច ស់័ច�ការពេផេងៗពេទិៀតួ�ចីសិ័នី ពេ�ពេ�លខែដ្ឋិល�ួកពេគ្គ
�តួូវិការកមំា�ង�លកមមជាប់នាា នី់ ។ តាមរពេប់ៀប់ពេនីះ �តួទ់ិទិួលបានី�បាកច់�ណូ៍លប់ខែនីែម កដូ៏្ឋិចជាការពេដ្ឋាះដូ្ឋិរការងារជាមយួមាច ស់័ច�ការ
ពេផេងៗពេទិៀតួពេ�កំ�ងប់ណាា ញរប់ស់័�តួផ់ងខែដ្ឋិរ។

ក្នុរណី៍�កិ្នុា
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ពេដ្ឋាយពេម�លពេ��ញ�សី្តារៈស័�ខានីល់ៃនីប់ណាា ញនិីងឈមួញកណាា ល
កំ�ងការផគតួផ់គងក់មំា�ង�លកមមពេ�កំ�ងវិស័ិ័យកសិ័កមម ប់�គ្គគលឬជា
�កុមលៃនីឈមួញកណាា លពេនីះគ្គួរខែតួ�តូួវិបានីច�ះប់ញ្ចូា ីជាផូំវិការជាមយួ
អាជាា ធ្ងរពាក�់ន័ីធ។ ការប់ពេងក�តួភ្ជា�ជាផូំវិការខែប់ប់ពេនីះនឹីងពេធ្ងែ�ឱ្យយ
�ប់ពេស័�រពេ��ងនូីវិ�ប់សិ័ទិធភ្ជា� ការ�ប់កួតួ�ប់ខែជង និីងការការពារ
អតួែ�ប់ពេយ៉ាជនីរ៍ប់ស់័កមមករ និីងនិីពេយ៉ាជក។ទិនីាមឹនឹីងពេនីះឈមួញ
កណាា លនឹីងទិទួិលបានីការ���ទិជាលកាណ៍ៈផូំវិការ ដូ្ឋិចជាការ
ប់ណ៍ា� ះប់ណាា លនិីងការដ្ឋាកប់់ញ្ចូចូ លកំ�ង�ប់�ន័ីធ�ត័ួម៌ានីនិីងពេវិទិិកា
អ��ីប់ណាា ញការងារជាមយួនីពិេយ៉ាជកនីងិអំកខែស័ែងរកការងារ។

ើំរ �ញឱ្យយម្លាំន្លឹះភាពជា�ះ�វិការនៃន្លឹះឈ្មួមួញក្នុណី្តាលធ្វើ�ក្នុុ�ង
ការងារក្នុ�កិ្នុម្មម



ធ្វើ�ចក្នុីីដែ�ះងអំណ៍រគ�ណ៍៖
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ពាណិ៍ជាកមមអូស្រ្តស្តាា លីពេ�កាមកមមវិធិ្ងី�នំីកច�ពេណ៍ះ�គ្គប់�់គ្គងពេដ្ឋាយមូលនិីធ្ងិអាស័�ី។
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