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មតិក

េសចក្តីសេងខប ១

េសចក្តីេផ្តម ៤

 វ ៖ ករឈបសំ់ កលំែហមតុភពេន្របេទសកមពុជ ៤ 

 េគលបំណងៃនករសិក េនះ ៨

 វធីិ ្រស្ត ៨

ជំពូកទី១. ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ ១១

 អនុសញញ អន្តរជតិ ១១

 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ១៣

 ចបបស់្តីពីករងរ ១៣

 េសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល ១៥

 បទបញជ របស់េ ងច្រក ១៥

 េគលនេយបយបែនថមេនកែន្លងេធ្វករ ១៥

ជំពូកទី ២. េតនរ មនសិទធិទទួលបនករឈបសំ់ កលំែហមតុភព និង
អតថ្របេយជនេ៍ផ ងៗ? ១៧

 កមមករែដលេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកបនរយៈេពលយ៉ងតិចមយួឆន  ំ ១៧

 កមមករែដលេធ្វករបនរយៈេពលតិចជងមយួឆន  ំ ១៩

 កមមករែដលបនសំុ ឈបពី់ករងរ ២៣

 េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន ៍ ២៤

ជំពូកទី៣. ពីករមនៃផទេពះរហូតដល់ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព ២៥

 កមមករមនៃផទេពះ និងេ ងច្រក ២៥

 ដំេណ រករសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព ២៩

 ចបបឈ់បសំ់ កសំ បបុ់រស ៣២

 េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន ៍ ៣៣

ជំពូកទី៤៖ រយៈេពលៃនករឈបសំ់ កលំែហមតុភព ៣៥

 រយៈេពលៃនករឈបសំ់ កលំែហមតុភព ៣៥

 ករបន្តករឈបសំ់ កលំែហមតុភព ៣៦



 បញ្ហ ជមយួនឹងករបន្តករឈបសំ់ ក ៣៨

 េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន ៍ ៤០

ជំពូកទី៥៖ ករគណនអតថ្របេយជនម៍តុភព ៤១

 ករគណនអតថ្របេយជនម៍តុភព ៤២

 េគលនេយបយរបស់េ ងច្រក ៤៥

 ករយល់ដឹងរបស់កមមករនិេយជិតអំពីករទូទត្់របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព ៤៦

 េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន ៍ ៤៨

ជំពូកទី៦៖ ករកំណតេ់ពលេវ ៃនករបង្់របកអ់តថ្របេយជនម៍តុភព ៤៩

 េសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល ៤៩

 េគលនេយបយរបស់េ ងច្រក ៥១

 ផលបះ៉ពល់េលកមមករនិេយជិត ៥២

 េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន ៍ ៥៣

ជំពូកទី៧៖ ករ្រតលបេ់ទេធ្វករវញិ ៥៤

 នីតិវធីិៃនករ្រតលបម់កេធ្វករវញិ ៥៥

 ្រស្តីែដលមនិវលិ្រតលបេ់ទេធ្វករវញិ ៥៦

 សិទធិននេ្រកយេពល្រតលបេ់ទេធ្វករវញិ ៥៧

 េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន ៍ ៦៥

ជំពូកទី៨៖ ករយល់េឃញរបស់អនក្រគប្់រគង និងកមមករនិេយជិតអំពីករគពំរមតុភព ៦៦ 

 ករយល់េឃញរបស់អនក្រគប្់រគង ៦៦ 

 ករយល់េឃញ និងករយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់កមមករនិេយជិត ៦៧

 េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន ៍ ៧២

ជំពូកទី៩៖ េសចក្តសីននិ ្ឋ ន និងអនុ សន ៍ ៧៣

ឯក រេយង ៧៨



េសចកីសេងខប

របយករណ៍េនះបង្ហ ញនូវលទធផលៃនករ្រ វ្រជវរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ (ILO) ស្តីពី 

បញ្ហ ្របឈមជកែ់ស្តងពកព់ន័ធនឹងករគពំរមតុភពេនកនុងឧស ហកមមកតេ់ដរកមពុជ។ របយករណ៍

េនះ គឺែផ្អកេលកិចចសមភ សន្៍រកុមេគលេ ជមយួកមមករែដលេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកកតេ់ដរចំនួន្របមំយួ

និងេ ងច្រកែសបកេជងចំនួនពីរ ្រពមទងំកិចចសមភ សនត៍ទល់គន ជមយួតំ ងសហជីព អនក្រគប្់រគង

េ ងច្រក និងម្រន្តី អធិករករងរ កដូ៏ចជករពិនិតយេមលេឡងវញិនូវេសចក្តីសំេរចពកព់ន័ធចំនួន ៤៩ របស់

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លកមពុជ ពីឆន ២ំ០០៣ ដល់ឆន ២ំ០១១។

ឧស ហកមមកតេ់ដរគឺជឧស ហកមមមយួ កនុងចំេ មឧស ហកមមធំជងេគបំផុតននេនកនុង

្របេទសកមពុជ ែដលេ្រប្របស់កមមករនិេយជិតេ្រចនជង ៣០០.០០០ នក ់ ែដល ពួកេគភគេ្រចនជ្រស្តី
វយ័េកមង។ មរយៈចបបស់្តីពីករងរ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនទទួល គ ល់អំពី រៈសំខនៃ់នករគពំរ

ម្ត យែដលកំពុងេធ្វករ។ ចបបធ់នឲយមនករឈបសំ់ កមតុភពមន្របកឈ់នួលពកក់ ្ត ល ករសំ ក

េដមបបំីេបកូន បនទបបំ់េបកូន បរកិខ រ និងទរក ្ឋ ន េនកែន្លងេធ្វករ ្រពមទងំករងរ្រ លៗរយៈេពល

ពីរែខ េពល្រតលបម់កពីឈបសំ់ កមតុភពវញិ។

ករសិក អំពីលទធភពរបស់កមមករកតេ់ដរកមពុជ កនុងករទទួលបនករឈបសំ់ កលំែហមតុភព

មនេគលេ ពរីគឺ េដមបពិីនិតយេមលេឡងវញិនូវ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់េសចក្តសំីេរចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល

និងេគលនេយបយរបស់េ ងច្រក ពកព់ន័ធនឹងករគពំរមតុភព និងេដមបី យតៃម្ល្របសិទធភពៃនចបប់

ទងំេនះស្តីពីករគពំរម េ យែផ្អកេទេលករសមភ សនជ៍មយួកមមករ តំ ងសហជីព និងអនក្រគប្់រគង

េនេ ងច្រកកតេ់ដរចំនួន្របមំយួ និងេ ងច្រកែសបកេជងចំនួនពីរ។ េ ងច្រកទងំេនះមនិែមនជសំ ក

េ្រជសេរ ស មៃចដនយ និង្របែហលជមនិែមនជេ ងច្រកមនតំ ងេ្រចន ែដលេគរព មចបប ់ និង

បទ ្ឋ នករងរេទ។ របយករណ៍េនះកផ៏្តល់អនុ សនអំ៍ពីករែកែ្របមយួចនួំនេទេលចបបស់្តីពីករងរនិង

េគលនេយបយរបស់េ ងច្រក េដមបែីកលម្អករគពំរមតុភពសំ បក់មមករេ ងច្រកកតេ់ដរកមពុជផងែដរ។

ករ្រតួតពិនិតយ ែដលេធ្វេឡងេ យគំេ ងេ ងច្រកកនែ់ត្របេសរេនកមពុជរបស់ ILO បញជ កថ់

មនកំរតិអនុេ មភពខពស់ មចបបស់្តីពីករគពំរមតុភព។ ្រស្តីេសទរែតទងំអស់ទទួលបនករឈប់

សំ កចំនួន ៩០ ៃថង ែដលចបបផ់្តល់ដល់ពួកេគ ្រពមទងំករេធ្វករងរ្រ លចំនួនពីរែខ េនេពលពួកេគ

្រតលបេ់ទេធ្វករវញិ។ មន្រស្តី្របែហល្របពីំរនកក់នុងចំេ ម្របបីំនក ់ ែដលឈបសំ់ កមតុភព 

ទទួលបន្របកឈ់នួល និងអតថ្របេយជនក៍នុងអ្រ  ៥០ ភគរយៃន្របកឈ់នួល និងអតថ្របេយជនេ៍ផ ងេទៀត

របស់ពួកេគ េហយទទួលបនករឈបសំ់ កមន្របកឈ់នួលចំនួនមយួេម៉ងកនុងមយួៃថង េដមបបំីេបកូន។ 

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ មនែត្រស្តី្របែហលមន កប់៉េុ ្ណ ះកនុងចំេ ម្របមំយួនក ់េធ្វករេនកនុងេ ងច្រក

ែដលមនទរក ្ឋ នេនកែន្លងេធ្វកររបស់ពួកេគ ឬេនែកបរេនះ។ ្រស្តីេសទរែតទងំអស់ដឹងថ ពួកេគមនសិទធិ

១



មផ្លូវចបបក់នុងករទទួលបនករឈបសំ់ កមតុភព និងករឈបសំ់ កេ យមន្របកឈ់នួលចំនួនមយួ

េម៉ងកនុងមយួៃថងេដមបបំីេបកូន។

្របេទសកមពុជបនអនុមត័ចបប ់ និងបនចុះហតថេលខេលអនុសញញ អន្តរជតិេផ ងៗ ែដលបេងកត

ឲយមនសិទធិរបស់កមមករកនុងករទទួលបនករគពំរមតុភព។ ចបបស់្តីពីករងរ និងរដ្ឋធមមនុញញ របស់

្របេទសកមពុជ បេងកតនូវសិទធិកនុងករទទួលបនករគពំរមតុភព។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ្របេទស

កមពុជមនិបនផ្តល់សចច បន័េលអនុសញញ ស្តីពីករគពំរមតុភព ឆន ២ំ០០០ ថមីបំផុតរបស់ ILO េទ េហយ

ចបបប់ចចុបបននរបស់្របេទសកមពុជ មនិបំេពញ មស្តង់ រៃនអនុសញញ េនះេឡយ។ ចបបជ់តិរបស់្របេទស

កមពុជ្រតូវបក្រ យេ យ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លកមពុជ។ េ ងច្រកក្៏រតូវបនត្រមូវឲយបេងកត និងបិទ

បទបញជ ៃផទកនុង ែដលទទួលបនករឯកភពពី្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ែដលគ្ំរទ

កតព្វកិចចផ្លូវចបបរ់បស់ពួកេគ ទកទ់ងនឹងករគពំរមតុភព។ េ ងច្រកមយួចំនួនមនេគលនេយបយ

បែនថម ទកទ់ងនឹងករគពំរមតុភព េពលខ្លះជែផនកមយួៃនកិចច្រពមេ្រព ងអនុសញញ រមួ។

កមមករនីិទងំអស់មនសិទធទិទួលបនករឈបសំ់ កលំែហមតុភព េហយករបេំពញករងរេ យ

ឥត កខ់នេពញមយួឆន េំនេ ងច្រក អនុញញ តឲយពួកេគទទួលបនអតថ្របេយជនៃ៍នចបបឈ់បសំ់ កលំែហ

មតុភពបែនថមេទៀត។ កមមករ មកិចចសនយករងរមនថិរេវ កំណតតិ់ចជងមយួឆន  ំនឹងបតប់ងសិ់ទធិេនះ

្របសិនេបមនករផ្អ កករងរចេន្ល ះពីេពលផុតកំណតកិ់ចចសនយ និងករទទួលឲយេធ្វករវញិ េយង មកិចច

សនយថមីមយួេទៀត។ កមមករមនិមនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនេ៍ឡយ ្របសិនេបពួកេគបន កព់កយ

សំុឈបពី់ករងរ។ ពំុមនដំេណ រករស្តង់ រ មយួ េដមបឲីយកមមករ កព់កយ សំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហ

មតុភពេឡយ េទះបីជកមមករបនពិពណ៌នអំពីដំេណ រករយ៉ងេ ម ះ្រតងក់េ៏ យ។ េ ងច្រកទងំ្របបីំ

ែដលបនសិក  ផ្តល់ករឈបសំ់ កមតុភពដល់កមមករមនៃផទេពះអនុេ ម មចបប ់ េ យមនិគិតអំពី

រយៈេពលបំេពញករងរេនះេទ ។ េហយេ ងច្រកភគេ្រចនផ្តល់អតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហ

មតុភពែដល្រតូវបនកំណត់ មផ្លូវចបបដ់ល់កមមករ ែដលបនេធ្វករងរយ៉ងតិចមយួឆន េំ យមនិ ក់

ខនេឡយ។ កិចចសនយករងរែដលមនកំណតថិ់រេវ  និងជទូេទករគណនរយៈេពលបេ្រមករងរគឺជ

ឧបសគគចំេពះលទធភពរបស់្រស្តីកនុងករទទួលបនអតថ្របេយជនម៍តុភព ែដលពួកេគមនសិទធទិទួលបន។

កមមករមនិមនសិទធិ មផ្លូវចបប ់កនុងករទទួលបនករឈបសំ់ កសំ បក់រែថទមុំនសំ ល ឬករ

ឈបសំ់ ក ្របសិនេបពួកេគមន ករៈចញ់កូនេឡយ េហយករអនុវត្តរបស់េ ងច្រកមនភពខុសគន

យ៉ងខ្ល ងំ។ កមមករយល់េឃញថមនករេរ សេអងេនកនុង ករេ្រជសេរ សកមមករ និងបញឈបពី់ករងរេ យ រ

ែតករមនៃផទេពះ ប៉ុែន្តកមមករមនករពិបកកនុងករករបញជ កអំ់ពីករេរ សេអងេនះ។ របយករណ៍ផ្តល់

អនុ សនឲ៍យព្រងឹងករ មឃត់ មផ្លូវចបបនូ់វករេរ សេអងចំេពះ្រស្តីេ យ រែតករមនៃផទេពះេន

្រគបដំ់ កក់លៃនករទទួលឲយេធ្វករទងំអស់ និងេផទរបនទុកផ្តល់ភស័្តុ ងេទឲយ និេយជកេនកនុងករណី

េរ សេអងទងំេនះ ដូច្រតូវបនែណនេំនកនុងអនុសញញ ស្តីពីករគពំរមតុភពរបស់អងគករ ILO ឆន ២ំ០០០។

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនកំណតរ់យៈេពលឈបសំ់ កចំនួន ៩០ ៃថង េយង មចបបថ់ ៩០ 

២



ៃថងៃន្របតិទិន ជជង ៩០ ៃថងៃនៃថងេធ្វករ។ េ ងច្រកភគេ្រចនអនុញញ តឲយកមមករបន្តចបបឈ់បសំ់ ក

លំែហមតុភពបនចំនួនពីមយួេទបីែខ េ យមនិមន្របកឈ់នួល។ េ យ រេ ងច្រកជេ្រចនមនិផ ព្វ

ផ យេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ពកព់ន័ធនឹងករបន្តចបបឈ់បសំ់ ក កមមករែតងែតមនិដឹងថមនជេ្រមស

េនះេឡយ។ ករណ៍េនះនឲំយម្ត យ មយួចំនួនសំុ ឈបពី់ករងរ។ េនកនុងេ ងច្រកមយួចំនួន សិទធិកនុង

ករបន្ត និងរយៈេពលៃនករបន្ត សថិតេ្រកមឆនទ នុសិទធិរបស់អនក្រគប្់រគងផទ ល់ ជេហតុនឲំយមនករ្រប្រពឹត្តិ
េ យមនិេសមភពគន  ឬមនិយុត្តិធម។៌ លកខខណ្ឌ ត្រមូវរបស់េ ងច្រកមយួចនួំនែដល្រស្តីេសនសំុបន្តចបបឈ់ប់

សំ ករបស់ខ្លួនេ យផទ ល់ ងំ្រស្តីមយួចំនួនមនិឲយទទួលបនករបន្តេនះេទ។ េ ងច្រកផ្តល់ឲយបុរសនូវ

ចបបឈ់បសំ់ កពិេសសេ យមនិមន្របកឈ់នួលចំនួន្របពីំរៃថង េនេពលភរយិរបស់ពួកេគសំ លកូន។

្រស្តីែដលបំេពញ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនករបេ្រមករងរបនរយៈេពលមយួឆន  ំ មនសិទធិទទួលបន

អតថ្របេយជនៃ៍នចបបឈ់បសំ់ កចំនួនបីែខ ចំនួន ៥០ ភគរយៃន្របកែ់ដលពួកេគទទួលបនជេរៀង ល់

ែខជមធយម ្រពមទងំ្របកឧ់បតថមភជីវភពេពញេលញរបស់ពួកេគ។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េ ងច្រក

ខ្លះែកែ្របរេបៀបែដលពួកេគគណនអតថ្របេយជនៃ៍នចបបឈ់បសំ់ ក។ កមមករមយួចំនួនមនិយល់អំពីរេបៀប

ែដលអតថ្របេយជនរ៍បស់ពួកេគ្រតូវបនគណនេឡយ។ េ ងច្រក្រតូវបនសនមតថ្រតូវទូទតអ់តថ្របេយជន៍

ៃនចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពទងំអស់របស់កមមករ េនមុនៃថងែដលពួកេគចបេ់ផ្តមករឈបសំ់ ក

របស់ពួកេគ ប៉ុែន្តេ ងច្រកមយួចំនួនេនកនុងករសិក េនះមនិបនេធ្វដូេចនះេទ េ យបនបងខំឲយនិេយជិត

របស់ខ្លួនែដលកំពុងឈបសំ់ កលំែហមតុភពសថិតេនកនុងភពងយរងេ្រគះែផនកេសដ្ឋកិចចធងនធ់ងរ។

េទះបីជចបបម់និែចងអំពីនីតិវធីិសំ ប្់រស្តី្រតលបេ់ទេធ្វករវញិកេ៏ យ េ ងច្រក្រគនែ់តត្រមូវថ 

្រស្តី្រតូវជូនដំណឹងដល់អនក្រគប្់រគងផទ ល់របស់ខ្លួនថ ពួកេគ្រតលបម់កវញិេហយ។ កមមករែដល្រតលបម់ក

វញិមនិបនជួប្របទះករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងកិចចសនយរបស់ពួកេគេឡយ េនេពលពួកេគ្រតលបម់កវញិ។ ជទូេទ

មូលេហតុធំជងេគបំផុតៃនករមនិ្រតលបម់កេធ្វករវញិ គឺករខ្វះអនកេមលែថទទំរក។ របយករណ៍ផ្តល់

អនុ សនឲ៍យមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន  េដមបបីេងកតកែន្លងេមលែថទទំរក។ េ ងច្រកែដលមន្រស្តី
ជង ១០០ នក ់ ្រតូវបនត្រមូវឲយមនបនទបបំ់េបកូន ប៉ុែន្តអនុេ មភពេនមនកំរតិ េហយកមមករមន

និនន ករមនិេ្រប្របស់ទីែន្លងែដលមន េ យ រ មនករពិបកកនុងករនទំរករបស់ខ្លួនមកេធ្វករ។ 

ជេ្រមសេផ ងៗ្រតូវបនេសនេឡង រមួបញចូ លទងំករវនិិេយគបែនថមេនកនុងករអបរ់មំ្ត យអំពីករ្រចបច់

ទឹកេ ះ និងរក ទុកទឹកេ ះទុក និងករឧបតថមភ្របកទិ់ញឧបករណ៍្រចបចទឹ់កេ ះជេដម។

អនក្រគប្់រគងមនិចតទុ់កករឈបសំ់ កលំែហមតុភព រមួទងំករជំនួសកមមករអវត្តមន និងទទួល

យកកមមករែដល្រតលបម់កវញិ ថជបញ្ហ េចទេឡយ។ ពួកេគេជឿថ ពួកេគបនេធ្វករងរកនុងករជូនដំណឹង

ដល់កមមករអំពីសិទធិករគពំរមតុភពរបស់ពួកេគបនល្អជងអ្វីែដលពួកេគមន េយង មកិចចសមភ សន៍

ជមយួកមមករ។ េទះបីជករអនុវត្ត និងករេ្រប្របស់សិទធិករគពំរមតុភពទមទរនូវករយល់ដឹងសំខន់

បំផុតអំពីសិទធិទងំេនះកេ៏ យ ទងំអនក្រគប្់រគងផទ ល់ ទងំកមមករ្រតូវបនជូនដំណឹងយ៉ងេពញេលញអំពី

ចបប ់និងេគលនេយបយកែន្លងេធ្វករ។ ដូេចនះ យុទធនករអបរ់ ំនិងទំនកទំ់នងគឺជករចបំច។់

៣



េសចកីេផម

វ ៖ ករឈប់សំ កមតុភពេន បេទសកមពុជ

ចប់ ងំពីទសវត រឆ៍ន  ំ ១៩៩០ មក ឧស ហកមមកតេ់ដរគឺជឧស ហកមមមយួកនុងចំេ ម

ឧស ហកមមធំបំផុតេនកនុង្របេទសកមពុជ។ បចចុបបននេនះ មនេ ងច្រកនេំចញសេម្ល កបំពកដ់ស៏កមមចំនួន 

៣០០ ែដលេ្រប្របស់កមមករសរុបចំនួន ៣២៦.៧៥១ នក។់១ កមមករភគេ្រចនបំផុតែដលេធ្វករេនកនុងេ ង

ច្រកកតេ់ដរគឺជ្រស្តីវយ័េកមង ែដលេទបែតមនកូន ឬកំពុងមនែផនករមនកូន កនុងេពលឆប់ៗ ខងមុខ។ 

េ យ រមលូេហតុេនះ េ ងច្រកកតេ់ដរគឺជចណុំចេផ្ត តករយកចិត្តទុក កចំ់េពះភគពីកព់ន័ធ ែដលយក

ចិត្តទុក កដ់ល់សុខុមលភពម  និងទរក។

កមមវធីិរមួរបស់អងគករសហ្របជជត ិ(UN) សំ បកុ់មរ សន្តសុិខេសប ង និង របូតថមភេនកមពុជ 

បនេផ្ត តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេល របូតថមភកុមររបស់ខ្លួនយ៉ងខ្ល ងំ េទេលករជួយដល់កមមករកតេ់ដរ។ 

គំេ ងកិចចគពំរសងគម និងេយនឌរ័របស់ ILO និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល (NGOs) ដូចជ Marie Stopes 

International ជេដម បនេធ្វករេដមបបីេងកនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់េ ងច្រកកនុងករបំេពញ មត្រមូវករ

ែផនកសុខភពបន្តពូជរបស់កមមករ។

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនទទួល គ ល់ រៈសំខនៃ់នករគពំរម កពុំងេធ្វករ េ យធនឲយបន

នូវករឈបសំ់ កលំែហមតុភពេ យមន្របកឈ់នួល និងអតថ្របេយជនេ៍ផ ងៗសំ បក់មមករ េនកនុងចបប់

ស្តីពីករងរឆន ១ំ៩៩៧៖ កមមករមនសិទធទិទួលបនចបបឈ់បសំ់ កចំនួន ៩០ ៃថង េ យមន្របកឈ់នួល 

និងអតថ្របេយជន ៍ ៥០ ភគរយសំ បរ់យៈេពលេនះ។ ចបបេ់នះកត៏្រមូវឲយនិេយជកផ្តល់ដល់ម នូវករ

ឈបសំ់ កបំេបកូនចំនួនមយួេម៉ង េរៀបចំបនទបបំ់េបកូន និង ទរក ្ឋ នេនកែន្លងេធ្វករ និងធនថ កមមករ

េធ្វករងរ្រ លៗរយៈេពលពីរែខ េនេពលពួកេគ ្រតលបម់កពីករឈបសំ់ កមតុភពវញិផងែដរ។

និនន ករឧស ហកមមនិនន ករឧស ហកមម

គំេ ងេ ងច្រកកនែ់ត្របេសរេនកមពុជ (BFC) និងអងគករពលកមមអន្តរជតិ (ILO) បន្រតួតពិនិតយ

េមលអនុេ មភព របស់េ ងច្រក មចបបែ់ដលអនុញញ តឲយឈបសំ់ កលំែហមតុភព អស់រយៈេពលជ

េ្រចនឆន ។ំ ដូច្រកហ្វកិខងេ្រកមបង្ហ ញ្រ ប ់ទិនននយ័ពរីបយករណ៍សំេយគ ឆន ២ំ០១១២  បង្ហ ញថេ ង

ច្រកភគេ្រចនបំផុតេគរព មចបប ់េ យផ្តល់ដល់្រស្តីនូវករឈបសំ់ កលំែហមតុភពចំនួន ៩០ ៃថង។

១ BFC: របយករណ៍សំេយគទី២៨ ស្តីពីលកខខណ្ឌ ករងរេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរកមពុជ (ភនេំពញ ៃថងទី២០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២) ទំពរ័ ៥។
២ BFC: របយករណ៍សំេយគទី២៦ ស្តីពីលកខខណ្ឌ ករងរេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរកមពុជ (ភនេំពញ ែខសី  ឆន ២ំ០១១)។៤



សន្តិសុខេសប ង និង រូបតថមភេនកមពុជ ែដលេធ្វករេនេខត្ត ្វ យេរៀង និងកំពងស់ពឺ។

ករងរេនមូល ្ឋ នសំ បក់រសិក េនះពកព់ន័ធនឹងករចុះដល់េ ងច្រក និងកិចចសមភ សនជ៍មយួ 

សហជីព ថន ក្់រគប្់រគង និងបុគគលិករដ្ឋបល និងកមមករកតេ់ដរ។ កមមករ្របែហល ៧០ នក្់រតូវបនសមភ ស 

េនកនុង្រកុមេគលេ ពី្របបីំេទដបន់ក ់ ែដលរមួបញចូ លទងំកមមករែដលកំពុងមនៃផទេពះ និងកមមករែដល

េទបែត្រតលបម់កពីករឈបសំ់ កលំែហមតុភពវញិ។ កមមករបីនកក់្៏រតូវបនសមភ សផងែដរ េនផទះរបស់

ពួកេគ កនុងេពលកំពុងឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ កិចចសមភ សនជ៍មយួអនក្រគប្់រគងេ ងច្រក និងតំ ង

សហជីព បនបញចូ លមនុស មន ក ់ឬពីរនកេ់នេពលេនះ។ កិចចសមភ សនក៍្៏រតូវបនេធ្វេឡងជមយួម្រន្តីមកពី

មនទីរករងរេខត្តកំពងស់ពឺ និង ្វ យេរៀងផងែដរ។៣

វធីិ ្រស្តៃនករ្រ វ្រជវដល់មូល ្ឋ នមនឥទធិពលេទេលលទធផលៃនករសិក ។ សំ កេ ង

ច្រក្រតូវបនកំរតិ្រតឹម្របបីំ។ ជលទធផល កររកេឃញៃនករសិក េនះមនិតំ ងឲយនិនន ករ ឧស ហកមម 

និងមនិបង្ហ ញអំពីនិនន ករឧស ហកមមេឡយ។ លទធផលេនះមន្របេយជន ៍ សំខនបំ់ផុតសំ បក់រកំណត់

ករអនុវត្តល្អមយួចំនួន និងបញ្ហ ្របឈម េនកនុងករផ្តល់ករគពំរមតុភពេនកនុងេ ងច្រក។

ក ្ត េផ ងេទៀតែដលនឹងមនឥទធិពលេទេលលទធផល មនដូចខងេ្រកម។ េ ងច្រកបន

សហ្របតិបត្តកិរជមយួគេំ ងរបស់ ILO និង UN ដូេចនះ េ ងច្រកទំនងជ ចេគរព មចបបជ់ងេ ងច្រក

េផ ងេទៀត។ ជលទធផល លទធផលទំនងជេសនេឡងនូវរូបភពៃនលកខខណ្ឌ របស់េ ងច្រកវជិជមនជងេ ងច្រក

ែដលមនជទូេទ។ ទីពីរ ថន ក្់រគប្់រគងេ ងច្រកបនេរៀបចំកិចចសមភ សនជ៍មយួកមមករ។ េនកនុងេ ងច្រក

មយួ អនក ្រវ្រជវបនពយយមខិតចូលជិតកមមករេនជំុវញិ រ ្ឋ នកនុងេម៉ងទទួលទន រៃថង្រតង់

របស់ពួកេគ ប៉ុែន្តកមមករមនភពេអៀនខម ស់និងមនករ ែរកកនុងករចូលរមួេនកនុងកិចចសមភ សន។៍ ករែដល

េ ងច្រកេរៀបចំកិចច្របជំុ បនជួយកណំតក់មមករទងំ យែដលេទបមនៃផទេពះ និងឈបសំ់ កលំែហមតុភព

នេពលថមីៗ  ប៉ែុន្ត្របែហលជបនអនុញញ តឲយថន ក្់រគប្់រគងេ្រជសេរ សកមមករមយួចនួំនយ៉ងស្រមតិស្រមងំ។

ទីបី កមមករ ចមនករ ែរកកនុងករនិយយេ យេ ម ះ្រតងេ់នកនុងកិចចពិភក កនុង្រកុមេគលេ ។

េទះបីជករពិភក ទងំេនះអនុញញ តឲយសមភ សកមមករកនែ់តេ្រចន និង ចកតប់នថយករ្រពួយបរមភ 

េ យផ្តល់បរយិកសសងគមែដលមនលកខណៈសនទនកនែ់ត្របេសរកេ៏ យ កក៏រពិភក ទងំេនះ ច

មនសមព ធែផនកសងគមផងែដរ។ កមមករ ចមន រមមណ៍មនិសូវ្រសួលខ្លួនែដល្រតូវ ត្រត ង្របបម់តិ្ត

រមួករងរអំពីថេតពួកេគទទួលបន្របកែ់ខប៉ុនម នកនុងេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព ពីេ្រពះថ្របកែ់ខ

ទងំេនះ្រតូវបនចងជមយួនងឹ្របកឈ់នួលមនុៗ និងខុសគន ពីកមមករមន កេ់ទកមមករមន កេ់ទៀត។ ជចុងេ្រកយ

េ យ រលកខខណ្ឌ េពលេវ  ឧបករណ៍សិក មនិ្រតូវបន កលបងជមុនេឡយ។

ករសិក ្រតូវបនេធ្វេឡងេ្រកមសមសធតុ ILO ៃនកមមវធីិរមួ សំ បកុ់មរ សន្តិសុខេសប ង 

និង រូបតថមភេនកមពុជ និងគំេ ងកិចចគពំរសងគម និងេយនឌរ័របស់ ILO េ យសហករជមយួគំេ ង

េ ងច្រកកនែ់ត្របេសរេនកមពុជ។ ករ្រ វ្រជវដល់មូល ្ឋ ន្រតូវបនេធ្វេឡង េហយរបយករណ៍្រពង

៣ កិចចសមភ សនេ៍នកនុងេ ងច្រក្រតូវបនេធ្វេឡង េ យយល់ដឹងថ េឈម ះរបស់េ ងច្រក និងអនកផ្តល់ករសមភ សនម៍ន ក់ៗ ្រតូវបនរក ករ
សមង ត ់ដូេចនះមនិមនេឈម ះ មយួ្រតូវបនបញជ កេ់នកនុងលទធផលៃនករ្រ វ្រជវដល់មូល ្ឋ នេឡយ។ ៩



ជមយួនឹងលទធផលៃនករ្រ វ្រជវ្រតូវបនេរៀបចំេ យ Alice Tsier, Sophal Chea និង Sokunthea 

Pen េ យមនករជួយគ្ំរទពី Undraa Suren និង Pheary Nou េន្របេទសកមពុជ។ ករពិនិតយេមល

េឡងវញិេទមក្រតូវបនេធ្វេឡង េហយរបយករណ៍្រតូវបនេធ្វចបរ់ចួ ល់េ យ Naomi Cassirer, 

Nelien Haspels និង Barbara Ruskin េនកនុង្រកុមគ្ំរទបេចចកេទសៃនករងរសមរមយរបស់ ILO សំ ប់

សីុខងេកត និង សីុ េគនយ ៍និងប៉សីុហ្វកិ  ៃនករយិល័យតបំន់ សីុ និងប៉សីុហ្វកិ្របច្ំរកុងបងកក។

១០



ជំពូកទី ១៖ កបខ័ណចបប់

េសចក្តីសេងខបៃនជំពូក៖

• �្របេទសកមពុជគឺជភគីៃនអនុសញញ អន្តរជតិ ែដលបេងកតសិទធិរបស់កមមករកនុងករទទួល

បនករគពំរមតុភព។

�• រដ្ឋធមមនុញញ  និងចបបស់្តីពីករងររបស់្របេទសកមពុជកប៏នបេងកតសិទធទិទួលបនករករពរ

មតុភពផងែដរ។

• �េ ងច្រក្រតូវបនត្រមូវឲយបេងកត និងបិទបទបញជ ៃផទកនុងែដល្រតូវបនឯកភពេ យ្រកសួង

ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ែដលគ្ំរទកតព្វកិចចផ្លូវចបប។់

្រកបខណ័្ឌ ចបបអ់ន្តរជតិ និងជតិបេងកតនូវសិទធិកនុងករទទួលបនករគពំរមតុភពេន្របេទស

កមពុជ។ េលឆកអន្តរជតិ ្របេទសកមពុជគឺជភគីៃនអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ ស្តីពីករលុបបំបត់

ល់ទ្រមងៃ់នករេរ សេអងេល្រស្តី (CEDAW) និងបនផ្តល់សចច បន័េលអនុសញញ ស្តីពីករេរ សេអងរបស់ 

ILO (ករងរ និងមុខរបរ) ឆន ១ំ៩៥៨ (េលខ ១១១)។ េនកនុង្រសុក សិទធិទទួលបនករគពំរមតុភព

្រតូវបនបេងកតេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ  និងចបបស់្តីពីករងរ ែដល្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី១០ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៧

និង មរយៈេសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល។

អនុសញញ អនរជតិអនុសញញ អនរជតិ

ខងេ្រកមេនះ គឺជេសចក្តីសេងខបៃនបទបបញញត្តិពកព់ន័ធស្តីពីករគពំរមតុភពេនកនុងអនុសញញ

អន្តរជតិ។

អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ សេអងេល្រស្តី (CEDAW)អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ សេអងេល្រស្តី (CEDAW)

្របេទសកមពុជគឺជភគីៃន CEDAW ែដលកំណតនូ់វករគពំរមតុភព ដូចខងេ្រកម៖

ម្រ  ២៖

េដមបបីងក រករេរ សេអង្របឆងំនឹង្រស្តី ែផ្អកេល ពហ៍ពិពហ៍ ឬមតុភព និងេដមបធីនឲយ
មន្របសិទធភពនូវសិទធរិបស់ពួកេគកនុងករេធ្វករ រដ្ឋជភគ្ីរតូវចតវ់ធិនករសម្រសប៖

(ក) មឃត់ មរយៈករ កទ់ណ្ឌ កមម នូវករបញឈបពី់ករងរេ យែផ្អកេលករមនៃផទេពះ
ឬករឈបសំ់ កលំែហមតុភព និងនូវករេរ សេអងេនកនុងករបញឈបពី់ករងរេ យែផ្អកេល
ថ នភព្រគួ រ។

១១



(ខ) បញចូ លករឈបសំ់ កលំែហមតុភពេ យមន្របកឈ់នួល ឬមនអតថ្របេយជនស៍ងគម
្រប ក្់របែហល េ យមនិបតប់ងក់រងរពីមុន អតីតភពឬវភិជនស៍ងគមកិចចេឡយ។

(គ) េលកទឹកចិត្តដល់ករផ្តល់េស សងគមគ្ំរទចបំចន់ន េដមបអីនុញញ តឲយឪពុកម្ត យ
បញចូលកតព្វកិចច្រគួ រជមយួនងឹទំនួលខុស្រតូវករងរ និងករចូលរមួេនកនុងជីវតិ ធរណៈ
ជពេិសស មរយៈករេលកកមពស់ករបេងកត និងអភវិឌ ប ្ត ញទរក ្ឋ ន។

(ឃ) ផ្តល់កិចចគពំរសងគមដល់្រស្តី កនុងេពលមនៃផទេពះ េនកនុង្របេភទៃនករងរែដលបង្ហ ញ
ថមនេ្រគះថន កចំ់េពះពួកេគ។

អនុសញញ ស្តីពីករេរ សេអងរបស់ ILO (ករងរ និងមុខរបរ) ឆន ១ំ៩៥៨ (េលខ ១១១)អនុសញញ ស្តីពីករេរ សេអងរបស់ ILO (ករងរ និងមុខរបរ) ឆន ១ំ៩៥៨ (េលខ ១១១)

្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច បន័េលអនុសញញ របស់ ILO េលខ ១១១ កនុងឆន ១ំ៩៩៩។ អនុសញញ

េលខ ១១១ េលកកមពស់សមភព និង មឃតក់រេរ សេអងេនកនុងករងរ និងមុខរបរ។ អនុសញញ េនះ

កំណតនិ់យមនយ័ករេរ សេអងថជ “ករែបងែចក ករកតេ់ចញ ឬករអនុេ្រគះែដលេធ្វេឡងេ យែផ្អកេល
ពូជ សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ សន ទស នៈនេយបយ េដមកំេណ តសញជ តិ ឬេដមកំេណ តសងគមែដល

មនឥទធិពលលុបេចល ឬេធ្វឲយខូចសមភពៃនឱកស ឬករ្រប្រពឹត្តិចំេពះេនកនុងករងរឬមុខតំែណង។”

(ម្រ  ១ (១ក))។ ករេរ សេអងេកតេឡងេនេពលករ្រប្រពឹត្តិចំេពះខុសគន  និងអនុេ្រគះតិចជង ្រតូវបន

្របកនយ់ក េ យែផ្អកេលមូល ្ឋ នែដលបនេរៀប បខ់ងេល មយួ េនដំ កក់ល មយួៃនវដ្ត

ករងរ ចបពី់ករអបរ់ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លសំ បក់រងរ ករែស្វងរកករងរ ករេ្រជសេរ សបុគគលិក េនកនុង

េពលេធ្វករ និងេ្រកយេពលចកេចញពីទីផ រករងរ។

អនុសញញ េលខ ១១១ មនិ មឃតេ់ យផទ ល់េលករេរ សេអង េ យែផ្អកេលករមនៃផទេពះ 

និងមតុភពេឡយ។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េ យេហតុថ មនែត្រស្តីប៉ុេ ្ណ ះមនៃផទេពះ ដូេចនះករ

េរ សេអងែផ្អកេលមូល ្ឋ នេនះ ច្រតូវបនចតទុ់កថេសមនឹងករេរ សេអងែដលែផ្អកេលេភទែដរ។

អនុសញញ ស្តីពីករគពំរមតុភពរបស់ ILO ឆន ២ំ០០០ (េលខ ១៨៣)អនុសញញ ស្តីពីករគពំរមតុភពរបស់ ILO ឆន ២ំ០០០ (េលខ ១៨៣)

អនុសញញ ស្តីពីករគពំរមតុភពចុងេ្រកយបំផុត (េលខ ១៨៣) និងអនុ សន ៍ (េលខ ១៩១) 

ែដល្រតូវបនអនុមត័េនឆន ២ំ០០០ បេងកតបនជ្រកបខណ័្ឌ ករពរេពញេលញបំផុត សំ បក់រករគពំរ

មតុភពសំ បក់មមករ។ អនុសញញ  និងអនុ សនេ៍នះផ្តល់នូវ៖

• ករឈបសំ់ កលំែហមតុភពចំនួន ១៤ សប្ត ហ៍ រមួទងំករឈបសំ់ កេ្រកយេពលសំ លជ

កតព្វកិចចចំនួន្របមំយួសប្ត ហ៍។

• អតថ្របេយជនជ៍ ច្់របក ់ េនកំរតិមយួែដលធនថ ្រស្តី ចែថទខំ្លួនឯង និងកូនរបស់នងឲយ

មនសុខភពល្អ និងកនុងជីវភពសម្រសប។

• លទធភពទទួលបនករែថទេំវជជ ្រស្តេ យមនិគិតៃថ្ល រមួទងំករែថទមុំនេពលសំ លេនេពល

សំ ល និងេ្រកយេពលសំ ល ្រពមទងំករសំ កពយបលេនេពលចបំច។់

១២



• ករករពរសុខភព៖ សិទធិរបស់្រស្តីមនៃផទេពះ ឬកំពុងបំេបកូន កនុងករមនិបំេពញករងរែដល

បះ៉ពល់ដល់សុខភពរបស់ពួកេគ ឬសុខភពរបស់កូនរបស់ពួកេគ។

• ករបំេបកូន៖ ករឈបសំ់ កជអបបរមចំនួនមយួេម៉ងកនុងមយួៃថង េ យមន្របកឈ់នួល។

• ករករពរករងរ និងករមនិេរ សេអង។

្របេទសកមពុជមនិបនផ្តល់សចច បន័េលអនុសញញ េលខ ១៨៣ េទ។ ប៉ុែន្ត បទ ្ឋ នករងរអន្តរជតិ

ផ្តល់ករែណនសំំខនសំ់ បក់របេងកត និង យតៃម្លករគពំរមតុភពសំ បក់មមករ។

រដធមមនុញញ

រដ្ឋធមមនុញញកមពុជធននូវសិទធិរបស់្រស្តីកនុងករទទួលបនករឈបសំ់ កលំែហមតុភព៖
“្រតូវ មឃតម់និឲយមនករបញឈបន់រពីីករងរេ យមូលេហតុមនៃផទេពះ។ នរមីនសិទធិ
ឈបសំ់ កេនេពលសំ លកូន េ យទទួល្របកឈ់នួល និងេ យមនករធនរក សិទធិ
អតីតភពករងរ និងអតថ្របេយជនស៍ងគមេផ ងៗេទៀត។” (ម្រ  ៤៦)។

ម្រ ដែដលេនះែចងយ៉ងទូលំទូ យបែនថមេទៀតថ៖
“រដ្ឋ និងសងគមយកចិត្តទុក កប់ងកលកខណៈឲយនរ ី ជពិេសសនរេីនជនបទ ែដលគម នទីពឹង
បនទទួលករឧបតថមភ េដមបមីនមុខរបរមនលទធភពពយបលជមង ឺ ឲយកូនេទេរៀន និងមន
ជីវភពរស់េនសមរមយ។”

ចបប់សពីីករងរ

ចបបស់្តីពីករងរកមពុជ្រតូវបនអនុមត័េនែខមក  ឆន ១ំ៩៩៧។ េ ងច្រកកតេ់ដរសថិតេនកនុងវ ិ

លភពៃនចបបេ់នះ។ ម្រ ជេ្រចនេ ះ្រ យេ យផទ ល់ជមយួនឹងករេរ សេអង ឬករគពំរមតុភព៖

ម្រ  ១២៖ េវៀរែលងែតមនបទបបញញត្តៃិនចបបក់រងរេនះបញជ កច់បស់ ឬអតថបទដៃទេទៀត
ែដលមនលកខណៈជចបប ់ ឬជបទបញជ ែដលករពរ្រស្តី និងកូនេកមង កដូ៏ចជបទបបញញត្តិ
ទងំ យែដលទកទ់ងនឹងករចូលមកកនុង្របេទស និងករ ន កេ់នៃនជនបរេទសបញជ ក់
ចបស់ គម ននិេយជក មន ក់ ចយកបញ្ហ ៖ ពូជ សន ៍ ពណ៌សមបុរ េភទ ជំេនឿ សន
គំនិតនេយបយ ជតិកំេណ ត េដមកំេណ តសងគម ករចូលជសមជិកសហជីពកមមករ
និេយជិត ឬករេធ្វសកមមភពកនុងសហជីព េដមបជីេលសេធ្វេសចក្តីសំេរចអំពី៖ ករជួល
ករកំណត ់ និងករែបងែចកករងរ ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ករតេម្លងថន ក ់ ករតេម្លង
នន្តរសក្ត ិ ករផ្តល់កំៃរ ករផ្តល់អតថ្របេយជនស៍ងគម វនិយ័ ឬករផ្ត ចកិ់ចចសនយករងរ។

ករែបងែចក ករបដិេសធ ឬករ្រពមទទួល ែដលែផ្អកេទេលលកខណៈសមបត្តិជកំណតសំ់ ប់
មុខរបរ មយួ មនិ្រតូវចតទុ់កជករេរ សេអងេឡយ។

១៣



ម្រ  ១៦៩៖ ្រតូវ បប់ញចូ លេទកនុងរយៈេពលែដលេបកសិទធិឲយកមមករនិេយជិតឈបសំ់ ក
េ យមន្របកឈ់នួល មឆន នីំមយួៗ នូវករឈបសំ់ កេផ ងៗដូចតេទេនះ៖ ករឈបសំ់ ក
្របចសំប្ត ហ៍ ៃថងឈបបុ់ណយមន្របកឈ់នួល ៃថងឈបេ់ យជំងឺ ករឈបសំ់ លកូនរយៈេពល
ឈប ់ “្របចឆំន  ំ និង រយៈេពលមុនបញឈប”់ ករឈបពិ់េសស ែដលអនុញញ តឲយមនិេលសពី
្របពីំរៃថង កនុងករឱកសមន្រពឹត្តកិរណ៍ែដលបះ៉ពល់ដល់្រគួ រផទ ល់របស់កមមករនិេយជិត។

ម្រ  ១៨២៖ កនុងសហ្រគសទងំអស់ែដលមន បក់នុងម្រ  ១ ៃនចបបេ់នះ ្រស្តីទងំ យ
្រតូវមនសិទធឈិបសំ់ កេកសិបៃថង េដមបសំី លកូន។ េ្រកយពឈីបសំ់ លកូនមកកនុងរយៈេពល
ពីរែខែដលបនចូលេធ្វករ ្រតូវឲយ្រស្តីេនះេធ្វែតករ ្រ លៗ។ ្រតូវ មឃតម់និឲយ
និេយជក បញឈប្់រស្តីសំ លកូន េនេពលឈបឆ់្លងទេន្ល ឬេនៃថង មយួកនុងេពលឈបសំ់ ល
កូនេនះ េទះេ យវធីិឲយដំណឹងមុនកេ៏ យ។

ម្រ  ១៨៣៖ កនុងេពលែដលឈបសំ់ កដូចមនែចងកនុងម្រ ខងេលេនះ ្រស្តីមនសិទធ្ិរតូវ
បន្របកឈ់នួលពកក់ ្ត ល គិតទងំ្របកប់នទ បប់ន ផំង េ យនិេយជកេបកឲយ។ ្រស្តីរក
សិទធខិ្លួនទងំ្រសុងកនុងករទទួលវតថុអំេ យេផ ងេទៀត ្របសិនជមន។ អនុសញញ រមួែដលផទុយ
ពីេនះ ្រតូវទុកជេមឃៈេ យេពញចបប។់ កប៏៉ុែន្ត ករទទួល្របកឈ់នួលដូចមនែចងកនុង
កថខណ័្ឌ ទី១ ៃនម្រ េនះ នឹងឲយបនែតចំេពះ្រស្តី ែដលេធ្វករកនុងសហ្រគសបនយ៉ង
តិចមយួឆន េំរៀងមក។

ម្រ  ១៨៤៖ កនុងរយៈេពលមយួឆន  ំ ចបពី់ៃថងែដលសំ លកូនរចួ ្រស្តីែដលឲយកូនេបេ ះ
ចបនេពលមយួេម៉ងកនុងមយួៃថង េដមបបំីេបកូនខ្លួនកនុងេពលេម៉ងេធ្វករ។ រយៈេពល

មយួេម៉ងេនះ ចែចកជពីរវគគ ែដលមន មសិបនទីកនុងមយួវគគ គឺេពលេធ្វករ្រពឹកម្តង 
េពលេធ្វកររេសៀលម្តង េនេម៉ង ែដល្រស្តីេនះ្រពមេ្រព ងជមយួនិេយជក។ េបគម ន
ករ្រពមេ្រព ងេទ ្រតូវយកេម៉ងេនពកក់ ្ត លេពលៃនរយៈេពលេម៉ងេធ្វ់ករនីមយួៗ។

ម្រ  ១៨៥៖ ករឈបេ់ដមបបំីេបកូន្រតូវគិតេ យែឡក េហយមនិ្រតូវបនថយពីករឈប់
សំ កធមម  ែដលមនែចងេនកនុងចបបក់រងរ កនុងបទបញជ ៃផទកនុងៃន្រគឹះ ថ ន កនុងអនុសញញ រមួ
ៃនករងរ ឬកនុងទម្ល បក់នុង្រសុក ែដលកមមករឯេទៀតកនុង្របេភទជមយួេនះ្រតូវបនឈប។់

ម្រ  ១៨៦៖ នយកសហ្រគសទងំ យែដលេ្រប្រស្តី ចស់ក្តីេកមងក្តី ចំនួនយ៉ងតិច
មយួរយនក ់ ្រតូវេរៀបចំបនទបសំ់ បបំ់េបកូនមយួេនកនុង្រគឹះ ថ ន ឬេនជិតេនះ េហយនិង
ទរក ្ឋ នមយួផង។ កនុងករណីែដលសហ្រគសពុំមនលទធភពេរៀបចំទរក ្ឋ នសំ បទ់ទួល
កុមរ យុេលសពីដប្់របបីំែខផទ ល់បនេទ នរជីកមមករនិេយជិត ចេផញកូនរបស់ខ្លួនេន
ទរក ្ឋ ន មយួេ យនិេយជកជអនកេចញេ ហុ៊យែថរក ទរកេនះ។

១៤



េសចកីសេំរចរបស់ កម បឹក ជញ ក ល

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លគឺជ ថ បន័ថន កជ់តិមយួ ែដល្រតូវបនបេងកតេឡងេនឆន ២ំ០០៣ េដមបី
ផ្តល់ជេវទិកមយួសំ បេ់ ះ្រ យវ ិ ទករងរ។ េទះបីជ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លមនិែមនជតុ ករ

កេ៏ យ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លមនអំ ចេធ្វេសចក្តីសំេរច្រសបចបប។់ េសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក

ជញ ក ្ត ល ចមន នុភពចងកតព្វកិចច ឬមនិចងកតព្វកិចច។ េសចក្តីសំេរចចងកតព្វកិចច ចអនុវត្ត

បនភ្ល មៗ េ យអធិករកិចចករងរជួយអនុវត្តេសចក្តីសំេរចទងំេនះ។៤  េសចក្តីសំេរចមនិចងកតព្វកិចចនឹង

ក្ល យជចងកតព្វកិចចកនុងរយៈេពល្របបីំៃថងេ្រកយ េលកែលងែតភគី មយួ កប់្តឹងជំទស់។ ្របសិនេប
ភគី មយួ កប់្តឹងជំទស់ េសចក្តីសំេរចេនះមនិ ចអនុវត្តបនេទ។ កនុងករណីេនះ ភគីមខ ងេទៀត ច

េសនសំុឲយតុ ករអនុវត្តេសចក្តីសំេរច។ តុ ករ្រគនែ់ត ចបដិេសធមនិអនុវត្តេសចក្តីសំេរច កនុងករណី

មនភពមនិ្រប្រកតីៃននីតិវធីិេនកនុងដំេណ រករេធ្វេសចក្តីសំេរច ឬ្របសិនេប្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេធ្វ
ហួសអំ ចែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យចបប ់ េនកនុងករកំណតេ់សចក្តីសំេរចែតប៉ុេ ្ណ ះ។ កនុងករណី

េផ ងេទៀតទងំអស់ តុ ករ្រតូវបនត្រមូវឲយអនុវត្តេសចក្តីសំេរច។

បទបញជ របសេ់ ងច ក

េ ងច្រកនីមយួៗក្៏រតូវបនត្រមូវឲយមនបទបញជ ៃផទកនុងមយួសំណំុ ែដល្រតូវបនឯកភពេ យ

្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េហយបិទេនេ ងច្រកផងែដរ។ េ ងច្រក្រតូវបនត្រមូវឲយេគរព

មបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខ្លួន។ ឯក រគំរូមយួមកពី្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈបង្ហ ញពីបទ

បញជ ៃផទកនុងពកព់ន័ធនឹងករគពំរមតុភព៖
“កមមករនីិទងំ យ្រតូវមនសិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភព (៩០ ៃថង) មុន និងេ្រកយេពល
សំ លកូន។ ្រកុមហុ៊ននឹងផ្តល់្របកឈ់នួលពកក់ ្ត ល (៥០ ភគរយ) ែដលគិតបញចូ លទងំ
្របក់ឧបតថមភទំងអស់សំ ប់កមមករនីិែដលបនេធ្វករឲយ្រកុមហុ៊នបនរយៈេពលមួយឆន ំ។
្របក់ឈនួលៃន្របក់ឧបតថមភទំងអស់នឹង្រតូវទូទត់េនកនុងែខទីមួយៃនករឈប់សំ កលំែហ
មតុភព។ ្រស្តីរក សិទធិកនុងករទទួលបន្របករ់ង្វ ន ់ ្របសិនជមន។ កនុងរយៈេពលមយួឆន ំ
ចបពី់ៃថងសំ លកូន ្រស្តី្រតូវបនអនុញញ តឲយឈបសំ់ កមយួេម៉ងកនុងមយួៃថង េដមបែីថរក
និងបំេបកូន។” ៥ 

េគលនេយបយបែនថមេនកែនងេធករ

េ្រកពីបទបញជ ៃផទកនុងែដលអនុេ ម មចបប ់ េ ងច្រកជេ្រចនកម៏នេគលនេយបយបែនថម

េនកែន្លងេធ្វករ ែដលនិយយអពីំករគពំរមតុភពផងែដរ។ េនកនុងេ ងច្រកមយួចនួំន េគលនេយបយ

ទងំេនះ ចមនទ្រមងជ់កិចច្រពមេ្រព ងអនុសញញ រមួែដលចុះជមយួសហជីពរបស់េ ងច្រក។ េគល

៤ D. Adler et. al.: The Arbitration Council and the process for labour dispute resolution in Cambodia (ភនេំពញ មូលនិធិ្រកុម
្របឹក ជញ ក ្ត ល ឆន ២ំ០០៧) ទំពរ័ ៣១។  ១៥



នេយបយទងំេនះក៏ ចជកិចច្រពមេ្រព ងផទ ល់មតរ់ ងេ ងច្រក និងកមមករនិេយជិត ឬជទម្ល បែ់ដល

េ ងច្រកអនុវត្ត មយ៉ងជប់ បផ់ងែដរ — េ ងច្រកែដលផ្តល់ េលសពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនចបប ់េពលខ្លះ

រក ទម្ល បេ់នះជលកខណៈេ្រកផ្លូវករ និង ចបតែ់បន មកលៈេទសៈ។ ឧទហរណ៍ េ ងច្រកមយួបន

បញជ កថ់ ពួកេគចូលចិត្តរក េគលនេយបយមយួចំនួនឲយេនផទ ល់មត ់ េដមបេីជៀស ងករ កស់មព ធ

ពីេ ងច្រកដៃទ ែដលមនិចងចូ់លរមួផ្តល់េគលនេយបយទងំេនះ។

៥ Yung Wah Industrial (Cambodia) Co. Ltd.: បទបញជ ៃផទកនុង ្របករ ៤ ែផនក ឃ។

១៦



៦ សូមេមល ILO: មតុភពេនកែន្លងេធ្វករ៖ ពិនិតយេមលចបបជ់ត ិ(ហ ែឺណវ ឆន ២ំ០១០)។

ជំពូកទី ២៖ េតនរ មនសទិធិទទួលបនករឈប់
សំ កលែំហមតុភព និងអតថ បេយជន៍េផ ងៗ?

េសចក្តីសេងខបៃនជំពូក៖

• កមមករនីិទងំអស់មនសិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភព។

• កមមករមនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព កនុងេពលពួកេគ

ឈបសំ់ កលុះ្រ ែតពួកេគបនេធ្វករបនរយៈេពលមយួឆន េំ យឥត កខ់នេនកនុង

េ ងច្រក។

• កមមករ មកិចចសនយករងរមនថិរេវ កំណត ់ ច្រតូវរងច់រំយៈេពលពីរឆន សិំនមុននឹង

ពួកេគមនលទធភពទទួលបនអតថ្របេយជនម៍តុភព។

• កមមករែដលបន្របគល់លិខិតសំុ ឈបរ់បស់ខ្លួន មនិមនសិទធិទទួលយកអតថ្របេយជន៍

ៃនករឈបសំ់ កលំែហមតុភពេឡយ។

ចបបស់្តីពីករងរកមពុជ ែចងអំពីករឈបសំ់ កលំែហមតុភពសំ បក់មមករនីិទងំអស់េនកនុង

សហ្រគស ែដល្រតូវបន្រគបដណ្ត បេ់ យចបប ់(ម្រ  ១៨២)។ កមមករែដលបនេធ្វករេនកនុងេ ងច្រក

េ យឥត កខ់នយ៉ងតិចមយួឆន  ំ មនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនជ៍ ច្់របកៃ់នមតុភពកនុងេពល

ឈបសំ់ ក (ម្រ  ១៨៣)។ ជំពូកេនះពិភក អំពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនករមនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជន៍

ឈបសំ់ កលំែហមតុភពសំ បក់មមករបនួ្រកុម៖ កមមករែដលេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកបនរយៈេពលយ៉ងតិច

មយួឆន  ំកមមករែដលេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកបនរយៈេពលតិចជងមយួឆន  ំកមមករែដលេទបែតសំុ ឈបនិ់ង

កមមករែដលេធ្វករ ម កិចចសនយករងរែដលមនកំណតថិ់រេវ ។ ្រកុមកមមករនីមយួៗៃន្រកុមកមមករទងំបនួ

នឹងពិនិតយេមលចបប ់រេបៀបែដលេ ងច្រកអនុវត្តចបប ់និងបញ្ហ ្របឈមែដលេកតេឡងេនកនុងករបក្រ យ

និង អនុវត្តចបប។់

កមមករែដលេធករេនកនងុេ ងច កបនរយៈេពលយ៉ងតិចមួយឆន ំ

េយង មចបបស់្តីពីករងរកមពុជ កមមករែដលបនេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកបនរយៈេពលយ៉ងតិច

មយួឆន  ំមនសិទធិទទួលបនករឈបសំ់ ក និងអតថ្របេយជនម៍តុភព។ េយង មអនុសញញ េលខ ១៨៣

លកខខណ្ឌ េដមបមីនសិទធទិទួលបនអតថ្របេយជនជ៍ ច្់របក់ ចទទួលយកបន (េទះបីជលកខខណ្ឌ េដមបី
មនសិទធឈិបសំ់ កមនិ ចទទួលយកបនកេ៏ យ)។៦ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ អនុសញញ កត៏្រមូវផងែដរ

១៧



ថលកខខណ្ឌ េដមបមីនសិទធិ ច្រតូវបនបំេពញ មបនេ យកមមករនីិមយួភគធំ និងថ្រស្តីែដលមនិមន

សិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនជ៍ ច្់របក់ ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ មរយៈមូលនិធិជំនួយសងគម។

រយៈេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនចបេ់ផ្តមបេងកតមូល ្ឋ នកិចចគពំរ

សងគមមយួ ប៉ុែន្តអតថ្របេយជន ៍ និងករ្រគបដណ្ត បេ់នែតមនកំរតិេនេឡង។ ្រស្តីមនិមន សិទធិទទួលបន

អតថ្របេយជនម៍តុភពពីមូលនិធិជំនួយសងគមេទ ជេហតុនឲំយ កប់នទុកៃនករផ្តល់អតថ្របេយជនម៍តុភព

ទងំ្រសុងេទេលនិេយជកនីមយួៗ។ ទកទ់ងនឹងចំណុចេនះ ជទូេទ ILO ្រពមនអំពី្របពន័ធទទួលខុស្រតូវ

របស់និេយជក ែដលមនភពមនិសីុសង្វ កគ់ន ជមយួនឹង េគលករណ៍ មគគីភព និងេលកេឡងនូវ

និភយ័ៃនករេរ សេអងេល្រស្តី។៧

កនុងចបបក់មពុជ រយៈេពលឈបសំ់ កមនិ្រតូវបនគិតថជករផ្អ កកិចចសនយ និងមនិ្រតូវបនកត់

េចញពីករគណនរយៈេពលបំេពញករងរេឡយ។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ មនករភ្័រន្ត្រចលំមយួ

ចំនួនអំពីេពលេវ  ែដលនឡិកកត្់រ េម៉ងបុគគលិកចបេ់ផ្តមដំេណ រករសំ បរ់យៈេពលបំេពញករងរ

ចំនួនមយួឆន ។ំ េ ងច្រកមយួែដល្រតូវបនចុះេទសិក  គិតរយៈេពលបេ្រមករងរ ចបពី់េ្រកយេពលផុត

រយៈេពល កលបងចំនួនពីរែខរបស់កមមករប៉េុ ្ណ ះ។ េយងបនរកេឃញករណីយ៉ងតិចមយួ ែដល្រស្តីមន ក់

ែដលបនេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកអស់រយៈេពលមយួឆន េំពញ មនិបនទទួលអតថ្របេយជនអ៍្វី េនេពលនង

ឈបសំ់ កលំែហមតុភព ពីេ្រពះេ ងច្រកមនិបនបញចូ លរយៈេពល កលបងរបស់នងេទកនុងករ

គណនរយៈេពលបេ្រមករងររបស់នងេឡយ។

េតឆន ចំបេ់ផ្តមេនេពល ? េរឿង ៉ វរបស់្រស្តីមន ក់េតឆន ចំបេ់ផ្តមេនេពល ? េរឿង ៉ វរបស់្រស្តីមន ក់

េតអនកទទួលបន្របកប់៉ុនម នេនកនុងេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព?
   “គម នអ្វទីងំអស់ ពីេ្រពះខញុ ំេធ្វករបនរយៈេពលតិចជងមយួឆន ។ំ”
េតអនកចបេ់ផ្តមេធ្វករេនកនុង្រកុមហុ៊នេនេពល ?
 “ខញុកំ្ល យជកមមករេពញសិទធេិនែខកកក  ឆន ២ំ០១០។ មុនេនះពីរែខ ខញុគឺំជកមមករ កលបង។”
េត្រកុមហុ៊នមនិបញចូ លរយៈេពលពីរែខេនះ េនេពលគណនអំពីរយៈេពលែដលអនកេធ្វករេន
កនុងេ ងច្រកេទឬ?
   “េទ។ ្រកុមហុ៊នគិតចបែ់តពីេពលខញុ ំក្ល យជកមមករេពញសិទធបិ៉ុេ ្ណ ះ។”

ម្រ  ១៨៣ ៃនចបបស់្តីពីករងរែចងថ អតថ្របេយជនអ៍នុវត្តចំេពះកមមករែដលេធ្វករបនរយៈ

េពលមយួឆន េំរៀងមកេន្រកុមហុ៊ន េ យមនិបញជ កថ់េតកិចចសនយ្របេភទ ែដលពួកេគសថិតេនចំណុច

មយួកនុងឆន េំឡយ។ ពំុមនេហតុផលកនុងករកតេ់ចលរយៈេពល កលបងពីរយៈេពលបេ្រមករងរេឡយ។

ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពរបស់កមមករមន កម់និែមនជករផ្អ កកិចចសនយរបស់នងេឡយ។ ្រសេដៀងគន នឹងករ

តេម្លងតំែណងមយួេទតែំណងមយួេទៀតែដរ។ ភពមនិចបស់ ស់េនះរ ងចបប ់និងទម្ល បអ់នុវត្តនគួ៍រែតបំភ្ល។ឺ

៧ សូមេមល ILO: មតុភពេនកែន្លងេធ្វករ៖ ពិនិតយេមលចបបជ់ត ិ(ហ ែឺណវ ឆន ២ំ០១០)។

១៨



កមមករែដលេធករបនរយៈេពលតិចជងមួយឆន ំ

េនេពលកមមករែដលេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកបនរយៈេពលតិចជងមយួឆន  ំ មនសិទធិឈបសំ់ ក

លំែហមតុភព េ ងច្រកមនិមនកតព្វកិចចផ្លូវចបបក់នុងករផ្តល់ដល់ពួកេគនូវអតថ្របេយជនម៍តុភពេឡយ។

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនគ្ំរទដល់បទបបញញត្តិេនះ។៨

េ ងច្រកទងំអស់ែដល្រតូវបនចុះេទសិក  បនេគរព មបទបបញញត្តិចបប ់ស្តីពីករអនុញញ តឲយ

កមមករែដលេធ្វករបនរយៈេពលតិចជងមយួឆន  ំឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ េ ងច្រកចំនួនបីបនផ្តល់េលស

ពីករកំណតេ់ យចបបជ់អបបរម េ យផ្តល់្របកកំ់ៃរដល់កមមករែដលេធ្វករមនិបនមយួឆន  ំេទះបីជ្របក់

កំៃរេនះតិចជងទឹក្របកែ់ដលកមមករែដលេធ្វករបនរយៈេពលមយួឆន  ំឬេ្រចនជងេនះទទួលបនកេ៏ យ។

េ ងច្រកមយួមនេគលនេយបយផ្តល់្របកចំ់នួន ២៥ ដុ ្ល រ េមរកិ ដល់កមមករទងំអស់សំ ប់

ករឈបសំ់ កលំែហមតុភពែខទីបនួរបស់ពួកេគ។ េទះបីជកមមករែដលេធ្វករបនរយៈេពលតិចជង

មយួឆន  ំ មនិបនទទួល្របកឈ់នួលសំ បក់រឈបសំ់ កលំែហមតុភពរយៈេពលបីែខដំបូងរបស់ពួកេគ

កេ៏ យ ពួកេគបនទទួល្របកប់ែនថមចំនួន ២៥ ដុ ្ល រ េមរកិសំ បែ់ខទីបនួែដរ។ េ ងច្រកមយួេទៀត

មនអនុសញញ រមួមយួជមយួសហជីពមនតំ ងបំផុត ែដល មរយៈេនះ កមមករែដលេធ្វករបនរយៈ

េពល្របមំយួែខ បនទទួលអតថ្របេយជនម៍តុភព ្រគបចំ់នួន (្របកឈ់នួលជមធយមចំនួន ៥០ ភគរយ 

្របកឧ់បតថមភជីវភពចំនួន ៦ ដុ ្ល រ េមរកិ និង្របកឈ់នួលអតីតភព្របចឆំន )ំ។ កមមករែដលេធ្វករបន

រយៈេពលតិចជង្របមំយួែខ ច ទទួលបន្របកឈ់នួលចំនួន ៧០ ភគរយកនុងមយួែខ ្រពមទងំ្របក់

ឧបតថមភជីវភពចំនួន ៦ ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមយួែខ។

េនកនុងេ ងច្រកទីបី កមមករមនិបនទទួល្របករ់ង្វ នអ់តីតភពរបស់ពួកេគេទ ប៉ែុន្តពួកេគបនទទួល

្របកឈ់នួលេផ ងេទៀតរបស់ពួកេគចំនួន ៥០ ភគរយ។ កិចចសមភ សនជ៍មយួកមមករបនបញជ កអំ់ពីេគល

នេយបយេនះ។ េនេពល្រតូវបនសួរថេត្រស្តី គ ល់នរ មន កែ់ដលេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកបនរយៈេពល

តិចជងមយួឆន  ំនិងឈបសំ់ កលំែហមតុភពែដរឬេទ កមមករបនេឆ្លយថ៖
“ចស េយង គ ល់។ នងកទ៏ទួលបន្របកែ់ដរ ប៉ុែន្តតិចជង។”

េម្រកុមមន កេ់នកនុងេ ងច្រក បននិយយថ ភរយិរបស់គតេ់ធ្វករបនរយៈេពលតិចជងមយួឆន  ំ

េនកនុងេ ងច្រក េហយបចចុបបននកំពុងឈបសំ់ កលំែហមតុភព៖
“ែខទីមយួ នងទទួលបន្របក ់៦៧ ដុ ្ល រ េមរកិ ពីេ្រពះនងេធ្វករបនចំនួន ១០ ៃថងៃនែខ
េនះ េហយសំ បែ់ខទីពីរ ខញុ ំមនិទនដឹ់ងេទ។ ខញុ ំសងឃមឹថនងនឹងទទួលបន្របកប់៉ុែន្តខញុ ំមនិ
ដឹងថេតចំនួនប៉ុនម នេទ។”

៨ ឧទហរណ៍ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ AC ១៩/០៨ ្រកុម្របឹក បនបដិេសធសំេណ សំុអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព
របស់កមមករ េ យែផ្អកេលមូល ្ឋ នថ “ចបបស់្តីពីករងរមនិអនុញញ តឲយកមមករនីិែដលេធ្វករបនរយៈេពលតិចជងមយួឆន  ំទទួលបន
្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព េសមនឹង្របកឈ់នួលពកក់ ្ត ល អតថ្របេយជន ៍គិតទងំ្របកប់នទ បប់ន ផំងេឡយ។ េហយកម៏និមន
បបញញត្តិ មយួេនកនុងបទបញជ ៃផទកនុង [របស់្រកុមហុ៊ន] ឬកិចច្រពមេ្រព ង មយួរ ងកមមករ និងនិេយជក ែចងអពីបញ្ហ េនះែដរ។ េ យ
េហតុេនះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លចតទុ់កថ សំេណ របស់កមមករគឺជទំនស់ផល្របេយជន ៍(ហួសពីសិទធិទទួលបន មផ្លូវចបប)់។” ១៩



េទះបីជេ ងច្រកមយួចំនួនផ្តល់េលសពីកតព្វកិចចផ្លូវចបបរ់បស់ពួកេគ និងផ្តល់អតថ្របេយជនៃ៍ន 

ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព សូមបែីតេនេពលកមមករេធ្វករបនរយៈេពលតិចជងមយួឆន េំពញកេ៏ យ

េនេ ងច្រកេផ ងេទៀត មនករ្រពួយបរមភថ ថន ក្់រគប្់រគងេ្រប្របស់កិចចសនយករងរមនថិរេវ កំណត់

េ យេចតនេដមបី កកំ់រតិរយៈេពលៃនកិចចសនយរបស់កមមករ និង េជៀស ងបងឲ់យពួកេគនូវអតថ្របេយជន ៍

ែដលកមមកររយៈេពលែវងមនសិទធិទទួលបន។

អនុេ ម មចបបស់្តីពីករងរ និេយជក ចជួលកមមករ មកិចចសនយករងរមនថិរេវ កំណត់

(FDCs) ែដលមនរយៈេពលខុសៗគន យ៉ងយូរបំផុតពីរឆន ។ំ និេយជកឲយតៃម្លដល់ FDCs ពីេ្រពះ FDCs 

ស់ែវងភពបតែ់បនរបស់កមមកររបស់ខ្លួន ែដលេឆ្លយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់អនកបញជ ទិញ។ េទះបីជ

យ៉ង កេ៏ យ កមមករជេ្រចនែដលមនករ្រពួយបរមភថ និេយជក របស់ខ្លួនបនរេំ ភេលកិចចសនយ

ទងំេនះ បនបញជូ នករណីេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល (AC)។ េនកនុងករណី AC ១២៣/០៧ សហជីព

បនេសនសំុឲយេ ងច្រកប្តូរ FDCs របស់កមមករេទជកិចចសនយករងរមនថិរេវ មនិកំណត ់ (UDCs) 

េ យអះ ងថកិចចសនយករងរមនថិរេវ មនិកំណតក់តអ់តថ្របេយជនពី៍កមមករ ដូចជសន្តិសុខករងរ

ករឈបសំ់ កលំែហមតុភពេ យមន្របកឈ់នួល ្របករ់ង្វ នអ់តីតភព និងេពលេវ បំេបកូន។ ្រកុម

្របឹក ជញ  ក ្ត លបនបដិេសធសំេណ របស់សហជីព។ សមជិក្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនផ្តល់

េហតុផល ថ “កិចចសនយករងរ ច្រតូវបនបន្តម្តងឬេ្រចន ដ ប ករបន្តមនិេលសពរីយៈេពលអតិបរម

ចំនួនពីរឆន ។ំ ្របសិនេបរយៈេពលសរុបៃនទំនកទំ់នងករងរមនចំនួនេលសពីពីរឆន  ំ កិចចសនយ ករងរ្រតូវ

ក្ល យជកិចចសនយមនថិរេវ មនិកំណត។់ (សូមេមលេសចក្តីរបស់ AC ១០/៣០ េលខ េចញផ យ ១, 

០២/០៤, និង ៣៦/០៦ េលខេចញផ យ ២)”។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េនកនុងករណី ១២៣/០៧ 

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនទទួល គ ល់ថ មនិមនកិចចសនយរបស់ កមមករ មយួេលសពីរយៈេពលពីរ

ឆន េំឡយ។ េ យេហតុេនះ កិចចសនយមនិ ច្រតូវបនចត ់ ទុកថជកិចចសនយមនថិរេវ មនិកំណតេ់ទ 

(េសចក្តីសំេរចរបស់ AC ១២៣/០៧ សូមេមលេសចក្តីសំេរច ៩៤/០៧ និង ៩២/០៧ផងែដរ)។

េនកនុងករណី AC ៩២/០៧ សំេណ សំុកិចចសនយករងរមនថិរេវ កំណតចំ់នួនមយួឆន រំបស់កមមករ

ក្៏រតូវបនេធ្វេឡង េ យេយងយ៉ងជក់ កដ់ល់ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព និងអតថ្របេយជនេ៍ផ ង

េទៀត មនិមនសំ បក់មមករថមី ឬបេ ្ត ះ សននផងែដរ៖ “កមមករែដលចូលរមួេនកនុងសវនករ និងសមពន័ធ

ភពសហជីព្របជធិបេតយយកមមករេ ងច្រកសេម្ល កបំពកក់មពុជ (CCAWDU) បនទមទរឲយ្រកុមហុ៊ន

ចុះហតថេលខេល កិចចសនយករងរមនថិរេវ កំណតប់នទ បសំ់ បរ់យៈេពលមយួឆន  ំ ពីេ្រពះកិចចសនយ

ករងរមនថិរេវ កំណតប់ចចុបបននមន រយៈេពលែត្របមំយួែខប៉ុេ ្ណ ះ និងមនរយៈេពលខ្លីេពក ែដលេធ្វ
ឲយកមមករមនករពិបកកនុងករេសនសំុករឈបសំ់ ក្របចឆំន  ំ េហយកមមករែដលសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហ

មតុភព មនិទទួល បន្របកសំ់ បក់រឈបសំ់ កេនះេឡយ... បនទ បពី់កិចចសនយករងរមនថិរេវ

កំណតចំ់នួន ្របមំយួែខផុតកំណត ់្រកុមហុ៊នបនបង្់របកប់ញចបកិ់ចចសនយឲយកមមករ និងបនេសនសំុឲយកមមករ

សំ កពីរបីៃថង បនទ បម់កចុះហតថេលខេលកិចចសនយករងរមនថិរេវ កំណត ់ចំនួន្របមំយួែខមយួេទៀត។ 

២០



កមមករទងំអស់ែដលមន កិចចសនយករងរមន ថិរេវ កំណត ់ និងេធ្វករេនកនុង្រកុមហុ៊នេធ្វករមនិបន

រយៈេពលពីរឆន ។ំ េ យ រទម្ល បេ់នះ កមមករទងំអស់េនែតជកមមករថមីដែដល។” កមមករែដលបនបំេពញ

ករងរចប់ ម កិចចសនយករងរមនថិរេវ កំណតចំ់នួនពីរ មបេចចកេទសមនិបនបំេពញករងរេ យ

ឥត កខ់នចំនួនមយួឆន េំពញ និងេ យេហតុេនះមនិមនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនម៍តុភពេឡយ។ 

្របធនសហជីពបននិយយថ េ ងច្រកែតងែតមនិបន្ត FDCs របស់កមមករនីិមនៃផទេពះេទ។

គួរកតស់មគ ល់ថ េនកនុងករណីខងេលទងំពីរ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លមនិជំទស់នឹងករទមទរ

របស់កមមករទកទ់ងនឹងផលបះ៉ពល់របស់ FDCs េទេលអតថ្របេយជនរ៍បស់កមមករេឡយ។ េទះបីជយ៉ង

កេ៏ យ ្រកុម្របឹក បនសំេរចេសចក្តីគ្ំរទេ ងច្រក ពីេ្រពះករេ្រប្របស់ FDCs ច្រតូវបនបញជ ក់

មូលេហតុ និង្រតូវបនែចងេនកនុងចបប។់

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ទម្ល បប់ចចុបបននេនកនុងគំេ ងេ ងច្រកកនែ់ត្របេសរេនកមពុជ គឺ្រតូវ

ចតថ់ន កេ់ ងច្រកថមនិមនអនុេ មភព េនេពលនិេយជកេ្រប្របស់ FDCs ជកិចចសនយរយៈេពលខ្លី
វលិជុំ ពីេ្រពះ FDCs ចជះឥទធិពលជអវជិជមនេទេលអតថ្របេយជនរ៍បស់កមមករ។

មករយល់េឃញរបស់និេយជក FDCs អនុញញ តឲយេ ងច្រកស្រមប មត្រមូវករេកនេឡង

នូវផលិតផលពីអនកទិញ។ សមព ធដខ៏្ល ងំពីអនកទិញឲយផ្តល់ផលិតផលេថកឲយទនេ់ពលេវ  មននយ័ថ 

មនេពលេវ  េនេពលេ ងច្រក្រតូវករកមមករេ្រចននក។់ បនទ បពី់ករមមញឹក្រតូវបនបញចបក់របង់

្របកេ់ទឲយកមមករទងំេនះ និងករបន្តជួលពួកេគ េនេពលពួកេគែលងចបំច ់នឹងក្ល យជបនទុកដធ៏ងន្់រជុល

របស់េ ងច្រក។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ បញ្ហ េនះនឹងេចទេឡង ្របសិនេបនិេយជកេ្រប្របស់ឧបករណ៍

ែដលជមេធយបយផ្តល់ដល់ពួកេគនូវភពបតែ់បនបែង្វរបទបបញញត្តិេផ ងេទៀតេនកនុងចបបេ់នះ។ េទះបីជ

ជករពិតែដលថ ត្រមូវកររបស់អនកទិញមនករេកនេឡងកេ៏ យ ជទូេទ ត្រមូវករមនិធ្ល កចុ់ះេនចុង

បញចបៃ់នកិចចសនយរបស់កមមករ និងចបេ់ផ្តមេឡងវញិទងំ្រសុងកនុងរយៈេពលមយួសប្ត ហ៍េ្រកយេឡយ។ 

មនភពខុសគន រ ងករផ្ល ស់ប្តូរដស៏ម្រសបៃនត្រមូវកររបស់អនកទិញ និងករេ្រប្របស់េលសេនះេដមបី
បដិេសធមនិផ្តល់អតថ្របេយជនដ៍ល់កមមករ។

រ ្ឋ ភបិលគួរពិចរ អំពីដំេ ះ្រ យននេដមបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះ។ ដំេ ះ្រ យផ្លូវ

ក ្ត លមយួនឹង្រតូវទមទរយ៉ងជក់ កថ់ កិចចសនយ FDC ចំនួនពីរ ែដលមនករសំ ករយៈេពលខ្លី
េនចេន្ល ះកិចចសនយ គួរ្រតូវបន បថ់ជរយៈេពលមយួៃនករងរជប់ ប។់ ្របសិនេប្រកុមហុ៊នចងប់ញចប់

កិចចសនយរយៈេពល្របមំយួែខ ្រកុមហុ៊ន ចេធ្វដូេចនះបន។ ប៉ុែន្ត ្របសិនេប្រកុមហុ៊នជួលកមមករេឡងវញិ

បនទ បពី់ករសំ ករយៈេពលខ្លីមក េនះ FDCs ទងំពីរគួរ បប់ញចូ លគន សំ បភ់ពមនសិទធិទទួលបនករ

ឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ ករ្រពមេ្រព ងគន េនះ ចមនភពសម្រសបចំេពះកមមករ និងនិេយជក៖ 

កមមករមនសន្តិសុខករងរ និងអតថ្របេយជនែ៍ដលពួកេគមនសិទធិទទួលបន េ្រកយរយៈេពលមយួឆន  ំកនុង

ខណៈែដលនិេយជកនឹងរក ទុកភពបតែ់បនែដល្រតូវជមយួ FDCs។

ជេ្រមសមយួេទៀតគួរ្រតូវេចញេសចក្តីែណនដំល់និេយជក េ យែណនពួំកេគកំុឲយេ្រប្របស់ 

២១



FDCs វលិជុំ េដមបេីជៀស ងករបងអ់តថ្របេយជនរ៍យៈេពលែវងដល់កមមករ។ មបេចចកេទស FDCs មនិ

កតេ់ចញ មករ្រពមេ្រព ងគន េទវញិេទមកនូវអតថ្របេយជនរ៍យៈេពលែវងសំ បក់មមករេឡយ។ ចបប់

បញជ កអំ់ពីេពលេវ ចបស់ ស់ ែដលកមមករ្រតូវេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកេ យមនិ កខ់ន ប៉ែុន្តមនិបញជ ក់

អំពី្របេភទៃនកិចចសនយែដលកមមករេគរព មេនះេទ។ បញ្ហ ចំេពះកមមករមនិែមនជងទម្ល បៃ់នករជួល

បុគគលិកេ្រកមកិចចសនយរយៈេពល ៦ ែខ និងបន្តកិចចសនយទងំេនះជេ្រចនដង។ បញ្ហ ននេកតេឡងេន

េពលនិេយជកេ្រប្របស់ករបញចបកិ់ចចសនយេដមបបីងខំឲយសំ ករ ងកិចចសនយពីរ និងបដិេសធមនិផ្តល់

អតថ្របេយជនទ៍ងំ យដល់កមមករែដលេធ្វករបនរយៈេពលមយួឆន េំនកនុង្រកុមហុ៊ន។

េសចក្តីែណនរំបស់រ ្ឋ ភបិលគួរមនអតថ្របេយជនក៍នុងករអនុញញ តឲយ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល

ពិនិតយេមលករ្រប្រពឹត្តរបស់េ ងច្រកឲយបនសីុជេ្រម។ ្របសិនេបនិេយជកពិតជត្រមូវករទបែមន ចំណុច

េនះ ច្រតូវបនបង្ហ ញយ៉ងងយ្រសួល េ យ កប់ញជ ីបញជ ទិញដល់អនកទិញជូន្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល។

អ្វែីដលនិេយជកមនិមនលទធភពេធ្វេ្រកមករពិនិតយ្របេភទេនះ គឺករេ្រប្របស់ភពបតែ់បនែដលចបបប់ន

ផ្តល់ឲយខ្លួន េដមបរីតេ់គចពីករប៉ុនប៉ុងរបស់រ ្ឋ ភបិលកនុងករករពរកមមករ។ គួរកតស់មគ ល់ថ បនទុកៃនករ

បង្ហ ញភស័្តុ ងគួរ កេ់ទេលេ ងច្រកមនិែមនេទេលកមមករេដមបបីង្ហ ញថ ករផ្អ ករ ងកិចចសនយពីរ្រតូវ

បនបញជ កមូ់លេហតុេ យត្រមូវករៃនែផនកផលិតកមម និងមនិែមនេដមបេីគចេវសមនិបងអ់តថ្របេយជនេ៍ឡយ។

ករេចញេសចក្តែីណនែំបបេនះ គួរអនុញញ តឲយ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេ្រជសេរ សវធីិ ្រស្តខុសគន

េដមបបីក្រ យម្រ  ៦៧។ បចចុបបននេនះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លមនិជំទស់ថ FDCs ច្រតូវបនេ្រប
្របស់េដមបកីតអ់តថ្របេយជនសំ៍ខនពី់កមមករេទ ប៉ុែន្ត្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លយល់េឃញថ ខ្លួន្រតូវបន

ចងកតព្វកិចចេ យខ្លឹម រៃនចបប ់ ែដលអនុញញ តឲយនិេយជកេ្រប្របស់ FDCs រហូតដល់េទពីរឆន ។ំ 

េសចក្តីែណនំចបស់ ស់មួយពីរ ្ឋ ភិបលគួរផ្តល់ដល់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លនូវសិទធិអំ ចកនុងករ

េ្រជសេរ សវធីិ ្រស្ត មបរបិទ េដមបសិីក អំពីករេ្រប្របស់ FDCs របស់និេយជក។ េសចក្តីែណនេំនះ

កអ៏នុញញ តឲយ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លថ្លឹងែថ្លងផល្របេយជន្៍របកួត្របែជងរបស់កមមករ និងនិេយជកឲយ

កនែ់តមន្របសិទធភពផងែដរ។

អនុសញញ រមួក៏ ចថ្លឹងែថ្លងត្រមូវកររបស់និេយជកនូវភពបតែ់បន ជមយួនឹងករ្រពួយបរមភរបស់

កមមករអំពី្របកកំ់ៃរ និងសិទធិទទួលបនេផ ងៗផងែដរ។ េនកនុងវ ិ ទេនកែន្លងេធ្វករមយួែដល្រតូវបន

ពិភក ខងេល សហជីពបនចរចអនុសញញ រមួជមយួេ ងច្រកែដលបញជ កថ់៖
“ចំេពះកមមករនីិទងំអស់ែដលមនលិខិតបញជ កពី់ករមនៃផទេពះ ្រកុមហុ៊នផ្តល់េពលេវ
ចំនួនពីរេម៉ងកនុងមយួែខេដមបេីធ្វករពិនិតយ (មុនេពលសំ ល) កយសមបទេ យមនិបះ៉ពល់
ដល់្របកឈ់នួល្របចែំខ និង្របករ់ង្វ នេ់លកទឹកចិត្តេឡយ។ េលសពេីនះេទៀត កមមករនីិនឹង
ទទួលបនករឈបសំ់ កលំែហមតុភពចំនួនបីែខ និង្របកេ់បៀវត រ ៍៥០ ភគរយ។ ្រកុមហុ៊ន
នឹងរក ទុកតំែណងសំ បក់មមករនីិ។ កមមករនីិ ចទទួលបន្របកឈ់នួលចំនួនបីែខ មុនេពល
សំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព។” (ែផនក ៨៩D) កិចច្រពមេ្រព ងរ ងេ ងច្រក និង CCAWD
ចុះៃថងទី២៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១)។

២២



េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ គួរកតស់មគ ល់ថ មនិមនេ ងច្រកទងំអស់សុទធែតមនសហជីពែដល

ចចរចយ៉ងអង់ ចេដមបកីរពរកមមករេឡយ។

កមមករែដលបនសុំ ឈប់ពីករងរ

ចបបម់និែចងជក់ កអំ់ពី ថ នភពរបស់កមមករែដលេធ្វករេនកនុងេ ងច្រក បនរយៈេពលមយួ

ឆន យ៉ំងតិច ប៉ុែន្ត កលិ់ខិតេសន ឈបពី់ករងរភ្ល មៗមុនេពល កព់កយសំុឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ 

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនសំេរចេសចក្តីថ អតថ្របេយជនម៍តុភពមនិមន

ចំេពះកមមករែដលបន្របគល់លិខិតសំុ ឈបពី់ករងរេឡយ។

េនកនុងករណី AC ៤២/១០ បញ្ហ កនុងៃដមយួ គឺថេតកមមករបនួនកែ់ដលបន្របគល់លិខិតសំុ

ឈបពី់ករងរ មនសិទធិទទួលបន្របកៃ់នករឈបសំ់ កលំែហមតុភពែដរឬេទ។ កមមករទងំបនួនក់

បនេធ្វករេនេ ងច្រកអស់រយៈេពលជេ្រចនឆន  ំ និង្រតូវបនសហជីពមយួ្របបថ់ េទះបីជពួកេគបន

ឈបពី់ករងរកេ៏ យ ពួកេគគួរមនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនម៍តុភព។ ជលទធផល កមមករបន

កលិ់ខិតសំុ ឈបេ់ទេ ងច្រក ជេ្រចនៃថងមុនេពលពួកេគ កព់កយសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព។

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនផ្តល់េហតុផលថ កតព្វកិចចរ ងនិេយជក និងនិេយជិតេកតេឡងេនកនុង

បរបិទៃនកិចចសនយករងរ។ េនេពលកិចចសនយេនះផុតកំណតេ់ យ រមូលេហតុ មយួ កតព្វកិចច្រតូវ

េធ្វដូេចនះ។ ជលទធផល កមមករមនិមនសិទធទិទួលបន្របកៃ់នករឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ខ្លួនេឡយ។

េទះបីជកមមករែដលបន្របគល់លិខិតសំុ ឈបរ់បស់ខ្លួន មនិមនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជន៍

មតុភពកេ៏ យ េ ងច្រកមយួចំនួនអនុញញ តឲយកមមករែដលសំុ ឈប ់ទមទរអតថ្របេយជនៃ៍នករឈប់

សំ កលំែហមតុភព។ េនកនុងេ ងច្រកមយួ ្របធនសហជីពបននិយយថ មនេគលនេយបយកែន្លង

េធ្វករឥតសរេសរមយួែដល មរយៈេនះ កមមករែដលេធ្វករបនរយៈេពលេ្រចនជងមយួឆន  ំនិងមនៃផទេពះ

្របពីំរែខ ្រតូវបនអនុញញ តឲយសំុ ឈប ់និងទមទរអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ខ្លួន។

េ ងច្រក ចេសនសំុឲយពិចរ េឡងវញិ អំពីេគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករទូទតអ់តថ្របេយជន៍

មតុភពសំ បក់មមករែដលសំុ ឈប ់េ យពចិរ ដល់ត្រមូវករៃនករេរៀបចំែផនករ និងករេ្រជសេរ ស

បុគគលិករបស់ខ្លួនផទ ល់។ េ យ រេ ងច្រកមនិមនវធីិ ងំ ្រស្តីមនិឲយ ឈបេ់នចុងបញចបច់បបឈ់ប់

សំ ករបស់ពួកេគបន ថន ក្់រគប្់រគង ចទញផលចំេណញពីករដឹងជមុនថេត្រស្តីមនគំេ ង ឈប់

ែដរឬេទ។ េ ងច្រកមយួចំនួនជួលកមមករ “ម្តងមក ល” េដមបជំីនួស្រស្តីែដលឈបសំ់ កជបេ ្ត ះ សនន។ 

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ កមមករម្តងមក លមនិសូវមន្របសិទធភព េនកនុងភរកិចចរបស់កមមករែដលខ្លួន

ជំនួសេទ។ ្របសិនេបេ ងច្រកដឹងជមុនថ កមមករនឹងមនិ្រតលបម់កេធ្វករវញិេទ ថន ក្់រគប្់រគង ចជួល

កមមករថមីជបនទ ន ់និងកតប់នថយអ្របសិទធភពៃនករេ្រប្របស់កមមករបេ ្ត ះ សនន។

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ្របសិនេបមនិមនេគលនេយបយជ យលកខណ៍អក រស្តីពីសិទធិ
ទទួលបនរបស់កមមករកនុងករណីសំុ ឈបេ់ទ សហជីព និងកមមករគួរដឹងថ កមមករមនិមនសិទធិទទួលបន

២៣



្របកអ់តថ្របេយជនម៍តុភពេទ ្របសិនេបពួកេគសំុ ឈបមុ់នេពលឈបសំ់ ក។ េ យ រករវនិិចឆយ័

ជញ ក ្ត លេលបញ្ហ េនះ មនត្រមូវករនូវពត័ម៌ន និងករអបរ់បំែនថមេដមបជូីនដំណឹងដល់កមមករអំពីសិទធិ
របស់ពួកេគ។

េសចកីសននិ ន និងអនុ សន៍

ជទូេទ េ ងច្រកែដល្រតូវបនសិក  េគរព មចបបេ់នកនុងករផ្តល់ដល់កមមករមនៃផទេពះនូវ

ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព េ យមនិគិតអំពីរយៈេពលបេ្រមករងររបស់ពួកេគ។ ភគេ្រចន េ ងច្រកក៏

ផ្តល់អតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភពែដល្រតូវបនកំណតេ់ យចបបដ់ល់កមមករែដលបេ្រម
ករងរបនរយៈេពលយ៉ងតិចមយួឆន  ំ (និងេពលខ្លះ ផ្តល់អតថ្របេយជនដ៍ល់កមមករែដលបេ្រមករងរបន

រយៈេពលតិចជងមយួឆន )ំ។

ករ្រពួយបរមភដ៏សំខន់ទក់ទងនឹងភព ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ៃនករឈប់សំ កលំែហ

មតុភព គឺរេបៀបែដលេ ងច្រកគណនរយៈេពលបំេពញករងរ។ ទីមយួ ចបបម់នភពមនិចបស់ ស់

ទកទ់ងនឹងថេតករងរ កលបងគួរគិតបញចូ លេនកនុងេពលេវ បេ្រមករងរែដរឬេទ។ ទីពីរ េ ងច្រក

មនិ្រតូវបនត្រមូវេ យចបបឲ់យផ្តល់អតថ្របេយជន ៍ េនេពលមនករផ្អ ករ ង FDCs េឡយ េទះបីជ

ករផ្អ កេនះមនរយៈេពលខ្លីយ៉ង កេ៏ យ។ ចបបគួ់រ្រតូវបនបំភ្ល ឺ និងព្រងឹងេដមបធីនថ និេយជក

រក ភពបតែ់បនែដលចបំច ់េនេពលកមមករទទួលបនករករពរែដលបនចបបប់នែចង

២៤



ជំពូកទី ៣៖ ពីករមនៃផទេពះរហូតដលក់រឈប់សំ ក
លែំហមតុភព

េសចក្តីសេងខបៃនជំពូក៖

• ករមនៃផទេពះេនេ ងច្រក៖

o េ ងច្រកមនិ្រតូវបនត្រមូវេ យចបបឲ់យអនុញញ តឲយកមមករឈបសំ់ កេដមបែីថទមុំន

េពលសំ លកូនេទ។ េ ងច្រកខ្លះអនុញញ តឲយកមមករឈបសំ់ កជេរៀង ល់ែខេដមបី
ែថទមុំនេពលសំ លកូន។

o េ ងច្រកមនិរក ឲយមនេគលនេយបយ េដមបបំីេពញ មត្រមូវកររបស់កមមករែដល

មន ករៈចញ់កូនេទ។ ករេធ្វដូេចនះគឺ ្រស័យ មឆនទ នុសិទធរិបស់អនក្រគប្់រគងផទ ល់។

o កមមករយល់េឃញថមនករេរ សេអងែផ្អកេលមូល ្ឋ នៃនករមនៃផទេពះ េនកនុងករជួល

 ករបន្តកិចចសនយ និងករបញឈបពី់ករងរ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករេចទ្របកន់

អំពីករេរ សេអងមនិបនទទួលេជគជយ័េឡយ ពីេ្រពះ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបន

កប់នទុកឲយបញជ កភ់ព្រតឹម្រតូវៃនករេរ សេអង េល កមមករជជង កប់នទុកឲយបញជ ក់

ភពមនិ្រតឹម្រតូវៃនករេរ សេអងេលនិេយជក ដូចែដលបទ ្ឋ នអន្តរជតិទមទរ។

• ដំេណ រករេដមបសំុីចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព៖

o ចបបម់និបញជ កអំ់ពីដំេណ រករែដល្រស្តី កព់កយសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពេទ។

o េ ងច្រកមយួចំនួនទមទរឲយកមមករមនលិខិតបញជ កក់រមនៃផទេពះពីគ្លីនិកខងេ្រក

ចំែណកេ ងច្រកេផ ងេទៀតមនិទមទរេទ។

o កមមករ និង្របធនសហជីពបនេរៀប បអំ់ពីដំេណ រករសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព

យ៉ង មញញ  និងេ ម ះ្រតង។់

o បុរស្រតូវបនអនុញញ តឲយឈបសំ់ កពិេសសរហូតដល់្របពីំរៃថង េនេពលភរយិរបស់

ពួកេគសំ លកូន។

កមមករមនៃផទេពះ និងេ ងច ក

កមមករមនៃផទេពះ្របឈមមុខនឹងបញ្ហ ជេ្រចន េនកនុងករថ្លឹងែថ្លងត្រមូវករៃនករមនៃផទេពះ 
របស់ពួកេគ ជមយួលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនករងរ និងលកខខណ្ឌ េធ្វកររបស់ពួកេគ។ ែផនកេនះសិក អំពីបញ្ហ
មយួចំនួនតូចែដលកមមករមនៃផទេពះ ច្របឈមមុខ៖ លទធភពឈបសំ់ កេដមប ី ែថទមុំនេពលសំ ល

២៥



បទពិេ ធនរ៍បស់ពួកេគេនកនុងករេ ះ្រ យករចញ់កូនេនេពល េធ្វករ និងករ្រពួយបរមភរបស់ពួកេគ
ទកទ់ងនឹងសុវតថិភពករងរ េនកនុងេពលមនៃផទេពះ។ បញ្ហ ទងំេនះ្រតូវបនេ្រជសេរ សពីេ្រពះពួក ្រតូវ
បនេលកេឡងជញឹកញបថ់ជករ្រពួយបរមភ។ ជទូេទ ករគពំរមតុភពេនកែន្លងេធ្វករ្រគបដណ្ត ប់
េលវធិនករយ៉ងេ្រចនេដមបកីរពរសុខភព និងសុខុមលភពេសដ្ឋកិចចរបស់ម្ត យ និងកូនរបស់ពួកេគ។៩ 

ករែថទមុំនេពលសំ លករែថទមុំនេពលសំ ល
ចបប់មិនត្រមូវឲយនិេយជកផ្តល់ករឈប់សំ កសំ ប់ករេទពិនិតយសុខភពមុនេពលសំ លេទ 

េហយដូច្រកហ្វកិខងេ្រកមបង្ហ ញ្រ ប ់និេយជកពីរបីនកក់នុងចំេ មនិេយជកែដល្រតូវបនសិក ផ្តល់
ករឈបសំ់ ក។ េយង មម្រន្តីករងរមន ក ់ចំណុចេនះគឺជបញ្ហ ្របឈមដធំ៏បំផុតមយួែដលកមមករមនៃផទ
េពះ្របឈមមខុ។ អនុ សន ៍ILO េលខ ១៩១ ែចងថ ្រស្តីគួរ្រតូវបនអនុញញ តឲយចកេចញពីកែន្លងេធ្វករ
េ យជូនដំណឹងដល់និេយជក េដមបេីទទទួលករករពនិិតយសុខភពពកព់ន័ធនឹងករមនៃផទេពះ (ម្រ  ៦(៦))។

 េគលនេយបយេ ងច្រកស្តីពីករែថទមុំនេពលសំ លេគលនេយបយេ ងច្រកស្តីពីករែថទមុំនេពលសំ ល

េ ងច្រក េគលនេយបយែថទមុំនេពលសំ ល 

១. កមមករ្រតូវបនអនុញញ តឲយឈបសំ់ ករយៈេពលពីរេម៉ងជេរៀង ល់ែខ េដមបេីទពិនិតយៃផទេពះ

េ យមនិកត្់របកឈ់នួល ឬ្របករ់ង្វ ន ់(មនទីរេពទយេនចមង យ ១,៥ គម ពីេ ងច្រក)។

២. មនិមនែចងអំពីករែថទមុំនេពលសំ ល។

៣. មនិមនែចងអំពីករែថទមុំនេពលសំ ល។

៤. កមមករ្រតូវបនអនុញញ តឲយឈបសំ់ កពីរេម៉ងកនុងមយួែខេដមបទីទួលករែថទមុំនេពលសំ ល។

៥. មនិមនែចងអំពីករែថទមុំនេពលសំ ល។

៦. មនិមនែចងអំពីករែថទមុំនេពលសំ ល។

៧. មនិមនែចងអំពីករែថទមុំនេពលសំ ល។

៨. កមមករ្រតូវបនអនុញញ តឲយឈបសំ់ កេពញមយួៃថង ជេរៀង ល់ែខ េដមបេីទពិនិតយៃផទេពះមុន

េពលសំ ល េ យមនិមនករកត្់របកឈ់នួល។

ករចញ់កូនករចញ់កូន
មនិមនេ ងច្រក មយួមនេគលនេយបយទកទ់ងនឹងករបំេពញ មត្រមូវកររបស់កមមករ

ែដលមនអករៈចញ់កូនេឡយ។ កនុងករណីនីមយួៗ អនក្រគប្់រគងផទ ល់នីមយួៗបនសំេរចចិត្តអំពីរេបៀប

េ ះ្រ យជមយួកមមករមនៃផទេពះែដលមន រមមណ៍មនិ្រសួលខ្លួន។ េទះបីជកមមករភគេ្រចនបន យ
ករណ៍ថ ពួកេគ្រតូវបនអនុញញ តឲយសំ ក ឬឈបសំ់ ក េនេពលពួក េគមន ករៈចញ់កូនកេ៏ យ 
េនះ ្រស័យេលអនក្រគប្់រគងមននយ័ថ កមមករខ្លះមនិទទួល បនជំនួយេទ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
បទពិេ ធនែ៍ដលកមមករមយួចំនួនជួប្របទះនឹង ករៈចញ់កូន៖

៩ សូមេមលអនុសញញ អងគករ ILO េលខ ១៨៣ និងអនុ សនេ៍លខ ១៩១។

២៦



១០ ILO: សមភព និងករមនិេរ សេអងេនកែន្លងេធ្វករេន សីុខងេកត និង សីុ េគនយ៖៍ េសៀវេភែណន ំ(បងកក ឆន ២ំ០១១)។

“ ពិបក ស់ អនក្រគប្់រគងរអ៊រូទ ំនិងនិយយថ ខញុេំធ្វករមនិបនល្អេនេពលខញុចំញ់កូន។”
“អនក្រគប្់រគងផទ ល់មនិមនបញ្ហ េទ។ េយង ចេទជួបជមយួ្រគូេពទយេ ងច្រក និងមនិ
     ចបំចសំុ់ចបបឈ់បសំ់ កសំ បប់ញ្ហ េនះេទ។”
“ខញុ ំ ចឈបសំ់ កពីរបីេម៉ងកនុងមយួែខេ យ រករចញ់កូន ប៉ែុន្តមនិ ចឈបេ់្រចនេពកេទ។”
“គម នបញ្ហ េទ ្របសិនេបខញុចំញ់កូន ខញុ ំ ច្របបអ់នក្រគប្់រគងផទ ល់េហយអងគយុចុះ និងសំ ក។”
“្របសិនេបអនកចញ់កូន អនក ចសំុចបបឈ់បសំ់ កពីមយួសប្ត ហ៍េទមយួែខ។ ប៉ុែន្តជទូេទ 
     ្រស្តីេធ្វករេទះបីជពួកេគចញ់កូនកេ៏ យ។”

ករជួល និងរក ទុកកមមករេនកនុងេពលមនៃផទេពះករជួល និងរក ទុកកមមករេនកនុងេពលមនៃផទេពះ

ចបបស់្តីពីករងរ មឃតម់និឲយបេណ្ត ញ ឬផ្តល់ករជូនដំណឹងដល់្រស្តីែដលកំពុងឈបសំ់ ក

លំែហមតុភព (ម្រ  ១៨២)។ រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ មឃតយ៉់ងចបស់ ស់មនិឲយនិេយជកបេណ្ត ញ

កមមករ េ យ រករមនៃផទេពះ (ម្រ  ៤៦) ប៉ុែន្ត រដ្ឋធមមនុញញមនិេ ះ្រ យ ករេរ សេអងែដលែផ្អកេល
ករមនៃផទេពះេនកនុងករជួល ឬមនិបន្តកិចចសនយរបស់កមមករមនៃផទេពះេឡយ។

ចបបស់្តីពីករងរ មឃតក់រេរ សេអងចំេពះេភទ ប៉ែុន្តមនិបញជ កឲ់យបនចបស់ ស់អំពីករមន

ៃផទេពះេឡយ (ម្រ  ១២)។ អនុសញញ េលខ ១១១ កម៏និបញជ កឲ់យបនចបស់ ស់អំពីករមនៃផទេពះថជ

មូល ្ឋ នែដល្រតូវបន មឃតផ់ងែដរ។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េ យពចិរ ថ មនែត្រស្តីប៉េុ ្ណ ះ

ចមនៃផទេពះ ករេរ សេអងេ យែផ្អកេលករមនៃផទេពះគឺជទ្រមងម់យួៃនករេរ សេអង្របឆងំនឹង្រស្តី។១០

េ យទទួល គ ល់ចំណុចេនះ អនុសញញ េលខ ១៨៣ កំណតប់ទ ្ឋ នខពស់ជង ែដល មឃតក់របញឈប់

ករងររបស់្រស្តី កនុងេពលនងមនៃផទេពះ ឬឈបសំ់ ក ឬេនកនុងរយៈេពលេ្រកយេពល្រតលបេ់ទេធ្វករ

វញិ េលកែលងែតករបញឈបម់និមនករពកព់ន័ធនឹងករមនៃផទេពះ (ែដល ្រស័យេលនិេយជកែដល្រតូវ

បង្ហ ញ (ម្រ  ៨))។ អនុសញញ េលខ ១៨៣ កកំ៏ណតផ់ងែដរនូវករ មឃតក់រេរ សេអងេនកនុងករេ្រជស

េរ ស និងជួលបុគគលិក ឧទហរណ៍ ករ មឃតក់រេ្រប្របស់ករេធ្វេតស្តៃផទេពះ (ម្រ  ៩)។ ្របេទស

កមពុជមនិទនប់នផ្តល់សចច បន័េលអនុសញញ េលខ ១៨៣ េទ កប៏៉ែុន្ត បទបបញញត្តទិងំេនះគឺជករែណនេំន

កនុងករពិចរ អំពីរេបៀបែដលចបប់ ច្រតូវបនែកលម្អេដមបកីរពរករងររបស់្រស្តីកនុងេពលមនៃផទេពះ។

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនេធ្វករងរតិចតួចេដមបកីរពរកមមករមនៃផទេពះពីករបេណ្ត ញ ឬករ

មនិបន្តកិចចសនយ េហយ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបន កប់នទុកៃនករបញជ កថ់្រតឹម្រតូវេទេលកមមករែដល

អះ ងអំពីករេរ សេអង ជជងេទេលនិេយជក ដូចែដលអនុសញញ េលខ ១៨៣ ទមទរ។ េនកនុងករណី 

១១៥/០៨ ្រកុម្របឹក បនពិចរ អំពីបញ្ហ ៃនករបញឈបេ់នកនុងេពលមនៃផទេពះ។ ជដំបូង ្រកុម្របឹក

បនពិចរ អំពីម្រ  ១៨២ ៃនចបបស់្តីពីករងរ ប៉ុែន្ត បនកតស់មគ ល់ថ៖ “ មននយ័ថ ចបប់ ម

ឃតនិ់េយជកមនិឲយបញឈបក់មមករនីិេនកនុងេពលពួកេគឈបសំ់ កលំែហមតុភព ឬេនេពលពួកេគឈប់

សំ កេដមបសំី លកូនរបស់ពួកេគ ប៉ុែន្ត ចបបម់និ ងំ ឬ មឃតនិ់េយជកមនិឲយេ្រប្របស់ចំណុចេនះ

២៧



ជេលសេដមបមីនិជួល ឬេដមបបីញចបកិ់ចចសនយករងរេនកនុងេពលមនៃផទេពះេឡយ។” ្រកុម្របឹក បនរក

េឃញថ ចបបម់និែចងឲយបនចបស់ ស់អំពីករេរ សេអង្របឆងំនឹងកមមករមនៃផទេពះ និងមនិ មឃត់

និេយជកមនិឲយផ្ត ច ់ឬមនិបន្តករងររបស់្រស្តីែដលមនៃផទេពះ េ្រកយេពលកិចចសនយករងរមនថិរេវ

កំណតផុ់តកំណតេ់ឡយ។

បនទ បម់ក ្រកុម្របឹក បន្រតលបេ់ទពិចរ អំពីម្រ  ១១(២) ៃន CEDAW ែដល មឃត់

ករបេណ្ត ញ្រស្តីេ យ រករេរ សេអងែផ្អកេលករមនៃផទេពះ។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ្រកុម្របឹក

បនគូសបញជ កថ់ “ជទូេទ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនកំណតថ់ ភគីកមមករមនបនទុក្រតូវបង្ហ ញ

ភស័្តុ ងេដមបអីះ ងថ និេយជកបនេរ សេអស្របឆងំនឹងកមមករមនៃផទេពះ ដល់្រកុម្របឹក ជញ

ក ្ត ល េដមបគី្ំរទដល់ករេចទ្របកន។់” ដូេចនះ ្រកុម្របឹក បនសននិ ្ឋ នថ សហជីពខ្វះភស័្តុ ង

ចបស់ ស់ែដលថនិេយជកបនេរ សេអង េនកនុងេសចក្តីសំេរច ១១៥/០៨។

េនកនុងេសចក្តសំីេរចរបស់ AC ៩២/០៧ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លកប៏នរកេឃញផងែដរថ កមមករ

មនិ ចផ្តល់ភស័្តុ ង្រគប្់រគនេ់ដមបគី្ំរទដល់ករទមទរថមនករេរ សេអងបនេឡយ។ ្រកុម្របឹក ជញ

ក ្ត លបនសននិ ្ឋ នថ េទះបីជកមមករបននិយយថ និេយជកបនបញចបកិ់ចចសនយករងររបស់កមមករ

មនៃផទេពះជេ្រចននកេ់ យមនិផ្តល់ចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពដល់ពួកេគ និងេ យមនិទូទតក់រ

ឈបសំ់ កេ យមន្របកឈ់នលួកេ៏ យ ចំណុចេនះមនិផ្តល់ភស័្តុ ងេដមបគី្ំរទដល់ករទមទរេនះេឡយ។”

េទះបីជចបប ់និងេសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លមនិផ្តល់មូល ្ឋ នរងឹមេំដមបកីរពរ

្របឆងំនឹងទម្ល បេ់រ សេអងេនកនុងករជួល និងរក ទុកកមមករមនៃផទេពះកេ៏ យ កមមករដឹងថមនករ

េរ សេអងែផ្អកេលករមនៃផទេពះ។ េនកនុង្រកុមេគលេ មយួ េនកនុងករ្រ វ្រជវ មវស័ិយ កមមករបន

យករណ៍ថ េ ងច្រករបស់ពួកេគមនិជួលកមមករេឡយ ្របសិនេបពួកេគេមលេឃញថមនៃផទេពះ៖
“្របសិនេបពួកេគជូនដំណឹងថពួកេគមនិជួលកមមករេទ។“

កមមករមយួចំនួនក្៏រពួយបរមភថ និេយជកនឹងេរ សេអង្របឆងំនឹងពួកេគផងែដរ ្របសិនេបពួកេគ

េរៀបកររចួ និង ចមនៃផទេពះ។ កមមករមន កប់នពនយល់ថ៖
“្រកុមហុ៊នបន្របបេ់យងេនេពល្រកុមហុ៊នជួលេយងថ ្របសិនេបេយងកុហកថេយងេនលីវ 
្រកុមហុ៊ននឹងមនិេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពរបស់េយងេឡយ។ ប៉ុែន្តខញុ ំមនភយ័ខ្ល ច
ថ្រកុមហុ៊ននឹងមនិជួលខញុ ំេឡយ ្របសិនេប្រកុមហុ៊នដឹងថខញុ ំមនប្តរីចួ និង្របែហលជមនកូន
េនេពលេ្រកយេនះ ដូេចនះ ខញុ ំបនកុហក និងនិយយថខញុ ំេនលីវ។ េពលេនះ ខញុ ំមនិដឹងថេត
ខញុ ំ ចទទួលបនចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពែដរឬេទ។”

កមមករកយ៏ល់េឃញផងែដរថករមនៃផទេពះគឺជករទទួលខុស្រតូវមយួ េនេពល ឈនដល់ករ

បន្តកិចចសនយ។ កមមករសហជីពមន កប់នេរៀប បអំ់ពីករ្រប្រពឹត្តែដលកមមករមនៃផទេពះទទួលបនពីអនក

្រគប្់រគងផទ ល់របស់ពួកេគ៖

២៨



“្របសិនេប្រស្តីមន កេ់សនសំុចបបឈ់បសំ់ កពីអនក្រគប្់រគងផទ ល់របស់នង េ យ រនងចញ់
កូន អនក្រគប្់រគងរអ៊ូរទថំ ពួកេគមនិ ចេធ្វករបនល្អ និងមនបញ្ហ ។ ពួកេគមនិបេណ្ត ញ
កមមករេទ ប៉ែុន្តពួកេគ កស់មព ធឲយពួកេគសំុឈប។់ ពួកេគនិយយ ‘អនក្រតូវឈបេ់ធ្វករ។
្របសិនេបអនកមនិ ចេធ្វករបន អនកគួរឈប។់’ ដូេចនះ កមមករសំេរចចិត្តឈប។់”

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េនកនុងេ ងច្រកដែដលេនះ ្របធនសហជីពបននិយយថ៖
“េ ងច្រកេគរព មចបបស់្តីពីករឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ េនកនុង្រកុមរបស់ខញុ ំ ្រស្តីមន ក់
េនេពលកិចចសនយរបស់នងបញចបេ់នែខធនូ នងមនៃផទេពះ្របពីំរែខ ប៉ុែន្តេ ងច្រកបនបន្ត
កិចចសនយរបស់នង និងបនេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពរបស់នង។”

េទះបីជកមមករយល់េឃញថ ពួកេគទំនងជ្រតូវបនបេ ្ត យឲយេទេនេពលពួកេគមនៃផទេពះ 

ពិបក ស់កនុងករបង្ហ ញថ ករមនៃផទេពះគឺជមូលេហតុ។ ដូច្របធនសហជីពមន កប់នពនយល់េន

កនុងករ្រ វ្រជវ មមូល ្ឋ នថ៖
“្រកុមហុ៊នគួរបន្តកិចចសនយឲយកមមករមនៃផទេពះ។ េពលខ្លះ កិចចសនយបន្ត េពលខ្លះកិចចសនយ
មនិបន្ត។ េនេពលកិចចសនយ្រតូវបនបញចប ់ េយងមនិដឹងថេត ្រតូវបនបញចបេ់ យ រ
ពួកេគេធ្វករមនិបនល្អ ឬេ យ រពួកេគមនៃផទេពះេទ។”

េនកនុងករណី ១១៥/០៨ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនផ្តល់េយបល់ថ៖ “សហជីពមនិផ្តល់

ភស័្តុ ងចបស់ ស់ មយួេដមបគី្ំរទដល់ករទមទររបស់ខ្លួនេដមបបីង្ហ ញថ និេយជកបនេរ សេអង

្របឆងំនឹង្រស្តីមនៃផទេពះ មរយៈករមនិបន្តកិចចសនយករងរមនថិរេវ កំណត ់ េនេពលកិចចសនយ

ទងំេនះផុតកំណត ់ ឬ ថេតកមមករថមីប៉ុនម ននក្់រតូវបនេ្រជសេរ សេ យនិេយជកេដមបជំីនួសពួកេគេន

េពល្រកុមហុ៊ននឹងេនែតមនករងរសំ បក់មមករមនៃផទេពះទងំេនះេធ្វ។” េ យ រែតមនបុគគលិក

ឈបពី់ករងរេ្រចន កមមករ ឬ សហជីពមយួ េសទរែតមនិ ចេធ្វករភជ បទំ់នកទំ់នងេ យផទ ល់ រ ង

មូលេហតុៃនករជួលកមមករមន កេ់ទនឹងករបញឈប ់ កមមករមន កេ់ទៀតពីករងរផង េហយមនិចបំចនិ់យយ

ដល់ករភជ បទំ់នកទំ់នងរ ងករបញឈប ់កមមករេទនឹងករមនៃផទេពះេនះេទ។

ដំេណ រករសុចំបប់ឈប់សំ កលែំហមតុភព

ចបបម់និែចងអំពីដំេណ រករសំ បឲ់យកមមករ កព់កយសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព ឬថេត
មនករវនិិចឆយ័ មយួេនជុំវញិបញ្ហ េនះែដរឬេទេឡយ។ ដូច ចេមលេឃញេនខងេ្រកម្រ បទ់ម្ល ប់

របស់េ ងច្រកខុសគន កនុងកំរតិមយួចំនួន។

២៩



េគលនេយបយេ ងច្រកស្តីពីករសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព

េ ងច្រក ករពិនិតយ
សុខភព

ចំណុចលម្អតិៃនដំេណ រករ

១. ចស កមមករទទួលបនលិខិតបញជ កពី់ករមនៃផទេពះពីគ្លីនិកខងេ្រកជមយួនឹងកល

បរេិចឆទឈបសំ់ កលំែហមតុភពែដលបនែណន។ំ ្រគូេពទយេ ងច្រកឯកភព

េលលិខិតបញជ ក។់ កមមករបំេពញពកយសំុ និង្របគល់ពកយសំុ និងលិខិតបញជ ក់

ដល់អនក្រគប្់រគងផទ ល់ែដល្របគល់ឯក រទងំេនះដល់អនក្រគប្់រគងេដមបចុីះ

ហតថេលខ េហយបនទ បម់ក្របគល់េទឲយម្រន្តីអនុេ មភពេដមបពិីនិតយេមល

េឡងវញិ។ ជចុងេ្រកយឯក រ្រតូវបន កជូ់នែផនកគណេនយយែដលចតែ់ចង

ចបបឈ់បសំ់ ករបស់កមមករ។

២. េទ កមមករ្រតូវបំេពញពកយសំុ េហយយកេទឲយអនក្រគប្់រគងផទ ល់ចុះហតថេលខ 

បនទ បម់ក ក់ ជូនេទែផនករដ្ឋបល។

៣. េទ កមមករេទែផនករដ្ឋបលេដមបបំីេពញទ្រមងលិ់ខិតសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព

បនទ បម់ក ក់ ជូនអនក្រគប្់រគងផទ ល់។ ជទូេទ កមមករឈបសំ់ កមយួ ឬពីរ

សប្ត ហ៍មុនេពលសំ លកូន។

៤. ចស កមមករនមំកនូវលិខិតបញជ ករ់បស់្រគូេពទយខងេ្រក។ បំេពញទ្រមងព់កយសំុចបប ់

េហយ កទ់្រមងព់កយសំុចបប ់និងលិខិតបញជ កជូ់នអនក្រគប្់រគងផទ ល់ េដមបសំុី

ករឯកភព។ អនក្រគប្់រគងផទ ល់ កទ់្រមងព់កយសំុចបបជូ់ន្របធនែផនក

ផលិតកមម េដមបេីសនសំុករឯកភព បនទ បម់ក កទ់្រមងព់កយសំុចបបែ់ដល្រតូវ

បនឯកភពជូនែផនករដ្ឋបល។

៥. ចស កមមករនមំកនូវលិខិតបញជ កក់រមនៃផទេពះពីខងេ្រក។ បំេពញទ្រមងព់កយ

សំុចបប។់ បនទ បម់ក កមមករទទួលបនហតថេលខពីអនក្រគប្់រគងផទ ល់ ែដលេផញ

ពកយសំុេទែផនកធនធនមនុស ។ បនទ បម់ក ែផនកធនធនមនុស បញជូ នទ្រមង់

ពកយសំុចបបេ់ទែផនកគណេនយយែដលចតែ់ចងពកយសំុ។

៦. ចស កមមករ្រតូវែតជូនដំណឹងដល់េ ងច្រកយ៉ងតិចមយួសប្ត ហ៍ជមុន។ កមមករទទួល

បនលិខិតបញជ កក់រមនៃផទេពះពីគ្លីនិកខងេ្រក េហយ្របគល់ ដល់

គិ នុប ្ឋ ក/យិករបស់េ ងច្រកេដមបេីធ្វករបញជ ក។់ បនទ បម់ក កមមករ្របគល់

លិខិតបញជ ក ់និងទ្រមងព់កយសំុែដលបំេពញរចួេទែផនករដ្ឋបល។ បនទ បម់ក

កមមករទទួលបនករឯកភពពីអនក្រគប្់រគងចិន និងែខមរ។ ជចុងេ្រកយ កមមករ

្របគល់ឯក រ្រតលបេ់ទែផនករដ្ឋបលវញិេដមបចីតែ់ចង។

៣០



៧. េទ កមមករបំេពញទ្រមងព់កយសំុចបបែ់ដលនង្របគល់ដល់អនក្រគប្់រគងផទ ល់េដមបសំុី
ករឯកភព។ អនក្រគប្់រគងផទ ល់បញជូ នទ្រមងព់កយសំុេទ្របធនែផនកធនធន
មនុស ។ ពំុមនេពលេវ កំណតសំ់ បក់រឈបសំ់ កេទ។ កមមករ ចឈប់
សំ កេនេពល ែដលនងចង។់

៨. េទ សំ ប្់រកុម្របមូលផ្តុ ំពីរ ្រតូវមនេលខធិករមន កទ់ទួលខុស ្រតូវចំេពះកមមករេន
កនុង្រកុមទងំេនះ។ កមមករ្រតូវជូនដំណឹង ដល់េលខធិករអំពីករមនៃផទេពះ
របស់ខ្លួន។ េលខធិករជួយកមមករបំេពញទ្រមងព់កយសំុចបប។់ បនទ បម់កកមមករ 
្របគល់ទ្រមងព់កយសំុចបបជូ់នអនក្រគប្់រគងផទ ល់ែខមរ និង អនក្រគប្់រគងផទ ល់ចិន
េដមបេីសនសំុករឯកភព។ បនទ បម់ក កមមករ្របគល់ទ្រមងព់កយសំុចបបេ់ទអនក
្រគប្់រគងេ ងច្រកេដមបេីសនសំុករឯកភព។ ជចុងេ្រកយ កមមករ កទ់្រមងព់កយ
សំុចបបែ់ដល្រតូវបនឯកភពេទែផនកធនធនមនុស ។

បទពិេ ធនរ៍បស់កមមករបទពិេ ធនរ៍បស់កមមករ

េនកនុងេពល្រ វ្រជវដល់មូល ្ឋ ន ម្រន្តីករងរមន កប់នសែម្តងនូវករ្រពួយបរមភថ កមមករមយួ

ចំនួនមនិ កសំ់េ សំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព ប៉ែុន្ត្រគនែ់តឈបសំ់ កេដមបសំី លកូនប៉េុ ្ណ ះ៖ 
“្របសិនេបពួកេគអវត្តមនេ យគម នមូលេហតុ គឺេ្រប បដូចជពួកេគឈបេ់ធ្វករ - េ្រកយេពល
សំ លកូនរចួ ពួកេគមនិ ចទំនកទំ់នងបនេទ ដូេចនះ កដូ់ចជពួកេគឈបេ់ធ្វករ - េនេពល
ពួកេគមនិទូរស័ពទមក េ្រកយរយៈេពល្របមំយួៃថងែដលពួកេគបនឆូតេចលពីបញជ ីេឈម ះ ដូេចនះ
េនេពលពួកេគចងប់ន្តករងរ ពួកេគបតប់ង្់របករ់ង្វ នអ់តីតភពរបស់ពួកេគ។”

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េនកនុងេ ងច្រកែដល្រតូវបនចុះេទសិក  សហជីព និងករយិល័យ

រដ្ឋបលមននីតិវធីិរចួជេ្រសចេដមបេី ះ្រ យ ថ នភពេនះ។ ្របសិនេបកមមករមន កឈ់េឺពះសំ លកូន

េនេ ងច្រក មុនេពលនងបំេពញឯក ររដ្ឋបលរបស់នង េ ងច្រកភគេ្រចនបនអនុញញ តឲយនងបំេពញ

ឯក ររដ្ឋបលរបស់នងេ្រកយេពលសំ លកូនរចួ។ េនេ ងច្រកមយួចំនួន កមមករសហជីបជួយេរៀបចំ

រថយន្តេដមបជូីននងេទមនទរីេពទយ និងជូនដំណឹងេទថន ក្់រគប្់រគងអំពីករឈបសំ់ ករបស់នង។ េនកនុងកិចច

សមភ សន ៍កមមករជេ្រចនបននិយយថ ពួកេគឈេឺពះសំ លកូនមុនេពលបំេពញពកយសំុចបបឈ់បសំ់ ក

លំែហមតុភពរបស់ពួកេគ និងថ្របករេនះមនិបនបេងកតឲយមនបញ្ហ ធងនធ់ងរ មយួចេំពះពួកេគេឡយ។

េនកនុងេ ងច្រកទងំអស់ កមមករ និង្របធនសហជីព្រតូវបនសួរថេតកមមករបនជួប្របទះនឹងករ

លំបកអ្វីខ្លះ េនកនុងដំេណ រករសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព។ មវធិន កមមករ និង្របធនសហជីព

យល់េឃញថ ដំេណ រករសំុចបបច់បបម់នលកខណៈរលូន។ េនេពលកមមករមនិ ចបំេពញទ្រមងព់កយ

សំុចបបេ់ យខ្លួនឯងបន បុគគលិករដ្ឋបល ឬអនក្រគប្់រគងផទ ល់បនជួយពួកេគបំេពញ ។ េនកនុងេ ងច្រក

ទងំ យែដលកមមករ្រតូវមនលិខិតបញជ កក់រមនៃផទេពះពីខងេ្រក កមមករបនបញជ កថ់ គ្លីនិកខងេ្រក

េនជិតេ ងច្រក និងថដំេណ រករមនិមនតៃម្លៃថ្លេទ។

៣១



កមមករមន កប់នកតស់មគ ល់ថ េ ងច្រករបស់នងបនែកលម្អដំេណ រករសំុចបបជ់យូរមកេហយ។ 

េនេពលនងសំុចបបឈ់បសំ់ កសំ លកូនទីមយួរបស់នង នង្រតូវបញជ កអំ់ពីកលបរេិចឆទពិត្របកដៃន

ករឈបសំ់ ករបស់នង (ជដំេណ រករែដលមនករពិបកចំេពះនង ពីេ្រពះនងមនិ ចទស ទយថ

េតនងមន រមមណ៍ដូចេម្តចេនកនុងែខចុងេ្រកយៃនៃផទេពះរបស់នងេឡយ)។ ចំេពះករឈបសំ់ កលំែហ

មតុភពបចចុបបននរបស់នង នង្រគនែ់តបញជ កអំ់ពីចំនួនែខែដលនងចងឈ់បសំ់ កប៉ុេ ្ណ ះ។

ចបប់ឈប់សំ កសំ ប់បុរស

ជទូេទ េ ងច្រកអនុញញ តឲយបុរសឈបសំ់ កពិេសសចំនួនពីបីេទ្របពីំរៃថង េដមបេីមលែថទំ

ភរយិរបស់ពួកេគ េនេពលសំ លកូន។ រយៈេពលេនះ្រតូវបនកតពី់ចបបឈ់បសំ់ ក្របចឆំន រំបស់ពួកេគ។

មផ្លូវចបប ់េ ងច្រកមនិ្រតូវបនត្រមូវឲយផ្តល់ចបបឈ់បសំ់ កពិេសសេ យមន្របកឈ់នួលដល់បុរសេទ។

ចបបក់រងរែចងថ៖
“...កមមករនិេយជិត ចសំុចបបឈ់បសំ់ កពិេសសរហូតដល់្របពីំរៃថង េ យ រមលូេហតុ
ផទ ល់ខ្លួនែដលបះ៉ពល់ដល់្រគួ រផទ ល់របស់កមមករនិេយជិត។ កនុងករណីែដលកមមករនិេយជិត
មនិទនអ់នុវត្តករឈបសំ់ ក្របចឆំន ទំងំអស់របស់ខ្លួនេទ និេយជក ចេធ្វករកតក់ងករ
ឈបសំ់ កពិេសសខងេលពីករឈបសំ់ ក្របចឆំន រំបស់កមមករនិេយជិតបន។ កនុងករណី
ែដលកមមករនិេយជិតបនអនុវត្តករឈបសំ់ ក្របចឆំន រំបស់ខ្លួនរចួអស់េហយ និេយជកមនិ
ចេធ្វករកតក់ងករឈបសំ់ កពិេសសខងេល ពីករឈបសំ់ ក្របចឆំន សំំ បឆ់ន ខំងមុខ

របស់កមមករនិេយជិតបនេទ។ 

េនកនុងេ ងច្រកមយួ បុរស ចេសនសំុចបបឈ់បសំ់ កពិេសសរហូតដល់្របពីំរៃថង េ យមនិមន

ករកត្់របកឈ់នួល ឬករឈបសំ់ ក្របចឆំន េំទ េនះេបេយង ម្របធនសហជីព និងកមមករ។ េទះបីជ

យ៉ង កេ៏ យ កមមករេនេ ងច្រកដែដលេនះ បនរអ៊ូរទថំ មនករពិបកកនុងករឈបសំ់ កចំនួន

្របពីំរៃថងេពញ។ ជទូេទ អនក្រគប្់រគងផទ ល់អនុញញ តករឈបសំ់ កពិេសសឲយែតបីៃថងប៉ុេ ្ណ ះ។ េនកនុង

េ ងច្រកមយួេទៀត បុរស ចឈបសំ់ ករយៈេពលមយួសប្ត ហ៍េដមបេីមលែថទភំរយិរបស់ពួកេគ។ ្របក់

ឈនួលរបស់ពួកេគ្រតូវបនកត ់ប៉ុែន្ត្របករ់ង្វ នេ់ទៀងទតរ់បស់ពួកេគ និងចបបឈ់បសំ់ ក្របចឆំន រំបស់ពួក

េគមនិ្រតូវបនកតេ់ឡយ។ េនកនុងេ ងច្រកេនះ ្របធនសហជីពបនេសនេឡងថ កនែ់ត្របេសរ ្របសិន

េបបុរស ចអនុវត្តករឈបសំ់ ក្របចឆំន រំបស់ពួកេគេដមបេីមលែថទភំរយិរបស់ពួកេគេ យមនិបតប់ង់

្របកឈ់នួលរបស់ខ្លួនេនះ។

មបេចចកេទស េទះបីជបុរសមនសិទធិអនុវត្តករឈបសំ់ កពិេសសរបស់ខ្លួនេដមបេីមលែថទំ

ភរយិរបស់ពួកេគកេ៏ យ េពលខ្លះពួកេគជួប្របទះនឹងករពិបក។ ្វ មរីបស់កមមករមន កែ់ដល្រតូវបន

សមភ សេនផទះរបស់នង កនុងអំឡុងេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព បនពនយល់ថ គតប់នឈបពី់ករងរ

របស់គតេ់នេ ងច្រក្រក សែកបរេនះ ពីេ្រពះេទះបីជ មបេចចកេទសគត្់រតូវបនអនុញញ តឲយឈបសំ់ ក

៣២



កេ៏ យ កអ៏នក្រគប្់រគងផទ ល់របស់គតម់និឯកភពេលពកយសំុរបស់គតែ់ដរ។ េដមបជួីយែថទភំរយិរបស់គត់

គតប់នេបះបងក់រងររបស់គតេ់ហយ្រតលបេ់ទវញិ ឬែស្វងរកករងរថមេីនេពលភរយិរបស់គតរ់ងឹម។ំ

ទម្ល បវ់បបធម៌ ចជរនងំមយួចំេពះបុរសកនុងករអនុវត្តករឈបសំ់ ករបស់ខ្លួន េដមបេីមលែថទំ

ភរយិ និងទរករបស់ពួកេគ។ េនកនុងេ ងច្រកជេ្រចន េនេពលអនក្រគប្់រគង្រតូវបនសួរថេតបុរសមន

សិទធិសំុចបបឈ់បសំ់ ក មយួ ឬទទួលអតថ្របេយជន ៍ េនេពលភរយិរបស់ពួកេគសំ លកូនែដរឬេទ 

អនក្រគប្់រគងបនេឆ្លយតបថ េនះគឺជគំនិតរបស់េ កខងលិច និងថេគមនិរពឹំងថបុរសកមពុជែថទទំរក

របស់ពួកេគេឡយ។

េយង មម្រ  ១៦៧ ៃនចបបស់្តីពីករងរ និងដូច្រតូវបនបញជ កេ់នកនុងេសចក្តីសំេរចរបស់

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល ២៧/០៤១១  និេយជក្រតូវែតអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតឈបសំ់ ក្របចឆំន រំបស់

ខ្លួន េនេពល្រតូវបនេសនសំុ បនទ បពី់បេ្រមករងរបនរយៈេពលមយួឆន  ំ េលកែលងែតមនមូលេហតុបនទ ន ់

ែដលកមមករនិេយជិតមនិ ចឈបសំ់ កបន េនេពលេនះ។ ដូេចនះ េនេពលអនក្រគប្់រគងផទ ល់បដិេសធ

មនិអនុញញ តឲយបុរសឈបសំ់ ក េដមបេីមលែថទភំរយិរបស់ពួកេគ េ យមនិមនមូលេហតុៃនករបដិេសធ 

ពួកេគេបកសិទធិឲយទមទរេធ្វករវនិិចឆយ័េលេ ងច្រករបស់ពួកេគ។

េសចកីសននិ ន និងអនុ សន៍

កិចចសមភ សនេ៍សនេឡងថ ដំេណ រករសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពមនភពរលូន ប៉ុែន្តករ

មនៃផទេពះ រមួទងំករែថទមុំនេពលសំ ល និងករចញ់កូន ចបងកករលំបកដល់កមមករ។ ្រស្តីក៏ ច

ជួប្របទះនឹងបញ្ហ ទកទ់ងនឹងករជួល និងកររក ទុកពួកេគែដរ។ បុរសមនសិទធិឈបសំ់ កពីរបីៃថង េដមបី
ជួយេមលែថទភំរយិ និងទរករបស់ពួកេគ ប៉ុែន្តមនិែមនករឈបសំ់ កេ យមន្របកឈ់នួលេទ។

ករសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព និងបញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងករេធ្វករេនេពលមនៃផទេពះ 

មនិ្រតូវបនេធ្វនិយត័កមមយ៉ងេសម្រតងេ់ យចបបេ់ទ។ េទះបីជករសំុចបបឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព

កដូ់ចជមនិែមនជបញ្ហ កេ៏ យ គួរមនករ្របុង្របយត័នកនុងករេផ្ត តេទេលករែកលម្អ ថ នភពរបស់

កមមករមនៃផទេពះ។

្រតូវមនភពចបស់ ស់បែនថមេទៀតទកទ់ងនឹងសិទធិរបស់កមមករកនុងករទទួលបនករឈបសំ់ ក

េ យមន្របកឈ់នួល េដមបពិីនិតយសុខភពមុនេពលសំ ល។ ករពិនិតយៃផទេពះ ចកតប់នថយផលវបិក

ែដលទកទ់ងនឹងគភ ៌ និងម ។ សិទធិទទួលបនករពិនិតយសុខភពមុនេពលសំ ល នឹងែកលម្អសុខភព

របស់ម  និងទរករបស់គត ់េហយផ្តល់្របេយជនដ៍ល់េ ងច្រក មរយៈករបេងកនេលប នៃនករ្រតលប់

េទេធ្វករវញិរបស់ម្ត យែដលមនសុខភពល្អេ្រកយេពលសំ លកូនរចួ។ រ ្ឋ ភបិលគរួេចញេសចក្តែីណនំ

មយួែដលទមទរឲយ្រកុមហុ៊នផ្តល់ដល់កមមករ នូវករឈបសំ់ កចំនួនពីរេម៉ងេ យមន្របកឈ់នួលជេរៀង

ល់ែខេដមប ីករពិនិតយៃផទេពះ។

១១ គំេ ងេ ងច្រកកនែ់ត្របេសរេនកមពុជ៖ េសៀវេភែណនអំំពីចបបស់្តីពីករងរៃន្របេទសកមពុជសំ បវ់ស័ិយកតេ់ដរ (ភនេំពញ 
ឆន ២ំ០០៥) ទំពរ័ ២០។ ៣៣



ករ មឃតច់បស់ ស់នូវករេរ សេអងករមនៃផទេពះ និងករផ្ល ស់ប្តូរបនទុកៃនករបង្ហ ញ

ភស័្តុ ងដល់និេយជក េ យអនុេ ម មអនុសញញ  ILO េលខ ១៨៣ នឹងករពរកមមករបនយ៉ងល្អ។ 

និេយជកែដលបញឈបក់មមករមនៃផទេពះ ្រតូវបង្ហ ញថ ករមនៃផទេពះរបស់កមមករមនិែមនជក ្ត េនកនុង

ករសំេរចចិត្តេទ មរយៈករចង្រកងឯក រពកយបណ្តឹ ងជក់ ក ់ ្របឆងំនឹងកមមករ និងករបង្ហ ញថ 

កមមករ្រតូវបន្របបថ់ នង្រតូវែតេ ះ្រ យបណ្តឹ ងទងំេនះ។ ឯក រេនះ ចគ្ំរទដល់ករទមទរ

របស់េ ងច្រកែដលថ េសចក្តីសំេរចមនិមនលកខណៈេរ សេអងេទ។

៣៤



ជំពូកទី ៤៖ រយៈេពលៃនករឈប់សំ កលែំហមតុភព

េសចក្តីសេងខបៃនជំពូក៖

• ករឈបសំ់ កលំែហមតុភពរយៈេពល ៩០ ៃថង ជរយៈេពល ៩០ ៃថង្របតិទិន មនិែមន 

៩០ ៃថងៃនៃថងេធ្វករេឡយ។

• េ ងច្រកភគេ្រចនអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតបន្តឈបសំ់ កលំែហមតុភពរយៈេពល

មយួ ពីរ ឬបីែខបែនថមេទៀត េ យគម ន្របកឈ់នួល។

• េ ងច្រកខ្លះមនិ្របកសឲយដឹងពីលទធភពៃនករបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពេទ ឬេធ្វ
ឲយមនករលំបកកនុងករបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភព េធ្វឲយកមមករនិេយតជិតមយួ

ចំនួន ឈបពី់ករងរ។

ជំពូកេនះពិនិតយេមលអំពីករេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត លជំុវញិអតថនយ័ៃនករឈបសំ់ កលំែហ

មតុភពរយៈេពល ៩០ ៃថង និងពិភក អំពីករបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភព រមួទងំទំនកទំ់នងរ ង

ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព និង្របេភទៃនករឈបសំ់ កេផ ងេទៀត។ ជំពូកេនះេ ះ្រ យបញ្ហ ែដល

កមមករនិេយជិតែតងែតជួប្របទះជញឹកញប ់ ពកព់ន័ធនឹងករបន្តៃថងឈបសំ់ ក ដូចជ៖ ករែដលពួកេគ

មនិដឹងថពួកេគ ចបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគ នីតិវធីិ ំញំ៉ៃនករបន្តៃថងឈបសំ់ ក

និងឆនទ នុសិទធិរបស់អនក្រគប្់រគងផទ ល់កនុងករសំេរចថអនុញញ តឲយបន្ត ឬអត។់ 

រយៈេពលៃនករឈប់សំ កលែំហមតុភព

េយង មម្រ  ១៨២ ៃនចបបស់្តីពីករងរ ្រស្តីមនសិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភពរយៈេពល

៩០ ៃថង។ ភពែខ្វងេយបល់គន ចមបងពកព់ន័ធនឹងរយៈេពលៃនៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភព គឺជំុវញិករ

ែដលថរយៈេពល ៩០ ៃថងេនះសំេ ដល់រយៈេពល ៩០ ៃថងៃនៃថងេធ្វករ (េ យមនិគិតៃថង ទតិយ និងៃថងឈប់

សំ កបុណយ)  ឬសំេ ដល់រយៈេពល ៩០ ៃថង្របតិទិន។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនកំណតថ់ ៃថងឈប់

សំ កលំែហមតុភព ៩០ ៃថង សំេ ដល់រយៈេពល ៩០ ៃថង្របតិទិន េ យ បប់ញចូ លទងំៃថង ទិតយ និងៃថង

ឈបសំ់ កបុណយ (សូមេមលេសចក្តីសំេរច AC២៥/០៨, ២៣/០៨, ០៨/០៧)។ រយៈេពលេនះតិចជងៃថង

ឈបសំ់ កែដលបនកំណតេ់នកនុងអនុសញញ េលខ ១៨៣ ១៤ សប្ត ហ៍។

ករណី ១៥២/០៨ កសិ៏ក អំពីបញ្ហ េនះែដរ៖ កមមករនិេយជិត និងសហជីពេនេ ងច្រក Wilson 

អះ ងថ រយៈេពល ៩០ ៃថង គិតបញចូ លែតៃថងេធ្វករប៉ុេ ្ណ ះ។ េ ងច្រកមនិយល់្រសបេឡយេ យអះ ង

ថ រយៈេពល ៩០ ៃថង ្រគនែ់តសំេ ដល់រយៈេពលបីែខ ែដលគិតបញចូ លទងំៃថង ទិតយ និងៃថងឈបសំ់ ក

៣៥



បុណយ។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លយល់្រសប មេ ងច្រក និងកំណត៖់
“… ថចបបស់្តីពីករងរកនុងករផ្តល់ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព ៩០ ៃថងមនកមមវតថុផ្តល់
នូវេពលេវ ្រគប្់រគន ់ េដមបឲីយ្រស្តីយកចិត្តទុក កែ់ថទសុំខភពរបស់ពួកេគ និង
សុខភពរបស់ទរកេទបេកត េហយរយៈេពល ៩០ ៃថង ែដលរមួបញចូ លទងំៃថងឈបសំ់ ក
បុណយ និងៃថង ទិតយ ជរយៈេពល្រគប្់រគន ់និងសម្រសប។” 

េគលនេយបយរបស់េ ងច្រកេគលនេយបយរបស់េ ងច្រក

េ ងច្រកភគេ្រចនពំុមនេគលនេយបយស្តីពីរយៈេពលៃនករឈបសំ់ កលំែហមតុភពេទ។

េ ងច្រកែដលបនេធ្វេនះគឺមនេគលនេយបយមនិែមនជ យលកខណ៍អក រមយួ (បញជ កអ់ះ ងេ យ

កមមករនិេយជិត និងថន កដឹ់កនសំហជពី) កនុងករផ្តល់ដល់កមមករនិេយជិតែដលសំុឈបសំ់ កលំែហមតុភព

នូវៃថងឈបសំ់ កមយួែខបែនថមេទៀត េ យមន្របកឈ់នលួែដលបនកំណតេ់នចំនួនេថរ គឺ ២០ ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

ករបនករឈប់សំ កលែំហមតុភព

េបេទះបីជចបបស់្តីពីករឈបសំ់ កលំែហមតុភព មនកមមវតថុផ្តល់នូវេពលេវ ្រគប្់រគន ់េដមបី
ឲយ្រស្តីសំ កឲយជសះេសបយ បនទ បពី់សំ លកូនរចួ និងេដមបឲីយម្ត យ ចែថទទំរកេទបេកតរបស់ពួកេគ

កេ៏ យ ក្៏រស្តីជេ្រចនយល់ថរយៈេពលបីែខមនិ្រគប្់រគនេ់ទ។ ្រស្តីខ្លះ្រតូវសំុឈបសំ់ កមយួែខមុនៃថងសំ ល

កូន ពីេ្រពះពួកេគពិបកេធ្វដំេណ រេទេ ងច្រក ស់ េនដំ កក់លចុងេ្រកយៃនករមនៃផទេពះ ដូេចនះ 

ពួកេគេនសល់ែតពីរែខប៉េុ ្ណ ះ េ្រកយេពលសំ លកូនរចួ។ ្រស្តីខ្លះេទៀតយល់េឃញថ សុខភពរបស់ពួកេគ

េនេខ យេពក មនិ ចេធ្វករ េ្រកយរយៈេពលបែីខបនេឡយ ឬថទរកេនតូច ស់ មនិ ចទុកឲយេន

ជមយួអនកេមលែថបនេឡយ។ េយង មម្រ  ៧១ ៃនចបបស់្តីពីករងរ កិចចសនយករងរ្រតូវពយួរេ យ

មូលេហតុករឈបសំ់ កែដលបនអនុញញ តឲយ្រស្តីជកមមករនិេយជិត កនុងឱកសមនៃផទេពះ និងសំ ល

កូន ្រពមទងំមនជំងឺប ្ត លមកពីសំ លកូន។ គម នេសចក្តសំីេរចរបស់ ជញ ក ្ត លេទេលបញ្ហ េនះេទ។

េទះបីជេ ងច្រកនីមយួៗែដលបនេធ្វទស នកិចចអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតបន្តៃថងឈបសំ់ ក

លំែហមតុភពរបស់ពួកេគេ យគម ន្របកឈ់នួលកេ៏ យ កនី៏តិវធីិសំ បក់របន្តរយៈេពលមនភពខុសគន

េទ មេ ងច្រក។ ងខងេ្រកមេរៀប បល់ម្អតិអំពីេគលនេយបយននៃនករបន្តករឈបសំ់ ក

លំែហមតុភព េនកនុងេ ងច្រកែដលបនេធ្វទស នកិចច។ 

េគលនេយបយរបស់េ ងច្រកសំ បក់របន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភព

េ ងច្រក ករបន្ត នីតិវធីិ កំណតស់មគ ល់

១. រហូតដល់

្របែំខ

កមមករនិេយជិតមកេ ងច្រក 

េដមបេីសនសំុែខបែនថមនីមយួៗ 

ែដល្រតូវបន្ត។

គម ន

៣៦



២. រហូតដល់

្របែំខ

កមមករនិេយជិតមកេ ងច្រក

េ យខ្លួនឯងផទ ល់ េដមបេីសនសំុ

ែខបែនថមនីមយួៗ ែដល្រតូវបន្ត។

សមជិក្រគួ រមនិ ចមកេ ងច្រក េដមបី
សំុបន្តៃថងឈបសំ់ កជំនួសកមមករនិេយជិត

បនេទ។ 

៣. រហូតដល់

បនួែខ

កមមករនិេយជិត ចេសនសំុបន្ត

បនួែខេ យស្វ័យ្របវត្តិ។

ករឈបសំ់ កែខទីបនួ មន្របកឈ់នួល (២៥ 

ដុ ្ល រ េមរកិ េពលកមមករនិេយជិត្រតលបពី់

ឈបសំ់ កវញិ)។ 

៤. រហូតដល់

បនួែខ

កមមករនិេយជិត ចមកសំុបន្ត

រយៈេពលមយួែខបន។ 

គម ន

៥. រហូតដល់

្របែំខ

កមមករនិេយជិត្រតូវមកេ ងច្រក

\ទូរស័ពទ ឬបញជូ ននរ មន កម់ក

សំុបន្តករឈបសំ់ កបន។

ចបន្តករឈបសំ់ កដល់េទ្របមំយួែខ

្របសិនេបអនក្រគប្់រគងផទ ល់ឯកភព។ 

៦. រហូតដល់

្របែំខ

មនិេលសពី
្របមំយួែខ 

កមមករនិេយជិត ចមក

េ ងច្រកេ យខ្លួនឯង ឬ

បញជូ ន ្វ មរីបស់ខ្លួន ្របសិនេប
គតេ់ធ្វករេនេ ងច្រកែដរ។ 

កមមករនិេយជិតែដលបនសមភ សភគេ្រចន

ដឹងថពួកេគ ចបន្តបនមយួែខ ប៉ុែន្តមនិដឹង

ថពួកេគ ចបន្តបនេ្រចនជងេនះេទ។ 

ភគេ្រចនឈបសំ់ កែតបីែខប៉ុេ ្ណ ះ។

៧. រហូតដល់

្របែំខ

កមមករនិេយជិត្រតូវមកេ ងច្រក

េដមបសំុីបន្ត។ 

កមមករនិេយជិតបននិយយថករទទួលបន

ករបន្តៃថងឈបសំ់ កគឺ ្រស័យេល ថ នភព

របស់កមមករនិេយជិត។ គត់ ចបន្តឈប់

បនយូរ មែដលភពចបំច ់្របសិនគត់

មន រមមណ៍េនេខ យខ្ល ងំ េហយមន

ភស័្តុ ងបញជ កពី់ភពចបំចេ់នះ។

៨. រហូតដល់

បនួែខ

កមមករនិេយជិត្រតូវមក

េ ងច្រក េដមបសំុីបន្ត។ 

អនក្រគប្់រគងនិយយថ ករបន្តៃថងឈបសំ់ ក

បនែតមយួែខប៉េុ ្ណ ះ ពីេ្រពះកមមករនិេយជិត

ភគេ្រចនបន្តៃថងឈបសំ់ ករបស់ពួកេគ

ពីេ្រពះពួកេគគម នអនកេនេមលែថទទំរក 

មនិែមនេ យ រែតពួកេគេខ យេនះេទ។

េនកនុងេ ងច្រកទងំអស់ែដលបនេធ្វទស នកិចច ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព្រតូវបនគិត ច់

េ យែឡកពី្របេភទេផ ងេទៀតៃនករឈបសំ់ ក េហយកមមករនិេយជិត ចបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហ

មតុភពរបស់ពួកេគសំ បរ់យៈេពល មយួបែនថមេទៀត (ជទូេទ) េ យគម ន្របកឈ់នួល ្របសិនេបមន

ករអនុញញ តពីនិេយជក។ កមមករនិេយជិត ចេ្រជសេរ សេ្រប្របស់្របេភទេផ ងេទៀតៃនករឈបសំ់ ក

៣៧



្របសិនេបពួកេគមនបំណងបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគ ឲយបនយូរជងករបន្តែដល

អនុញញ តេ យេ ងច្រក។ ឧទហរណ៍ េ ងច្រកមយួបនអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតបន្តៃថងឈបសំ់ ក

លំែហមតុភពរបស់ខ្លួន រយៈេពលមយួែខបែនថមេទៀតេ យគម ន្របកឈ់នួល ប៉ុែន្ត ្របសិនេបេ្រកយរយៈ

េពលេនះ កមមករនិេយជិតេនែតេខ យ មនិ ចេធ្វករបន េគ្រតូវឲយេវជជបណ្ឌិ តពិនិតយជំងឺ រចួសំុឈប់

សំ កេ យមូលេហតុមនជំងឺ។

បញជមួយនឹងករបនករឈប់សំ ក

កង្វះចំេណះដឹងកង្វះចំេណះដឹង

កមមករនិេយជិតខ្វះករយល់ដឹងអំពីេគលនេយបយរបស់េ ងច្រកស្តីពីករបន្តៃថងឈបសំ់ ក។

េនកនុងេ ងច្រកជេ្រចន េទះបីជថន ក្់រគប្់រគង និងថន កដឹ់កនសំហជីព ដឹងថ កមមករនិេយជិត ចបន្តៃថង

ឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគបនរយៈេពលពីរែខបែនថមេទៀតកេ៏ យ កក៏មមករនិេយជិតគិតថពួក

េគ្រតូវបនអនុញញ តឲយបន្តបន្រតឹមែតមយួែខប៉ុេ ្ណ ះ។ េនកនុងេ ងច្រកមយួថន ក្់រគប្់រគង និងសហជីព 

អះ ងថ កមមករនិេយជិត្រតូវបនអនុញញ តឲយេសនសំុករបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគ

បន។ កប៏៉ុែន្ត កមមករនិេយជិតជេ្រចននកប់ននិយយថ ពួកេគ្របថន ថ ចសំុឈបសំ់ ករយៈេពល

្របែំខេ យស្វ័យ្របវត្តិែតម្តង ឬ ចេសនសំុបន្តឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ ដូេចនះ ពួកេគមនិបនដឹងអំពី

េគលនេយបយរបស់េ ងច្រកេឡយ។ 

កមមករមន កែ់ដលឈបសំ់ កលំែហមតុភព មកពីេ ង្រចកមយួេផ ងេទៀត ែដល្រតូវបនសមភ ស

េនផទះរបស់គត ់ បនឈបសំ់ ករយៈេពល្របមំយួែខ សំ បក់រសំ លកូនដំបូងរបស់ខ្លួន។ គតប់ន

និយយថ េយង ចសំុឈបប់ន ប៉ុែន្ត មនករលំបក។ កមមករមន កេ់ទៀតមកពីេ ងច្រកេនះ ែដល

េ្រគងសំុពីរែខបែនថមេទៀត (សរុបឈបសំ់ ក្របែំខ) មនិបនដឹងថ ចសំុឈបសំ់ កបន្របមំយួែខេទ។

ឆនទ នុសិទធិរបស់អនក្រគប្់រគងឆនទ នុសិទធិរបស់អនក្រគប្់រគង

បញ្ហ ្របឈមទពីីរ ែដលកមមករនិេយជិតជួប្របទះេនះ គឺឆនទ នុសិទធរិបស់អនក្រគប្់រគងផទ ល់កនុងករ

ឯកភព ឬបដិេសធករសំុបន្តៃថងឈបសំ់ ក។ ឆនទ នុសិទិធជបញ្ហ េចទ ពីេ្រពះករទទួលបនអតថ្របេយជន៍

ែដលេ ងច្រកផ្តល់ឲយកមមករនិេយជិត េយង មេគលនេយបយរបស់េ ងច្រក ែបរជ ្រស័យេលករ

េពញចិត្តរបស់អនក្រគប្់រគងផទ ល់ជលកខណៈបុគគលេទវញិ។ ឧទហរណ៍ េពលកមមករែដលបនេរៀប ប់

ខងេល ដឹងថគត់ ចសំុបន្តឈបសំ់ កលំែហមតុភពរយៈេពលមយួែខបែនថមេទៀតបន គតម់នមនទិល

ថេតគត់ ចសំុបនឬអត៖់ 
“្របែហលជអនក្រគប្់រគងរបស់គតជ់មនុស េចះបតែ់បន។ ... អនក្រគប្់រគងរបស់ខញុ ំមនិេចះបត់
ែបនេទ ដូេចនះខញុ ំមនិគិតថ ចេទរចួេនះេទ។”

៣៨



បញ្ហ ្របឈមទីបី ែដលកមមករនិេយជិតជួប្របទះ កនុងករប្តូរៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួក

េគេនះ គឺករែដលត្រមូវឲយពួកេគមកេ ងច្រកេ យខ្លួនឯងផទ ល់ េដមបេីធ្វករេសនសំុបន្តៃថងឈបសំ់ ក។

ដូចមនបញជ កេ់នកនុង ងខងេល េ ងច្រកចំនួន្របកំនុងចំេ មេ ងច្រកទងំ្របបី ែដលបនេធ្វ
ទស នកិចច ត្រមូវឲយកមមករនិេយជិតមកេ ងច្រកេ យខ្លួនឯងផទ ល់ េដមបសំុីបន្តៃថងឈបសំ់ ករយៈេពល

មយួែខបែនថមេទៀត។ ្របសិនេបពួកេគ្រតូវករបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរយៈេពលមយួែខេផ ងេទៀត 

ពួកេគ្រតូវ្រតលបម់កេ ងច្រកេធ្វករេសនសំុបន្តមយួេផ ងេទៀត។ ចជករលំបកសំ បក់មមករនិេយជិត 

ជពិេសស ្របសិនេបពួកេគរស់េនឆង យពីេ ង្រចក ឬ្របសិនេបផ្លូវរងករខូចខតេ យ ររដូវេភ្ល ង។ 

េនកនុងេ ងច្រកមយួ កមមករនិេយជិត្រតូវបនអនុញញ តឲយបន្តៃថងឈបសំ់ កមយួែខេទៀតេ យ

មន្របកឈ់នួល េ យស្វ័យ្របវត្តិ េ យមនិចបំចម់នករេសនសំុបន្តជផ្លូវករ។ េនកនុងេ ងច្រកមយួ

េផ ងេទៀត កមមករនិេយជិត ចទូរស័ពទ ឬបញជូ នសមជិក្រគួ រមន ក ់ឲយមកបន្តៃថងឈបសំ់ កសំ បពួ់កេគ

បន។ េនកនុងេ ងច្រកទីបី េទះបីជថន ក្់រគប្់រគង និងថន កដឹ់កនសំហជីពបននិយយថ កមមករនិេយជិត

ចទូរស័ពទសំុបន្តៃថងឈបសំ់ ករបស់ពួកេគបនកេ៏ យ ពួកេគមនិបនដឹងអំពីលទធភពេនះេទ។ េនកនុង

េ ងច្រកទីបនួ កមមករនិេយជិតៃនសហជីព និងថន កដឹ់កនរំបស់ពួកេគ បនពនយល់ថ វធិនសំ បក់របន្ត

ៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពទងំេនះ ជេរឿយៗមននយ័ថ កមមករនិេយជិតមនិ្រតលបម់កេធ្វករវញិេទ៖
“េពលែដលកមមករមន កច់ងប់ន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ខ្លួន គតម់និ ចទូរស័ពទ ឬ
បញជូ នសមជិក្រគួ របនេឡយ។ គត្់រតូវមកេ ងច្រក។ ដូេចនះ េពលខ្លះ កមមករេខ យេពក
មនិ ចមកបន ឬកគ៏តម់និ ចេធ្វដំេណ របន្រសួល កនុងរដូវេភ្ល ង មម៉ូតូ ដូេចនះគតម់និ
មកេធ្វករេទ។ បនទ បម់ក េ្រកយរយៈេពលអវត្តមន្របមំយួៃថង េឈម ះរបស់គត្់រតូវបនលុប
េចញពីបញជ ីករងរ្រកុមហុ៊ន។ េពលគត្់រតលបម់កេធ្វករវញិ េ្រកយេពលឈបសំ់ កលំែហ
មតុភព គត់ ចេធ្វករ រជថមបីន ប៉ុែន្តកនុងនមជកមមករថម ី ដូេចនះគតប់តប់ង់
អតថ្របេយជនរ៍បស់គតទ់ងំអស់។” 

សំ បក់មមករនិេយជិតមយួចំនួន មនិមនបញ្ហ េទកនុងករមកេ ងច្រក។ េនកនុងេ ងច្រកមយួ 

កមមករនិេយជិតមន កប់នដឹងថគត់ ចទូរស័ពទបន ប៉ុែន្ត គតេ់្រជសេរ សមកេ ងច្រកេដមបបីន្តៃថងឈប់

សំ កលំែហមតុភពរបស់ខ្លួន ដូេចនះ គត់ ចនិយយគន េលងជមយួមតិ្តភក្តរិបស់គតេ់នេ ងច្រកបន។ 

េនកនុងេ ងច្រកេសទរែតទងំអស់ េពលេគសួរកមមករនិេយជិតថេតពួកេគមនមតិេយបល់អ្វីេទ

ពកព់ន័ធនឹងករផ្ល ស់ប្តូរ ពួកេគេសនសំុឲយៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពមនរយៈេពលយូរ៖ 
“ ជករល្អ ្របសិនេយង ចឈបសំ់ កដល់េទ្របែំខ ជជងបនួែខ េទះបីជគម ន្របក់
ឈនួលកេ៏ យ។”
“ឈបសំ់ កលំែហមតុភព្របែំខល្អសំ បក់មមករនិេយជិត។”
“រយៈេពល្របមំយួែខល្អ េដមបឲីយ្រស្តី ចបំេបកូនបន។”

៣៩



មយ៉ងវញិេទៀត កមមករនិេយជិតេនកនុងេ ងច្រកមយួ មនិចងប់ន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរប

ស់ពួកេគេទ ពីេ្រពះែតមនបញ្ហ ហិរញញ វតថុ។
“្របសិនេបេយងព្រងីកៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរហូតដល់្របមំយួែខ មនិល្អេទ ពីេ្រពះ
េយងគម ន្របកែ់ខ។”

េសចកីសននិ ន និងអនុ សន៍

្រស្តីទងំអស់ែដលេធ្វករេនកនុងសហ្រគស ែដលសថិតេនកនុងវ ិ លភពៃនចបបស់្តីពីករងរ មន

សិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភពរយៈេពល ៩០ ៃថង គឺរយៈេពល ៩០ ៃថង្រប្រកតិទិន មនិែមន ៩០ ៃថងៃនៃថង

េធ្វករេនះេទ។ 

េ ងច្រកែដលបនសិក  បនអនុញញ តជ្របចឲំយ្រស្តីឈបសំ់ កលំែហមតុភពរយៈេពល ៩០ ៃថង

្របតិទិន េ យបញជ ក្់របបពី់ជេ្រមស ចបន្តៃថងឈបសំ់ កបនពីមយួែខ េទបីែខបែនថមេទៀត េ យគម ន

្របកឈ់នួល។ គម នេ ងច្រក មយួត្រមូវឲយកមមករនិេយជិតេ្រប្របស់្របេភទេផ ងេទៀតៃនករឈបសំ់ ក 

េដមបបីន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពេឡយ។ កប៏៉ុែន្ត កមមករនិេយជិត ជេរឿយៗ មនិដឹងថ ពួកេគ ច

បន្តៃថងឈបសំ់ ករបស់ពួកេគបន ឬមនិ ចរតក់រសំុបន្ត ្របសិនេបេ ងច្រករបស់ពួកេគត្រមូវឲយពួកេគេធ្វ
ករេសនសំុបន្តេ យខ្លួនឯងផទ ល់េនះ។ េហយេ ងច្រកមយួចំនួនទុកករបន្តជឆនទ នុសិទធិរបស់អនក្រគប្់រគង

ផទ ល់របស់កមមករនិេយជិត។ 

េដមបី ចឲយកមមករនិេយជិតដឹងយ៉ងពិត្របកដអំពីេគលនេយបយរបស់េ ងច្រកទងំេនះបន

េ ងច្រក្រតូវផ ព្វផ យឲយបនល្អ្របេសរនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន កំរតិឆនទ នុសិទធិរបស់អនក្រគប្់រគង

ផទ ល់ និងអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតទូរស័ពទសំុបន្តៃថងឈបសំ់ ក។ ករអនុវត្តករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះ នឹងមនិ

ពិបកេទ។ េ ងច្រក ចត្រមូវឲយបុគគលិករដ្ឋបលែដលទទួលពកយសំុឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់

កមមករនិេយជិត ផ្តល់ពត័ម៌នដល់ពួកេគថេតពួកេគ ចបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគបន

រយៈេពលប៉ុនម នបែនថមេទៀត។ បុគគលិករ ្ឋ បលគួរផ្តល់ដំណឹងដល់អនក្រគប្់រគងផទ ល់ផងែដរថឆនទ នុសិទធិ
របស់ពួកេគ្រតូវបនកំរតិ និងគួរ កឲ់យអនុវត្តនូវយន្តករៃនករប្តឹងត ៉  ែដល មរយៈេនះ កមមករនិេយជិត

ចផ្តល់ដំណឹងដល់ថន ក្់រគប្់រគងបនអំពីករេ្របឆនទ នុសិទធិរបស់អនក្រគប្់រគងផទ ល់ែដលរេំ ភ។ 

៤០



ជំពូកទី ៥៖ ករគណនអតថ បេយជន៍មតុភព

េសចក្តីសេងខបៃនជំពូក៖

• ្រស្តីមនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជន៍ៃនករឈប់សំ កលំែហមតុភពរយៈេពលបីែខ

ចំនួន ៥០% ៃន្របកឈ់នួល្របចែំខជមធយមរបស់ពួកេគ (ែដល្រតូវបនគណនេន

េលរយៈេពល ១២ ែខ) ្រពមទងំ្របកឧ់បតថមភេពញេលញចំេពះកររស់េនរបស់ពួកេគ៖

o ្របកឈ់នួល្របចែំខជមធយម្របកឈ់នួល្របចែំខជមធយម = (្របកឈ់នួលេគល + ្របករ់ង្វ នអ់តីតភព + ្របក់

រង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់ + ្របកប់នទ បប់ន ដំៃទេផ ងេទៀត រយៈេពល ១២ 

ែខចុងេ្រកយ)ែចកនឹង ១២។

• ករេបក្របកព់កក់ ្ត លៃន្របកឈ់នួលអបបបរម គឺខុសចបប។់

• ករឈបសំ់ ក្របចឆំន មំនិ បប់ញចូ លេទកនុងករគណន្របកឈ់នួលេឡយ។

• កមមករនិេយជិតដឹងថ ពួកេគមនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហ

មតុភព ប៉ុែន្តមនិសូវបនទទួលពត័ម៌នអំពីរេបៀបៃនករគណនអតថ្របេយជនទ៍ងំេនះ

េនះេទ។

ចបបស់្តីពីករងរៃន្របេទសកមពុជ ធនថ ្រស្តីទងំអស់ែដលេធ្វករេនេ ងច្រករយៈេពលយ៉ង

តិច ស់មយួឆន េំពញទទួលបនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភពចំនួន ៥០% ៃន្របក់

ឈនួល្របចែំខ សំ បរ់យៈេពលបីែខ។ ចំនួនេនះេនេ្រកមកំរតិស្តង់ រែដលកំណតេ់ យអនុសញញ េលខ

១៨៣ ែដលែចងថអតថ្របេយជនជ៍្របក្់រតូវផ្តល់េនកំរតិមយួែដលធនថ ្រស្តី ចែថរក សុខភពរបស់

ខ្លួន និងសុខភពកូនរបស់ខ្លួនកនុងសភពល្អ្របេសរ និងមនស្តង់ រជីវភពរស់េនសម្រសប និងែដលមនិ

គួរតិចជងពីរភគបីៃន្របកចំ់ណូលេលកមុនេឡយ ្របសិនេបែផ្អកេល្របកចំ់ណូលេលកមុន (ម្រ  ៦(២) 

និងម្រ  ៦(៣))។

េនកនុង្របេទសកមពុជ មនករយល់្រសបជេ្រចនរ ងភគីនន អំពីអតថនយ័ជក់ កៃ់នចបប់

សំ បក់រគណនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ ជទូេទ និេយជកចងេ់បក្របកឈ់នួល

ដល់កមមករនិេយជិតចំនួន ៥០% ៃន្របកឈ់នួលេគលរបស់ពួកេគ េ យមនិគិតបញចូ លនូវអតថ្របេយជន៍

េផ ងៗ ដូចជ ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់ ្របកេ់ម៉ងបែនថម ឬ្របករ់ង្វ នអ់តីតភព។ មយ៉ងវញិ

េទៀត កមមករនិេយជិត និងសហជពី អះ ងថ ្របករ់ង្វ នទ់ងំេនះរមួគន បេងកតបនជពកយថ “្របកឈ់នួល”

េហយដូេចនះ គួរគិតបញចូ លកនុងករគណនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ កម៏នករភន័្ត

្រចឡំមយួចំនួនផងែដរអំពីរយៈេពលែដលគួរយកមកេ្រប្របស់េដមបគីណន្របកឈ់នួល្របចែំខជធមយម។

៤១



និេយជកខ្លះគណនអតថ្របេយជនម៍តុភព េ យែផ្អកេល្របកចំ់ណូលរបស់កមមករនិេយជិតេនកនុងែខ

ចុងេ្រកយមុនគតឈ់បសំ់ ក។ កមមករនិេយជិតបនេលកបង្ហ ញថ វធីិ ្រស្តេនះមនបញ្ហ េចទ ្រតងថ់

ករេបក្របកែ់ផ្អកេលែខេធ្វករចុងេ្រកយរបស់កមមករនិេយជិត ជែខចុងេ្រកយៃនករមនៃផទេពះរបស់គត។់

កមមករនិេយជិតបនេធ្វករត ៉ទមទរឲយគិត្របកឈ់នួលជមធយម េ យែផ្អកេល្របកឈ់នួល រយៈេពល

ដបពី់រែខចុងេ្រកយែដលបនេធ្វករ។ 

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនសំេរចថ ករេបក្របក ់៥០% ៃន្របកឈ់នួលអបបបរម (ជជង្របក់

ឈនួលសុទធ ធ) គឺខុសចបប។់ (សូមេមលេសចក្តីសំេរចAC៧៥/០៨, ១៨/០៦)។ ្របកឈ់នួលជមធយម

របស់កមមករនិេយជិត្រតូវគណន េលរយៈេពល ១២ ែខចុងេ្រកយែដល្រស្តីេធ្វករេនេ ងច្រក េហយពកយ

“្របកឈ់នួល” រមួបញចូ លទងំ្របកឈ់នួលេគល ្របករ់ង្វ នអ់តីតភព ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់

និង្របកប់នទ បប់ន េំផ ងេទៀត។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លកប៏នសំេរចផងែដរថ ្របកឧ់បតថមភជីវភពរបស់

កមមករនិេយជិតមនិគិតបញចូ លកនុងពកយ្របកឈ់នួលេទ េហយជលទធផល កមមករនិេយជិតមនសិទធិទទួល

បន្របកឧ់បតថមភជីវភពេពញេលញ សំ បរ់យៈេពលឈបសំ់ ក ៩០ ៃថងរបស់ខ្លួន មនិែមន ៥០% េទ។ 

ចុងបញចប ់ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនសំេរចថ ករឈបសំ់ ក្របចឆំន មំនិគិតបញចូ លេទកនុងករេបក

្របកសំ់ បក់រឈបសំ់ កលំែហមតុភពេឡយ េហយ កមមករនិេយជិត្រតូវបន្តបូកៃថងឈបសំ់ ក្របចំ

ឆន  ំ១ ៃថងកន្លះកនុងមយួែខ កនុងេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភពបីែខរបស់ខ្លួន។ 

ករគណនអតថ បេយជន៍មតុភព

្របកឈ់នួល្របកឈ់នួល

ម្រ ពីរេនកនុងចបបស់្តីពីករងរ ទកទ់ងេទនឹងករគណន្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព។ 

ម្រ  ១៨៣ ែចងថ៖ “កនុងេពលែដលឈបសំ់ កលំែហមតុភព... ្រស្តីមនសិទធិ្រតូវបន្របកឈ់នួលពក់

ក ្ត ល គិតទងំ្របកប់នទ បប់ន ផំង េ យនិេយជកេបកឲយ។ ្រស្តីរក សិទធិខ្លួនទងំ្រសុងកនុងករទទួលវតថុ
អំេ យេផ ងេទៀត ្របសិនជមន។” ម្រ  ១០៣ បំភ្លអំឺពីអតថនយ័ៃនពកយ្របកឈ់នួល៖

“្របកឈ់នលួមនជ ទិ៍ដូចតេទ៖ ្របកឈ់នលួសុទធ ធ ្របកេ់ម៉ងបែនថម កំៃរេជង  បុព្វ ភ
និង្របកបំ់ ច ់ភគកមមកនុង្របកចំ់េណញ ្របកែ់ដលេបកជរង្វ ន ់តៃម្លអតថ្របេយជនជ៍វតថុ 
វភិជន្៍រគួ រសំ បភ់គែដលេលសពទឹីក្របក្់រតឹម្រតូវ មចបបវ់ភិជន ៍សំ បក់រឈបសំ់ ក
ឬបំ ចសំ់ បទូ់ទតក់រឈបសំ់ ក ចំនួន្របកែ់ដលនិេយជក្រតូវផ្តល់ឲយកនុងេពលបតប់ង់
សមតថភពពលកមម និងកនុងេពលលំែហមតុភព។”

មនិ្រតូវ បប់ញចូ លជមយួ្របកឈ់នួល៖ ករពយបលសុខភព វភិជន្៍រគួ រ មចបប ់ េ ហុ៊យ

េធ្វដំេណ រ អតថ្របេយជនែ៍ដលផ្តល់ឲយជពិេសសចំេពះកមមករនិេយជិតេដមបសី្រមួលករបំេពញមុខងរ។”

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លសំេរចថ េដមបេីគលបំណងៃនករគណនៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភព 

ពកយ្របកឈ់នួលរមួបញចូ លទងំ្របករ់ង្វ នអ់តីតភព ្របកេ់ម៉ងបែនថម និង្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀង

៤២



ទត ់ (្រពមទងំ្របកប់នទ បប់ន េំផ ងេទៀតទងំ យរបស់េ ងច្រក)។ ែផនកេនះនឹងពិនិតយេមលអំពីេសចក្តី
សំេរចមយួចំនួនឲយបនកនែ់តលម្អតិ េដមបបីង្ហ ញពីវធីិ ្រស្តរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លចំេពះបញ្ហ

ៃនករគណន្របកឈ់នួល។ 

្របករ់ង្វ នអ់តីតភព្របករ់ង្វ នអ់តីតភព

្របករ់ង្វ នអ់តីតភព្រតូវគិតបញចូ លជមយួករគណន្របកឈ់នួល េនអ្រ ៥០%។ េសចក្តីសំេរច

៤៩/០៤ែចងអំពីបញ្ហ ែដលថេត្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់ និង្របករ់ង្វ នអ់តីតភព្រតូវគិត

បញចូ លេទកនុង្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពែដរឬេទ។ េនកនុងករណីេនះ កមមករនិេយជិតទមទរ្របក ់

៥០% ៃន្របកឈ់នួលរបស់ពួកេគ ១០០% ៃន្របករ់ង្វ នអ់តីតភព និង ១០០% ៃន្របករ់ង្វ នៃ់នករមក

េធ្វករេទៀងទត ់៥ ដុ ្ល រ េមរកិ។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លសំេរចថ ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត់

និង្របករ់ង្វ នអ់តីតភព ្រតូវបនចតចូ់លជអតថ្របេយជន ៍ េយង មចបបស់្តីពីករងរ េហយដូេចនះ្រតូវ

គិតបញចូ លេទកនុង្របកឈ់នួលរបស់កមមករនិេយជិត។ េ យកមមករនិេយជិតមនសិទធិទទួលបនែត ៥០%

ៃន្របកឈ់នួលរបស់ពួកេគេនះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបដិេសធមនិផ្តល់្របក ់ ១០០% ៃន្របករ់ង្វ ន់

អតីតភព និង្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត។់ 

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លក៏បនសំេរចផងែដរថករបង់្របក់រង្វ ន់អតីតភពេពញេលញមិន ច

ជំនួសឲយចំែណកេផ ងេទៀតៃន្របកឈ់នួល េនកនុងករគណនករឈបសំ់ កលំែហមតុភពបនេឡយ។ 

េនកនុងករណី ២៤/០៦ េ ងច្រកមនបំណងេបកឲយេទនិេយជិតែដលឈបសំ់ កលំែហមតុភពនូវ្របក់

៥០% ៃន្របកឈ់នួលេគល (មនិែមន្របកឈ់នួលសុទធ ធ) និង ១០០% ៃន្របករ់ង្វ នអ់តីតភព។ ្រកុម

្របឹក ជញ ក ្ត ល្រចនេចលជេ្រមសេនះ េហយសំេរចថ េ ងច្រក្រតូវបង ់ ៥០% ៃន្របកឈ់នួលជ

មធយមរយៈេពល ១២ ែខ។ 

េម៉ងបែនថមេម៉ងបែនថម

េយង មម្រ  ១០៣ ៃនចបបស់្តីពីករងរ េម៉ងបែនថមគិតបញចូលជមយួ្របកឈ់នួល។ ្រកុម្របឹក

ជញ ក ្ត លអះ ងែបបេនះ េនកនុងេសចក្តសំីេរច០៦/០៨ែដលែចងថ “ម្រ  ១០៣ ៃនចបបស្តីពីករងរ 

ែចងយ៉ងចបស់ថ ្របកេ់ម៉ងបែនថមជ [ចំែណកមយួ] ៃន្របកឈ់នួល។ ដូេចនះ ្រស្តីជកមមករនិេយជិតែដល

ឈបសំ់ កលំែហមតុភពបីែខ មនសិទធិទទួលបន្របកឈ់នួលពកក់ ្ត ល[របស់ពួកេគ] េហយ្របក់

េម៉ងបែនថម្រតូវគិតបញចូ លេទកនុងករគណន។“

្រស័យេហតុដូេចនះ កមមករនិេយជិតកនុងេ ងច្រកែតមយួ នឹងទទួលបនទឹក្របកេ់ផ ងៗគន សំ ប់

ករឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគ េ យែផ្អកេលចំនួនេម៉ងបែនថម ែដលពួកេគបនេធ្វករ េនកនុង

ឆន ចុំងេ្រកយ។ 

៤៣



្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត់្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត់

្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទតក់្៏រតូវបនបញចូ លផងែដរេទកនុងពកយ្របកឈ់នួល េទះបីជ

កមមករនិេយជិត និងនិេយជកមនទស នៈេផ ងគន េលវធីិគណនកេ៏ យ។ និេយជកបនេលកេឡងថ 

អយុត្តិធមសំ៌ បក់មមករនិេយជិតែដលអវត្តមនពីករងរេរៀង ល់ែខ េដមបេីទពិនិតយសុខភពមុនេពល

សំ ល កនុងករទទួលបន្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់ កនុងេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ 

េនកនុងេពលដូចគន  កមមករនិេយជិតែដលជទូេទទទួល្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់ បនអះ ង

ថ អយុត្តិធមែ៌ដល្រតូវបតប់ងចំ់ែណកៃន្របកឈ់នួលធមម របស់ពួកេគ េនេពលែដលករចំ យរបស់

ពួកេគខពស់ជទូេទ។

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនែស្វងរកតុលយភពរ ងផល្របេយជនផ៍ទុយគន ទងំេនះ េ យសំេរចថ

្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទតទ់ងំ យ ែដលកមមករនិេយជិតបនទទួល រយៈេពល ១២ ែខ

ចុងេ្រកយែដលពួកេគេធ្វករេន្រកុមហុ៊ន ្រតូវគិតបញចូ លេនកនុងករគណន្របកឈ់នួលជមធយម។ ្របសិន

េបកមមករនិេយជិតមនិបនទទួល្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់កនុងរយៈេពលមយួឆន េំទ គតនឹ់ងមនិ

ទទួលបននូវ្របករ់ង្វ នេ់នះកនុងេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភពេឡយ។ មយ៉ងវញិេទៀត ្របសិនេបកមមករ

និេយជិតទទួលបន្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទតេ់ពញេរៀង ល់ែខ េនះនឹងមនបញជ កេ់នកនុងករ

េបក្របកជូ់នកមមករនិេយជិត។ ឧទហរណ៍ កនុងករណី AC ៦៦/០៦ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លយល់េឃញ

ថ “កមមករនិេយជិតមនិមនសិទធិទទួលបនេ យស្វ័យ្របវត្តិនូវ្របករ់ង្វ ន ់៥ ដុ ្ល រ េមរកិេទ ប៉ុែន្ត្របក់

ឈនួលជមធយម្រតូវបនគណន េ យែផ្អកេល្របកឈ់នួលរបស់ពួកេគទងំអស់ េនកនុងរយៈេពល ១២ ែខមុន

(រមួបញចូ លទងំ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់្របសិនេបពួកេគទទួលបន )។”

ៃថងឈបសំ់ ក្របចឆំន ំៃថងឈបសំ់ ក្របចឆំន ំ

េយង មចបប ់ កមមករនិេយជិតទទួលបនៃថងឈបសំ់ ក្របចឆំន ចំំនួន ១ ៃថងកន្លះ កនុងមយួែខ

េ យមន្របកឈ់នួល។ ៃថងឈបសំ់ កេនះ ច្រតូវបនគណន សំ បែ់តជករេបក្របកេ់នេពលកិចច

សនយករងរបញចបប់៉ុេ ្ណ ះ។ កមមករនិេយជិតែដលឈបសំ់ កលំែហមតុភព គម នសិទធិបន្របកេ់សមនឹង

ៃថងឈបសំ់ ក ៥ ៃថងកន្លះ េនកនុងករេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគេទ។

េនកនុងករណី ៩៦/០៦ កមមករនិេយជិតបនេសនឲយេ ងច្រកគណនតៃម្លៃនករឈបសំ់ ក្របចឆំន ំ

េនកនុងករេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេលកេហតុផលថ ករឈប់

សំ ក្របចឆំន ំ ច្រតូវបនគណនសំ បែ់តជករទូទតជ់្របក ់ មុនេពលបញចប ់ ឬផុតកំណតកិ់ចចសនយ

ករងរប៉ុេ ្ណ ះ។ “ករឈបសំ់ កលំែហមតុភពមនិ្រតូវទូទតជ់ទឹក្របក ់ មុនេពលបញចប ់ ឬផុតកំណត់

កិចចសនយករងរេឡយ ប៉ុែន្ត នឲំយពយួរកិចចសនយ (ម្រ  ៧១)។ ដូេចនះ េនេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព 

ករឈបសំ់ ក្របចឆំន មំនិ ច្រតូវបនគណនជ្របកប់នេឡយ េទះបីជមនកិចច្រពមេ្រព ម ឬ

អនុសញញ រមួកេ៏ យ គឺកិចច្រពមេ្រព ម ឬអនុសញញ រមួនឹង្រតូវទុកជេមឃៈ។ “ជំនួសមកវញិ កមមករនិេយជិត

៤៤



បន្តទទួលបនករឈបសំ់ ក្របចឆំន  ំ េនកនុងេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគដែដល។ េយង

មករណី ៦២/០៨ ករេកនេឡងៃនៃថងឈបសំ់ ក្របចឆំន មំនិ្រតូវបនពយួរកនុងរយៈេពល ៩០ ៃថង និងមនិ

្រតូវបនទូទតជូ់នេទកមមករនិេយជិតេឡយ ប៉ុែន្ត កមមករនិេយជិតទទួលបនករេកនេឡងៃនៃថងឈប់

សំ ក ៤ ៃថងកន្លះ េ យមន្របកឈ់នួល កនុងេពលឈបសំ់ ករបស់ពួកេគ។ 

្របកឧ់បតថមភជីវភព្របកឧ់បតថមភជីវភព

កនុងករណីជេ្រចន ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនសំេរចថ កមមករនិេយជិតមនសិទធិទទួលបន

្របកឧ់បតថមភជីវភពរបស់ពួកេគេពញេលញ េនកនុងេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគ។ ្របក់

ឧបតថមភជីវភពមនិ្រតូវគិតបញចូ លេទកនុងករគណន្របកឈ់នួលទូេទ កនុងេគលបំណងៃនករឈបសំ់ ក

លំែហមតុភពេឡយ។

េនកនុងករណី ១៣៩/០៨ េ ងច្រកបនអះ ងថ េ យកមមករនិេយជិតទទួលបន្របកឈ់នួល

ពកក់ ្ត ល ពួកេគមនសិទធិបន្របកឧ់បតថមភជីវភពែតពកក់ ្ត លប៉ុេ ្ណ ះ។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល

េយងេទេលចំណុច ១ ៃនេសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ០៣២/០៨ KB/SJN ចុះៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន ២ំ០០៨ 

ែដលែចង៖ “្របកឧ់បតថមភជីវភពបែនថមចំនួន ៦ ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមយួែខ្រតូវបនផ្តល់ជូនេដមបគី្ំរទដល់

កមមករនិេយជិត កូនជង កមមករនិេយជិតបេ ្ត ះ សនន ឬម្តងមក ល កមមករនិេយជិត កលបង និងកមមករ

និេយជិតេពញសិទធិ ែដលេធ្វករេនកនុងេ ងច្រកសេម្ល កបំពក ់ និងែសបកេជង សហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ ន។

្របកឧ់បតថមភេនះមនិគិតបញចូ លជចែំណកៃន្របកឈ់នួលសុទធ (្របកឈ់នួលេគល) េឡយ។“ ្រកុម្របឹក ជញ

ក ្ត លកប៏នេយងេទេលេសចក្តសំីេរចផទ ល់របស់ខ្លួន េលខ ១១៩/០៨(បញ្ហ ទី៣) និងយល់្រសបជមយួ

នឹងករបក្រ យរបស់កមមករនិេយជិត ែដលែចងថ ្របកឧ់បតថមភមនិគួរគិតបញចូ លេទកនុងករគណន្របក់

ឈនួលរបស់្រស្តី និងថ កមមករនិេយជិតមនសិទធិទទួលបន្របក ់ ៦ ដុ ្ល រ េមរកិេពញកនុងមយួែខ។

្រកុមហុ៊ន្រតូវបនបងគ បឲ់យបងស់ងជូន្រស្តីែដលឈបសំ់ កលំែហមតុភព ងំពីែខេម  ឆន ២ំ០០៨។

េគលនេយបយរបសេ់ ងច ក

េទះបីជេសចក្តីសំេរចរបស់ ជញ ក ្ត ល ជំុវញិចំនួនទឹក្របកៃ់នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព

មនភពសម្រសប និងចបស់ ស់កេ៏ យ េ ងច្រកមនករគណនអំពីករទូទត្់របកេ់ផ ងៗគន  េហយ

េ ងច្រកខ្លះមនិេគរព មេសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេទ។ េគលនេយបយៃនករទូទត់

្របកេ់នេ ងច្រកេផ ងៗ មនដូចតេទ៖

េ ងច្រក េគលនេយបយៃនករទូទត្់របក់

១. ករទូទត្់របកសំ់ បរ់យៈេពលបីែខ េ យែផ្អកេល្របកឈ់នួលអបបបរម (៥០% ៃន្របក់

ឈនួលអបបបរម និង ៥០% ៃន្របករ់ង្វ នអ់តីតភព)។

៤៥



២. ៥០% េ យែផ្អកេល្របកឈ់នួលជមធយមរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយ េ យគិតបញចូ លទងំ

្របករ់ង្វ នផ់លិតកមម។ ២៥ ដុ ្ល រ េមរកិសំ បែ់ខទីបនួ។

៣. ៥០% ៃន្របកឈ់នួលអបបបរម និង្របករ់ង្វ នអ់តីតភពេពញ(៤ ដុ ្ល រ េមរកិ) និង្របក់

រង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទតេ់ពញ (៧ ដុ ្ល រ េមរកិ)។

៤. ៥០% ៃន្របកឈ់នួលជមធយមសរុបដបពី់រែខ។

៥. ៥០% ៃន្របកឈ់នួល (្របកឈ់នួលេគល ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់្របកឧ់បតថមភ

ជីវភព និង្របករ់ង្វ នអ់តីតភព)។

៦. ៥០ ្របកឈ់នួល (ៃន្របកឈ់នួលជមធយមេពញមយួឆន  ំ% ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀង

ទត ់៥ ដុ ្ល រ េមរកិ និង្របកេ់លកទឹកចិត្តសំ ប់ រ ៥ ដុ ្ល រ េមរកិ និង្របកឧ់បតថមភ

សំ បក់រ ន កេ់ន ៥ ដុ ្ល រ េមរកិ សំ បក់មមករនិេយជិត ែដលមន្របករ់ង្វ នៃ់នករមក

េធ្វករេទៀងទត ់និងអតីតភពេពញ)។

៧. ៥០% ៃន្របកឈ់នួលេគល ្របករ់ង្វ នអ់តីតភព  ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត។់

៨. ៥០% ៃន្របកឈ់នួលជមធយម្របមំយួែខ សំ បក់មមករនិេយជិតែដលេធ្វកររយៈេពល

្របមំយួែខ ឬេ្រចនជងេនះ (្របកឈ់នួលជមធយម ១២ ែខសំ បក់មមករនិេយជិត ែដលេធ្វករ

បនមយួឆន  ំឬេ្រចនជងេនះ) និង្របកឧ់បតថមភជីវភព ៦ ដុ ្ល រ េមរកិ។ កមមករនិេយជិត

ែដលេធ្វករតិចជង្របមំយួែខ ចទទួលបន្របកម់្តង ែដលរមួបញចូ ល្របក ់៧០% ៃន្របក់

ឈនួលមយួែខ និង្របកឧ់បតថមភជីវភព ៦ ដុ ្ល រ េមរកិ។

ករយលដឹ់ងរបសក់មមករនេិយជតិអំពីករទទូត់ បក់ឈបស់ំ កលែំហមតភុព

្រស្តីភគេ្រចនែដលបនសមភ ស ដឹងអំពីសិទធិរបស់ពួកេគកនុងករទទួលបនអតថ្របេយជនៃ៍នករ

ឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ អនក្រគប្់រគងេនេ ងច្រកភគេ្រចនកេ៏ជឿជកផ់ងែដរថ កមមករនិេយជិតដឹង

អំពីសិទធិរបស់ពួកេគកនុងករទទួលបនករឈបស់្រមកលំ់ែហមតុភព និងសិទធិទទួលបន្របកឈ់នួល។ 

េទះជយ៉ងេនះក្តី កមមករនិេយជិតមនិសូវទទួលបនពត័ម៌នអំពីវធីិៃនករគណនអតថ្របេយជន ៍ និងបន

ដឹងែតពីចំនួនទឹក្របកែ់ដលពួកេគទទួលបនប៉ុេ ្ណ ះ ែតមនិដឹងថេត ែផ្អកេលអ្វីេនះេទ៖
“បង្់របក ់៥០% រយៈេពលបីែខ ្របកឈ់នួលជមធយមជមយួនងឹ្របករ់ង្វ នទ់ងំអស់។”
“មនិដឹងថករបង្់របកែ់ផ្អកេលអ្វេីនះេទ។ ្របែហលជេពលខ្លះ ែផ្អកេល្របកឈ់នួលអបបបរម
     និងេពលខ្លះ មនិែមន។”
“េយងមនិដឹងេទ។ េយង្រគនែ់តទទួលបនទកឹ្របកម់យួចនួំន ប៉ែុន្ត េយងមនិដឹងពីវធីិគណនេឡយ។”
“១៥០ ដុ ្ល រ េមរកិសំ បរ់យៈេពលបីែខ មនិដឹងថគណនយ៉ងេមច៉េទ ្រគនែ់តដឹងថ
     េយងទទួលបន ១៥០ ដុ ្ល រ េមរកិ។”

៤៦



“មនិដឹងថករេបក្របកែ់ផ្អកេលអ្វេីនះេទ ប៉ែុន្ត ខុសគន ពីមយួែខេទមយួែខ។ េនែខមយួខញុ ំ
     ទទួលបន ៥៣ ដុ ្ល រ េមរកិ ប៉ុែន្ត េនែខេផ ងេទៀត ខញុ ំទទួលបនេផ ងពីេនះ។”
“៥០% ៃន្របកឈ់នួលជមធយមមយួឆន  ំ- រមួបញចូ លទងំ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់
     ្របករ់ង្វ នអ់តីតភព និង្របកឧ់បតថមភជីវភព។”
“៥០% ៃន្របកឈ់នួល ប៉ុែន្ត មនិចបស់ថេតករគណនែផ្អកេលអ្វេីនះេទ។”
“៥០% ៃន្របកឈ់នួលរបស់េយង និង ៥០% ៃន្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទតនិ់ង
អតីតភព (ប៉ុែន្ត មនិចបស់េទថេតអនកទទួលបនពកក់ ្ត ល ឬេពញ)។”

េនកនុងសហ្រគសែដលផ្តល់ ២៥ ដុ ្ល រ េមរកិ សំ បែ់ខទីបនួ កមមករនិេយជិតមនិដឹងថ ពួកេគ

មនសិទធិទទួលបន្របករ់ង្វ នេ់នះេទ េទះបីជពួកេគេធ្វករតិចជងមយួឆន កំេ៏ យ។ េនះមកពីកមមករ

និេយជិតមយួចំនួនមនិបន្រតលបម់កេធ្វករវញិ បនទ បពី់ឈបសំ់ កលំែហមតុភព េហយដូេចនះពួកេគ

មនិទទួលបន្របកេ់នះេឡយ។

កមមករនិេយជិតបីនក្់រតូវបនសមភ ស េនកនុង្រសុកកំេណ តរបស់ពួកេគ៖

កមមករនិេយជិតទី ១៖កមមករនិេយជិតទី ១៖
េតអនកទទួលបន្របកប់៉ុនម ន េពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព?
“ខញុ ំទទួលបន ១៧០ ដុ ្ល រ េមរកិសំ បរ់យៈេពលបីែខ។ គឺ ៥០% ៃន្របកឈ់នួលជមធយម
     ១២ែខ។”
េតអនកដឹងថ គិតបញចូ លអ្វីខ្លះេទ?
“មនិចបស់េទ ពីេ្រពះ្រស្តីខ្លះទទួលបន ២០០ ដុ ្ល រ េមរកិ ដូេចនះ មនអតថ្របេយជនេ៍ផ ងៗគន ។” 
េតអនកមនិបនទទួលស កប្រតេបៀវត រពី៍េ ងច្រកែដរឬេទ?
“ខញុ ំបនទទួលមយួែដរ ប៉ុែន្ត កូន្រសីរបស់ខញុ ំយក េលង រចួេបះេចលបតេ់ហយ។”

កមមករនិេយជិតទី ២៖កមមករនិេយជិតទី ២៖
េតអនកទទួលបន្របកប់៉ុនម ន េពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព?
“អតប់នទទួលអ្វេីទ ពីេ្រពះខញុ ំេធ្វករេនេ ងច្រកតិចជងមយួឆន ។ំ”

កមមករនិេយជិតទី ៣៖កមមករនិេយជិតទី ៣៖
េតអនកទទួលបន្របកប់៉ុនម ន េពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព?
“១០០ ដុ ្ល រ េមរកិ។”
េតអនកដឹងថ គិតបញចូ លអ្វីខ្លះេទ?
“អតដឹ់ងេទ។”
េតេ ងច្រកបន្របគល់ឲយអនកនូវស កប្រតេបៀវត រែ៍ដលពនយល់ពីេបៀវត ររ៍បស់អនកែដរឬេទ?
“្របែហលជពួកេគឲយ ប៉ុែន្ត ខញុ ំអតម់នេទៀតេទ។”

៤៧



េសចកីសននិ ន និងអនុ សន៍

េពលែដល្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនបំភ្លពីឺរេបៀបគណនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហ

មតុភព ជករអនុវត្ត េ ងច្រកេនែតមនរេបៀបេផ ងៗគន កនុងករគណនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ ក

លំែហមតុភព។ បញ្ហ េនះកនែ់តធងនធ់ងរ មែផនក ពីេ្រពះ្រស្តីមនិ ចទទួលពត័ម៌នពីអ្វពិីត្របកដែដល្រតូវ

បញចូលេទកនុងករគណនអតថ្របេយជនរ៍បស់ពួកេគេទ និងមនិបនត ៉ថអតថ្របេយជនម៍និ្រតឹម្រតូវេនះេទ។

្របសិនេបកមមករនិេយជិតេនកនុងេ ងច្រក មយួកនុងចំេ មេ ងច្រកទងំេនះបញចូ នបញ្ហ េទ

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេ ះ្រ យ េ ងច្រកេនះ្របែហលចញ់ក្តីភគេ្រចន។ គម នេសចក្តីសំេរចែតមយួ 

ែដលកនុងេនះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនងកេចញពីជំហររបស់ខ្លួនែដលថ្រស្តីមនសិទធិទទួលបន 

៥០% ៃន្របកឈ់នួល្របចែំខជមធយមរបស់ពួកេគ កដូ៏ចជ ្របកឧ់បតថមភជីវភពេពញរបស់ពួកេគ េហយ

្របកឈ់នួល្របចែំខជមធយមេនះគួរ្រតូវបនគណនេ យយក្របកឈ់នួលជមធយម ១២ ែខៃន្របកឈ់នួល

េគលរបស់កមមករនិេយជិត ្របកេ់ម៉ងបែនថម ្របករ់ង្វ នអ់តីតភព ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់

និង្របកប់នទ បប់ន េំផ ងេទៀត ែចកចំនួនេនះពកក់ ្ត ល បនទ បម់ក គុណនឹងបីែខ។ គំេ ងេ ងច្រកកន់

ែត្របេសរេនកមពុជ គួរេធ្វកររមួគន ជមយួេ ងច្រក និងកមមករនិេយជិត េដមបធីនថ កមមករនិេយជិតទងំ

អស់ដឹងអំពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវ្រសបចបប ់ កនុងករគណនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព

េហយករេបក្របក្់រតូវបនគណនេយង មចបប។់ 

៤៨



ជំពូកទី ៦៖ ករកំណត់េពលេវ ៃនករបង់ បក់អតថ
បេយជន៍មតុភព

េសចក្តីសេងខបៃនជំពូក៖

• េ ងច្រក្រតូវបនត្រមូវឲយបងជូ់នកមមករនិេយជិតនូវវអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហ

មតុភពរបស់ពួកេគ កនុងចំនួនទឹក្របកស់របុ េនៃថងមុនពួកេគឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ 

• អយុត្តធិមចំ៌េពះេ ងច្រកែដល្រតូវេធ្វករេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពេរៀង ល់ែខ

ឬេបកជូនកមមករនីិនូវទឹក្របកស់របុ េពលពួកេគ្រតលបពី់ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព។

• េ យេហតុថកមមករនីិមនភព នតឹងកនុងករ ៉ បរ់ងចំ យៃនករសំ លកូន និងករ

ែថទកូំន េ យគម នចំណូល ជករសំខនែ់ដល្រតូវព្រងឹងករេលកកមពស់ករយល់ដឹង

របស់េ ងច្រកេទេលភពចបំច្់រតូវេគរពចបប។់

ចបបស់្តីពីករងរៃន្របេទសកមពុជ ឬស្តង់ រពលកមមអន្តរជតិបចចុបបនន (អនុសញញ េលខ ១៨៣ 

និងអនុ សនេ៍លខ ១៩១) អំពីករគពំរមតុភពមនិបនផ្តល់នូវករែណនអំំពីករកំណតេ់ពលេវ ៃន

ករបង្់របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពេឡយ។ េន្របេទសកមពុជ កមមករនិេយជិត និងនិេយជកេ ងច្រក 

មនភពែខ្វងេយបល់គន េទេលបញ្ហ ៃនករកំណតេ់ពលេវ បងអ់តថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហ

មតុភព។ ជទូេទ កមមករនិេយជិតមនបំណងចងទ់ទួលបនករេបក្របកស់របុ មុននឹងពួកេគឈបសំ់ ក

ចំែណកឯនិេយជកវញិចងេ់បក្របកម់យួែខម្តងៗ ឬេបកជូនកមមករនិេយជិតនូវទឹក្របកស់រុបេនចុងបញចប់

ៃនករឈបសំ់ ករបស់ពួកេគ។ េនឆន ដំំបូងៗៃនករបំេពញករងររបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល មន

ករណីជេ្រចនជំុវញិបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងេពលេវ ៃនករេប្របក។់ េទះបីជ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបន

ស្រមចេនកនុង្រគបក់រណី ងំពីករបេងកតមក ថ និេយជក្រតូវេធ្វករេបក្របកស់រុប មុនេពល្រស្តីឈប់

សំ កលំែហមតុភពកេ៏ យ ប៉ុែន្ត េ ងច្រកេនែតបន្តេបក្របកម់យួែខម្តងៗឬេបកជូនកមមករនីិនូវទឹក

្របកស់រុប េនចុងបញចបៃ់នករឈបសំ់ ករបស់ពួកេគ។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេនែតទទួលសំណំុេរឿង

អំពីបញ្ហ េនះដែដល កនុងេពលបចចុបបននេនះ។

េសចកីសេំរចរបស់ កម បឹក ជញ ក ល

ចបប់មិនបនបញជ ក់ចបស់ពីេពលែដលនិេយជក្រតូវបង់អតថ្របេយជន៍ៃនករឈប់សំ កលំែហ

មតុភព ឲយេទកមមករនិេយជិតេឡយ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនសំេរចយ៉ង

ខជ បខ់ជួនថ េ ងច្រក្រតូវេបក្របកស់រុប មុនេពលកមមករនិេយជិតឈបសំ់ កលំែហមតុភព (សូមេមល

៤៩



េសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល AC ៥០/១១, ៥៨/១១, ៥៦/១១, AC ១២/១១ ១១៥/១០, 

124/09, AC ៧០/០៧, ៦០/០៧, ៥៣/០៧, ៣៧/០៧, ៨៧/០៦, ៥៧/០៦)។

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនអនុវត្ត មម្រ  ១៥៥ ៃនចបបស់្តីពីករងរ ែដលែចងថ “េយង

មម្រ  ១១៥ ... ករេបក្របកឈ់នួលមនិ្រតូវេធ្វេនៃថងែដលកមមករនិេយជិតមនសិទធឈិបសំ់ កេឡយ។

្របសិនេបករេបក្របកចំ់េលៃថងឈបេ់នះ ្រតូវេធ្វមុនមយួៃថង។”  (េសចក្តីសំេរច ១៣០/០៧)។ ្រកុម្របឹក

ជញ ក ្ត លបនសំេរចថ េនះមនិ ចទទួលយកបនេឡយសំ បនិ់េយជក ែដល្រតូវេបក្របក ់៥០% 

ៃន្របកឈ់នួលពីរែខ មុនកមមករនិេយជិតឈបសំ់ ក និង ៥០% ៃន្របកឈ់នួលែខចុងេ្រកយ េពលកមមករ

និេយជិត្រតលបម់កេធ្វករវញិ។្រកុមហុ៊ន្រតូវេបក្របកឈ់នួលបីែខ មុនកមមករនិេយជិតឈបសំ់ ក។ 

កិចច្របជំុរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល គូសបញជ កអំ់ពីក្តីកង្វល់គន្លឹះៗរបស់កមមករនិេយជិត និង 

និេយជក។ សំ បក់មមករនិេយជិត មនក្តីកង្វល់ចមបងៗពីរ។ ទីមយួ ៃថ្លចំ យពកព់ន័ធនឹងករឈប់

សំ កលំែហមតុភព មនទំេនរចំ យេ្រចន េនេដមដំបូងៃនករឈបសំ់ ក។ ែថ្លចំ យចមបងមយួ

សំ ប្់រស្តីគឺៃថ្លចំ យៃនករសំ លកូន េនកនុងគ្លីនិក។ ្រស្តីែដលមនិ ច ៉ បរ់ងៃថ្លចំ យេនគ្លីនិកបន 

ជេរឿយៗ េនែតជួលឆមបឲយមកសំ លកូនេនផទះរបស់ពួកេគ។ េនកនុងករណី ៥៧/០៨ កមមករនិេយជិត

េផ្ត តសំខនេ់លត្រមូវកររបស់ពួកេគកនុងករ ៉ បរ់ងៃថ្លចំ យេវជជ ្រស្ត ែដលេនះជមូល ្ឋ នៃនករេសន
សំុរបស់ពួកេគឲយ្រកុមហុ៊នេបក្របកស់រុបែតម្តង មុនេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ 

ទីពីរ កមមករនិេយជិត េពលខ្លះ មនិទទួលបនករេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគ

េទ ពីេ្រពះមតិ្តភក្តិ ឬ ចញ់តិរបស់ពួកេគែដលេទយក្របក ់ែបរជយក្របកេ់នះទុក និងចយ យអស់

េទវញិ។ កមមករនិេយជិតែដលេទបែតសំ លកូន ែតងែតមនសុខភពេខ យ មនិ ចេធ្វដំេណ រេទយក

្របកេ់នេ ងច្រកបន។ ពិេសសជងេនះេទៀត ជបញ្ហ  ្របសិនេបកមមករនិេយជិតរស់េនឆង យពេី ងច្រក

(ករណីភគេ្រចន) េហយៃថងឈបសំ់ ករបស់ គតចំ់រដូវេភ្ល ង ែដលផ្លូវពិបកេធ្វដំេណ រជពិេសស។ ជ

លទធផល សហ្រគសអនុញញ តឲយមតិ្តភក្តិ ឬ ចញ់តិមកេបក្របកជំ់នួសកមមករនិេយជិត េហយេពលខ្លះ 

កមមករនិេយជិតមនិបន្របកេ់នះេទ។ឧទហរណ៍ េនកនុងករណី AC ១១៤/០៨កមមករនិេយជិតេសននូវ

េសចក្តីសំេរច ែដលត្រមូវឲយេ ងច្រកេបក្របកអ់តថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភពសរុបែតម្តង

មុនពួកេគឈបសំ់ ក។ េនេពលេនះ សហ្រគសបនេបក្របកអ់តថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហ

មតុភព ម្តងមយួែខៗ។ ្របសិនេបកមមករនិេយជិតមនិ ចមកេបក្របកេ់ យខ្លួនឯងេទ សហ្រគស

អនុញញ តឲយមតិ្តរមួករងរ ឬ ចញ់តិមកេបកជំនួស ្របសិនេបពួកគមនលិខិតអនុញញ ត និង ក ពីីរនក។់

កមមករនិេយជិតេលកេឡងថ េពលខ្លះ មតិ្តរមួករងរ ឬ ចញ់តិ មនិបន្របគល់្របកឲ់យពួកេគេទ ែបរជ

យកេទចយ យអស់េទវញិ។ 

និេយជកបនបង្ហ ញពីេហតុផលចមបងពីរចំេពះករែដលខ្លួនបដិេសធមនិេបក្របកឈ់បសំ់ ក

លំែហមតុភពសរុប មុនកមមករនិេយជិតឈបសំ់ ក។ េហតុផលទីមយួ ពកព់ន័ធនឹងែផនកគណេនយយ។

កនុងដំេណ រករេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត ល េ ងច្រកមយួចំនួនចង្អុលបង្ហ ញថ ករអនុវត្តគណេនយយ
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របស់ពួកេគ មនិងយ្រសួលកនុងករេបក្របកស់រុបជូនកមមករនិេយជិត និងថ ពួកេគចងេ់បក្របកជូ់ន

កមមករនិេយជិតជ្របចែំខជង។

កង្វល់ទីពីរគឺថ កមមករនិេយជិត ចមនិ្រតលបម់កេធ្វករវញិ េ្រកយពីទទួលបន្របកស់រុបរចួ។ 

េនកនុងករណី AC ២០/០៦ សហ្រគសទទួល គ ល់ថ “កមមករនិេយជិតពិតជជួប្របទះករលំបក ប៉ុែន្ត

សហ្រគសមនិ ចេបក្របកមុ់ន មសំេណ របស់កមមករនិេយជិតបនេទ ពីេ្រពះ េពលសហ្រគសេធ្វ
រេបៀបេនះេលកមុន េនៃថងែដលកមមករនិេយជិតដល់េពល្រតូវ្រតលបម់កេធ្វករវញិ ពួកេគបន ឈបពី់

ករងរ [ជជង្រតលបម់កេធ្វករវញិ] មននយ័ថ សហ្រគសបតប់ងក់មមករនិេយជិតមនជំនញ ឬមន

វជិជ ជីវៈ េហយពិបកកនុងករេរ សកមមករនិេយជិតថមី េដមបជំីនួស។”

កង្វល់ដូចគន  ្រតូវបនេលកេឡងេ យេ ងច្រក េនកនុងករណី ៧៧/០៨៖ “សមជិករបស់ KYTU

េន Xing Tai Garment Company េសនឲយសហ្រគសេបក្របក ់៥០% ៃន្របកឈ់នួល និង្របកប់នទ បប់ន ំ

សំ បរ់យៈេពល ៩០ ៃថង ដល់កមមករនិេយជិតជ្រស្តី ែដលឈបសំ់ កលំែហមតុភព មុនេពលចបេ់ផ្តម

ឈប ់ ពីេ្រពះ ពិបកសំ បពួ់កេគ កនុងករេធ្វដំេណ រេទមក េហយៃថ្លេធ្វដំេណ រៃថ្ល។ ភគីសហ្រគស

ែថ្លងថ សហ្រគសមនិ ចេបក្របក់ មសំេណ បនេទ េ្រពះខ្ល ចពួកេគមនិ្រតលបម់កេធ្វករវញិ។” 

េពលេ ះ្រ យករណីទងំេនះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លមនិបនបដិេសធចំេពះសុពលភពៃន

កង្វល់របស់និេយជកេទ ប៉ុែន្ត កតស់មគ ល់ថ កមមករនិេយជិតេសនសំុេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព

របស់ពួកេគជមុន ពីេ្រពះពួកេគ្រតូវចំ យ្របកេ់្រចនជង ល់ដង េ យ រពួកេគ្រតូវបងៃ់ថ្លេពទយ និង

ៃថ្លពយបល េហយេ យេពលខ្លះ កមមករនិេយជិត ឈប ់ េពលផុតកំណតៃ់ថងឈបសំ់ ករបស់ពួកេគ 

មនិែមនខុសចបបេ់ទ (សូមេមលេសចក្តីសំេរច ៥៥/០៧និង ៥៧/០៨)។ ចបបផ់្តល់សិទធិឲយ្រស្តីែដលេធ្វករ

េនកនុងសហ្រគស រយៈេពលមយួឆន  ំ ទទួលបនៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភព ៩០ ៃថង េ យមន

អតថ្របេយជន ៍េទះជគត្់រតលបម់កេធ្វករវញិ ឬ ឈបពី់ករងរ េនចបក់រឈបសំ់ កកេ៏ យ។ 

េគលនេយបយរបសេ់ ងច ក

េទះបីជ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លដឹងចបស់យ៉ងខជ បខ់ជួនអំពីករែដលថ ្រកុមហុ៊ន្រតូវេបក្របក់

សរុប ជូនដល់កមមករនិេយជិតមុនពួកេគឈបសំ់ កកេ៏ យ េ ងច្រកមយួចំនួនែដលបនសិក េបក្របក់

ដល់កមមករនិេយជិតមយួែខម្តងៗ ឬេ្រកយេពលពួកេគ្រតលបម់កវញិ។ ងខងេ្រកមេរៀប បល់ម្អតិអំពី

េគលនេយបយរបស់េ ងច្រកទងំេនះ។

េ ងច្រក ករេបក
្របកស់រុបមុន
េពលឈបសំ់ ក

ករេបក
្របក់
្របចែំខ

ករេបក
្របកស់រុបេ្រកយ
េពលឈបសំ់ ក

ករ្រពមេ្រព ងជជេ្រមស

១. មន គម នពត័ម៌ន គម ន អនកេផ ង ចេទយក្របកប់ន។

២. មន គម នពត័ម៌ន គម ន អនកេផ ង ចេទយក្របកប់ន។
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៣. មន គម នពត័ម៌ន គម ន អនកេផ ង ចេទយក្របកប់ន។

៤. មន គម នពត័ម៌ន គម ន គម ន

៥. មន គម នពត័ម៌ន គម ន េបក្របកសំ់ បែ់ខទីបនួ

េ្រកយេពល្រតលបម់កវញិ

៦. គម ន គម ន មន គម ន

៧. គម ន មន គម ន សមជិក្រគួ រ ចេទ

យក្របកប់ន។ 

៨. គម ន គម ន គម ន គម ន

កនុងចំេ មេ ងច្រកទងំបីែដលបនេធ្វទស នកិចច េ ងច្រក្របមំយួបនេបក្របកស់រុបែតម្តង

ជូនកមមករនិេយជិត មុនពួកេគឈបសំ់ ក។ េ ងច្រកបីអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតឲយនរ មន កម់ក

េបក្របករ់បស់ពួកេគ រហូតដល់េពលកមមករនិេយជិតសំ លកូន មុននឹង កព់កយសំុ។ េ ងច្រកទីបនួ

អនុញញ តឲយែតកមមករនិេយជិតមកេបក្របកប់៉េុ ្ណ ះ បនទ បពី់មនបញ្ហ ពីមុនែដល ្វ មមីកយក្របក ់

េ យគម នករអនុញញ តពី្របពនធ េហយយក្របកេ់ទចយអស់។

េ ងច្រកមយួេបក្របកស់រុប សំ បរ់យៈេពលបីែខ ដល់កមមករនិេយជិតមុននឹងពួកេគឈបសំ់ ក

និងេបកជូន ២៥ ដុ ្ល រ េមរកិ សំ បែ់ខទីបនួ េពលពួកេគ្រតលបម់កវញិ។ អនក្រគប្់រគងមន កប់នពនយល់ថ

េគលបំណងៃនេគលនេយបយ គឺេធ្វយ៉ង ធនថ កមមករនិេយជិត ន កេ់នផទះ រយៈេពលមយួែខ

បែនថមេទៀត េដមបឲីយមនកម្ល ងំ។ ្របសិនេបកមមករនិេយជិតេបក្របករ់បស់ពួកេគសរុបទងំអស់ េនេដម

ដំបូងៃនករឈបសំ់ ក កមមករនិេយជិតជេ្រចននកនឹ់ងមនិេនផទះ សំ បែ់ខទីបនួេឡយ។ ពួកេគនឹង

្រតលបម់កវញិេ្រកយរយៈេពលបីែខ និងេធ្វករេដមបបីន្របកែ់ខេពញ។ 

េ ងច្រកមយួេបក្របកស់រុបដល់កមមករនិេយជិត េពលពួកេគ្រតលបម់កពីឈបសំ់ កវញិ។ េពល

សួរសំណួរ បុគគលិករដ្ឋបលនយិយេ យទទូចថ េ ងច្រកជេ្រចនេធ្វែបបេនះ េហយ សថិតេនេ្រកមចបប។់

េ ងច្រកមយួេបក្របកម់យួែខម្តងៗ េនចុងែខនីមយួៗ និងអនុញញ តឲយសមជិក្រគួ រ ឬមតិ្តរមួករងរ 

មកេបក្របក ់្របសិនេបមនករអនុញញ តពីនិេយជិត។ 

េនកនុងេ ងច្រកចុងេ្រកយ កមមករនីិ ចេ្រជសេរ សេពល ្រតូវេទេបក្របក។់ ពួកេគ ចេប
សរុប មុនេពលឈបសំ់ ក ឬេ្រកយេពលឈបសំ់ ក ឬេបក្របចែំខ។ ្រស្តីភគេ្រចនេនេ ងច្រកេនះ 

េ្រជសេរ សេបក្របក ់មុនេពលឈបសំ់ ក។ 

ផលប៉ះពលេ់លកមមករនិេយជិត

ដូចបនបញជ កខ់ងេល េ ងច្រកពីរកនុងចំេ មេ ងច្រកទងំបី មនិេគរព មចបប ់ កនុងករបង់

អតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព មុនេពលចបេ់ផ្តមឈបសំ់ ក។ េនកនុងេ ងច្រកទងំពីរេនះ

៥២



គម នកមមករនិេយជិត មន ក់ យករណ៍អំពីករលំបក មយួេឡយ។ េនកនុងេ ងច្រកែដលេបក្របក់

សរុប េនេពលចបក់រសំ កលំែហមតុភព កមមករនិេយជិតនិយយថ ពួកេគសន ្ំរបកជ់មយួ ្វ មរីបស់

ពួកេគ េដមបេី្រត មសំ បក់រសំ លកូន និង ចសន បំនេ្រចន (កមមករនិេយជិតមន កស់ន បំន ៥០០ ដុ ្ល រ

េមរកិ)។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ្របករេនះមនិ ច្រតូវបនចតទុ់កថជករតំ ងៃនវធីិ ្រស្ត មយួ

ែដល្រតូវអនុវត្ត មបនេឡយ។ កមមករនិេយជិតមនិ ចបេញចញមតិេ យេបកចំហទងំ្រសុងេទ េពល

ពិភក ្រកុមេគលេ  និង ចមន រមមណ៍មនិល្អ េពលរះិគនេ់គលនេយបយរបស់សហ្រគសេនចេំពះ

មុខសហកមមករនិេយជិត។ គំរូវធីិ ្រស្តែដលបនចង្រកងជឯក រ េនកនុងករណីៃនករេ ះ្រ យរបស់

ជញ ក ្ត ល ជំុវញិករេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព គឺថ កមមករនិេយជិតបង្ហ ញយ៉ងចបស់អំពី

ករលំបករបស់ពួកេគ កនុងករេ ះ្រ យជីវភព រយៈេពលជេ្រចនែខ េ យគម ន្របកចំ់ណូល។

េសចកីសននិ ន និងអនុ សន៍

ករែដលេនែតករេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត ល េទេលករកំណតេ់ពលេវ ៃនករេបក្របក់

ឈបសំ់ កលំែហមតុភព បង្ហ ញឲយេឃញថ េ ងច្រកមយួចំនួនមនិេបកអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ ក

លំែហមតុភពជមុន េទ មចបបេ់នះេទ និងថ បញ្ហ េនះមន រៈសំខនចំ់េពះកមមករនិេយជិត។ 

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនសំេរចយ៉ងចបស់ថ និេយជក្រតូវបនត្រមូវេ យចបបឲ់យេបក្របកស់រុប

ដល់កមមករនិេយជិត េនេពលពួកេគចបេ់ផ្តមឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ 

េ ងច្រកពីរ ែដល្រតូវបនេធ្វករ្រ វ្រជវដល់ទី ងំ មនិេគរព មចបប ់ េហយេធ្វករេបក្របក់

ជ្របចែំខ ឬេនេពលកមមករនិេយជិត្រតលបម់កវញិ។ េ យ រែតមនបញ្ហ ្របឈមសំ បក់មមករនិេយជិត

កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ជីវភពជេ្រចនែខេ យគម ន្របកចំ់ណូល ឬែស្វងរកមេធយបយេដមបរីក្របកក់នុង

េពលសំ កេ្រកយពីសំ លកូន និងែថទកូំន ្របករេនះ ចជែផនកដសំ៏ខនសំ់ បក់រែកលម្អ។ 

៥៣



ជំពូកទី ៧៖ ករ តលប់េទេធករ

េសចក្តីសេងខបៃនជំពូក៖

• ករ្រតលបេ់ទេធ្វករវញិ៖

o ចបបម់និមនែចងពីនីតិវធីិ មយួសំ ប្់រស្តីែដល្រតលបេ់ទេធ្វករវញិេឡយ។ 

o េ ងច្រកែដលបនេធ្វទស នកិចចមននីតិវធីិ មញញ  ែដល មរយៈេនះ កមមករនិេយជិត

្រគនែ់ត្រតូវ្រតលបេ់ទេធ្វករវញិ េ្រកយពីឈបសំ់ ករចួ និងផ្តល់ពត័ម៌នដល់អនក

្រគប្់រគងផទ ល់របស់ពួកេគថពួកេគ្រតលបម់កវញិែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

o កមមករនិេយជិតេនេ ងច្រកែដលបនសិក ដល់ទី ងំ មនិមនករែកែ្របកិចចសនយ

ករងររបស់ពួកេគ េពល្រតលបម់កេធ្វករវញិេឡយ។ 

o ជទូេទេហតុផល សំ បក់រមនិ្រតលបម់កេធ្វករវញិ គឺករខ្វះអនកេមលែថទកូំនរបស់

ពួកេគ េពលពួកេគមកេធ្វករ។ 

• សិទធិេផ ងៗេពល្រតលបម់កេធ្វករវញិ៖

o ្រស្តី្រតូវបនរពឹំងទុកថនឹងបំេពញកិចចករ ែដល្រ លៗប៉ុេ ្ណ ះ េនកនុងរយៈេពល

ពីរែខដំបូង បនទ បពី់ឈបសំ់ កលំែហមតុភព។

o េ ងច្រកែដលមនកមមករនិេយជិតជ្រស្តីជង ១០០ នក ់្រតូវបនត្រមូវឲយបេងកតបនទប់

សំ បបំ់េបកូន និងទរក ្ឋ ន។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ករអនុវត្ត មតិចតួច េហយ

កមមករនិេយជិតមនិេ្របទីកែន្លងទងំេនះេនះេទ ពីេ្រពះែតករលំបកកនុងករដឹកជញជូ ន

កូនរបស់ពួកេគេទេ ងច្រក។

o ដំេ ះ្រ យជជេ្រមសេដមបេីលកកមពស់ករបន្តបំេបកូន និងេ ះ្រ យត្រមូវករ

ែថទកូំនរបស់កមមករនិេយជិត ្រតូវបនេសនេឡង ដូចជ យុទធនករផ្តល់ពត័ម៌ន អបរ់ ំ

និងទំនកទំ់នង និងករឧបតថមភនន េដមបេីលកកមពស់ឲយមនករ ្រចបចទឹ់កេ ះ និង

រក ទុកទឹកេ ះម្ត យ និងក ងភពជៃដគូ សំ បក់រែថទទំរក្របកបេ យ

គុណភពេនកែន្លង ន កេ់ន។

ចបបស់្តីពីករងរៃន្របេទសកមពុជ និងស្តង់ រពលកមមអន្តរជតិបចចុបបនន (អនុសញញ េលខ ១៨៣

និងអនុ សនេ៍លខ ១៩១) មនិមនែចងអំពីនីតិវធីិ ឬលកខខណ្ឌ ត្រមូវសំ បក់រ្រតលបម់កេធ្វករវញិ បនទ ប់

ពីសំ កលំែហមតុភពេទ ប៉ុែន្តផ្តល់នូវេគលករណ៍ែណនពំកព់ន័ធនឹងករករពរសុខភពេនកែន្លងេធ្វករ

និងជួល្រស្តីបំេបកូន េពល្រតលបម់កេធ្វករវញិ។ជំពូកេនះបង្ហ ញអំពីបទពិេ ធនរ៍បស់្រស្តី កនុងករ្រតលប់

៥៤



មកេធ្វករវញិ និងសិទធិរបស់ពួកេគកនុងករបំេពញករងរ្រ លៗ សំ កបំេបកូន និងេ្របបនទបសំ់ បបំ់េប

កូន និងទរក ្ឋ ន េពល្រតលបម់កេធ្វករវញិ េ យអនុេ ម មចបបនិ់ងករអនុវត្ត។

នីតិវិធីៃនករ តលប់មកេធករវិញ

េពលេធ្វបទសមភ សនេ៍នកនុងេ ងច្រក កមមករនិេយជិត និងអនក្រគប្់រគងភគេ្រចនពណ៌នអពីំនីតិវធីី

ៃនករ្រតលបម់កេធ្វករវញិ ថមនលកខណៈ មញញ  និងមនភពបតែ់បន។ ជទូេទ កមមករនិេយជិត្រតូវ

្រតលបម់កេធ្វករវញិ បនទ បពី់ឈបសំ់ កលំែហមតុភពរចួ និងជូនដំណឹងដល់អនក្រគប្់រគងផទ ល់របស់ខ្លួន 

ឬែផនករដ្ឋបល ថ ខ្លួន្រតលបម់កេធ្វករវញិេហយ។ ែបបបទរដ្ឋបលនឹង្រតូវបនេរៀបចំរចួ ល់សំ បគ់ត។់ 

ខងេ្រកមេនះ ជ ងែដលពណ៌នលម្អតិអំពីនីតិវធីិៃនករ្រតលបម់កេធ្វករវញិ េនេ ងច្រកចំនួន្របបីំ។
 

េ ងច្រក នីតិវធីិៃនករ្រតលបម់កេធ្វករវញិ

១. កមមករនិេយជិត្រតូវបនត្រមូវឲយនយំកជមយួនូវទ្រមងែ់បបបទសំុឈបសំ់ កលំែហមតុភព

ែដលបនបំេពញរចួចុងេ្រកយ (ែដលបនទទួលមុនេពលឈបសំ់ ក) េនេពល្រតលបម់ក

េធ្វករវញិ។ អនកខ្លះមនិបនយកទ្រមងែ់បបបទមកជមយួេទ។ ពួកេគ្រតូវបនអនុញញ តឲយចូល

េធ្វករ ែត្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នដល់អនក្រគប្់រគងផទ ល់ េហយយកទ្រមងែ់បបបទេនះនេពលេ្រកយ។ 

២. កមមករនិេយជិត្រតូវបនត្រមូវឲយបង្ហ ញលិខិតបញជ កកំ់េណ តកូនរបស់ពួកេគ ដល់េវជជបណ្ឌិ ត

េ ងច្រក។ េវជជបណ្ឌិ តេ ងច្រកបញជ កពី់យថភពៃនលិខិតបញជ កកំ់េណ តេនះ បនទ បម់ក 

កមមករនិេយជិតយកលិខិតបញជ កេ់នះេទម្រន្តីបញជ កអ់នុេ មភព ែដលបញជូ នលិខិត

បញជ កេ់ទែផនកធនធនមនុស ។ ែផនកធនធនមនុស  េរៀបចំនីតិវធីិៃនករ្រតលបម់កេធ្វករវញិ

របស់កមមករនិេយជិត និងេចញបណ័្ណ មយួសំ បក់រសំ កបំេបកូន។

៣. គម នពត័ម៌ន មយួអំពីនីតិវធីិៃនករវលិ្រតលបម់កេធ្វករវញិេឡយ ្រគនែ់តមនពត័ម៌នថ 

្រស្តីែដល្រតលបម់កេធ្វករវញិ បនទ បពី់ឈបសំ់ កលំែហមតុភពរចួ ្រតូវបនត្រមូវឲយយក

េសៀវេភសំ លកូនរបស់ពួកេគមក េដមបទីទួលបនករអនុញញ តសំ បក់រសំ កបំេបកូន។ 

៤. ្រស្តី្រតូវ្រតលបម់កេធ្វករវញិ េនកលបរេិចឆទែដលបនកំណត ់និង្រតូវជូនដំណឹងដល់អនក

្រគប្់រគងផទ ល់របស់ពួកេគ កដូ៏ចជករយិល័យរដ្ឋបលផងែដរ។ 

៥. កមមករនិេយជិត្រតលបេ់ទែផនករដ្ឋបល និងម្រន្តីចុះេឈម ះ។ ពួកេគ្រតូវបនត្រមូវឲយយក

លិខិតបញជ កកំ់េណ ត េដមបទីទួលបន្របកឧ់បតថមភទរក និងេដមបដំីេណ រករនីតិវធីិសំ ក

បំេបកូនមយួេម៉ង កនុងមយួៃថង។ 

៦. កមមករនិេយជិត្រតូវជូនដំណឹងដល់អនក្រគប្់រគងផទ ល់របស់ខ្លួន ែដលេរៀបចំែបបបទរដ្ឋបល

ជមយួនឹងករយិល័យរដ្ឋបល េដមបឲីយកមមករនិេយជិត ចទទួលបន្របកឧ់បតថមភទរក 

និងករសំ កបំេបកូនរបស់ខ្លួន។

៥៥



៧. ករសមភ សនថ៍ន ក្់រគប្់រគង៖ កមមករនិេយជិត្រតលបម់កែផនកធនធនមនុស  និងជូនដំណឹងថ 

គតេ់្រត មខ្លួនេធ្វកររចួ ល់។

ករសមភ សនក៍មមករនិេយជិត៖កមមករនិេយជិត្រតូវជូនដំណឹងដល់អនក្រគប្់រគងផទ ល់របស់ខ្លួន 

ែដលនឹងបំេពញែបបបទរដ្ឋបលចបំចទ់ងំអស់ រចួ្របគល់ឲយេទែផនករដ្ឋបល។ ែផនករដ្ឋបល

នឹង្របគល់បណ័្ណ បំេបកូនជូនកមមករនិេយជិត។

៨. មនេលខមន កសំ់ បពី់រ្រកុម ែដលទទួលខុស្រតូវេលកមមករនិេយជិតៃន្រកុមទងំេនះ។កមមករ

និេយជិត្រតូវជូនដំណឹងដល់េលខធិករថ គតេ់្រត មខ្លួនេធ្វកររចួេហយ។ េលខធិករ

បំេពញករងររដ្ឋបលទងំអស់ និង កជូ់នែផនកធនធនមនុស ។ ែផនកធនធនមនុស  េរៀបចំ

បណ័្ណ មយួ ែដលអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតមនសិទធិសំ កមយួេម៉ងេដមបបំីេបកូន។

េនកនុងេ ងច្រកនីមយួៗ កមមករនិេយជិត និងថន កដឹ់កនសំហជីព ្រតូវបនសួរថេត ពួកេគជួប

្របទះបញ្ហ ្របឈមទងំ យ កនុងេពលេរៀបចំនីតិវធីិៃនករ្រតលបម់កេធ្វករវញិែដរឬេទ។ កមមករនិេយជិត 

និងថន កដឹ់កនសំហជីពទងំអស់េឆ្លយតបមកថ នីតិវធីិមនសភពរលូន និងថ កមមករនិេយជិតគម នករ

លំបកកនុងករ្រតលបម់កេធ្វករវញិេទ។ កមមករនិេយជិតមន កែ់ដល្រតូវបនសមភ សេនផទះរបស់គត្់រតូវ

បនសួរថេតគតម់នករលំបក កនុងករែដលវលិ្រតលបេ់ទេធ្វករវញិែដរឬេទ។ គតេ់ឆ្លយថ៖
“គម នេទ។ ខញុ ំ្រគនែ់ត្របបេ់ទម្រន្តែីផនករដ្ឋបល។ កូនចុងេ្រកយរបស់ខញុ ំេនេ ងច្រកេនះែដរ
េហយខញុ ំគម នបញ្ហ េពល្រតលបម់កេធ្វករវញិេទ។” 

េនកនុងេ ងច្រកនីមយួៗែដលបនេធ្វទស នកិចច អនក្រគប្់រគង និងថន កដឹ់កនសំហជីព ក្៏រតូវបន

សួរផងែដរថេត មនករែកែ្របកិចចសនយករងររបស់កមមករនិេយជិត េពលពួកេគ្រតលបម់កេធ្វករវញិ 

បនទ បពី់ឈបសំ់ កលំែហមតុភព ែដរឬេទ។ េនេ ងច្រកទងំអស់េនះ ចេម្លយគឺអវជិជមន។ 

សែីដលមិនវិល តលប់េទេធករវិញ

េនកនុង្រគបេ់ ងច្រក កមមករនិេយជិត អនក្រគប្់រគង និងថន កដឹ់កន្ំរតូវបនសួរថេត្រស្តីមយួចំនួន

េ្រជសេរ សមនិ្រតលបម់កេធ្វករវញិ បនទ បពី់បនឈបសំ់ កលំែហមតុភពឬ។ កមមករនិេយជិត និងថន ក់

ដឹកនសំហជីពអះ ងថ ្រស្តីភគេ្រចន្រតលបម់កេធ្វករវញិ។ ្រស្តីែដលមនិ្រតលបម់កេធ្វករវញិ គឺមនែត

្រស្តីែដលពំុមនអនកេនេមលែថទរកេទបេកត។ ជេរឿយៗ ្រស្តីទងំេនះ ន កេ់នផទះ រហូតដល់កូនរបស់ពួក

េគ ងធំបន្តិច បនទ បម់ក ពួកេគ្រតលបម់កេធ្វករវញិ េនេ ងច្រក។ កនុងករណីេនះ េពលពួកេគ្រតលបម់ក

េធ្វករវញិ ពួកេគបតប់ងអ់ស់នូវ្របករ់ង្វ នអ់តីតភពែដលេកនេឡងរបស់ពួកេគ កដូ៏ចជអតថ្របេយជន៍

ែដលេកនេឡងពីករេធ្វករេនេ ងច្រកេ្រចនជងមយួឆន ។ំ

៥៦



្រស្តីែដល្រតលបម់កេធ្វករវញិេនេ ងច្រក សុទធែតមនបងប្អូនេនេមលែថទទំរក៖ 
“ប្តរីបស់ខញុេំមលែថកូន ពីេ្រពះគតអ់តេ់ធ្វករេទ ឥឡូវេនះ េហយខញុ ំ ចេធ្វករបនេនេ ងច្រក។”
“ម្ត យរបស់ខញុេំមលែថកូនរបស់ខញុ ំេពលខញុេំទេធ្វករ ប៉ែុន្ត ្របសិនេបខញុអំតម់នម្ត យេទខញុ្ំរបែហល
     ជេនផទះេមលកូនេហយ។”
“ម្ត យរបស់ខញុ ំេមលែថកូនរបស់ខញុ ំ។ ប្តរីបស់ខញុ ំមនិេចះេមលែថទរកយ៉ងេមច៉េទ។” 
“ម្ត យេកមករបស់ខញុ ំេមលែថកូនរបស់ខញុ ំ ពីេ្រពះខញុ ំរស់េនជមយួ្រគួ រប្តរីបស់ខញុ ំ។ ម្ត យរបស់ខញុ ំ
រស់េនឯ្រសុកកំេណ តឯេ ះ។”

កនុងកិចចសមភ សនជ៍មយួម្រន្តីែផនកករងរ អនក្រតួតពិនិតយេ ងច្រក ជរ ្ឋ ភបិលមន កប់នពនយល់ថ

ករែដលគម ននរ មន កេ់នេមលែថទរក ជឧបសគគដធំ៏ចំេពះ្រស្តី ែដល្រតូវ្រតលបម់កេធ្វករវញិ៖
“េពលគម ននរ មន កេ់នេមលែថទរក (ជទូេទពួកេគជកសិករ ដូេចនះសមជកិេផ ងេទៀត
កនុង្រគួ ររវល់េធ្វែ្រសចមក រ) ្រស្តី្រតូវរងច់ ំ រហូតដល់កូនធំបន្តចិ េទបពួកេគេទេធ្វករបន។
ចុងបញចប ់ពួកេគសំេរចចិត្ត ឈប ់និង្រតលបម់កវញិ្របមំយួែខេ្រកយ។”

សទិធិននេ កយេពល តលប់េទេធករវិញ

មនវធិនករចបបជ់េ្រចនែដលអនុវត្តេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលត្រមូវឲយេ ងច្រកសំេរច ឲយ

បនសំ ប្់រស្តីែដល្រតូវ្រតលបេ់ទេធ្វករវញិេ្រកយេពលសំ លកូនរចួ ករពរករងរ និងសុខភពរបស់

ពួកេគ និងអនុញញ តឲយពួកេគបន្តបំេបកូន។ 

ករងរ្រ លករងរ្រ ល

េយង មម្រ  ១៨២ ៃនចបបស់្តីពីករងរ “េ្រកយពីឈបសំ់ លកូនមកកនុងរយៈេពលពីរែខ

ែដលបនចូលេធ្វករ ្រតូវឲយពួកេគ [្រស្តី] េធ្វែតករ ្រ លៗ។” អនុសញញ េលខ ១៨៣ ផ្តល់នូវករ

ែណនជំក់ កេ់្រចន និងែចងពីវធិនករេដមបធីនថ ្រស្តីមនៃផទេពះ ឬបំេបកូន មនិ្រតូវេធ្វករ

ែដល ចបះ៉ពល់ដល់សុខភពរបស់គត ់ឬសុខភពរបស់កូន (ម្រ  ៣)។ អនុ សនI៍LO េលខ ១៩១ 

ែណនបំែនថមឲយេធ្វករ យតៃម្ល និភយ័េនកែន្លងេធ្វករ េដមបកំីណតពី់ និភយ័ចំេពះសុខភព ែដល

ប ្ត លមកពីករងរធងន ់សមព ធផ្លូវកយ និងករ្របឈមនឹងភន កង់រជីវ ្រស្ត គីម ីឬរូប ្រស្ត (ម្រ  ៦)។

គម នករេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត ល េទេលបញ្ហ េនះេទ េហយករអនុវត្តចបបេ់នកនុងេ ងច្រក

ែដលបនេធ្វទស នកិចចកនុងេពល្រ វ្រជវដល់ទី ងំ កម៏និបនអនុវត្តខជ បខ់ជួនេឡយ។ េនកនុងេ ងច្រក

មយួ កមមករនិេយជិត និងថន ក្់រគប្់រគងអះ ងបញជ កថ់ កមមករនិេយជិតេធ្វករ  ្រ លៗេ យស្វ័យ

្របវត្តិែតម្តង។ េនកនុងេ ងច្រកមយួេទៀត ថន ក្់រគប្់រគងនិយយថ កមមករនិេយជិតមនិបនេផទរឲយេទេធ្វករ

្រ លេទ ពីេ្រពះពួកេគេ្រជសយកវធីិ ្រស្តជំនួស គឺបន្តករឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់គតរ់យៈេពល

្របែំខ។ េនកនុងេ ង្រចក្របមំយួេផ ងេទៀត កមមករនិេយជិត្រតលបម់កេធ្វករេនកនុងមុខតំែណងដែដល

៥៧



ែដលពួកេគកនមុ់នឈបសំ់ ក ប៉ែុន្តករងររបស់ពួកេគ្រតូវបនែកែ្រប េដមបដីកេចញនូវករងរ ពិបកៗ

(ដូចជ ករេលក កវ់តថុធងន់ៗ )។ េលសពីេនះេទៀត ពួកេគក្៏រតូវបនអនុញញ តឲយេសនសំុករងរ ្រ លៗ

ផងែដរ។ េនកនុងេ ងច្រកមយួ កមមករនិេយជិតភគេ្រចន្រតលបម់កេធ្វករងរដូចមុន ប៉ុែន្តកមមករនិេយជិត

មន កនិ់យយថ គតធ់្ល បេ់ធ្វករេនកនុងែផនកេវចខចប ់ មុនគតឈ់បសំ់ ក។ ករងរពិបក ស់េពលគត់

្រតលបម់កវញិ។ ជលទធផល គតប់នសំុអនក្រគប្់រគងផទ ល់របស់គត ់ េហយ្រតូវបនអនុញញ តឲយប្តូរេទ

េធ្វករ្រ លជងេនះ។ េនកនុងេ ងច្រកមយួេទៀត កមមករនិេយជិតមន កប់នពនយល់ថ គតេ់្រជសេរ សមក

េធ្វករងរមុនដែដល ខណៈេពលែដលកមមករនិេយជិតេផ ងៗប្តូរមកេធ្វករ្រ លជងមុន។

កមមករនិេយជិត ្របធន្រគប្់រគង និងថន កដឹ់កនសំហជីពផ្តល់នូវេហតុផលជេ្រចនចំេពះករ

អនុវត្តចបបខុ់សៗគន ។ ្របធន្រគប្់រគងមន កេ់លកេឡងថ េ យកមមករនិេយជិតមនសិទធ្ិរសបចបបក់នុង

ករទទួលបនៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភពរយៈេពល ៩០ ៃថង ពួកេគភគេ្រចនបន្តករឈបសំ់ ករបស់

ពួកេគរហូតដល់្របែំខ។ ដូេចនះ េពលពួកេគ្រតលបម់កវញិ ពួកេគបន្រសួលខ្លួន្រគនេ់ប ចេធ្វករងរ

ែដលពួកេគេធ្វមុនេពលឈបសំ់ កបន។ កមមករនិេយជិតមន កេ់នេ ងច្រកមយួេផ ងេទៀត បនពនយល់ថ

គតម់និចងប់្តូរេទេធ្វករងរ្រសួលេទ ពីេ្រពះករងរែដលគតេ់ធ្វមុនឈបសំ់ កលំែហមតុភព (ករងរ

សីុបុង) ទទួលបន្របកឈ់នួលល្អជង។ កមមករនិេយជិតមន កេ់នេ ងច្រកេផ ង និយយថ គតម់និចងប់្តូរ

ករងរេទ ពីេ្រពះគតម់នជំនញេលករងរេនះេហយ េហយថ គតនឹ់ងពិបកែដល្រតូវេរៀនករងរថមី។ 

គម នពត័ម៌ន មយួពីកមមករនិេយជិត ឬថន កដឹ់កនសំហជីព ថ កមមករនិេយជិត្រតូវបនជំរុញ

ឲយេធ្វករងរែដលពួកេគមនិ ចេធ្វបន េនេពលពួកេគ្រតលបម់កពីឈបសំ់ កលំែហមតុភពវញិេឡយ។ 

េពលបំេបកូនេពលបំេបកូន

ម្រ  ១៨៤ ៃនចបបស់្តីពីករងរ ែចងថ “កនុងរយៈេពលមយួឆន  ំចបពី់ៃថងសំ លកូនរចួ ្រស្តីែដល

ឲយកូនេបេ ះ ចបនេពលមយួេម៉ងកនុងមយួៃថងេដមបបំីេបកូនខ្លួន កនុងេពលេម៉ងេធ្វករ។” ្របករេនះ

សម្រសបនឹងម្រ  ១០ ៃនអនុសញញ េលខ ១៨៣ ែដលែចងថមនេពលសំ កម្តង ឬេ្រចនដង ឬមនករ

កតប់នថយេម៉ងេធ្វករ (េ យមនិបតប់ង្់របកឈ់នួល) សំ បបំ់េបកូន ចំនួនដង រយៈេពល និងនីតិវធីិៃន

ករសំ ក្រតូវកំណតេ់ យចបប ់និងករអនុវត្តថន កជ់តិ។

មនករេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត លមយួចនួំនជំុវញិបញ្ហ ថេតមនអ្វជំីនួសករសំ កមយួេម៉ង

សំ បបំ់េបកូនយ៉ងសម្រសបឬេទ។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លមនិចងទ់ទួលយកជេ្រមស មយួជនួំសឲយ

ករសំ កបំេបកូនេនះេទ (េទះបីជសហ្រគស ឬកមមករនិេយជិតជអនកេសនសំុកេ៏ យ) ពីេ្រពះ្រកុម្របឹក

ជញ ក ្ត លបក្រ យេគលបំណងៃនករសំ កទងំេនះ ថជវធិនកររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េដមបេីលក

ទឹកចិត្តឲយ្រស្តីបំេបកូនឲយបនយូរ េដមបេីលកកមពស់សុខភពរបស់កូន។ 

ឧទហរណ៍ េនកនុងករណី AC ៥៥/៨០កមមករនិេយជិតចងឲ់យេ ងច្រករបស់ពួកេគផ្តល់ដល់ពួកេគ

នូវេម ទឹកេ ះេគពីរកំប៉ុងសំ បទ់រកកនុងមយួែខ។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបដិេសធសំេណ របស់ពួកេគ

៥៨



េ យេលកេហតុផលថ៖ “ចបបស់្តីពីករងរ និងបទបញជ េផ ងេទៀតស្តីពីករងរ មនិមនែចងអ្វីអំពីករផ្តល់

េម ទឹកេ ះេគេឡយ េពលសំ កលំែហមតុភព។ មយ៉ងវញិេទៀត កមមករនិេយជិតមនិបនផ្តល់ភស័្តុ ង

មយួ េដមបគី្ំរទដល់សំេណ របស់ពួកេគសំុេម ទឹកេ ះេគពីរកំប៉ុងកនុងមយួែខេនះេទ។ េលសពីេនះ

េទៀត េគលនេយបយ ជរ ្ឋ ភបិលេលកទឹកចិត្តឲយម្ត យបំេបកូន ជជងេ្របេម ទឹកេ ះេគ។ េសចក្តី
សំេរចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេលកមុនកេ៏លកទឹកចិត្តឲយបំេបកូនផងែដរ (េសចក្តីសំេរច ៨៣/០៤ 

បញ្ហ ទី ១ និងេសចក្តីសំេរច២៤/០៦ បញ្ហ ទី 3)។ ដូេចនះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លយល់េឃញថ សំេណ
េនះមនិសម្រសបេទនឹងេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងេសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក ជញ

ក ្ត លេលកមុនេទ។”

េនកនុងេ ងច្រក្របពីំរកនុងចំេ មេ ងច្រកទងំ្របបីំ ែដលបនេធ្វទស នកិចចកនុងករសិក េនះ 

កមមករនិេយជិត្រតូវបនអនុញញ តឲយសំ កមយួេម៉ង។ មនែតេ ងច្រកមយួប៉ុេ ្ណ ះ ែដលមនកមមករ

និេយជិតត្អូញែត្អរអំពីករមនិមនេម៉ងសំ កបំេបកូន។ កមមករនិេយជិតមន កនិ់យយថ៖
“ ពិបក ពីេ្រពះ្រកុមហុ៊នមនិអនុញញ តឲយសំ កមយួេម៉ងេដមបបំីេបកូនេទ។ សំេណ ្រតូវបន
កយូ់រមកេហយ ប៉ុែន្ត េនែតមនិទនអ់នុញញ តេទៀត។” 

ករផ្តល់ជេ្រមសជំនួសករសំ កបំេបកូនឬអត ់និងវធីិ ្រស្តៃនករផ្តល់មនភពខុសៗគន េទ ម

េ ងច្រក។ ខណៈេពលែដលេ ងច្រកភគេ្រចនមនិបនផ្តល់ជេ្រមសជំនួសឲយករសំ កបំេបកូន េ ងច្រក

បីបនេធ្វ។ េនកនុងេ ងច្រកមយួ កមមករនិេយជិត្រតូវបនអនុញញ តឲយេចញមុនមយួេម៉ង ជំនួសឲយករ

សំ កបំេបកូនេពលៃថង។ េនកនុងេ ងច្រកពីរេផ ងេទៀត កមមករនិេយជិតែដលមនិយកករសំ កមយួេម៉ង

េនះ ចគិតេម៉ងេនះជេម៉ងបែនថម និងទទួលបន្របកឧ់បតថមភ រ ១០០០ េរៀល។

េគមនិចបស់េទថេតេគលនេយបយៃនករគិតេម៉ងសំ កមយួេម៉ងជេម៉ងបែនថម នឹង ចបន្ត

េទៀតបនឬេទ ្របសិនេបេគបញជូ នករណីេនះេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេ ះ្រ យ។ ចបេងកតនូវ

រង្វ នជ់្របកសំ់ ប្់រស្តី ែដលមនិសំ កបំេបកូន។ មពិត េនកនុងេ ងច្រកមយួៃនេ ងច្រកែដលអនុវត្ត

មេគលនេយបយេនះ ថន កដឹ់កនសំហជីពបនពនយល់ថ៖
“កមមករនិេយជិតភគេ្រចនមនិសំ កបំេបកូនេទ ពីេ្រពះពួកេគចងប់ន្របកេ់ម៉ងបែនថម និង
្របកឧ់បតថមភ រ។”

មយ៉ងវញិេទៀត េគក៏ ចអះ ងផងែដរថ េគលនេយបយជករេឆ្លយតបល្អេទនឹងករពិតែដល

កមមករនិេយជិតភគេ្រចនមនិបនេ្របេម៉ងសំ កបំេបកូនេដមបបំីេបកូនេទ ពីេ្រពះពួកេគរស់េនឆង យពី
េ ងច្រក មនិ ចេទផទះកនុងេម៉ងសំ កេដមបបំីេបកូនពួកេគបនេទ។ ពួកេគជេ្រចននកេ់្របមេធយបយ

េធ្វដំេណ ររមួ េដមបេីទមកេ ងច្រក េហយជលទធផល ពួកេគមនិ ចេ្រប្របស់មេធយបយេនះេពលសំ ក

េឡយ។ កមមករនិេយជិតកម៏និចងន់កូំនេទេ ងច្រក កេ់នទរក ្ឋ ន េដមបបំីេបកូនេពលៃថងែដរ។ ជ

លទធផល កមមករនិេយជិតមនិេ្របេម៉ងសំ កបំេបកូន េដមបបំីេបកូនពួកេគេទ។

៥៩



េនកនុងកិចចសមភ សនម៍យួ ម្រន្តីករងរ ជ ្ឋ ភបិលបញជ កអ់ះ ងថ កមមករនិេយជិតមនិបំេប 

កូនពួកេគ េពលេម៉ងសំ កេឡយ ពីេ្រពះពួកេគរស់េនឆង យ។ េនះកជ៏េហតុផលចមបងែដលកមមករនិេយ

ជិតបនេលកេឡងេពលពិភក ្រកុមេគលេ ៖
“េយងមនិេ្របេម៉ងសំ កបំេបកូនមយួេម៉ងេទ ពីេ្រពះែតបញ្ហ េធ្វដំេណ រនិងេយងរស់េនឆង យ។” 
“ខញុមំនិសំ កេទ ពីេ្រពះខញុមំនិ ចនកូំនមកកែន្លងេធ្វករបន។ ដូេចនះ ខញុបំនជ្របកេ់ម៉ងបែនថម
     ជំនួសវញិ។ ”

ករសិក របស់ ILO-BFC ឆន ២ំ០១០ អំពីសុខភពម  ទទួលបននូវចេម្លយ្រសេដៀងគន ពីកមមករ

និេយជិត៖
“េ ងច្រកឲយខញុ ំសំ កមយួេម៉ងសំ បបំ់េបកូន េ យមន្របកឈ់នួល។ ខញុ ំមនិែដលេ្រប េទ
បំេបកូនេទ ពីេ្រពះផទះរបស់ខញុេំនឆង យ។ ដូេចនះ ខញុ្ំរគនែ់តេចញេ្រកេ ងច្រកយកខយល់ កស
ប៉ុេ ្ណ ះ (…)។ បីេទបនួគីឡូែម្៉រត មនិឆង យប៉ុនម នេទ ប៉ុែន្ត ខញុ ំ្រតូវឆ្លងទេន្ល។ ដូេចនះខញុ ំ្រគនែ់ត
េទផ រ ឬេពលខ្លះ េនផទះបងប្អូន្របុស ឬ្រសីរបស់ខញុ ំ។” ១២

កមមករនិេយជិតមនិេ្របេម៉ងសំ កបំេបកូនេដមប្ីរចបចទឹ់កេ ះរបស់ខ្លួនេទ។ វធីិ ្រស្តមយួ

េដមបែីកលម្អ រូបតថមភកូន គឺបេងកនករអបរ់កំមមករេយជិតអំពីករ្រចបចទឹ់កេ ះ។ កមមករនិេយជិតែដល

មនិ ចនកូំនមកកែន្លងេធ្វករ និងមនិ ចេនផទះជមយួកូនបន ចឲយកូនេបេ ះបនជនិចច្របសិនេប
ពួកគត្់រចបចទឹ់កេ ះ េហយរក ទុកេពលៃថង។១៣ េពលែដលករអបរ់្ំរបេភទេនះ្រតូវបនផ្តល់ជករ

កលបងេនកនុងេ ងច្រកមយួចំនួន េ យមនករគ្ំរទពី ILO េគ្រតូវករធនធន និងករយកចិត្ត ក់

េ្រចនចំេពះយុទធ ្រស្តេនះ េដមបធីនថ កមមករនិេយជិតទងំអស់យល់ដឹងអំពីអតថ្របេយជន ៍ និង

វធីិ ្រស្តៃនករ្រចបច ់និងរក ទុកទឹកេ ះ។ 

ជដំេ ះ្រ យមយួបែនថម េហយក៏ ចមន រៈសំខនែ់ដរែដល្រតូវវនិិេយគ កនុងករេធ្វឲយ

្រស្តីមនទឹកេ ះ្របកបេ យគុណភពខពស់កនុងតៃម្លេថកសំ បកូ់ន។ េ យេហតុថករឲយកូនេបេ ះេធ្វ
ឲយកូនមនសុខភពល្អ េនែតមនម្ត យែដលមនិ ចបំេបកូនបន េ យ រមូលេហតុេផ ងៗជេ្រចន។ 

កមមករនិេយជិតេនកនុងកិចចសមភ សន ៍ បនបង្ហ ញពីកង្វល់ជបជ់និចចថ េម ទឹកេ ះេគសំ បទ់រកមន

តៃម្លៃថ្ល េហយថម៉កែដលេថក មនិល្អសំ បទ់រកេទ។ ជលទធផល េពលខ្លះ កមមករនិេយជិត យេម

ទឹកេ ះេគជមយួទឹកេដមបទុីកបនយូរ េធ្វដូេចនះេធ្វឲយកតប់នថយតៃម្ល រូបតថមភរបស់ ។ ករវនិិេយគ

ឲយមនេម ទឹកេ ះេគែដលមនគុណភព ប៉ុែន្តសងកតធ់ងនេ់ល រៈសំខនៃ់នករបន្តឲយកូនេបេ ះ ជ

វធីិ ្រស្តមន្របេយជនេ៍្រចន េដមបធីនថកូននីមយួៗទទួលបននូវ រូបតថមភល្អ មែដល ចេធ្វបន

េហយេនះគឺចំេពះអនកែដល គ ល់អំពីបរបិទេផ ងៗគន  ែដលម្ត យអនុវត្ត។ 

១២ J. Skau:  ្រស្តីេធ្វករេនកនុងេ ងច្រក និងសុខភពម – េផ្ត តេលបញ្ហ រូបតថមភ (ភនេំពញ ២០១០), ទំពរ័ ១២។
១៣ ទឹកេ ះម្ត យ ចស្តុកទុកេនសីតុណ្ហ ភពកនុងបនទបប់នជេ្រចនេម៉ង េទ មសីតុណ្ហ ភពជំុវញិ។ ទូទឹកកកស្រមបស់្តុក និងដឹកជញជូ ន 

បែនថម យុៃនកររក ទុករបស់ទឹកេ ះម្ត យ។ េទះបីជមនិ ចរក ទុកទឹកេ ះស្រមបេ់្រប្របស់េពលេ្រកយកនុងៃថងកេ៏ យ ករ្រចបច់
ទឹកេ ះមន្របេយជនស៍្រមបរ់ក ករផគតផ់គងទឹ់កេ ះ។

៦០



បនទបសំ់ បបំ់េបកូន និងទរក ្ឋ នបនទបសំ់ បបំ់េបកូន និងទរក ្ឋ ន

េយង មម្រ  ១៨៦ ៃនចបបស់្តីពីករងរ “នយសហ្រគសទងំ យែដលេ្រប្រស្តី ចស់ក្តី 

េកមងក្តី ចំនួនយ៉ងតិចមយួរយនក ់ ្រតូវេរៀបចំបនទបសំ់ បបំ់េបកូនមយួេនកនុង្រគឹះ ថ ន ឬេនជិតេនះ 

េហយនឹងទរក ្ឋ នមយួផង។” កនុងករណីែដលសហ្រគសពុំមនលទធភពេរៀបចំទរក ្ឋ នសំ បទ់ទួល

កុមរ យុេលសពីដប្់របបីំែខផទ ល់បនេទ នរជីកមមករនិេយជិត ចេផញកូនរបស់ខ្លូនេនទរក ្ឋ ន

មយួ េ យនិេយជកជអនកេចញេ ហុ៊យែថរក ទរកេនះ។” ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

បនបញជ កបំ់ភ្លបឺែនថមេនកនុងលិខិតមយួថ កមមករនិេយជិត ចេផញកូនេនទរក ្ឋ នេនកនុងេ ងច្រក ឬ

ទទួលេ ហុ៊យែថរក ទរក សំ បកុ់មរមន យុ ១៨ ែខ ដល់បីឆន ។ំ

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល គម នបំណងស្រមុះស្រមួលេលបញ្ហ ៃនករមនបនទបសំ់ បបំ់េបកូនេទ។

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនសំេរចយ៉ងខជ បខ់ជួនថ េ ងច្រកមនិ ចផ្តល់េម ទឹកេ ះេគឲយេទកមមករ

និេយជិត ជំនួសឲយករេរៀបចំបនទបសំ់ បបំ់េបកូនបនេឡយ េទះបីជសំេណ របស់កមមករនិេយជិតក៏

េ យ។ (េសចក្តីសំេរច AC ៦៣/០៤)

មនករណីជេ្រចនកនុងៃដ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល អំពីបញ្ហ ែដលថេ ងច្រក្រតូវេរៀបចំទរក ្ឋ ន

ឬ ចផ្តល់ដល់កមមករនិេយជិតនូវ្របកសំ់ណងជំនួសបនឬអត។់ េនកនុងេសកច្តីសំេរច AC ១០៩/០៩

គណៈវនិិចឆយ័បនបដិេសធសំេណ របស់កមមករនិេយជិតសំុឲយេ ងច្រកផ្តល់ដល់ពួកេគនូវេម ទឹកេ ះេគ

បីកំប៉ុង និងទឹក្របក ់ ២០ ដុ ្ល រ េមរកិ ជំនួសឲយករេរៀបចំទរក ្ឋ ន។ គណៈវនិិចឆយ័របស់្រកុម្របឹក

ជញ ក ្ត ល បងគ បឲ់យសហ្រគសេរៀបចំទរក ្ឋ ន េនកនុង ឬេនជិតេ ងច្រកែដល្រស្តីជកមមករនិេយជិត

ចយកកូនរបស់ពួកេគមកបន។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនបញជ កបំ់ភ្លថឺ មនែត្រស្តីែដលមនកូន

យុ ១៨ ែខេទបីឆន បំ៉ុេ ្ណ ះ េទបមនជេ្រមសេផញកូនេនទរក ្ឋ នេនខងេ្រកេ ងច្រកបន ែដលកនុង

ករណីេនះ និេយជកជអនក ៉ បរ់ងេលេ ហុ៊យចំ យ េ យ្រស្តី្រតូវបង្ហ ញបងក នៃ់ដដល់និេយជក។ 

េនកនុងេសចក្តសំីេរច AC ១១៥/០៨ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លកម៏និអនុញញ តឲយេ ងច្រកផ្តល់្របក់

ដល់កមមករនិេយជិត ជំនួសឲយករេរៀបចំទរក ្ឋ ន។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនពនយល់ថ៖ មូលេហតុ

ែដលចបបស់្តីពីករងរត្រមូវឲយសហ្រគសេរៀបចំទរក ្ឋ នេនះ គឺេដមបឲីយម្ត យ និងទរកបនេនជិតគន  

េដមបផី្តល់នូវករែថទ្ំរបកបេ យក្តី្រស ញ់ថន កថ់នម និងបំេបទឹកេ ះធមមជតិដល់ទរក េ យមនិេ្រប
េម ទឹកេ ះេគ កនុងរយៈេពល្របមំយួែខដំបូង ែដល្របករេនះ្រសប មេគលនេយបយរបស់ ជ

រ ្ឋ ភបិលកមពុជ និងេដមបកីរពរសុវតថិភពរបស់ទរក េពលម្ត យកំពុងេធ្វករ។ (សូមេមលផងែដរនូវ

េសចក្តីសំេរច្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល៦៣/០៤, បញ្ហ ទី ២; េសចក្តីសំេរច ៦៨/០៤, បញ្ហ ទី ១; េសចក្តី
សំេរច ៧៩/០៧, បញ្ហ ទី ៨; េសចក្តសំីេរច ៧៧/០៨, បញ្ហ ទី ៣ និងេសចក្តសំីេរច ១០៣/០៨, បញ្ហ ទី ២)។

ដូេចនះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លយល់េឃញថេទះបីជសហ្រគស និងកមមករនិេយជិតមនករ្រពមេ្រព ង

េទេលករផ្តល់្របកជំ់នួសឲយករេរៀបចំទរក ្ឋ នកេ៏ យ េយង មេគលបំណងៃនចបបស់្តីពីករងរ

ករទទួល្របកម់និ្រគប្់រគនេ់ដមបឲីយនិេយជកេគចផុតពីកតព្វកិចចេនះេទ េហយករផ្តល់្របកជំ់នួសឲយ

៦១



ករេរៀបចំទរក ្ឋ ន មនិែមនមននយ័ថ និេយជករចួផុតពីកតព្វកិចចកនុងករេរៀបចំទរក ្ឋ ន េយង ម

ចបបស់្តីពីករងរេឡយ។ 

មយ៉ងវញិេទៀត េនកនុងេសចក្តីសំេរច AC ៤៨/០៧ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លទទួល គ ល់ថ

សហ្រគសមនិមនលទធភពេរៀបចំទរក ្ឋ នេទ េហយបនបងគ បឲ់យបង្់របក ់១៥ ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងមយួ

ែខសំ បៃ់ថ្លែថទទំរក ជំនួសវញិ៖ “និេយជកមនិ ចយកជេ្រមស ក) សំ បស់ហ្រគសែដលគម នកែន្លង

េរៀបចំទរក ្ឋ ន។ ដូេចនះ និេយជកមនែតជេ្រមស ខ) សំ បពិ់ចរ ។ ប៉ុែន្ត ចបបស់្តីពីករងរមនិបន

បញជ កពី់ចំនួនទឹក្របកែ់ដលនិេយជក្រតូវបងជូ់នកមមករនិេយជិតេឡយ ដូេចនះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល

យល់េឃញថ នឹងែផ្អកេលៃថ្លចំ យពតិ្របកដៃនករេមលែថទរក ែដល្រតូវគិតេនទរក ្ឋ នខងេ្រក។”

េនកនុងេសចក្តីសំេរច AC ៩៦/០៦ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបងគ បថ់៖ “្រកុមហុ៊ន្រតូវផ្តល់្របកឧ់បតថមភ

ចំនួន ១៥ ដុ ្ល រ េមរចិកនុងមយួែខ ដល់្រស្តីទងំអស់ែដលមនកូន យុេលសពី ១៨ ែខ កនុងករណីែដល

សហ្រគសមនិមនលទធភពេរៀបចំទរក ្ឋ នសំ បទ់ទួលកុមរ យុេលសព ី១៨ ែខបន។ កមមករនិេយជិត

បនផ្តល់នូវភស័្តុ ងៃនកមមករនិេយជិតបនួនក ់ ែដលអះ ងថ ពួកគបនបង្់របកពី់ ៦០០០០ េរៀលេទ 

៨០០០០ េរៀល កនុងមយួែខ សំ បេ់ស េមលែថទរក...។ ដូេចនះ េ យឈរេលមូល ្ឋ នេនះែដលេលក

េឡងេ យកមមករនិេយជិត ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លសំេរចឲយនិេយជក្រតូវបង្់របក ់ ១៥ ដុ ្ល រ េមរកិ

កនុងមយួែខសំ បជ់ៃថ្លេមលែថទរកដល់កមមករនិេយជិត ជំនួសឲយករេរៀបចំទរក ្ឋ ន។”

ជករសំខនែ់ដល្រតូវកតស់មគ ល់ថ និេយជកជទូេទ គួរបងស់ងៃថ្លចំ យពិត្របកដែដល

កមមករនិេយជិត្រតូវបងសំ់ បក់រេមលែថកូន កនុងករណីែដលពួកេគមនិ ចេរៀបចំទរក ្ឋ នបន។ េនកនុង

េសចក្តីសំេរច AC ២៤/០៦ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបងគ បឲ់យសហ្រគសេរៀបចំបនទបសំ់ បបំ់េបកូន

និងទរក ្ឋ នមយួ សំ បទ់ទួលទរក េលកែលងែតសហ្រគស្រពមេ្រព ងបង្់របកជូ់ន្រស្តីជកមមករ

និេយជិត ជំនួសឲយករេរៀបចំទរក ្ឋ ន េនកនុងតៃម្លពិត្របកដៃនករេមលែថទរកេនខងេ្រក ដូចមន

បញជ កេ់នកនុងបងក នៃ់ដ។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លកប៏ងគ បឲ់យសហ្រគសេរៀបចំបនទបសំ់ បបំ់េបកូន និង

ផ្តល់ដល់្រស្តីជកមមករនិេយជិតនូវេម៉ងសំ កមយួេម៉ងកនុងមយួៃថង េដមបបំីេបកូនរបស់ពួកេគ។ 

េនកនុងេសចក្តីសំេរច AC ១០៨/០៩ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនអះ ងជថមីអំពី រៈសំខនៃ់ន

ករផ្តល់ដល់្រស្តីនូវៃថ្លចំ យពិត្របកដសំ បក់រេមលែថទរក។ េន្រតងេ់នះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល

បងគ បឲ់យនិេយជកេរៀបចំទរក ្ឋ ន និងបនទបសំ់ បបំ់េបកូន សំ បក់មមករនិេយជិត។ គណៈវនិិចឆយ័សងកត់

ធងនថ់ “្របសិនេបនិេយជកមនិមនលទធភពេរៀបចំទរក ្ឋ ន េនកនុងេ ងច្រក សំ បទ់ទួលកុមរ យុ

េលសពី ១៨ ែខេទ ្រស្តីជកមមករនិេយជិត ចេ្រជសេរ សេផញកូនរបស់ពួកេគេនទរក ្ឋ នខងេ្រកបន

េហយនិេយជក្រតូវ ៉ បរ់ងៃថ្លចំ យេទ មវកិកយប្រតជកែ់ស្តង។”

េទះជយ៉ងេនះក្តី ្របករេនះមនិែមនេធ្វឲយសហ្រគស និងកមមករនិេយជិតរចួផុតពីករចុះកិចច្រពម

េ្រព ង ែដល មរយៈេនះ េ ងច្រកផ្តល់ដល់កមមករនិេយជិតនូវ្របកតិ់ចជង ១៥ ដុ ្ល រ េមរកិ សំ បៃ់ថ្ល

ចំ យេលករែថទទំរក។ េនកនុងេសចក្តីសំេរច AC ៧៩/០៧ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លសំេរចថ កិចច

៦២



្រពមេ្រព ងែដលអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតទទួលបន្របក ់៥ ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមយួែខ សំ បៃ់ថ្លចំ យ

េលករែថទទំរក មនិរេំ ភេលចបបស់្តីពីករងរេទ។ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេលកេហតុផលថ ចបប់

មនិមនែចងពីចំនួនទឹក្របក ់ ែដលកមមករនិេយជិត្រតូវទទួលបន សំ បៃ់ថ្លចំ យេលករែថទទំរក 

ខណៈែដលកិចច្រពមេ្រព ងមនបញជ កអំ់ពីបញ្ហ េនះ។ ដូេចនះ្របសិនេបមនកិចច្រពមេ្រព ងពកព់ន័ធនឹងៃថ្ល

ចំ យេលករែថទទំរក ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លនឹងអនុវត្ត មកិចច្រពមេ្រព ងេនះ។ មយ៉ងវញិេទៀត 

្របសិនេបគម នកិចច្រពមេ្រព ងេទ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លនឹងពិចរ អំពីៃថ្លចំ យចំនួន ១៥ ដុ ្ល រ

េមរកិ  (េទ មករេកនេឡងៃនៃថ្លចំ យេលជីវភព)។

េគ ចេចទសួរបនថេតនីតិកមម ែដលែចងពីករេរៀបចំទរក ្ឋ ន េ យែផ្អកេលចំនួន្រស្តីជ

កមមករនិេយជិត េនកនុងសហ្រគស េលកកមពស់នូវសមភពេនកនុងទីផ រករងរឬេទ។ េពលពិនិតយេមល

នីតិកមមពកព់ន័ធនឹងអនុសញញ ស្តីពីកមមករនិេយជិតជមយួនឹងទំនួលខុស្រតូវ្រគួ រគណៈកមម ធិករ ILO 

ជំនញករេលករអនុវត្តអនុសញញ  និងអនុ សន ៍ រឭំកថ “វធិនករែដលបេងកតេឡងេដមបេីលកកមពស់

សុខុដុមនីយកមមករងរ និងទំនួលខុស្រតូវ្រគួ រ ដូចជេស ែថទទំរក មនិគួរពកព់ន័ធែត្រស្តីេឡយ។”១៤  

គណៈកមម ធិករកប៏នសេងកតេឃញផងែដរថ បទបញញត្តិព្រងឹងគំរូេយនឌរ័ ែដលថ្រស្តីទទួលខុស្រតូវេល
ករែថទកូំន មនិែមនបុរសេទ។ កេ៏ធ្វឲយនិេយជកមនករេរ សេអង្រស្តីកនែ់តខ្ល ងំ េ យពយយមេជៀស

ងមនិបំេពញកតព្វកិចច្រសបចបបព់កព់ន័ធនឹងចំនួនកមមករនិេយជិតជ្រស្តីែដលពួកេគជួលមកេធ្វករ។១៥ 

ករអនុវត្តរបស់េ ងច្រកករអនុវត្តរបស់េ ងច្រក

េ ងច្រក បនទប់
សំ ប់
បំេបកូន

ទរក ្ឋ ន ្របកឧ់បតថមភកូន កំណតស់មគ ល់

១. មន គម ន មន ៧ ដុ ្ល រ េមរកិ

កនុងមយួែខ សំ បរ់យៈ

េពល ១៨ ែខ។

២. មន មន គម ន េពលមនទរក ្ឋ នជលកខណៈបេចចកេទស

កមមករនិេយជិតត្អូញែត្អរថ សហ្រគសមនិ

បនជួលអនកេមលែថទរកមកបេ្រមកនុងទរក

្ឋ នេទ េហយមនិបនឲយកមមករនិេយជិត

ចុះេឈម ះកូនរបស់ពួកេគេនទីេនះេទ។

១៤ ILO: ករគពំរមតុភពេនកែន្លងេធ្វករ៖ ករែកែ្របអនុសញញ ស្តីពីករគពំរមតុភព (ែកែ្របរចួ) ឆន ១ំ៩៥២ (េលខ១០៣) និងអនុ សន៍
ឆន ១ំ៩៥២ (េលខ៩៥) របយករណ៍V(2), សននសីិទស្តីពីពលកមមអន្តរជតិេលកទី៨៧ ទី្រកុងហ ែឺណវ ឆន ១ំ៩៩៩ (ហ ែឺណវ) កថខណ្ឌ ៣។

១៥ ILO: ករគពំរមតុភពេនកែន្លងេធ្វករ៖ ករែកែ្របអនុសញញ ស្តីពីករគពំរមតុភព (ែកែ្របរចួ) ឆន ១ំ៩៥២ (េលខ១០៣) និងអនុ សន៍
ឆន ១ំ៩៥២ (េលខ៩៥) របយករណ៍IV(2A), សននសីិទស្តីពីពលកមមអន្តរជតិេលកទី៨៨ ទី្រកុងហ ែឺណវ ឆន ២ំ០០០ (ហ ែឺណវ) កថខណ្ឌ ៣។ ៦៣



៣. មន គម ន មន ៨ ដុ ្ល រ េមរកិ

កនុងមយួែខ។

កមមករនិេយជិតែដលមនកូន យុេ្រចនជង

បីឆន  ំមុនចូលេធ្វករេនេ ងច្រក មនិទទួល

បនៃថ្លចំ យេលករែថទទំរកេទ។

៤. មន គម ន មន ៥ ដុ ្ល រ េមរកិ

កនុងមយួែខសំ បក់មមករ

និេយជិតែដលមនកូន

យុពី១៨ែខេទបីឆន ។ំ

្របកឧ់បតថមភកូនែដលមនបញជ កេ់នកនុង

ឯក រេ ងច្រក។

៥. មន គម ន គម ន

៦. មន គម ន គម ន េ ងច្រកមនិេបក្របកដ់ល់កមមករនិេយជិត

កនុងេម៉ងសំ កបំេបកូនេទ។

បទពិេ ធនរ៍បស់កមមករនិេយជិត៖ ទរក ្ឋ ន និងបនទបសំ់ បបំ់េបកូនគម នអនកេ្រប្របស់បទពិេ ធនរ៍បស់កមមករនិេយជិត៖ ទរក ្ឋ ន និងបនទបសំ់ បបំ់េបកូនគម នអនកេ្រប្របស់

េនកនុង្រគបេ់ ងច្រកែដល្រកុម្រ វ្រជវបនេធ្វទស នកិចច កមមករនិេយជិត យករណ៍ថមនិេ្រប
ទរក ្ឋ ន ឬបនទបសំ់ បបំ់េបកូន េនកនុងេ ងច្រកពួកេគេទ។ េនកនុងេ ងច្រកែដលគម នទរក ្ឋ ន កមមករ

និេយជិតនិយយថ េទះបីជេ ងច្រក្រតូវេរៀបចំទរក ្ឋ នកេ៏ យ កពួ៏កេគនឹងមនិនកូំនរបស់ពួកេគមក

ទីេនះេទ។ ្រស្តីែដលមនិ ចទុកកូនេនផទះឲយ ចញ់តិេមលឲយបន ជទូេទ េ្រជសេរ ស ឈបពី់ករងរ

ជជងនកូំនមកកែន្លងេធ្វករ។

េហតុផលចមបងែដលបនេលកេឡងេ យកមមករនិេយជិតចំេពះករ ទ កេ់សទរេនះ គឺបញ្ហ ដឹក

ជញជូ នកូនេទេ ងច្រក។ ្រស្តីភគេ្រចនរស់េនឆង យពីេ ងច្រក េហយជេរៀង ល់ៃថង ្រតូវេធ្វដំេណ រឆង យេល
ផ្លូវអតច់កេ់កសូ៊ ជិះរថយន្តអតដំ់បូលែដលមនមនុស េ្រចនជិះកនុងេនះ គម នកែន្លងអងគុយ សូមបែីតែខ ្រក ៉ ត់

សុវតថភិពកម៏និមនែដរ។ ករដឹកជញជូ នកូន កំុថេឡយទរក េ្រកមលកខខណ្ឌ ទងំេនះ គឺមនិ ចេធ្វបនេឡយ

សំ បកូ់ន ឬម្ត យ។ កមមករនិេយជិតទំនងជមនិនកូំនរបស់ពួកេគេទេ ងច្រក េ្របទរក ្ឋ ន និងបនទប់

សំ បបំ់េបកូន េលកែលងែតចមង យ និងលកខខណ្ឌ ៃនករេធ្វដំេណ រ្របចៃំថងរបស់ពួកគត ់មនករែកលម្អ។

េទះបីជបញ្ហ ជកែ់ស្តងទងំេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យកេ៏ យ កមមករនិេយជិតទំនងេនែតមនិ

្របគល់កូនរបស់ពួកេគឲយេទអនកដៃទេមលែថេនកនុងទរក ្ឋ នេឡយ។ ្រស្តីមន កប់នពនយល់ថ ម្ត យរបស់

ខ្លួនបនចិញច ឹមគត ់ េហយដូេចនះ គតេ់ជឿជកេ់លម្ត យរបស់គត ់កនុងករេមលចិញច ឹមកូនរបស់គត ់ ពីេ្រពះ

េប មគត្់របប ់ ជីដូន្រស ញ់េច េហយ ចផ្តល់ករែថទលំ្អជងអនកដៃទ។ ្រស្តីែតងែត យករណ៍ថ 

ពួកេគចងឲ់យសមជិក្រគួ រេនេមលែថកូនរបស់ពួកេគ េហយ្របសិនេបមនិ ចេទ ពួកេគ្របែហលជនឹង

ឈបពី់ករងរ។

៦៤



េសចកីសននិ ន និងអនុ សន៍

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនបង្ហ ញពីករេប្តជញ ចិត្ត កនុងករេ ះ្រ យត្រមូវកររបស់កមមករនិេយជិត

េ យ កឲ់យអនុវត្តនូវវធិនករនន េដមបជួីយពួកេគេរៀបចំឲយមនតុលយភពៃនករងរមន្របកឈ់នួល

ជមយួនងឹទំនួលខុស្រតូវរបស់ម្ត យ និងករែថទទំរក និងេដមបេីលកកមពស់សុខភព និង រូបតថមភទរក

េនកែន្លងេធ្វករ។ េទះបីេគលនេយបយខ្លះៃនេគលនេយបយទងំេនះមនករខ្វះខត េ យ រែត

មនលកខខណ្ឌ កំហិតជកែ់ស្តងកេ៏ យ កពួ៏កេគផ្តល់ទស នៈអំពីថេតេគលនេយបយ ច្រតូវបនែកលម្អ

និងែកស្រមួលយ៉ងដូចេម្តច។ ពកព់ន័ធនឹងករបំេបកូន ្របករេនះ ចត្រមូវឲយមនកិចចខំ្របឹែ្របងថមីៗ កនុងករ

ផ្តល់ពត័ម៌ន និងអបរ់្ំរស្តីជកមមករនិេយជិត អំពីករ្រចបចទឹ់កេ ះ និងរក ទុកទឹកេ ះ និងេរៀបចំឲយមន

កែន្លង និងឧបករណ៍សំ បក់រេធ្វដូេចនះ ដូចជ្រប បបូ់មទឹកេ ះេ យគម នេ្របអ្វីជំនួយ ឬមន និងកំប៉ុង

រក ទុកទឹកេ ះ។ ពកព់ន័ធនឹងទរក ្ឋ ន ្របករេនះ ចត្រមូវឲយេផ្ត តកិចចខំ្របឹែ្របងេទេលករេរៀបចំទរក

្ឋ ន និង េរៀនឲយបនកនែ់តេ្រចន េនកនុងបរេិវណកែន្លងរស់េនរបស់កមមករនិេយជិត េ យេចញ

បណ័្ណ ែថទទំរក ឬផ្តល់ករឧបតថមភដល់កមមករនិេយជិតេ យផទ ល់ (ម្ត យនងិឪពុក) េផ្ត តសំខនេ់លស្តង់ រ

និងគុណភពៃនករែថទ ំនិងេរៀបចំយុទធនករផ្តល់ពត័ម៌ន អបរ់ ំនិងទំនកទំ់នង អំពីតៃម្លៃនករែថទទំរក

្របកបេ យគុណភព និង មេត្តយយសំ បក់រអភវិឌ កុមរ។ កិចចខំ្របឹងែ្របងែបបេនះ ចមនករ

ឧបតថមភ េ យករយកពនធេល្របកេ់បៀវត រតិ៍ចតួចចំេពះេ ងច្រក ែដលមនិរពឹំងទុកថនឹង ៉ បរ់ងបនទុក

ទងំ្រសុងកនុងករចំ យ្របកេ់រៀបចំទរក ្ឋ នកនុងេ ងច្រក។ ជករសំខន ់ កិចចខំ្របឹងែ្របងេនះគួរែផ្អក

េលេគលករណ៍ មគគីភព និងសមភពេយនឌរ័ េ យមនករចូលរមួចំែណករបស់និេយជកទងំអស់

េយង មទំហ/ំេបៀវត រន៍ៃ៍នកម្ល ងំពលកមមសរបុ ជជងែផ្អកេលែតចំនួនៃន្រស្តីជកមមករនិេយជិតប៉េុ ្ណ ះ។

ករេលកកមពស់ភពជៃដគូកនុងចំេ មភគីពកព់ន័ធ សំ បកិ់ចច្របឹងែ្របងេនះ ជករសំខន។់ ករ

េ ះ្រ យត្រមូវករែថទទំរក និងសុខភពទរករបស់កមមករនិេយជិត នឹង្រតូវសំេរចបនល្អ្របេសរ

មរយៈករចូលរមួជសមូហភពរបស់ភគីពកព់ន័ធេផ ងៗ េ យរមួបញចូ លទងំ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះ

ប ្ត លវជិជ ជីវៈ ្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងសុខភបិល ្រកសួងអបរ់ ំ្រកសួងហិរញញ វតថុ និងែផនករ ជញ ធរ

្រកុង/ ជធនី អងគករ មសហគមន ៍និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលេធ្វករេលវស័ិយសមភពេយនឌរ័ 

សិទធិ និងអំ ចរបស់្រស្តី ករអភវិឌ កុមរ រូបតថមភកុមរ ឬករបំេបកូន។

៦៥



ជំពូកទី ៨៖ ករយលេ់ឃញរបសអ់នក គប់ គង និង
កមមករនិេយជិតអំពីករគពំរមតុភព

េសចក្តីសេងខបៃនជំពូក៖

• អនក្រគប្់រគងមនិយល់េឃញថ ករឈបសំ់ កលំែហមតុភពជបញ្ហ េចទេនះេទ។ ករ

ជំនួសកមមករនិេយជិតអវត្តមន និងករទទួលកមមករនិេយជិត្រតលបម់កេធ្វករវញិ េចទ

ជបញ្ហ ្របឈមតិចតួច។

• អនក្រគប្់រគង និងសហជីពេជឿថ ពួកេគបនបំេពញករងរល្អមយួ េ យផ្តល់ពត័ម៌នដល់

កមមករនិេយជិតអំពីសិទធកិរគពំរមតុភពរបស់ពួកេគ ែដលពួកេគមនយ៉ងពិត្របកដ។

• ករអនុវត្ត និងករេ្រប្របស់សិទធិករគពំរមតុភពដំបូងបង្អស់ ត្រមូវឲយមនករេលក

កមពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិទងំេនះ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី មនិថអនក្រគប្់រគងផទ ល់ ឬ

កមមករនិេយជិតេទ មនិបនទទួលពត័ម៌នេពញេលញ អំពីចបប ់ និងេគលនេយបយ

េនកែន្លងេធ្វករេទ។

ជំពូកចុងេ្រកយេនះពិនិតយេមលអំពីរេបៀប ែដលអនក្រគប្់រគងេ ងច្រក និងកមមករនិេយជិតយល់

េឃញអំពីករគពំរមតុភព ជពិេសស ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ សំ បអ់នក្រគប្់រគង ករយល់

េឃញរបស់ពួកេគេផ្ត តសំខនេ់ទេលផលបះ៉ពល់ ប ្ត លមកពីកមមករនិេយជិត ែដលឈបស់្រមក

លំែហមតុភព ចំែណកឯសំ បក់មមករនិេយជិតវញិ េផ្ត តសំខនេ់លចំេណះដឹងរបស់កមមករនិេយជិតអំពី

េគលនេយបយ និងនីតិវធីីៃនករឈបសំ់ កលំែហមតុភព េ យេហតុថករេលកកមពស់ករយល់ដឹង

អំពីសិទធិ មន រៈសំខនបំ់ផុតសំ បក់រអនុវត្តសិទធិ។

ករយលេ់ឃញរបសអ់នក គប់ គង

អនក្រគប្់រគងេនេ ងច្រកទងំអស់ ្រតូវបនសួរអំពីផលបះ៉ពល់ៃនអវត្តមនរបស់កមមករនិេយជិត

ែដលឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ អនក្រគប្់រគងមយួចំនួនយល់េឃញថ ផលបះ៉ពល់មនសភពខ្ល ងំក្ល  

និងបនេលកេឡងថ ករជំនួសកមមករែដលមនបទពិេ ធនជ៍ករលំបក។ អនក្រគប្់រគងមន កព់ណ៌ន

្របករេនះថដូចជ៖
“ករបតប់ងៃ់ដ ្ត ំ ្របសិនេបកមមករនិេយជិតមនបទពិេ ធន។៍”

អនក្រគប្់រគងេផ ងេទៀតយល់េឃញថ ផលបះ៉ពល់តិចតួច៖ “េយងមនអ្រ ផ្ល ស់ប្តូរបុគគលិកខពស់

ដូេចនះ េនះ្រគនែ់តជែផនកមយួៃនករផ្ល ស់ប្តូរបុគគលិកប៉ុេ ្ណ ះ។” អនក្រគប្់រគងមន កេ់ទៀតបនពនយល់ថ៖

៦៦



៦៧

“មនិែមនកមមករនិេយជិតទងំអស់ឈបសំ់ កលំែហមតុភព កនុងេពលែតមយួេនះេទ ដូេចនះ
គម នបញ្ហ េ្រចនេទ។”

ដូចែដលបនេរៀប បេ់នខងេល អនក្រគប្់រគងបនែស្វងរកវធីិជេ្រចន េដមបេី ះ្រ យបញ្ហ

្របឈមៃនករបតប់ងក់មមករនិេយជិតជបេ ្ត ះ សនន។ េ ងច្រកជេ្រចនមន្រកុមកមមករនិេយជិតម្តង

មក ល ែដល្រតូវបនចតឲ់យេធ្វករេដមបបំីេពញកង្វះខត។ េ ងច្រកេផ ងេទៀតយល់េឃញថ វធីិ ្រស្តេនះ

គម ន្របសិទធភពេទ ពីេ្រពះកមមករនិេយជិតម្តងមក លគម នេពលេវ ្រគប្់រគន ់ េដមបេីធ្វករករងរ មយួ

បន្របកបេ យ្របសិទធភពេឡយ។ េ ងច្រកទងំេនះ្រគនែ់តជួលកមមករនិេយជិតថមីមកេធ្វករប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េពលសួរអំពីអ្វីែដលេកតេឡងចំេពះកមមករនិេយជិតថមី េពលកមមករនិេយជិតចស់្រតលបម់កពីឈបសំ់ ក

លំែហមតុភពវញិ េ ងច្រកបននិយយ (េហយកមមករនិេយជិតបនអះ ងបញជ ក)់ ថកមមករនិេយជិត

ទងំពីរ្របេភទេនះ្រតូវបនរក ទុកឲយេធ្វករ៖
“េយងជួលកមមករ និងេ្រជសេរ សកមមករេរៀង ល់ៃថង។ ករផ្ល ស់ប្តូរបុគគលិកមនកំរតិខពស់។ ដូេចនះ
កររក ទុកកមមករថម ី និងករឲយកមមករ ចស់េធ្វករវញិ មនិែមនជបញ្ហ េនះេទ។ ដូចគន ែដរ
េពលខ្លះកមមករចស់គិតថករងរចស់ពិបកេពកនិង្រតូវផ្ល ស់េទមុខតំែណងថម។ី”

អនក្រគប្់រគងេ ងច្រកកប៏នសួរថេតកមមករនិេយជិតមនបញ្ហ  កនុងករេធ្វសមហរណកមមកនុង

សហ្រគស បនទ បពី់ពួកេគ្រតលបម់កេធ្វករវញិេទ។ ជទូេទ អនក្រគប្់រគងយល់េឃញថ កមមករនិេយជិត

គម នបញ្ហ ខងសមហរណកមមេទ។ អនក្រគប្់រគងមន កនិ់យយថ៖
“មន្របែហលជេនែខដំបូង ពីេ្រពះកមមករមនិងយចូលេលឿនេនះេទ េហយគតង់យនងឹ
េនឿយហត់ ស់ ប៉ុែន្តបនទ បពី់ែកស្រមួលរចួអ្វីៗ នឹងដូចពីមុន។”

អនក្រគប្់រគងមន កេ់ទៀតយល់េឃញថ៖
“េនេដមដំបូង កមមករមនបញ្ហ ពីេ្រពះគតស់ថិតកនុង ថ នភពថម ី ប៉ុែន្តបនទ បម់ក គតេ់រៀននិង
ែលងមនបញ្ហ ដូចមុន។”

គម នពត័ម៌នពីកិចចសមភ សន៍ មយួថ អនក្រគប្់រគងមនកង្វល់អំពីវធីិ ្រស្តែដលកមមករនិេយជិត

បំេពញករងរ េពល្រតលបម់កកែន្លងេធ្វករវញិេទ។

ករយលេ់ឃញ និងករយលដឹ់ងអំពីសទិធិរបសក់មមករនិេយជិត

េនកនុងេ ងច្រកនីមយួៗ ថន ក្់រគប្់រគង ថន កដឹ់កនសំហជីព និងកមមករនិេយជិតទងំអស់គន យ

ករណ៍ថ កមមករនិេយជិតបនដឹងអំពីសិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី 

ករយល់ដឹងរបស់កមមករនិេយជិតអំពីពត័ម៌នលម្អតិទកទ់ងនឹងករសំ កលំែហមតុភពរបស់ពួកគត ់ េន

មនកំរតិ ស់។



េលសពីេនះេទៀត ជេរឿយៗែតងែតមននូវគម្ល តរ ងអ្វីែដលអនក្រគប្់រគង និងថន កដឹ់កនសំហជីព

ដឹងអ្វែីដលពួកេគេជឿថកមមករនិេយជិតបនដឹង និងអ្វែីដលកមមករនិេយជិតដឹងយ៉ងពិត្របកដ។ ឧទហរណ៍

េ ងច្រកមយួមនសហជីពមយួែដលេធ្វករសកមមជពិេសស និងបនចរចរឲយមនអនុសញញ រមួដរ៏ងឹមមំយួ

ែដលករពរកមមករនិេយជិតែដលេធ្វករេនសហ្រគសតិចជងមយួឆន ។ំ េនកនុងកិចចសមភ សនម៍យួ ថន ក់

ដឹកនសំហជីពបង្ហ ញឲយដឹងថ ករងរចមបងៗរបស់គត ់ គឺផ្តល់ពត័ម៌នដល់កមមករនិេយជិតអំពីសិទធិ
និងអតថ្របេយជនរ៍បស់ពួកេគ ែដលពួកេគ្រតូវមនសិទធិទទួលបន (រមួបញចូ លទងំករឈបសំ់ កលំែហ

មតុភព)។ កប៏៉ុែន្ត កមមករនិេយជិតេនេ ងច្រកេនះយ៉ងេ ច ស់បនដឹងអំពីសិទធិរបស់ពួកេគកនុង

ចំេ មេ ងច្រកទងំបី េហយគម ននរ មន កប់ញជ កថ់ពួកេគ បនទទួលពត័ម៌នពីសហជីពេទ។

េនកនុងេ ងច្រកនីមយួៗ កមមករនិេយជិត ថន ក្់រគប្់រគង ថន កដឹ់កនសំហជីព និងតំ ងសហជីព 

យករណ៍អំពី្របភពចមបងៗបនួ ែដលកមមករនិេយជិតទទួលពត័ម៌នអំពីករឈបសំ់ កលំែហមតុភព៖ 

េសចក្តី្របកសរបស់េ ងច្រក តំ ងសហជីព អនក្រគប្់រគងផទ ល់ និងមតិ្តភក្តិ។ អនក្រគប្់រគងផទ ល់ជ

្របភពពត័ម៌នរមួបំផុតសំ បក់មមករនិេយជិត។ េនកនុងសហ្រគសេសទរែតទងំអស់ ថន ក្់រគប្់រគងនិយយថ

កមមករនិេយជិតដឹងអំពីករឈបសំ់ កលំែហមតុភព មរយៈេសចក្តី្របកស ចំែណកឯកមមករនិេយជិត

មនិែដលេលកេឡងថ េសចក្តី្របកសជ្របភពពត័ម៌នេឡយ។ ជករសំខនេ់នកនុងេ ងច្រកមយួ ថន ក់

ដឹកនសំហជីពេលកេឡងថ ជេរឿយៗកមមករនិេយជិតមនិេចះ នេសចក្តី្របកស (េហយ មពិត េពល

េធ្វករសមភ សន្៍រ រ្រជវដល់ទី ងំ ្រស្តីមយួភគធំមនិេចះ នឬសរេសរេទ)។

ខងេ្រកមេនះ ជ ងែដលេរៀប បល់ម្អតិអំពីចេម្លយរបស់ថន កដឹ់កនសំហជីព ថន ក្់រគប្់រគង 

និងកមមករនិេយជិត អំពី្របភពផ្តល់ពត័ម៌នរបស់កមមករនិេយជិតអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ។

្របភពពត័ម៌នអំពីសិទធិរបស់កមមករនិេយជិត្របភពពត័ម៌នអំពីសិទធិរបស់កមមករនិេយជិត

េ ងច្រក សហជីព/តំ ងសហជីព ថន ក្់រគប្់រគង កមមករនិេយជិត

១. ្រស្តីមយួចំនួនមនិដឹងអំពីសិទធិ
របស់ពួកេគេទ ឧទ. ្រស្តីខ្លះ

គិតថ េ យេហតុែតពួកេគជ

កមមករបេ ្ត ះ សនន ពួកេគ

គម នសិទធិទទួលបនករឈប់

សំ កលំែហមតុភពេទ ប៉ុែន្ត

េយង មកិចច្រពមេ្រព ងពួកេគ

មនសិទធិ។ េពលពួកេគមនិដឹង

សហជីពជអនក្របបពួ់កេគ។

មន  មរយៈេសចក្តី្របកស

របស់េ ងច្រក (បី ឬបនួដង

កនុងមយួឆន )ំ និង មរយៈអនក

្រគប្់រគងផទ ល់។

ែស្វងយល់អំពីនីតិវធីិ ម

រយៈបុគគលិករដ្ឋបល និង

អនក្រគប្់រគងផទ ល់។

៦៨



៦៩

២. គម នពត័ម៌ន មន  េ ងច្រកផ្តល់ពត័ម៌ន

ដល់្រស្តី។ វធិនៃផទកនុងមន

បិទ្របកសេនេលក្ត រេខៀន

ផ ព្វផ យ។ ពួកេគដឹងពី

មតិ្តភក្តិរបស់ពួកេគផងែដរ។

មនជំនួយករែដលជួយពកួ

េគបំេពញទ្រមងែ់បបបទ។

៣. មន  ពួកេគដឹងពីសហជីព 

និងពីេ ងច្រក េពលេគជួល

ឲយេធ្វករ។

មន  េគ្របកស្របប់

មេម្រកូ។

គម នពត័ម៌ន

៤. មន  េពលពួកេគមនិដឹង 

ពួកេគមកសួរសហជីព។

មន ពួកេគដឹង េពល្របជំុ

ត្រមងទិ់សករងរ។

ដឹងពីអនក្រគប្់រគងផទ ល់និង

ដឹងអំពីករពិនិតយសុខភព

េពញមយួៃថង មរយៈ

ធនធនមនុស ។

៥. មន  ពួកេគដឹងពីេ្រពះេនកនុង

្រកុមទងំអស់មនសកមមជន

សហជពីមន កែ់ដលផ្តល់ពត័ម៌ន

ថមីៗដល់កមមករនិេយជិតអំពី

អនុសញញ រមួ។

មនពួកេគដឹង មរយៈេសចក្តី
្របកសរបស់សហ្រគស។

មរយៈមតិ្តភក្តិ អនក

្រគប្់រគងផទ ល់ ្រពមទងំ

សហជីព។

៦. ្រស្តីខ្លះមកសួរសហជពីអំពីអតថ

្របេយជន។៍ េ ងច្រកកបិ៏ទ

្របកសែដរប៉ែុន្តកមមករនិេយជិត

ភគេ្រចនមនិេចះ ន។

មន ពួកេគដឹងេពល្របជំុត្រមងទិ់ស

ករងរ មរយៈេសចក្ត្ីរបកស 

វធិនៃផទកនុងែដលបនបិទផ យ

និងគិ នុបប ្ឋ យកិេ ងច្រក។

សួរបុគគលិករដ្ឋបល និង

អនក្រគប្់រគងផទ ល់។

៧. មនរដ្ឋបលេធ្វករត្រមងទិ់ស

ករងរដល់ពួកេគេនេពល

ចបេ់ផ្តមករងរ។កម៏ន

េសចក្តី្របកស និងករ្របជំុ

្របចឆំន ផំងែដរ។

កមមករនិេយជិតទទួលពត័ម៌ន

ពីមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លេពល

ពួកេគចបេ់ផ្តមេធ្វករ មរយៈ

កិចច្របជំុបណ្តុ ះប ្ត ល្របចំ

ឆន  ំេសចក្ត្ីរបកស បណ័្ណ ្របកស

និងករ្របជំុជមយួតំ ង

កមមករនិេយជិត។

អនក្រគប្់រគងផទ ល់។

៨. េពលពួកេគមនិដឹងពួកេគ

មកសួរ។

មន មរយៈករ្របជំុត្រមង់

ទិសករងរនងិេសចក្ត្ីរបកស។

អនក្រគប្់រគងផទ ល់។



លទធផលសំខនែ់ដលទទួលបនពីកិចចសមភ នស៍បង្ហ ញឲយេឃញថ កមមករនិេយជិតនិងអនក្រគប្់រគង

ផទ ល់ មនិសូវដឹងពត័ម៌នលម្អតិអំពីសិទធិ និងករេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព។ េនកនុងកិចចសមភ សន៍

ជេ្រចន កមមករនិេយជិតមនិដឹងថពួកេគ ចបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភព និងមនិដឹងថពួកេគ្រតូវបន

អនុញញ តឲយទូរស័ពទសំុបន្តឈបសំ់ កេទ។ ដូចគន ែដរ កមមករនិេយជិតជេ្រចន មនិសូវយល់ចបស់អំពីរេបៀប

ៃនករគណនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព ឬថេតគួរគណនរេបៀប េទ។ កមមករ

និេយជិតជេ្រចននកេ់បះេចលស កប្រតេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព ែដលមនពត័ម៌ន

លម្អតិអំពីករគណន្របករ់បស់ពួកេគ។

ដូចគន ែដរេន កនុងេ ងច្រកភគេ្រចន អនក្រគប្់រគងផទ ល់ និងតំ ងសហជីព មនិបនដឹងដូចគន

អំពីរេបៀបគណនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ េនកនុងេ ងច្រកមយួ េពលអនក្រគប្់រគង

ផទ ល់្រតូវបនសួរថេតកមមករនិេយជិតែដលេធ្វករតិចជងមយួឆន  ំមនសិទធិេបក្របក់ មយួឬអត ់ពួកេគ

មនិដឹងពីចេម្លយេនះេទ។ េនកនុងេពលជមយួគន េនះ អនក្រគប្់រគងផទ ល់បនបង្ហ ញថ ពួកេគជអនកទទួល

ខុស្រតូវែតមន កេ់លករផ្តល់ពត័ម៌នដល់កមមករនិេយជិតអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ។ េពលសួរថេតពួកេគេធ្វអ្វី 

្របសិនេបកមមករនិេយជិតែដលេធ្វករតិចជងមយួឆន  ំ មកសួរសំណួរេនះ ពួកេគនឹងេឆ្លយថ ពួកេគនឹងេទ

សួរបុគគលិករដ្ឋបលែដលជអនកចតែ់ចងករឈបសំ់ ក។ េនកនុងេ ងច្រកមយួេទៀត អនក្រគប្់រគង និងថន ក់

ដឹកនសំហជពី មនិចបស់េទថ កមមករនិេយជិតទទួលបន្របករ់ង្វ នអ់តីតភព និង្របករ់ង្វ នៃ់នករមក

េធ្វករេទៀងទតរ់បស់ពួកេគេពញ ឬែត៥០% េពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព។

កង្វះខតចំេណះដឹងរបស់កមមករនិេយជិត និងអនកែដលទទួលខុស្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នដល់កមមករ

និេយជិត ជបញ្ហ េចទ។ កមមករនិេយជិតមនិ ចទមទរសិទធិរបស់ពួកេគបនេទ ្របសិនេបពួកេគមនិដឹង

អំពីសិទធិទងំេនះ។ ្របសិនេបពួកេគដឹងថ ពួកេគមនិបនទមទរសិទធិខ្លះរបស់ពួកេគ បនទ បពី់មនេរឿង

េកតេឡង លំបកកនុងករផ្តល់ពត័ម៌ន និងភស័្តុ ង េដមបទីមទរយកមកវញិ។ ឧទហរណ៍ យន្តករដ៏

សំខនម់យួសំ បក់រព្រងឹងសិទធិរបស់ម្ត យ គឺ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល។ កប៏៉ុែន្ត េដមបបីញជូ នករណីេទេ ះ

្រ យេន្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លឲយបន្របសិទធភព កមមករនិេយជិត និងតំ ងរបស់ពួកេគ ្រតូវដឹង

អំពីថេតសិទធិ មយួែដលពួកេគមនិបនទទួល និងមនភស័្តុ ងបញជ ក។់ ្របសិនេបកមមករនិេយជិតមនិ

ដឹងពីអ្វីែដលពួកេគមនសិទធិទទួលបនយ៉ងពិត្របកដ េនកនុងករេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព 

មនករលំបកសំ បពួ់កេគ កនុងករកំណតថ់មនកររេំ ភ។ ឧទហរណ៍ េ ងច្រកមយួ ចកត្់របក់

រង្វ នអ់តីតភពរបស់ពួកេគពី្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព ប៉ុែន្ត កមមករនិេយជិត ចមនិដឹងពីសិទធិរបស់

ពួកេគ ឬ ចមនិចប់ រមមណ៍ថេគកត្់របករ់ង្វ នេ់ចលេទ។ ្របសិនេបកមមករនិេយជិតមនិបនសេងកត

ដឹង និងមនិបន កព់កយត ៉ េទថន កដឹ់កនសំហជីពរបស់ពួកេគ។ សហជីពក៏ ចមនិដឹងថ មនបញ្ហ  

េហយកម៏និ ចចបប់ញជូ នេទេ ះ្រ យចំេពះមុខ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លែដរ។

េទះបីជសហជីពបញជូ នករណីេទេ ះ្រ យចំេពះមុខ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លកេ៏ យ មនិ

ចេជគជយ័បនេឡយ ពីេ្រពះ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល ជទូេទ ត្រមូវឲយមនភស័្តុ ងបញជ កពី់ករ

៧០



៧១

រេំ ភ។ ្របសិនេបកមមករនិេយជិតមនិរក ទុកស កប្រតបង្់របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពេទ ជ

ករលំបកសំ បស់ហជីព កនុងករបញជ កថ់ េ ងច្រករេំ ភចបប ់ េនកនុងករណីេនះ ករទមទរនឹង្រតូវ

បន្រចនេចល។

េនកនុងេសចក្តីសំេរច AC ២៣/០៨ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លសំេរច៖ “បងគ បនិ់េយជកឲយេបក

្របកស់ងឲយកមមករនិេយជិត ១៧ នក ់ សំ ប្់របកឈ់នួលែដលពួកេគបនបតប់ង ់ េពលឈបស់្រមក

លំែហមតុភព។ េទះជយ៉ងេនះក្តី គម ន្រស្តីជកមមករនិេយជិតផ្តល់ពត័ម៌នលម្អតិ ពកព់ន័ធនឹងចំនួនទឹក

្របកែ់ដលពួកេគបនបតប់ង ់ ឧទហរណ៍ េតកមមករនិេយជិតនីមយួៗ្រតូវបនពយួរករងររយៈេពលប៉ុនម ន

ៃថង ឬែខ កនុងេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព ៩០ៃថង ចំនួនទឹក្របកែ់ដល្រស្តីជកមមករនិេយជិតបនបត់

បង ់ និងមូលេហតុៃនកតប់តប់ង។់ល។ ជេគលករណ៍ កមមករនិេយជិតអនកទមទរ មនកតព្វកិចច្រតូវ

ផ្តល់ភស័្តុ ងជក់ ក ់េដមបបីញជ កដ់ល់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល ្របសិនេបពួកេគទមទរសំណង។ ប៉ុែន្ត 

កនុងករណីេនះ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លគម នពត័ម៌នលម្អតិ េដមបេី្របជមលូ ្ឋ នៃនករវនិិចឆយ័េឡយ។ ដូេចនះ

្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លសំេរច្រចនេចលសំេណ សំុ្របកសំ់ណងៃនករឈបសំ់ កលំែហមតុភព េទ ម

សំេណ របស់កមមករនិេយជិត..” េទះបីជ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លរកេឃញថ ជេគលករណ៍ េ ងច្រក

មនិបន្របតិបត្តិខ្លួនេ យ្រសបចបបេ់ទ កមមករនិេយជិតគម នដំេ ះ្រ យេទ ពីេ្រពះពួកេគមនិបនរក

ទុកស កប្រតេបៀវត រ ៍ ែដលពួកេគ ចេ្របសំ បប់ង្ហ ញពីចំនួនទឹក្របកយ៉់ងពិត្របកដ ែដលពួកេគ

ទទួលបន (និងេលសពីេនះេទៀត េតេ ងច្រកជំពក្់របកពួ់កេគប៉ុនម ន)។១៦

ឧទហរណ៍មយួេទៀត កមមករនិេយជិតមន កែ់ដលេធ្វករតិចជងមយួឆន  ំ ចមនិដឹងថគតម់ន

សិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ អនក្រគប្់រគងផទ ល់របស់គត ់ ្របែហលជបនផ្តល់ពត័ម៌នយ៉ងទូលំ

ទូ យដល់កមមករនិេយជិតអំពីចបប ់ ប៉ុែន្ត ចមនិដឹងពី ឬ ចមនិបនផ្តល់ពត័ម៌នដល់កមមករនិេយជិត

អំពីវធិន ែដលអនុវត្តចំេពះកមមករនិេយជិតែដលេធ្វករតិចជងមយួឆន ។ំ េ យគិតថអនក្រគប្់រគងបន

ផ្តល់ពត័ម៌នពកព់ន័ធ្រគបែ់បបយ៉ង កមមករនិេយជិតរូបេនះ ច ឈបពី់ករងរ េពលគតម់នៃផទេពះ 

ជំនួសឲយករេសនសំុឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ េនកនុងេ ងច្រកមយួ ថន កដឹ់កនសំហជីពពណ៌នអំពីបញ្ហ

ពិត្របកដេនះ េពលពួកេគនិយយថ កមមករនិេយជិតបេ ្ត ះ សននខ្លះេនេ ងច្រកបនគិតថ ពួកេគ

គម នសិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភព េទះបីជសិទធិេនះ្រតូវបនចរចរេន CBA កេ៏ យ។ ដូេចនះ កង្វះខត

ចំេណះដឹងរបស់អនកទទួលខុស្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នដល់កមមករនិេយជិត រមួទងំថន ក្់រគប្់រគងេ ងច្រក អនក

្រគប្់រគងផទ ល់ និងសហជីព ចេធ្វឲយកមមករនិេយជិតេ្រជសេរ សេ យខ្លួនឯងលះបងសិ់ទធិ និង ឈបពី់

ករងររបស់ពួកេគ។

១៦ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លទម្ល កប់នទុករកភស័្តុ ងេលកមមករនិេយជិត។ េ យេហតុថ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនកណំតថ់ ករ្របតិបត្តិ
របស់េ ងច្រកមនិ្រសបចបប ់ មនិចបស់េទថេហតុអ្វីមនិទម្ល កប់នទុករកភស័្តុ ងេលនិេយជក ពីេ្រពះេ ងច្រកមនសំណំុឯក ្របកែ់ខ 
ែដល ចបញជ កពី់ចំនួនទឹក្របក ់ែដល្រតូវបងស់ងជូនវញិ។



េសចកីសននិ ន និងអនុ សន៍

ជទូេទ អនក្រគប្់រគង្របឈមមុខនឹងបញ្ហ តូច ច កនុងករជំនួសកមមករនិេយជិត ែដលឈបសំ់ ក

លំែហមតុភព ឬកនុងករទទួលកមមករនិេយជិត្រតលបម់កេធ្វករវញិ។ កង្វល់ដធំ៏គឺកង្វះខតចំេណះដឹង

របស់កមមករនិេយជិត និងេពលខ្លះ របស់អនក្រគប្់រគងផទ ល់ និងអនក្រគប្់រគងអំពីចបប ់និងេគលនេយបយ

ស្តីពីករគពំរមតុភព។

មនករវវិត្តន៖៍ ជរមួកមមករនិេយជិតដឹងថ ពួកេគមនសិទធឈិបសំ់ កលំែហមតុភពេកសិបៃថង។

ពួកេគមនិសូវដឹងពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវជក់ ក ់ កនុងករគណនអតថ្របេយជនរ៍បស់ពួកេគេទ េហយកមមករ

និេយជិតខ្លះមនិដឹងពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនករមនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនទ៍ងំេនះេទ។ ជករសំខន់

ែដល្រតូវបន្តេធ្វយុទធនករផ្តល់ពត័ម៌ន អបរ់ ំ និងទំនកទំ់នង េដមបេីលកកមពស់ករយល់ដឹង និងចំេណះដឹង

របស់កមមករនិេយជិត ថន កដឹ់កនសំហជីព អនក្រគប្់រគងផទ ល់ និងថន ក្់រគប្់រគង អំពីចបប ់ និងេគល

នេយបយស្តីពីករគពំរមតុភព។

៧២



៧៣

ជំពូកទី ៩៖ េសចកីសននិ ន និងអនុ សន៍

ករសិក េនះពិនិតយេមលអំពីចបប ់ និងករេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត ល េន្របេទសកមពុជ 

ជំុវញិបទបញញត្តិជក់ កស់្តីពីករករពរ ជពិេសស ករឈបសំ់ កលំែហមតុភព និងករបង្់របក ់

េ យចប់ រមមណ៍ខ្លះេទេលធតុេផ ងេទៀតៃនករគពំរមតុភព ដូចជ ករសំ កបំេបកូន និងករ

ស្រមួលករងរេពលមនៃផទេពះ។ ករសិក របនបង្ហ ញឲយេឃញពីរេបៀបែដលេ ងច្រកអនុវត្តចបប់

និងពីបញ្ហ ្របឈមែដលេ ងច្រក និងកមមករនិេយជិតបន្របឈមកនុងករ្របកសឲយេ្រប្របស់ និងទមទរ

បទបញញត្តិ និងសិទធិ។ ករសិក េនះមនិែមនជករេ្រប បេធៀបេពញេលញៃនករគពំរមតុភពេន្របេទស

កមពុជ េទនឹងស្តង់ រអន្តរជតិេទ េហយកម៏និែមនជករវភិគេពញេលញនូវករអនុវត្ត កនុងវស័ិយ

ឧស ហកមមែដរ។ ករសិក េនះជករបំេពញបែនថមេលទិនននយ័ែដលមន្រ បែ់ដលបន្របមូលចង្រកង 

េនកនុងសំេយគ និងរបយករណ៍របស់ គំេ ងេ ងច្រកកនែ់ត្របេសរេនកមពុជ ។

ជំពូកទីមយួផ្តល់នូវទស នៈទូេទអំពីបរបិទ្រសបចបបជ់តិ និងអន្តរជតិ ជំុវញិករគពំរមតុភព 

េន្របេទសកមពុជ។ ្របេទសកមពុជជភគីមយួៃន CEDAW េហយ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេយងេទេល
កតព្វកិចចរបស់្របេទសកមពុជ េ្រកម CEDAW េពលេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ។ ទីពីរគឺអនុសញញ  ILO ស្តីពី

ករគពំរមតុភព េលខ ១៨៣ (ឆន ២ំ០០០)។ ្របេទសកមពុជមនិបនផ្តល់សចច បន័េលអនុសញញ េនះេទ។

េទះជយ៉ងេនះក្ត ីអនុសញញ េលខ១៨៣ និងអនុ សនព៍កព់ន័ធ េលខ ១៩១ ផ្តល់នូវករែណនេំពញេលញ

មយួ កនុងករបេងកត និងែកលម្អស្តង់ រអបបបរមសំ បក់រគពំរមតុភពេន្របេទសកមពុជ។ បនទ បម់ក

ជំពូកេនះេរៀប បអំ់ពីម្រ សំខន់ៗ ៃនចបបស់្តីពីករងរៃន្របេទសកមពុជ ែដលបនអនុមត័េនឆន ១ំ៩៩៧

និងបញចបជ់មយួនឹងករពិភក េ យសេងខបរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល និងតួនទីរបស់្រកុម្របឹក កនុង

ករបក្រ យ និងបញជ កពី់ចបបស់្តីពីករងរ។

ជំពូកទីពីរពិនិតយថេត នរ មនសិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភព េហយកនុងចំេ មកមមករ

និេយជិតទងំេនះ នរ មនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនៃ៍នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ ជទូេទ 

្រស្តីជកមមករនិេយជិតទងំអស់េនកនុងសហ្រគសែដលទទួលបនករករពរេ យចបបស់្តីពីករងរ មន

សិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ អតថ្របេយជនជ៍្របកអ់នុវត្តចំេពះកមមករនិេយជិត ែដលេធ្វករេន

េ ងច្រកបនមយួឆន េំពញ។ កមមករនិេយជិតែដល កព់កយ ឈបពី់ករងរ គម នសិទធិទទួលបនអតថ

្របេយជនេ៍ទ េទះបីជពូកេគេធ្វករេនេ ងច្រកបនមយួឆន កំេ៏ យ។ ្របករេនះនឲំយកមមករនិេយជិតែដល

េ្រគង កព់កយ ឈបពី់ករងរ េពលចបក់រឈបសំ់ ក កប់ងំ មនិឲយអនក្រគប្់រគងរបស់ពួកេគដឹង។

កមមករនិេយជិតេ្រកមកិចចសនយករងរមនេថរេវ កំណត ់ (FDCs) ែដលេធ្វករេនេ ងច្រក

បនមយួឆន  ំឬេ្រចនជងេនះ មនសិទធទិទួលបនអតថ្របេយជនដូ៍ចគន នឹងកមមករនិេយជិតែដលមនកិចចសនយ

ករងរមនេថរេវ មនិកំណត ់ (UDCs) ែដរ។ ជអកុសល េ ងច្រកមយួចំនួនបងខំឲយកមមករនិេយជិត



ែដលមនកិចចសនយករងរមនេថរេវ កំណត ់ ឈបសំ់ ករយៈេពលខ្លីកនុងចេន្ល ះេពលចុះកិចចសនយបន្ត

បនទ ប ់ េធ្វដូេចនះ េធ្វឲយកមមករនិេយជិតមនិ ចេធ្វករបនមយួឆន េំពញ។ គំេ ងេ ងច្រកកនែ់ត្របេសរេន

កមពុជ តសូ៊្របឆងំនឹង្របករេនះ េ យកតស់មគ ល់ េ ងច្រកែដលអនុវត្តែបបេនះថមនិ្រសបចបប។់ 

មន្របេយជន ៍ ្របសិនេប ជរ ្ឋ ភបិលផ្តល់េគលករណ៍ែណនអំំពី រយៈេពលៃនករ កលបង និងករ

សំ ករយៈេពលខ្លី ចេន្ល ះេពលចុះ កិចចសនយករងរមនេថរេវ កំណត ់ កនុងករកំណតពី់សិទធិទទួលបន

អតថ្របេយជនជ៍្របក ់របស់កមមករនិេយជិត។

ជំពូកទីបីេលកេឡងអំពីេគលនេយបយ និងបទពិេ ធនរ៍បស់កមមករនិេយជិត កនុងេពលមន

ៃផទេពះ ្រពមទងំមុនេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ ចបបម់និបនផ្តល់នូវេគលករណ៍ែណន ំ កនុងករ

េ ះ្រ យត្រមូវកររបស់កមមករនិេយជិតែដលមនៃផទេពះ។ ចបបម់និត្រមូវឲយេ ងច្រក ផ្តល់ដល់កមមករ

និេយជិតនូវេពលសំ កសំ បេ់ទពិនិតយៃផទេពះ េទះបីជេ ងច្រកមយួចំនួនបន អនុវត្តេហយកេ៏ យ។ 

េ ងច្រកទងំ្របបីំែដលបនេធ្វទស នកិចច េពល្រ វ្រជវដល់ទី ងំ កម៏និបនេរៀបចំេគលនេយបយ 

េដមបសី្រមួលដល់កមមករនិេយជិតែដលចញ់កូន េ យទុកករងរេនះឲយអនក្រគប្់រគងផទ ល់មនលកខណៈ

ជបុគគល ជអនកចតែ់ចងវញិ។ បទពិេ ធនរ៍បស់កមមករនិេយជិតែ្រប្របួលពវីជិជមនខ្ល ងំេទអវជិជមនខ្ល ងំ។

ចបបផ់្តល់នូវករករពរទល់នឹងករបញឈបពី់ករងរ កនុងេពលសំ កលំែហមតុភព េហយរដ្ឋធមមនុញញ ម

ឃតក់របេណ្ត ញកមមករនិេយជិតមនៃផទេពះពីករងរ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ចបបម់និមនែចងអំពីទ្រមង់

េផ ងេទៀតៃនករេរ សេអង ដូចជ ករេរ សេអងកនុងករេរ សបុគគលិក ឬករមនិបនបន្តកិចចសនយករងររបស់

កមមករនិេយជិតមនៃផទេពះ។

េលសពីេនះេទៀត ្របសិនេបកមមករនិេយជិតប្តឹងត ៉ អំពីករេរ សេអង ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល

ត្រមូវឲយកមមករនិេយជិតបង្ហ ញភស័្តុ ងបញជ ក។់ េ យេហតុថកមមករនិេយជិតក្រមមនមេធយបយកនុង

ករបង្ហ ញភស័្តុ ងបញជ កអំ់ពីករប្តឹងត ៉  ដូចគន នឹងមេធយបយែដលនិេយជកបនេធ្វ អនុសញញ  ILO ស្តីពី

ករគពំរមតុភព អំពវនវដល់រដ្ឋសមជិកឲយធនថ” “បនទុកកនុងករបញជ កថ់ េហតុផលៃនករបញឈបពី់

ករងរ មនិែមនពកព់ន័ធនឹងករមនៃផទេពះ ឬករសំ លកូន និងផលវបិករបស់  ឬករបំេបកូន ្រតូវធ្ល ក់

េទេលនិេយជក” (ម្រ  ៨)។ េទះបីជ្របេទសកមពុជមនិែមនជសមជិកៃនអនុសញញ េលខ ១៨៣ ករែដ

លអនុវត្ត មអនុសញញ ្រតងចំ់ណុចេនះផ្តល់នូវករករពរជេ្រចនចំេពះកមមករនិេយជិតមនៃផទេពះ។ 

ករសំុឈបសំ់ កលំែហមតុភពមនិែមនជបញ្ហ េចទេទ េយង មកមមករនិេយជិត។ បុរសក៏

្រតូវបនអនុញញ តឲយឈបសំ់ កពិេសស រហូតដល់្របពីំរៃថង េពលភរយិរបស់ពួកេគសំ លកូន េទះបីជ

បុរសបន យករណ៍ថ េពលខ្លះ អនក្រគប្់រគងផទ ល់មនិមនបំណងផ្តល់ករឈបស់្រមកដល់ពួកេគេ្រចន

ជងបីៃថងេឡយ។ 

ជំពូកទីបនួេផ្ត តសំខនេ់ទេលរយៈេពលៃនករឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ មចបប ់ ្រស្តីមន

សិទធិឈបសំ់ កលំែហមតុភព ៩០ ៃថង េហយ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនសំេរចថ រយៈេពលេនះសំេ

ដល់ ៩០ ៃថង្របតិទិន មនិែមន ៩០ ៃថងៃនៃថងេធ្វករេនះេទ។ េ ងច្រកភគេ្រចនអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិត

៧៤



៧៥

បន្តករឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគ បនរហូតដល់បីែខបែនថមេទៀត េ យគម ន្របកឈ់នួល។ 

េទះជយ៉ងេនះក្តី េនកនុងករណីខ្លះ លទធភពកនុងករបន្តករឈបសំ់ ក មនិ្រតូវបន្របកស្របបដ់ល់

កមមករនិេយជិតេទ េហយនតិីវធីិៃនករបន្តករឈបសំ់ ក ពិបក។ ជលទធផល កមមករនិេយជិតមយួចនួំន

ឈបពី់ករងរ ជំនួសឲយករបន្តករឈបសំ់ កេទវញិ។ វធិនករ មញញៗជេ្រចន ចេ ះ្រ យ

បញ្ហ េនះ។ េ ងច្រក ចត្រមូវឲយបុគគលិករដ្ឋបល ែដលទទួលពកយសំុឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់

កមមករនិេយជិត ផ្តល់ពត័ម៌នដល់កមមករនិេយជិតអំពីចំនួនែខែដលពួកេគ ចបន្តករឈបសំ់ ករបស់ពួក

េគបន។ េ ងច្រក ចមនេគលនេយបយចបស់ ស់ ផ្តល់ពត័ម៌នដល់អនក្រគប្់រគង អំពីករកំរតិ

ឆនទ នុសិទធិរបស់ខ្លួន ្រពមទងំយន្តករៃនករប្តឹងត ៉  ែដល មរយៈេនះ កមមករនិេយជិត ចផ្តល់ពត័ម៌ន

ដល់ថន ក្់រគប្់រគង េពលែដលអនក្រគប្់រគងផទ ល់េ្របឆនទ នុសិទធិរបស់ពួកេគេ យរេំ ភ។ ចុងបញចប់

េ ងច្រក ចអនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតទូរស័ពទេទេ ងច្រកេដមបសំុីបន្តៃថងឈបសំ់ កលំែហមតុភព។

ជំពូកទី្របនិំយយអពីំករគណនអតថ្របេយជនជ៍្របក ់ែដលកមមករនិេយជិតមនសិទធទិទួលបន

កនុង្រកបខណ្ឌ ៃនករឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់ពួកេគ។ េយង មម្រ  ១៨៣ ៃនចបបស់្តីពីករងរ 

្រស្តីមនសិទធិទទួលបន ៥០% ៃន្របកឈ់នួលជមធយម្របចែំខរបស់ពួកេគ ែដល្រតូវគណនេលរយៈេពល 

១២ ែខ ្រពមទងំ ១០០% ៃន្របកឧ់បតថមភជីវភពរបស់ពួកេគ។ ្របកឈ់នួលរមួបញចូ លនូវ្របកឈ់នួលេគល

្របករ់ង្វ នអ់តីតភព ្របករ់ង្វ នៃ់នករមកេធ្វករេទៀងទត ់ និង្របកប់នទ បប់ន េំផ ងេទៀតទងំ យ។ 

្របកឈ់នួលមនិគិតបញចូ លនូវ្របកឧ់បតថមភជីវភព (េហយ មពិត ្រស្តីមនសិទធិទទួលបន ១០០% ៃន្របក់

ឧបតថមភេនះ មនិែមន ៥០% េទ) ្រពមទងំ្របកឈ់បសំ់ ក្របចឆំន ។ំ ជំនួសមកវញិ កមមករនិេយជិតបន្តបូក

ៃថងឈបសំ់ ក្របចឆំន  ំ កនុងរយៈេពលឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ េទះបីជ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លដឹង

ចបស់អំពីធតុផ ៃំន្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពកេ៏ យ េ ងច្រកភគេ្រចនេនកនុងករសិក េនះ េគច

េវសពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវ េ យេ្របមេធយបយមូល ្ឋ ន។ ដូេចនះ កិចចខំ្របឹងែ្របងបែនថមកនុងករបេងកនឲយមន

ករេគរពចបប ់ ចជករចបំចខ់នពំុបន។ 

ជំពូកទី្របមំយួពភិក អំពីបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងករកំណតេ់ពលេវ ៃនករបង្់របកឈ់បសំ់ កលំែហ

មតុភព។ េ ងច្រក្រតូវបនត្រមូវឲយបង្់របកស់រុបែតម្តងដល់កមមករនិេយជិត េនៃថងមុនពួកេគឈបសំ់ ក

លំែហមតុភព។ មនិ្រសបចបបេ់ទ ចំេពះេ ងច្រកែដល្រតូវេបក្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភពមយួែខ

ម្តងៗ ឬេបក្របកស់របុែតម្តងដល់កមមករនិេយជិត េពលពួកេគ្រតលបម់កពីឈបសំ់ កលំែហមតុភពវញិ។

េទះជយ៉ងេនះក្ត ីេ ងច្រកជេ្រចន ែដលបនេធ្វទស នកិចច េដមបេីគលបណំងៃនករសិក េនះ េបក្របក់

ដល់កមមករនិេយជិតមយួែខម្តងៗ ឬេនេពលចបក់រឈបសំ់ ករបស់ពួកេគ។ មនិែមនកមមករនិេយជិតទងំ

អស់យល់េឃញថេនះជបញ្ហ េនះេទ។ កប៏៉ុែន្ត ករធនថ កមមករនិេយជិតទទួលបន្របករ់បស់ពួកេគ

មុនេពលឈបសំ់ ក មន រៈសំខន់ ចឲយ្រស្តី្រទ្រទងខ់្លួនឯង និងទរកេទបេកតេពលឈបសំ់ កបន។ 

ជំពូកទី្របពីំរេលកេឡងអំពីករែដល្រស្តី្រតលបេ់ទេធ្វករវញិ េ្រកយេពលឈបសំ់ កលំែហ

មតុភព។ ែផនកទីមយួៃនជំពូកេនះ េផ្ត តសំខនេ់លបទពិេ ធនរ៍បស់្រស្តីេពល្រតលបម់កេធ្វករវញិ។ េន



កនុងេ ងច្រកែដលបនេធ្វទស នកិចច កមមករនិេយជិត្រតូវបនត្រមូវឲយមកេ ងច្រកេ យខ្លួនឯងផទ ល់ និង

ផ្តល់ពត័ម៌នដល់អនក្រគប្់រគងផទ ល់របស់ពួកេគ ថ ពួកេគ្រតលបម់កេធ្វករវញិេហយ។ គម នករែកែ្របកិចច

សនយករងររបស់ពួកេគ េពល្រតលបម់កេធ្វករវញិេទ។ កង្វល់អំពីករេរ សេអងេពល្រតលបម់កេធ្វករវញិ 

មនិបនេ ះ្រ យកនុងករសិក េនះេទ៖ ្រស្តីភគេ្រចនែដលមនិ្រតលបម់កវញិ ្របបថ់ គឺេ យ រពួក

េគមនិ ចរកអនកែថទកូំនរបស់ពួកេគបន។ 

សំ បអ់នកែដល្រតលបម់កវញិ ជំពូកេនះេលកេឡងពីសិទធរិបស់កមមករនិេយជិតកនុងករេធ្វករ្រ លៗ

រយៈេពលពីរែខ មនេម៉ងសំ កសំ បបំ់េបកូន និងេ្របទរក ្ឋ ន។ កមមករនិេយជិតបន យករណ៍អំពី

ករែ្រប្របួលខ្លះៗ ពកព់ន័ធនឹងលទធភពេផទរេទកនក់រងរ្រ លៗ ជបេ ្ត ះ សនន។ ្រស្តីជេ្រចននក់

មនិបនេ្រប្របស់េម៉ងសំ កសំ បបំ់េបកូន េដមបបំីេបកូនពួកេគេទ េហយពួកេគមនិបន (េហយនឹងមនិ) 

នកូំនរបស់ពួកេគមកទរក ្ឋ នេនេ ងច្រកេឡយ។ ជំពូកេនះពិភក អំពីយុទធនករផ្តល់ពត័ម៌ន និងអបរ់ ំ

អំពីជេ្រមសកនុងករ្រចបចទឹ់កេ ះ និងរក ទឹកេ ះ េ យេហតុថ្រស្តីជកមមករនិេយជិតេធ្វករឆង យពីផទះ

របស់ពួកេគ និងកូនរបស់ពួកេគ េហយមនិគិតថេនះជជេ្រមសមយួេឡយ។ ជំពូកេនះកែ៏ណនឲំយែស្វងរក

ភពជៃដគូផងែដរ េដមបេីរៀបចំឲយមនកែន្លងែថទកូំន េនជិតកែន្លងរស់េនរបស់កមមករនិេយជិត ជជង

េនេ ងច្រកែដលកមមករនិេយជិតយល់េឃញថមនិ ចអនុវត្តបន។ 

ជំពូកទី្របបីំ និងជជំពូកចុងេ្រកយ បង្ហ ញអំពីករពិភក េ យសេងខបេលករយល់េឃញរបស់

ថន ក្់រគប្់រគង សហជីព និងកមមករនិេយជិតចំេពះករឈបសំ់ កលំែហមតុភព និងនីតិវធីិៃនករបង់

អតថ្របេយជន។៍ ជំពូកេនះេផ្ត តសំខនេ់ទេលកង្វះខតជទូេទៃនចំេណះដឹងរបស់កមមករនិេយជិត អនក

្រគប្់រគងផទ ល់ និង្របធន្រគប្់រគង ្រពមទងំករែដលថន ក្់រគប្់រគង និងសហជីព មនិបនផ្តល់ពត័ម៌ន

ដល់កមមករនិេយជិតអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបមនិេលកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់អនក្រគប្់រគងផទ ល់ 

និងករយល់ដឹងរបស់កមមករនិេយជិត េនែតពិបកសំ បក់មមករនិេយជិតកនុងករទមទរសិទធរិបស់ពួកេគ។ 

លទធផលៃនករសិក នមំកនូវអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកម៖

ជរ ្ឋ ភបិលគួរ៖

• ផ្តល់ករែណនចំបស់ ស់ បទ់ងំរយៈេពល កលបង និងករទទួលឲយេធ្វករេ្រកមកិចចសនយ

ករងរមនេថរេវ កំណត ់ ជមយួនឹងករសំ ករយៈេពលខ្លី កនុងករគណនសិទធិទទួលបន

អតថ្របេយជនជ៍្របកៃ់នករឈបសំ់ កលំែហមតុភព។ 

• កេ់ចញនូវេគលករណ៍ែណន ំ ែដលត្រមូវឲយសហ្រគសផ្តល់ដល់កមមករនិេយជិតនូវរយៈេពល

ពីរេម៉ងមនិេធ្វករ េ យមន្របកឈ់នួល េរៀង ល់ែខ សំ បេ់ទពិនិតយសុខភពមុនេពលសំ ល។ 

• មឃតជ់ផ្លូវករកំុឲយមនករេរ សេអង្របឆងំនឹងកមមករនិេយជិតមនៃផទេពះ េន្រគបដំ់ ក់

កលទងំអស់ៃនករងរ និងកនុងេពលឈបសំ់ ក េហយគួរបែង្វរបនទុកផ្តល់ភស័្តុ ងេទនិេយជក 

កនុងករណីេរ សេអង េយង មអនុសញញ  ILO េលខ ១៨៣។ 

៧៦
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េ ងច្រកគួរ៖
• អនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតែដលឈបសំ់ កលំែហមតុភព កព់កយ ឈប ់ ្របសិនេបពួកេគ

មនបំណង ឈបពី់ករងរ េ យគម នឥទធិពេលសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនជ៍្របក់ មយួ
េឡយ។ ្របករេនះនឹង ចឲយេ ងច្រកេធ្វករេរ សបុគគលិកជំនួស បេងកន្របសិទធភព។

• ត្រមូវឲយបុគគលិករដ្ឋបល ែដលទទួលពកយសំុឈបសំ់ កលំែហមតុភពរបស់កមមករនិេយជិត
ផ្តល់ពត័ម៌នដល់កមមករនិេយជិតអំពីចំនួនែខែដលពួកេគ ចបន្តករឈបសំ់ ករបស់ពួកេគបន។ 

• អនុញញ តឲយកមមករនិេយជិតទូរស័ពទេទេ ងច្រក េដមបបីន្តករឈបសំ់ ករបស់ពួកេគ ជជងបងខំ

ឲយពួកេគេធ្វដំេណ រេទេ ងច្រកេដមបសំុីបន្ត។ 
• ផ្តល់ពត័ម៌នអំពីេគលនេយបយឲយបនចបស់ ស់ ដល់អនក្រគប្់រគង កំរតិឆនទ នុសិទធិរបស់

អនក្រគប្់រគងផទ ល់ កនុងករអនុវត្តេគលនេយបយទងំេនះ និងេរៀបចំឲយមនយន្តករប្តឹងត ៉  ែដល
មរយៈេនះ កមមករនិេយជិត ចផ្តល់ពត័ម៌នដល់ថន ក្់រគប្់រគងបន េពលអនក្រគប្់រគងផទ ល់

េ្របឆនទ នុសិទធិរបស់ពួកេគេ យរេំ ភ។ 
• េ ងច្រកគបបធីនថ និេយជិតែដលទទួលខុស្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នដល់កមមករនិេយជិត អំពីករឈបសំ់ ក

លំែហមតុភពបនទទួលករអបរ់ទំងំ្រសុងអំពីេសចក្តីលម្អតិៃនេគលនេយបយរបស់េ ងច្រក។

អនកពិេ្រគះេយបល់ និងអនក្រតួតពិនិតយ BFC គបប៖ី
• េធ្វកររមួគន ជមយួេ ងច្រកេដមបធីនថ េ ងច្រកគណន្របកឈ់បសំ់ កលំែហមតុភព ្រសប

មចបប។់ 
• េធ្វករជមយួេ ងច្រក េដមបឲីយពួកេគអនុវត្ត មករែណនរំបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លែដល

ត្រមូវឲយបង្់របកស់រុបែតម្តងដល់កមមករនិេយជិត េនេពលពួកេគចបេ់ផ្តមឈបសំ់ ក។ 

ជរ ្ឋ ភបិល េ ងច្រក សហជីព និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល គបប៖ី
• ភគីទងំអស់គួរេរៀបចំយុទធនករផ្តល់ពត័ម៌ន និងអបរ់កំមមករនិេយជិត អំពីសិទធិករពរមតុភព

េហយេ ងច្រក និងសហជីពមនតួនទីជពិេសស កនុងករធនថ អនក្រគប្់រគង និងកមមករនិេយជិត
ដឹងអំពីសិទធិទទួលបនករគពំរមតុភពសំ បនិ់េយជិតទងំអស់។

• េធ្វកររមួគន  េដមបបីេងកនករអបរ់កំមមករនិេយជិត អំពីករ្រចបចទឹ់កេ ះ និងរក ទុកទឹកេ ះ
ែដលេ្រប្របស់េម៉ងសំ កសំ បបំ់េបកូន ្របសិនេបករបំេបកូន្រតូវបនយល់េឃញថជជេ្រមស
ែតមយួគត ់(េហយសំ បក់មមករនិេយជិតភគេ្រចន មនិ ចអនុវត្តបន)។ 

• េធ្វកររមួគន  េដមបឲីយកមមករនិេយជិត ចរកេម ទឹកេ ះ្របកបេ យគុណភព កនុងតៃម្លេថកបន 
េ យេហតុពួកេគមនិ ចបំេបកូនបន េ យមូលេហតុចិត្ត ្រស្ត និងជកែ់ស្តង ។ 

• សិក អំពីលទធភព និងភពជៃដគូ េដមបខិីតខំ្របឹងែ្របងេរៀបចំទរក ្ឋ នេនកែន្លងរស់េនរបស់
កមមករនិេយជិត (ជជងេនេ ងច្រក) េ យេផ្ត តសំខនេ់លស្តង់ រ និងគុណភពៃនករែថទ ំ
និងដឹកនយុំទធនករផ្តល់ពត័ម៌ន អបរ់ ំ និងទំនកទំ់នង អំពីតៃម្លៃនទរក ្ឋ ន និង មេត្តយយ
្របកបេ យគុណភព េដមបកីរអភវិឌ របស់កុមរ។
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bBaðaRbQmCak;EsþgcMeBaHkarKaMBarmatuPaBkñúg]sSahkmμkat;edrkm<úCa

karsikSaenHeFVIkarRtYtBinitüeLIgvijeTAelIc,ab; nigmCÄtkmμénRBHraCaNacRkkm<úCasþIBIkarKaMBar

matuPaB kñúg]sSahkmμkat;edrkm<úCa. karsikSaenHBinitüemIleTAelIrebobEdlRkumh‘unnana 

Gnuvtþc,ab; nig bBaðaRbQmEdleragcRk nigkmμkrnieyaCit CYbRbTHkñúgkarGnuvtþc,ab; nig 

karTamTarbTb,BaØtþi nig siT§iRsbc,ab;rbs;BYkeK. karsikSaenHpþl;nUvxøwmsarlm¥itGMBIkarGnuvtþ

bTb,BaØtþic,ab; nigeKalneya)ayenAÉkEnøgkargar RBmTaMgkarGnuvtþnanaEdlTak;TgeTAnwg

karQb;sRmak nig RbeyaCn_matuPaB karbMe)AedaHkUn nig karerobcMEfTaMkumar enAÉkEnøg

kargar. karsikSak¾pþl;CUnpgEdr nUvkarENnaMBIbTdæankargarGnþrCati sþIBIkarKaMBarmatuPaB 

nigkRmgviFanCak;EsþgmYycMnYn EdlRtUv)anesñIeTArdæaPi)al smaKmneyaCk nig GgÁkarkmμkr

nieyaCit edIm,IFana[mannUvkic©karBarcMeBaH®sþImanépÞeBaH mata nigTark enAkñúgeragcRkkat;edr

nigeragcRkplitEs,keCIg.

kariyal½yrYmsRmab;KeRmagrbs;GgÁkarBlkmμGnþrCati
mCÄmNÐlPñMeBj GKar F Can;TI 2
EkgmhavifIRBHsIhnu ¬274¦ nigpøÚvsuFars ¬3¦ 
xNÐcMkarmn raCFanIPñMeBj RbeTskm<úCa
RbGb;sMbuRtelx 2642
TUrs½BÞ ³ ¬855 23¦ 224 625
TUrsar ³ ¬855 23¦ 221 536

kariyal½yGgÁkarBlkmμGnþrCatisRmab;RbeTséf km<úCa nigLav
RkumKaMRTbec©keTsdl;kmμviFIkargarsmrmü
sRmab;GasuIbUBa’ nigGaeKñy_ nig)a:suIhVik 
kariyal½yRbcaMtMbn;GasuI nig)a:suIhVik
GKarshRbCaCati mhavifI Rajdamnern Nok
RbGb;sMbuRtelx 2-349 )agkk 10200 RbeTséf
TUrs½BÞ ³ ¬66 2¦ 288 1234
TUrsar ³ ¬66 2¦288 3062
GuIeml ³ BANGKOK@ilo.org

www.ilo.org/asia ISBN: 9789228268447


	5-8.pdf
	5
	6
	7
	8




