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សេចក្ដីស្ដើម នងិសោលបំណង 
 

ដោយមានកិច្ចសហប្រតិរតតិជាមយួទីភ្នា កង់ារកិច្ចសហប្រតិរតតិការអនតរជាតិាល ល្ឺមមង់ ់
ប្រចាំដៅកមពុជា ប្កសួ់ការងារ និ់រណុ្ុះរណ្្ដ្វជិាា ជីវៈ បានដរៀរច្ាំខិតតរ័ណណ ដនុះដ ើ់ដ ើមបី
ដ ើ្កកមពស់រទោា នស់គម និ់ការងារប្សរតាមដោ្នដោបាយររស់រាជរោា ភបិា្កមពុជា
កាុ់ការអភវិឌ្ឍវស័ិយការងារ និ់រណុ្ុះរណ្្ដ វ្ជិាា ជីវៈ ពប្់ឹ់សុខ ុមរមនាកាុ់ទាំនាកទ់ាំន វ់ជិាា ជីវៈ 
រដ់កើនផ្ិតភ្នព និ់វនិិដោគកាុ់វស័ិយវាយនភណឌ កាតដ់ រ និ់ផ្ិតស្សបកដជើ់ តាមរយៈការ
ដ ើ្កកមពស់សិទធកិារងារ កាតពវកិច្ច និ់ផ ប្្រដោជនន៍ានា ប្សរតាមច្ារសី្់ពីការងារ ច្ារសី្់
ពីរររសនតិសុខស់គម ច្ារសី្់ពីសហជីព និ់្ិខិតរទោា នគតិយុតតពាកព់ន័ធនឹ់វស័ិយការងារ
ប្រករដោយគុណភ្នព តមាលឺ ភ្នព និ់សុច្រតិភ្នព។ 

 

ខិតតរណ័ណ ដនុះគមមានដោ្រាំណ់ផសពវផាយការយ្់ ឹ់អាំពីប្រពន័ធអធិការកិច្ចការងារ 
 ្់សាធារណជន និដោជក កមមករនិដោជិត និ់ភ្នគីពាកព់ន័ធទា់ំ អស់ដៅកមពុជា។ 

 

អ្វីសៅជាអ្ធិការក្ចិចការងារ? 
 

អធិការកិច្ចការងារដៅប្រដទសកមពុជា ប្តូវបានរដ់កើតដ ើ់ដោយច្ារសី្់ពីការងារស្ ្
បានប្រកាសឱ្យដប្រើដោយប្ពុះរាជប្កមដ្ខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុ្ុះថ្ងៃទី១៣ ស្ខមីនា 
ឆ្ា ាំ១៩៩៧ និ់ប្រកាសដ្ខ ០៣៧/១៤ករ/ប្រក ចុ្ុះថ្ងៃទី២១ ស្ខកុមភៈ ឆ្ា ាំ២០១៤ សតីពីការ
រដ់កើតប្កុមអធិការកិច្ចការងារស្តមយួ។ 

 

អធិការកិច្ចការងារគមជាប្រព័នធប្តួតពិនិតយដ ើ្ការអនុតតច្ារ់ និ់្ិខិតរទោា ន 
គតិយុតតពាកព់ន័ធនឹ់វស័ិយការងារស្ ្ជាសមតថកិច្ចររស់អធិការការងារ អភបិា្ការងារ និ់
អធិការដពទយការងារ ឬមន្តនតីស្ ្ប្តូវបានចតត់ាា់ំ ឱ្យដធវើអធិការកិច្ចការងារ។ 
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អ្វីសៅជាក្ក្មុអ្ធិការក្ចិចការងារ? 
 

ប្កសួ់ការងារ និ់រណុ្ុះរណ្្ដ្វជិាា ជីវៈបានរដ់កើតប្កុមអធិការកិច្ចការងារឱ្យ
រាំដពញការងារតាមតួនាទី និ់ភ្នរកិច្ចដៅតាមសហប្ោស ប្គឹុះសាថ នទា់ំ អស់កាុ ប់្ពុះរាជាណ្ដច្ប្ក
កមពុជាស្ ្មានស្ច្់កាុ់រទរបញ្ញតតិថ្នច្ារសី្់ពីការងារ។ ប្កុមអធិការកិច្ចការងារមាន ៨អ់គភ្នព 
 ូច្ខា់ដប្កាម៖ 

 នាយកោា នអធិការកិច្ចការងារ 
 នាយកោា នវវិាទការងារ 
 នាយកោា នមុខរររ និ់ហតថព្កមម 
 នាយកោា នការងារកុមារ 
 នាយកោា នដពទយការងារ 
 នាយកោា នរណតុ ុះរណ្ដត ្ 
 ដរឡាជាតិរររសនតិសុខស់គម (រ.ស.ស) 
 អគគដ្ខាធិការោា ន ថ្នគណៈកមមការដោុះប្សាយរញ្ហា កូ កមម បាតុកមមដៅតាម  
   ប្គរម់ុខសញ្ហញ  (អ.គ.ក.រ)  
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ភារក្ិចច និងការទទួលខុេក្រូវេខំាន់ៗរបេក់្ក្ុមអ្ធិការក្ិចចការងារ 
 
 

ប្កមុអធកិារកចិ្ចការងារមានតនួាទ ីនិ់ ភ្នរកចិ្ចសាំខាន់ៗ  ូច្ជា៖   
 ច្ារ់ និ់្ិខិតរទោា នគតិយុតតៈ ប្តួតពិនិតយដ ើ្សហប្ោស ប្គឹុះសាថ ន ដោយ
អនុដោមតាមច្ារ់សី្ពីការងារ ច្ារ់សតី ពីរររសនតិសុខស គ់ម ច្ារ់សតីពីសហជីព 
្ិខិតរទោា នគតិយុតតពាកព់ន័ធនានាសតីពី្កខខណឌ ការងារ សុវតថិភ្នពនិ់អនាមយ័ការងារ 
និ់សិទធិររស់កមមករនិដោជិត។ ដរសសកមមររស់អធិការកិច្ចការងារ  ូច្មានស្ច្់កាុ់
មាប្តា ៣៤៤ ថ្នច្ារស់តី ពីការងារ ។ 
 

អធកិារកចិ្ចការងារមានដរសកកមម ូច្ខា់ដប្កាម៖ 
 ធានា ្់ការអនុវតតច្ារសី្់ពីការងារ ច្ារ់សតីពីរររសនតិសុខស់គម ច្ារស់តីពីសហជីព 
្ិខិតរទោា នគតិយុតតពាកព់ន័ធនឹ់វស័ិយការងារ 

 ជូន ាំណឹ់ និ់ផត្់ ាំរូនាម នរដច្ចកដទសច្ាំដពាុះនិដោជក និ់កមមករនិដោជិតអាំពី 
មដធោបាយ ម៏ានប្រសិទធភ្នព ដ ើមបដីោរពរទរបញ្ញតតិច្ារ ់

 ផ្្់ពត័ម៌ានដៅាលជាា ធរមានសមតថកិច្ចនូវការមនិគរប ី ឬការរ ាំដោភដផស់ៗ ស្ ្ពុាំទន់
មានរទរបញ្ញតតិច្ារជ់ាធរមានដៅដ ើយ 

 ជូនដោរ្់អាំពីរញ្ហា ទកទ់់នឹ់ការដរៀរច្ាំ ឬស្កស្ប្រសហប្ោស និ់អ់គការចតត់ាា់ំ
ស្ ្បានអនុញ្ហញ តអាំពីាលជាា ធររ ាបា្ ដហើយស្ ្មានស្ច្់កាុ់មាប្តា១ ថ្នច្ារសី្់
ពីការងារ 

 ប្តួតពិនិតយការអនុវតតរទរបញ្ញតតិ ស្ ្ទកទ់់នឹ់្កខខណឌ ជីវភ្នពថ្នកមមករនិដោជិត និ់
ប្គួសារថ្នជនទា់ំ ដនុះ។ 
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សរើក្ក្ុមអ្ធិការក្ចិចក្រួរពិនិរយសលើការងារអ្វីខលះ? 
 

 ្កខខណឌ តប្មវូស្ផាករ ាបា្សប្មារស់ហប្ោស ប្គុឹះសាថ ន  ូច្ជា: ដសច្កតីប្រកាសជូន
 ាំណឹ ដ់រើកសហប្ោស/ដសច្កតីប្រកាសជូន ាំណឹ់សតីពីរុគគ្ិក រណតឹ ់ច្្នារុគគ្ិក 
(ដច្ញ-ចូ្្) ដសៀវដៅរញ្ា ីប្រចាំប្គឹុះសាថ ន និ់ដសៀវដៅដរើកប្បាក ់ (រញ្ា ីដរើកប្បាក់
ឈ្ាួ្តាមប្រពន័ធកុាំពយូទរ័) រទរញ្ហា ថ្ផៃកាុ់ររស់សហប្ោសជាដ ើម 

 ដសៀវដៅការងារ និ់រ័ណណ ការងារររស់កមមករនិដោជិតស្ខមរ/ររដទស ការដសាើសុាំ ដប្រើ
ប្បាស់ហតថព្កមមររដទស(កូតា) កិច្ចសនោការងារ និ់ការហវឹកហវឹនកូនជា់ប្ពមទា់ំ
ឯកសារ ថ្ទដទៀតស្ ្ពាកព់ន័ធ 

 ្កខខណឌ ការងារស្ ្ប្តវូដធវើការប្តតួពនិតិយៈ ដព្ដមាង ់ដធវើការ ការឈ្រ់សប្មាក 
ការងារដព្យរ់ ការងារន្តសតី ប្បាកឈ់្ាួ្ ប្បាករ់ាំណ្ដច្់ និ់ប្បាករ់ងាវ ន់ដផស់ៗស្ ្
កមមករនិដោជិតប្តូវរាំដពញ និ់ប្តូវទទួ្បាន   

 ្កខខណឌ សតីពសុីខភ្នព និ់ សុវតថភិ្នពការងារៈ សហប្ោស ប្គឹុះសាថ នប្តូវធានាការអនុវតត      
ឱ្យបានប្តឹមប្តូវប្សរតាមច្ារ់ស្ ្បានកាំណត់: កស្នលឺ់ដធវើការប្តូវមានអនាមយ័ និ់មាន
សុវតថិភ្នពសមប្សរដោយមានរកាទុកកាំណត់ប្តាទក់ទ់នឹ់ដប្ោុះថ្នា ក់ការងារ ប្គូ
ដពទយការងារ គិោនោា ន ការពិនិតយសុខភ្នព ការអររ់ ាំសុខភ្នព និ់ប្កុមការងារដអ ស៍ 
និ់ដប្គឿ់ដញៀនមាន ាំដណើ រការ អ្ 

 ្កខខណឌ តប្មវូសប្មារទ់ាំនាកទ់ាំន់វជិាា ជវីៈ ជួរប្បាប្ស័យជាមយួថ្នា ក ់ឹកនាាំសហជីព 
ប្រតិភូរុគគ្ិក និ់មាច ស់សហប្ោស ប្គឹុះសាថ នកាុ់ការតាមោននូវការអនុវតតអនុសញ្ហញ រមួ 
កិច្ចប្ពមដប្ពៀ់  ប្ពមទា់ំ ចូ្្រមួផសុះផា និ់ដោុះប្សាយវវិាទការងារ ការដបាុះដឆ្ា តដប្ជើស
ដរ ើសប្រតិភូរុគគ្ិក 

 ដរឡាជាតរិររសនតសុិខស់គម (រ.ស.ស): ជាំរុញ និ់តប្មូវឱ្យសហប្ោស ប្គឹុះសាថ នដ ើ្
ការចុ្ុះរញ្ា ិកា ការចុ្ុះដ ម្ ុះកមមករនិដោជិតចូ្្កាុ់មូ្និធិដរឡាជាតរិររសនតិសុខ
ស់គម ការរ់ប់្បាកភ់្នគទន និ់ផសពវផាយពត័ម៌ានអាំពីរ.ស.ស 

 ្កខខណឌ តប្មវូសប្មារក់ារងារកុមារ: ប្តួតពិនិតយការដប្រើប្បាស់កមមករនិដោជិតាលយុ
ដប្កាម១៨ឆ្ា ាំ។  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

6 

 

 

អ្ធិការក្ចិចការងារមានអ្វីខលះ? 
 

១. អធកិារកចិ្ចការងារសាមញ្ញ ៈ ដធវើដទបើ់ ជាដទៀ់ទត ់ ដោយមានការជូន ាំណឹ់ជាមុន ្់
មាច ស់ នាយក សហប្ោស ប្គឹុះសាថ ន។ ្ិខិតជូន ាំណឹ់មានខលឺឹមសាររញ្ហា កនូ់វកមមវតថុថ្នការ
ចុ្ុះដធវើអធិការកិច្ចការងារមាន ូច្ជា៖ 

 ឯកសារចាំបាច្់ស្ ្ប្តូវោកឱ់្យអធិការការងារប្តួតពិនិតយ 
 ្កខខណឌ ការងារស្ ្ប្តូវប្តួតពិនិតយ។ 

 

២. អធកិារកចិ្ចការងារពដិសសប្តវូបានស្រ់ស្ច្កជាពរី ូច្ខា់ដប្កាម៖ 
 អធកិារកចិ្ចការងារពដិសសៈ ដធវើដទបើ់ ដោយោម នការជូន ាំណឹ់ជាមុន រនាៃ រព់ីអធិការ
ការងារបានរកដ ើញភ្នពមនិអនុដោមតាមច្ារ់ និ់្ិខិតរទោា នពាកព់ន័ធស្ ្បាន
កាំណតក់ាុ់របាយការណ៍អធិការកិច្ចការងារ និ់្ិខិតោកក់ាំហិត។ កាុ់ករណីរកដ ើញ
ភ្នពមនិអនុដោមដៅស្តរនតដកើតមាន មាច ស់ នាយក សហប្ោស ប្គឹុះសាថ ន ប្តូវចតទុ់ក
ថ្នមនិដោរពច្ារ ់នឹ់ប្តូវផតនាៃ ដទស និ់ពិនយ័ជាប្បាក់តាមច្ារជ់ាធរមាន ប្ពមទា់ំ
ចតវ់ធិានការ ថ្ទដទៀតពីប្កសួ់ ឬសាថ រន័ពាកព់ន័ធ 
 

 អធកិារកចិ្ចការងារពដិសសដប្ៅកមមវធិៈី គមដធវើដ ើ់ដប្កាយពីមានរណតឹ ់ សាំ ដណើ          
ហានិភយ័នានា ការចាំបាច្់ររស់ប្កសួ់ជាំនាញ ឬទទួ្បានពត័ម៌ានពីសារពត័ម៌ាន 
និ់រណ្្ដញព័ត៌មានទាំនាក់ទាំន់ស់គមពីករណីមិនបានអនុវតតប្តឹមប្តូវររស់មាច ស់ 
ឬនាយក សហប្ោស ប្គឹុះសាថ ន និ់កមមករនិដោជិតអាំពីការរ ាំដោភរាំពានច្ារ ់ និ់
្ិខិតរទោា នគតិយុតតពាកព់ន័ធ។ 
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អធិការកិច្ចការងារសាមញ្ញ 
(ជូនដំណឹង ឬមិនជូនដំណឹង) 

អធិការកិច្ចការងារពិសេេ 
(កនុងកមមវធីិ និងសរៅកមមវធីិ)
(មិនមានការជូនដំណឹង) 

កត់េមាា ល់ ផ្ដល់ដំបូន្មម ន 
និងដាក់កំហិត ឬចាត់វធិានការភ្លា ម 

បានអនុវតតតាមការ
ដាក់កំហិត 

មិនបានអនុវតតតាម
ការដាក់កំហិត 

ផ្ដន្មា សោេពិន័យជា
របាក់  

បដឹងសៅតុលាការ 
ពំុបានបង់របាក់ពិន័យ
តាមចំ្នួន និងកាល

កំណត់ 

គ្មម នការផ្ដន្មា សោេ
ពិន័យជារបាក់ 

បានអនុវតតរតឹមរតូវតាមច្ាប់ 
និងគ្មម នអវីគួរកត់េមាា ល់ 

អាច្ផ្ដន្មា សោេពិន័យជា
របាក់ ឬ/និងដាក់ពនធន្មគ្មរ 

ករ
ណី

ចា
ត់វ

ធា
នកា

រភ្ល
ាម

 



 

 

8 

 

 

អ្ធិការក្ចិចការងារជយួអ្វីខលះ? 
 

 អធិការកិច្ចការងារជួយ ដោុះប្សាយ និ់ផ្្់ប្រឹកានូវភ្នពខវុះច្ដនាលឺ ុះកាុ់ការអនុវតត
តាមសតីពចី្ារ់សី្ពីការងារ ច្ារសី្់ពីរររសនតិសុខស់គម ច្ារសី្់ពីសហជីព និ់្ិខិត
រទោា នគតិយុតតពាកព់ន័ធ ដ ើមបដីធវើឱ្យប្រដសើរដ ើ់នូវ្កខខណឌ ការងារ ្កខខណឌ សុខភ្នពនិ់
សុវតថិភ្នពការងារ និ់ជាំរុញឱ្យមានសុខ ុមរមនាកាុ់ទាំនាក់ទាំន់វជិាា ជីវៈ រដ់កើនផ្ិតភ្នព 
ប្រសិទធភ្នព និ់ភ្នពប្រកួតប្រស្ជ់។  
 

និសោជក្ក្រូវេហការជាមួយអ្ធកិារក្ិចចការងារដូចសមេច? 
 

មនុដព្ដធវើអធកិារកចិ្ចការងារ 
 ប្តូវសហការជាមួយប្កុមអធិការកិច្ចការងារជាចាំបាច្់ ឬាលច្ចត់តាាំ់តាំណ្ដ់ស្ ្
មាន្ិខិតដផៃរសិទធិ និ់មានសិទធិសដប្មច្ 

 ប្តូវដរៀរច្ាំឯកសារ ូច្មានស្ច្់កាុ់្ិខិតជូន ាំណឹ់។ 
 

ដព្ដធវើអធកិារកចិ្ចការងារ 
 ប្តូវចូ្្រមួកាុ់ ាំដណើ រការអធិការកិច្ចការងាររហូត ្់ដព្រញ្ចរ ់ 
 ប្តូវផ្្់ឯកសារពាកព់ន័ធតាមការដសាើសុាំររស់ប្កុមអធិការកិច្ចការងារ និ់ចូ្ រ្មួសហការ 
ជាមយួប្កុមអធិការកិច្ចការងារ 

 ប្តូវសប្មរសប្មួ្ និ់ផត្់កស្នលឺ់ ្់ប្កុមអធិការកិច្ចការងារកាុ់ការរាំដពញការងារ
ដៅកាុ់សហប្ោស ប្គឹុះសាថ ន។ 

 

ដប្កាយដព្ដធវើអធកិារកចិ្ចការងារ 
 ប្តូវពិនិតយ និ់ចុ្ុះហតថដ្ខាដ ើ្របាយការណ៍អធិការកិច្ចការងារ និ់្ិខិតោកក់ាំហិត 
ប្ពមទា់ំ ផសពវផាយ ្់អាកពាកព់ន័ធ ដ ើមបចីត់វធិានការស្កតប្មូវតាមការរងាគ រ់ តាមការ
កាំណតក់ាុ់របាយការណ៍ និ់ការោកក់ាំហិតររស់អធិការការងារ និ់អនុវតតការផាកពិនយ័ 

 កាុ់ករណីចាំបាច្់ ប្តូវប្រឹកាដោរ្់ជាមយួអាកជាំនាញស្ផាកច្ារ់ ឬអាកជាំនាញដផស់ៗ
ដទៀតដ ើមបដីោុះប្សាយរញ្ហា ទា់ំ ដនាុះ។ 
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សរើព័រ៌មានអ្វីខលះដដលក្រូវក្រ់ក្ាក្នងុរបាយការណ៍អ្ធិការការងារ? 
 

ជាទូដៅរបាយការណ៍សតីពីអធិការកិច្ចការងារកតប់្តាពត័ម៌ានសាំខាន់ៗ  ូច្ខា់ដប្កាម៖ 
 កា្ររដិច្េទថ្នការចុ្ុះដធវើអធិការកិច្ចការងារ និ់សមាសភ្នពប្កុមអធិការកិច្ចការងារ 
 ពត័ម៌ានសី្ពីសហប្ោស ប្គឹុះសាថ ន (សកមមភ្នពដស ាកិច្ច និ់ច្ាំនួនកមមករនិដោជិតដៅ
កាុ់សហប្ោស ប្គឹុះសាថ ន) 

 ប្រដភទថ្នកិច្ចសនោការងារៈ កិច្ចសនោការងារសាក្ប់  កិច្ចសនោការងារមានងិរដវោ
កាំណត ់និ់មានងិរដវោមនិកាំណត់ 

 ការហវឹកហវមនកូនជា់ៈ វគគរណតុ ុះរណ្ដត ្ ច្ាំនួនកូនជា់ ប្បាកឧ់រតថមភសប្មារកូ់នជា់ 
និ់វញិ្ហញ រនរ័ប្តអាំពីការហវឹកហវមនកូនជា់ 

 ្កខខណឌ ទូដៅថ្នការងារៈ ប្បាក់ឈ្ាួ្ ការដរើកនិ់ការកាត់ប្បាក់ឈ្ាួ្ ការទូទត់
ប្បាករ់ស្នថមដមាង  ់ ងិរដវោដធវើការ និ់ការឈ្រស់ប្មាកដផស់  ៗ ការដរ ើសដអើ  ់ ោម នការងារ
ដោយរ់ខាំ ការងារសប្មារ់ប្សីត និ់កុមារ 

 ្កខខណឌ សុខភ្នព និ់សុវតថិភ្នពការងារៈ សុខភ្នព និ់សុវតថិភ្នពដៅកស្នលឺ់ដធវើការ  
 ដរទាជាតិរររសនតិសុខស់គមៈ ការចុ្ុះរញ្ា ិកាសហប្ោស ប្គឹុះសាថ ន និ់កមមករនិដោជិត 
ការរ់ភ់្នគទន ការផ្្់តាវកា្ិក ការអនុវតតរររហានិភយ័ការងារ រររស្ងទាំសុខភ្នព 
និ់មដធោបាយដធវើ ាំដណើ រររស់កមមករនិដោជិត 

 ទាំនាកទ់ាំន់វជិាា ជីវៈ: ប្រតិភូរុគគ្ិក សហជីព រុគគ្ិកទាំនាកទ់ាំន់ អនុសញ្ហញ រមួស្ ្
បានចុ្ុះរញ្ា ី និ់វវិាទការងារ 

 ការដប្រើប្បាស់កមមករនិដោជិតស្ខមរ/ររដទស៖ ច្្នារុគគ្ិក (ចូ្្-ដច្ញ) ច្ាំនួនកមមករ 
និដោជិតស្ខមរ/ររដទស រ័ណណ ការងារ និ ដ់សៀវដៅការងារររស់កមមករនិដោជិតស្ខមរ/ររដទស 

 កាំណតស់មាគ ្់ ការផត្់ ាំរូនាម ន សាំណូមពរររស់និដោជក/កមមករនិដោជិត និ់ការ
ោកក់ាំហិតពីប្កុមអធិការការងារ។   
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ព័ត៌មានបន្នែមេូមទំន្មក់ទំនង៖ 
ក្ក្េងួការងារ និងបណេុ ះបណ្តេ លវិជាា ជីវៈ 

នាយក្ដ្ឋា ន អ្ធិការក្ិចចការងារ 
អេយដាា នអគ្មរសលខ ៣ មហាវថីិេហព័នធរេុ្ីុ 

េងាា ត់ទឹកលអក់១ ខណឌ ទួលសគ្មក រាជធានីភ្នំសពញ កមពុជា 
ទូរេ័ពាសលខ៖ (៨៥៥) ០២៣ ៨៨២៧៣០  

 
 

 ផ្លិតសដាយរកេួងការងារ និងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ  
សរកាមកិច្ចេហការជាមួយភ្លន ក់ងារកិច្ចេហរបតិបតតិការអនតរជាតិអាលាឺម៉ង់ 

តំណ្តងឱ្យរកេួងេហរបតិបតតិការសេដាកិច្ច និងអភិ្វឌ្ឍន៍ននេហព័នធអាលាឺម៉ង់ 
 
 
 

 


