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េគាលការណ៍ទូេទៅៃននីតិការងារ 

 
១. េសចក្តីេផ្តើម 

ក្ន?ងអត្ថបទេនះ អធិប4Fយេដាយសេង្ខបអំពីេគាលការណ៍ទូេទៅៃនច4Fប់ការងារ។ ជា
ទូេទៅមុននឹងចាប់េផ្តើមសិក4Yមុខវ[ជា\4ណាមួយ ឬសិក4Yច4Fប់ណាមួយ ខ្ញ?ំែតងែតព4aយាមែស្វង
យលអំ់ពីេគាលការណ៍ ឬេគាលគំនិតសំខាន់ៗៃនមុខវ[ជា\4 ឬច4Fប់េន ា ះជាមុនសិន  េ្រពាះេគាល
ការណ៍ទាំងេន ា ះអាចជួយដលអ់្នកសិក4Y ក្ន?ងការែស្វងយល់ឲ4oកាន់ែតសុីជេ្រមៅពីច4Fប់ការងារ
េនៅកម្ព?ជា។ េយើងពិនិត4oេមើលថាេតើេគាលការណ៍ទាំងេន ា ះមានអ្វីខ្លះ? េតើេគាលការណ៍
នីមួយៗមានទំនាក់ទំនងរវាងគា34យាx4ងណា? ឬយាx4ងដូចេម៉្តច? 
 
២. េគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជន 
 េគាលការណ៍ដំបូងែដលេយើងយកមកពិភាក4Yេនៅទីេនះ គឺេគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃន
បុគ្គលឯកជន។ េគាលការណ៍ស្វយ័ភាពៃនបុគ្គលឯកជនគឺជាេគាលការណ៍មួយ ក្ន?ងចំេណាម
េគាលការណ៍្រគឹះេផ4�ងេទៀត ែដល្រគប់្រគងទំនាក់ទំនងៃនបុគ្គលឯកជន េហើយែដល្រត�វបាន
កំណត់េនៅក្ន?ង្រកមរដ្ឋប4�េវណី ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ព?ជា។ មា្រតា ៣ ៃន្រកមរដ្ឋប4�េវណីែចង
ថា “្រកមេនះេគារពនូវេសរ�ភាពខាងឆន្ទៈរបស់បុគ្គល និងប��ត្តអំពីទំនាក់ទំនងគតិយុត្ត
្របកបេដាយសមភាពរវាងបុគ្គលឯកជន េដាយរួមប�្ច�លទាំងនីតិបុគ្គល។” េគាលការណ៍
ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជនេនះ េនៅេពលអនុវត្តចំេព ា ះសកម្មភាពៃនកិច្ចសន4a វាបានបេង្កើតជា
េគាលការណ៍េសរ�ភាពៃនកិច្ចសន4a េហើយេគាលការណ៍េសរ�ភាពៃនកិច្ចសន4aេនះផងែដរ ក៏
បានកា�4យជាេគាលការណ៍្រគឹះៃនកិច្ចសន4a។ ជាក់ែស្តង មា្រតា ៣១១ បានកំណត់និយមន័យ
ជាទូេទៅៃនកិច្ចសន4a េហើយមា្រតា ៦៦៤ ៃន្រកមរដ្ឋប4�េវណីបានកំណត់និយមន័យជាពិេសស
ៃនកិច្ចសន4aការងារ េដាយែផ្អកេលើេគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជនេនះ។ តេទៅេនះ 
េយើងអានមា្រតា ៣១១ ៃន្រកមរដ្ឋប4�េវណីទាំងអស់គា34។ មា្រតា ៣១១ ៃន្រកមរដ្ឋប4�េវណីបាន
កំណត់ថា “កិច្ចសន4aគឺជាកិរ[យាែដលបុគ្គលពីរនាក់ ឬេ្រចើននាក់មានឆន្ទៈ្រត�វគា34្រពមេ្រពៀង
បេង្កើត ែកែ្រប ឬរ�លត់នូវកាតព្វកិច្ច។” ចំែណកឯមា្រតា ៦៦៤ ៃន្រកមដែដលក៏ែចងផងែដរថា 
“កិច្ចសន4aការងារ ្រត�វបានបេង្កើតេឡើងេដាយការសន4aរបស់ភាគីមា�4ងថាេធ្វើពលកម្មឲ4oភាគី
មា�4ងេទៀត េហើយភាគីមា�4ងេទៀតសន4aថាផ្តល់្របាក់ឈ្ន�លេទៅេលើកិច្ចការពលកម្មេនាះ។ ភាគី

១. េសចក្តីេផ្តើម 
២. េគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជន  
៣. ការរ[តត4�ិតេលើេគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជន 
៤. េគាលការណ៍ៃនការអនុវត្តសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច 
៥. េសចក្តីប�្ចប់ 
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ែដលបានសន4aថាេធ្វើពលកម្ម េហៅថាកម្មករនិេយាជិត ឯភាគីមា�4ងេទៀតេនាះេហៅថានិេយា     
ជក។” បនា�4ប់ពីបានអានមា្រតា ៣១១ និងមា្រតា ៦៦៤ ៃន្រកមរដ្ឋប4�េវណី េយើងេឃើញថាកិច្ច
សន4aទូេទៅ និងកិច្ចសន4aការងារក្តីសុទ្ធែត្រត�វបាន្រគប់្រគងេដាយ ឬទទួលឥទ្ធិពលពីេគាល
ការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជន និងេគាលការណ៍េសរ�ភាពៃនកិច្ចសន4a។ 
 ថ្វីត4�ិតែតច4Fប់ស្តីពីការងាររបស់កម្ព?ជាពំុមានមា្រតា ឬប��ត្តិពិេសសស្តីពីេគាលការណ៍
ស្វយ័ភាពៃនបុគ្គលឯកជនឲ4oបានច4Fស់លាស ់  ដូចមានេនៅក្ន?ង្រកមរដ្ឋប4�េវណីក៏េដាយ         
ែតេដាយេហតុថាទំនាក់ទំនងការងារក៏ជាទំនាក់ទំនងឯកជន េហើយែដលេកើតេចញពីកិច្ច
សន4aការងារ េគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជនក៏មានឥទ្ធិពលេលើខ្លឹមសាររបស់ច4Fប់ 
ឬបទប4���ត្តិែដល្រគប់្រគងទំនាក់ទំនងការងារ ឬ្រគប់្រគងវ[ស័យការងារេនះផងែដរ។              
ជាពិេសសប��ត្តិជាេ្រចើនៃនច4Fប់ស្តីពីការងារឆា34ំ១៩៩៧ ែដលែចងពីកិច្ចសន4aការងារ បាន
រ�េលចឲ4oេយើងេឃើញកាន់ែតច4Fស់ពីការេគារពេគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជនេនះ។ 
ឧទាហរណ៍ មា្រតា ៦៥ ច4Fប់ស្តីពីការងារែចងថា “ កិច្ចសន4aការងារ     គឺជាកិច្ចសន4aែដល
បេង្កើតឲ4oមានទំនាក់ទំនងែផ្នកការងាររវាងកម្មករនិេយាជិត និងនិេយាជក។ កិច្ចសន4aេនះ្រត�វ
េនៅេ្រកាមវ[ធានអាជា¨4គតិ េហើយអាចនឹងេធ្វើេទៅតាមទំរង់ែដលភាគីទាំងសងខាង្រពមេ្រពៀង
គា34។” 

តាមរយៈការបងា©4ញអំពី្រកមរដ្ឋប4�េវណី និងច4Fប់ស្តីពីការងារែដលជាច4Fប់េគាលទាំង
ពីរខាងេលើេនះ េយើងពិនិត4oេឃើញ និងអាចសន្និដាª4នជារួមថា អនុេលាមតាមេគាលការណ៍
ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជន ក៏ដូចជាេគាលការណ៍េសរ�ភាពៃនកិច្ចសន4a ទំនាក់ទំនងៃនបុគ្គល
ឯកជនេកើតេចញពីការបងា©4ញឆន្ទៈេដាយេសរ�របស់បុគ្គលឯកជនេន ា ះ។ េពាលគឺេនៅក្ន?ង
ទំនាក់ទំនងៃនកិច្ចសន4aការងារ បុគ្គលមានេសរ�ភាពមួយចំនួនែដលមានជាអាទិ៍៖ 

ទី១ បុគ្គលមានេសរ�ភាពក្ន?ងការចុះ ឬមិនចុះកិច្ចសន4aការងារ េពាលគឺច4Fប់មិនបាន
ចាប់បង្ខំឲ4oបុគ្គលណាមា34ក់្រត�វែតចុះកិច្ចសន4aការងារ ឬបេង្កើតកិច្ចសន4aការងារេន ា ះេទ។ 

ទី២ បុគ្គលមានេសរ�ភាពេ្រជើសេរ�សភាគីៃនកិច្ចសន4a េពាលគឺកម្មករនិេយាជិតមាន
េសរ�ភាពក្ន?ងការចុះកិច្ចសន4aការងារជាមួយនឹងសហ្រគាសែដលខ្ល�នេពញចិត្ត ដូចគា34េនះែដរ 
និេយាជកក៏មានេសរ�ភាពក្ន?ងការេ្រជើសេរ�សកម្មករនិេយាជិតឲ4oចូលមកបំេពញការងារ ឬបេ្រមើ
ការងារឲ4oសហ្រគាសរបស់ខ្ល�នផងែដរ។ 

ទី៣ បុគ្គលមានេសរ�ភាពកំណត់ពីខ្លឹមសារៃនកិច្ចសន4a េពាលគឺនិេយាជក និងកម្មករ
និេយាជិតមានសិទ្ធិកំណត់ខ្លឹមសារៃនការ្រពមេ្រពៀងរបស់ខ្ល�ន ឬខ្លឹមសារៃនកិច្ចសន4aការងារ 
ឬលក្ខខណ#ការងារេនៅក្ន?ងកិច្ចសន4aការងាររបស់ខ្ល�ន និង 

ទី ៤ បុគ្គលមានេសរ�ភាពកំណត់អំពីទ្រមង់ៃនកិច្ចសន4aរបស់ខ្ល�ន េពាលគឺកិច្ចសន4a
ការងារអាចេធ្វើក្ន?ងទ្រមង់ជាលាយលក្ខណ៍អក4�រក៏បាន ឬេដាយផា�4ល់មាត់ក៏បាន ជាទ្រមង់ឯក
ជនក៏បាន ឬជាលិខិតយថាភូតក៏បាន អា្រស័យេលើការ្រពមេ្រពៀងរបស់កម្មករនិេយាជិត និង
និេយាជក ែដលភាគីេនៅក្ន?ងកិច្ចសន4aការងារ។ 
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៣. ការរ[តត4�ិតេលើេគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជន 

េគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជន ក៏ដូចជាេគាលការណ៍េសរ�ភាពៃនកិច្ចសន4a
េនះ អាចអនុវត្តបានែតក្ន?ងករណីៃនទំនាក់ទំនងែដលភាគីមានឋានៈ ឬស្ថិតេនៅទីតាំងេស្មើគា34ែត
បុ៉េណា°4ះ។ ក៏បុ៉ែន្ត  េដាយេហតុថាេនៅក្ន?ងទំនាក់ទំនងការងារ េនៅក្ន?ងករណីៃនទំនាក់ទំនងមួយ
ចំនួន ភាគេ្រចើនកម្មករនិេយាជិតស្ថិតេនៅក្ន?ងសា±4នភាពេសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមទាបជាងនិេយាជក 
ច4Fប់ក៏បានេធ្វើការែកស្រម²លេទៅេលើេគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជនេនះផងែដរ។ េតើ
មានេគាលការណ៍អ្វីខ្លះែដលបានែកស្រម²លេគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជន ក៏ដូចជា
េគាលការណ៍េសរ�ភាពៃនកិច្ចសន4a ឲ4o្រសបតាមលក្ខណៈពិេសសៃនទំនាក់ទំនងការងារ? 

ទី១ គឺជាេគាលការណ៍ៃនការហាមឃាត់ការេរ�សេអើង ែដលនាំឲ4oមានការែកែ្របេលើ
េសរ�ភាពក្ន?ងការចុះ ឬមិនចុះកិច្ចសន4aការងារ េហើយ្រពមទាំងបានែកែ្របខ្លឹមសារៃនេសរ�ភាព
ក្ន?ងការេ្រជើសេរ�សភាគីៃនកិច្ចសន4aការងារផងែដរ។ មានន័យថា ជាធម្មតា បុគ្គលមានសិទ្ធិក្ន?ង
ការមិនចុះកិច្ចសន4a េហើយក៏មានសិទ្ធិក្ន?ងការេ្រជើសេរ�សភាគីៃនកិច្ចសន4aរបស់ខ្ល�ន។ បុ៉ែន្ត
ច4Fប់ស្តីពីការងារហាមឃាត់និេយាជក េដាយមានមូលេហតុៃនការេរ�សេអើង បដិេសធក្ន?ងការ
ចុះកិច្ចសន4aការងារជាមួយនឹងកម្មករនិេយាជិត។ ឧទាហរណ៍ មា្រតា	១២	(ការមិនេរ�សេអើង) 
ៃនច4Fប់ស្តីពីការងារែចងថា៖	

េវៀរែលងែតមានបទប4���ត្តិៃនច4Fប់ការងារេនះបµ\4ក់ច4Fស់ ឬអត្ថបទដៃទេទៀតែដល
មានលក្ខណៈជាច4Fប់ ឬជាបទបµ\4ែដលការពារ¶ស្តីនិងកូនេក្មង ក៏ដូចជាបទប4���ត្តិ
ទាំងឡាយែដលទាក់ទងនឹងការចូលមកក្ន?ង្របេទស និងការសា34ក់េនៅៃនជនបរេទសបµ\4ក់
ច4Fស់ គា¸4ននិេយាជកណាមា34ក់ អាចយកបµ©4៖	

• ពូជសាសន៍	
• ពណ៌សម4�?រ	
• េភទ	
• ជំេនឿ	
• សាសនា	

• គំនិតនិេយាបាយ	

• ជាតិកំេណើត	
• េដើមកំេណើតសង្គម	
• ការចូលជាសមាជិកសហជីពកម្មករនិេយាជិត ឬការេធ្វើសកម្មភាពក្ន?ងសហជីព	

េដើម4�ីជាេលសេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចអំពី៖	
• ការជួល	

• ការកំណត់ និងការែបងែចកការងារ	
• ការបណ»¼ះបណា½4លវ[ជា\4ជីវៈ	
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• ការតេម្លើងថា34ក់	
• ការតេម្លើងឋានន្តរសក្តិ	
• ការផ្តល់កំៃរ	
• ការផ្តល់អត្ថ្របេយាជន៍សង្គម	
• វ[ន័យ ឬការផា¾4ច់កិច្ចសន4aការងារ។	

	
ការែបងែចក ការបដិេសធ ឬការ្រពមទទួលែដលែផ្អកេទៅេលើលក្ខណៈសម4�ត្តិជា

កំណត់ស្រមាប់មុខរបរណាមួយមិន្រត�វចាត់ទុកជាការេរ�សេអើងេឡើយ។	
ទី២ គឺលក្ខណៈជាេសចក្តីបងា¿4ប់សាធារណៈៃនបទប4���ត្តិៃនច4Fប់ស្តីពីការងារ បានែក

ែ្របេលើេគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯកជន េដាយបានរÀតត4�ិតេសរ�ភាពរបស់ភាគីៃនកិច្ច
សន4oការងារក្ន?ងការកំណត់ខ្លឹមសារៃនកិច្ចសន4a ឬលក្ខខណ#ការងាររបស់កម្មករនិេយាជិត។ 
ឧទាហរណ៍ មា្រតា ១៣ ៃនច4Fប់ស្តីពីការងារកំណត់ថាបទប4���ត្តិទាំងឡាយៃនច4Fប់ស្តីពី
ការងារមានលក្ខណៈជាេសចក្តីបងា¿4ប់ជាសាធារណៈ។ តាមរយៈមា្រតា ១៣េនះ កិច្ច្រពម
េ្រពៀងរវាងនិេយាជក និងកម្មករនិេយាជិតែដលផ្តល់ផល្របេយាជន៍ដល់កម្មករនិេយាជិតតិច
ជាងអ្វីែដលបានផ្តល់ឲ4oេដាយច4Fប់ស្តីពីការងារេនះ ្រត�វចាត់ទុកជាេមាឃៈ។ បុ៉ែន្តេគាល
ការណ៍េនះមិនរារំា4ងការ្រពមេ្រពៀងណាែដលផ្តល់ផល្របេយាជន៍េ្រចើនជាងច4Fប់ការងារដល់
កម្មករនិេយាជិតេឡើយ។ 

ទី៣ ការត្រម�វឲ4oមានភាពច4Fស់លាស់ៃនកាលបរ[េច្ឆទប�្ចប់ៃនកិច្ចសន4aការងារែដល
មានថិរេវលាកំណត់ គឺជាការែកែ្របេលើេសរ�ភាពក្ន?ងការកំណត់ទ្រមង់ៃនកិច្ចសន4aការងារ។ 
មា្រតា ៦៧ ចំណÂច (១) ៃនច4Fប់ស្តីពីការងារែចងថា េនៅេពលចុះហត្ថេលខាេលើកិច្ចសន4a
ការងារ ែដលេធ្វើេឡើងេដាយការ្រពមេ្រពៀងគា34េដាយមានកំណត់ថិរេវលាពិត្របាកដ ្រត�វែត
មានែចងកាលបរ[េច្ឆទច4Fស់លាស់ៃនការប�្ចប់កិច្ចសន4aេន ា ះ។ មា្រតា ៦៧ ដែដលេនះ ្រតង់
ចំណÂច(៧) ែចងថាកិច្ចសន4aការងារមានកំណត់ថិរេវលាពិត្របាកដ ្រត�វេធ្វើជាលាយលក្ខណ៍
អក4�រ។ េបើមិនេធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក4�រេទ កិច្ចសន4aេនះកា�4យជាកិច្ចសន4aគា¸4នកំណត់
ថិរេវលាពិត្របាកដ។  

 
៤. េគាលការណ៍ៃនការអនុវត្តសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច 

េ្រកៅពីេគាលការណ៍ ែដលនាំឲ4oមានការែកែ្របេលើេគាលការណ៍ស្វ័យភាពៃនបុគ្គលឯក
ជន និងេគាលការណ៍េសរ�ភាពៃនកិច្ចសន4aខាងេលើ េនៅមានេគាលការណ៍េផ4�ងៗេទៀតែដល
មានឥទ្ធិពលេលើការបេង្កើតបទប4���ត្តិៃនច4Fប់ការងារ។ េគាលការណ៍ទាំងេនះគឺជាេគាល
ការណ៍ែដល្រត�វបានយកមកេ្របើ្របាស់ ក្ន?ងេពលែដលភាគីៃនកិច្ចសន4aការងារេ្របើ្របាស់សិទ្ធិ 
និងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ល�ន េហើយែដលេគាលការណ៍ទាំងេន ា ះ នឹង្រត�វេរៀបរាប់ដូចខាង
េ្រកាម៖ 
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ទី១ េគាលការណ៍ហាមឃាត់ការេ្របើ្របាស់សិទ្ធិេដាយបំពាន គឺជាេគាលការណ៍ែដល
ក្រមិត្រពំែដនៃនការេ្របើ្របាសស់ិទ្ធិរបស់ភាគីៃនកិច្ចសន4aការងារ កំ ុឲ4oបំពានេដាយមិន្រតឹម
្រត�វដល់សិទ្ធិ និងផល្របេយាជន៍របស់ភាគីមា�4ងេទៀត។ មា្រតា ៤ (ការហាមឃាត់មិនឲ4oេ្របើ
្របាស់សិទ្ធិេដាយបំពាន) ្រកមរដ្ឋប4�េវណី ែចងថា េទាះបីជាសិទ្ធិក៏េដាយ ក៏ពំុ្រត�វបានអនុµÄ4ត
ឲ4oេ្របើ្របាស់េដាយបំពានេឡើយ។ េនៅក្ន?ងករណីែដលបានេ្របើ្របាស់េដាយបំពានហួសពីទំហំ
ៃនការការពារ ែដល្រត�វបានប��ត្តិទុក មិនអាចសា¿4ល់អនុភាពៃនការេ្របើ្របាស់សិទ្ធិេនាះេឡើ
យ។ 

េនៅក្ន?ងទំនាក់ទំនងការងារ ថ្វីត4�ិតែតនិេយាជកមានសិទ្ធិក្ន?ងការ្រគប់្រគងនិងដឹកនាំ   
កម្មករនិេយាជិត ឬសហ្រគាសរបស់ខ្ល�នក៏េដាយ  ក្ន?ងករណីែដលការេ្របើ្របាស់សិទ្ធិេន ា ះ
េដាយមិន្រតឹម្រត�វ េហើយខ្វះមូលេហតុសមរម4oេន ា ះ គឺជាការបំពានេលើសិទ្ធិែដលច4Fប់ហាម
ឃាត់។ ឧទាហរណ៍ ការផា�4ស់ប្ត�រេវនការងារ ការកាត់បន្ថយ្របាក់ឈ្ន�ល និងការេ្របើកម្មករ
និេយាជិតខុសពីជំនាញ គឺជាការេ្របើ្របាស់សិទ្ធិេដាយបំពានរបស់និេយាជក ្របសិនេបើ
និេយាជកពំុមានេហតុផលសម្រសប និងបានអនុវត្តសិទ្ធិេនះេដាយ្រតឹម្រត�វេទេន ា ះ។ 

ម៉4aងេទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងេគាលការណ៍ហាមឃាត់ការេ្របើ្របាស់សិទ្ធិេដាយបំពានេនះផង
ែដរ េនៅក្ន?ងទំនាក់ទំនងការងារ ថ្វីត4�ិតែតភាគីមានសិទ្ធិក្ន?ងការេ្រជើសេរ�ស្របេភទកិច្ចសន4a 
បុ៉ែន្ត្រត�វេ្របើកិច្ចសន4aេនះឲ4oសម្រសបនឹងទំនាក់ទំនងការងាររបស់ខ្ល�ន។ េពាលគឺកិច្ចសន4a
ការងារែដលមានថិរេវលាកំណត់ ្រត�វេ្របើស្រមាប់ទំនាក់ទំនងការងារែដលមានរយៈេពលខ្លី 
ចំែណកឯកិច្ចសន4aការងារែដលមានថិរេវលាមិនកំណត់ ្រត�វេ្របើស្រមាប់ទំនាក់ទំនងការងារ
ែដលមានរយៈេពលយូរអែង្វង។ េដើម4�ីេជៀសេវៀងនូវការេ្របើ្របាស់សិទ្ធិេដាយបំពានេដាយភាគី
និេយាជក ក្ន?ងការេ្របើ្របាស់កិច្ចសន4aការងារមានថិរេវលាកំណត់ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងការងារ
ែដលមានថិរេវលាែវង  ច4Fប់ស្តីពីការងារបានបេង្កើតយន្តការែដលបំែលងកិច្ចសន4aការងារ
ែដលមានថិរេវលាមានថិរេវលាកំណត់ េទៅជាកិច្ចសន4aការងារែដលមានថិរេវលាមិនកំណត់
វ[ញ ្របសិនេបើទំនាក់ទំនងការងារមានរយៈេពលសរុបេលើសពីរយៈេពលអតិបរមាកំណត់
េដាយច4Fប់ស្តីពីការងារ។ ឧទាហរណ៍ មា្រតា ៦៧ (២) ច4Fប់ស្តីពីការងារ ែចងថាកិច្ចសន4a
ការងារែដលេធ្វើេឡើងេដាយការ្រពមេ្រពៀងគា34េដាយមានថិរេវលាពិត្របាកដ មិនអាចមានរយៈ
េពលេលើសពី ២ ឆា34ំបានេឡើយ។ កិច្ចសន4aេនះ អាចបន្តសារជាថ្មីម្តង ឬេ្រចើនដងបាន ដរាប
ណាការបន្តសារជាថ្មីេនាះមានថិរេវលាអតិបរមាមិនេលើសពី ២ ឆា34ំ។ ការអនុវត្តន៍ផ្ទ?យនឹងវ[ធាន
ខាងេដើមនាំឲ4oកិច្ចសន4aការងារេនាះកា�4យជាកិច្ចសន4aែដលគា¸4នកំណត់ថិរេវលាពិត្របាកដ។ 

ទី ២ គឺេគាលការណ៍ៃនភាពសុចរ[ត និងភាពេស̧ា4ះ្រតង់ ែដលមានឥទ្ធិពលដល់ការេ្របើ
្របាស់សិទ្ធិ និងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចេនៅក្ន?ងកិច្ចសន4aការងារ ឬទំនាក់ទំនងការងារ។ េគាលការណ៍
ៃនភាពសុចរ[ត និងេស̧ា4ះ្រតង់្រត�វបានកំណត់េនៅក្ន?ង្រកមរដ្ឋប4�េវណី។ មា្រតា ៥ ៃន្រកមរដ្ឋ
ប4�េវណីែចងថា ការេ្របើ្របាស់សិទ្ធិ និងការអនុវត្តករណីយកិច្ច្រត�វេធ្វើេឡើងេដាយសុចរ[ត ែផ្អក
តាមភាពេស̧ា4ះ្រតង់។ ែផ្អកេលើេគាលការណ៍ៃនភាពសុចរ[ត និងេស្ម ា ះ្រតង់េនះ មា្រតា ៦៦៦ ៃន
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្រកមរដ្ឋប4�េវណីែចងថា និេយាជកមានករណីយកិច្ចយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការរក4Yរូបកាយ សុខ
ភាពជាអាទិ៍របស់កម្មករនិេយាជិត ពីេ្រគាះថា34ក់េនៅទីកែន្លងែដលកម្មករនិេយាជិត្រត�វេធ្វើពល
កម្ម សិល4�ៈការ4o េនៅក្ន?ងការេធ្វើឧបករណ៍។ េលើសពីេនះ មា្រតា ៦៦៧ ៃន្រកមរដ្ឋប4�េវណីែចង
ថាេបើគា¸4នការយល់្រពមពីកម្មករនិេយាជិតេទ និេយាជកពំុអាចេធ្វើអនុប4�ទានសិទ្ធិេនាះេទៅឲ4oត
តិយជនបានេឡើយ។ េបើគា¸4នការយល់្រពមពីនិេយាជកេទ កម្មករនិេយាជិត ពំុអាចឲ4oតតិយជន
េធ្វើពលកម្មជំនួសខ្ល�នបានេឡើយ។ 

ទន្ទឹមនឹងប��ត្តិខាងេលើៃន្រកមរដ្ឋប4�េវណី ែដល្រត�វបានប��ត្តិេឡើងែផ្អកតាមេគាល
ការណ៍ៃនភាពសុចរ[ត និងេស្ម ា ះ្រតង់ ច4Fប់ស្តីពីការងារ ្រតង់មា្រតា ៦៩ ែចងថាេនៅក្ន?ង
្រកបខ័ណ#ៃនកិច្ចសន4a កម្មករនិេយាជិត្រត�វបេ�្ចញ្រគប់សកម្មភាពវ[ជា\4ជីវៈរបស់ខ្ល�នដល់សហ
្រគាស។ ជាអាទិ៍ កម្មករនិេយាជិត្រត�វេធ្វើការែដលេគជួលឲ4oេធ្វើ េហើយអនុវត្តការេនាះេដាយខ្ល�ន
ឯង និងេដាយយកចិត្តទុកដាក់។ ក៏បុ៉ែន្ត េ្រកៅពីេមាx4ងេធ្វើការកម្មករនិេយាជិតេនាះអាចេធ្វើ
សកម្មភាពខាងវ[ជា\4ជីវៈ ែដលមិន្របណាំង្របែជងនឹងសហ្រគាសែដលខ្ល�នបេ្រមើ ឬេធ្វើឲ4oខូច
ដំេណើរការែដលបាន្រពមេ្រពៀងគា34 េលើកែលងែតមានការ្រពមេ្រពៀងផ្ទ?យពីេនះ។ 

ទី ៣ បទប4���ត្តិៃនច4Fប់ការងារ្រត�វបានតាក់ែតងេឡើងេដាយែផ្អកេលើេគាលការណ៍ៃន
ការធានានូវសិទ្ធិក្ន?ងការេ្រជើសេរ�សមុខរបររបស់កម្មករនិេយាជិត។ េយាងមា្រតា ៣៦ ៃនរដ្ឋ 
ធម្មនុ�� ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរទាំងពីរេភទ មានសិទ្ធិេ្រជើសេរ�សមុខរបរសម្រសបតាមសមត្ថភាព
របស់ខ្ល�ន តាមេសចក្តី្រត�វការរបស់សង្គម។ ្រសបនឹងេគាលការណ៍េនះ មា្រតា ៧០ ៃនច4Fប់ស្តី
ពីការងារកំណត់ថា ្រត�វចាត់ជាេមាឃៈេដាយេពញច4Fប់ នូវខណាមួយៃនកិច្ចសន4aែដលហាម
ឃាត់កម្មករនិេយាជិតមិនឲ4oេធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ បនា�4ប់ពីកិច្ចសន4aបានផុតរលត់។ បែន្ថមពី
េនះេទៀត មា្រតា ១៥ ៃនច4Fប់ស្តីពីការងារ បានែចងថាការងារេដាយបង្ខំ ឬជាកាតព្វកិច្ច ្រត�វ
ហាមឃាត់ជាដាច់ខាត េដាយអនុេលាមតាមអនុសµÄ4 េលខ ២៩ ស្តីពីការងារេដាយបង្ខំ ឬជា
កាតព្វកិច្ច អនុម័តេនៅៃថ្ងទី ២៨ ែខមិថុនា ឆា34ំ១៩៣០ េដាយអង្គការការងារអន្តរជាតិ េហើយ្រពះ
រាជាណាច្រកកម្ព?ជាបានឲ4oសចាÆ4ប័នេនៅៃថ្ងទី២៤ ែខកុម្ភៈ ឆា34ំ១៩៦៩។ 

ទី ៤ គឺេគាលការណ៍្របាក់ឈ្ន�លេស្មើគា34ចំេពាះការងារដូចគា34 ែដល្រត�វបានយកជា
េគាលក្ន?ងការតាក់ែតងបទប4���ត្តិៃ នច4Fប់ការងារ។ មា្រតា  ៣៦ កថាខណ# ២ ៃនរដ្ឋធម្មនុ��
ែចងថា្របជាពលរដ្ឋែខ្មរទាំងពីរេភទមានសិទ្ធិទទួល្របាក់បំណាច់េស្មើគា34 ចំេពាះការងារដូច
គា34។ ការងារេមផ្ទះមានតៃម្លេស្មើគា34នឹងកៃ្រមែដលបានមកពីការងារេធ្វើេនៅេ្រកៅផ្ទះ។ ្រសបនឹង
េគាលការណ៍េនះ ច4Fប់ស្តីពីការងារ មា្រតា ១០៦ ែដល្រត�វបាននិរាករណ៍េដាយច4Fប់ស្តីពី
្របាក់ឈ្ន�លអប4�បរមា មា្រតា ៨ ែចងថា ចំេពាះការងារែដលមានលក្ខខណ#េស្មើគា34 ភាពបិុន
្របសប់ខាងវ[ជា\4ជីវៈ និងផលែដលេធ្វើបានេស្មើគា34 ្របាក់ឈ្ន�ល្រត�វឲ4oេស្មើគា34ដល់កម្មករនិេយាជិត
ទាំងអស់ ែដលស្ថិតេនៅេ្រកាមច4Fប់ស្តីពី្របាក់ឈ្ន�លអប4�បរមាេនះ េទាះបីមានេដើមកំេណើត 
េភទ ឬអាយុយាx4ងណាក៏េដាយ។ 
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ទី ៥ េគាលការណ៍ៃនការធានានូវសិទ្ធិរស់រានមានជីវ[ត។ រដ្ឋធម្មនុ��ៃន្រពះរាជាណា
ច្រកកម្ព?ជា មា្រតា ៣២ ែចងថាជន្រគប់រូបមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវ[ត។ មា្រតាេនះបµ\4ក់េឡើង
វ[ញថា សិទ្ធិរស់រានមានជីវ[ត គឺជាសិទ្ធិែដលបានធានា និងទទួលសា¿4ល់េដាយរដ្ឋធម្មនុ��។ 
្រសបនឹងេគាលការណ៍ៃនរដ្ឋធម្មនុ��េនះ បទប4���ត្តិៃនច4Fប់ស្តីពីការងារ ក៏មានេគាលេដៅ
ធានានូវសិទ្ធិរស់រានមានជីវ[តរបស់កម្មករនិេយាជិត។ ឧទាហរណ៍ មា្រតា ១០៤ ៃនច4Fប់ស្តីពី
ការងារ ែដល្រត�វបាននិរាករណ៍េដាយច4Fប់ស្តីពី្របាក់ឈ្ន�លអប4�បរមា មា្រតា ៤ កំណត់ថា
្របាក់ឈ្ន�ល យាx4ងេហាចណាស់ក៏្រត�វឲ4oេស្មើនឹង្របាក់ឈ្ន�លអប4�បរមា និង្រត�វបានកំណត់
េដាយ្របកាសរបស់រដ្ឋម¶ន្តី្រកសួងទទួលបន្ទ?កវ[ស័យការងារ។ ែផ្អកេលើេគាលការណ៍ៃនការ
ធានានូវសិទ្ធិរស់រានមានជីវ[ត េគាលការណ៍តុល4oភាពរវាងការងារ និងជីវ[តឯកជនរបស់កម្មករ
និេយាជិតក៏្រត�វបានបេង្កើតេឡើង។ េដើម4�ីសេ្រមចនូវេគាលការណ៍េនះ មា្រតា ១៣៧ ៃនច4Fប់ 
ស្តីពីការងារ កំណត់ថិរេវលាអតិបរមាេធ្វើការេពញេលញៃនកម្មករនិេយាជិតទាំងពីរេភទមិន្រត�វ
ឲ4oេលើសពី៨ េមាx4ងក្ន?ងមួយៃថ្ង ឬ ៤៨ េមាx4ងក្ន?ងមួយសបា¾4ហ៍េឡើយ។ មា្រតា ៧៤ ៃនច4Fប់
ដែដលត្រម�វឲ4oនិេយាជកមានេហតុផលសមរម4o េនៅេពលប�4Éប់កម្មករនិេយាជិតរបស់ខ្ល�នពី
ការងារ។ េនៅមានបទប4���ត្តិេផ4�ងៗេទៀត ែដលបានតាក់ែតងេឡើងក្ន?ងេគាលេដៅសេ្រមចឲ4o
បាននូវការធានាសិទ្ធិរស់រានមានជីវ[តរបស់កម្មករនិេយាជិត។ 

 
៥. េសចក្តីប�្ចប់ 

េនៅមានេគាលការណ៍ជាេ្រចើនេទៀត ែដលជាមូលដាª4នៃនការតាក់ែតងបទប4���ត្តិៃន
ច4Fប់្រគប់្រគងទំនាក់ទំនងការងារ។ ការដាក់េលខេរៀងៃនេគាលការណ៍នីមួយៗដូចបាន
េរៀបរាប់ជាហូរែហរខាងេលើេនះ មិនបµ\4ក់ថាេគាលការណ៍ែដល្រត�វបានេលើកយកមកបក
្រសាយមុនេគ សំខាន់ជាងេគាលការណ៍េ្រកាយៗេន ា ះេទ។ ការកំណត់េលខេរៀងេនះ ្រគាន់ជា
ការស្រម²លការយល់ដល់និស4�ិតែតបុ៉េណ្ណ ា ះ។ 

សរុបមក េគាលការណ៍សំខាន់ៗទាំងេនះមានឥទ្ធិលដល់ការបេង្កើតកិច្ចសន4a និងការ
អនុវត្តកិច្ចសន4a ឬទំនាក់ទំនងការងារ ែដលការយល់ដឹងអំពីេគាលការណ៍េនះមានសារ
សំខាន់ដលអ់្នកសិក4Yក្ន?ងការែស្វងយល់ ការបក្រសាយ និងការអនុវត្តច4Fប់ស្តីពីការងារ។ 

 


