កំណត់សំគាល់សតីពីការបំបបកខ្លួនដ ាយសម័គ្រចិតត ការចូលនិវតតន៍មុនដពលកំណត់ និង

កាតពវកិចចរបស់តំណាងសហជីពបែលបានជាប់ដ្នាតដ ាកបនលងដ្វើការ
ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្ាាំ ២០២០

ន ានេលខែលវិបត្តិនេែឋកិច្ក
ច ាន់ខត្ន្រាន ាៗ ន
បនថយច្ាំណាយ និន

ាជិកកាន់ខត្ន្ច្ើនន

ើយអាជីវកម្មនានាឆ្លងកាត្់នូវការនរៀបច្ាំរច្នាេម្ព័នធ និង ការកាត្់

ើងៗ កាំេុងន្បើ្រាេ់ន្រាងការបាំខបកែលួនន ាយ េម័្រច្ិត្ត ការច្ូលនិវត្តន៍

ម្ុននេលកាំណត្់ ឬ ន្បើវិធីនសេងនទៀត្ក្ុងការបញ្ឈប់ការងារកម្មករនិន

ាជិក ន ាយេម័្រច្ិត្ត នែើម្បីនច្ៀេវាងនូវការ

នរារេេិទធិច្ាំន ាោះេនតិេុែការងារ និង នជៀេវាងនូវកាត្េវកិច្ច និង ថ្ងលនែើម្ច្ាំន ាោះការ បញ្ឈប់ការងារទាាំងម្ិនេម័្រ
ច្ិត្ត ឬ ន ាយបងខាំ ។

ន ាក្ុងបរិបទននោះ េមាជិកេ

ជីេជាន្ច្ើន រួម្ទាាំងេមាជិករណៈកមមាធិការេ

ជីេ នឹងរងេមពាធក្ុងការ

ទទួលយកការបាំខបកែលួនន ាយេម័្រច្ិត្ត និង/ឬ ទទួលយកការច្ូលនិវត្តន៍ម្ន
ុ នេលកាំណត្់ជានែើម្ ។
នយើងទទួលស្គាល់
េ

ាងនេញនលញនូវការេន្ម្ច្ច្ិត្តផ្ទាល់ែលួន ខែល្ត្ូវនធវើន

ើងន ាយេមាជិករណៈកមមាធិការ

ជីេ ទាក់ទងនឹងស្ថានភាេនេែឋកិច្ចរបេ់្រួស្ារេួកនរ និង នរារេេិទធិរបេ់េួកនរក្ុងការេន្ម្ច្ច្ិត្ត ផ្ទាល់

ែលួនអាំេក
ី ារបាំខបកែលួនន ាយេម័្រច្ិត្ត ការខលង្ត្ូវការ ឬ ការច្ូលនិវត្តន៍ម្ុននេលកាំណត្់ជានែើម្ ។
នយើងក៏្ត្ូវទទួលស្គាល់សងខែរថា េមាជិករណៈកមមាធិការេ
េ

ជីេសង ជានិន

ាជិក/កម្មករសង ។

ន ានេលខែលេមាជិករណៈកមមាធិការេ

ជីេទទួលយកការបាំខបកែលួនន ាយេម័្រច្ិត្ត ឬ ទទួលយកការច្ូល

និវត្តន៍ ម្ុននេលកាំណត្់ ននាោះវាក៏បោះ ាល់ែល់េមាជិកេ
ក). េមាជិកេ

ជីេ ក៏ខត្ងខត្ ាក់ម្ក
ួ េីរ រឺក្ុងនាម្ជា ត្ាំណាង

ជីេទាាំងអេ់នានេលបច្ចុបបន្ និងន ាអនារត្៖

ជីេ ជាញឹកញយខត្ងនធវើតាម្រាំរូរបេ់ត្ាំណាងេ

ជីេ នទាោះបី្ត្ូវបែិនេធច្ាំន ាោះការបាំ ខបក

ែលួនន ាយេម័្រច្ិត្ត ឬ ច្ូលនិវត្តន៍ម្ុននេលកាំណត្់ និង ត្តាាំងក្ុងការរកាការងាររបេ់េួកនរ នែើម្បីអត្ថ្បន
របេ់េមាជិកេ

ជីេក៏ន ាយ ។

ាជន៍

ែ). នទាោះបីជាច្ាំនន
ួ ថ្នការបាំខបកែលួនន ាយេម័្រច្ិត្ត និង/ឬ កញ្ចប់ច្ូលនិវត្តន៍ម្ន
ុ នេលកាំណត្់ ខែល្ត្ូវទទួល
រាន ន ាយេមាជិករណៈកមមាធិការេ

ជីេ រឺខសែកនលើការេន្ម្ច្ច្ិត្តផ្ទាល់ែលួនក៏ន ាយ ក៏វាកលាយន ា ជា

បទ ឋាន ខែលមានការ្េម្ន្េៀងរ្ា េ្មាប់រាល់ការខលង្ត្ូវការ និង ការបាំខបកែលួនម្ុននេលកាំណត្់ នា
នេលអនារត្ ទាាំងអេ់ ។

រ). ន ានេលខែលត្ាំណាងេ

ជីេម្ាក់ យល់្េម្ទទួលយកការបាំខបកែលួនន ាយេម័្រច្ិត្ត និង / ឬ ច្ូលនិ

វត្តន៍ម្ុន នេលកាំណត្់ន ាយផ្ទាល់ែលួន ននាោះរណោះ្រប់្រងនឹងបញ្ជាក់អោះអាងថា េ
ម្ួយ រានយល់្េម្ តាម្ន្រាងការណ៍ននោះ ន
នច្ញ ។

ឃ). រាល់ការងារអច្ិថ្្នតយ៍ ខែលត្ាំណាងេ

ជីេខែលជា អងគភាេ

ើយេមាជិកជាន្ច្ើននទៀត្ នឹងេថិត្ន្កាម្េមពាធ ក្ុងការចាក

ជីេចាកនច្ញន ាយេម័្រច្ិត្ត ន ាយម្ូលន

្ត្ូវការនទៀត្ ការងារននាោះនឹង្ត្ូវរានរាត្់បង់ជានរៀងរ

ត្ុថ្នភាេខលង

ូត្ ។ កម្មករវ័យនកមង រាត្់បង់ឱកាេក្ុងការ ទទួល

យកការងារននាោះ ។ សទុយន ាវិញ កម្មករជាប់កច្
ិ ចេនា មានទមលាប់នធវើការងារននាោះ ឬ ្ត្ូវរានរួម្ បញ្ចូលរ្ា
ជាម្ួយការងារនសេងនទៀត្នែើម្បីបនងកើនបនទក
ុ ការងាររបេ់េមាជិកខែលកាំេង
ុ នធវើការន ាន
ន

ើយ ។

ាងតាម្លកខែណឌទាាំងននោះ ជាការេាំខាន់ណាេ់ថា ម្ុននឹងយល់្េម្ច្ាំន ាោះការខលង្ត្ូវការន ាយេម័្រច្ិត្ត ឬ

ការច្ូលនិវត្តន៍ម្ុននេលកាំណត្់ េមាជិករណៈកមមាធិការេ
កមមាធិការេ

ជីេ។ វារឺជាការេន្ម្ច្ច្ិត្តរបេ់េ

ជីេ ្ត្ូវេិភាកាអាំេីបញ្ហាននោះជាម្ុន ជាម្ួយ រណៈ

ជីេ ម្ិនខម្នជាការេន្ម្ច្ច្ិត្ផ្
ត ទាល់ែលួនននាោះនទ។

វាក៏េាំខាន់សងខែរខែលថា េមាជិករណៈកមមាធិការេ

ជីេខែលនធវើការេន្ម្ច្ច្ិត្តផ្ទាល់ែលួន នែើម្បីយល់្េម្

នឹងការខលង្ត្ូវការត្ន ានទៀត្ ឬ ច្ូលនិវត្តន៍ម្ន
ុ នេលកាំណត្់ ម្ិន្ត្ូវ ាក់ម្ក
ួ េីរន
្បេិននបើេមាជិករណៈកមមាធិការេ

ើយ។

ជីេ ច្ង់នធវក
ើ ារេន្ម្ច្ច្ិត្តផ្ទាល់ែន
លួ ក្ុងការទទួលយកការខលង្ត្ូវការ ត្

ន ានទៀត្ ឬ ច្ូលនិវត្តនម្
៍ ុននេលកាំណត្់ ន

ត្ុែូនច្្ោះ រាត្់រួរខត្លាឈប់េីរណៈកមមាធិការេ

ជីេជាម្ុនេិន ។

វិធីននាោះ រាត្់ទទួលយកការខលង្ត្ូវការ ត្ន ានទៀត្ ឬ ច្ូលនិវត្តន៍ម្ុននេលកាំណត្់ ន ាយ ាក់ម្ួកខត្ម្ួយរត្់ ក្ង
ុ
នាម្ជានិន

ាជិក / កម្មករ។

ការលាឈប់េីរណៈកមមាធិការេ

ជីេជាម្ុន ម្ុននឹងទទួលយកការខលង្ត្ូវការត្ន ានទៀត្ន ាយេម័្រច្ិត្ត ឬ

ការច្ូលនិវត្តន៍ម្ុននេលកាំណត្់ នយើងអាច្កាត្់បនថយសលបោះ ាល់ន ានលើេមាជិកេ
វាក៏សតល់ឱកាេឱយេមាជិកេ
ឱយេមាជិកទាាំងអេ់ ។ ន

ជីេរាន ។

ជីេនសេងនទៀត្្ត្ូវរាននរាោះនឆ្ាត្ន្ជើេនរើេជាេមាជិកេ

ជីេ និង ត្ាំណាង

ត្ុែូនច្្ោះ េួកនរអាច្បនតការត្តាាំងនែើម្បីេនតិេុែការងារ និង េុែុមាលភាេរបេ់

េមាជិក ។ វាមានភាេចាាំរាច្់ណាេ់េ្មាប់េម្ត្ថភាេរបេ់នយើងក្ុងការការ ារេិទធិ និង អត្ថ្បន
េមាជិក របេ់នយើង។ វាមានស្ារៈេាំខាន់ណាេ់េ្មាប់អនារត្ថ្នេ

ជីេរបេ់នយើង។

ាជន៍របេ់

