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្រពះរជ្ណណច្ររ 

រាតិ សិ្រពចរណះ្ា  

 

iii 
 

លណ�ន�តណៈ 
 

ប� �ណចមណករេធ�កចតពណច្ររ 

 
បររធណថ 

 
ិរដយធ ប�ក់រ្េពសរធះបប�ែ់ណយរ់ងនៈរណចមណករេធ�កចតពររតរសសចតន្ាពិេនក

ណជតា�ទរណដណ�នត់ត�ល�ាតំលរពស់ងចម 

រដយនបតប់ណងណះនធ់កងកកបស�រ�់រណចមណកចតព្បណបរដ្សរកបរ

ិសរិា�តបរិរា�តេចមិយនកបខ កងកលង្ បរស�កំេធេធៃកិយនកទទាល ង ល�នត់ត�ល�ាតំល

រពស់ងចម 

រដល�ជចស�ថិយនះាកជ់្ណ់េយ រប� �ក ារសាាណពររទរទ�បហជរេធ�ក

ធ្ ស�ប�ៃករនពេនម 

 

ណចមណករេធ�កចតពចា្ណ្ចិះមលយនទសះនៈនត់កល�រ��្បរណ�្បះាលេយ ររព

ពករដនៈិនត់ករប�រប រយពចរាេនបៃរណយធ ត់ជតា�ិ រតកកតពកណិ តេពិះណះ្ប

ណពិបរកស�រេកបស�រាណរ�់រេណយរ់ស់ងចិមិ  

 

រដយនករតរ្េពរ�បល�រចាេយ ររ្ជ�នរល�ណកាៃាមល�យនក្រចរ្រម់េយ បរ់រ�ាិិ

ិ« ប� �ណចមណករេធ�កចតពណច្ររ»ិិរេំេថទព១១ះកិ ត�តយ ត២០១២រម�ច ព្ជៃលកាចណ ់

ស់ងចណចមណករចាណចមណកមំទរទទា្្ប�ិ តសិនត់កសតរកជេសកធានិរដកធាន់ម  

 

ក្បណរតរបន�ប ប�ិេនសតរកជរជ�រចា�បទលណ�ន�តណៈជរពំេថទព១០ះកិ ត�យ ត២០១២ម

ិសយណរល�ណទព១កបស�សាណពរះមលេន្ប្រ្ា�រតរេំេថទព១១ះកិ ត�យ ត២០១២ិេនចនរ

ចាិលណ�ន�តណៈិមៃជារតៈ  

 
 

ណតរៃណ១ 

បទប��ាត�ទៃរត 

 

យ្១ិ ប� �ណចមណករេធ�កចតពណច្ររិចណះកា�ិប >ណ>ត>ណ នត់

ប ច �់រ្ធស Cambodian Domestic Workers Network ចណះកា 

“CDWN”ម 

យ្២ិ ប� �ណចមណករេធ�កចតពណច្ររយនកៃប”�ស�ពបពណ�ិកៃបតពនត់ះតនទព្បរទសណច្ររ

ចបសង� ់រដសធ្ណចៃលពិី់រល�សករសកចណះកា�រប ះកមកី់រ្ចសករសក
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ចណះកា�រប ច �់រធសរសឃ� សតេល�នត់យនេិជជ់្ណ់ិបប�រ ពប

� លិាសសៃចាត ម 

យ្៣ិ ប� �ណចមណករេធ�កចតពណច្រររ � បនិណះណងិ្បរេតបរាងិចតន

្បន�នតយ កនរ�េិក ា សចារស�ម  
ិ  

យ្៤ិប� �ណចមណករេធ�កចតពិយនចសិដស នតពរលក២១៦ហរប  

ិតធៃិ២៧១ិសងរ ា�ទ្ណថធ ិកបខិ ះសនសរកិះណយនពធយតររ�ម  
 

ណតរៃណ២ 

ទសះនៈិ តសិិ  របសណចមិរទស �ស�  

យ្៥ិ ទសះនៈិ តសិកបស�ប� �ណចមណករេធ�កចតពិ ា្កងកះមលរាណរ�់រេធ�

្បណបរដ្សរកបរិសរិា�តបរិលណ�កបខ កងកលងរា�តេចយិរា�ណ

 ់ណពិបរកស�រេសចកចងិំេធេយៃកិទទាលេននៃិករេករនត់រល�ណាតរណ�់រព

ស់ងចម 

យ្៦ិរបសណចមកបស�ប� �ណចមណករេធ�កចតពិ ា្រាណរ�់រេធ�កត់ចស�េយ រម�ច ព្

ណ ់សចា�បរកបស�រាណរ�់ណង �់ម្់ចតរពសតទសតកបស�កធានិរជពកពកនត់

រដពះ បឃប កបស�កធាន រដកធាន់ិឈនរតកណកះណះ្បលណ�កបខ កងកលង

នត់ណ ់ណពិបរកស�រេសចកចងនត់ំេធេយៃកម  

យ្៧ិរទស �ស�កបស�ប� �ណចមណករេធ�កចតពយន  

ិ១ិរេធ�កជ់្ណ់ប់បងៃនរេធ�កចតពត់ចស�រសតរល់ះាចា  

២ិរប�ណិ្ងសត�  សមល�សយណតណិស�ពរព  

ណិសតទសតរសក ពបរះមលយនះជ់ណយរ់ជចប�ះមលណ�ទ់ណចមណករេធ�ក

ចតពម 

កិចតរពិ តេពណាកធាន់ររលណាបបឃប រេណះនធ់កងកម  

្ិិ តេព �ស�ណយរ់កសាលងរចាយម ស�តពម  

ិសរកបរនត់សរិា�បររេណះនធ់កងក  

់ិសរណពិេចយិសពលេចយិារធណតជមិកទទាលករស

្ាពិរេណយរ់ស់ងចម 

៣ិ្ប្ណករ�បល�នត់ណារដពះ ិ តេទេថន�េថកបស�សយណតណះមលរណ�ាយន

រេណះនធ់កងកកបស�កធានម 

៤ិសាករចា � បនិកមសិស់ងចសពិ តលិ � បនិណណន  

ិច់ងករាតិចន�ករាតិររតរសសប�រ ចមណករេធ�កចតពចន�ក

រាតរម�ច ព្កាចជតះបណចធតិិវនមណពិបរកស�រេកបស�ប់បងៃនណចមណករេធ�កច

តពម 

៥ិាសសៃចាតរហយនកទទាល ង ល�នត់រេករជចប�ិរេករសតទសតកបស�ណចមណករេធ�

កចតពម 
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៦ិនៈជៃលកាចរេធ�កត់ចស�េយ ណយរ់ករេធ�រហប� �យនបរក ពណជតរក �នម  
 
 
 

ណតរៃណ៣ 

សយណតណបរិសតទសតនត់ណកបព ណតជមសយណតណ  

យ្៨ិ្បររលកមសះកមកនត់ណនបករទសត់ចស�ះមលរេធ�កងករណចមណកចតពណយរ់ិ្បរទស

ណច្ររហជជៃលរសយណតណកបស�ប� �េនមិ្បររលកមសះកមកះមលរេធ�កងករ

ណចមណកចតពរេរ្េ្បរទសណមហជជៃលរសយណតណកបស�ប� �េនះមកម  

យ្៩ិ ១. សយណតណយនសតទិតរសម�េយ ិនត់យនណកបព ណតជមណាណ ់ប� �ិរេករលណ�ន�តណៈិ

បទបឃ� ំតណយរ់ិនត់ះល�រសជណ�ពសរ្ចជកបស� ប� �ះមលរេធ�រស�់ច្បរនសិ្បរេត

បរាងម 

 ២. សណចមបរកបស�សយណតណិ ា្សតរំបរ្ច�្បរ�ណនប ណចមណកណយរ់ប� �ិនត់

្បរ�ណនបចនរសះទៃរតម 

៣.សយណតណយនារធណតជមប �់ប្នជៃល � បនិជតនាន២០០០រកទលិករ្ប�្េស�

េិ តះមល្ាពិប �់នត់យនណតបា�ណយរ់បទបឃ� ាត�ាតក��ិា�រកបស�ប� �មិ

យ្១០1 ិ សយណតណបរហជេា�ប �់បររសយណតណរដ កចកបបរិកសកប�ិក

ជៃលរសយណតណិប� �មំទះមលយនលណ�បៈមៃជេយ ម 

1ណតរៃណ៤ 

1េនយនកបស�ប� � 

1យ្១១ិ េនយនកបស�ប� � ា្រជលន្ទរងនត់ចលន្ទរងះមលេនជរពប�� ព កររ�ធបខ

មប�� ពចាជចប�ាចរល�រេរលីដស ននត់ចាជចប�រទទារេក ត�លិ្បយនកបស�

សយ្ច្បរេតបរាងណះណងំនរសមសណតជមរ្េ្បរនសម  

1ិ១ិេនយនកបស�ប� �េនចណរពប្នកបស�សយណតណនត់រព្បធរះសប

ជចប�រតះ់្រទទាម 

1ិ២ិកេកបម ជតបៃ លជតកបស�ប� �ហជតះរធតករ យបៈ

នត់យនក្ា្ារតនត្ារដ្ណ្ចាសរនសិនណចមះមលយនស�់ �ដ្ា្ច្ាពិម  

1ិ៣ិសយណតណ្្ប�កៃចកបស�ប� �យនសតទសតរតម់ ្ ា�នត់្ា្ារតនតាងកេក

បម រនពេនម 

1ណតរៃណ៥ 

1កជសច្នសិកបស�ប� � 

1យ្១២ិកជសច្នសិកបស�ប� �យន  

1ិ១ិចរសនសតេទ(សយណ)  

1ិ២ិ្ណ្ច្ប្ណកចៃលដស ន  

1ិ៣ិ្ប :ណយម េតណ� ល 

1ិ៤ិ្ណ្ច្ប្ណកិ តនិ  
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ចរសនសតេទ(សយណ) 

យ្១៣ិ ចរសនសតេទរ � បិនម្ណតក្ស�បតតរាកបស�ប� �ះមលយនសយណសច��ិនត់

សយណិ ត ច��ម 

១ិ សយណ ច��្េកររេធ�រេចមរកទ់ះល�រពកិ(២)ិយ តច�់មិសយណ ច��

្ាពិមតរប� កករ្ចចេតបាពបរកបស�្បៈណចមកសយណម  

២ិ ណៃក ែរចសយណ ច�� ា្៥០ប្កបៃណ១ ំនជតនានសយណតណសយណមិណៃក ែរចរនពិ

្ាពិេនណតបា�រា�្បសរដ្បៈណចមកសយណ�ែ់ាតជចាិ(១)ិំេថចរនរេធ�

សយណម ះល�កសរ្ចជកបស�សយណ្ាពិយនកេត្ទរដិ   សរចធ់រសតបប្

កិ បៃណចាិ(៥០%+១)ិំនសយណតណជៃលកាចម 

៣ិ កណតបា�ររលរិសិករបទបេកៈកងក  នត់ករ្ណ�សរក �ស្បៈណចមក

សយណ ច��្ាពិសរ្ចជរដ្បៈណយម េតកណ� ល  រា�្ាពិតះរធតក�ែ់

ាតជះសសតបិ(៣០)ិំេថិចរនររលសយណម 

៤ិ ករបទបកបបិនត់ណតជមកលចងតាកបស�សយណយនះជ់ណយរ់បទប្��ា�តសរ្ចជ

រដិ ្បៈណយម េតកណ� លម 

យ្១៣ិ សយសបរ្បៈណចមកសយណ ច��យន្េតិ(៥) កៃបមិ្បយន នត់ចនរ្បយននត់

រលីនត់ណតនាក្បៈណចមករនព ា្រសយណតណ្ណ្ច្ប្ណកចៃលដស នក ាចណរពី់

រ្េ � បនិមិ  

្បៈណចមកសយណ ច��្ាពិក ត រដសធិ្បិា�តិមប�្េតិ(១៥)ិំេថរ្

ររលសយណម 

យ្១៤ិ សយណតណររ�សតទិតំនសយណ ច�� ា្ិគ  

ិិ១ិ សយណតណ្បៈណយម េតកណ� លម 

ិិ២ិ ាត់្ណ្ច្ប្ណកចៃលដស និម 

ិិ៣ិសយណតណះមលេនប �់ប្ន�ែ់ាតជ៣ះករប�្េយ ម  

យ្១៥ិ សយណ ច��ិយនបកណតជមិគ 

១ិ ចនរចិាកេកបប កបស�្បៈណយម េតកណ� លិកេកបប កបស�្ណ្ច

្ប្ណកិ តនិ នត់កប�ម ប�ហបា�ត្បៈណយម េតកណ� លិម  

២ិ ណតបា�រទិ �ស�ិ នត់រេលនរ�េកបស�ប� �ម 

៣ិ រ្ណ�សត់សយណតណ្បៈណយម េតកណ� លះមលយន្បយនិចនរ

្បយននត់រលីេត 

៤ិ រេធ�ិ តរ េនណចមលណ�ន�តណៈិនត់ក តសប� �ម 

យ្១៦ិ រធបមិជៃលកាចសយណ្ាពិណតបា�រដ្បៈណចមកសយណម  

យ្១៧ិ សយណិ ត ច��ហជ្េកររេធ�ចចាតរសយ�សរតរពកប្បពិ(២/៣)  កបស�្ណ្ច្ប្ណកចៃលដស

នម ណតជមកត់ចស�កបស�សយណិ ត ច��្ាពិសរ្ចជរដ  ្ណ្ច្ប្ណកិ តនិមិ
ិ  
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1្ណ្ច្ប្ណកចៃលដស ន 

1យ្១៨ិ 1្ណ្ច្ប្ណកចៃលដស ន ា្រសណចមណនកបស�ប� �ះមលរេធ�កងករេចៃលដស នរចា

ណចមណក ្ ល�ម ិិិិិ្ណ្ច្ប្ណករនពយនាាទព្ា្ារតនតាងះល�កចនរិា�សណចមបរកបស�

ប� �ិ � ប�កះកបប នត់រដពះ បឃប សយណតណចចៃលដស នកបស�កធានមិ
 

្ប:ណយម េតកណ� ល 

យ្១៩ិ ្បៈណយម េតកណ� លិ ា្រ � បិនម្ណត  នត់្ា្ារតនតាងះល�កងកប� �ះមល

្ាពិេនរ្ណ�សត់ ស្យប�ហបា�តណយរ់ជរធ ពរពសយណ ច��ចាិកាៃាមល�សយណ

 ច��ចារទទាម 

ិ ្បៈណយម េតកណ� លិយន៣ណ� ា្្បយនិចនរ្បយនិរលីះមល

រ្ណ�សរក �សចកករេពរយ ាណយរ់សយណម  

១ិ  មតរប� កកកងកកបស�្បៈណយម េតកណ� ល្ប្រ្ា�រតចបទបឃ� ំត

ណយរ់ កបស�កធានម 

២ិ ះល�កសរ្ចជកបស�្បៈណយម េតកណ� លិ្ាពិយនកេត្ទរដ

សតរស់២ប្៣ិំនចយណជៃលកាចម 

៣ិ ្បៈណយម េតកណ� លរព្បណរតររ�ច់ងិរ្ចចេតបាពបរ្បយន  ចតន

រល�សរព ចសតបិ( ៣០)ិំេថិរ្សយណរម�ច ព្ ា�ះជ់កងកះមលេន

ណតបា�រដចរសនយតេទម 

៤ិាាទពនត់កទទាលករស្ាពិកបស�្បណយម េតកណ� លន្់យនះជ់ណយរ់

បទបឃ� កងកកបស�ប� �ម  
 

1្ណ្ច្ប្ណកិ តនិ 

1យ្២០ិ 1្ណ្ច្ប្ណកិ តនិ ា្រច់ងបរារសកកបស�ប� �យនសយសបរ្េតិ(៥)កៃប 

ះមល២កៃបរ្ណ�សត់រពសយ្ចថយ ណ�រាត៣កៃបរទទារ្ណ�សត់រជ�រព្ណ្ច្ប្ណកចៃល

ដស នម្ណ្ច្ប្ណករនពយនហបា�តមតលេយ ន្់ហបា�ត្បៈណយម េតកណ� លម  

មតរប� កកកងក កបស�្ណ្ច្ប្ណកិ តនិ្ប្រ្ា�រតចបទបឃ� ំតណយរ់កបស�កធានម  

យ្២១ិ ្ណ្ច្ប្ណកិ តនិយនបកណតជមទទាល នត់ា�ករល�ពណងបប�្ ់រេធ�ករទ្បន�ិ

នត់ណ្ចពណ�ពម ះល�កសរ្ចជរជ�រព្ណ្ច្ប្ណកិ តនិរកសរ្ចជបតទតធៃិរទិកបប  

រល�ណះល់ះាកសរ្ចជមណាៃាសយណតណបរិចរកាតះប់ិាាទព  ្ាពិដណ�ណៃន្ណ្ច

្ប្ណកចៃលដស ននត់្បណយម េតកណ� លរតនតាងសរ្ចជម 

ជំពកូ ៦ 

1ចិ នប្��ា�ត 

1យ្២២ិ 1រ�់យ្១៥.៤ិណយរ់ណកបព ះមលច់ងសយណចនរចិាក តសប� � � រករា�

រព ច់ងសយណមះមលរនព្ាពិសរ្ចជបធ ចណ្ចពប�� ព្ទរងសច្ា�ត ប� �ម 
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យ្២៣ិលណ�ន�តណ ³រនពហជះណរ្បេនលរព្ះាេនរតបណកណយរ់ច់ងសយណរា�ិិ

ិិយនសតរល់េត្ទ�ែ់ាតជ៥០ប្កបៃណ១ម  

យ្២៤ិ លណ�ន�តណៈរនពយនសររលបរ្ាតរា�តបធ ចិប ប�រពច់ងសយណរល�ណទពចា(១)ិេនចនរ

ចិាម 
 

ិិិិិិិធយតររ�ំេថទពិះកិយ តិ
ិ  

្បយនិិ
 

 


