គោលការណ៍ណែនាំសតីព
្ ីការដោះស្រាយវិវាទរបស់
ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍

លទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ និងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយចំពោះបណ្ដឹងរបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ក្លាយជាការពិត
គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ដោះស្រាយវ ិវាទរបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ មានគោលបំណង ផ្តលជា
់ មូលដ្ឋាន សម្រាប់ឱ្យមន្រ្តីទទួល

បន្ទុកការងារ បុគល
្គ ក
ិ របស់មណ្ឌលធនធានពលករទេសន្តរប្រវេសន៍   នង
ិ ដៃគូត្ភា
រី គីផ្សេងទ�ៀត អាចប្រើប្រាស់ឯកសារនេះសម្រាប់ជាមូលដ្ឋាន
និងអំណះអំណាង នៅពេលស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងគាំទ្រដល់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ ឬអ្នកតំណាងក្នុងដំណ�ើ រការដោះស្រាយវ ិវាទ។

ឯកសារនេះពិពណ៌នាអំពីចំណុចសំខាន់ៗក្នុងដំណ�ើ រការដោះស្រាយវ ិវាទ និងការផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ដែលជា

ដ�ើមបណតឹ្ ង។

ការដោះស្រាយបណ្ដឹងមានសារសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង
ពលករគ្រប់រូប រាប់បញ្ចូលទាំងពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ផងដែរ មានសិទ្ធិទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ
និងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹង ប្រសិនប�ើពួកគេទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ច ឬការរំលោភបំពាន។

ំ
គោលការណ៍ណែនាំសព
្ដី កា
្ដ ដ
់ ណោ
ះស្រាយនង
ី រដោះស្រាយវ ិវាទនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ ដ�ើម្ផ
បី ល
ិ ភាពយុត្តិធម៌ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា

ប្រកបដោយតម្លាភាពនង
្ធិ មូលដ្ឋានរបស់ពក
ួ គេ។គោលការណ៍
ិ ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការយេនឌ័រដល់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ ដោយផ្អែកតាមសទ
ិ ជា
ំ
ណែនាំនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ផងដែរអំពីសារសំខាន់ផល
្ដ កា
់ រណែនាំដល់មន្ត្រីក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹង ដ�ើម្ធា
ះស្រាយ
បី នាឱ្យមានលទ្ធផលនង
ិ ដណោ

ស្របតាមច្បាប់សដីព
្ ីការងារ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ស្ដីពីការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងបទដ្ឋានការងារអន្តរជាតិនានា និង
ពុំរ ឹតត្បិតល�ើការប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាផ្សេងទ�ៀតនោះឡ�យ
ើ ។

ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍គ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាន

សមាជក
ិ គ្រួសាររបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ ក៏អាចចាប់ផ្ដើមដំណ�ើ រការដាក់ពាក្យបណដឹ្ ងផងដែរ ជា

ពសេ
ិ សពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសនៅឡ�យ
ើ ។

ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ សមាជក
ិ គ្រួសាររបស់ពួកគេ  ឬតំណាងដែលត្រូវបានជ្រើសរ�ើសរបស់ពួកគេ 

ំ
សុទ្ធតែអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹង តាមរយៈដណ�ើ
រការដោះស្រាយវ ិវាទនេះ។  ពាក្យបណ្ដឹងអាចដាក់ជាលក្ខណៈបុគល
្គ
ឬជាបណ្ដឹងជាក្រុម។

ព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយ ឬបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណ�ើរការទេសន្តរប្រវេសន៍
សុទ្ធតែអាចជាមុខសញ្ញានៃពាក្យបណ្ដឹង។

ពាក្យបណ្ដឹងអាចផ្ដោតល�ើឥរយាបថ
ឬការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលណាម្នា ក់ ឬជាស្ថានភាពអម
ិ
្វី ួយដែលក�ើតឡ�ង
ើ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើ
ទេសន្តរប្រវេសន៍ ដូចជា ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលមន
ិ គ្រប់ ឬការដកហូតលខ
ិ តឆ្ល
ិ ងដែនជាដ�ើម។

ំ
ពួកគេក៏អាចដាក់ពាក្យបណដឹ្ ងចំពោះបុគល
្គ ណាម្នា ក់ នៅក្នុងដណ�ើ
រការទេសន្តរប្រវេសន៍ផងដែរ ដូចជា ភ្នា ក់ងារជ្រើសរ�ើសពលករ នយោ
ជក
ិ
ឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទេសន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅ ក្នុងករណីរ ំលោភបំពាន ឬការកេងបន្លំផ្សេងៗ។

គោលការណ៍ណែនាំនេះផ្ដល់ដំបូន្មានដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអំពីរប�ៀបដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅ។ប្រភេទពាក្យបណដឹ្ ង
ដែលធ្លាប់មានញឹកញាប់ជាងគេ រួមមានពាក្យបណដឹ្ ងអំពកា
ី រប�ើកប្រាក់ឈ្នួលមន
ិ គ្រប់ ឬការពុំប�ើកប្រាក់ឈ្នួលឱ្យ  ការដកហូតទុកឯកសារ
សម្គា ល់អត្តសញ្ញាណ និងការពន្យារពេលផ្ដល់ការងារឱ្យធ្វើ / មិនផ្ដល់ការងារឱ្យធ្វើជាដ�ើម។

គោលការណ៍ណែនាំសតីព
្ ីការដោះស្រាយវិវាទរបស់ ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍
គេអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅពេលណាក៏បាន ក្នុងអំឡុងដំណ�ើរការទេសន្តរប្រវេសន៍
ជាការល្អ ពាក្យបណដឹ្ ងគួរដាក់ឱ្យបានឆាប់បំផុត ក្រោយពេលដែលមានបញ្ហាក�ើតមានឡ�ង
ើ ប៉ុន្តែគេក៏អាចដាក់

ពាក្យបណដឹ្ ងបាន   នៅពេលដែលពលករទេសន្តរប្រវេសន៍វ ិលត្រឡប់មកស្រុកកំណ�ើតវ ិញ។

នៅពេលណាក៏ដោយ នៅពេលដែលមានមូលហេតុដាក់ពាក្យបណដឹ្ ង ឧទាហរណ៍ការយកថ្លៃសេវាច្រើន ល�ើសលប់

ការបំពានកច
ិ ្ចសន្យា

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបបន្លំ 

ឬធ្វើឱ្យមានការភាន់ច្រឡ ដែ
ំ
លជួបប្រទះនៅពេលណាមួយ

ក្នុងដំណ�ើ រការទេសន្តរប្រវេសន៍ នោះគេអាចដាក់ពាក្យបណដឹ្ ងបាន។

មណ្ឌលធនធានទេសន្តរប្រវេសន៍ មន្ទីរការងារ និងក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
សុទ្ធតែអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹងយកទៅធ្វើការដោះស្រាយ។

អ្នកស្វែងរកការគាំទ្រដល់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ សង្គមស៊ីវិល ឬជំនួយផ្លូវច្បាប់ដទៃទ�ៀត ក៏អាចជួយដល់ការ
ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផងដែរ។

នៅពេលដែលមានបណតឹ្ ងណាមួយក�ើតមានឡ�ង
ើ

ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍

មណ្ឌលធនធានទេសន្តរប្រវេសន៍ឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយផ្ទា ល់ទៅកាន់មន្ទីរការងារ

ឬសមាជិកគ្រួសារ

អាចដាក់ពាក្យបណដឹ្ ងនេះនៅ

និងបណដុះ
្ បណ្ដា លវ ិជ្ជាជីវៈ

ឬក្រសួងការងារ

និង

បណដុះ
្ បណ្ដា លវ ិជ្ជាជវី ៈ។ អ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងត្រូវបំពេញទម្រង់ ហ�ើយអ្នកជួយគាំទ្រដល់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ អាចជួយបំពេញឯកសារ
ទាំងនេះបាន។

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការដោះស្រាយវិវាទរ�ៀបរាប់ពីដំណ�ើរការសម្រាប់ឆ្លើយតបចំពោះពាក្យបណ្ដឹង
នៅក្នុងច្បាប់ មានប្បញ្ញត្តិចែងពីដំណ�ើរការសម្រាប់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង។

ការវាយតម្លៃល�ើពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ គួរធ្វើឡ�ង
ើ  ដោយប្រើប្រាស់ដំណ�ើ រការមួយដែលមានការអញ្ជើញភាគីដែលពាក់ព័ន្ធឱ្យចូលរួម

ធ្វើការពភា
្ បណ្ដា លវជ្
ិ ជា ជវី ៈឬក្រសួងការងារ
ិ ក្សាពាក្យបណ្ដឹងនេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ជាមួយនង
ឹ មន្ត្រីដោះស្រាយបណ្ដឹងក្នុងមន្រទី ការងារនង
ិ បណដុះ
និងបណដុះ
្ បណ្ដា លវ ិជ្ជាជីវៈ ដោយសង្ម
ំ សងខាងនឹងឯកភាពរួមគ្នាល�ើលទ្ធផលដែលក�ើតចេញពីការផ្សះផ្សា។
ឃឹ ថា ភាគីទាង

ប្រសន
្ បណ្ដា លវ ិជ្ជាជីវៈ ដ�ើម្បី
ិ ប�ើគេមិនអាចសះជានៅកម្រិតខេត្តទេ ពាក្យបណដឹ្ ងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូ នទៅក្រសួងការងារ និងបណដុះ

ចាត់ការបន្ត។

ដ្យ៉ាក្រាមបង្ហាញពីដំណ�ើរការដោះស្រាយបណ្ដឹង៖
រូប ១ ៖ សម្រាប់ការដោះស្រាយ

បញ្ជូ នបន្តទៅមន្ទីរការងារ

បណតឹ្ ងរបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍

និងបណតុះ
្ បណ្
តា លវិជ្ជាជីវៈ

ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមរយៈ
មណ្ឌលធនធានពលករ

ទេសន្តរប្រវេសន៍ (MRC)

មានឧប្បត្ហតិ េតុក�ត
ើ ឡ�ង
ើ

ដាក់ពាក្យបណ្តឹង

ឬទទួលពាក្យបណ្តឹងតាមរយៈ MRC
ពិនិត្យលក្ខណៈរបស់បណ្តឹង

គោលការណ៍ណែនាំសតីព
្ ីការដោះស្រាយវិវាទរបស់ ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍

រ ូប ២ ៖ ជំហានសម្រាប់ការដោះស្រាយបណ្តឹង
របស់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមរយៈ មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

មានឧប្បត្តិហេតុក�ើតឡ�ើង

ថ្ងៃទី ១

ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅ មន្ទីរការងារ

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ពិនិត្យលក្ខណៈ និង

ដោះស្រាយបណ្តឹង

ថ្ងៃទី ១០
លិខិតកោះហៅ

មិនបានចូលរួមប្រជុំ

ល�ើកទី១

មិនបានចូលរួមប្រជុំ
ល�ើកទី២

មិនសម្រេច

បានលទ្ធផល

ជំនួបជាមួយ

ចុងចម្លើយ
ជំនួបជាមួយ
ពលករ

កិច្ចប្រជុំរួម

ថ្ងៃទី ២០
បញ្ជូនបន្តទៅក្រសួងការងារ
និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ដ�ើម្បីមានវិធានការបន្ត

សម្រេចបានលទ្ធផល
និងសះជា

គោលការណ៍ណែនាំសតីព
្ ីការដោះស្រាយវិវាទរបស់ ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍

រ ូប ៣ ៖ ជំហានសម្រាប់ការដោះស្រាយបណ្តឹង
របស់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមរយៈ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

មានឧប្បត្តិហេតុក�ើតឡ�ើង
បញ្ជូនបន្តទៅ នាយកដ្ឋានមុខរបរ និងហត្ថពលកម្ម

ថ្ងៃទី ១

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅ ក្រសួងការងារ

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ពិនិត្យលក្ខណៈ និង

ដោះស្រាយបណ្តឹង

ថ្ងៃទី ១០
លិខិតកោះហៅ

មិនបានចូលរួមប្រជុំ

ល�ើកទី១

ជំនួបជាមួយ

ចុងចម្លើយ

មិនបានចូលរួមប្រជុំ
ល�ើកទី២

មិនសម្រេច

បានលទ្ធផល

ជំនួបជាមួយ
ពលករ

កិច្ចប្រជុំរួម

ថ្ងៃទី ២០
បណ្តឹងត្រូវបានបញ្ជូន

សម្រេចបាន

តាមផ្លូវតុលាការ

និងសះជា

បន្តដំណ�ើរការបណ្តឹង

TRIANGLE IN ASEAN
Phnom Penh Centre Building F, 2nd Floor,
Conor Sihanouk and Sothearos Boulevard
Phnom Penh Cambodia
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T: +855 23 220 817
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