
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេររិ (U.S. Department of Labor) 

ផ្នែកម ៉ោ ងការងារនិងប្រាក់ឈ្ន លួ (Wage and Hour Division) 
 

(ានផ្កសប្ររួល ផ្ែកកកដា ឆ្ែ ាំ 2018) 

 

សលារប័ក្រព័រ៌មានមេខ #22៖ មមា៉ោ ងម វ្ ើការមក្កាេច្បាប់សត ពីសីត ងដ់ារការងារមសម ើភាពគ្នា  (Fair 

Labor Standards Act, FLSA) 

សលាកប័ប្ររព័រ៌ នមនេះនតល់នូវព័រ៌ នទូមៅទាក់ទងនឹងការពនយល់ថាអ្វ ីមៅជាម ៉ោ ង
ការងារផ្ែលអាចទទួលានប្រាក់ឈ្ន លួានមៅមប្រការចាប់ FLSA ។ ចាប់មនេះរប្ររូវថា 
និមោជិកប្ររវូទទួលានោ៉ោ ងមោចណាស់ ប្រាក់ឈ្ន លួអ្បបបរ  ម ើយរិនអាចម វ្ ើការមប្រចើនជាង 40 
ម ៉ោ ងកន ុងរួយសាត  ៍ មដាយរិនទទួលានោ៉ោ ងមោចណាស់ប្រាក់ឈ្ន លួកន ុងអ្ប្រារួយកនលេះននអាប្រា
ប្រាក់ឈ្ន លួ្រមារបស់ពួកមេសប្រ ប់ ម ៉ោ ងការងារបផ្នែរ ។ ចាំនួនទឹកប្រាក់ផ្ែលនិមោជិកេួរទទួលាន រិនអាច
កាំណរ់ាន មដាយរិនែឹងពីចាំនួនម ៉ោ ងម វ្ ើការម េះមទ។ 

 

និយេន័យននពារយថា "ជេួ" 
 

ារនិយរន័យចាប់ពាកយថា “ជួល” ររួ ន“ ទទួលឬអ្នុញ្ញា រឱ្យម វ្ ើការ” ។ សាត  ៍ការងារ្រមាររួ នរាល់មពលមវលា
ទាាំងអ្ស់ ផ្ែលកន ុងអ្ាំឡុងមពលម េះ និមោជិកប្ររវូានរប្ររូវជាចាំាចឱ់្យម វ្ ើការមៅកន ុងបរមិវណកផ្នលងការងាររបស់
និមោជក ឱ្យបាំមពញការពវកិចច ឬ មៅកផ្នលងម វ្ ើការផ្ែលានកាំណរ់។ "នងៃម វ្ ើការ" 

ជាទូមៅ នន័យថារយៈមពលរវាងម ៉ោ ងមៅនងៃជាក់លាក់ណារួយ ផ្ែលនិមោជិកចប់មនតើរ "សករមភាពការងារជាមោល" 
របស់ែល នួនិងម ៉ោ ងមៅនងៃម េះផ្ែលនិមោជិកបញ្ឈប់សករមភាពការងារជាមោលមនេះ។ 
ែូមចែេះនងៃម វ្ ើការអាច នរយៈមពលយូរជាងមវណ ចាំនួនម ៉ោ ង ការមចញបាំមពញកិចចការ ឬ មពលសែ ិរកន ុងបណាត ញនលិរករម 
ផ្ែលានកាំណរ់កន ុងកាលវភិាេរបសនិ់មោជិក។ 

 

ការអនុវរតនក៍ារងារជាមគ្នេ 
 

និមោជិក "ប្ររវូានមេទទួលឬអ្នុញ្ញា រ" ឱ្យម វ្ ើការ៖ ការងារ ផ្ែលែល នួរិនានមសែ ើសុាំ ប៉ោុផ្នតទទួលានឬប្ររវូាន
អ្នុញ្ញា រឱ្យម វ្ ើ េឺជាម ៉ោ ងការងារ ផ្ែលនិមោជកប្ររវូបង់ឱ្យ។ ឧទា រណ៍៖ 
និមោជិកអាចបនតម វ្ ើការមដាយសម ័ប្រេចិរតមៅចុងបញ្ច ប់ននមវណការងារ មែើរបីបញ្ច ប់កិចចការផ្ែលែល នួទទួលាន ឬ 
មែើរបផី្កកាំ ុសការងារ។ រូលម រុរិនសាំខាន់មទ។ ម ៉ោ ងការងារេឺជាមពលមវលាម វ្ ើការ ម ើយអាចទទួលានប្រាក់ឈ្ន លួ។ 

 

មពេមវលារងច់ាំ៖ ថាមរើមពលមវលារង់ចាំប្ររវូានមេចរ់ជាម ៉ោ ងម វ្ ើការផ្ែរឬអ្រ់មៅមប្រការចាប់ម េះ 
អាប្រស័យមលើកាលៈមទសៈជាក់លាក់រួយចាំនួន។ ជាទូមៅ អ្ងគម រុអាចបងាា ញថា និមោជិកានចប់មនតើរម វ្ ើការ 
ផ្ែលរប្ររូវឱ្យរង់ចាំ (ផ្ែលេិរចូលជាម ៉ោ ងការងារ) ឬអ្ងគម រុអាចបងាា ញថា និមោជិកកាំពុងរង់ចាំមែើរបី
ចប់មនតើរការងារ (ផ្ែលរិនចរ់ជាម ៉ោ ងការងារមទ)។ ឧទា រណ៍៖ មលខា ែ ក់ផ្ែលអានមសៀវមៅមពលកាំពុងរង់ចាំ
ករ់ពាកយរបស់មៅោវ យែល នួ ឬ អ្ែកពនលរ់អ្េគ ីភ័យផ្ែលកាំពុងមលងអុ្កមពលរង់ចាំសាំមឡងកណត ឹងមរាទិ៍ េឺជាមពលម វ្ ើការ 
កន ុងកាំឡុងមពលអ្សករមផ្បបមនេះ។ បុេគលិកទាាំងមនេះាន “ចប់មនតើរម វ្ ើការផ្ែលរប្ររូវឱ្យរង់ចាំ” ។ 

 

មពេមវលាមៅទូរសពទ៖ និមោជិក ផ្ែលប្ររវូានមេរប្ររូវឱ្យមៅប្របចាំការមៅកន ុងបរមិវណការងាររបស់និមោជក 

េឺកាំពុងម វ្ ើការែណៈមពលផ្ែលមេ "កាំពុងប្របចាំការ" ។ និមោជិកផ្ែលប្ររវូានការងាររប្ររូវឱ្យប្របចាំការមៅឯនទេះ ឬ 
អ្ែកផ្ែលប្ររវូានការងារអ្នុញ្ញា រឱ្យបនសល់ទុកសារប្រាប់ថា អ្ែកែ៏នទអាចទាក់ទងែល នួមៅកផ្នលងណាាន 
រិនកាំពុងម វ្ ើការម េះមទ (កន ុងករណីភាេមប្រចើន) មៅមពលប្របចាំការ។ ការរារាាំង
បផ្នែរពីមលើមសរភីាពរបសនិ់មោជិកអាចរប្ររូវឱ្យ នការទូទារ់ជាសាំណងសប្រ ប់មពលទាាំងមនេះ។ 

 

រយៈមពេសក្មារនិងបរមិភាគអាហារ រយៈមពលននការឈ្ប់សប្រ ករយៈមពលែល ី ជា្រមា 20 

 ទីឬរិចជាងមនេះេឺជាមរឿង្រមាមៅកន ុងឧសា ករម (និងមលើកករពស់ប្របសិទធភាពរបស់និមោជិក) ម ើយនឹង
ទទួលានប្រាក់ឈ្ន លួជាម ៉ោ ងម វ្ ើការារទ ល ប់។ រយៈមពលែល ីទា ាំងមនេះប្ររវូផ្ររាប់ជាម ៉ោ ងម វ្ ើការ។ ការពនាមពលមដាយ
រិន នការអ្នុញ្ញា រពមីពលឈ្ប់សប្រ កផ្ែល នការអ្នុញ្ញា រ រិនប្ររវូរាប់បញ្ច លូជាម ៉ោ ងម វ្ ើការម េះមទ 
មៅមពលនិមោជកានជូនែាំណឹងោ៉ោ ងជាក់លាក់និងមដាយរិន នភាពប្រសមពចប្រសពិល ែល់និមោជិកថា 
ការឈ្ប់សប្រ កផ្ែល នការអ្នុញ្ញា រ អាច នរយៈមពលជាក់លាក់រួយ ម ើយថាការប ល យ
មពលឈ្ប់សប្រ កេឺនទ ុយនឹងចាប់ការងាររបស់និមោជក ម ើយថា ការប ល យ
មពលការសប្រ កណារួយនឹងប្ររវូទទួលការពិន័យ។ រយៈមពលទទួលទានអាោរពិរប្រាកែ (ជា្រមា 30 

 ទីឬមលើសពមីនេះ) ជាទូមៅរិនទទួលានប្រាក់ឈ្ន លួែូចម ៉ោ ងការងារ្រមាម េះមទ។ និមោជិកប្ររវូ
ផ្រែកែល នួមចញពីរួ ទទីា ាំងប្រសងុសប្រ ប់មោលបាំណងទទួលទានអាោរារ្រមា។ និមោជិករិន
ានែកែល នួមចញពីការងារមទប្របសិនមបើមេប្ររវូានរប្ររូវឱ្យបាំមពញរួ ទីណារួយ មទាេះជាសករមកត ីឬអ្សករមកត ី 
មពលកាំពុងទទួលទាន។                                        
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https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa
https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage
https://www.dol.gov/agencies/whd/overtime


មមា៉ោ ងមគងនិងសរេមភាពជារល់ារម់សេងៗមទៀរ៖ និមោជិកផ្ែលនិមោជក
រប្ររូវឱ្យបាំមពញការងារកន ុងរយៈមពលរិចជាង 24 ម ៉ោ ងេឺកាំពុងម វ្ ើការ មទាេះបីជាមេទទួលានការអ្នុញ្ញា រឱ្យមេង ឬ 
ចូលររួសករមភាពផ្ទទ ល់ែល នួមនសងមទៀរមៅមពលរិនរវល់ក៏មដាយ។ និមោជិកផ្ែលប្ររវូជាប់ការពវកិចចការងារ 24 
ម ៉ោ ងឬមលើសមនេះ អាចយលប់្រសបជារួយនិមោជករិនឱ្យរាប់បញ្ច លូរយៈមពលមែការការកាំណរ់កាលវភិាេោ៉ោ ងមទៀង
ទារ់ផ្ែលរិនយូរជាង 8 ម ៉ោ ង ពីម ៉ោ ងម វ្ ើការពិរប្រាកែ លគ ឹកណាផ្រកផ្នលងមែកប្រេប់ប្រោន់ប្ររវូាននតលជូ់នមដាយ
និមោជក ម ើយនិមោជិកជា្រមាអាចមែកមពលយប់ានមដាយរិន នការអាក់ខាន។ រិនអ្នុញ្ញា រឱ្យការ់កង
ប្រាក់ឈ្ន លួមឡើយ មលើកផ្លងផ្រនិមោជិកានមេងោ៉ោ ងមោចណាស់ 5 ម ៉ោ ង។ 

 
ការបមក្ងៀន ការក្បជុាំនិងរេម វ ិ្ ីបណ្ត ុះបណ្តត េ៖ ការចូលររួកន ុងការបមប្រងៀន ការប្របជុាំ 
ករម វ ិ្ ីបណុ្េះបណាត លនិងសករមភាពប្រសមែៀងោែ មនេះ រិនប្ររវូរាប់បញ្ច លូជាម ៉ោ ងម វ្ ើការមឡើយ ប្របសិនមបើវាបាំមពញារ
លកខណៈវនិិចឆ ័យចាំនួនបួនមពាលេឺៈ វាមៅមប្រៅម ៉ោ ង្រមា វាជាការសម ័ប្រេចិរត រិនទាក់ទងនឹងការងារ ម ើយរិន នការ
បាំមពញការងារមនសងមទៀរែាំណាលោែ ម េះ។ 

 
មពេមវលាម វ្ ើដ្ាំមណើរ៖ 
មោលការណ៍ផ្ែលប្ររវូអ្នុវរតមែើរបីកាំណរ់ថាមរើមពលមវលាចាំណាយកន ុងការម វ្ ើែាំមណើរេឺជាមពលមវលាផ្ែលអាច
ទទួលានប្រាក់ឈ្ន លួឬក៏អ្រ់ម េះ អាប្រសយ័មលើប្របមភទននការម វ្ ើែាំមណើរផ្ែលពាក់ព័នធ។ 

 
ការម វ្ ើដ្ាំមណើរពីសទុះមៅរន្នែងម វ្ ើការ៖ និមោជិក ែ ក់ផ្ែលម វ្ ើែាំមណើរពីនទេះមៅចាំណាប់មនតើរនននងៃម វ្ ើការ្រមា 
ម ើយវលិប្ររឡប់មៅនទេះរបស់ោរ់វញិមៅចុងបញ្ច ប់នននងៃម វ្ ើការ េឺជាការប្របប្រពឹរតមិៅននការម វ្ ើែាំមណើរ
ពីនទេះមៅកផ្នលងម វ្ ើការជា្រមា ផ្ែលការម វ្ ើែាំមណើរមនេះរិនផ្រនជាម ៉ោ ងការងារម េះមទ។ 

 
ការម វ្ ើដ្ាំមណើរពីសទុះមៅម វ្ ើការមដ្ើេបីបាំមពញភាររិច្បចការងារពិមសសរយៈមពេេួយនងៃរន តងទីក្រងុដ៏្នទ៖ 
និមោជិកផ្ែលម វ្ ើការមទៀងទារ់មៅទាីាំងមងររួយមៅកន ុងទីប្រកងុរួយ ទទួលាន
ភារកិចចការងារពិមសសរយៈមពលរួយនងៃមៅទីប្រកងុរួយមនសងមទៀរម ើយប្ររឡប់រកនទេះវញិមៅនងៃែផ្ែល។ 
មពលមវលាផ្ែលានចាំណាយកន ុងការម វ្ ើែាំមណើរមៅនិងប្ររឡប់រកពីទីប្រកងុមនសងមទៀរេឺជាមពលមវលាម វ្ ើការ 
មលើកផ្លងផ្ររយៈមពលផ្ែលនិមោជិកចាំណាយជា្រមាមែើរបីម វ្ ើែាំមណើរមៅកផ្នលងការងារ្រមា ផ្ែលនិមោជក
អាចការ់មចញឬរិនរាប់បញ្ច លូ។ 

 
ការម វ្ ើដ្ាំមណើរទាំងអស់ន្ដ្េសថ ិររន តងការងាររយៈមពេេួយនងៃ៖ មពលមវលាផ្ែលចាំណាយមដាយនិមោជិកកន ុងការម វ្ ើែាំមណើរ 
ផ្ែលជាផ្នែករួយននសករមភាពចរបងរបស់ពួកមេ ែូចជាការម វ្ ើែាំមណើរពីកផ្នលងការងាររួយមៅកផ្នលងការងាររួយមទៀរ 
កន ុងម ៉ោ ងនននងៃម វ្ ើការ េឺជាមពលមវលាម វ្ ើការម ើយប្ររវូរាប់ជាម ៉ោ ងម វ្ ើការ។ 

 
ការម វ្ ើដ្ាំមណើរឆ្ងៃ យពីសហគេន៍េាំមៅដាឋ ន៖ ការម វ្ ើែាំមណើរផ្ែលម វ្ ើឱ្យនិមោជិកមៅឆ្ៃ យពីនទេះរំលងយប់ េឺជាការ
ម វ្ ើែាំមណើរឆ្ៃ យពនីទេះ។ ការម វ្ ើែាំមណើរឆ្ៃ យពីនទេះេឺជាមពលមវលាម វ្ ើការោ៉ោ ងចាសល់ាស់ មៅមពលផ្ែលវាឆ្លងការ់
នងៃម វ្ ើការរបស់និមោជិក។ ម ៉ោ ងការងាររិនេិរប្ររឹរផ្រម ៉ោ ងម វ្ ើការមៅនងៃម វ្ ើការារ្រមាកន ុងអ្ាំឡុងមពលម ៉ោ ងម វ្ ើការ
្រមាម េះមទ ប៉ោុផ្នតក៏ប្ររវូេិរកន ុងអ្ាំឡុងម ៉ោ ងែូចោែ មនេះមៅនងៃផ្ែលរិនម វ្ ើការនងផ្ែរ។ 
ារមោលការណ៍ននការអ្នុវរតចាប់ ផ្នែកមនេះរិនចរ់ទុកមពលផ្ែលចាំណាយកន ុងការម វ្ ើែាំមណើរមចញពីនទេះមៅមប្រៅម ៉ោ ង
ម វ្ ើការ្រមាែូចជាមពលជេិះយនតមោេះ រងមភល ើង ឡានប្រកងុ ឬ ោនយនតណារួយ ជាម ៉ោ ងម វ្ ើការម េះមទ។ 

 
បញ្ហា ជា្េមតា 

 
បញ្ញា មកើរមឡើងមៅមពលផ្ែលនិមោជិករិនានែឹង និង រិនានរាប់ម ៉ោ ងម វ្ ើការជាក់លាក់ថាជាម ៉ោ ងផ្ែលប្ររវូ
ានប្រាក់ឈ្ន លួ។ ឧទា រណ៍៖ និមោជិក ែ ក់ផ្ែលអ្ងគ ុយមៅរុរបស់ោរ់មពលកាំពុងញុាំាយនងៃប្ររង់ 
ម ើយមឆ្ល ើយទូរសពទនិងបញ្ច នូអ្ែកមៅទូរសពទរកមៅផ្នែកបនតោ៉ោ ងមទៀងទារ់ េឺកាំពុងម វ្ ើការ។ មពលមវលា
មនេះប្ររវូផ្ររាប់បញ្ច លូជាម ៉ោ ងការងារនិងានប្រាក់ឈ្ន លួមប្រពាេះនិមោជិករិនានែកែល នួពីភារកិចចទា ាំងប្រសងុម េះមទ។ 

 
រន្នែងន្ដ្េររនពនព័រម៌ានបន្នថេ 

 
សក្មាប់ព័រម៌ានបន្នថេ សូេចូ្បេមេើេមគហទាំព័រន្សារមមា៉ោ ងការងារនិងក្នពរ់ឈ្ន េួរបស់មយើង៖ 
http://www.dol.gov/agencies/whd និង/ឬទូរសពទេរមេខមសា ើសុាំព័រ៌មាននិងមេខសតេជ់ាំនួយ មដាយ
ឥរគរិនងែរបស់មយើង ន្ដ្េដ្ាំមណើរការចប់ពីមមា៉ោ ង 8 ក្ពឹរដ្េ់មមា៉ោ ង 5 លាៃ ច្ប មមា៉ោ ងរាំបន់របស់អារ តាេមេខ                            
1-866- 4USWAGE (1-866-487-9243) ។ ការមាេះពុរពនាយមនេះេឺសប្រ ប់ព័រ៌ នទូមៅ ម ើយរិនប្ររវូានចរ់ទុកជា
មសចកត ីផ្ងលងការណន៍ល វូការចាំមពាេះជាំ រផ្ែល នចាំមពាេះរុែចាប់បញ្ារត ិ។ 

 

U.S. Department of Labor 

Frances Perkins Building 

200 Constitution Avenue, NW 

Washington, DC 20210 

1-866-4-USWAGE 

TTY: 1-866-487-9243 

ទាក់ទងរកមយើងែុ្ាំ 

 

http://www.dol.gov/agencies/whd
https://www.dol.gov/agencies/whd/contact

