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១. ទេតុអវីប្តូវទធវើស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 

រររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករមត្តូវាៃហរៀរចំ្ហ ើ្កនុ្ហាលរំណ្តត្រូវឱ្យម្គច ស់្ 
ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ហ វ្ើការត្តួតពិៃិតយហោយខលួៃឯ្ជារុៃៃូវការអ្ៃុវតតច្ារៃិ់្រទរបញ្ាតតិកនុ្វស័ិ្យការងារ
តារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម។  

ហោ្ត្រកាស្ហលខ ៣៥៨/២១ ក.រ/ត្រ.ក.អ្.្.ក ស្ដីពីការោកឱ់្យដំហណើ រការរររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ 
ៃិ្ការហ វ្ើអ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម ៃិ្ហស្ច្កតីជូៃដំណឹ្ស្តីពីការអ្ៃុវតតរររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ច
ការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលស្ែិតកនុ្ន្ដៃអ្ៃុវតតនៃច្ារស់្ដីពីការងារម្គៃ
កាតពវកិច្ចស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារកនុ្ត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតដិករមចំ្ៃួៃ ២ (ពីរ) ហលើកកនុ្រយួឆ្ន  ំ គ៉ឺហលើកទី១ ឱ្យាៃរុៃ
ដំណាច្ន់្ខរថុិនា ៃិ្ហលើកទី២ ឱ្យាៃរុៃដំណាច្ន់្ខ ន្ូ នៃឆ្ន ៃីំរយួៗ តាររយៈហគេទំពរ័ https://sicms.mlvt.gov.kh 
ៃិ្ត្តូវហ វ្ើរច្ចុរបៃនភាពពត័ម៌្គៃកនុ្រាយការណ៍នៃរររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារឱ្យាៃរចួ្ោល់ រុៃកាលររហិច្េទ
នៃការចុ្ុះហ វ្ើអ្្ិការកិច្ចការងារសារញ្ា ររស់្អ្្ិការការងារ។ កនុ្រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារម្គៃចំ្ណុច្
អាទិភាពន្ដលម្គៃកំណតហ់ៅកនុ្លិខិតោកកំ់េិតររស់្អ្្ិការការងារ ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ត្តូវអ្ៃុវតតឱ្យ
ខាៃន្តាៃតារលិខិតោកកំ់េិតហនាុះ កនុ្ករណីហលមើស្ៃឹ្ចំ្ណុច្អាទិភាពណារយួ ៃឹ្ត្តូវទទួលរ្ការផាកពិៃយ័ភាល រៗ
ពីអ្្ិការការងារ។ 

ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវអ្ៃុវតតរររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករមតារ
កាលកំណតឱ់្យាៃត្តឹរត្តូវហោយការទទួលខុស្ត្តូវ ៃិ្សុ្ច្រតិភាព។ កនុ្ករណីហលមើស្ណារយួៃឹ្ទទួលរ្ ការចាតវ់ធិាៃការ
ពីអ្្ិការការងារ។ 

២. ការទប្បើប្ាស្ប់្បព័នធស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 

ហដើរបហី វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករមាៃ ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវ
ចូ្លហៅកាៃហ់គេទំពរ័ផលូវការររស់្ត្កសួ្្ការងារ ៃិ្រណតុ ុះរណាត លវជិាជ ជីវៈតាររយៈហគេទំពរ័ https://mlvt.gov.kh/ ។ 
រនាា ររ់កត្តូវហត្ជើស្ហរ ើស្ពាកយថា “ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ តារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម” ។ 

 

 
 
 
 
 

 

 រនាា រពី់ចុ្ច្ពាកយ “ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ តារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម” រចួ្រកត្រពៃ័ធៃឹ្ចូ្លដល់រររ
ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករមន្ដលម្គៃហគេទំពរ័ https://sicms.mlvt.gov.kh/ ។ 

https://mlvt.gov.kh/
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២.១. ការបទ្កើតគ នីទប្បើប្ាស្ប់្បពន័ធស្វយ័ប្បកាស្អធកិារកិច្ចការងារ 

ករណីរៃិទាៃម់្គៃគណៃីស្េត្ាស្ន្ដលាៃចុ្ុះហ ម្ ុះកនុ្ត្រពៃ័ធហស្វាសាធារណៈពាកព់ៃ័ធៃឹ្វស័ិ្យការងារ 
https://lacms.mlvt.gov.kh/ សូ្រចុ្ច្រ ូតុ្                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រនាា ររ់ករំហពញពត័ម៌្គៃ ៃិ្ភាជ រឯ់កសារពាកព់ៃ័ធន្ដលត្រពៃ័ធតត្រូវតារករណីហស្នើសំុ្រហ ក្ើតគណៃីស្េត្ាស្ 
រចួ្ចុ្ច្  រញ្ញជ កក់ារយល់ត្ពរអំ្ពីពត័ម៌្គៃន្ដលាៃរំហពញពិតជាត្តឹរត្តូវ រុៃៃឹ្ចុ្ច្រ ូតុ្              ហដើរបរីញ្ជូ ៃការ
ហស្នើសំុ្ចុ្ុះហ ម្ ុះហត្រើត្ាស់្ត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម។   (ពត័ម៌្គៃលរអតិស្តីពីការចុ្ុះហ ម្ ុះម្គៃកនុ្ហស្ៀវហៅន្ណនាហំលើត្រពៃ័ធ 
https://lacms.mlvt.gov.kh/ )។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការចុ្ុះហ ម្ ុះហោយហត្រើហលខ Single ID 

ការចុ្ុះហ ម្ ុះហោយហត្រើហលខ រ.ស្.ស្ 

ការចុ្ុះហ ម្ ុះថមី ករណីាម ៃហលខទាំ្ ពីរខា្ហលើ 

https://lacms.mlvt.gov.kh/
https:///lacms.mlvt.gov.kh/
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២.២. ការច្ូលគ នីទប្បើប្ាស្ប់្បពន័ធស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 
ករណីម្គៃគណៃីស្េត្ាស្ន្ដលាៃចុ្ុះហ ម្ ុះកនុ្ត្រពៃ័ធ https://lacms.mlvt.gov.kh/ សូ្រចុ្ច្រ ូតុ  ្                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រនាា ររ់កសូ្ររំហពញអីុ្ន្រ៉ែលកនុ្ហ ម្ ុះអ្នកហត្រើត្ាស់្ (Username) ៃិ្ពាកយស្ម្គា ត ់(Password) ន្ដលាៃ
រហ ក្ើតកនុ្អំ្ ុ្ហពលចុ្ុះហ ម្ ុះហស្នើសំុ្ហត្រើត្ាស់្ហស្វាសាធារណៈកនុ្វស័ិ្យការងារ (LACMS)  រចួ្ចុ្ច្រ ូតុ្          
ហដើរបចូី្លកនុ្រររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម។  
 

 
  

https://lacms.mlvt.gov.kh/


ទំពរ័ទី 5 នៃ 23 

កនុ្រររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករមត្តូវាៃហរៀរចំ្ន្រ្ន្ច្កជា ២ រច្នាស្រពៃ័ធ គ៉ឺ 
“រុ៉ឺៃុយជួរឈរហៅន្ផនកខា្ហវវ្” ៃិ្ “រុ៉ឺៃុយជួរហដកហៅន្ផនកខា្សាត ំ” ន្ដលម្គៃរុខងារដូច្ខា្ហត្ការ៖ 

 

 

 

 
 

❖ ស្ត្ម្គររុ់៉ឺៃុយជួរឈរម្គៃ ៥ រុ៉ឺៃុយ៖  

១. ពត័ម៌្គៃហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្៖ ពត័ម៌្គៃទូហៅររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ន្ដលទាញហច្ញពីត្រពៃ័ធ LACMS 

២. ហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ៖ កត្រ្សំ្ណួរន្ដលត្តូវហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អំ្ពីការអ្ៃុវតតច្ាររ់រស់្ស្េត្ាស្ 

៣. សាវតារស្វ័យត្រកាស្៖ រញ្ជ ីរាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារត្រចាឆំ្ន  ំ

៤. រញ្ជ ីចាកវ់ា៉ែ កសំ់ា្៖ ស្ែិតិករមករៃិហោជិតន្ដលាៃចាកវ់ា៉ែ កសំ់ា្តារត្រហេទដូស្ ឬរៃិទាៃា់ៃចាក ់

៥. វធិាៃការអ្្ិការកិច្ចការងារ៖ វធិាៃការន្ដលាៃោកហ់ច្ញហោយអ្្ិការការងារ  

 សូ្រចុ្ច្រុ៉ឺៃុយទី២ “ហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ” ហដើរបរំីហពញៃូវពត័ម៌្គៃកនុ្រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្
អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រព័ៃធស្វ័យត្រវតតិករមកនុ្រុ៉ឺៃុយជួរហដកពីហលខ ១ដល់ហលខ ១២។ 

❖ ស្ត្ម្គររុ់៉ឺៃុយជួរហដកម្គៃ ១២ រុ៉ឺៃុយ៖  

១. យីហោនៃហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ 

២. ពត័ម៌្គៃន្រររទស្េត្ាស្ 

៣. ករមករៃិហោជិត 

៤. កិច្ចស្ៃាការងារ 

៥. ការេវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា្/ករមសិ្កា 

៦. លកេខណឌ ទូហៅនៃការងារ 

៧. លកេខណឌ សុ្វតែិភាព ៃិ្សុ្ខភាពការងារ 

៨. ហរឡាជាតិស្ៃដិសុ្ខស្ ា្រ  

៩. ទំនាកទំ់ៃ្វជិាជ ជីវៈ  

១០. ការហត្រើត្ាស់្ករមករៃិហោជិតន្ខមរ ៃិ្ជៃររហទស្ 

១១.  ររកគំហេើញចំ្ណុច្រៃិត្តឹរត្តូវហោយត្រពៃ័ធស្វ័យអ្្ិការកិច្ចការងារ 

១២. លទធផល 
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៣. ទប្ម្់ននបញ្ជសី្ ួំរ និ្កំ ត់ស្មាា លក់ែុ្ រាយការ ៍ស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 

៣.១. ទប្ម្់ននបញ្ជកីប្ម្ស្ ួំរកែុ្ រាយការ ៍ស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 

 ទត្រ្ន់ៃរញ្ជ ីកត្រ្សំ្ណួរកនុ្រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារត្តូវន្រ្ន្ច្កជា ៣ន្ផនកដូច្ខា្ហត្ការ៖ 

• រញ្ជ ីសំ្ណួរតារន្ផនក៖ ពាកព់ៃ័ធម្គៃជាអាទិ៍ ន្រររទស្ដីពីស្េត្ាស្ លកេខណឌ ការងារ ៃិ្អ្ ា្ការវជិាជ ជីវៈ 
• ច្ហរលើយ៖ ស្ត្ម្គរអ់្នកហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារហត្ជើស្ហរ ើស្ ៃិ្រំហពញពត័ម៌្គៃ 
• ឯកសារហោ្៖ ជាច្ារ ់ៃិ្លិខិតរទោា ៃគតិយុតតពាកព់ៃ័ធស្ត្ម្គរហ់ោ្ អ្រជារយួហស្ច្កដីពៃយល់ 

៣.២. កំ ត់ស្មាា លទ់ោយទប្បើព ៌ និ្ស្ញ្ញា កែុ្ បញ្ជកីប្ម្ស្ ួំរស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 

❖ រញ្ជ ីសំ្ណួរត្តូវាៃន្រ្ន្ច្កជា ៣ ពណ៌  
• ពណ៌ហមម  ជាពត័ម៌្គៃ ហលើកន្ល្ន្តម្គៃស្ញ្ញា ស្ម្គា ល់ហលខ ១២ ៃិ្ហលខ ១៤ 
• ពណ៌ត្កេរ ជាច្ំណុច្លកេខណឌ អាទិភាព ៣១ ន្ដលការរៃិអ្ៃុវតតច្ារៃឹ់្ត្តវូទទួលរ្ការពិៃយ័  
• ពណ៌ហខៀវ ជាច្ំណុច្លកេខណឌ ច្រប្ ៤១ ន្ដលការរៃិអ្ៃុវតតច្ារៃឹ់្ត្តវូទទួលរ្ការោកកំ់េិត 

❖ ស្ញ្ញា ន្ដលហត្រើត្ាស់្កនុ្រញ្ជ ីកត្រ្សំ្ណួរត្តូវាៃកំណតរ់ុខងារដូច្ខា្ហត្ការ៖ 

ស្ញ្ញា  ៃិយរៃយ័ 
 ស្ត្ម្គររ់ងាា ញច្ារ ់ៃិ្លិខិតរទោា ៃគតិយុតតជាឯកសារហោ្អ្រជារយួហស្ច្កតីពៃយល់ 
 ស្ត្ម្គររ់ញ្ញជ កហ់លើច្ំៃុច្រញ្ជ ីសំ្ណួរពណ៌ហមម ន្ដលការរៃិអ្ៃុវតតច្ារៃឹ់្ទទួលដំរូនាម ៃពីអ្្ិការ 
 ស្ត្ម្គររ់ញ្ញជ កហ់លើរញ្ជ ីសំ្ណួរពណ៌ហមម ន្ដលការរៃិអ្ៃុវតតច្ារៃឹ់្ទទួលការោកកំ់េិតពីអ្្ិការ  
 ស្ត្ម្គររ់ហ ក្ើៃការយកចិ្តតទុកោករ់រស់្អ្នកហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្រុៃស្ហត្រច្ចិ្តតហ វ្ើការហត្ជើស្ហរ ើស្ 
 ស្ត្ម្គររិ់ទ ឬហរើកសំ្ណួររៃតរនាា រព់ាកព់ៃ័ធ កនុ្ករណីហត្ជើស្ហរ ើស្យកច្ហរលើយ “ម្គៃ ឬាម ៃ” 
 ស្ត្ម្គររ់ញ្ញជ កព់ត័ម៌្គៃទិៃនៃយ័ន្ដលទាញហច្ញពីត្រពៃ័ធ LACMS ៃិ្ FWCMS 
 ស្ត្ម្គររ់កាទុកពត័ម៌្គៃទិៃនៃយ័ស្វ័យត្រកាស្ជាហស្ច្កតីត្ពា្ កនុ្ករណីត្តូវចាកហច្ញ 

៤. រេូំរស្ទ្េបននរបបស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារតាមប្បពន័ធស្វយ័ប្បវតតិកមម 
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៥. ជំនួយបផ្នែម 
ស្ត្ម្គរហ់ោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គៃច្រាល់សូ្រទំនាកទ់ំៃ្៖ 

- ស្ត្ម្គរត់្រពៃ័ធ SICMS៖ ត្កុរ “ស្ត្ម្គរៃិ់ហោជក” តាររយៈហតហលត្ការ https://t.me/EmployerChat 

- ស្ត្ម្គរហ់ស្វាសាធារណៈន្ដលម្គៃកនុ្ត្រពៃ័ធ៖ ហលខទូរស័្ពា ១២៩៧ ហោយឥតគិតនថល ហៅហរៀ្ោល់ហម្គ៉ែ ្ហ វ្ើការ 
(ហពលត្ពឹក៖ ៨:០០-១២:០០ ៃិ្ហពលរហស្ៀល៖ ១៤:០០-១៧:៣០) ចារពី់នថាច្ៃា រេូតដល់ នថាសុ្ត្ក។ 

 

https://t.me/EmployerChat
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ផ្នែកទី២ 
ដំទ ើ រការរបបស្វយ័ប្បកាស្អធកិារកិច្ច
ការងារតាមប្បព័នធស្វយ័ប្បវតតិកមម 
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មុ៉ឺនុយទី១៖ យទីោននទោ្ច្ប្ក ស្េប្ាស្ 
ពត័ម៌្គៃទូហៅររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ម្គៃជាអាទិ៍ នារករណ៍ស្េត្ាស្, ពត័ម៌្គៃនាយក, ការឈរស់្ត្ម្គក

ត្រចាសំ្ាដ េ៍ ៃិ្ស្ម្គស្ភាពត្កុរេ ុៃ។ 

 
១. រំហពញពត័ម៌្គៃទូហៅររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ហោយកនុ្ហនាុះការយិភារ ី(អ្នកហ ៉ែការរៃត) ជាអ្នកទទួលការពីស្េត្គិៃ 
ហត្ជើស្ហរ ើស្ករមករេតែពលិកហោយខលួៃឯ្តារត្តូវការហដើរបតី្រតិរតតិការងារឬផតល់ហស្វាណារយួហោយគិតនថលស្រុរ។  

២. ាៃហ វ្ើរច្ចុរបៃនភាពពត័ម៌្គៃទូហៅររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ សំ្ហៅដល់ការាៃហ វ្ើរច្ចុរបៃនភាពពត័ម៌្គៃ ម្គៃជាអាទិ៍ 
កនុ្ករណីម្គៃការផាល ស់្រតូរម្គច ស់្ នាយក  ឬអាស្យោា ៃ ហលខទូរស្ពា រដាាល អីុ្ន្រ៉ែល ៃិ្ចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិត។ 

៣. រំហពញពត័ម៌្គៃស្ម្គស្ភាពត្កុរេ ុៃ ហោយត្តូវរញ្ចូ លពត័ម៌្គៃម្គច ស់្ភាគេ ុៃត្ស្រតារលកេៃតិកៈររស់្ត្កុរេ ុៃ។ 
ករណីម្គច ស់្ភាគេ ុៃ ឬត្រធាៃរដាាលម្គៃហលើស្ពីម្គន ក ់សូ្រចុ្ច្រ ូតុ្         ហដើរបរីញ្ចូ លស្ម្គស្ភាពរន្ៃែរ។ 
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មុ៉ឺនុយទ២ី៖ ព័ត៌មានផ្បបបទស្េប្ាស្ 

សំ្ណំុន្រររទស្េត្ាស្ត្តូវហរៀរចំ្ហៅហពលហរើកដំហណើ រការ ម្គៃជាអាទិ៍ហស្ច្កដីត្រកាស្ជូៃដំណឹ ហ្រើកស្េត្ាស្, 
ហស្ៀវហៅរញ្ជ ីត្រចាសំ្េត្ាស្, ហស្ៀវហៅហរើកត្ាក ់ឬរញ្ជ ីត្ាកឈ់នួលតារត្រពៃ័ធកំុពយូទរ័ ៃិ្រទរញ្ញជ នផាកនុ្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ហត្ជើស្ហរ ើស្ពត័ម៌្គៃស្ដីពីការរំហពញន្រររទស្េត្ាស្ ម្គៃដូច្ជា៖ ហស្ច្កតីត្រកាស្ជូៃដំណឹ្ហរើកស្េត្ាស្, ហស្ៀវហៅ
រញ្ជ ីត្រចាសំ្េត្ាស្, ហស្ៀវហៅហរើកត្ាក/់រញ្ជ ីហរើកត្ាកឈ់នួលតារត្រពៃ័ធកំុពយូទរ័ ៃិ្រទរញ្ញជ នផាកនុ្។ 

▪ ម្គៃ៖ សំ្ហៅដល់ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្អ្ៃុវតតាៃត្តឹរត្តូវ 
▪ ាម ៃ៖ សំ្ហៅដល់ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្អ្ៃុវតតរៃិាៃត្តឹរត្តូវ 

- ត្រសិ្ៃហរើហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ាៃហរៀរច្ំន្រររទស្េត្ាស្ន្ដលម្គៃចុ្ុះរញ្ជ ិកាជា Hard copy កៃល្រក អាច្ន្ស្ាៃ
ន្រររទទាំ្ ហនាុះជាទត្រ្ ់PDF រចួ្ចុ្ច្ពាកយ “Choose File” ហដើរបរីញ្ចូ លឯកសារហនាុះហៅតារត្រហេទនៃន្រររទ
ៃីរយួៗហៅកនុ្ត្រពៃ័ធ ហលើកន្ល្ន្តហស្ច្កដីត្រកាស្ជូៃដំណឹ្ហរើកស្េត្ាស្ន្ដលតត្រូវឱ្យហរៀរចំ្ហ ើ្វញិតារ
ត្រពៃ័ធ LACMS ហដើរបមី្គៃទិៃនៃយ័ររួកនុ្ការត្គរត់្គ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្។ 

ព័ត៌មាន (ពណ៌ស្វា យ) សេវាអនឡាញទី១, ទី២, ទី៣, ទី៤ គឺជាព័ត៌មានទិននន័យ

ដែលទាញសេញពីសេវាស្វធារណៈពាក់ព័នធនឹងវិេ័យការងារ (LACMS) 
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មុ៉ឺនុយទី៣៖ កមមករនិទោជិត 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

បំសពញេំននួកម្មករនិសោជិតសពញេិទធិេរុបកនុង

សោងេក្ក េហក្ាេ គិតក្តឹម្ថ្ងៃដែលស្ាើេា័យក្ប

កាេអ្ិការកិេចការងារតាម្ក្បព័នធេា័យក្បវតតិកម្ម 

េំននួកម្មករនិសោជិតសពញេិទធិេរុប កនុងសោងេក្ក 

េហក្ាេ ដបងដេកតាម្អាយុ 

េំននួកម្មករនិសោជិតសពញេិទធិេរុប កនុងសោងេក្ក 

េហក្ាេ ដបងដេកតួនាទ ីកនុងសនាោះ ហតថករេំសៅ

ែល់ក្បសេទកម្មករដែលស្ាើការកនុងក្បសេទការងារម្ិន

ទាម្ទារជំនាញ មានជាអាទិ៍  កម្មករេមាា ត កម្មករ

ោម្ឃ្ល ងំ កម្មករដងេួន... 

បញ្ជា ក់ពីវិ្ីស្វស្តេតសក្ជើេសរើេកម្មករនិសោជតិដែល

សោក-សោកក្េី ធាល ប់សក្បើក្ាេក់នលងម្ក 

េំននួកម្មករនិសោជិតដែលសោងេក្ក េហក្ាេ 

មានបំណងេង់សក្ជើេសរើេបដនថម្ តាម្ជំនាញ និង

ម្ុខតំដណងកនុងរយៈសពល ១២ដខខាងម្ុខ។ េំណេុ

សនោះ គឺជាជសក្ម្ើេដែលមិ្នមានជាកាតពាកិេច។ 

ករណីម្ិនមានតក្ម្ូវការកនុងការសក្ជើេសរើេ ម្ិន

ចំាេ់កនុងការបំសពញព័ត៌មានសនាោះសទ។ 
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មុ៉ឺនុយទី៤៖ កចិ្ចស្នាការងារ 
ស្ែិតិចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតន្ដលស្ែិតកនុ្កិច្ចស្ៃាសាកលប្ ៃិ្កិច្ចស្ៃាការងារកនុ្ត្រហេទណារយួ។ 

៤.១ រំហពញចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតសាកលប្ស្រុរកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ គិតត្តឹរនថាន្ដលហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្
អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម។ ករណីម្គៃករមករៃិហោជិតសាកលប្ត្តូវហត្ជើស្ហរ ើស្ការហត្រើត្ាស់្រយៈហពល
កិច្ចស្ៃាការងារសាកលប្តារការកំណត។់ 

 ៤.២  កិច្ចស្ៃាការងារករមករៃិហោជិតហពញសិ្ទធិម្គៃ ២ត្រហេទគ៉ឺ កិច្ចស្ៃាការងារម្គៃថិរហវលាកំណត ់(FDC) 
ៃិ្កិច្ចស្ៃាការងារម្គៃថិរហវលារៃិកំណត ់(UDC) ។ ចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតស្រុរន្ដលហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ាៃរំហពញ
កនុ្ចំ្ណុច្ ៣.១ នៃរុ៉ឺៃុយទី៣ ត្តូវាៃទាញចូ្លហៅកនុ្ត្រហេទកិច្ចស្ៃាការងារម្គៃថិរហវលាកំណត ់(FDC)  ច្ំណុច្ 
៤.២.២។ ដូច្ហៃុះ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវរំហពញចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតន្ដលហត្រើត្ាស់្កិច្ចស្ៃាការងារម្គៃថិរហវលា
រៃិកំណត ់(UDC)  ច្ំណុច្ ៤.២.១ ន្តរ៉ែុហណាណ ុះ ត្រពៃ័ធៃឹ្ហ វ្ើការទូទាតចំ់្ៃួៃករមករៃិហោជិតហោយស្វ័យត្រវតតិ។  

៤.២.៤ ការពយួរកិច្ចស្ៃាការងារគ៉ឺសំ្ហៅដល់ការផាអ កស្ករមភាពផលិតករម អាជីវករមររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ 
ជារហណាដ ុះអាស្ៃនទាំ្ រូល ឬន្ផនកខលុះ ៃិ្អ្វតតម្គៃររស់្ករមករៃិហោជិត ហោយសាររូលហេតុដូច្ម្គៃន្ច្្កនុ្ម្គត្តា ៧១
នៃច្ារស់្ដីពីការងារ។ ការពយួរកិច្ចស្ៃាការងារត្តូវម្គៃការអ្ៃុញ្ញា ត ៃិ្ស្ែិតហត្ការការត្តួតពិៃិតយររស់្អ្្ិការការងារ។ 
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មុ៉ឺនុយទី៥៖ ការេវកឹេវ ៉ឺនកនូជា្/កមមស្កិា 
កាតពវកិច្ចនៃការេវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា្ ៃិ្ជហត្រើស្នៃការហរៀរចំ្េវឹកេវ៉ឺៃ ឬការរ្ព់ៃធអាករជំៃួស្។ 

 

 
 

 

 ការេវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា /្ករមសិ្កាត្រចាឆំ្ន  ំ៖ សំ្ហៅដល់កាតពវកិច្ចររស់្នាយកត្គឹុះសាែ ៃ ឧស្ាេករម ឬពាណិជជករម 
សិ្របករ ឬជា្ម្គន កទ់ទួល ឬត្រគល់ភារៈអ្ររ់វំជិាជ ជីវៈឱ្យាៃហពញហលញ ៃិ្តាររហរៀររហច្ចកហទស្ ដល់រុគាលម្គន កហ់ទៀត
ន្ដលចុ្ុះកិច្ចស្ៃាថាៃឹ្ជួយ ហ វ្ើការកនុ្ឋាៃៈជាកូៃជា្ តារលកេខណឌ  ៃិ្ថិរហវលាន្ដលាៃត្ពរហត្ពៀ្ាន ។ ថិរហវលាហៃុះ
រៃិហលើស្ពីពីរឆ្ន ហំទ។ 

 ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គៃចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតស្រុរចារពី់ ៦១នាកហ់ ើ្ហៅ ត្តូវម្គៃកាតពវកិច្ចេវឹកេវ៉ឺៃ
កូៃជា្/ករមសិ្កា ចំ្ៃួៃ ១០ភាគរយនៃចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតស្រុរ។ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលជារក់ាតពវកិច្ចេវឹកេវ៉ឺៃ
កូៃជា្អាច្រំហពញកាតពវកិច្ចហៃុះ ហោយហរៀរចំ្េវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា្ ឬការរ្ព់ៃធអាករេវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា្/ករមសិ្កាត្រចាឆំ្ន ។ំ  

- ករណីហត្ជើស្ហរ ើស្ការរំហពញកាតពវកិច្ចេវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា្/ករមសិ្កា តាររយៈការេវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា្/ករមសិ្កា 
ត្តូវហត្ជើស្ហរ ើស្ច្ហរលើយទាកទ់្ៃឹ្កិច្ចស្ៃាេវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា្/ករមសិ្កា, រទរញ្ញជ នផាកនុ្ស្តីពីការេវឹកេវ៉ឺៃ
កូៃជា្/ករមសិ្កា, ការហច្ញវញិ្ញា រៃរត្ត ៃិ្រណណ ទទួលសាា ល់ជំនាញវជិាជ ជីវៈ ថា “ម្គៃ” ឬ “ាម ៃ” តារ
ចំ្ណុច្ៃីរយួៗ។ 

- ករណីហត្ជើស្ហរ ើស្ការរំហពញកាតពវកិច្ចេវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា /្ករមសិ្កា តាររយៈការរ្ព់ៃធអាករេវឹកេវ៉ឺៃកូៃជា /្
ករមសិ្កាត្រចាឆំ្ន  ំត្តូវហត្ជើស្ហរ ើស្ច្ហរលើយ “ម្គៃ”, “ម្គៃខលុះ”, “ម្គៃតិច្តួច្”, “ាម ៃ” ។ 
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មុ៉ឺនុយទី៦៖ លកេខ ឌ ទូទៅននការងារ 
 លកេខណឌ ទូហៅកនុ្ទំនាកទំ់ៃ្ការងារន្ដលម្គៃជាអាទិ៍ ត្ាកឈ់នួល, ការងារហពលយរ,់ ត្ាកឈ់នួលហ វ្ើការ
រន្ៃែរហម្គ៉ែ ្, ថិរហវលាហ វ្ើការ ៃិ្ការឈរស់្ត្ម្គក, ការហរ ើស្ហអ្ើ្ ៃិ្ការងារហោយរ េ្ំ, ការហរៀតហរៀៃផលូវហេទ, ការងារស្ដស្ដី, 
ៃិ្ការហត្រើត្ាស់្ករមករៃិហោជិតវយ័ហកម្អាយុហត្ការ ១៨ឆ្ន ។ំ 
 

 
 

▪ រំហពញពត័ម៌្គៃត្ាកឈ់នួលររស់្ករមករៃិហោជិតកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ តារកត្រតិ ទាររំផុត, រ្យរ, ៃិ្
ខពស់្រំផុត ហោ្តាររញ្ជ ីហរើកត្ាកឈ់នួលន្ខចុ្្ហត្កាយ។ ហដើរបរីកត្ាកឈ់នួលជារ្យរ ត្តូវយកត្ាកច់្ំណាយស្ត្ម្គរ់
ហរើកត្ាកឈ់នួលករមករៃិហោជិតស្រុរន្ច្កៃឹ្ចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតស្រុរកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្។  

▪ ត្ាកឈ់នួលជាវតែុ៖ សំ្ហៅដល់ស្ម្គា រហត្រើត្ាស់្ ឬហត្គឿ្ឧរហភាគ ន្ដលហរើកផដល់ឱ្យករមករៃិហោជិតម្គៃជាអាទិ៍ 
អ្ ក្រ ត្តីសាច្ ់ហេស្ជជៈ ៃិ្ស្ហរលៀករំពាក។់  

 

 
 

▪ ហត្ជើស្ហរ ើស្ច្ហរលើយអំ្ពីការផតល់ត្ាករ់ងាវ ៃហ់ផេ្ៗជូៃករមករៃិហោជិតថា “ហត្ច្ើៃជា្”, “ហស្មើ”, “តិច្ជា្”, ឬ “ាម ៃ” 
ដូច្ន្ដលច្ារក់ំណត។់  

▪ ហត្ជើស្ហរ ើស្អំ្ពីអ្តែត្រហោជៃហ៍ផេ្ៗន្ដលហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ាៃផតល់ជូៃករមករៃិហោជិតត្រហស្ើរច្ារ។់ 
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▪ ការហរើកត្ាកឈ់នួលជូៃករមករៃិហោជិតអាច្ហរើកហោយផាា ល់នដ ឬហរើកតារត្រពៃ័ធកំុពយូទរ័។ ហពលហរើកត្ាកឈ់នួល
ជូៃករមករៃិហោជិតត្តូវម្គៃរងាក ៃន់ដភាជ រជ់ារយួ ហេើយករមករៃិហោជិតត្តូវយល់ពីរហរៀរគណនាត្ាកឈ់នួល។ ករណី
ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ហត្រើត្ាស់្ករមករៃិហោជិតហ វ្ើការហពលយរពី់ហម្គ៉ែ ្ ២២យរ ់ដល់ហម្គ៉ែ ្ ៥េល៉ឺ ត្តូវផតល់ត្ាកឈ់នួលជូៃ
ករមករៃិហោជិតឱ្យាៃត្តឹរត្តូវ។  

 

▪ ថិរហវលាហ វ្ើការត្រចាំនថាររស់្ករមករៃិហោជិតម្គៃរយៈហពល ៨ហម្គ៉ែ ្កនុ្១នថា ៃិ្រិៃហលើស្ពី ៤៨ហម្គ៉ែ ្កនុ្ 
១ស្ាត េ៍។ ថិរហវលាហ វ្ើការរន្ៃែរហម្គ៉ែ ្កនុ្នថាហ វ្ើការ្រមតារៃិត្តូវហលើស្ពី២ហម្គ៉ែ ្កនុ្១នថា។ 

 

▪ ការហ វ្ើការរន្ៃែរហម្គ៉ែ ្នៃនថាហ វ្ើការ្រមតា,ការពយួរការឈរស់្ត្ម្គកត្រចាសំ្ាត េ៍, ការហ វ្ើការហៅនថាឈររុ់ណយន្ដល
ម្គៃត្ាកឈ់នួល ត្តូវហ វ្ើហ ើ្ហោយហាលការណ៍ស្ម័ត្គចិ្តតពីករមករៃិហោជិត, ម្គៃលិខិតអ្ៃុញ្ញា ត ៃិ្ត្តូវអ្ៃុវតតឱ្យាៃត្តឹរ
ត្តូវតារលិខិតអ្ៃុញ្ញា តររស់្អ្្ិការការងារ កនុ្វដដនៃឆ្ន សំ្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម។ 
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▪ ការឈរស់្ត្ម្គកពិហស្ស្, ការឈរស់្ត្ម្គកត្រចាឆំ្ន ហំោយម្គៃត្ាកឈ់នួល, ការឈរស់្ត្ម្គកហោយជំ ៉្ឺន្ដលម្គៃ
លិខិតរញ្ញជ កពី់ត្គូហពទយផលូវការត្តូវផតល់ជូៃករមករៃិហោជិតឱ្យាៃត្តឹរត្តូវតារច្ារ ់ៃិ្លិខិតរទោា ៃគតិយុតតពាកព់ៃ័ធ។ 

 

 
 

 

▪ ករណីហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ម្គៃករមករៃិហោជិតជាស្ដស្តីម្គៃនផាហពាុះ ត្តូវផដល់ត្ាកឈ់នួល ៃិ្អ្តែត្រហោជៃហ៍ផេ្ៗ
ត្ស្រតារច្ារហ់ៅហពលករមករៃិហោជិតកំពុ្រំហពញការងារ ៃិ្ហពលស្ត្ម្គកលំន្េម្គតុភាព។ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្
រៃិត្តូវផាល ស់្រដូរត្រហេទកិច្ចស្ៃាការងារ ឬអ្តីតភាពការងារររស់្ករមករៃិហោជិតជាស្ដស្តី កនុ្ហពលស្ត្ម្គកលំន្េម្គតុភាព។ 
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▪ ករណីហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ម្គៃហត្រើត្ាស់្ករមករៃិហោជិតវយ័ហកម្ហត្ការអាយុ ១៨ឆ្ន  ំត្តូវម្គៃការអ្ៃុញ្ញា តពី
ត្កសួ្្ការងារ ៃិ្រណតុ ុះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ៃិ្ត្តូវអ្ៃុវតតលកេខណឌ ហត្រើត្ាស់្ករមករៃិហោជិតវយ័ហកម្ឱ្យាៃត្តឹរត្តូវ។ 

មុ៉ឺនុយទី៧៖ លកេខ ឌ ស្វុតែិភាព និ្ស្ខុភាពការងារ 

 លកេខណឌ សុ្វតែិភាព ៃិ្សុ្ខភាពការងារ ន្ដលម្គៃជាអាទិ៍ ហាលការណ៍ស្ដីពីសុ្វតែិភាព ៃិ្សុ្ខភាពការងារ, 
លកេខណឌ អ្នារយ័ការងារ, ន្ផនកហស្វាហពទយហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្, សុ្វតែិភាពការងារកនុ្អ្ារ, ៃិ្កត្រតិពៃល៉ឺ សំ្ហ  ្ៃិ្្ូលី។ 
 

 

 

 
 

 

 

 

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គៃករមករៃិហោជិតចារពី់ ៥នាក ់ ដល់ ៥០នាក ់ ត្តូវរហ ក្ើតត្កុរការងារហអ្ដស៍្
ច្ំន្ណកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គៃករមករៃិហោជិតចារពី់ ៥១នាកហ់ ើ្ហៅ ត្តូវរហ ក្ើតគណៈករមការហអ្ដស៍្។ 
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▪ ការពិៃិតយកាយស្របទាសំ្ហៅដល់ការពិៃិតយៃូវសារពា ា្កាយ ៃិ្ស្រោី ា្ររស់្ករមករៃិហោជិត ហដើរបឱី្យាៃ
ដឹ្ថាម្គៃកាយស្របទា ៃិ្ស្រោី ា្ស្រត្ស្រហៅៃឹ្ត្រហេទការងារ ៃិ្រុខរររ ន្ដលករមករៃិហោជិតហនាុះ
ត្តូវហ វ្ើន្ដរឬហទ។ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ដូច្ម្គៃន្ច្្កនុ្ម្គត្តា១ នៃច្ារស់្តីពីការងារ រុៃហពលចូ្លរហត្រើការងារ
ដំរូ្ត្តូវឱ្យករមករៃិហោជិតទាំ្ អ្ស់់្ហៅពិៃិតយកាយស្របទាហៅនាយកោា ៃហពទយការងារឬរូលោា ៃសុ្ខាេាិល
ោជធាៃី ហខតត ហោយត្តូវហស្នើសំុ្រញ្ញជ កវ់ញិ្ញា រៃរត្តពិៃិតយកាយស្របទាពីនាយកោា ៃហពទយការងារ។ 

▪ ការពិៃិតយកាយស្របទាជាកាលិកសំ្ហៅដល់ការពិៃិតយៃូវសារពា ា្កាយ ៃិ្ស្រោី ា្ររស់្ករមករៃិហោជិតហ ើ្
វញិ រនាា រពី់ាៃចូ្លរហត្រើការងារហេើយ ហោយករមករៃិហោជិតទាំ្ អ្ស់្ត្តូវហៅពិៃិតយសុ្ខភាពតារការកំណត់
ររស់្អ្្ិការការងារ។ 

▪ ចុ្ច្រ ូតុ្                         ហដើរបហីឆ្ព ុះហៅកាៃក់ារហ វ្ើរច្ចុរបៃនភាពសាែ ៃភាពចាកវ់ា៉ែ កសំ់ា្ររស់្ករមករៃិហោជិត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គៃករមករៃិហោជិតតិច្ជា្២០ នាក ់ត្តូវហរៀរចំ្ត្រអ្រស់្ហស្ដងាា ុះឱ្យាៃត្តឹរត្តូវ 

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គៃករមករៃិហោជិតចារពី់២០ ដល់៤៩នាក ់ត្តូវហរៀរចំ្រៃាររ់ុរំរសួ្ឱ្យាៃត្តឹរត្តូវ  

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គៃករមករៃិហោជិតចារពី់ ៥០នាក ់ត្តូវហរៀរចំ្គិលាៃោា ៃឬហត្រើត្ាស់្គិលាៃោា ៃររួ 
ឬរូលោា ៃសុ្ខាេាិលឱ្យាៃត្តឹរត្តូវ។ 



ទំពរ័ 19 នៃ 23 

 

មុ៉ឺនុយទី៨៖ ទបឡាជាតិស្នតិស្ខុស្្ាម 

 លកេខណឌ ន្ដលតត្រូវហោយច្ារស់្ដីពីរររស្ៃដិសុ្ខស្ ា្រ ៃិ្រទរបញ្ាតតិជា រ្ម្គៃ ម្គៃជាអាទិ៍រញ្ជ ិកាកនុ  ្រ.ស្.ស្., 
រញ្ជ ិកាករមករៃិហោជិតកនុ្ រ.ស្.ស្. ៃិ្ភាគទាៃ រ.ស្.ស្.។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

▪ ហត្ជើស្ហរ ើស្ច្ហរលើយទាកទ់្ៃឹ្លកេខណឌ នៃហរឡាជាតិស្ៃដិសុ្ខស្ ា្រ ម្គៃជាអាទិ៍ ការចុ្ុះរញ្ជ ិកាហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្
កនុ្រ.ស្.ស្., ការចុ្ុះរញ្ជ ិកាករមករៃិហោជិតកនុ្ រ.ស្.ស្. ៃិ្ការរ្ភ់ាគទាៃ រ.ស្.ស្. ត្ពរទាំ្ រំហពញរហ្ាាយហ វ្ើ
ដំហណើ រររស់្ករមករៃិហោជិតហៅកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ន្ដលចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតស្រុរ គ៉ឺទាញហច្ញពីចំ្ណុច្ ៣.១ 
ចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតស្រុរ ន្ដលាៃរំហពញកនុ្ត្រពៃ័ធ។ 

 



ទំពរ័ 20 នៃ 23 

 

មុ៉ឺនុយទី៩៖ ទំនាកទ់ំន្វិជាជ ជវីៈ 

សំ្ហៅដល់រទរបញ្ាតតិទាកទ់្ៃឹ្តំណា្ករមករៃិហោជិត, អ្ ា្ការវជិាជ ជីវៈ ៃិ្យៃដការវវិាទន្ដលហកើតហច្ញពី
ទំនាកទ់ំៃ្ការងារ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គៃករមករៃិហោជិតចារពី់ ៨នាកហ់ ើ្ហៅ ត្តូវជារក់ាតពវកិច្ចហាុះហឆ្ន តហត្ជើស្ហរ ើស្
ត្រតិេូរុគាលិក ៃិ្ត្តូវអ្ៃុវតតឱ្យាៃត្តឹរត្តូវតារការកំណតក់នុ្ត្រកាស្ស្តីពីត្រតិេូរុគាលិកហៅកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្។ 

 

▪ ករណីហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ម្គៃស្េជីព ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវរំហពញ ៃិ្ហត្ជើស្ហរ ើស្ពត័ម៌្គៃ ជាអាទិ៍ ច្ំៃួៃ
ករមករៃិហោជិតជាស្ម្គជិកស្េជីព, សិ្ទធិហស្រភីាពកនុ្ការរហ ក្ើត ៃិ្ចូ្លររួស្េជីព ៃិ្ការការពារពិហស្ស្ដល់ថាន ក់
ដឹកនាសំ្េជីព។ 

 

 
   
 
 
 
 



ទំពរ័ 21 នៃ 23 

 

មុ៉ឺនុយទី១០៖ ការទប្បើប្ាស្ក់មមករនិទោជិតផ្ខមរ និ្ជនបរទទស្ 
ត្គរត់្គ្ច្លនារុគាលិក ៃិ្ហត្រើត្ាស់្េតែពលករមររហទស្ ម្គៃជាអាទិ៍ហស្ច្កដីត្រកាស្ជូៃដំណឹ្អំ្ពីច្លនា

រុគាលិក, ការហត្រើត្ាស់្េតែពលករមររហទស្, រណណ /ហស្ៀវហៅការងារជៃររហទស្ ៃិ្ករមករៃិហោជិតន្ខមរ។ 
 

 
 

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលទទួលឱ្យករមករៃិហោជិតហ វ្ើការ ៃិ /្ឬរញ្ឈរពី់ការងារ ត្តូវហ វ្ើហស្ច្កដីត្រកាស្ជូៃដំណឹ្
អំ្ពីច្លនារុគាលិកហច្ញ/ចូ្ល ឱ្យាៃត្តឹរត្តូវ 

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលត្តូវហត្រើត្ាស់្េតែពលករមររហទស្ត្តូវហស្នើសំុ្ការអ្ៃុញ្ញា តហត្រើត្ាស់្េតែពលករមររហទស្
ត្រចាឆំ្ន  ំ(កូតា) 

▪ េតែពលករមររហទស្ន្ដលហ វ្ើការហៅកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ត្តូវម្គៃរណណ ការងារ/ហស្ៀវហៅការងារ 
▪ ករមករៃិហោជិតន្ដលហ វ្ើការហៅកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវម្គៃហស្ៀវហៅការងារ ន្ដលចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិត

ស្រុរកនុ្ចំ្ណុច្ហៃុះ គ៉ឺទាញហច្ញពីចំ្ណុច្ ៣.១ ចំ្ៃួៃករមករៃិហោជិតស្រុរ ន្ដលាៃរំហពញកនុ្ត្រពៃ័ធ។ ច្ំៃួៃហស្ៀវហៅ
ការងារករមករៃិហោជិតន្ខមរទត្រ្ថ់មី ត្តូវាៃទាញទិៃនៃយ័ពីត្រពៃ័ធហស្វាសាធារណៈពាកព់ៃ័ធៃឹ្វស័ិ្យការងារ LACMS។ 
ករណីហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្កំពុ្ហស្នើសំុ្ហស្ៀវហៅការងារករមករៃិហោជិត ត្រពៃ័ធៃឹ្រងាា ញច្ំៃួៃន្ដលកំពុ្ហផាៀ្ផាា តក់នុ្
ចំ្ៃុច្ទី “៤. កំពុ្ហផាៀ្ផាា តរ់ណណ /ហស្ៀវហៅការងារច្ំៃួៃ” ។ 



ទំពរ័ 22 នៃ 23 

 

មុ៉ឺនុយទី១១៖ របកគទំេើញច្ំ ុច្មិនប្តឹមប្តវូទោយប្បពន័ធស្វយ័អធិការកិច្ចការងារ 
 

 
  

រនាា រពី់រញ្ចររ់ញ្ជ ីកត្រ្សំ្ណួរស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារទាំ្  ១០រុ៉ឺៃុយរចួ្រក ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក 
ស្េត្ាស្ ត្តូវចូ្លកនុ្រុ៉ឺៃុយទី១១ ហដើរបពិីៃិតយអំ្ពីការរៃិអ្ៃុវតតច្ារ ់ៃិ្រទរបញ្ាតតិកនុ្វស័ិ្យ តាររយៈររកគំហេើញ
ចំ្ណុច្រៃិត្តឹរត្តូវហោយត្រពៃ័ធស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ ហោយកនុ្ហនាុះត្តូវាៃន្រ្ន្ច្កជា ៣ន្ផនកដូច្ខា្ហត្ការ៖  

 ក. ចំ្ណុច្ន្ដលត្តូវផាកពិៃយ័ សំ្ហៅដល់លកេខណឌ អាទិភាព ៣១ចំ្ណុច្ ន្ដលរៃិអ្ៃុវតតតារច្ារៃឹ់្ទទួល
រ្ការផាកពិៃយ័ភាល រពីអ្្ិការការងារ។ 

 ខ. ចំ្ណុច្ន្ដលត្តូវោកកំ់េិត សំ្ហៅដល់លកេខណឌ ច្រប្ ៤១ចំ្ណុច្ ន្ដលរៃិអ្ៃុវតតតារច្ារៃឹ់្ទទួលរ្
ការោកកំ់េិតពីអ្្ិការការងារ។ 

 គ. ហស្វាសាធារណៈររស់្ត្កសួ្ ន្្ដលត្តូវហ វ្ើ សំ្ហៅដល់ហស្វាសាធារណៈន្ដលម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្
ម្គៃកាតពវកិច្ចត្តូវរំហពញ ៃិ្/ឬន្កតត្រូវត្ស្រតារច្ារ ់ៃិ្រទរបញ្ាតតិកនុ្វស័ិ្យការងារ ហោយចុ្ច្ពាកយ               ហៅ
តារចំ្ណុច្ហស្វាសាធារណៈៃីរយួៗ ហដើរបចូី្លហៅកាៃត់្រពៃ័ធហស្វាសាធារណៈពាកព់ៃ័ធៃឹ្វស័ិ្យការងារ (LACMS)។ 

  



ទំពរ័ 23 នៃ 23 

 

មុ៉ឺនុយទី១២៖ លទធនល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

លទធផល៖ សំ្ហៅដល់ច្ំណុច្រញ្ចរក់ារហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្ ហដើរបទីាញយករាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ច
ការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករម ហោយត្តូវចុ្ច្ហលើពាកយ “សូ្រចុ្ច្ទីហៃុះ ហដើរបរីញ្ចរក់ារហ វ្ើរាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្
អ្្ិការកិច្ចការងារ”។ រុៃៃឹ្រញ្ចរត់្រពៃ័ធៃឹ្រងាា ញសាររញ្ញជ ករ់ដ្ហទៀត “ហតើអ្នកស្ហត្រច្ចិ្តតរញ្ចរក់ារហ វ្ើរាយការណ៍
ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ?” ហត្កាយហពលចុ្ច្ហលើពាកយ “OK” រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្ៃឹ្ត្តូវាៃរញ្ចរ ់ ៃិ្
រៃិអាច្ន្កស្ត្រួលហទៀតហ ើយ។ 

កំណតស់្ម្គា ល់៖ ហរើហទាុះរីជាម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្រៃិចុ្ច្រញ្ចររ់ាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ច
ការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករមកហ៏ោយ ហៅោល់ដំណាច្ន់្ខរថុិនា ៃិ្ន្ខ ន្ូ នៃឆ្ន ៃីំរយួៗ ត្រពៃ័ធៃឹ្ហ វ្ើការរិទរញ្ចរ់
រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពៃ័ធស្វ័យត្រវតតិករមហោយស្វ័យត្រវតតិ។ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ហត្កាយរញ្ចរក់ារហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវទាញយករាយការណ៍
ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ ហដើរបតី្ពីៃហច្ញ ចុ្ុះេតែហលខា ៃិ្វាយត្តាហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្គរទ់ំពរ័។ រនាា ររ់ក 
ត្តូវន្ស្ាៃរាយការណ៍ហនាុះជាទត្រ្ ់PDF រៃិឱ្យហលើស្ពី ១០MB  រចួ្រញ្ចូ លកនុ្ត្រពៃ័ធ។ 

ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ត្តូវហ វ្ើការន្កតត្រូវៃូវការអ្ៃុវតតច្ារ ់ ៃិ្រទរបញ្ាតតិកនុ្វស័ិ្យការងារឱ្យ
ាៃត្តឹរត្តូវន្ដលម្គៃកនុ្ររកគំហេើញចំ្ណុច្រៃិត្តឹរត្តូវហោយត្រពៃ័ធស្វ័យអ្្ិការកិច្ចការងារ។ កនុ្ករណីហលមើស្ណារយួ
អ្្ិការការងារៃឹ្ចាតវ់ធិាៃការតារផលូវច្ារ។់ 
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