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១. ទេតុអវីប្តូវទធវើស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 

រររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករមត្តូវាន្ហរៀរចំ្ហ ើ្កនុ្ហាលរំណ្តត្រូវឱ្យម្គច ស់្ 
ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ហ វ្ើការត្តួតពិនិ្តយហោយខលួន្ឯ្ជារុន្នូ្វការអ្នុ្វតតច្ារនិ់្្រទរបញ្ាតតិកនុ្វស័ិ្យការងារ
តារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម។  

ហោ្ត្រកាស្ហលខ ៣៥៨/២១ ក.រ/ត្រ.ក.អ្.្.ក ស្ដីពីការោកឱ់្យដំហណើ រការរររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ 
និ្្ការហ វ្ើអ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម និ្្ហស្ច្កតីជូន្ដំណឹ្ស្តីពីការអ្នុ្វតតរររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ច
ការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលស្ែិតកនុ្ន្ដន្អ្នុ្វតតនន្ច្ារស់្ដីពីការងារម្គន្
កាតពវកិច្ចស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារកនុ្ត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតដិករមចំ្នួ្ន្ ២ (ពីរ) ហលើកកនុ្រយួឆ្ន  ំ គ៉ឺហលើកទី១ ឱ្យាន្រុន្
ដំណាច្ន់្ខរថុិនា និ្្ហលើកទី២ ឱ្យាន្រុន្ដំណាច្ន់្ខ ន្ូ នន្ឆ្ន នីំ្រយួៗ តាររយៈហគេទំពរ័ https://sicms.mlvt.gov.kh 
និ្្ត្តូវហ វ្ើរច្ចុរបន្នភាពពត័ម៌្គន្កនុ្រាយការណ៍នន្រររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារឱ្យាន្រចួ្ោល់ រុន្កាលររហិច្េទ
នន្ការចុ្ុះហ វ្ើអ្្ិការកិច្ចការងារសារញ្ា ររស់្អ្្ិការការងារ។ កនុ្រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារម្គន្ចំ្ណុច្
អាទិភាពន្ដលម្គន្កំណតហ់ៅកនុ្លិខិតោកកំ់េិតររស់្អ្្ិការការងារ ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ត្តូវអ្នុ្វតតឱ្យ
ខាន្ន្តាន្តារលិខិតោកកំ់េិតហនាុះ កនុ្ករណីហលមើស្នឹ្្ចំ្ណុច្អាទិភាពណារយួ នឹ្្ត្តូវទទួលរ្ការផាកពិន្យ័ភាល រៗ
ពីអ្្ិការការងារ។ 

ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវអ្នុ្វតតរររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករមតារ
កាលកំណតឱ់្យាន្ត្តឹរត្តូវហោយការទទួលខុស្ត្តូវ និ្្សុ្ច្រតិភាព។ កនុ្ករណីហលមើស្ណារយួនឹ្្ទទួលរ្ ការចាតវ់ធិាន្ការ
ពីអ្្ិការការងារ។ 

២. ការទប្បើប្ាស្ប់្បព័នធស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 

ហដើរបហី វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករមាន្ ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវ
ចូ្លហៅកាន្ហ់គេទំពរ័ផលូវការររស់្ត្កសួ្្ការងារ និ្្រណតុ ុះរណាត លវជិាជ ជីវៈតាររយៈហគេទំពរ័ https://mlvt.gov.kh/ ។ 
រនាា ររ់កត្តូវហត្ជើស្ហរ ើស្ពាកយថា “ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ តារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម” ។ 

 

 
 
 
 
 

 

 រនាា រពី់ចុ្ច្ពាកយ “ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ តារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម” រចួ្រកត្រពន័្ធនឹ្្ចូ្លដល់រររ
ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករមន្ដលម្គន្ហគេទំពរ័ https://sicms.mlvt.gov.kh/ ។ 

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

ករណីរនិ្ទាន្ម់្គន្គណនី្ស្េត្ាស្ន្ដលាន្ចុ្ុះហ ម្ ុះកនុ្ត្រពន័្ធហស្វាសាធារណៈពាកព់ន័្ធនឹ្្វស័ិ្យការងារ 
https://lacms.mlvt.gov.kh/ សូ្រចុ្ច្រ ូតុ្                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រនាា ររ់ករំហពញពត័ម៌្គន្ និ្្ភាជ រឯ់កសារពាកព់ន័្ធន្ដលត្រពន័្ធតត្រូវតារករណីហស្នើសំុ្រហ ក្ើតគណនី្ស្េត្ាស្ 
រចួ្ចុ្ច្  រញ្ញជ កក់ារយល់ត្ពរអំ្ពីពត័ម៌្គន្ន្ដលាន្រំហពញពិតជាត្តឹរត្តូវ រុន្នឹ្្ចុ្ច្រ ូតុ្              ហដើរបរីញ្ជូ ន្ការ
ហស្នើសំុ្ចុ្ុះហ ម្ ុះហត្រើត្ាស់្ត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម។   (ពត័ម៌្គន្លរអតិស្តីពីការចុ្ុះហ ម្ ុះម្គន្កនុ្ហស្ៀវហៅន្ណនាហំលើត្រពន័្ធ 
https://lacms.mlvt.gov.kh/ )។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការចុ្ុះហ ម្ ុះហោយហត្រើហលខ Single ID 

ការចុ្ុះហ ម្ ុះហោយហត្រើហលខ រ.ស្.ស្ 

ការចុ្ុះហ ម្ ុះថមី ករណីាម ន្ហលខទាំ្ ពីរខា្ហលើ 

https://lacms.mlvt.gov.kh/
https:///lacms.mlvt.gov.kh/
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២.២. ការច្ូលគ នីទប្បើប្ាស្ប់្បពន័ធស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 
ករណីម្គន្គណនី្ស្េត្ាស្ន្ដលាន្ចុ្ុះហ ម្ ុះកនុ្ត្រពន័្ធ https://lacms.mlvt.gov.kh/ សូ្រចុ្ច្រ ូតុ  ្                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រនាា ររ់កសូ្ររំហពញអីុ្ន្រ៉ែលកនុ្ហ ម្ ុះអ្នកហត្រើត្ាស់្ (Username) និ្្ពាកយស្ម្គា ត ់(Password) ន្ដលាន្
រហ ក្ើតកនុ្អំ្ ុ្ហពលចុ្ុះហ ម្ ុះហស្នើសំុ្ហត្រើត្ាស់្ហស្វាសាធារណៈកនុ្វស័ិ្យការងារ (LACMS)  រចួ្ចុ្ច្រ ូតុ្          
ហដើរបចូី្លកនុ្រររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម។  
 

 
  

https://lacms.mlvt.gov.kh/
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កនុ្រររស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករមត្តូវាន្ហរៀរចំ្ន្រ្ន្ច្កជា ២ រច្នាស្រពន័្ធ គ៉ឺ 
“រុ៉ឺនុ្យជួរឈរហៅន្ផនកខា្ហវវ្” និ្្ “រុ៉ឺនុ្យជួរហដកហៅន្ផនកខា្សាត ំ” ន្ដលម្គន្រុខងារដូច្ខា្ហត្ការ៖ 

 

 

 

 
 

❖ ស្ត្ម្គររុ់៉ឺនុ្យជួរឈរម្គន្ ៥ រុ៉ឺនុ្យ៖  

១. ពត័ម៌្គន្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្៖ ពត័ម៌្គន្ទូហៅររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ន្ដលទាញហច្ញពីត្រពន័្ធ LACMS 

២. ហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ៖ កត្រ្សំ្ណួរន្ដលត្តូវហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អំ្ពីការអ្នុ្វតតច្ាររ់រស់្ស្េត្ាស្ 

៣. សាវតារស្វ័យត្រកាស្៖ រញ្ជ ីរាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារត្រចាឆំ្ន  ំ

៤. រញ្ជ ីចាកវ់ា៉ែ កសំ់ា្៖ ស្ែិតិករមករនិ្ហោជិតន្ដលាន្ចាកវ់ា៉ែ កសំ់ា្តារត្រហេទដូស្ ឬរនិ្ទាន្ា់ន្ចាក ់

៥. វធិាន្ការអ្្ិការកិច្ចការងារ៖ វធិាន្ការន្ដលាន្ោកហ់ច្ញហោយអ្្ិការការងារ  

 សូ្រចុ្ច្រុ៉ឺនុ្យទី២ “ហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ” ហដើរបរំីហពញនូ្វពត័ម៌្គន្កនុ្រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្
អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រព័ន្ធស្វ័យត្រវតតិករមកនុ្រុ៉ឺនុ្យជួរហដកពីហលខ ១ដល់ហលខ ១២។ 

❖ ស្ត្ម្គររុ់៉ឺនុ្យជួរហដកម្គន្ ១២ រុ៉ឺនុ្យ៖  

១. យីហោនន្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ 

២. ពត័ម៌្គន្ន្រររទស្េត្ាស្ 

៣. ករមករនិ្ហោជិត 

៤. កិច្ចស្ន្ាការងារ 

៥. ការេវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា្/ករមសិ្កា 

៦. លកេខណឌ ទូហៅនន្ការងារ 

៧. លកេខណឌ សុ្វតែិភាព និ្្សុ្ខភាពការងារ 

៨. ហរឡាជាតិស្ន្ដិសុ្ខស្ ា្រ  

៩. ទំនាកទំ់ន្្វជិាជ ជីវៈ  

១០. ការហត្រើត្ាស់្ករមករនិ្ហោជិតន្ខមរ និ្្ជន្ររហទស្ 

១១.  ររកគំហេើញចំ្ណុច្រនិ្ត្តឹរត្តូវហោយត្រពន័្ធស្វ័យអ្្ិការកិច្ចការងារ 

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

៣.១. ទប្ម្់ននបញ្ជកីប្ម្ស្ ួំរកែុ្ រាយការ ៍ស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 

 ទត្រ្ន់ន្រញ្ជ ីកត្រ្សំ្ណួរកនុ្រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារត្តូវន្រ្ន្ច្កជា ៣ន្ផនកដូច្ខា្ហត្ការ៖ 

• រញ្ជ ីសំ្ណួរតារន្ផនក៖ ពាកព់ន័្ធម្គន្ជាអាទិ៍ ន្រររទស្ដីពីស្េត្ាស្ លកេខណឌ ការងារ និ្្អ្ ា្ការវជិាជ ជីវៈ 
• ច្ហរលើយ៖ ស្ត្ម្គរអ់្នកហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារហត្ជើស្ហរ ើស្ និ្្រំហពញពត័ម៌្គន្ 
• ឯកសារហោ្៖ ជាច្ារ ់និ្្លិខិតរទោា ន្គតិយុតតពាកព់ន័្ធស្ត្ម្គរហ់ោ្ អ្រជារយួហស្ច្កដីពន្យល់ 

៣.២. កំ ត់ស្មាា លទ់ោយទប្បើព ៌ និ្ស្ញ្ញា កែុ្ បញ្ជកីប្ម្ស្ ួំរស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារ 

❖ រញ្ជ ីសំ្ណួរត្តូវាន្ន្រ្ន្ច្កជា ៣ ពណ៌  
• ពណ៌ហមម  ជាពត័ម៌្គន្ ហលើកន្ល្ន្តម្គន្ស្ញ្ញា ស្ម្គា ល់ហលខ ១២ និ្្ហលខ ១៤ 
• ពណ៌ត្កេរ ជាច្ំណុច្លកេខណឌ អាទិភាព ៣១ ន្ដលការរនិ្អ្នុ្វតតច្ារនឹ់្្ត្តវូទទួលរ្ការពិន្យ័  
• ពណ៌ហខៀវ ជាច្ំណុច្លកេខណឌ ច្រប្ ៤១ ន្ដលការរនិ្អ្នុ្វតតច្ារនឹ់្្ត្តវូទទួលរ្ការោកកំ់េិត 

❖ ស្ញ្ញា ន្ដលហត្រើត្ាស់្កនុ្រញ្ជ ីកត្រ្សំ្ណួរត្តូវាន្កំណតរ់ុខងារដូច្ខា្ហត្ការ៖ 

ស្ញ្ញា  និ្យរន្យ័ 
 ស្ត្ម្គររ់ងាា ញច្ារ ់និ្្លិខិតរទោា ន្គតិយុតតជាឯកសារហោ្អ្រជារយួហស្ច្កតីពន្យល់ 
 ស្ត្ម្គររ់ញ្ញជ កហ់លើចំ្នុ្ច្រញ្ជ ីសំ្ណួរពណ៌ហមម ន្ដលការរនិ្អ្នុ្វតតច្ារនឹ់្្ទទួលដំរូនាម ន្ពីអ្្ិការ 
 ស្ត្ម្គររ់ញ្ញជ កហ់លើរញ្ជ ីសំ្ណួរពណ៌ហមម ន្ដលការរនិ្អ្នុ្វតតច្ារនឹ់្្ទទួលការោកកំ់េិតពីអ្្ិការ  
 ស្ត្ម្គររ់ហ ក្ើន្ការយកចិ្តតទុកោករ់រស់្អ្នកហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្រុន្ស្ហត្រច្ចិ្តតហ វ្ើការហត្ជើស្ហរ ើស្ 
 ស្ត្ម្គររិ់ទ ឬហរើកសំ្ណួររន្តរនាា រព់ាកព់ន័្ធ កនុ្ករណីហត្ជើស្ហរ ើស្យកច្ហរលើយ “ម្គន្ ឬាម ន្” 
 ស្ត្ម្គររ់ញ្ញជ កព់ត័ម៌្គន្ទិន្នន្យ័ន្ដលទាញហច្ញពីត្រពន័្ធ LACMS និ្្ FWCMS 
 ស្ត្ម្គររ់កាទុកពត័ម៌្គន្ទិន្នន្យ័ស្វ័យត្រកាស្ជាហស្ច្កតីត្ពា្ កនុ្ករណីត្តូវចាកហច្ញ 

៤. រេូំរស្ទ្េបននរបបស្វយ័ប្បកាស្អធិការកិច្ចការងារតាមប្បពន័ធស្វយ័ប្បវតតិកមម 
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៥. ជំនួយបផ្នែម 
ស្ត្ម្គរហ់ោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គន្ច្រាល់សូ្រទំនាកទ់ំន្្៖ 

- ស្ត្ម្គរត់្រពន័្ធ SICMS៖ ត្កុរ “ស្ត្ម្គរនិ់្ហោជក” តាររយៈហតហលត្ការ https://t.me/EmployerChat 

- ស្ត្ម្គរហ់ស្វាសាធារណៈន្ដលម្គន្កនុ្ត្រពន័្ធ៖ ហលខទូរស័្ពា ១២៩៧ ហោយឥតគិតនថល ហៅហរៀ្ោល់ហម្គ៉ែ ្ហ វ្ើការ 
(ហពលត្ពឹក៖ ៨:០០-១២:០០ និ្្ហពលរហស្ៀល៖ ១៤:០០-១៧: ៣០) ចារពី់នថាច្ន្ា រេូតដល់ នថាសុ្ត្ក។ 

 

https://t.me/EmployerChat
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ផ្នែកទី២ 
ដំទ ើ រការរបបស្វយ័ប្បកាស្អធកិារកិច្ច
ការងារតាមប្បព័នធស្វយ័ប្បវតតិកមម 

  



ទំពរ័ទី 9 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី១៖ យទីោននទោ្ច្ប្ក ស្េប្ាស្ 

ពត័ម៌្គន្ទូហៅររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ម្គន្ជាអាទិ៍ នារករណ៍ស្េត្ាស្, ពត័ម៌្គន្នាយក, ការឈរស់្ត្ម្គក
ត្រចាសំ្ាដ េ៍ និ្្ស្ម្គស្ភាពត្កុរេ ុន្។ 

 
១. រំហពញពត័ម៌្គន្ទូហៅររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ហោយកនុ្ហនាុះការយិភារ ី(អ្នកហ ៉ែការរន្ត) ជាអ្នកទទួលការពីស្េត្គិន្ 
ហត្ជើស្ហរ ើស្ករមករេតែពលិកហោយខលួន្ឯ្តារត្តូវការហដើរបតី្រតិរតតិការងារឬផតល់ហស្វាណារយួហោយគិតនថលស្រុរ។  

២. ាន្ហ វ្ើរច្ចុរបន្នភាពពត័ម៌្គន្ទូហៅររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ សំ្ហៅដល់ការាន្ហ វ្ើរច្ចុរបន្នភាពពត័ម៌្គន្ ម្គន្ជាអាទិ៍ 
កនុ្ករណីម្គន្ការផាល ស់្រតូរម្គច ស់្ នាយក  ឬអាស្យោា ន្ ហលខទូរស្ពា រដាាល អីុ្ន្រ៉ែល និ្្ចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិត។ 

៣. រំហពញពត័ម៌្គន្ស្ម្គស្ភាពត្កុរេ ុន្ ហោយត្តូវរញ្ចូ លពត័ម៌្គន្ម្គច ស់្ភាគេ ុន្ត្ស្រតារលកេន្តិកៈររស់្ត្កុរេ ុន្។ 
ករណីម្គច ស់្ភាគេ ុន្ ឬត្រធាន្រដាាលម្គន្ហលើស្ពីម្គន ក ់សូ្រចុ្ច្រ ូតុ្         ហដើរបរីញ្ចូ លស្ម្គស្ភាពរន្ន្ែរ។ 



ទំពរ័ទី 10 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទ២ី៖ ព័ត៌មានផ្បបបទស្តពីីស្េប្ាស្ 

សំ្ណំុន្រររទស្េត្ាស្ត្តូវហរៀរចំ្ហៅហពលហរើកដំហណើ រការ ម្គន្ជាអាទិ៍ហស្ច្កដីត្រកាស្ជូន្ដំណឹ ហ្រើកស្េត្ាស្, 
ហស្ៀវហៅរញ្ជ ីត្រចាសំ្េត្ាស្, ហស្ៀវហៅហរើកត្ាក ់ឬរញ្ជ ីត្ាកឈ់នួលតារត្រពន័្ធកំុពយូទរ័ និ្្រទរញ្ញជ នផាកនុ្។ 

 

- ហត្ជើស្ហរ ើស្ពត័ម៌្គន្ស្ដីពីការរំហពញន្រររទស្េត្ាស្ ម្គន្ដូច្ជា៖ ហស្ច្កតីត្រកាស្ជូន្ដំណឹ្ហរើកស្េត្ាស្, ហស្ៀវហៅ
រញ្ជ ីត្រចាសំ្េត្ាស្, ហស្ៀវហៅហរើកត្ាក/់រញ្ជ ីហរើកត្ាកឈ់នួលតារត្រពន័្ធកំុពយូទរ័ និ្្រទរញ្ញជ នផាកនុ្។ 

▪ ម្គន្៖ សំ្ហៅដល់ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្អ្នុ្វតតាន្ត្តឹរត្តូវ 
▪ ាម ន្៖ សំ្ហៅដល់ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្អ្នុ្វតតរនិ្ាន្ត្តឹរត្តូវ 

- ត្រសិ្ន្ហរើហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ាន្ហរៀរចំ្ន្រររទស្េត្ាស្ន្ដលម្គន្ចុ្ុះរញ្ជ ិកាជា Hard copy កន្ល្រក អាច្ន្ស្ាន្
ន្រររទទាំ្ ហនាុះជាទត្រ្ ់PDF រចួ្ចុ្ច្ពាកយ “Choose File” ហដើរបរីញ្ចូ លឯកសារហនាុះហៅតារត្រហេទនន្ន្រររទ
នី្រយួៗហៅកនុ្ត្រពន័្ធ ហលើកន្ល្ន្តហស្ច្កដីត្រកាស្ជូន្ដំណឹ្ហរើកស្េត្ាស្ន្ដលតត្រូវឱ្យហរៀរចំ្ហ ើ្វញិតារ
ត្រពន័្ធ LACMS ហដើរបមី្គន្ទិន្នន្យ័ររួកនុ្ការត្គរត់្គ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្។ 

  

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

ដែលទាញសេញពីសេវាស្វធារណៈពាក់ព័នធនឹងវិេ័យការងារ (Lacms) 



ទំពរ័ទី 11 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី៣៖ កមមករនិទោជិត 

ចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតហពញសិ្ទធិស្រុរកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ គិតត្តឹរនថាន្ដលហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ច
ការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម។ 

 

មុ៉ឺនុយទី៤៖ កចិ្ចស្នាការងារ 

ស្ែិតិចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតន្ដលស្ែិតកនុ្កិច្ចស្ន្ាសាកលប្ និ្្កិច្ចស្ន្ាការងារកនុ្ត្រហេទណារយួ។ 

៤.១ រំហពញចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតសាកលប្ស្រុរកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ គិតត្តឹរនថាន្ដលហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្
អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម។ ករណីម្គន្ករមករនិ្ហោជិតសាកលប្ត្តូវហត្ជើស្ហរ ើស្ការហត្រើត្ាស់្រយៈហពល
កិច្ចស្ន្ាការងារសាកលប្តារការកំណត។់ 

 ៤.២  កិច្ចស្ន្ាការងារករមករនិ្ហោជិតហពញសិ្ទធិម្គន្ ២ត្រហេទគ៉ឺ កិច្ចស្ន្ាការងារម្គន្ថិរហវលាកំណត ់(FDC) 
និ្្កិច្ចស្ន្ាការងារម្គន្ថិរហវលារនិ្កំណត ់(UDC) ។ ចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតស្រុរន្ដលហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ាន្រំហពញ
កនុ្ចំ្ណុច្ ៣.១ នន្រុ៉ឺនុ្យទី៣ ត្តូវាន្ទាញចូ្លហៅកនុ្ត្រហេទកិច្ចស្ន្ាការងារម្គន្ថិរហវលាកំណត ់(FDC)  ច្ំណុច្ 
៤.២.២។ ដូច្ហន្ុះ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវរំហពញចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតន្ដលហត្រើត្ាស់្កិច្ចស្ន្ាការងារម្គន្ថិរហវលា
រនិ្កំណត ់(UDC)  ចំ្ណុច្ ៤.២.១ ន្តរ៉ែុហណាណ ុះ ត្រពន័្ធនឹ្្ហ វ្ើការទូទាតចំ់្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតហោយស្វ័យត្រវតតិ។ 

៤.២.៣ ការពយួរកិច្ចស្ន្ាការងារគ៉ឺសំ្ហៅដល់ការផាអ កស្ករមភាពផលិតករម អាជីវករមររស់្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ 
ជារហណាដ ុះអាស្ន្នទាំ្ រូល ឬន្ផនកខលុះ និ្្អ្វតតម្គន្ររស់្ករមករនិ្ហោជិត ហោយសាររូលហេតុដូច្ម្គន្ន្ច្្កនុ្ម្គត្តា ៧១
នន្ច្ារស់្ដីពីការងារ។ ការពយួរកិច្ចស្ន្ាការងារត្តូវម្គន្ការអ្នុ្ញ្ញា ត និ្្ស្ែិតហត្ការការត្តួតពិនិ្តយររស់្អ្្ិការការងារ។ 



ទំពរ័ទី 12 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី៥៖ ការេវកឹេវ ៉ឺនកនូជា្/កមមស្កិា 

កាតពវកិច្ចនន្ការេវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា្ និ្្ជហត្រើស្នន្ការហរៀរចំ្េវឹកេវ៉ឺន្ ឬការរ្ព់ន្ធអាករជំនួ្ស្។ 

 

 

 ការេវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា /្ករមសិ្កាត្រចាឆំ្ន  ំ៖ សំ្ហៅដល់កាតពវកិច្ចររស់្នាយកត្គឹុះសាែ ន្ ឧស្ាេករម ឬពាណិជជករម 
សិ្របករ ឬជា្ម្គន កទ់ទួល ឬត្រគល់ភារៈអ្ររ់វំជិាជ ជីវៈឱ្យាន្ហពញហលញ និ្្តាររហរៀររហច្ចកហទស្ ដល់រុគាលម្គន កហ់ទៀត
ន្ដលចុ្ុះកិច្ចស្ន្ាថានឹ្្ជួយ ហ វ្ើការកនុ្ឋាន្ៈជាកូន្ជា្ តារលកេខណឌ  និ្្ថិរហវលាន្ដលាន្ត្ពរហត្ពៀ្ាន ។ ថិរហវលាហន្ុះ
រនិ្ហលើស្ពីពីរឆ្ន ហំទ។ 

 ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គន្ចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតស្រុរចារពី់ ៦១នាកហ់ ើ្ហៅ ត្តូវម្គន្កាតពវកិច្ចេវឹកេវ៉ឺន្
កូន្ជា្/ករមសិ្កា ចំ្នួ្ន្ ១០ភាគរយនន្ចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតស្រុរ។ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលជារក់ាតពវកិច្ចេវឹកេវ៉ឺន្
កូន្ជា្អាច្រំហពញកាតពវកិច្ចហន្ុះ ហោយហរៀរចំ្េវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា្ ឬការរ្ព់ន្ធអាករេវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា្/ករមសិ្កាត្រចាឆំ្ន ។ំ  

- ករណីហត្ជើស្ហរ ើស្ការរំហពញកាតពវកិច្ចេវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា្/ករមសិ្កា តាររយៈការេវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា្/ករមសិ្កា 
ត្តូវហត្ជើស្ហរ ើស្ច្ហរលើយទាកទ់្នឹ្្កិច្ចស្ន្ាេវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា្/ករមសិ្កា, រទរញ្ញជ នផាកនុ្ស្តីពីការេវឹកេវ៉ឺន្
កូន្ជា្/ករមសិ្កា ថា “ម្គន្” ឬ “ាម ន្” តារចំ្ណុច្នី្រយួៗ។ 

- ករណីហត្ជើស្ហរ ើស្ការរំហពញកាតពវកិច្ចេវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា /្ករមសិ្កា តាររយៈការរ្ព់ន្ធអាករេវឹកេវ៉ឺន្កូន្ជា /្
ករមសិ្កាត្រចាឆំ្ន  ំត្តូវហត្ជើស្ហរ ើស្ច្ហរលើយ “ម្គន្”, “ម្គន្ខលុះ”, “ម្គន្តិច្តួច្”, “ាម ន្” ។  

  



ទំពរ័ទី 13 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី៦៖ លកេខ ឌ ទូទៅននការងារ 

 លកេខណឌ ទូហៅកនុ្ទំនាកទំ់ន្្ការងារន្ដលម្គន្ជាអាទិ៍ ត្ាកឈ់នួល, ការងារហពលយរ,់ ត្ាកឈ់នួលហ វ្ើការ
រន្ន្ែរហម្គ៉ែ ្, ថិរហវលាហ វ្ើការ និ្្ការឈរស់្ត្ម្គក, ការហរ ើស្ហអ្ើ្ និ្្ការងារហោយរ េ្ំ, ការហរៀតហរៀន្ផលូវហេទ, ការងារស្ដស្ដី, 
និ្្ការហត្រើត្ាស់្ករមករនិ្ហោជិតវយ័ហកម្អាយុហត្ការ ១៨ឆ្ន ។ំ 

 

 
 

▪ រំហពញពត័ម៌្គន្ត្ាកឈ់នួលររស់្ករមករនិ្ហោជិតកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ តារកត្រតិ ទាររំផុត, រ្យរ, និ្្
ខពស់្រំផុត ហោ្តាររញ្ជ ីហរើកត្ាកឈ់នួលន្ខចុ្្ហត្កាយ។ ហដើរបរីកត្ាកឈ់នួលជារ្យរ ត្តូវយកត្ាកច់្ំណាយស្ត្ម្គរ់
ហរើកត្ាកឈ់នួលករមករនិ្ហោជិតស្រុរន្ច្កនឹ្្ចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតស្រុរកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្។  

▪ ត្ាកឈ់នួលជាវតែុ៖ សំ្ហៅដល់ស្ម្គា រហត្រើត្ាស់្ ឬហត្គឿ្ឧរហភាគ ន្ដលហរើកផដល់ឱ្យករមករនិ្ហោជិតជំនួ្ស្
ត្ាកឈ់នួលជាការហលើកទឹកចិ្តត ម្គន្ជាអាទិ៍ អ្ ក្រ ត្តីសាច្ ់ហេស្ជជៈ និ្្ស្ហរលៀករំពាក។់  

▪ រូលោា ន្នន្ការគិត និ្្ផដល់ត្ាកឈ់នួល៖ សំ្ហៅដល់ការផដល់ និ្្គិតត្ាកឈ់នួលតារហពលហវលា ឬតារររមិ្គណ
ផលិតផល (ហដរសីុ្រុ្) ន្ដលស្ហត្រច្ាន្ 

- តារហពលហវលា៖ សំ្ហៅដល់កាផដល់ត្ាកឈ់នួលតារហពលហវលាន្ដលករមករនិ្ហោជិតរំហពញការងារ និ្្ហរើក
ផដល់ហៅតារកាលកំណត ់(ត្រចានំ្ខ) 

- តារររមិ្គណផលិតផល (ហដរសីុ្រុ្)៖ សំ្ហៅដល់ការផដល់ត្ាកឈ់នួលតារររមិ្គណផលិតផលការងារន្ដល
ករមករនិ្ហោជិតស្ហត្រច្ាន្ 

 

▪ ហត្ជើស្ហរ ើស្អំ្ពីការហរើកត្ាកឈ់នួលនិ្្ត្ាករំ់ណាច្ហ់ផេ្ៗជូន្ករមករនិ្ហោជិតថា “ត្តឹរត្តូវ” ឬ “រនិ្ត្តឹរត្តូវ” 
តារច្ារ។់ 



ទំពរ័ទី 14 នន្ 22 

 

 

 

▪ ហត្ជើស្ហរ ើស្ច្ហរលើយអំ្ពីការផតល់ត្ាករ់ងាវ ន្ហ់ផេ្ៗជូន្ករមករនិ្ហោជិតថា “ម្គន្” ឬ “ាម ន្”។  

▪ ការហរើកត្ាកឈ់នួលជូន្ករមករនិ្ហោជិតអាច្ហរើកហោយផាា ល់នដ ឬហរើកតារត្រពន័្ធកំុពយូទរ័។ ហពលហរើកត្ាកឈ់នួល
ជូន្ករមករនិ្ហោជិតត្តូវម្គន្រងាក ន្ន់ដភាជ រជ់ារយួ ហេើយករមករនិ្ហោជិតត្តូវយល់ពីរហរៀរគណនាត្ាកឈ់នួល។ 

▪ ករណីហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ម្គន្ហត្រើត្ាស់្ករមករនិ្ហោជិតហ វ្ើការហពលយរពី់ហម្គ៉ែ ្ ២២យរ ់ ដល់ហម្គ៉ែ ្ ៥េល៉ឺ 
ត្តូវផតល់ត្ាកឈ់នួលជូន្ករមករនិ្ហោជិតឱ្យាន្ត្តឹរត្តូវ។ 

 

▪ ថិរហវលាហ វ្ើការត្រចាំនថាររស់្ករមករនិ្ហោជិតម្គន្រយៈហពល ៨ហម្គ៉ែ ្កនុ្១នថា និ្្រិន្ហលើស្ពី ៤៨ហម្គ៉ែ ្កនុ្ 
១ស្ាត េ៍។ ថិរហវលាហ វ្ើការរន្ន្ែរហម្គ៉ែ ្កនុ្នថាហ វ្ើការ្រមតារនិ្ត្តូវហលើស្ពី២ហម្គ៉ែ ្កនុ្១នថា។ 

▪ ការហ វ្ើការរន្ន្ែរហម្គ៉ែ ្នន្នថាហ វ្ើការ្រមតា, ការពយរួការឈរស់្ត្ម្គកត្រចាសំ្ាត េ៍, ការហ វ្ើការហៅនថាឈររុ់ណយ
ន្ដលម្គន្ត្ាកឈ់នួល ត្តូវហ វ្ើហ ើ្ហោយហាលការណ៍ស្ម័ត្គចិ្តតពីករមករនិ្ហោជិត, ម្គន្លិខិតអ្នុ្ញ្ញា ត និ្្អ្នុ្វតតឱ្យាន្
ត្តឹរត្តូវតារលិខិតអ្នុ្ញ្ញា តររស់្អ្្ិការការងារ កនុ្វដដនន្ឆ្ន សំ្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម។ 



ទំពរ័ទី 15 នន្ 22 

 

 

▪ ការឈរស់្ត្ម្គកពិហស្ស្, ការឈរស់្ត្ម្គកត្រចាឆំ្ន ហំោយម្គន្ត្ាកឈ់នួល, ការឈរស់្ត្ម្គកហោយជំ ៉្ឺន្ដលម្គន្
លិខិតរញ្ញជ កពី់ត្គូហពទយផលូវការត្តូវផតល់ជូន្ករមករនិ្ហោជិតឱ្យាន្ត្តឹរត្តូវតារច្ារ ់និ្្លិខិតរទោា ន្គតិយុតតពាកព់ន័្ធ។ 

 

▪ ករណីហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ម្គន្ករមករនិ្ហោជិតជាស្ដស្តីម្គន្នផាហពាុះ ត្តូវផដល់ត្ាកឈ់នួល និ្្អ្តែត្រហោជន្ហ៍ផេ្ៗ
ត្ស្រតារច្ារហ់ៅហពលករមករនិ្ហោជិតកំពុ្រំហពញការងារ និ្្ហពលស្ត្ម្គកលំន្េម្គតុភាព។ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្
រនិ្ត្តូវផាល ស់្រដូរត្រហេទកិច្ចស្ន្ាការងារ ឬអ្តីតភាពការងារររស់្ករមករនិ្ហោជិតជាស្ដស្តី កនុ្ហពលស្ត្ម្គកលំន្េម្គតុភាព។ 

 

▪ ករណីហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ម្គន្ហត្រើត្ាស់្ករមករនិ្ហោជិតវយ័ហកម្ហត្ការអាយុ ១៨ឆ្ន  ំត្តូវម្គន្ការអ្នុ្ញ្ញា តពី
ត្កសួ្្ការងារ និ្្រណតុ ុះរណាត លវជិាជ ជីវៈ និ្្ត្តូវអ្នុ្វតតលកេខណឌ ហត្រើត្ាស់្ករមករនិ្ហោជិតវយ័ហកម្ឱ្យាន្ត្តឹរត្តូវ។ 

 

  



ទំពរ័ទី 16 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី៧៖ លកេខ ឌ ស្វុតែិភាព និ្ស្ខុភាពការងារ 

លកេខណឌ សុ្វតែិភាព និ្្សុ្ខភាពការងារ ន្ដលម្គន្ជាអាទិ៍ ហាលការណ៍ស្ដីពីសុ្វតែិភាព និ្្សុ្ខភាពការងារ, លកេខណឌ
អ្នារយ័ការងារ, ន្ផនកហស្វាហពទយហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្, សុ្វតែិភាពការងារកនុ្អ្ារ, និ្្កត្រតិពន្ល៉ឺ សំ្ហ  ្និ្្្ូលី។ 
 

 

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គន្ករមករនិ្ហោជិតចារពី់ ៥នាក ់ ដល់ ៥០នាក ់ ត្តូវរហ ក្ើតត្កុរការងារហអ្ដស៍្
ច្ំន្ណកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គន្ករមករនិ្ហោជិតចារពី់ ៥១នាកហ់ ើ្ហៅ ត្តូវរហ ក្ើតគណៈករមការហអ្ដស៍្។ 

 
▪  ការពិនិ្តយកាយស្របទាសំ្ហៅដល់ការពិនិ្តយនូ្វសារពា ា្កាយ និ្្ស្រោី ា្ររស់្ករមករនិ្ហោជិត ហដើរបឱី្យាន្

ដឹ្ថាម្គន្កាយស្របទា និ្្ស្រោី ា្ស្រត្ស្រហៅនឹ្្ត្រហេទការងារ និ្្រុខរររ ន្ដលករមករនិ្ហោជិតហនាុះត្តូវហ វ្ើន្ដរឬ
ហទ។ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ដូច្ម្គន្ន្ច្្កនុ្ម្គត្តា១ នន្ច្ារស់្តីពីការងារ រុន្ហពលចូ្លរហត្រើការងារដំរូ្ត្តូវឱ្យករមករ
និ្ហោជិតទាំ្ អ្ស់់្ហៅពិនិ្តយកាយស្របទាហៅនាយកោា ន្ហពទយការងារឬរូលោា ន្សុ្ខាេាិលោជធានី្ ហខតត ហោយត្តូវហស្នើ
សំុ្រញ្ញជ កវ់ញិ្ញា រន្រត្តពិនិ្តយកាយស្របទាពីនាយកោា ន្ហពទយការងារ។ 



ទំពរ័ទី 17 នន្ 22 

 

▪  ការពិនិ្តយកាយស្របទាជាកាលិកសំ្ហៅដល់ការពិនិ្តយនូ្វសារពា ា្កាយ និ្្ស្រោី ា្ររស់្ករមករនិ្ហោជិតហ ើ្
វញិ រនាា រពី់ាន្ចូ្លរហត្រើការងារហេើយ ហោយករមករនិ្ហោជិតទាំ្ អ្ស់្ត្តូវហៅពិនិ្តយសុ្ខភាពតារការកំណតរ់រស់្
អ្្ិការការងារ។ 

▪ ចុ្ច្រ ូតុ្                         ហដើរបហីឆ្ព ុះហៅកាន្ក់ារហ វ្ើរច្ចុរបន្នភាពសាែ ន្ភាពចាកវ់ា៉ែ កសំ់ា្ររស់្ករមករនិ្ហោជិត។ 

 
 

 

 

 
▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គន្ករមករនិ្ហោជិតតិច្ជា្២០ នាក ់ត្តូវហរៀរចំ្ត្រអ្រស់្ហស្ដងាា ុះឱ្យាន្ត្តឹរត្តូវ 

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គន្ករមករនិ្ហោជិតចារពី់២០ ដល់៤៩នាក ់ត្តូវហរៀរចំ្រន្ាររ់ុរំរសួ្ឱ្យាន្ត្តឹរត្តូវ  

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គន្ករមករនិ្ហោជិតចារពី់ ៥០នាក ់ត្តូវហរៀរចំ្គិលាន្ោា ន្ ឬហត្រើត្ាស់្គិលាន្ោា ន្ររួ 
ឬរូលោា ន្សុ្ខាេាិលឱ្យាន្ត្តឹរត្តូវ។ 



ទំពរ័ទី 18 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី៨៖ ទបឡាជាតិស្នតិស្ខុស្្ាម 

 

▪ ហត្ជើស្ហរ ើស្ច្ហរលើយទាក់ទ្នឹ្្លកេខណឌ នន្ហរឡាជាតិស្ន្ដិសុ្ខស្ ា្រ ម្គន្ជាអាទិ៍ការចុ្ុះរញ្ជ ិកាហោ្ច្ត្ក  
ស្េត្ាស្កនុ្រ.ស្.ស្., ការចុ្ុះរញ្ជ ិកាករមករនិ្ហោជិតកនុ្ រ.ស្.ស្. និ្្ការរ្ភ់ាគទាន្ រ.ស្.ស្។ 

 

  



ទំពរ័ទី 19 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី៩៖ ទំនាកទ់ំន្វិជាជ ជវីៈ 

សំ្ហៅដល់រទរបញ្ាតតិទាកទ់្នឹ្្តំណា្ករមករនិ្ហោជិត, អ្ ា្ការវជិាជ ជីវៈ និ្្យន្ដការហោុះត្សាយវវិាទន្ដល
ហកើតហច្ញពីទំនាកទំ់ន្្ការងារ។ 

 

▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលម្គន្ករមករនិ្ហោជិតចារពី់ ៨នាកហ់ ើ្ហៅ ត្តូវជារក់ាតពវកិច្ចហាុះហឆ្ន តហត្ជើស្ហរ ើស្
ត្រតិេូរុគាលិក និ្្ត្តូវអ្នុ្វតតឱ្យាន្ត្តឹរត្តូវតារការកំណតក់នុ្ត្រកាស្ស្តីពីត្រតិេូរុគាលិកហៅកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្។ 

 
▪ ស្េជីព៖ សំ្ហៅដល់អ្ ា្ការវជិាជ ជីវៈន្ដលរហ ក្ើតហ ើ្ហោយករមករ និ្ហោជិតហោយការររួររួាន  និ្្ហោយការ

ស្ម័ត្គចិ្តតហៅកនុ្រូលោា ន្នន្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ហនាុះ។ 
▪ អ្នុ្ស្ញ្ញា រួរ៖ សំ្ហៅដល់កិច្ចត្ពរហត្ពៀ្រវា្តំណា្ករមករនិ្ហោជិត និ្្និ្ហោជកស្តីពីការអ្នុ្វតតលកេខណឌ

ការងារាន្លអជា្ច្ារ ់ហេើយត្តូវយកហៅចុ្ុះរញ្ជ ីហៅអ្ ា្ភាពទទួលរន្ាុក។ 
▪ វវិាទរុគាល៖ សំ្ហៅដល់វវិាទន្ដលហកើតហ ើ្រវា្និ្ហោជក និ្្ករមករនិ្ហោជិតម្គន ក ់ឬហត្ច្ើន្នាក ់ឬអ្នកហរៀន្ហ វ្ើការ

ម្គន ក់ឬហត្ច្ើន្នាក់តារហរឿ្ហរៀ្ៗខលួន្ ហេើយទាក់ទ្នឹ្្ការរកត្សាយ ឬការអ្នុ្វតដរទរបញ្ា តដិនន្កិច្ចស្ន្ាការងារ ឬ
កិច្ចស្ន្ាេវឹកេវ៉ឺន្ករមករនិ្ហោជិត ឬរទរបញ្ា តិដការងារនន្អ្នុ្ស្ញ្ញា ររួ ត្ពរទាំ្ ច្ាររ់ញ្ា តិដជា្រម្គន្ផ្។ 

▪ វវិាទការងារររួ៖ សំ្ហៅដល់វវិាទន្ដលហកើតហ ើ្រវា្និ្ហោជកម្គន ក ់ឬហត្ច្ើន្នាក ់នឹ្្រុគាលិកររស់្ខលួន្រយួចំ្នួ្ន្អំ្ពី
ហរឿ្លកេខណឌ ការងារ ការហត្រើត្ាស់្សិ្ទធិន្ដលត្រគល់ឱ្យអ្ ា្ការវជិាជ ជីវៈ ការត្តូវទទួលសាា ល់អ្ ា្ការវជិាជ ជីវៈកនុ្ស្េត្ាស្ 
រញ្ញា នន្ការទាកទ់្រវា្និ្ហោជក និ្្ករមករនិ្ហោជិត  ហេើយវវិាទហន្ុះ អាច្រណាដ លឱ្យស្េត្ាស្ត្រត្ពឹតដហៅពំុាន្ត្ស្លួ 
ឬហ វ្ើឱ្យខូច្ស្ន្ដិភាពស្ ា្រ។ 



ទំពរ័ទី 20 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី១០៖ ការទប្បើប្ាស្ក់មមករនិទោជិតផ្ខមរ និ្ជនបរទទស្ 

ត្គរត់្គ្ច្លនារុគាលិក និ្្ហត្រើត្ាស់្េតែពលករមររហទស្ ម្គន្ជាអាទិ៍ហស្ច្កដីត្រកាស្ជូន្ដំណឹ្អំ្ពីច្លនា
រុគាលិក, ការហត្រើត្ាស់្េតែពលករមររហទស្, រណណ /ហស្ៀវហៅការងារជន្ររហទស្ និ្្ករមករនិ្ហោជិតន្ខមរ។ 

 
▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលទទួលឱ្យករមករនិ្ហោជិតហ វ្ើការ និ្ /្ឬរញ្ឈរពី់ការងារ ត្តូវហ វ្ើហស្ច្កដីត្រកាស្ជូន្ដំណឹ្

អំ្ពីច្លនារុគាលិកហច្ញ/ចូ្ល ឱ្យាន្ត្តឹរត្តូវ 
▪ ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ន្ដលត្តូវហត្រើត្ាស់្េតែពលករមររហទស្ត្តូវហស្នើសំុ្ការអ្នុ្ញ្ញា តហត្រើត្ាស់្េតែពលករមររហទស្

ត្រចាឆំ្ន  ំ(កូតា) 
▪ េតែពលករមររហទស្ន្ដលហ វ្ើការហៅកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ត្តូវម្គន្រណណ ការងារ/ហស្ៀវហៅការងារ 
▪ ករមករនិ្ហោជិតន្ដលហ វ្ើការហៅកនុ្ហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវម្គន្ហស្ៀវហៅការងារ ន្ដលចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិត

ស្រុរកនុ្ចំ្ណុច្ហន្ុះ គ៉ឺទាញហច្ញពីចំ្ណុច្ ៣.១ ចំ្នួ្ន្ករមករនិ្ហោជិតស្រុរ ន្ដលាន្រំហពញកនុ្ត្រពន័្ធ។ ចំ្នួ្ន្ហស្ៀវហៅ
ការងារករមករនិ្ហោជិតន្ខមរទត្រ្ថ់មី ត្តូវាន្ទាញទិន្នន្យ័ពីត្រពន័្ធហស្វាសាធារណៈពាកព់ន័្ធនឹ្្វស័ិ្យការងារ LACMS។ 
ករណីហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្កំពុ្ហស្នើសំុ្ហស្ៀវហៅការងារករមករនិ្ហោជិត ត្រពន័្ធនឹ្្រងាា ញចំ្នួ្ន្ន្ដលកំពុ្ហផាៀ្ផាា តក់នុ្
ចំ្នុ្ច្ទី “៤. កំពុ្ហផាៀ្ផាា តរ់ណណ /ហស្ៀវហៅការងារច្ំនួ្ន្” ។ 



ទំពរ័ទី 21 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី១១៖ របកគទំេើញច្ំ ុច្មិនប្តឹមប្តវូទោយប្បពន័ធស្វយ័អធិការកិច្ចការងារ 

 

 រនាា រពី់រញ្ចររ់ញ្ជ ីកត្រ្សំ្ណួរស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារទាំ្  ១០រុ៉ឺនុ្យរចួ្រក ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក 
ស្េត្ាស្ ត្តូវចូ្លកនុ្រុ៉ឺនុ្យទី១១ ហដើរបពិីនិ្តយអំ្ពីការរនិ្អ្នុ្វតតច្ារ ់និ្្រទរបញ្ាតតិកនុ្វស័ិ្យ តាររយៈររកគំហេើញ
ចំ្ណុច្រនិ្ត្តឹរត្តូវហោយត្រពន័្ធស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ ហោយកនុ្ហនាុះត្តូវាន្ន្រ្ន្ច្កជា ៣ន្ផនកដូច្ខា្ហត្ការ៖  

 ក. ចំ្ណុច្ន្ដលត្តូវផាកពិន្យ័ សំ្ហៅដល់លកេខណឌ អាទិភាព ៣១ចំ្ណុច្ ន្ដលរនិ្អ្នុ្វតតតារច្ារនឹ់្្ទទួល
រ្ការផាកពិន្យ័ភាល រពីអ្្ិការការងារ។ 

 ខ. ចំ្ណុច្ន្ដលត្តូវោកកំ់េិត សំ្ហៅដល់លកេខណឌ ច្រប្ ៤១ចំ្ណុច្ ន្ដលរនិ្អ្នុ្វតតតារច្ារនឹ់្្ទទួលរ្
ការោកកំ់េិតពីអ្្ិការការងារ។ 

 គ. ហស្វាសាធារណៈររស់្ត្កសួ្ ន្្ដលត្តូវហ វ្ើ សំ្ហៅដល់ហស្វាសាធារណៈន្ដលម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្
ម្គន្កាតពវកិច្ចត្តូវរំហពញ និ្្/ឬន្កតត្រូវត្ស្រតារច្ារ ់និ្្រទរបញ្ាតតិកនុ្វស័ិ្យការងារ ហោយចុ្ច្ពាកយ               ហៅ
តារចំ្ណុច្ហស្វាសាធារណៈនី្រយួៗ ហដើរបចូី្លហៅកាន្ត់្រពន័្ធហស្វាសាធារណៈពាកព់ន័្ធនឹ្្វស័ិ្យការងារ (LACMS)។ 

  



ទំពរ័ទី 22 នន្ 22 

 

មុ៉ឺនុយទី១២៖ លទធនល 

 

លទធផល៖ សំ្ហៅដល់ចំ្ណុច្រញ្ចរក់ារហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្ ហដើរបទីាញយករាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ច
ការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករម ហោយត្តូវចុ្ច្ហលើពាកយ “សូ្រចុ្ច្ទីហន្ុះ ហដើរបរីញ្ចរក់ារហ វ្ើរាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្
អ្្ិការកិច្ចការងារ”។ រុន្នឹ្្រញ្ចរត់្រពន័្ធនឹ្្រងាា ញសាររញ្ញជ ករ់ដ្ហទៀត “ហតើអ្នកស្ហត្រច្ចិ្តតរញ្ចរក់ារហ វ្ើរាយការណ៍
ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ?” ហត្កាយហពលចុ្ច្ហលើពាកយ “OK” រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្នឹ្្ត្តូវាន្រញ្ចរ ់ និ្្
រនិ្អាច្ន្កស្ត្រួលហទៀតហ ើយ។ 

កំណតស់្ម្គា ល់៖ ហរើហទាុះរីជាម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្រនិ្ចុ្ច្រញ្ចររ់ាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ច
ការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករមកហ៏ោយ ហៅោល់ដំណាច្ន់្ខរថុិនា និ្្ន្ខ ន្ូ នន្ឆ្ន នីំ្រយួៗ ត្រពន័្ធនឹ្្ហ វ្ើការរិទរញ្ចរ់
រាយការណ៍ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារតារត្រពន័្ធស្វ័យត្រវតតិករមហោយស្វ័យត្រវតតិ។ 

 
 

 

 

 

 

ហត្កាយរញ្ចរក់ារហ វ្ើស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្តូវទាញយករាយការណ៍
ស្វ័យត្រកាស្អ្្ិការកិច្ចការងារ ហដើរបតី្ពីន្ហច្ញ ចុ្ុះេតែហលខា និ្្វាយត្តាហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ត្គរទ់ំពរ័។ រនាា ររ់ក 
ត្តូវន្ស្ាន្រាយការណ៍ហនាុះជាទត្រ្ ់PDF រនិ្ឱ្យហលើស្ពី ១០MB  រចួ្រញ្ចូ លកនុ្ត្រពន័្ធ។ 

ម្គច ស់្ ឬនាយកហោ្ច្ត្ក ស្េត្ាស្ ត្តូវហ វ្ើការន្កតត្រូវនូ្វការអ្នុ្វតតច្ារ ់ និ្្រទរបញ្ាតតិកនុ្វស័ិ្យការងារឱ្យ
ាន្ត្តឹរត្តូវន្ដលម្គន្កនុ្ររកគំហេើញចំ្ណុច្រនិ្ត្តឹរត្តូវហោយត្រពន័្ធស្វ័យអ្្ិការកិច្ចការងារ។ កនុ្ករណីហលមើស្ណារយួ
អ្្ិការការងារនឹ្្ចាតវ់ធិាន្ការតារផលូវច្ារ។់ 
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