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កំណត់ចំណាំ



ព័ត៌មាន ក្នុង ករូន បសៀវបៅ បនះ អាចរួយ អ្ក ឱ្យមាន អារម្ណ៍ ផ្ុត ភ័យខាលាច ដថមបទៀត បធវើការ មាន សុវត្ថិភាព 
និង ទទួ�ោន អត្ថ្បបយារន៍ និង បរៀសរួច ពី ការបកង្បវ័ញ្ច និង ការរំបោភបំពាន។

មនុស្ស �្អ បំផ្ុត ក្នុងការ ដថរកសា អត្ថ្បបយារន៍ ដ៏ �្អ បំផ្ុត របស់ អ្ក គឺ ររូបអ្ក!

តតើអ្នកកំពុងត្វើការឬកំពុងមានផែនការតៅប្រតេសថៃផែនតេ?

ដូតច្នេះបតូវត្វើដំតណើរតោយភាពវ័យឆ្លាត-ត្វើការតោយភាពវ័យឆ្លាត!
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តតើតេតុអវវីបានជាបតូវមានកងវល់?

បរៀងរា�់នថងៃ ្បជារន ជាប្ចើន ដរូចជា ររូបអ្ក ជាបដើម ោន ចរូ� ្បបទស នថ 
បដើម្ី បធវើការ។ ខណៈបព�ដដ� ្បជារន ភាគប្ចើន មិន រួប ្បទះ បញ្ហា 
ធងៃន់ធងៃរ បទបោះ ក៏ បៅមាន ្បជារន ខ្លះ ្តរូវ ទទួ�រង ការរំបោភបំពាន ពី 
និបយារក របស់ខ្លលួន ដរូចជា មិន បបើក្ោក់ឈ្លួ� ឬ បងាខាំង ពួកខ្លលួន ដរូចជា 
រនជាប់បោស បោយ មិនមាន រនណាមានាក់ អាចរួយ ពួកខ្លលួន ោន។

មាន វិធី ជាប្ចើន បដើម្ី បរៀសវាង ្បការបនះ បហើយ ្បសិនបបើ អ្ក កំពុង 
ទទួ�រង ការរំបោភបំពាន មាន មនុស្ស ខ្លះ អាចរួយ អ្កបៅក្នុង 
្បបទស នថ។

អ្នកមានសិេ្ិ
បោយ មិន គិតពី សាថានភាព ្សបចបាប់ របស់ អ្ក អ្ក មាន សិទ្ិ ទទួ�ោន ការបគារព និង ការការពារ សិទ្ិ មនុស្ស របស់ 
អ្ក បដើម្ី រស់បៅ បោយ បសរី រួចផ្ុតពី ការយារយី និង ការបកង្បវ័ញ្ច។ 

បសៀវបៅ ដណោំ បនះ ផ្្ដ�់ ព័ត៌មាន អំពី សិទ្ិ និង ការទទួ�ខុស្តរូវ របស់ អ្ក ខណៈបព� ដដ� អ្ក កំពុង បធវើការ បៅ 
្បបទស នថ។ ព័ត៌មាន អាចរួយ អ្ក ឱ្យ ការពារ ខ្លលួន អ្ក ឱ្យ រួចផ្ុត ពី រនណា ដដ� មានបំណង បកង យក ្បបយារន៍ ពី 
សាថានភាព អ្ក ជា រនបទសន្ដរ្បបវសន៍។ 
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បតូវយល់ដឹងប្រការខាងតបកាែ!
 អ្នកបតូវមានកិច្ចសនយាែួយ។ប្រសិនត្រើមានជនណាតស្នើឱ្យអ្នកចុេះេត្ថតលខាតលើកិច្ចសនយា្រន្ទា្រ់ពវី
ែកដល់ប្រតេសថៃបតូវរកនរណាមានាក់ផដលអ្នកេុកចិត្ដឱ្យជួយពិនិត្យកិច្ចសនយាតនេះែុនតពលអ្នក
ចុេះេត្ថតលខា។កិច្ចសនយា គឺ វា សំខាន់ ណាស់ ពីប្ពាះ វា ជា ឯកសារ ្សបចបាប់ ដដ� សរបសរ អំពី ភារៈកិច្ច 
និង កាតពវកិច្ច របស់ ភាគី និបយារក របស់ អ្ក និង អ្ក ជា ព�ករ។ ្តរូវ្ោកដថា អ្កោនទទួ�កិច្ចសនយា 
មួយចបាប់ បហើយថាអ្កយ�់ចបាស់ពីខ្លឹមសារននកិច្ចសនយា។ ជា អប្បរិមា កិច្ចសនយា ្តរូវ មានដចង អំពី៖

      ប្មះ របស់ អ្ក                                     

      អាស័យោឋាន កដន្លង បធវើការ

     ប្មះ និបយារក

     ភារៈកិច្ចរបស់អ្ក

     ្ោក់ដខ និង អត្ថ្បបយារន៍ របស់ អ្ក

      បមា៉ាង បធវើការ (មិនប�ើស១២បមា៉ាងក្នុងមួយនថងៃ រួមោំងបមា៉ាងបដន្ថម)

      វិធីគណោ្ោក់ឈ្លួ�បធវើការបដន្ថមបមា៉ាង

     សិទិ្ឈប់សំរាក

     ការកាត់្ោក់ឈ្លួ�ណាមួយដដ�្តរូវបធវើ 

     ការ�ំអិត អំពី ការបញ្ចប់ កិច្ចសនយា
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  បតូវពិនិត្យតែើលថាតតើមានការចំណាយតលើការស្នាក់តៅឬការចំណាយណាែួយតចញតោយនិតោជក
ឬតោយេវីភានាក់ងារតបជើសតរើសឬតេ។ ្តរូវ សួរថា បតើ អ្ក ្តរូវ សង វិញ ប�ើ ចំណាយោំងបោះ ឬបទ។ ្តរូវ 
គណោ ពី វិធី ដដ� អ្ក នឹងទរូោត់ សំណង។ ្តរូវទទួ� ព័ត៌មាន ោំងបនះ និង កិច្ច្ពមប្ពៀង ណាមួយ ជា 
ោយ�ក្សអក្សរ។  

 បតូវបបា្រ់ប្ួស្រអ្នកពវីត្មេះតលខេូរស័ព្ទនិង
អាស័យោឋាននិតោជនរ្រស់អ្នក។ ្តរូវបធវើ ការោក់ទង 
យា៉ាង បទៀងោត់ ជាមួយ ្គួសារ អ្ក។ ្ តរូវ ្ពមប្ពៀងគានា ថា 
្បសិនបបើ ពួកបគ ោត់ ដំណឹង ពី អ្ក មួយរយៈបព� ពួកបគ 
្តរូវ រក រំនួយ។ ្ តរូវ ្ោកដថា ្ គួសារ អ្ក មាន ចបាប់ ចម្លង 
ឯកសារ អត្ដសញ្ញាណ របស់ អ្ក (ដរូចជា �ិខិតឆ្លងដដន 
ប�ខទិោឋាការ និងប័ណ្ណការងារ) និង កិច្ចសនយា របស់ អ្ក។

 អ្នកអាចតស្នើសុំដូរនិតោជកតៅតពលមានស្ថានភាពចាំបាច់្រំែុតឧទាេរណ៍ប្រសិនត្រើ៖ 

     និបយារករបស់អ្កោនទទួ�មរណៈភាព

     កិច្ចសនយាការងាររបស់អ្ក្តរូវោន�ុបបចា�បោយសារការរំរុៈបុគ្គ�ិក ឬបោយសារអារីវកម្ដួ�រ�ំ

     អ្ក ្តរូវោន រំបោភបំពាន បោយ និបយារក

     និបយារក មិន ្បតិបត្ដិ តាមចបាប់ ការពារ ការងារ

ប្រៅពី�ក្ខណៈបញ្ជាក់ខាងប�ើ អ្ក្បដហ�អាច្តរូវោនអនុញ្តាតដរូរនិបយារករបស់អ្ក បោយបសចក្តីសំបរចរបស់មនន្តី 
មានសមត្ថកិច្ចបៅនយកោឋានមុខរបរ ្កសួងការងារ។ 

 ្បសិនបបើអ្កសុំផ្លាស់ប្តតូរនិបយារកបោយដផ្្អកប�ើសាថានភាពមួយក្នុងចំបណាមសាថានភាពោំងបនះ 
និបយារកថ្ីរបស់អ្ក្តរូវ ផ្្ត�់ការងារ្បបភទដរូចគានាដ�់អ្ក។ បហើយ និបយារក ចាស់ របស់អ្ក ្តរូវ ចុះហត្ថប�ខា 
ប�ើ �ិខិត បផ្្ទរ ររូបអ្ក បៅបធវើ ការងារ មួយបទៀត ក្នុង រយៈបព� ១៥ នថងៃ។
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សិេ្ិរ្រស់អ្នកជាពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍តៅប្រតេសថៃ

ជាជនតេសន្ដរប្រតវសន៍មានាក់ក្ននុងបកុែអាយុណាែួយតោយែិន្ ិតថាអ្នកជាជនតេសន្ដរប្រតវសន៍បស្រចបា្រ់
បានចុេះ្រញ្វីឬែិនបស្រចបា្រ់ក្ដវីអ្នកមានសិេ្ិ្រ្ដឹងនិងរកកិច្ចគាំពារប្រសិនត្រើមានការរំតោភ្រំពានសិេ្ិអ្នក
ឬនិតោជករំតោភ្រំពានតលើរូ្រអ្នក។ប្រសិនត្រើអ្នកយល់ថាអ្នកបតូវត្តបាកបបាស់ឬេេួលរងេតងវើែិន្ ្រ្វី
ឬេេួលប្របពឹត្ដិកែ្មតរើសតអើងតោយស្ររូ្រអ្នកែិនផែនជាជាតិថៃផដលសិេ្ិរ្រស់អ្នកបតូវត្រំតោភ្រំពានបតូវ
រកជំនួយតេើយតែើលតលខេូរស័ព្ទតៅខាងតបកាយតសៀវតៅតនេះនិងរកជំនួយ។

ជា ព�ករ បទសន្ដរ្បបវសន៍ មានាក់ អ្ក មាន សិទ្ិ ទទួ�ោន សិទ្ិ ការងារ ដរូចគានា នឹង ព�ករ ជាតិនថ ដដរ។ ្ស្ដី 
និងបុរស មាន សិទ្ិ ទទួ� ្ោក់ឈ្លួ� ដរូចគានា បៅបព� បធវើការងារ ដរូចគានា។ 

សិទ្ិ ខ្លះ របស់ អ្ក មានដចង ខាងប្កាម បនះ៖

 អ្នកមានសិេ្ិរកសាេុកឯកស្ររ្រស់អ្នក។្តរូវ រកសាទុក �ិខិតឆ្លងដដន 
ទិោឋាការ និង ឯកសារ ការងារ ជាប់ ខ្លលួន អ្ក្គប់បព�។ កុំឱ្យ ចបាប់បដើម នន 
ឯកសារ ោំងបនះ បៅ និបយារក ឬ ភានាក់ងារ ប្រើសបរើស បោះបី បគ និយាយថា 
បគ រកសា ទុកឱ្យមានសុវត្ថភាព ក្ដី។ ្តរូវ្ោកដថា អ្ក ោន ថតចម្លង ឯកសារ 
ោំងអស់ បហើយ បផ្ញើរ ចបាប់ ចម្លង បោះ ឱ្យ ្គួសារ បៅ ផ្្ទះ។ ្តរូវ ទុក ចបាប់ចម្លង ខ្លះ 
ជាមួយ អ្ក។  

 អ្នកមានសិេ្ិេេួលបានថៃងៃឈ្រ់សំរាកពវីការងារពលករភា្តបចើនរួែទាំងពលករការងារតាែែ្ទេះមានសិេ្ិ
បានថៃងៃឈ្រ់សំរាក១៣ថៃងៃតរៀងរាល់ឆ្នាំទាំងតនេះជាថៃងៃឈ្រ់សំរាកជាែ្លូវការតៅប្រតេសថៃ។្ បសិនបបើ 
នថងៃ ឈប់សំរាក ណាមួយ ចំប�ើ នថងៃ ចុងសោ្ដហ៍ ព�ករ មាន សិទ្ិ ឈប់ បៅ នថងៃ បោទាប់។អ្នកមានសិេ្ិេេួល
បបាក់ឈ្ននួលតៅថៃងៃឈ្រ់សំរាកប្រសិនត្រើអ្នកបតូវត្វើការតៅចំថៃងៃឈ្រ់សំរាកជាែ្លូវការរ្រស់ថៃ។

 ពលករភា្តបចើនរួែទាំងពលករការងារតាែែ្ទេះមាន
សិេ្ិេេួលបានចបា្រ់ឈ្រ់សំរាក៦ថៃងៃក្ននុងែួយឆ្នាំតោយ
ែិនមានការកាត់បបាក់ផខ ្បសិនបបើ ពួកបគ ោនបធវើការ 
ចំនួន មួយឆ្នាំជាប់ បោយ ឥតមានអាក់ ជាមួយ 
និបយារក។

 ពលករតនស្េមានសិេិ្េេួលបានចបា្់រឈ្់រសំរាក
៣០ថៃងៃក្ននុងែួយឆ្នាំតោយែិនមានការកាត់បបាក់ផខ 
អ្ក ្តរូវ ចរចារ្បការ បនះ ជាមួយ និបយារក។ អ្កបនសាទមិនមានសិទ្ិទទួ�ោននថងៃបុណ្យឈប ់
សំរាក ចំនួន១៣នថងៃរបស់នថបទ។
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 អ្នកមានសិេ្ិេេួលបានចបា្រ់ឈ្រ់សំរាកតៅតពលមានជែងៃងឺ។
សំរាប់ ព�ករ ភាគប្ចើនបំផ្ុត ្បសិនបបើ ការឈប់សំរាក ពយាោ� 
រមងៃឺ មាន រយៈបព� ៣នថងៃ ឬ ប្ចើនជាង បនះ អ្ក ្តរូវសុំ �ិខិតបញ្ជាក់ 
ពី បវរ្បណ្ឌិត ដដ� ោនចុះបញ្ី។

 

  អ្នកមានសិេ្ិេេួលបានបបាក់ចំណូលក្ននុងអំឡនុងតពលមានជែងៃងឺ
  ព�ករ ភាគប្ចើន រួមោំង ព�ករ ការងារ តាម ផ្្ទះ និង ព�ករ បនសាទ 

មាន សិទ្ិ ទទួ�ោន ចបាប់ឈប់ សំរាក បព� មានរមងៃឺ  ជា អតិបរិមា 
៣០នថងៃ បោយ មិនមាន ការកាត់ ្ោក់ដខ។ 

  

 អ្នកមានសិេ្ិត្រើកបបាក់ផខែ្ដងតរៀងរាល់ផខ។អ្នកមានសិេ្ិត្រើក
ជាស្ច់បបាក់សុេ្។អ្នកអាចចរចារជាែួយនិតោជករ្រស់អ្នក
តដើែ្វីត្រើកបបាក់ផខកាន់តេៀងទាត់ផៃែតេៀតប្រសិនត្រើអ្នកបបាថានា។
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 និតោជករ្រស់អ្នកែិនអាចោក់កំេិតតលើការតដើរតេើររ្រស់អ្នកតៅ
កាន់កផន្ងត្វើការតឡើយ។អ្នកមានសិេ្ិចាកតចញពវីកផន្ងត្វើការ
តៅតពលេំតនរ។

 និតោជកគាមនសិេ្ិចាក់តស្រ្រន្ទ្រ់រ្រស់អ្នកតេ។អ្នកមានសិេ្ិ
ចាក់តស្រ្រន្ទ្រ់ពវីខាងក្ននុង។

 អ្នកមានសិេ្ិេេួលការជូនដំណឹងប្រសិនត្រើនិតោជកចង់្រញ្ច្រ់
កិច្ចសនយាការងារតៅតពលែិនមានរយៈតពលការងារជាក់ោក់
ផចងក្ននុងកិច្ចសនយាការងាររ្រស់អ្នក។

   ប្រសិនត្រើអ្នកបតូវបានចា្រ់ខ្នួនឬប្រសិនត្រើអ្នកោឈ្រ់ពវីការងារ
ឬអ្នកបតូវ្រតណដេញតចញអ្នកមានសិេ្ិេេួលបបាក់ឈ្ននួលសំរា្រ់
ការងារណាផដលបានត្វើតេើយ។ និបយារក មិនអាច ទុក ្ោក់ឈ្លួ� 
របស់ អ្ក បទ  បោះ ក្នុង កា�ៈបទសៈ ណាក៏បោយ។ ្បសិនបបើ មាន 
ចមងៃ�់ អ្ក ្តរូវ ោក់ទង អង្គការ ដដ�មាន រាយោម ក្នុង ករូន បសៀវបៅ 
បនះ បដើម្ី រួយ។ ព�ករ ភាគប្ចើន មាន សិទ្ិោមោរ ្ោក់ ចំបពាះ នថងៃ 
ឈប់សំរាក ដដ� មិនោន ប្បើបោយគណោតាមអ្តាមរូ�ោឋាន។
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 អ្នកមានសិេ្ិេេួលបានបបាក់ឈ្ននួលអ្រ្្ររិមាតៅប្រតេសថៃ។
អ្កមាន សិទ្ិ ទទួ�ោន ្ោក់ឈ្លួ� ដរូចគានា នឹង ព�ករ ជាតិនថដដ� 
បធវើការ ដរូចគានា ដដរ។ ពី ដខមករា ឆ្នាំ ២០១៣  តបៅ នថ្លឈ្លួ� អប្បរិមា 
្បចាំ នថងៃ គឺ៣០០ោត បៅ ទរូោំង ្បបទស នថ។

 អ្នកមានសិេ្ិេេួលបានតពលឈ្រ់សំរាកែួយតមាោងក្ននុងែួយថៃងៃ។
បព�ឈប់សំរាក បនះ  ្តរូវ ផ្្ដ�់ឱ្យ មិន ប�ើស ពី ៥បមា៉ាង បោទាប់ពី អ្ក 
ោនចាប់បផ្្ដើម បធវើការជាប់គានា។ 

 អ្នកមានសិេ្ិ្រដិតស្ែិនត្វើការ្រផន្ថែតមាោង។ បព�បធវើការ ជា 
អតិបរិមា គឺ ៤៨បមា៉ាង ក្នុង មួយ សោ្ដហ៍។ ្បសិនបបើ អ្ក យ�់្ពម 
បធវើការ ប�ើសពី បមា៉ាង ធម្តា បនះ និបយារក ្តរូវ បបើក ្ោក់ឈ្លួ� 
បមា៉ាង បដន្ថម ដ�់ អ្ក (១.៥ដង ប�ើ ្ោក់ឈ្លួ� ធម្តា  បែុដន្ដបព�បធវើ 
ការសរុប មិន្តរូវ ប�ើសពី ១២បមា៉ាង ក្នុង មួយនថងៃ បទ)។

ប្រសិនត្រើអ្នកជាពលករការងារតាែែ្ទេះមានាក់ជាពលករតនស្េមានាក់ឬពលករ
កសិកែ្មមានាក់សិេ្ិខ្េះតៅខាងតបកាែតនេះែិនអនុវត្ដតលើរូ្រអ្នកតេ។អ្នកបតូវចរចារ
អំពវីសិេ្ិទាំងតនេះជាែួយនិតោជក។

 ក្ននុងែួយសបា្ដេ៍អ្នកមានសិេ្ិឈ្រ់ែួយថៃងៃ។អ្ក អាច បដិបសធ មិន បធវើការ បៅ នថងៃ ឈប់។ ្បសិនបបើ អ្ក 
យ�់្ពម បធវើការ បៅ នថងៃ ឈប់ អ្កមាន សិទ្ិ ទទួ� ្ោក់ឈ្លួ� បៅ នថងៃ ឈប់សំរាកតាមអ្តា។ អ្តា្ោក់
ឈ្លួ�បៅនថងៃឈប់សំរាកមានភាពខុសគានាតាប្បបភទការងារ។
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ការេេួលខុសបតូវរ្រស់អ្នកជាពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍មានាក់

   ្បសិនបបើ អ្ក មាន បញ្ហា បៅបព� បធវើការ ជាដំបរូង ្តរូវ និយាយ បៅកាន់ ្គួសារ មិត្ដភ័ក្ដ ិ និបយារក 
របស់ អ្ក ឬ ទីភានាក់ងារប្រើសបរើស សិន។ ្បសិនបបើ បញ្ហា បោះ មិន ្តរូវោន បោះ្សាយ បទ អ្ក 
្តរូវ ោក់ទង អាជាញាធរ រោឋាភិោ� នថ អង្គការប្រៅរោឋាភិោ� (NGO) សាថានទរូត ឬសហរីព 
បដើម្ី រួយ អ្ក។ មាន ប�ខ ទរូរស័ព្ទ ខ្លះ ដចង ក្នុង ករូន បសៀវបៅ បនះ។

   ្បសិនបបើ អ្ក ចង់ ឈប់សំរាក អ្ក ្តរូវ ររូន ព័ត៌មាន ដ�់ និបយារក ជាមុន។ ការបន្ដ ឈប់សំរាក 
បោយ មិន ្ោប់ និបយារក អាចកាលាយជា ប�ស ក្នុង ការបញ្ចប់ កិច្ចសនយា របស់ អ្ក។

   ្បសិនបបើ អ្ក មាន រមងៃឺ មិនអាច បៅបធវើការ ោន ្តរូវ ររូន ព័ត៌មាន ដ�់ និបយារក ឱ្យោន ឆ្ប់ បំផ្ុត 
តាមដត អាចបធវើ ោន បហើយ ្តរូវ រក សំបុ្ត បពទ្យ។

អ្នកបតូវរាយការណ៍ដល់ការិោលយ័អតន្ដេប្រតវសន៍ផដលតៅជិត្រំែុតតរៀងរាល់៩០ថៃងៃែ្ដង និង 
បំបពញ ទ្មង ឯកសារ មាន អាសយោឋាន បច្ចនុប្ន្ របស់ អ្ក។ បនះគឺ ត្មរូវ បោយ ចបាប់ ្បបទស នថ 
និង ការទទួ�ខុស្តរូវ របស់ អ្ក បដើម្ី បំបពញដំបណើរការ បនះ ដដ� ពុំមាន បង់នថ្លបទ។ ការខកខាន 
មិនោន រាយការណ៍ គឺជា �ទ្ផ្� នន ការផ្កពិន័យជាទឹក្ោក់ អប្រិមាន ចំនួនពី ៣០០០ោត 
និង រហរូតដ�់ ២០០០០ោត។

បតូវយល់ដឹងពវីស្ថានភាពរ្រស់អ្នក

តតើខ្នុំជាពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍បស្រចបា្រ់ផែនតេ?

ជនតេសន្ដរប្រតវសន៍បស្រចបា្រ់មានាក់បតូវមានលិខិតឆ្ងផដនេិោឋាការ
និង្រ័ណ្ណការងារ។អ្នកនឹងេេួលឯកស្រទាំងតនេះប្រសិនត្រើអ្នកចូល
ប្រតេសថៃតាែរយៈេវីភានាក់ងារតបជើសតរើសផដលមានអាជាញា្រ័ណ្ណ

អ្នកក៏ជាពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍មានាក់បស្រចបា្រ់ែងផដរប្រសិនត្រើ
អ្នកបានចូលប្រតេសថៃតោយខុសចបា្រ់្រ៉ុផន្ដអ្នកបានចុេះ្រញ្វីនិង
បាន្រំតពញឯកស្រពិនិត្យសញ្ជាតិ(NV)និងមានលិខិតឆ្ងផដននិង
្រ័ណ្ណការងារ។
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ជាពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍បស្រចបា្រ់មានាក់៖

 អ្នកមានសិេ្ិត្វើដំតណើរតៅេវីណាែួយក៏បានក្ននុងប្រតេសថៃ។
ជាការ្បបសើរ អ្ក ្តរូវ ររូន ព័ត៌មាន ដ�់ និបយារក ្បសិនបបើ 
អ្កមាន គំបរាង បធវើដំបណើរ។

 បតូវពិនិត្យតែើលថាតតើអ្នកេេួលបានការធាន្រា៉្រ់រងតៅតបកាែចបា្រ់រួែវិភា្ទានសន្ដិសុខសង្គែឬតេ
(SSC) ដដ� ករណីបនះ រោឋាភិោ� នថ នឹង្តរូវ កាត់ ្ោក់ដខ របស់ អ្ក ចំនួន ៥%។ គំបរាងបនះនឹងផ្្ត�់ 
អត្ថ្បបយារន៍ដ�់អ្កក្នុងករណីមាន រមងៃឺ របួស ពិការភាព គាមនការងារបធវើ និងមាននផ្្ទបពាះ (រួមោំង 
្ោក់ឧបត្ថម្ភករូន) និងការផ្្ត�់ឲ្យនរូវបសាធននិវត្តន៍បៅបព�ចាស់។ អ្កទទួ�ោនកិច្ចការពារ  សំរាប់  
ការធាោ រាែប់រងសុខភាពបោទាប់ពីរួមវិភាគោនរយៈបព� ៣ដខ។ 

 បតូវពិនិត្យថាតតើអ្នកមានសិេ្ិេេួលបានែូលនិ្ិ
សំណងសំរា្រ់ពលករឬតេ(WCF)ក្នុងករណី ដដ� 
អ្ក ទទួ�រង របួស និង រមងៃឺ ឬមរណៈភាព ក្នុងអំឡនុងបព� 
បធវើការ។ មានដតព�ករ្សបចបាប់មាន ការធាោរាែប់រង 
របស់និបយារកដដ�បង់រួមវិភាគោនដ�់ WCF 
បែុបណាណាះបទ ដដ�មានសិទិ្ទទួ�អត្ថ្បបយារន៍ 
WCF ។ ព�ករណាដដ�មិនសិ្ថតក្នុង្បបភទបនះ 
នឹងមិនទទួ�ោនសំណងពីមរូ�និធិបនះបទ 
បែុដន្តទទួ�ពីនិបយារករបស់ខ្លលួន។

តតើខ្នុំជាពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍ខុសចបា្រ់ផែនតេ?

 អ្នកជាពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍ខុសចបា្រ់ប្រសិនត្រើអ្នកចូលប្រតេសថៃតោយខុសចបា្រ់(ែិនមានេិោឋាការ
មានសុពលភាពនិង្រ័ណ្ណការងារ)និងែិនបានចុេះ្រញ្វីជាែួយរោឋាភិបាលរ្រស់ថៃ។

 តទាេះ្រវីជាអ្នកបានចូលជាពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍បស្រចបា្រ់ក្ដវី្រ៉ុផន្ដអ្នកអាចកាលាយជាខុសចបា្រ់វិញ
ប្រសិនត្រើអ្នកែិន្រន្ដ្រ័ណ្ណការងារជាៃ្មវីឱ្យទាន់តពលឬប្រសិនត្រើអ្នក្រ្ដលូរនិតោជកតោយពុំមានត្វើតាែ
ដំតណើរការសែបស្រឬតោយគាមនការអនុញ្ញាត្ដិ។
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 អ្នកក៏បតូវបានត្ចាត់េុកជាពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍ខុសចបា្រ់ផដរប្រសិនត្រើអ្នកបានចុេះ្រញ្វីជាែួយ
រោឋាភិបាលថៃ្រ៉ុផន្ដែិនបាន្រំតពញដំតណើរការNV។ប្រសិនត្រើអ្នកអាក់ខាន្រំតពញដំតណើរការតនេះ៖

 អ្នកនឹងបតូវ្រង់បបាក់២២០០បាតតរៀងរាល់ឆ្នាំតដើែ្វីេេួលបានការធាន្រា៉្រ់រងសុខភាព។ អ្ក 
អាច ដសវងរក ការដថោំសុខភាព ក្នុង គ្លីនិក រោឋាភិោ� ឬ មន្ទីរបពទ្យ បោយ បង់ ៣០ោត ក្នុងបព� ពិនិត្យ 
ម្ដង។ ្ បសិនបបើ អ្ក មិន បង់ ប�ើ ការពិនិត្យ បនះ បទ អ្ក ្តរូវ បង់ តំន� យា៉ាងបពញ នថ្ល ចំបពាះ ការពយាោ� 
ណាមួយ ដដ� អ្ក ទទួ�។ 

 អ្នកបតូវផតរស់តៅនិងត្វើដំតណើរផតក្ននុងតខត្ដផដលអ្នកបានចុេះ្រញ្វីជាែួយរោឋាភិបាលថៃ។  កុំ បធវើដំបណើរ 
បៅប្រៅ បខត្ដ ដដ� អ្ក បធវើការ និង រស់បៅ ប�ើកដ�ងដត អ្ក មាន ការអនុញ្ញាត្ដិ ពី អភិោ�បខត្ដ។ 
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កំណត់សំគាល់ពិតសសសំរា្រ់ជនតេសន្ដរប្រតវសន៍ជាបស្ដវី

 អ្នកមានសិេ្ិេេួលបបាក់ឈ្ននួលដូចគានានឹង្រុរសផដល
ត្វើការដូចគានា។

្បសិនបបើ អ្ក ជា ្ស្ដី ព�ករ ការងារ តាម ផ្្ទះ 
ការគាំពារ មាតុភាព មិន អនុវត្ដ ចំបពាះ ររូបអ្ក 
បៅបឡើយ បទ។ អ្ក គួរ ចរចារ សិទ្ិ ោំងបនះ ជាមួយ 
និបយារក។ 

 ប្រសិនត្រើអ្នកមានថែ្ទតពាេះ អ្ក មាន សិទ្ិ ទទួ�ោន 
ចបាប់ ឈប់សំរាក ៩០នថងៃ បដើម្ី មាតុភាព ដដ� រួមមាន 
៤៥នថងៃ បោយ គាមនការ កាត់ ្ោក់ដខ។ 

 ប្រសិនត្រើការងារអ្នកប្រក្រតោយតបគាេះថានាក់ឬមានការពិបាកដល់រាងកាយតៅតពលមានថែ្ទតពាេះ និង 
អ្កោនទទួ� �ិខិតបញ្ជាក់ ពី បវរ្បណ្ឌិត ថា អ្ក មិនអាច បន្ដ បធវើការងារ បនះ ោន អ្កមាន សិទ្ិ សុំ ប្ដតូរ ការងារ 
ោំងបោះ ជា បបណាដះអាសន្។  

 អ្នកមានសិេ្ិបស្រចបា្រ់ត្វើការក្ននុងអំឡនុងតពលមានថែ្ទតពាេះនិងមានសិេ្ិេេួលកិច្ចគាំពារពិតសស បោយ 
រួចផ្ុតពី ការបបណដេញបចញ បោយសារ មាន នផ្្ទបពាះ។ 
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កំណត់សំគាល់ពិតសសសំរា្រ់ពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍វ័យតក្មង

 កុមារផដលមានអាយុតបកាែ១៥ឆ្នាំ រួែទាំងកុមារ
តេសន្ដរប្រតវសន៍ែងផដរែិនបតូវបានអនុញ្ញាត្ដិឱ្យត្វើការ
តៅប្រតេសថៃតេ។ ្បសិនបបើ អ្ក ជា អនីតិរន និង 
មិនមាន អ្ក អមដំបណើរ អ្ក ្តរូវ រក រំនួយ។ ្បសិនបបើ 
អាជាញាធរ សួរ អាយុ អ្ក កុំ ដក្លងអាយុ របស់ អ្ក។

 កុមារតេសន្ដរប្រតវសន៍ក្ននុងចតន្លាេះអាយុ១៥ដល់១៧ឆ្នាំ
អាច ទទួ� ការអនុញ្ញាត្ដិ ឱ្យ បធវើការ បែុដន្ដ មិន្តរូវ ប�ើសពី 
៨បមា៉ាង ក្នុងមួយនថងៃ ឬ៤០បមា៉ាង ក្នុង មួយ សោ្ដហ៍ បទ 
បហើយ មិន្តរូវ បធវើការ ្បកបបោយ ប្គាះថានាក់ ឬ ការងារ 
បព�យប់ បឡើយ។ 

វិ្វីរកសាសុវត្ថិភាព

បតូវប្រុងប្រយ័ត្នចំតពាេះ៖

 ជនណាមានាក់ជាែិត្ដរ្រស់អ្នកផដលសនយាមានការងារងាយបសួល
ែួយផដលមានបបាក់ផខខ្ពស់ពួកបគ អាច ភរូតកុហក អ្ក។

  ជនណាមានាក់ផដលែ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកក្ននុងការរកការងារ
ឯតេៀតឬែ្ដល់ការងារកាន់ផតល្អជាងតនេះដល់អ្នកពួកបគ 
អាច ទទួ�្ោក់បរើងសារ បដើម្ី ប្រើសបរើស អ្ក បហើយ ្បការ 
បនះ មានន័យថា  ផ្�្បបយារន៍ �្អ បំផ្ុត របស់ អ្ក មិនដមន 
ជា អាទិភាព ចំបងរបស់ ពួកបគ បទ។  
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វិ្វីរកសាសុវត្ថិភាព

 ជនណាមានាក់ផដលសុំផៃរកសាលិខិតឆ្ងផដនឬឯកស្រ
អត្ដសញ្ញាណរ្រស់អ្នក ្បការបនះ អាច ោំឱ្យ អ្ក ងាយ 
រងប្គាះ ពីប្ពាះ អ្ក្តរូវការ ឯកសារ ោំងបនះ បដើម្ី បដើរបហើរ។ 
កុំ ទុក �ិខិតឆ្លងដដន របស់ អ្ក ជាមួយ និបយារក ឬ អ្ក 
រត់ការ។ �ិខិតឆ្លងដដន ជា កម្សិទ្ិ ផ្ទា�់ខ្លលួន របស់ អ្ក 
បហើយ អ្ក មាន សិទ្ិ ទុកោក់ បោយ ខ្លលួន អ្ក។     

 កុំេុកចិត្ដជនចផែ្ក!បោះជា មិត្ដភ័ក្ដិ ជា ្បុស ឬ ជា ្សី ក្ដី។ 
្តរូវ ពយាយាម បបងកើត មិត្ដភ័ក្ដិ បៅ ្បបទស នថ និង ពយាយាម 
រួប រនបទសន្ដរ្បបវសន៍ ឯបទៀត មកពី ្បបទស អ្ក។ 

 តរៀនសូបតពវី្ររិោកាសជុំវិញអ្នក។ រក ទីកដន្លង បៅ រិត 
វត្ដ វិហារ ្គឹស្ដ ឬ វិហា អ៊ីសាលាម ក៏ដរូចជា បែុស្ដិ៍បែរូ�ីស ឬ 
មន្ទីរបពទ្យ។ កដន្លង ោំងបនះ អាចមាន សុវត្ថិភាព ្បសិនបបើអ្ក 
មាន បញ្ហា។

 កុំេុកចិត្ដអ្នករត់ការផដលបបា្រ់អ្នកថាត្អាចចុេះ្រញ្វីអ្នក
ជាែួយអាជាញា្រឬជួយអ្នកឱ្យេេួលបាន្រ័ណ្ណការងារ!
្បសិនបបើអ្ក ោន ចុះបញ្ី ជា ផ្្លតូវការ ជាមួយ និបយារក 
ជាតិនថ របស់ អ្ក រួចបហើយ បហើយ អ្ក កាន់ ប័ណ្ណការងារ 
មាន សុព�ភាព ជាមួយនិបយារក បោះ បនះ គឺជា ភារៈ 
របស់ និបយារកបដើម្ីរួយ អ្ក ឱ្យបធវើ ថ្ី ោន។ 
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រកជំនួយ

េូរស័ព្ទែកែ្ទេះ

្បសិនបបើអ្កកំពុងរស់បៅ្បបទសនថ បហើយចង់ទរូរស័ព្ទមកផ្្ទះ បធវើតាមការដណោំដរូចខាងប្កាម៖

 ថៃ-កែ្ពនុជា

 ចុចតលខ<០០១><៨៥៥><តលខកូដតំ្រន់និងតលខ>

ជាដំបរូងអ្ក្តរូវចុចប�ខករូដអន្ដរជាតិ <ពីនថ ចុចប�ខ ០០១> បោទាប់មកប�ខករូដ្បបទស <សំរាប់កម្ពនុជា 
៨៥៥> បហើយបោទាប់មក ប�ខករូដតំបន់របស់អ្ក និងប�ខ។

 ថៃ-ឡាវ

 ចុចតលខ<០០១><៨៥៦><តលខកូដតំ្រន់និងតលខ>

ដំបរូងអ្ក្តរូវចុចប�ខករូដអន្តរជាតិ <ពីនថ ចុចប�ខ - 00១> បហើយបោទាប់ប�ខករូដ ្បបទសរបស់អ្ក 
<856 ស្មាប់សាធារណរដ្្បជាមានិត្បជារនឡាវ> និងបោទាប់មកប�ខករូដតំបន់របស់អ្ក និងប�ខ។

 ថៃ-ែវីោោន់មាោ

 ចុចតលខ<០០១><៩៥><តលខកូដតំ្រន់និងតលខ>

ដំ្រូងអ្នកបតូវចុចតលខកូដអន្តរជាតិ<ពវីថៃចុចតលខ-00១>តេើយ្រន្ទា្រ់តលខកូដប្រតេសរ្រស់អ្នក<95
សបមា្រ់ែវីោោន់មាោ>និង្រន្ទា្រ់ែកតលខកូដតំ្រន់រ្រស់អ្នកនិងតលខ។

ជនប្្រ់រូ្រមានសិេ្ិេេួលជំនួយតោយែិន្ ិតពវីស្ថានភាពរ្រស់ពួកត្!
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្បសិនបបើ អ្ក មិន យ�់ ចំណុច ណាមួយ ក្នុង ករូន បសៀវបៅ បនះ ឬ អ្ក ្តរូវការ រំនួយ បែុដន្ដ ខាលាចដ្កង មិន ហា៊ាន រួប 
អាជាញាធរ អ្ក អាចោក់ទង អង្គការ ណាមួយ ខាងប្កាម បនះ បដើម្ី ផ្្ដ�់រំនួយ តោយពុំមានការភ័យខាលាច ពី ការចាប់ខ្លលួន 
ឬ នីរបទស ខ្លលួន។

ស្ថានេូតថនប្រតេសន្ន្តៅប្រតេសថៃ៖
កែ្ពនុជា ស្ធារណៈរដ្ឋប្រជា្ិ្រតតយ្យ

ប្រជាមានវីតឡាវ
ែវីោោន់មាោ

ស្ថានេូតកែ្ពនុជា

ប�ខ ៥១៨/៤ សុ័យរាំកំដហង៣៩ 
(Soi Ramkamheang39) 
ផ្្លតូវ្ោចាអ៊រូធិត (Pracha Uthit 
Road) វាែងថុងឡាង ោងកក 
១០៣១០

ទរូរស័ព្ទ៖  (+៦៦) ២ ៩៥៧ ៥៨៥១ 
(+៦៦) ២៩៥ ៨៥៥២

Camemb.tha@mfa.gov.kh

ស្ថានេូតស្ធារណៈរដ្ឋប្រជា
្ិ្រតតយ្យប្រជាមានវីតឡាវ

៥០២/៥០២/១-៣ 
(សុ័យ សាហាកន្ោមរូន)  
(Soi Sahakarnpramoon), ផ្្លតូវ 
្ោ ចា អ៊រូ ធិ ត  វាែង ថុង ឡាង ោងកក 
១០៣១០ 

ទរូរស័ព្ទ៖  (+៦៦) ២ ៥៣៩ ៦៦៧៩ 
(+៦៦) ២ ៥៣៩ ៦៦៦៧  
(+៦៦) ២ ៥៣៩ ៦៦៦

ស្ថានេូតស្ធារណៈរដ្ឋ
សេភាពែវីោោន់មាោ

ប�ខ ១៣២ ផ្្លតូវសាធន នួ 
(Sathom  Nua Road ) 
ោងកក ១០៥០០

ទរូរស័ព្ទ៖  
(+៦៦) ២ ២៣៣ ២២៣៧                 
(+៦៦) ២ ២៣៤ ៤៦៩៨ 
(+៦៦) ២ ២៣៣ ៧២៥០ 
(+៦៦) ២ ២៣៤ ៤៧៨៩ 
(+៦៦) ២ ២៣៧ ៧៧៤៤

អាជាញា្ររោឋាភិបាល
ស្ថា្រ័ន តលខេូរស័ព្ទ

សំរាប់ រំនួយ បោទាន់*  (រន រងប្គាះ បោយការរួញដរូរ) ១៣០០

នគោ�* ១៩១

ការរំបោភបំពាន សិទ្ិ ការងារ (ោយកោឋានការពារ ព�កម្ និង 
សុខុមា�ភាពនន ្កសួង ការងារ) 

១៥៤៦

ប័ណ្ណការងារ (្កសួង ការងារ) ១៦៩៤

* ប�ខ ោំងបនះ អាច ោក់ទងោន ២៤បមា៉ាង ក្នុង មួយនថងៃ
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អង្គការតបរៅរោឋាភិបាល(NGOs)

អង្គការ អាស័យោឋានេំន្ក់េំនង ភាស្

ែូលនិ្វីMAP មរូ�និធី MAPបឈៀងនមែ ៦៣/៣០អរូមុងសរ័៤មរូ៨ 

(Umong Soi 4 Moo 8) សរូបថប បមឿង  

(Suthep, Muang) 

 បឈៀងនមែ ៥០២00 

ទរូរស័ព្ទ៖ (+៦៦) ៥៣ ៨១១ ២០២ 

ទរូរសារ៖ (+៦៦) ៥៣ ២៧១ ៥៥១

មរូ�និធី MAP នមែសុត

១/៥ ផ្្លតូវអាមីណា អ៊រូឈីត (Amina Uchit Road)

នមែសុត Tak, ៦៣១១០

ទរូរស័ព្ទ៖ (+៦៦) ៥៥ ៥៣៦ ៣៨១

ភរូមា នថ

ែូលនិ្វី្ ណៈកមាម្ិការសែ្ព័ន្ថៃ
សំរា្រ់ភូមា

៣២៨/១ផ្្លតូវផ្ផានយែនថផ្្លតូវរាែចាតបទវី  

(Phayathai Road Ratchathevi) 

ោងកក ១០៤០០

ទរូរស័ព្ទ៖(+៦៦) ២ ៦៥៦ ៦៥៤១ 

          (+៦៦) ២ ២១៦ ៤៤៦៣ 

(ពីបមា៉ាង០៩:០០-១៨:០០)

នថ ភរូមា អង់បគ្លស

េូែផណត(HomeNet) ៦៧៧/៦ សុ័យ ឡាត្ោវ ៥/១ ចំផ្ន 

ផ្្លតូវឡាត្ោវ ចាទុចាក់ ោងកក ១០៩០០

ទរូរស័ព្ទ៖ (+៦៦) ២ ៥១៣ ៩២៤២

           (+៦៦) ២ ៥១៣ ៨៩៥៩

Email: center@homenetthailand.org 

នថ

សិេ្ឋិែនុស្សនិងែូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍
(HRDF)

ផ្្លតូវស៊រូធីសាវីនីច្ឆយ័ (Suthisarnwinichay Road)

សាំបសណុក ហ៊រូកវាង (Samsennok, Huayk-

wang) ោងកក១០៣១០

ទរូរស័ព្ទ៖  (+៦៦) ២ ២២៧ ៦៨៨២ 

(+៦៦) ២ ២២៧ ៦៨៨៧ 

នថ ភរូមា
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អង្គការ អាស័យោឋានេំន្ក់េំនង ភាស្

្រណាដាញជំរុញសិេ្ិពលកែ្ម
(LPN)

២៥/១៧-១៨ ភរូមិមហានឆ មួងថុង 

ផ្្លតូវសាហាខន។ ោងយា៉ា ដ្ពក ្សុកមួង 

សាមុទ្ទសាខន ៧៤០០០

ទរូរស័ព្ទោន់បហតុការណ៍ៈ ០៩០ ៨៩៣ ០៧៦៦ 

ទរូរស័ព្ទ៖  (+៦៦) ៣ ៤៤៣ ៤៧២៦ 

(+៦៦) ៦ ១៦៣ ១៣៩០ 

ភរូមា នថ 

្រណាដាញសិេ្ឋិពលករ
តេសន្ដរប្រតវសន៍(MWRN)

ការរិយា�យ័សាមុទ្ទសាខន និងមរ្ឃមណ្ឌ�សិកសា 

៩៣/២៦០ សរូយ ៩ មរូ ៧ តំប៊ុនថានស អំបភើបមឿង 

សាមុទ្ទសាខន ៧៤០០០ 

ទរូរស័ព្ទ៖  (+៦៦) ៨៦ ៧៥៥ ៥៣៣៧

ភរូមា

ែូលនិ្វីសំរា្រ់សិេ្ិអ្នកជែងៃងឺតអដស៍
(FAR)

២៥/៦៤ ផ្្លតូវវុទ្ីសនសុផ្ុន បរើង បនើន មួង រាែយែុង

ទរូរស័ព្ទ៖ (+៦៦)  ៣៨ ៨៧ ១២៣៦

៥៩ ភរូមិដធមសាប បនើន្ោ មួង នរយង

ទរូរស័ព្ទ៖ (+៦៦) ៣៨ ៩៩៣ ២៤២

ប�ខទរូរស័ព្ទបោទាន់៖   

(+៦៦) ៨៣៥ ៥៤៣៣ ៦០៨ 

ដខ្រ នថ អង់បគ្លស

សេជវីពថៃ-ែណ្ឌលព័ត៌មាន
ពលករតេសន្ដរប្រតវសន៍

៤២០/៣៩៣-៤ ផ្្លតូវបទពផ្រាែក់ ធីផ្វាែន់១ មួង

សាមុត្ោខន

ទរូរស័ព្ទ៖ (+៦៦) ២ ៣៨៤ ០៤៣៨

នថ ភរូមា ឡាវ

ែន្ទវីរពយាបាលតរា្ចបា្រ់ការងារ ១៤/១២ ផ្្លវ្ោសាទវីធីបដើម

នមសរូត តាក ៦៣ ១១០

ទរូរស័ព្ទ៖ (+៦៦) ៥៥ ៥៣៥ ៩៩៤

            (+៦៦) ៥៥ ៥៣៦ ០១៥

ភរូមា កាបរន នថ
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