
 

 

 

 

 

 

 

ររសងួការងារ និងបណុ្ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 
អគារលលខ៣  មហាវថីិសហពន័នរុសស ីសង្កា តទឹ់កល អក១់  

ខណ្ឍ ទលួលគាក រាជធានីភបំលពញ 

ទូរសព័ធៈ ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៥ 
ទូរសារៈ ០២៣ ៨៨ ២៧ ៦៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ការចុុះបញ្ាកិាសណំុំបបបបទសដពីីសហរាស រ្ឹុះស្ថា ន 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះបញ្ជ ិកាសំណំុ្បបបបទសឋពីីសហរគាស រគឹោះសាទ ន 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ឋុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 ល ម្ ោះសាទ ប័ន អងគភាពៈ នាយកដ្ឋឌ នអធកិារកិចចការង្ករ 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨២ ៧៣០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ពរងឹងការអនុវតថចាប់សថីពីការង្ករ នងិលិខិតបទដ្ឋឌ នពាក់ពន័ននងឹវនិិលោគ 
 ផថលភ់ាពរសបចាប់ជូនសហរគាស រគោឹះសាទ ន ទងំឡាយបដលសទិតលៅ

លរកាមចាប់សថីពីការង្ករ 
 ការពារសិទនិ នងិផលរបលោជន៍របសក់មមករនិលោជិត នងិនិលោជក 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សឋីពីការង្ករ 
 របកាសលលខ២៨៨សកបយ.ចុោះនថៃទី ០៥ បខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០០១  

សឋីពីលសចកឋីរបកាសជូនដំណឹ្ងលបីក និងបិទសហរគាស រគឹោះសាទ ន 
 របកាសលលខ២៦៨សកបយ.ចុោះនថៃទី ១១ បខតុលា ឆ្ប ២ំ០០១ សឋីពី

លសៀវលៅបញ្ជ ីរបចរំគឹោះសាទ ន 
 របកាសលលខ២៦៩សកបយ.ចុោះនថៃទី ១១ បខតុលា ឆ្ប ២ំ០០១  សឋីពកីារ

បលងាីតលសៀវលៅលបីករាក ់
 លសចកឋីជូនដំណឹ្ងលលខៈ ១៤ សកបយ.ចុោះនថៃទ ី ១៦ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០០២ 

សឋីពីការលរៀបចំបទបញ្ជជ នផធកបុ ងរបសស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុគគល 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: 
 ចុោះបញ្ជ ិការបកាសលបកីសហរគាស 

+ ២០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ១នាក់ ដល ់៧នាក ់
+ ៣០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ៨នាក់ ដល ់១០០នាក ់
+ ១០០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ១០១នាក ់ដល ់៥០០នាក ់
+ ២០០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ៥០១នាក់លឡងី 

 ចុោះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅបញ្ជ ីរបចរំគោឹះសាទ ន 
+ ២០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ១នាក់ ដល ់៧នាក ់
+ ៤០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ៨នាក់ ដល ់១០០នាក ់
+ ៨០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជតិ ចបព់ ី១០១នាក់ ដល ់៥០០នាក ់
+ ៨០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ៥០១នាក់លឡងី 

 ចុោះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅលបកីរាក ់
+ ៤០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ១នាក់ ដល ់៧នាក ់
+ ៦០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចបព់ី ៨នាក់ ដល ់១០០នាក ់

  + ១២០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ១០១នាក់ ដល ់៥០០នាក ់
  + ១២០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ៥០១នាក់លឡងី 



 ចុោះទិដ្ឋឌ កាបទបញ្ជជ នផធកបុ ង 
  + ៧០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ៨នាក់ ដល ់១០០នាក ់
  + ៣០០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ១០១នាក់ ដល ់៥០០នាក ់
  + ៦០០ ០០០លរៀល កមមករនិលោជិត ចប់ពី ៥០១នាក់លឡងី 

២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ  
 ចុោះបញ្ជ ិការបកាសលបកីសហរគាសៈ    ១៥នថៃនននថៃលធវីការ  
 ចុោះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅបញ្ជ ីរបចរំគោឹះសាទ នៈ ៧នថៃនននថៃលធវីការ 
 ចុោះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅលបកីរាក់ៈ             ៧នថៃនននថៃលធវីការ 
 ចុោះទិដ្ឋឌ កាបទបញ្ជជ នផធកបុ ងៈ                ៦០នថៃនននថៃលធវីការ 

៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍
តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លកខនថិកៈរកមុហ ុន (លបីមាន) 
 ប័ណ្តា៉ា តង ់
 វញិ្ជដ បនប័រតបញ្ជជ កក់ារចុោះល ម្ ោះកបុ ងរកសួង(រកសួងពាណិ្ជជកមម រកសួង

ឧសាហកមម បរ ៉ា និងថាមពល រកសួងលរៀបចំបដនដីនគរូបនយីកមម និង
សំណ្ង់ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកឡីា រកសួងលទសចរណ៍្ រកសួងការ
បរលទស រកសួងមហានផធ  រកសួងសុខាភាិល ។ល។ ) 

លោបល ់  សហរគាស រគឹោះសាទ ន រមួទងំសាខារបសខ់លួ ន បដលមានវញិ្ជដ បនប័រតសំុលៅ
រកសួង (រកសួងពាណិ្ជជកមម រកសួងឧសាហកមម បរ ៉ា និងថាមពល រកសួង
លរៀបចំបដនដនីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា 
រកសួងលទសចរណ៍្ រកសួងការបរលទស រកសួងមហានផធ  រកសួងសុខាភាិល 
។ល។) រតូវបត មកចុោះបញ្ជ ិកាបបបបទសឋពីីសហរគាស រគឹោះសាទ ន លៅនាយក
ដ្ឋឌ នអធិការកិចចការង្ករ តាមរបកាសលលខៈ២២៨ ក.ប /របក.ចុោះនថៃទី២៦ 
បខកញ្ជដ  ឆ្ប ២ំ០១៤ 

 សហរគាស រគឹោះសាទ ន បដលមានកមមករនិលោជិត ៧នាកចុ់ោះ រតូវលៅបំលពញ
បបបបទ នងិទទួលលសវាពមីនធីរការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ រាជធាន-ី
លខតថ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

លខិិតអនុញ្ញា តធ្វើការបបនាមធ ៉ោ ង 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ជដ តលធវកីារបបនទមលមា៉ា ង 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ឋុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 ល ម្ ោះសាទ ប័ន អងគភាពៈ នាយកដ្ឋឌ នអធកិារកិចចការង្ករ 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨២ ៧៣០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ធានាាននូវការលធវីការបបនទមលមា៉ា ងរសបតាមលគាលការណ៍្សមរ័គចិតថ និងតាម
ចាប ់

 ចូលរមួកាតប់នទយការដួលសនលប់ លដ្ឋយសារលធវីការលលីសថិរលវលាកំណ្ត ់

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 ចាប់សឋីពីការង្ករ 
 របកាសលលខ៨០ សកបយ.ចុោះនថៃទ ី ០១ បខមីនា ឆ្ប ១ំ៩៩៩  សឋពីីការលធវី

ការបបនទមលមា៉ា ង។ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុគគល 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវាៈ ១០០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ លរបីរយៈលពល ៧នថៃ នននថៃលធវីការ  
៣- សុពលភាពននលសវាៈ មានរយៈលពល ២បខ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លិខិតលសបីសំុលធវីការបបនទមលមា៉ា ង រតូវបញ្ជូ នលៅនាយកដ្ឋឌ នអធិការកិចចការង្ករ 
ននរកសួងការង្ករ នងិ បណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈកបុ ងរយៈលពលោ៉ា ងតចិ១៥នថៃ
មុនការចប់លផឋីមលធវីបបនទមលមា៉ា ងចំនួន០១ចាប ់

 លិខិតបញ្ជជ ក់អពំីលោបលឯ់កភាពរបសរ់បតិភូលពញសិទនរគប់រូបរបសស់ហ
រគាស រគឹោះសាទ ន ឬការ ឯកភាពពីចនំួនពាក់កណ្តថ លននកមមករ និលោជិត លបី
សហរគាស រគឹោះសាទ នមិនទន់មាន របតភូិបុគាលិក ចនំួន ០១ចាប់។ 

លោបល ់ សហរគាស រគឹោះសាទ ន រមួទងំសាខារបសខ់លួ ន កបុងករណី្ចង់លធវកីារបបនទមលមា៉ា ង 
លុោះរតាបតមាន ការអនុញ្ជដ តពនីាយកដ្ឋឌ នអធិការកិចចការង្ករននរកសួងការង្ករ 
និង បណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ។ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ពិនិតយកាយសមបទាមុនចូលធ្វើការ រមមររនិធោជិតបខមរ 

ល ម្ ោះលសវា ពិនិតយកាយសមផទមុនចូលលធវកីារ កមមករនិលោជិតបខមរ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទ លដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទសបដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវាៈ ២០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០២សនលឹក 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺ លិខតិឆលងបដន រសំឺបុរតកំលណី្តសញ្ជជ ត ិ

បខមរ រ ឺលសៀវលៅរគួសារ រលឺសៀវលៅសាប ក់លៅ 
លោបល ់ កបុ ងករណី្កមមករនិលោជតិ ផ្លល សប់ថូ រកបនលងលធវីការ របឺ៉ាុសថិ៍ការង្ករ តរមូវឱ្យមានការ

ពិនិតយការសមផទលឡងីវញិ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ពិនិតយកាយសមបទាមុនចូលធ្វើការ សរ ប់ជនបរធទស 

ល ម្ ោះលសវា ពិនិតយកាយសមផទមុនចូលលធវកីារ សរមាប់ជនបរលទស 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទ លដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់ការង្ករននរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុជ្ជ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទសបដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជ ណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនបរលទសទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ១០០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០៣សនលឹក 
 លិខិតឆលងបដនថតចមលងចំននួ ០១សនលឹក 

លោបល ់ រាលក់ារពនាសុពលភាពលសៀវលៅការង្ករ តរមូវឱ្យមានការពនិិតយកាយ  សមផ
ទលឡងីវញិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ការចុុះពិនិតយកាយសមបទារមមររនិធោជិតបខមរ មុនចូលបធរមើការធៅតាមសហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន (តាមការធសនើសុំ
របសស់ហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន) ធៅរាជធានីភនំធពញ 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះពិនតិយកាយសមផទកមមករនិលោជតិបខមរ មុនចូលបលរមកីារលៅតាមសហ
រគាស-រគឹោះសាទ ន(តាមការលសបីសំុរបសស់ហរគាស-រគឹោះសាទ ន)លៅរាជធានី
ភបំលពញ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទលដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី
 ជួយសរមួលដលស់ហរគាសបដលមានកមមករនិលោជតិមនិអាចមកទទួល

លសវាផ្លធ លល់ៅនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទស បដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ២៤ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សហរគាស រគឹោះសាទ នរតូវលធវីសំលណី្សំុរកុមរគូលពទយចុោះពិនិតយកាយសមផទ 
មករកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 

 ចំលពាោះកមមករ និលោជិត៖ 
- រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០២សនលឹក 
- អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺ លិខិតឆលងបដន រ ឺ សំបុរតកំលណី្ត

សញ្ជជ តិបខមរ រ ឺលសៀវលៅរគសួារ រ ឺលសៀវលៅសាប ក់លៅ 
លោបល ់ កបុ ងករណី្កមមករនិលោជតិ ផ្លល សប់ថូ រកបនលងលធវីការ របឺ៉ាុសថិ៍ការង្ករ តរមូវឱ្យមានការ

ពិនិតយការសមផទលឡងីវញិ។ 
 

 

 

 

 



 

ការចុុះពិនិតយកាយសមបទារមមររនិធោជិតបខមរ មុនចូលបធរមើការធៅតាមសហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន(តាមការធសនើសុំ
របសស់ហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន)ធៅតាមបណ្្តធខត ្

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះពិនតិយកាយសមផទកមមករនិលោជតិបខមរ មុនចូលបលរមីការលៅតាមសហ
រគាស-រគឹោះសាទ ន(តាមការលសបីសំុរបសស់ហរគាស-រគឹោះសាទ ន)លៅតាមបណ្តថ
លខតថ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទលដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី
 ជួយសរមួលដលស់ហរគាសបដលមានកមមករនិលោជតិមនិអាចមកទទួល

លសវាផ្លធ លល់ៅនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទស បដលមករបកបមុខ
របរលៅ រពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ២៨ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សហរគាស រគឹោះសាទ នរតូវលធវីសំលណី្សំុរកមុរគូលពទយចុោះពនិិតយកាយសមផទ 
(ដ្ឋក់លៅមនធីរការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈលខតថ) 

 ចំលពាោះកមមករ និលោជិត៖ 
- រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០២សនលឹក 
- អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺលិខិតឆលងបដន រ ឺ សំបុរតកំលណី្ត

សញ្ជជ តិបខមរ រ ឺលសៀវលៅរគសួារ រ ឺលសឿវលៅសាប ក់លៅ 
លោបល ់ កបុ ងករណី្កមមករនិលោជតិ ផ្លល សប់ថូ រកបនលងលធវីការ របឺ៉ាុសថិ៍ការង្ករ តរមូវឱ្យមានការ

ពិនិតយការសមផទលឡងីវញិ។ 
 

 

 

 

 



 

ការចុុះពិនិតយកាយសមបទារមមររនិធោជិតបរធទស មុនចូលបធរមើការធៅតាមសហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន (តាមការ
ធសនើសុរំបសស់ហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន)ធៅរាជធានីភនំធពញ 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះពិនតិយកាយសមផទកមមករនិលោជតិបរលទស មុនចូលបលរមីការលៅតាម
សហរគាស-រគឹោះសាទ ន (តាមការលសបីសំុរបសស់ហរគាស-រគឹោះសាទ ន)           
លៅរាជធានីភបំលពញ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទលដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី
 ជួយសរមួលដលស់ហរគាសបដលមានកមមករនិលោជតិមនិអាចមកទទួល

លសវាផ្លធ លល់ៅនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទស បដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនបរលទសទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ១១០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 

o ៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ
តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សហរគាស រគឹោះសាទ នរតូវលធវីសំលណី្សំុរកុមរគូលពទយចុោះពិនិតយកាយសមផទ 
មករកសួងការង្ករនិងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 

 ចំលពាោះកមមករ និលោជិត៖ 
- រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០៣សនលឹក 
- លិខិតឆលងបដនថតចមលងចំននួ ០១សនលឹក 

លោបល ់ រាលក់ារពនាសុពលភាពលសៀវលៅការង្ករ តរមូវឱ្យមានការពនិិតយកាយសមផទ
លឡងីវញិ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ការចុុះពិនិតយកាយសមបទារមមររនិធោជិតបរធទស មុនចូលបធរមើការធៅតាមសហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន (តាមការ

ធសនើសុរំបសស់ហរាស-រ្ឹុះស្ថា ន)ធៅតាមបណ្្តធខត្ 
ល ម្ ោះលសវា ការចុោះពិនតិយកាយសមផទ កមមករ និលោជិតបរលទស មុនចូលបលរមកីារលៅ

តាមសហរគាស -រគឹោះសាទ ន (តាមការលសបីសំុរបសស់ហរគាស -រគឹោះសាទ ន) លៅ
តាមបណ្តថ លខតថ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 បញ្ជជ ក់ពកីាយសមផទលដីមផវីាយតនមលឲ្យសមរសបលៅនឹងការង្ករបដលរតូវលធវ ី
 ជួយសរមួលដលស់ហរគាសបដលមានកមមករនិលោជតិមនិអាចមកទទួល

លសវាផ្លធ លល់ៅនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ០៩សកអ/៩៤ ចុោះនថៃទ១ី៩ បខមករា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថពីីការ

ពិនិតយកាយសមផទសរមាបជ់នកមពុ ជ្ជ និងជនបរលទស បដលមករបកបមុខ
របរលៅរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនបរលទសទងំពីរលភទ បដលរបកបមុខរបរណ្តមយួកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ១២០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សហរគាស រគឹោះសាទ នរតូវលធវីសំលណី្សំុរកមុរគូលពទយចុោះពនិិតយកាយសមផទ 
(ដ្ឋក់លៅ មនធីរការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈលខតថ) 

 ចំលពាោះកមមករ និលោជិត៖ 
- រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០៣សនលឹក 
- លិខិតឆលងបដនថតចមលងចំននួ ០១សនលឹក 

លោបល ់ រាលក់ារពនាសុពលភាពលសៀវលៅការង្ករ តរមូវឱ្យមានការពនិិតយកាយសមផទ
លឡងីវញិ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ការពិនិតយសខុភាពពលររបខមរធៅបធរមើការងារធៅបរធទស ពិនិតយសខុភាពសកិាា កាមបខមរធៅបរធទស 
(តាមការធសនើសុ)ំ 

ល ម្ ោះលសវា ពិនិតយសុខភាពពលករបខមរ លៅបលរមីការង្ករលៅបរលទស ពិនិតយសុខភាពសិកាខ
កាមបខមរលៅបរលទស(តាមការលសបីសំុ) 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បញ្ជជ ក់ពីសុខភាពរបសព់លករបខមរបដលលៅបលរមីការង្ករលៅបរលទស នងិ 
បញ្ជជ ក់ពីសុខភាពរបសសិ់កាខ កាមបខមរ បដលលៅសិកាលៅបរលទស (លៅតាមការ
លសបីសំុរបសរ់បលទសសាមុ)ី 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសរមួ ១០០៩សហវ.របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ  ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពកីារផថល់

លសវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា:  
+ ១៦៨,០០០លរៀល ចំលពាោះពលករបខមរបដលរតូវលៅបលរម ីការង្ករលៅសាធារ

ណ្ៈរដឌកូលរ ៉ា 
+ ១៧៣,០០០លរៀល ចំលពាោះពលករបខមរបដលរតូវលៅ បលរមីការង្ករលៅ

របលទសជប៉ាុន 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំរី)នថៃ នននថៃលធវកីារ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចនិ្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០២សនលឹក 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺលិខិតឆលងបដន រ ឺសំបុរតកំលណី្តសញ្ជជ តិ

បខមរ រ ឺលសៀវលៅរគួសារ រ ឺលសឿវលៅសាប ក់លៅ 
លោបល ់ កនរមលសវាបរបរបួលលៅតាមចនំួន នងិរបលភទលរាគវនិិចឆយ័បដលរបលទសទទួល

ពលករ/សិកាខ កាម តរមូវឱ្យពិនិតយ។ 
 
 

 

 

 

 



 

ការបញ្ញា រ់ធលើវិញ្ញា បនប័រតសខុភាពសកិាា កាមបខមរធៅបរធទស តាមការធសនើសុ ំ(រនងុ១នារ់) 

ល ម្ ោះលសវា ការបញ្ជជ ក់លលីវញិ្ជដ បនប័រត សុខភាពសិកាខ កាមបខមរលៅបរលទស តាមការលសបីសំុ 
(កបុ ង១នាក)់ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 លលខទូរសពធទំនាក់ទនំងៈ ០២៣ ៨៨៣ ១៧០ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បញ្ជជ ក់លៅលលីទរមង់ឯកសារសុខភាពរបសសិ់កាខ កាមបខមរ បដលលៅសិកាលៅ
បរលទស (លៅតាមការលសបីសំុរបសរ់បលទសសាមុ)ី 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសរមួ ១០០៩សហវ.របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ  ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពីការផថល់

លសវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនជ្ជតិបខមរទងំពីរលភទ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ២០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០១(មួយ)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រូបថតទំហ ំ៤ x ៦ ចំនួន ០១សនលកឹ 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តសញ្ជជ តិបខមរ រ ឺ លិខតិឆលងបដន រ ឺ សំបុរតកំលណី្តសញ្ជជ តិ

បខមរ រ ឺលសៀវលៅរគួសារ រ ឺលសឿវលៅសាប ក់លៅ 
 រាយការណ៍្ពនិិតយសុខភាព (បដលតរមូវកបុ ងទរមង ់ ពនិិតយសុខភាពរបស់

របលទសទទួលយកសិកាខ កាម) កបុ ងអំឡុងលពល០៦(រាមំួយ)បខ 
លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

បណុ្ុះបណ្្តលសខុភាព និងសវុតាិភាពការងារសរ ប់និធោជរ និងតំណ្តង រមមររនធិោជិត 

ល ម្ ោះលសវា បណ្ថុ ោះបណ្តថ លសុខភាព នងិសុវតទិភាពការង្ករសរមាប់និលោជក នងិតណំ្តង
កមមករនិលោជិត 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក រាជធានភីបំលពញ 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 បផបកបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០៩២ ៩៩៩ ៨១៨ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

១-រមួចំបណ្កកបុងការលលីកកមពសវ់បផធម៌ននការបង្កា រ សុខភាព នងិសុវតទិភាព 
ការង្ករលៅកបនលងលធវីការ  
២-ពរងកីវសិាលភាពកបុ ងការបង្កា រសុខភាពនិងសុវតទភិាពការង្ករដលអ់បកលធវីការ 
៣-ផថលច់ំលណ្ោះដងឹសថីពីសុខភាព នងិសុវតទិភាពការង្ករ នងិវជិ្ជជ សល្ង្កគ ោះបឋម 
ជូនដលក់មមករនិលោជិតទងំអស ់ បដលានបំលរកីារង្ករលៅកបុងរពោះរាជ្ជណ្ត
ចរកកមពុ ជ្ជ។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ  
 របកាសពាកព់័ននសុខភាព នងិសុវតទិភាពការង្ករ ជ្ជពិលសសរបកាស លលខ 

១៧៦ ក .ប/រប.ក ចុោះនថៃទ ី១៩ បខមថុិនា ឆ្ប ំ២០១៣ សថីពីការអប់រអំនាម័យ 
និងបលចចកលទស សនថិសុខការង្ករដលក់មមករនិលោជតិ របតិភូបុគគលិក នងិ
សហជីព 

 របកាសរមួ ១០០៩សហវ .របក ចុោះនថៃទី២៨ បខធបូ ឆ្ប ំ២០១២ សថពីីការ    ផថ
លល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

និលោជកននសហរគាស រគឹោះសាទ នដូចមានបចងកបុ ងមារតា១ ននចាប់សថីពី
ការង្ករ មានកាតពវកចិចអប់រជំ្ជចាំច់ដលក់មមករនិលោជិត និងតណំ្តងរបស់
លគអំពអីនាម័យ បលចចកលទសសនថិសុខការង្ករ និងអពំីបញ្ជា សុខភាពបដល
ទក់ទងដលក់ចិចការលៅតាមប៉ាុសថិ៍ការង្ករនីមួយៗ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា:  
 រាជធានីភបំលពញ ៥០,០០០ (ហាសិបពាន់)លរៀល/១នាក ់
 តាមបណ្តថ លខតថ ៨០,០០០ (បប៉ាតសិបពាន់)លរៀល/១នាក ់

២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៧(រាពំីរ)នថៃ នននថៃលធវកីារ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 រាជធានីភបំលពញ៖ សហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវលធីវសំលណី្រសំុការបណ្ថុ ោះបណ្តថ
លមករកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ(កបនលងទទួល នាយកដ្ឋឌ ន
លពទយការង្ករ) 

 តាមបណ្តថ លខតថ៖ សហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវលធវីសំលណី្រសំុការបណ្ថុ ោះ  បណ្តថ
លលៅមនធីរការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈលខតថ 

លោបល ់ កមមករនិលោជិត របតិភូបុគគលិក ឬសហជីព រតូវលធវីការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លសារជ្ជ
ថមី លៅលពលបថូ រកបនលងលធវីការ។ 



 

វ្គបណុ្ុះបណ្្តលរ្ូធពទយសហរាស និងមន្រន្ីសវុតាិភាពការងារ មុនចូលបធរមើការងារតាមសហរាស 

ល ម្ ោះលសវា វគគបណ្ថុ ោះបណ្តថ លរគូលពទយសហរគាស នងិម្នថីសុវតទភិាពការង្ករ មុនចូល
បលរមីការង្ករតាមសហរគាស 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ នៈ អគារលលខ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសស ី សង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ

ទួលលគាក រាជធានភីបំលពញ 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ករ 
 បផបកបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០៩២ ៩៩៩ ៨១៨ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

១- ផថលច់ំលណ្ោះដងឹ និងពរងឹងសមតទភាពបបនទមជូនដលរ់គូលពទយសហរគាស  
និងម្នថីសុវតទិភាពការង្ករ 
២-បលងាីតធនធានមនុសសរសបចាប់បដលមានបណំ្ងចងបំលរកីារង្ករសហ
រគាស និងម្នថីសុវតទិភាពការង្ករ លៅតាមសហរគាស រគឹោះសាទ ន លៅកបុងរពោះ
រាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសបដលពាកព់័ននសុខភាព និងសុវតទភិាពការង្ករ 
 របកាសរមួលលខ ១៣៩សកបយ ចុោះនថៃទ ី ២៨ បខមថុិនា ឆ្ប  ំ ២០០១ សថីពី

លក័ខខ័ណ្ឍ និងលបសកកមមលសវាលពទយ សហរគាស 
 របកាសរមួលលខ ៣៣០ស .ក.ប.យ ចុោះនថៃទី ០៦ បខធបូ  ឆ្ប  ំ២០០០    សថីពី

ការលរៀបចំគលិានដ្ឋឌ នសហរគាស 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

បុគគលទងំឡាយណ្តបដលមានលកខណ្ៈសមផតថិ នងិឯកសារ រគប់រគាន ់

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ២០០,០០០ (ពីររយពាន)់លរៀល/១នាក ់
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ៣០(សាមសិប)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ២ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

លពទយសហរគាស រតវូមាន៖  
 សញ្ជជ តិបខមរ 
 សញ្ជដ ប័រតលវជជសា្សថបដលទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសួងសុខាភិាល 
 ានចុោះល ម្ ោះលៅកបុងបញ្ជ ីសមាជិកគណ្ៈរគូលពទយ 
 មិនបដលមានលទសពបីទរពហមទណ្ឍ ណ្តមួយ 
 មានសុខភាពរគប់រគាន់អាចបំលពញការង្ករាន 
 មានលិខិតអនុញ្ជដ តិរបកបមុខរបរជ្ជរគូលពទយសហរគាសបដលលចញឱ្យពីរឆ្ប ំ

មថងលដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ នលពទយការង្ក 
ម្នថសុីវតទភិាពការង្ករ រតវូមាន៖ 
 សញ្ជជ តិបខមរ 
 បរញិ្ជដ បរត ឬសញ្ជដ ប័រតបដលមានតនមលលសមី  
 មិនបដលមានលទសពបីទរពហមទណ្ឍ ណ្តមួយ 
 មានសុខភាពរគប់រគាន់អាចបំលពញការង្ករាន 



លោបល ់ រគូលពទយសហរគាស និងម្នថីសុវតទិភាពការង្ករ រតូវបតលធវីការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល
សារជ្ជថម ី លៅលពលបថូ រកបនលងលធវីការ។ 

ការផ្លធ់សៀវធៅការងារ ជូនរមមររនិធោជិតបខមរ 

ល ម្ ោះលសវា ការផថលល់សៀវលៅការង្ករ ជូនកមមករនិលោជិតបខមរ 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករនងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ  
 លៅភបំលពញ៖ អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 

                    នាយកដ្ឋឌ នមុខរបរ និងហតទពលកមម 
                    ការោិលយ័រតួតពិនតិយកមមករនិលោជតិបខមរ 
                    មនធីរការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ (ចំលពាោះលរាងចរក   
                    សហរគាសបដលមានកមមករនិលោជិតលរកាមចនំួន ១០០នាក់) 
 លៅតាមលខតថ៖ មនធីរការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០១២ ២៨៩ ៨៦១ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លសៀវលៅការង្ករសំរាប់សំគាលអ់តថសញ្ជដ ណ្សាមីខលួ ន។ របលភទការង្ករបដល
ានចុោះកិចចសនាលធវ ីលថរលវលាននកិចចសនា រាក់ឈបួលបដលានរពមលរពៀងគាប  
និងរបបលបីករាក់ឈបួលលនោះ  រពមទងំការចុោះកិចចសនា    បនថៗមកលទៀត 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 មារតា៣២ ដល ់៣៨ ននចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសអនថររកសួងលលខ១០០៩ សហវ-របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ 

សថីពីការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករនិងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
 របកាសលលខ១៩៧ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទ២ី០ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពី

លសៀវលៅការង្ករកមមករនិលោជិតបខមរ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ចំលពាោះជនទងំឡាយណ្តបដលសទតិលៅលរកាមបទបផញ្ដតថិននចាប់សថពីីការង្ករ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១-តនមលលសវាៈ ១០ ០០០លរៀល កបុងមាប ក ់
២-រយៈលពលបដលទទួលានលសវាៈ ០៨ )រាបំី) នថៃនននថៃលធវកីារ  
៣-សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពាកយសំុលសៀវលៅការង្ករ និងប័ណ្តការង្ករកមមករនិលោជិតបខមរ 
 លិខិតបញ្ជជ ក់មុខរបរ (លចញលដ្ឋយនិលោជក) 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្ត ឬប័ណ្តរគសួារ ឬសំបុរតកំលណី្ត លិខតិឆលងបដនថត

ចមលង 
 រូបថត ៣x៤ ចនំួន ៥សនលឹក 

លោបល ់ លដីមផជីរមុញការអនុវតថចាប ់នងិការរបមូលអាករជូនរដឌឱ្យកាន់បតមានរបសិទនិ
ភាព សូមនិលោជកទងំអស ់ជួយសរមលួដលក់មមករនិលោជតិបខមរឱ្យមក
បំលពញបបបបទលធវីលសៀវលៅការង្ករឱ្យានរគប់ៗគាប ។ 

 

 

 

 



 

ការធចញរបកាស ស្ពីីការអនុញ្ញា តឱ្យទីភាន រ់ងារធរជើសធរ ើស បណុ្ុះបណ្្តល បញ្ាូន និងរ្ប់រ្ងពលររបខមរធៅ
ធ្វើការធៅបរធទស 

ល ម្ ោះលសវា ការលចញរបកាស សថីពីការអនុញ្ជដ តឱ្យទភីាប ក់ង្ករលរជីសលរសី បណ្ថុ ោះបណ្តថ ល   
បញ្ជូ ន និងរគប់រគងពលករបខមរលៅលធវីការលៅបរលទស 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 លៅភបំលពញ៖ អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 

                       នាយកដ្ឋឌ នមុខរបរ នងិហតទពលកមម 
                       ការោិលយ័រកការឱ្យលធវី 

 លលខទូរសព័ធទំនាក់ទនំងៈ ០៩៧ ២៥៩ ៦៥៦៥ 
លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ផថលសិ់ទនិជូនរកុមហ ុនលធវីជ្ជទីភាប កង់្កររសបចាប់របសរ់កសួងកបុងការលរជីសលរសី 
បណ្ថុ ោះបណ្តថ លបញ្ជូ ន និងរគប់រគងពលករបខមរលៅលធវីការលៅបរលទស លលីក
បលងបតសាធារណ្ៈរដឌកូលរ ៉ា។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 អនុរកតឹយលលខ ១៩០អនរក.បក ចុោះនថៃទី១៧ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១១ សថពី ី
ការរគប់រគងលលីការបញ្ជូ នពលករបខមរលៅលធវីការលៅបរលទស តាមរយៈទី
ភាប ក់ង្ករលរជីសលរសីឯកជន 

 អនុរកតឹយលលខ ២០អនរក.បក ចុោះនថៃទ២ី០ បខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពកីារផថ
លលិ់ខិតឆលងបដនធមមតាជូនពលករ ពលការនិី នងិសិសស និសសតិបខមរ 

 របកាសអនថររកសួងលលខ ២៥៧៤រប.ក ចុោះនថៃទី១៤ បខកកាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៤ 
សថីពីនីតិវធិ ី និងបបបបទននការផថលលិ់ខិតឆលងបដនធមមតាជូនពលករ    ពល
ការនិីបខមរលៅលធវីការលដ្ឋយរសបចាប់លៅបរលទស 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រកុមហ ុនឯកជនបដលមានលកខណ្ៈសមផតថិរគប់រគាន់ និងរតូវានលរជីសលរសី
លធវីជ្ជនដគូ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១-តនមលលសវាៈ មនិគតិកនរម 
២-រយៈលពលទទួលានលសវាៈ រយៈលពល ៣០ នថៃនននថៃលធវីការ 
៣-សុពលភាពននលសវាៈ 
   -សុពលភាពរបសអ់ាជ្ជញ បណ័្តៈ រយៈលពល០៥ឆ្ប  ំ
   -ការបនថសុពលភាពរបសអ់ាជ្ជញ បណ័្តៈ រយៈលពល០៥ឆ្ប កំបុងមួយលលីកៗ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លកខនថិកៈរបសរ់កុមហ ុន 
 លិខិតបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះរបសរ់កសួងពាណិ្ជជកមម 
 វញិ្ជដ បនបរតបញ្ជជ កក់ារចុោះល ម្ ោះកបុ ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម 
 អតថសញ្ជដ ណ្ប័ណ្តថតចមលង 
 តមាលរ់ាក ់ ចំននួ ១០០ ០០០ដុលាល រអាលមរកិ លៅកបុ ងគណ្នីរបសរ់កសួង

ការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
លោបល ់  

 

 



 

ការផ្លធ់សៀវធៅការងារ និងប័ណណ ការងារជូន ចំធ ុះជនបរធទសបែលរតូវបានធរបើរបាសហ់តាពលរមម ឬចូល
មររបរបរបរណ្តមួយ រនងុរពុះរាជ្ជណ្តចរររមពុជ្ជ 

ល ម្ ោះលសវា ការផថលល់សៀវលៅការង្ករ និងប័ណ្តការង្ករជូន ចំលពាោះជនបរលទសបដលរតូវាន
លរបីរាសហ់តទពលកមម ឬចូលមករបកបរបរណ្តមយួ កបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរក  
កមពុ ជ្ជ 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 លៅភបំលពញ៖ អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 

                    នាយកដ្ឋឌ នមុខរបរ និងហតទពលកមម 
                    ការោិលយ័រតួតពិនតិយជនបរលទស 
 លៅតាមលខតថ៖ មនធីរការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ (សំណំុ្បបបបទលធវី

លសៀវលៅរតូវដ្ឋក់ជូនរកសួងពនិិតយសលរមចចុោះហតទលលខា) 
លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

សរមាប់សំគាលអ់តថសញ្ជដ ណ្ និងរបលភទមុខរបរបដលានកណំ្តអ់នុញ្ជដ ត
ឱ្យបលរមី ការង្ករលៅកបុ ងរពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 មារតា២៦១ និងមារតា ២៦៥ ននចាបស់ថីពីការង្ករ 
 របកាសអនថររកសួងលលខ១០០៩ សហវ-របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ 

សថីពីការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករនិងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
 របកាសលលខ១៩៥ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទ២ី០ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពបី័

ណ្តការង្ករ និងលសៀវលៅការង្ករជនបរលទស 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ចំលពាោះជនបរលទសបដលរតូវានលរបីរាសហ់តទពលកមម ឬចូលមករបកបរបរ
ណ្តមួយកបុ ង រពោះរាជ្ជណ្តចរកកមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវាៈ 
 បង់អាករ ៤០០ ០០០លរៀល ចំលពាោះជនបរលទសបដលមានទដិ្ឋឌ ការធមមតា 
 បង់អាករ ២៤០ ០០០លរៀល ចំលពាោះជនបរលទសបដលមានទដិ្ឋឌ ការអចិន្នថយ ៍
 បង់អាករ ៣២០ ០០០លរៀល ចំលពាោះជនបរលទសបដលកំពុងបលរមកីារង្ករលៅ

កបុ ងតបំន់រតីលកាណ្  ការង្ករលៅកបុងតំបន់រតីលកាណ្  
២- រយៈលពលទទលួានលសវាៈ រយៈលពល ០៨ )រាបំ)ី នថៃនននថៃលធវកីារ  
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពាកយសំុប័ណ្ត នងិលសៀវលៅការង្ករ 
 លសចកថីបញ្ជជ ក់ចំននួកមមករនិលោជិតបខមរ នងិជនបរលទសបចចុ បផនប (លសបីសំុ

ការអនុញ្ជដ តលរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទស) 
 កិចចសនាការង្ករជនបរលទស 
 វញិ្ជដ បនប័រតពិនតិយកាយសមផទ 
 រូបថត ៣ X ៤ ចំននួ ៥សនលកឹ 

លោបល ់ លដីមផជីរមុញការអនុវតថចាប ់នងិការរបមូលអាករជុនរដឌឱ្យកាន់បតមានរបសិទនិ
ភាព សូម និលោជកទងំអសជ់ួយសរមលួដលជ់នបរលទសបដលកំពុងបំលរ ី
ការង្ករលៅកបុ ងសហរគាស រគឹោះសាទ នរបស ់ខលួ នឱ្យមកបំលពញបបបបទលធវបី័
ណ្តការង្ករ និងលសៀវលៅការង្ករឱ្យានរគប់ៗគាប ។ 

 



 

ការធរបើរបាសហ់តាពលរមមបរធទស 

ល ម្ ោះលសវា ការលរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទស (កូតា) 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ 
 នាយកដ្ឋឌ នមុខរបរ នងិហតទពលកមម 
 ការោិលយ័សទិតិមុខរបរ និងហតទពលកមម 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នការង្ករ ទូរសព័ធលលខ  ០២៣ ៨៨០ ៤៧៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លដីមផរីគប់រគងហតទពលកមមបរលទសលៅកមពុ ជ្ជ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 មារតា ២៦៤ ននចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសអនថររកសួងលលខ ១០០៩សហវ.រប.ក ចុោះនថៃទី២៨ បខធបូ  ឆ្ប ំ

២០១២ សថីពីការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះប
ណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ 

 របកាសលលខ ១៩៦ កប/របក ចុោះនថៃទ២ី០ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពីការ 
លរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទស 

 លសចកថីបណ្នាលំលខ ០០៣/១៥ កប/សណ្ន ចុោះនថៃទី២៦ បខមករា ឆ្ប ំ
២០១៥ សថីពនីីតិវធិកីបុ ងការលសបីសំុ នងិពនាបណ័្តការង្ករ នងិលសៀវលៅ
ការង្ករជនបរលទស 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ចំលពាោះសហរគាស រគោឹះសាទ នបដលមានលរបីហតទពលកមមជនបរលទស 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: ៨០ ០០០លរៀល 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ០៨(រាបំី)នថៃ នននថៃលធវីការ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១ឆ្ប  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លិខិតលសបីសំុការលរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទសរបចឆំ្ប នំមីួយៗ 
 (Quota) បដលមានហតទលលខារបសន់ាយករកុមហ ុន 
 តារាងលសបីសំុការលរបីរាសហ់តទពលកមមបរលទស (Quota) របចឆំ្ប នំីមួយៗ 
 លសចកថីរបកាសជូនដណឹំ្ងសថីពបុីគគលិក (សរមាប់សហរគាសរគឹោះសាទ នថមី) 

និងលសចកថីរបកាសជូនដណឹំ្ងអពំីចលនាបុគគលិក ចូល-លចញ 
លោបល ់  

 

 

 

 

 



 

ការបណុ្ុះបណ្្តលរនងុរបព័នធ 

ល ម្ ោះលសវា ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លកបុងរបព័នន 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ោះបណ្តថ លកបុ ងរបព័នន 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០៩៩ ៣០ ១៦ ៥១ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ផថលក់ារបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ ដលសិ់សស-និសសតិ ឲ្យមាន
ជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈសរមាប់អភិវឌណធនធានមនុសស លដីមផរីបកបមុខរបរ  រកការង្ករ
លធវី នងិបលងានីរាកច់ំណូ្ល។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 របកាសលលខ ៣៤៨/១៥ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទី២១ បខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៥ សថី
ពីបទបញ្ជជ ននការលរជីសលរសី ការរបឡង នងិការលធវីលតសថលរជីសលរសីសិសស-
និសសតិឱ្យចូលលរៀនលៅតាមរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិ
វជិ្ជជ ជីវៈ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

១- សិសសជ្ជប ់ឬធាល ក់សញ្ជដ បរតមធយមសិកាបឋមភូម ិ/វញិ្ជដ បនបរតសាព ន
ចមលងបនថជំនាញ ឬសញ្ជដ បរតសមមូល អាចចូលលរៀនសញ្ជដ បរតបលចចក លទស 
និងវជិ្ជជ ជីវៈ១  
២- សិសសជ្ជប់ ឬធាល ក់សញ្ជដ បរតមធយមសិកាទុតិយភូមិ ឬសញ្ជដ បរតបលចចក 
លទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ៣ ឬសញ្ជដ បរតសមមូល អាចចូលលរៀនសញ្ជដ បរតជ្ជន់ខពស់
បលចចកលទស/ឯកលទស/បរញិ្ជដ បរតរង 
៣- សិសសជ្ជប់សញ្ជដ បរតមធយមសិកាទុតិយភូមិ ឬមានសញ្ជដ បរតជ្ជនខ់ពសប់
លចចកលទស/ឯកលទស/បរញិ្ជដ បរតរង អាចចូលលរៀនថាប ក់បរញិ្ជដ បរតបលចចកវទិា/
ឯកលទស 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: មនិគតិកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ  អារសយ័តាមរយៈលពលននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ  

- សិសស -និសសតិ នឹងទទួលាន សញ្ជដ បរតបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ១ ,
២, ៣ លរកាយលពលរបឡងបញ្ច ប់ការសិកាជ្ជបជ់្ជសាទ ពរ 

- សិសស -និសសតិនងឹទទួលាន សញ្ជដ បរតជ្ជន់ខពសប់លចចកលទស /ឯក
លទស /បរញិ្ជដ បរតរងលរកាយលពលរបឡងបញ្ច ប់ការសិកាជ្ជប់ជ្ជ
សាទ ពរ 

- សិសស -និសសតិនងឹទទួលាន បរញិ្ជដ បរតបលចចកវទិា /ឯកលទស លរកាយ
លពលរបឡងបញ្ច ប់ការសិកាជ្ជប់ជ្ជសាទ ពរ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

តរមវូការឯកសារ៖ 
1. ចំលពាោះសញ្ជដ បរតបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ១ លបកខជនានលរៀនចប់

មធយមសិកាបឋមភូម ិ )ថាប ក់ទី៩ ( ឬានបញ្ច ប់វគគសាព នចមលងបនថ
ជំនាញ ឬសញ្ជដ បរតសមមូល  



2. ចំលពាោះសញ្ជដ បរតបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ២ លបកខជនរតូវមានសញ្ជដ ប
រតបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ១  

3. សញ្ជដ បរតបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ៣ លបកខជនរតូវមានសញ្ជដ បរត
បលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ២ 

4. ចំលពាោះសញ្ជដ បរតជ្ជន់ខពសប់លចចកលទស /ឯកលទស លបកខជនរតូវមាន
រពឹតថិបរតពិនធុ របឡងជ្ជប់ ឬ ធាល កម់ធយមសិកាទុតិយភូម ិឬសញ្ជដ បរត

បលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ៣ ឬសញ្ជដ បរតមានតនមលលសមចីំនួន ១ចាប់។ 
5. ចំលពាោះបរញិ្ជដ បរតបលចចកវទិា /ឯកលទស លបកខជនរតូវមានរពឹតថបិរតពនិធុ

របឡងជ្ជប់សញ្ជដ បរតមធយមសិកាទុតយិភូម/ិសញ្ជដ បរតបលចចកលទស 
និងវជិ្ជជ ជីវៈ៣/ សញ្ជដ  

6. បរតជ្ជនខ់ពសប់លចចកលទស /ឯកលទស ឬសញ្ជដ បរតមានតនមលលសមីចនំួន 
១ចាប់។  

7. របវតថិរូបបដលមានបិតរូបថត )៤ x៦ ស .ម) ចំននួ ០២ចាប់ (របវតថ
រូបរតូវមានបញ្ជជ ក់ពនីាយកសាលា)។ 

8. រូបថតកបុ ងលពលថមីទំហ ំ )៤ x៦ ស .ម) ថតចំពមុីខ គាម នបវ ៉ានតា និង
មាននផធខាងលរកាយពណ៌្ស ចំនួន ០៣សនលឹក។  

លោបល ់ សិសស-និសសតិអាចទំនាក់ទនំងលដ្ឋយផ្លធ ល ់និងអាចទទួលានអាហារូបករណ៍្ 
(ចូលលរៀនលដ្ឋយឥតបង់នថល) លលីមុខជនំាញរគប់រគឹោះសាទ នសិកាលរកាម ឱ្វាទ
រកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ បដលទទួលានថវកិាបណ្ថុ ោះបណ្តថ
លរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិាល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការបណុ្ុះបណ្្តលធរៅរបព័នធ 

ល ម្ ោះលសវា ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លលរៅរបព័នន 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ោះបណ្តថ លលរៅរបព័នន 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១៧ ៤១ ៨៧ ៤៨ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ផថលក់ារបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ ដលរ់បជ្ជពលរដឌ រមួមាន
ជនទទី័លរក ្សថីលមមា៉ា យ លកមងកំរពា សិសសលាោះបង់លចលការសិកា ជន
ពិការ នងិជនាតប់ង ់ ឱ្កាសការង្ករ សរមាប់អភិវឌណធនធានមនុសស លដមីផី
របកបមុខរបរ  រកការង្ករលធវី និងបលងាីនរាក់ចណូំ្ល 

 ផថល់ក់មមវធិសីាព នចមលងបនថជំនាញដលសិ់សសលាោះបង់លចលការសិកាថាប ក់ទី
៧ និងសិសសថាប ក់ទ៨ី-៩ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសលលខ ០៦៣/១៥ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទី២៣ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី

ការលរៀបចំ នងិការរបរពតឹថលៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

របជ្ជពលរដឌ រមួមានជនទីទ័លរក ្សថីលមមា៉ា យ លកមងកំរពា សិសសលាោះបង់លចល
ការសិកា ជនពិការ និងជនាត់បង់ ឱ្កាសការង្ករ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: មនិគតិកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ  អារសយ័តាមរយៈលពលននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 

- ៣- សុពលភាពននលសវាៈ សិកាខ កាមនឹងទទួលានវញិ្ជដ បនបរតវជិ្ជជ ជីវៈ លរកាយ  
-                                 ានបញ្ច ប់ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លលដ្ឋយលជ្ជគជយ័ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

1. ពាកសសំុចូលលរៀន )របវតថិរូបសង ខ្ល្ប សលាកបរតឯកតថជន រូបថត 
ថតថមទីំហ ំ  )៤ x៦ ស .ម(  

2. សិសសបដលមានបំណ្ងចូលលរៀនកមមវធិសីាព នចមលងបនថជំនាញ រតូវ
មានលិខិតបញ្ជជ កអ់ំពីការលាោះបងក់ារសិកាពីសាលា 

លោបល ់ សិកាខ កាម-សិសស អាចទំនាក់ទំនងលដ្ឋយផ្លធ ល ់និងអាចទទួលានអាហារូបករ
ណ៍្ (ចូលលរៀនលដ្ឋយឥតបង់នថល) លលីមុខជំនាញរគប់រគឹោះសាទ នសិកាលរកាមឱ្
វាទរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ បដលទទួលានថវកិាបណ្ថុ ោះប
ណ្តថ លរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភាិល។ 

 

 

 

 

 



ការបណុ្ុះបណ្្តលពិធសស និងធយនឌ័រ 

ល ម្ ោះលសវា ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លពិលសស និងលយនឌ័រ 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ោះបណ្តថ លពិលសស នងិលយនឌ័រ 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១១ ៦៦ ៦២ ៦១ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ផថលក់ារបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ ដលជ់នពកិារ ជនង្កយរង
លរគាោះជ្ជពិលសស្សថី និងជនជ្ជតលិដីមភាគតិចបដលរសល់ៅតំបនដ់្ឋច់
រសោល និងលៅតាមសហគមន៍ ឲ្យមានជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ សរមាបអ់ភិវឌណ
ធនធានមនុសស លដីមផរីបកបមុខរបរ  រកការង្ករលធវី នងិបលងានីរាកច់ំណូ្ល 

 ផថលក់ារបណ្ថុ ោះបណ្តថ លពិលសសលលីបផបកអនាម័យ នងិសុខភាពដលសិ់សស 
និសសតិ លៅតាមរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសលលខ ០៦៣/១៥ ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទី២៣ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី

ការលរៀបចំ នងិការរបរពតឹថលៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ ន បណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនពកិារ ជនង្កយរងលរគាោះ ជ្ជពិលសស្សថី និងជនជ្ជតិលដីមភាគតិចសិសស 
និសសតិលៅតាមរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: មនិគតិកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ អារសយ័តាមរយៈលពលននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 

- ៣-សុពលភាពននលសវាៈ សិកាខ កាម សិសស និសសតិ នឹងទទួលានវញិ្ជដ បន បរត 
-                                 វជិ្ជជ ជីវៈ លរកាយានបញ្ច ប់ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លលដ្ឋយ 
-                                 លជ្ជគជ័យ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 លិខិតបញ្ជជ ក់ពីអាជ្ជញ ធរមូលដ្ឋឌ ន (សាទ នភាពរគសួារ) 
 របវតថិរូបសលងខប នងិសលាកបរតឯកតថជន មានបិទរូបថត (៤x៦ ស.ម) 

លោបល ់ - របជ្ជពលរដឌ សិសស និសសតិ មានសិទនិទទលួានការបណ្ថុ ោះបណ្តថ លពិលសស
និងបផបក សុខភាពនងិអនាម័យលៅតាមរគឹោះសាទ នសិកាសាធារណ្ៈ លរកាមឱ្
វាទរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ នងិលៅតាមសហគមន៍ បដល
ទទួលានថវកិាគារំទរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភាិល។ 

 

 

 

 

 

 



មូលនិ្ិបធងកើតមុខរបរធោយខលួនឯង 

ល ម្ ោះលសវា មូលនិធបិលងាីតមុខរបរលដ្ឋយខលួ នឯង 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័មូលនធិិបលងាតីមុខរបរលដ្ឋយខលួ នឯង 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១៧ ៨៧ ៧៨ ៣២ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ផថលមូ់លនិធដិលសិ់កាខ កាម សិសស និសសតិ បដលានបញ្ច ប់ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល
លៅតាមរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈសធារណ្ៈលរកាម
ឱ្វាទរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ លដមីផរីបកបមុខរបរលដ្ឋយខលួន
ឯង។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 របកាសលលខ ៤៦៧ សហវ-ថ ចុោះនថៃទ១ី៨ បខឧសភា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
លផធរឥណ្ទនថវកិា 

 លិខិតលលខ ៩១១ កប ចុោះនថៃទ២ី៨ បខកកាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីសំលណី្សំុ
អនុញ្ជដ តលរបីរាសល់សៀវលៅ “លសចកថីបណ្នាសំរមាប់ ការអនុវតថន៍នន   មូលនិ
ធិជ្ជតបិណ្ថុ ោះបណ្តថ លកបុ ងរបលទសកមពុ ជ្ជ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

សិកាខ កាម សិសស និសសតិ បដលានបញ្ច ប់វគគបណ្ថុ ោះបណ្តថ លជំនាញលៅតាម
រគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈសាធារណ្ៈរបសរ់កសួង
ការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ។ 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- តនមលលសវា: មិនគិតកនរម 
 ផថលឥ់ណ្ទនកមចីសរមាប០់១ រកុមចបព់ីចំននួ ៤០០.០០០ លរៀល ដល់

៤.០០០.០០០ លរៀល 
 អរតាការរាកក់បុ ង ០១បខ ចំននួ ១.៥%  

២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ផថលជូ់នភាល មកបុ ងករណី្ឯកសាររតមឹរតូវ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ ១៥បខ 

 រយៈលពលលរបីរាសក់មចចីំនួន ១៥ បខ និងរយៈលពលសងចនំួន ១២បខ និង  
រយៈលពលអនុលរគាោះចនំួន០៣ បខ (គិតការរាក)់ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពាកយលសបីសំុកមចីមូលនិធ ិ(មិនគិតកនរម) 
 ការទទួលសាគ លប់លងាតីរកុមពីរគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និង

វជិ្ជជ ជីវៈ 
 បញ្ជ ីសំណួ្រសាធ បសធងម់តអិបកទទួលផល និងផធោះសបមផង 
 ទំរង់បបបបបទចុោះអលងាតតាមផធោះ 
 លិខិតធានាផ្លធ លខ់លួ នពីអាជ្ជញ ធរមូលដ្ឋឌ ន 
 ទំរង់បបបបបទលធវីលសចកថីលសបីសំុជំនួយគលរមាងសហរគាសខាប តតូច 

លោបល ់ សិកាខ កាម សិសស និសសតិ រគប់រូបបដលានបញ្ច ប់ការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល លៅតាម
រគឹោះសាទ នសិកាលរកាមឱ្វាទរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល វជិ្ជជ ជីវៈ មាន
សិទនិលសបីសំុខចីមូលនធិិបលងាតីមុខរបរលដ្ឋយខលួ នឯង និងសងរតឡបម់កវញិតាម
កាលកំណ្ត។់ 



ការហវរឹហវនឺរនូជ្ជង 

ល ម្ ោះលសវា មូលនិធបិលងាីតមុខរបរលដ្ឋយខលួ នឯង 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័ហវកឹហវនឺកូនជ្ជង 
 ទូរសព័ធលលខ៖ ០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១២ ៩៣ ៩៤ ២៥ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ការកំណ្តឲ់្យនិលោជកបំលពញកាតពវកចិចហវកឹហវនឺកូនជ្ជងរបចឆំ្ប  ំឱ្យរបជ្ជ
ពលរដឌ នងិកមមករនិលោជិត លដីមផឲី្យមានកមាល ងំពលកមមបដលរបកបលដ្ឋយ
ជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈកបុ ងការបលងាីន នងិអភិវឌណធនធានមនុសសលៅកមពុ ជ្ជ។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 ចាប់សថីពីការង្ករ 
 របកាសលលខ ០០៤ សកបយ ចុោះនថៃទ០ី២ បខមករា ឆ្ប ២ំ០០០ សថីពីការ

ហវកឹហវនឺកូនជ្ជង។ 
 របកាសរមួ១០០៩ សហវ .របក ចុោះនថៃទី ២៨ បខធបូ ឆ្ប ំ២០១២ សថីពីការផថល់

លសវាសារធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ។ 
អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

របជ្ជពលរដឌ កមមករនិលោជតិកមពុ ជ្ជ 

សថងដ់្ឋលសវា 

លចញវញិ្ជដ បនបរត នងិបណ័្តទទលួសាគ លជ់នំាញវជិ្ជជ ជវីៈកបុងរយៈលពលលរកាយាន
បញ្ច បវ់គគហវកឺហវនឺ 
១- តនមលលសវា: រគឹោះសាទ ន សហរគាសរតូវបង់លសវាដូចខាងលរកាម៖ 

 សំណំុ្បបបបទហវកឹហវនឺកូនជ្ជងមួយឈុត )ពាកយលសបីសំុ (  ៣០០០លរៀល 
 ការលចញបណ័្តទទួលសាគ លជ់នំាញវជិ្ជជ ជីវៈ                     ៣០០០លរៀល 
 ការលចញវញិ្ជដ បនបរតហវកឹហវនឺកូនជ្ជង                      ១២០០០លរៀល 

២- រយៈលពលននការផថលល់សវា: ០៣បខ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ   អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

សហរគាស រគោឹះសាទ ន រតវូភាជ បជ់្ជមយួនូវ៖ 
 ពាកយលសបីសំុចុោះបញ្ជ ិកាលលីការហវកឹហវនឺកូនជ្ជងរបចឆំ្ប  ំ
 បញ្ជ ីល ម្ ោះកូនជ្ជងបដលរតូវហវកឹហវនឺ 
 កមមវធិីហវកឹហវនឺកូនជ្ជង 
 បញ្ជ ីល ម្ ោះរគ ូលមជ្ជង 

លោបល ់ + រគប់សហរគាស រគឹោះសាទ ន រមួទងំសាខា បដលមានលរបីរាសក់មមករ
និលោជិត៖ 

- ចប់ព៦ី១នាក់ ដល ់២០០នាក ់រតូវមានកាតពវកិចចហវកឹហវនឺកូន
ជ្ជង ១០%ននកមមករនិលោជតិសរុប 

- ចប់ពី២០១នាក ់ដល ់៥០០នាក់ រតូវមានកាតពវកិចចហវកឹហវនឺកូន
ជ្ជង ៨%ននកមមករនិលោជិតសរុប 

- បូកបបនទម៥០០នាក ់រតូវមានកាតពវកិចចហវកឹហវនឺកូនជ្ជង ៤%នន
កមមករនិលោជិតសរុប 

- ចប់ព ី២៥០០នាក ់រតូវមានកាតពវកិចចហវកឹហវនឺកូនជ្ជង     



១១០នាក ់
+ របជ្ជពលរដឌអាចលសបីសំុលធវីជ្ជកូនជ្ជងានលៅតាមបណ្តថ សហរគាស 
រគឹោះសាទ នបដលមានការហវកឹហវនឺកូនជ្ជងរបច។ំ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការចុុះហតាធលខាធលើសញ្ញា បរតសសិស-និសសតិ 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះហតទលលខាលលីសញ្ជដ បរតសិសស-នសិសតិ 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងរគឹោះសាទ នសិកា 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័រគប់រគងរគឹោះសាទ ន 
 ទូរសព័ធលលខ : ០២៣ ៨៨២ ៩១៩ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លដីមផបីញ្ជជ កព់ីករមិតននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល និងរតូវានទទួលសាគ លជ់្ជផលូ វការ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 
 របកាសរមួលលខ ១០០៩ សហវ .របក ចុោះនថៃទ២ី៨ បខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ សថពីី

ការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់កសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ  
 របកាសលលខ ០៦៧ /១៥ កប/ របក ចុោះនថៃទី២៣ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រគប់រគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 

សថងដ់្ឋលសវា 

 សញ្ជដ បរតរតូវានទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ
ជីវៈ តាមករមិត នងិជំនាញ ។ 

 សិសស-និសសតិអាហារូបករណ៍្មិនមានកនរមលសវា 
 រគឹោះសាទ នសិការតូវបងក់នរមលសវា សរមាប់សិសស-និសសតិបដលសិកាបង់នថល  

១- តនមលលដីមផទីទួលានលសវា: ៨ ០០០លរៀល កបុ ងសញ្ជដ បរត១ 
២- រយៈលពលផថលល់សវា: មិនកំណ្ត ់
៣- សុពលភាពននលសវា: អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 បញ្ជ ីល ម្ ោះរបកាសលទនផលរបឡងចូល 
 បញ្ជ ីល ម្ ោះរបកាសលទនផលរបឡងបញ្ច ប់ជ្ជប់ជ្ជសាទ ពរ 
 សញ្ជដ បរត ឬសញ្ជដ បរតសមមូល )មុនលពលចូលលរៀន(  

លោបល ់ រគប់រគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ រតូវបញ្ជូ នសញ្ជដ ប
រតសិសស-និសសតិលដីមផលីសបីសំុហតទលលខា មកការោិលយ័ជំនាញលរកាយលពល
របកាសលទនផលោ៉ា ងយូរបផុំតរយៈលពល ០៣បខ ។ 

 

 

 

 

 

 



ការចុុះបញ្ាកិារ្ឹុះស្ថា នសរិា 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះបញ្ជ ិការគឹោះសាទ នសិកា 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

រកសួងការង្ករ នងិបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជវីៈ 
 អាសយដ្ឋឌ ន៖ អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១    ខ

ណុ្ឍ ទួលលគាក រាជធានីភបំលពញ 
 នាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងរគឹោះសាទ នសិកា 
 អគារអគគនាយកដ្ឋឌ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ 
 ការោិលយ័រគប់រគងរគឹោះសាទ ន 
 ទូរសព័ធលលខ : ០២៣ ៨៨២ ៩១៩ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លដីមផឱី្យរគឹោះសាទ នសិកា នងិអងគការ/សមាគមជ្ជតិ នងិអនថរជ្ជតិបដលលធវីការ   
បណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ ទទួលានភាពរសបចាប ់

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 សារាចរបណ្នាលំលខ ០១ សរណ្ន ចុោះនថៃទី០៨ បខកុមភៈ ឆ្ប  ំ ២០១១ សថីពី
ការលលីកកមពសគុ់ណ្ភាព និងរបសិទនភាពននការង្ករអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ ល
បលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ។ 

 របកាសលលខ ០៧២/១១ក.ប/រប.ក ចុោះនថៃទី២៤ បខមនីា ឆ្ប ២ំ០១១ សថពីី
ចុោះបញ្ជ ិការគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស នងិវជិ្ជជ ជីវៈ។ 

 របកាសលលខ ០៦៧/១៥កប/របក ចុោះនថៃទី២៣ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី
ការលរៀបចំ នងិការរបរពតឹថលៅរបសល់ៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ នរគប់រគងរគឹោះសាទ ន 
សិកា 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រគឹោះសាទ នសិកា អងគការ សមាគមជ្ជត/ិអនថរជ្ជតិ បដលមានបំណ្ងលបីកវគគប
ណ្ថុ ោះបណ្តថ លជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ 

សថងដ់្ឋលសវា 
១- តនមលលសវា: មនិគតិកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ មនិកណំ្ត ់      
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

I. ចុោះបញ្ជ ិកាអងគការ /សមាគមជ្ជត ិនងិអនថរជ្ជត៖ិ  
1. លិខិតលសបីសំុ 
2. លិខិតទទួលសាគ លព់ីរកសួងការបរលទស នងិសហរបតបិតថកិារអនថរជ្ជតិ/

រកសួងមហានផធ 
3. កិចចរពមលរពៀងគលរមាងការសកមមភាព នងិបផនការថវកិាសរមាប់រយៈលពល 

០៣ឬ ០៥ឆ្ប  ំជ្ជភាសាបខមរ និងភាសាអង់លគលស 
4. លិខិតផថលសិ់ទនិតណំ្តងអងគការលៅរបលទសកមពុជ្ជ នងិរបវតថរូិបសលងខប 
5. វញិ្ជដ បនបរតបញ្ជជ កក់មមសិទនិអគារ /កិចចសនាជួលអគារ  
6. រចនាសមព័ននរគប់រគងអងគការ 
7. បញ្ជ ីរាយនាមគណ្ៈរគប់រគង សា្សាថ ចរយ និងបុគគលិកជ្ជតិ និងអនថរជ្ជត ិ

- បញ្ជ ីរាយនាមអបករគប់រគង 
- បញ្ជ ីរាយនាមសា្សាថ ចរយ 
- បញ្ជ ីរាយនាមបុគគលិក 

8. កមមវធិីសិកាតាមមុខជំនាញបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
9. បញ្ជ ីរាយនាមសិសស-និសសតិ និងសិកាខ កាមកពុំងទទួលការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 

10. លហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នរូបវន័ថ និងសមាភ រៈបរកិាខ រ 
- ទំហនំផធដ ីអគារ លរាងជ្ជង បនធប់ពិលសាធន៍ សាលរបជុំ។ល។ 



- សមាភ រៈបរកិាខ រលរាងជ្ជង មនធីរពិលសាធន ៍
- សមាភ រៈឧបលទសបលរងៀន 
- បណ្តត លយ័ និងលសៀវលៅ ឯកសារ 

11. រូបថតទីតាងំ នងិសកមមភាព 
II. ចុោះបញ្ជ ិការគោឹះសាទ នសិកា៖ 

1. ឯកសាររដឌាល 
- ពាកយលសបីសំុ 
- រចនាសមព័ននរគប់រគង 
- បផនការយុទនសា្សថ  
- វញិ្ជដ បនបរតបញ្ជជ កក់មមសិទនិអគារ /កិចចសនាជួលអគារ (អគារតរមូវឱ្យ

រសបតាមករមិតននការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល) ករណី្ផ្លល សប់ថូ ររតូវជូនដំណឹ្ង
ជ្ជលាយលកខណ៍្អកសររតឹមរតូវ 

2. បផនការសិកា កមមវធិីសិកា នងិវធិសីា្សថបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
- បផនការបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល 
- កមមវធិីសិការសបតាមសថងដ់្ឋជ្ជត ិ 
- វធិីសា្សថបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបផអកលលីសមតទភាព 

3. លហដ្ឋឌ រចនាសមពន័នរូបវន័ថ និងសមាភ រៈបរកិាខ រ 
- ទំហនំផធដ ីអគារ លរាងជ្ជង បនធប់ពិលសាធន៍ សាលរបជុំ។ល។ 
- សមាភ រៈបរកិាខ រលរាងជ្ជង មនធីរពិលសាធន ៍
- សមាភ រៈឧបលទសបលរងៀន 
- បណ្តត លយ័ )លសៀវលៅ ឯកសារ(...  

4. គណ្ៈរគប់រគង សា្សាថ ចរយ និងបុគគលិក 
- បញ្ជ ីរាយនាមអបករគប់រគង )ភាជ បម់កជ្ជមួយនូវសញ្ជដ បរត និងបទ

ពិលសាធន៍ការង្ករ( 
- បញ្ជ ីរាយនាមល ម្ ោះសា្សថចរយ )សូមភាជ ប់មកជ្ជមួយនូវសញ្ជដ បរត 

បទពិលសាធន៍ និងកចិចសនាការង្ករ (  
- បញ្ជ ីរាយនាមល ម្ ោះបុគគលិក )សូមភាជ បម់កជ្ជមួយនូវសញ្ជដ បរត បទ

ពិសល្ ធន ៍និងកិចចសនាការង្ករ( 
5. បទបញ្ជជ នផធកបុ ង 

- កមមវធិីននការរបឡងឆមាស របឡងបញ្ច ប់ និងការវាយតនមលការ      ប
ណ្ថុ ោះបណ្តថ លកបុ ងការដ្ឋកព់ិនធុ 

- លកខខណ្ឍ កបុ ងការរបឡងលរជីសលរសី ឬលរជសីលរសីឲ្យចូលលរៀន៖ 
- បទបញ្ជជ សថពីីអវតថមានកបុងការសិកា 
- បទបញ្ជជ រគប់រគងសិសស និសសតិ និងបទបញ្ជជ លផសង លៗទៀត 

លោបល ់ រគប់រគឹោះសាទ នអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ លបលចចកលទស និងវជិ្ជជ ជីវៈទងំអស ់ បដលមាន
ករមិតបណ្ថុ ោះបណ្តថ លរយៈលពលចប់ព ី ០៣បខលឡងី រតូវបំលពញសំណំុ្បបបបទ
ចុោះបញ្ជ ិកាលៅរកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ (នាយកដ្ឋឌ ន
រគប់រគងរគឹោះសាទ នសិកា) តាមលកខខណ្ឍ របសរ់កសួង លដមីផកីាល យជ្ជ រគឹោះសាទ ន
សិការសបចាប់។ 

 

 



ធសវាការងារ និងព័ត៌ នទីផារការងារ 

ល ម្ ោះលសវា លសវាការង្ករ និងពត័៌មានទីផារការង្ករ 
រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ទភីាប កង់្ករជ្ជតមុិខរបរ នងិការង្ករ 
 អគារលលខ ៣ មហាវថិីសហព័ននរុសសុ ីសង្កា ត់ទកឹល អក់១ ខណ្ឍ ទួលលគាក  
 រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសពធលលខ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៤ ៦៩២ 
 អុីបម៉ាល : info@nea.gov.kh 
 លគហទំព័រ : www.nea.gov.kh 

អបកលរបរីាសល់សវាទងំអសអ់ាចទទលួានលសវាទងំអសរ់បស ់NEA តាមរយៈ
មលធាាយសំខាន់ៗ ចនំនួ ២ គ៖ឺ 

១-តាមរយៈលសវាជួរមុខ បដលមាន ៩ ទតីាងំ៖ 
- មជឈមណ្ឍ លការង្កររាជធានភីបលំពញ (សទិតលៅអគារលលខ៣ មហាវថិីសហ

ព័ននរុសសុ ី សង្កា ត់ទកឹល អក់១ ខណ្ឍ ទួលលគាក រាជធានភីបំលពញ, ទូរសពធ 
០២៣ ៦៣៣ ៦០០២) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថាតដ់បំង (សទតិលៅផលូ វលលខ១ ភូមិបរពកមហា
លទព សង្កា តស់ាវ យលា៉ា  រកងុាតដ់ំបង លខតថាតដ់ំបង, ទូរសពធ ០៥៣ 
៧៣៣ ១១១)  

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថលសៀមរាប (សទិតលៅសង្កា ត់សលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតថលសៀមរាប, ទូរសពធ ០៦៣ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថកពំត (សទិតលៅភូមិ១ឧសភា សង្កា ត់កពំងក់ណ្តថ
ល រកុងកពំត លខតថកំពត, ទូរសពធ ០៣៣ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថសាវ យលរៀង (សទតិលៅភូមិលមលភលីង សង្កា ត់សាវ យ
លរៀង រកុងសាវ យលរៀង លខតថសាវ យលរៀង, ទូរសពធ ០៤៤ ៧១៥ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថតាបកវ (សទតិលៅភូមិ៣ សង្កា ត់រការកបុ ង រកងុដូន
បកវ លខតថតាបកវ, ទូរសពធ ០៣២ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថកពំងច់ម (សទិតលៅភូមិ៧ សង្កា តក់ំពង់ចម រកុង
កំពងច់ម លខតថកំពងច់ម, ទូរសពធ ០៤២ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថកពំងធ់ ំ (សទិតលៅភូមិអាចរយលាក ់ សង្កា ត់អាច
រយលាក់ រកុងសធឹងបសន លខតថកំពង់ធ,ំ ទូរសពធ ០៦២ ២១០ ២៧៧) 

- មជឈមណ្ឍ លការង្ករលខតថនរពបវង (សទិតលៅភូម១ិ សង្កា តក់ំពង់លាវ រកុង
នរពបវង លខតថនរពបវង, ទូរសពធ ០៤៣ ២១០ ២៧៧) 

២-លសវាតាមរបព័ននបលចចកវទិាព័តម៌ាន៖  

- លគហទំព័រ:www.nea.gov.kh 
- បណ្តឋ ញសងគម:Facebook/neakhmer 
- កមមវធិីតាមទូរសពធនដ: Mobile Application “NEA Job Search” 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

 ផថលល់សវាការង្កររបកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និងរបសិទនភាពជូនដលភ់ាគីពាក់
ព័ននកបុងទផីារការង្ករ តាមរយៈការផគូផគងរវាងអបកបសវងរកការង្ករលធវ ី នងិ
កបនលងការង្ករទំលនររសបតាមតរមូវការរបសន់ិលោជក 

 របមូល វភិាគ ចងរកង នងិផសពវផាយពត័ម៌ានទផីារការង្ករ លដីមផ ី     ជ្ជ
មូលដ្ឋឌ នកបុងការផថលល់សវាការង្កររបកបលដ្ឋយរបសិទនភាព និងផថលព់័តម៌ាន
លៅដលអ់បកលរៀបចំលគាលនលោាយ នងិអបកផថលក់ារអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ ល។ 

mailto:info@nea.gov.kh
http://www.nea.gov.kh/
http://www.nea.gov.kh/


មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 អនុរកតឹយលលខ៦៥ អនរក.បក ចុោះនថៃទី២៩ បខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៥ សថពីីការ
បលងាីតគណ្ៈកមាម ធិការជ្ជតិបណ្ថុ ោះបណ្តថ ល។ 

 អនុរកតឹយលលខ ៦៧ អនរក .បក ចុោះនថៃទី២៧បខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៩សថីពកីារ
បលងាីតនិងដ្ឋក់ឱ្យដំលណី្រការទីភាប ក់ង្ករជ្ជតិមុខរបរ នងិការង្ករ។ 

 អនុរកតឹយលលខ ១១៧ អនរក .បក ចុោះនថៃទី១៣ បខកញ្ជដ  ឆ្ប ២ំ០១១ សថពីីការ
របមូល នងិចងរកងព័តម៌ានទផីារការង្ករ។ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនឋបុគគល នងិនីតបុិគគល 

សថងដ់្ឋលសវា 

រកមុលគាលលៅ ឬអតថិជិនបដលលរបរីាសល់សវារបស ់NEA នងឹទទលួានសថងដ់្ឋ
លសវាលដ្ឋយមនិគតិកនរម ៖ 
១-សរមាបន់លិោជក៖ 

- ចុោះរបកាសដណឹំ្ងលរជីសលរសីបុគគលិកតាមរយៈទរមង់ជ្ជរកដ្ឋស នងិ តាម   
រយៈរបព័នន Online។ 

- ទទួលានការផគូ ផគង និងផគត់ផគង់កមាល ងំពលកមមជ្ជសវយ័របវតថិតាមរបព័នន       
កុំពយូទ័រ និងរសបតាមតរមូវការ 

២-សរមាបអ់បកបសវងរកការង្ករលធវ៖ី 
- ចុោះល ម្ ោះបសវងរកការង្ករលធវីតាមរយៈទរមង់ជ្ជរកដ្ឋស និងតាមរយៈ Online 
- ទទួលានផគូ ផគង និងបញ្ជូ នលៅកាន់និលោជក លដីមផសីមាភ ស និងទទួលាន

ការង្ករ 
៣-សរមាបអ់បកផឋលក់ារអបរ់បំណ្ឋុ ោះបណ្តឋ ល៖ 

- ទទួលានព័តម៌ានទផីារការង្ករសរមាប់លរៀបចំ និងអភិវឌណកមមវធិបីណ្ឋុ ោះ
បណ្តឋ លរសបតាមតរមូវការទីផារការង្ករ 

- ជួយបសវងរកការង្ករលធវី នងិកបនលងលធវកីមមសិកាដលសិ់សស-និសសតិ 
- បណ្នាអំំពអីាជពី នងិមុខរបរ ដលសិ់សស-និសសតិ 
ផសពវផាយនូវកមមវធិ ីនងិវគគអប់របំណ្ឋុ ោះបណ្តឋ ល 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

១-សរមាបន់លិោជក៖ 
- របកាសដណឹំ្ងលរជីលរសីបុគគលិកបដលមានសុពលភាព និងបញ្ជជ កព់ីតរមូវការ

ចាសល់ាស ់(ឧទហរណ៍្ៈ ចំននួលរជីសលរសី, ជំនាញ, លភទ...) 
- អាសយ័ដ្ឋឌ ន និងលលខទូរសពធទំនាកទ់ំនងរបសរ់កុមហ ុន 

២-សរមាបអ់បកបសវងរកការង្ករលធវ៖ី 
- របវតថិរូបសលងខបឬទរមង់ចុោះល ម្ ោះរបសទ់ភីាប ក់ង្ករជ្ជតមុិខរបរ និងការង្ករ 
- ឯកសារបញ្ជជ កអ់តថសញ្ជដ ណ្ (ឧទហរណ៍្ៈ អតថសញ្ជដ ណ្បណ្ត...) 
- ឯកសារបញ្ជជ កក់រមិតអប់របំណ្ថុ ោះបណ្តថ ល ឬជំនាញ (ឧទហរណ៍្ៈ 

វញិ្ជដ បនបរត, សញ្ជដ បរត...) 
៣-សរមាបអ់បកផឋលក់ារអបរ់បំណ្ឋុ ោះបណ្តឋ ល៖ 

- របកាសព័តម៌ានសថីពកីមមសិកាការង្ករឬវគគបណ្ថុ ោះបណ្តថ លបដលមានសុពល
ភាព និងមានបញ្ជជ ក់ចាសល់ាស ់(ពីចនំនួ នងិជំនាញ...) 

- អាសយ័ដ្ឋឌ ន និងលលខទូរសពធទំនាកទ់ំនងរបសស់ាលា។ 
លោបល ់  

 

 



ការចុុះបញ្ាកិាសហរាស រ្ឹុះស្ថា ន និងរមមររនិធោជិតរនងុធបឡាជ្ជតិរបបសន្ិសខុសងគម 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន និងកមមករនិលោជិតកបុ ងលបឡាជ្ជតិរបប
សនថិសុខសងគម 

រកសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

លបឡាជ្ជតរិបបសនថសុិខសងគម )ប.ស.ស (  
 កបុ ងបរលិវណ្រកសួងការង្ករ និងបណ្ថុ ោះបណ្តថ លវជិ្ជជ ជីវៈ អគារលលខ៣ មហាវ ិ

ថីសហព័ននរុសស ីសង្កា ត់ទកឹល អក១់ ខណ្ឍ ទួលលគាក  រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធ៖ ០២៣ ៨៨ ២៤ ៣៤  ,០២៣ ៩៩ ៨៤ ១៧, ០២៣ ៩៩ ៨៤ 

១៨ ,            ០២៣ ៩៩ ៨៤ ១៩  
 ទូរសារ៖ ០២៣ ៨៨ ២៦ ២៣ 
 របអប់សំបុរត P.O.Box 70 
 លគហទំព័រ៖ www.nssf.gov.kh 
 សារលអឡចិរតូនចិ៖ www.info@nssf.gov.kh 
 Page Facebook: លបឡាជ្ជតិរបបសនថសុិខសងគម ឬ 

www.facebook.com/nssfpage 
លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ធានាសនថិសុខរាក់ចណូំ្ល  ,រមួចំបណ្កកាត់បនទយភាពរកីរក, លលីកកមពសស់ទិរ
ភាពសងគម លដ្ឋយផថលជូ់នការធានារា៉ា ប់រងបផបកហានភិ័យការង្ករ  ,បថទសុំខ

ភាព និងរាក់លសាធននិវតថន ៍

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស /រកម/០៩០២/០១៨ ចុោះនថៃទី២៥ បខកញ្ជដ  ឆ្ប ំ
២០០២ សថពីីរបបសនថិសុខសងគមសរមាប់ជនទងំឡាយបដលសទិតលៅលរកាម

បទបផញ្ដតថ ិននចាប់សថីពកីារង្ករ 
 របកាសលលខ ០២១កប /របក ចុោះនថៃទី១១ បខកុមភៈ ឆ្ប ំ២០០៨ សថពីីបញ្ជ ិកា

សហរគាស រគឹោះសាទ ន និងកមមករនិលោជតិ កបុងលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខ
សងគម 

 របកាសលលខ ២៨៥ កប /របក ចុោះនថៃទី១៨ បខវចិឆិកា ឆ្ប ំ២០១៤ សថីពកីារបក
សរមួលរបការ៣ របការ៤ និងរបការ៥ ននរបកាសលលខ០២១ កប/របក ចុោះ

នថៃទី១១ បខកុមភៈ ឆ្ប ំ២០០៨ សថពីីបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន និងកមមករ
និលោជិត កបុងលបឡាជ្ តិរបបសនថិសុខសងគម 

 លសចកថីជូនដំណឹ្ងលលខ១២៧ កប /សជណ្ ចុោះនថៃទី០២ បខឧសភា ឆប ្ ្ំ
២០១៦ សថពីីការចុោះបញ្ជ ិកាកមមករនិលោជិតកបុងលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខ
សងគម 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុគគល  និងនតីិបុគគល (និលោជក នលិោជិត សហរគាស រគឹោះសាទ ន និង
កមមករ) 

សថងដ់្ឋលសវា 

១- កនមលលសវាៈ មិនគិតកនរម 
២- រយៈលពលផថលល់សវាៈ ៣០នថៃ 

- ផថល ់ “វញិ្ជដ បនបរតបញ្ជ ិកា សហរគាស រគឹោះសាទ ន”  
- ផថល ់ “លលខអតថសញ្ជដ ណ្ ”នងិលចញប័ណ្តសមាជកិ ប.ស.ស ជូនកមមករនិលោជតិ

មាប ក់ លៗដ្ឋយឥតគតិនថល  
- ប័ណ្តសមាជិក ប .ស.ស ខូច ឬាតប់ង់ សាមជីនបដលជ្ជមាច សប់ណ័្តរតូវជូន

ដំណឹ្ងលៅនិលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន និងរតូវលសបីសំុទុតិយតាកបុងរ
យៈលពលោ៉ា ងយូរ ៣០ )សាមសិប)នថៃ បនាធ ប់ពកីាលបរលិចឆទននការជូន ដណឹំ្ង។ 
ការផថលប់័ណ្តទុតយិតាតរមូវឱ្យសាមជីនបង់រាក ់ ២ ,០០០ )ពីរពាន់( លរៀល ជូន

http://www.nssf.gov.kh/
http://www.info@nssf.gov.kh/
http://www.facebook.com/nssfpage


លៅលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខសងគម។ 
៣- សុពលភាពននលសវាៈ អចិន្នថយ ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ចំលពាោះសហរគាស រគោឹះសាទ ន បដលកំពុងដំលណី្រការ រតូវមកចុោះបញ្ជ ិកាកបុ ងរ
យៈលពលោ៉ា ងយូរ ៤៥ (បសសិបរា)ំ នថៃ បនាធ ប់ពីរបកាសលលខ០២១កប 
របក/ចុោះនថៃទ១ី១ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថពីីបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន នងិ
កមមករនិលោជិត កបុងលបឡាជ្ជតិរបបសនថសុិខសងគម ចូលជ្ជធរមាន 

 ចំលពាោះសហរគាស រគោឹះសាទ នបដលលបីកដំលណី្រការលរកាយកាលបរលិចឆទចូលជ្ជ
ធរមានននរបកាសលលខ ០២១កប /របក ចុោះនថៃទី១១ បខកុមភៈ ឆ្ប ំ២០០៨ សថី

ពីបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន នងិកមមករនិលោជិត កបុ ង លបឡាជ្ជតិរបបសនថិ
សុខសងគម រតូវមកចុោះបញ្ជ ិកាកបុងរយៈលពលោ៉ា ងយូរ ៤៥ )លសសិបរា)ំនថៃ 

បនាធ បព់ីកាលបរលិចឆទននការចប់លផថីមលបីកស ហរគាស រគឹោះសាទ នជ្ជសាទ ពរ ។ 
 និលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវលផញីបញ្ជ ីល ម្ ោះកមមករនិលោជិត

លៅកបុ ងសហរគាសរបសខ់លួ នមកលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខសងគម លដមីផចុីោះ
បញ្ជ ិកា 

 ការលផញីល ម្ ោះកមមករនិលោជិត រតូវលធវីកបុងលពលដំណ្តលគាប នឹងការលផញីទរមង់
បញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន 

 ទរមងក់បុ ងឧបសមពន័ន “០១.១” ឬលៅថាទរមង់ “បញ្ជ ិកាសហរគាស 
រគឹោះសាទ ន” ននរបកាសលលខ០២១កប របក/ចុោះនថៃទ១ី១ បខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ 
សថីពីបញ្ជ ិកាសហរគាស រគឹោះសាទ ន នងិកមមករនិលោជតិ កបុ ងលបឡាជ្ជតិរបប
សនថិសុខសងគម។ និលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវលផញីភាជ បម់ក
ជ្ជមួយនងឹទរមង់ “១.០១ ”នូវ “បញ្ជ ិកាពាណិ្ជជកមម ”បដលលចញលដ្ឋយ

រកសួងពាណិ្ជជកមម ឬលិខិតតូបករណ៍្គតិយុតថសមមូលដនទលទៀត  
 លរៀងរាលប់ខនិលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ ន រតូវផថលរ់ាយការណ៍្

អំពចីំនួនកមមករនិលោជិតលៅលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខសងគម ោ៉ា ងយូរបំផុត
រតឹមនថៃទ២ី០ ននបខបនាធ ប ់

 រាយការណ៍្អពំីចនំួនកមមករនិលោជិត បដលរតូវផថលជូ់នលបឡាជ្ជតិរបប
សនថិសុខសងគម អាចតាម “ទរមង់រកដ្ឋស ”ឬ”ទរមង់លអឡចិរតនូិច ”លដ្ឋយ
មានភាជ បលិ់ខិតបញ្ជូ ន ចុោះហតទលលខាលដ្ឋយនិលោជក ឬមាច សស់ហរគាស 
រគឹោះសាទ ន។ 

 ឯកសារភាជ បក់បុ ងទរមង ់ស របសន់ិលោជក ឬសហរគាស “០១.១” បញ្ជ ិកា
ពាណិ្ជជកមម និងបញ្ជ ីកមមករនិលោជិត រតវូមាន៖ រគឹោះសាទ ន (“០២.១
ទរមង់) 

 កមមករនិលោជិតបដលរតូវចុោះបញ្ជ ិកាលឡងីវញិ រតូវបំលពញសលាកបរត
ព័ត៌មាន នងិមានឯកសារផ្លធ លខ់លួ នសំខាន់ៗ រមួមាន អតថសញ្ជដ ណ្បណ្ត
សញ្ជជ តិបខមរ ឬលិខិតឆលងបដន លសចកថីចមលងសំបុរតកំលណី្ត លសៀវលៅរគួសារ 
និងលសៀវលៅសាប កល់ៅ។ 

លោបល ់ និលោជក ឬមាច សស់ហរគាស រគឹោះសាទ នទងំអស ់បដលសទិតលៅលរកាមចាប់សថីពី
របបសនថិសុខសងគមសរមាប់ជនទងំឡាយបដលសទិតលៅលរកាមបទបផញ្ដតថិនន
ចាប់សថពីីការង្ករ ានចុោះបញ្ជ ិកាលៅលបឡាជ្ជតិរបបសនថិសុខសងគម និងមានកមម
ករនិលោជិតចប់ពី ៨ (រាបំី)នាក់លឡងីលៅរតូវមានកាតពវកិចចបង់ភាគទន។ 

 


