
* លុបបានេ�្រតងច់ំណុចែដលមិនសមរម្យ 1
+ អនុវត�ប�� តិ�ទាងំ២A ២B ឬ២C ណាមួយែដលសមរម្យ

អត�េលខ ៤០៧ (១១/២០១៦)

D. H. កិច�សន�េលខ.

កិច�សន�ការងារ 
(ស្រមាបអ់�កជយួេធ�ីការផ�ះែដលបានេ្រជីសេរីសពីបរេទស) 

កិច�សន�េនះ្រតូវបានេធ�ីេឡីងរវាង  (“នេិយាជក”) និង 

 (“អ�កជួយេធ�ីការ”) 

េលី  និង្រតូវអនុវត�តាមលក�ខណ� ដូចតេ�៖ 

១. ទីលេំ�េដីមរបស ់អ�កជួយេធ�ីការ ក��ងេគាលបំណងៃនកិច�សន�េនះគឺ  

។ 

 ២. (ក)+ អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបានជួលេដាយ និេយាជក ក��ងនាមជាអ�កជួយេធ�ីការេ�តាមផ�ះក��ងកំឡ�ងេពលពីរឆា�  ំែដលចាប់េផ�ីមពីៃថ�ែដល អ�កជួយេធ�ីការ 

មកដលទី់្រកុងហុងកុង។ 

(ខ)+ អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបានជួលេដាយ និេយាជក ក��ងនាមជាអ�កជួយេធ�កីារេ�តាមផ�ះក��ងកំឡ�ងេពលពីរឆា�  ំែដលចាប់េផ�ីមពីៃថ� 

ែដលជាកាលបរ�ច�ទែដលអនុេលាមតាមកាលបរ�ច�ទៃនការផុតកំណត់ៃនកិច�សន�របស ់D. H. េលខ  ស្រមាបក់ារងារជាមួយ និេយាជកដែដល។ 

 (គ)+ អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបានជួលេដាយនិេយាជកក��ងនាមជាអ�កជួយេធ�ីការេ�តាមផ�ះក��ងកំឡ�ងេពលពីរឆា�  ំែដលចាប់េផ�ីមពីៃថ� 

ែដល្របធានែផ�កអេនា� ្របេវសន៍បានផ�លក់ារអនុ�� តេអាយអ�កជួយេធ�ីការក��ងការសា� ក់េ�ទី្រកុងហុងកុង េដីម្ីបចាប់េផ�ីមការងារេ�តាមកិច�សន�េនះ។ 

៣. អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវេធ�ីការ និងសា� ក់េ�ឯទីលេំ�របសន់ិេយាជកែដលមានទីតាងំស�ិតេ� 

 ។ 

 ៤. (ក) អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបំេពញែតភារកិច�ទាក់ទងការងារផ�ះ ដូចែដលបានែចងេ�ក��ងតារាងៃនទីកែន�ងសា� ក់េ� 

និងភារកិច�ទាក់ទងការងារផ�ះេអាយនិេយាជកែតប៉ុេណា� ះ។ 

(ខ) អ�កជួយេធ�ីការ មិន្រតូវទទួលយក និងមិន្រតូវសេ្រមចតាមនិេយាជកែដលេអាយទទួលយកការងារេផ្សងេទៀតពីបគុ�លដៃទេផ្សងេទៀតេទ។ 

(គ) និេយាជក និង អ�កជួយេធ�ីការ បានទទួលសា� លថ់ា ប្ប��ត�ិ៤(ក) និង(ខ)ៃនកិច�សន�េនះ 

នឹងកា� យជាែផ�កមួយៃនលក�ខណ� ក��ងការសា� ក់េ�ែដល្រតូវបានអនុវត�េលីអ�កជួយេធ�ីការ េដាយនាយកដា� នអេនា� ្របេវសន៍ ែដលេយាងេលីការទទួលយល្់រសបពី អ�កជួយេធ�ីការ 

េដីម្ីបេធ�កីារេ�ទី្រកុងហុងកុងតាមកិច�សន�េនះ។ ការបំពានេលីចំនុចណាមួយ ឬចំណុចទាងំពីរៃនលក�ខណ� ែដលបានេលីកេឡីងខាងេលីនឹងេធ�ីេអាយ អ�កជួយេធ�ីការ និង/ឬ 

អ�កជួយេ្រជាមែ្រជង និងអ�កសមគំនិតទទួលខុស្រតូវចំេពាះបណ� ឹង្រពហ�ទណ� ។ 

 ៥.  (ក) និេយាជក ្រតូវផ�ល្់របាក់ឈ��លដលអ់�កជួយេធ�ីការ ចំនួន   ដុលា� រហុងកុងក��ងមួយែខ។ ចំនួន្របាក់ឈ��ល មិន្រតូវតិចជាង្របាក់ឈ��ល

អប្បបរមាែដលេចញេដាយរដា� ភិបាលៃនតំបនរ់ដ�បាលពិេសសហុងកុង េហីយនឹង្រតូវអនុវត�ចាប់ពីកាលបរ�េច�ទៃនកិច�សន�េនះ។ និេយាជកណាមា� ក់ែដលមិនបាន

ផ�ល្់របាក់ឈ��ល េដាយអនុវត�តាមកិច�សន�ការងារេនះ នឹង្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពាះបណ� ឹង្រពហ�ទណ� ។ 

 (ខ) និេយាជក ្រតូវផ�លេ់អាយ អ�កជួយេធ�ីការ នូវកែន�ងសា� ក់េ�សមរម្យ និងសមា� រៈេ្របី្របាស្់រគប់្រគាន ់ដូចែដលបានែចងេ�ក��ងតារាងៃនកែន�ងសា� ក់េ� 

និងភារកិច�ការងារៃនផ�ះ រ�មជាមួយនឹងការផ�លក់ារហូបចុកេដាយឥតគិតៃថ�។ ្របសិនេបីគា� នការផ�លក់ារហូបចុកេទ េនាះ្រតូវមានការផ�ល្់របាក់េលីៃថ�ហូបចុក  

ចំនួន  ដុលា� រហុងកុងក��ងមួយែខ េ�ដលអ់�កជួយេធ�ីការ។ 

(គ) និេយាជក ្រតូវផ�លន់ូវវ�ក�យប្រតក��ងការេបីក្របាក់ឈ��ល ្រពមទាងំៃថ�ហូបចុក េហីយអ�កជួយេធ�កីារ ្រតូវដឹងឮពីចំនួន្របាក់ក��ងវ�ក�យប្រត 

េដាយមានការចុះហត�េលខារបស ់គាត់/នាង*។ 

 ៦. អ�កជួយេធ�ីការ មានសិទ�ិឈប់រាលៃ់ថ�ស្រមាក ៃថ�ស្រមាកកំណត់េដាយច�ប ់និងការឈប់ស្រមាកេដាយមាន្របាក់ឈ��ល ដូចែដលមានែចងេ�ក��ងប��ត�ិការងារ 

ជំពូក៥៧។ 

 ៧. (ក) និេយាជក ្រតូវផ�លេ់អាយអ�កជួយេធ�ីការ នូវៃថ�េធ�ីដំេណីរពីទីលេំ�េដីមរបសគ់ាត់/នាង* េ�កាន់ទី្រកុងហុងកុង និងេ�ៃថ�ប�្ឈប ់

ឬៃថ�ផុតកំណត់ៃនកិច�សន�េនះ ្រតូវេចញៃថ�េធ�ីដំេណីរ្រតលប់េ�កាន់កែន�ងេដីម�្យគាត់/នាង*វ�ញ។ 

 (ខ) ៃថ�ហូបចុក្របចាៃំថ� និងៃថ�សា� ក់េ�ចំនួន ១០០ដុលា� រហុងកុង ក��ងមួយៃថ� ្រតូវផ�លជូ់នអ�កជួយេធ�ីការ េដាយគិតចាប់ពីៃថ�ែដលគាត់/នាង* 

បានចាកេចញពីទីលេំ�េដីម រហូតដលៃ់ថ�ែដល គាត់/នាង* បានមកដលទី់្រកុងហុងកុង ្របសិនេបីជាការេធ�ីដំេណីរែដលទិសេ�្រតង់បំផុត។ ការផ�លជូ់នេនះក៏្រតូវេធ�ីេឡីង 

េ�េពលែដលអ�កជួយេធ�ីការ្រតលប់េ�ទីលេំ�េដីមរបសគ់ាត់/នាង*អា្រស័យេលីៃថ�ផុតកំណត់ ឬការប��ប់ៃនកិច�សន�េនះ។ 

 ៨. និេយាជក ្រតូវទទួលខុស្រតូវេលីៃថ�ឈ��ល និងការចំណាយដូចខាងេ្រកាម (្របសិនេបីមាន) ស្រមាប ់ការចាកេចញពីទីលេំ�េដីមរបសគ់ាត់/នាង* 

និងការចូលមកដលទ់ី្រកុងហុងកុង៖ 

i. ៃថ�ពិនិត្យសុខភាព

ii. ៃថ�េសវា្រតួតពិនិត្យេដាយសា� នកុងស៊ុលែដលពាក់ព័ន�

iii. ៃថ�ទិដា� ការ

iv. ៃថ�ធានារា�ប់រង

v. ៃថ�រដ�បាល ឬៃថ�រដ�បាលការងារអន�រជាតិហ�ីលីពីន ឬៃថ�ចំណាយេផ្សងៗេទៀតែដលមាន

លក�ណៈ្របហាក់្របែហលគា�  ែដលត្រមូវេដាយអាជា� ធរ រដា� ភិបាលែដលពាក់ព័ន� និង

vi. ការចំណាយេផ្សងៗេទៀត

ក��ងករណីែដល អ�កជួយេធ�ីការ បានផ�លៃ់ថ�ចំណាយ ឬៃថ�ឈ��លខាងេលី និេយាជក ្រតូវបង�ិលសងេ��្យអ�កជួយេធ�ីការវ�ញេអាយ្រគប់ចំនួន ែដលអ�កជួយេធ�ីការ

(Khmer Version)



 

* លុបបានេ�្រតងច់ំណុចែដលមិនសមរម្យ 2 
 

បានចំណាយេដាយេយាងេ�តាមត្រមូវការ និងទនំិញែដលមានក��ងវ�កយប្រត ឬឯកសារែដលជាភស��តាងៃនការចំណាយ។ 

 ៩. (ក) ក��ងករណីែដលអ�កជួយេធ�ីការ មានជំង ឺឬទទួលរងរបួសេដាយខ��នឯង ក��ងអំឡ�ងេពលេធ�កីារដូចមានែចងក��ងប្ប��ត�ិទី២ 

និេយាជក្រតូវផ�លន់ូវការព�បាលសុខភាពេដាយឥតគិតៃថ�េ�ដលអ់�កជួយេធ�ីការ េលីកែលងែតអំឡ�ងេពលែដលអ�កជួយេធ�ីការបានចាកេចញពីទី្រកុងហុងកុង េដាយឆន�ៈរបស់

គាត់/នាង* និងក��ងេគាលបំណងផា� លខ់��នរបសគ់ាត់/នាង*។ ការេចញៃថ�ព�បាលសុខភាពេនះរ�មប���លទាងំការ្របកឹ�សុខភាព ការែថទាេំ�មន�ីរេពទ្យ 

និងការព�បាលជាបនា� ន់។ អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវទទួលយកការព�បាលសុខភាព ែដលផ�លេ់ដាយអ�កអនុវត�ការព�បាលែដលបាន ចុះប��ីរ�ច។ 

  (ខ) ្របសិនេបីអ�កជួយេធ�ីការ រងរបួសេដាយេ្រគាះថា� ក់ ឬជំងឺវ�ជា� ជីវៈ េកីតេឡីងេ្រ�េម៉ាង ឬក��ងេម៉ាងេធ�ីការ និេយាជក្រតូវផ�លន់ូវសណំង 

ែដលេយាងតាមជំពូកទី២៨២ៃនប្ប��ត�ិៃនសណំងរបសន់ិេយាជក។  

  (គ) ក��ងករណីែដលអ�កព�បាល ប�� ក់ថា  អ�កជួយេធ�ីការ  មិនអាចេធ�ីេសវាកម�បន�េទៀត 

និេយាជក្រតូវអនុវត�េ�តាមប្ប��ត�ែិដលពាក់ព័ន�េដីម្ីបប��ប់ការងារ និង្រតូវចាត់ែចងេអាយអ�កជួយេធ�ីការ េធ�ីមាតុភូមិនិវត�ន៍េ�ទីលេំ�េដីមរបសគ់ាត់/នាង*វ�ញ 

េដាយអនុេលាមតាមប្ប��ត�ិទី៧។ 

 ១០. ភាគីទាងំពីរ ្រតូវប��ប់កិច�សន�េនះេដាយមានការជូនដំណឹងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរមុនមួយែខ ឬ្រតូវបង់ជា្របាក់ែដល 

េស�ីនឹង្របាក់ឈ��លមួយែខជំនួសេអាយការជូនដំណឹង។ 

 ១១. ផ��យពីប្ប��ត�ិទី១០ ភាគីណាមួយែដលមានបំណងចងប់��ប់កិច�សន�េនះជាលាយលក�ណអ៍ក្សរ និងេដាយមិនមានការជូនដំណឹងមុន 

ឬ្រតូវពិន័យជា្របាក់ជំនួសេលីការមិនបានជូនដំណឹង េដាយេយាងេ�តាមជំពូកទី៥៧ៃនប្ប��ត�ិក��ងច�ប់ការងារ។ 

 ១២. ក��ងករណបី��ប់កិច�សន� ទាងំភាគីនិេយាជក និងអ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវជូនដំណឹងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរដល់

្របធានែផ�កអេនា� រ្របេវសន៍ក��ងកំឡ�ងេពល្របាពីំរៃថ�ៃនៃថ�ែដលប��ប់កិច�សន�។ េសចក�ីចម�ងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរែដលទទួលសា� លក់ារប��ប់កិច�សន�របសភ់ាគីណាមា� ក់ 

ក៏្រតូវេផ�ីរជូន្របធានអេនា� ្របេវសន៍ផងែដរ។ 

 ១៣. ភាគីទាងំពីរអាចអនុវត�កិច�សន�ថ�ីេដាយេយាងតាមៃថ�ផុតកំណត់ៃនកិច�សន�ែដលមាន្រសាប ់អ�កជួយេធ�ីការ្រតូវ្រតលប់េ�កែន�ងេដីមរបសគ់ាត់/នាង* 

ែដលបន��កចំណាយគឺេចញនិេយាជក ស្រមាប់វ�សម្សកាលែដលមាន/គា� ន្របាក់ឈ��ល* មិនតិចជាង្របាពីំរៃថ� េលីកែលងមានការយល្់រពមជាមុន

ក��ងការពន�េពលសា� ក់េ�ទី្រកុងហុងកុងែដល្រតូវបានផ�លេ់ដាយ្របធានែផ�កអេនា� ្របេវសន ៍ េ�មុនេពលែដលមានការចាប់េផ�ីមេផ្សងេទៀត។ 

 ១៤. ក��ងករណអី�កជួយេធ�ីការ ទទួលមរណៈភាព និេយាជក្រតូវេចញៃថ�ប���នសាកសព និង្រទព្យសម្បត�ផិា� លខ់��នរបសអ់�កជួយេធ�ីការ 

ពីទី្រកុងហុងកុងេ�ទីលេំ�េដីមរបសគ់ាត់/នាង*វ�ញ។ 

 ១៥. បែ្រមប្រមួលែដលបានែចងដូចមានេ�ខាងេ្រកាម ការបែ្រមប្រមួលណាមួយ ឬការបែន�មេលីលក�ខណ� ក��ងកិច�សន�េនះ (រ�មប���លទាងំឧបសម�័ន� 

តារាងៃនកែន�ងសា� ក់េ� និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ) ក��ងអំឡ�ងេពលៃនការអនវុត�កិច�សន� នឹង្រតូវបានចាត់ទុកជាេមាឃៈេលីកែលងបានេធ�ីេឡីងេដាយការ្រពមេ្រពៀង

ជាមុនពីស�ងការទទួលបន��កការងារ៖ 

  (ក) បែ្រមប្រមួលៃនេម៉ាងេធ�ីការ ែដលមានែចងក��ងប��ត�ិទី២ អា្រស័យេលីការពន�េពលដូចែដលបានែដលបានេលីកេឡីងខាងេលី េដាយមិនេលីសពីមួយែខ 

និងមានការ្រពមេ្រពៀងគា� េ�វ�ញេ�មក និងមានការយល្់រពមជាមុនពី្របធានែផ�កអេនា� ្របេវសន៍។ 

  (ខ) បែ្រមប្រមួលៃនអាសយដា� នទីកែន�ងសា� ក់េ�របសន់ិេយាជក ែដលបានែចងក��ងប្ប��ត�ិទី៣ អា្រស័យេលីការជូន

ដំណឹងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរែដលបានផ�លជូ់ន្របធានែផ�កអេនា� ្របេវសនែ៍ដលបានែចងថា អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវបន�េធ�ីការ និងសា� ក់េ�ក��ងទីលេំ�ថ�ីរបសន់ិេយាជក។ 

  (គ) បែ្រមប្រមួលក��ងតារាងៃនការសា� ក់េ� និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះេធ�ីក��ងលក�ខណ� ដូចែដលបានែចងក��ងចំណុចទី៧ៃនតារាងៃនការសា� ក់េ� 

និងភារកិច�ក��ងការងារតាមផ�ះ និង 

  (ឃ) បែ្រមប្រមួលៃនចំនុចទី៤ ៃនតារាងៃនការសា� ក់េ� និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ គឺ្រតូវអនុេលាមេ�តាម ការជិះេទាច្រកយានយន� យានយន� 

េដាយអ�កជួយេធ�ីការ តាមកិច�្រពមេ្រពៀងគា� េ�វ�ញេ�មកៃនេសចក�បីែន�មេ�េលីតារាង និងការអនុ�� តជាលាយលក�ណអ៍ក្សរែដលផ�លជូ់នេដាយ ្របធានែផ�កអេនា� រ

្របេវសន៍ដលអ់�កជួយេធ�ីការ េដីម្ីបបំេពញភារកិច�ក��ងការេបីកបរ មិនថាវាជាកម�សិទ�ិរបសន់ិេយាជក ឬមិនែមនក៏េដាយ។ 

 ១៦. លក�ខណ� ខាងេលីមិនែមនទប់សា� ត់ អ�កជួយេធ�ីការ ពីការទទួលបានសិទ�ិ េ�តាមជំពូកទី៥៧ៃនប្ប��ត�ិស�ីពីការងារ  

ជំពូកទី២៨២ៃនប្ប��ត�ិពីការសងសណំងរបសន់ិេយាជក និងប្ប�� ត�ិែដលពាក់ព័ន�ដៃទេទៀត។ 

 ១៧. ភាគីៃនកិច�សន�េនះ ្រពមេ្រពៀងគា� ថា អ�កជួយេធ�ីការ បាន្រតួតពិនិត្យសុខភាព្រតឹម្រតូវ និងសម្រសបតាមការងាររបសគ់ាត់/នាង ស្រមាប់ការងារក��ងនាមជា

អ�កជួយេធ�ីការេ�តាមផ�ះ េហីយវ��� បនប្រតេវជ�សា្រស�្រតូវបានផ�ល�់្យនិេយាជក ស្រមាប់ការចុះអធិការកិច�។ 

 

 បានចុះហត�េលខាេដាយ និេយាជក   

  (ហត�េលខារបសន់ិេយាជក) 

 

មានវត�មានេដាយ     

 (េឈា� ះរបសស់ាក្ីស) (ហត�េលខារបសស់ាក្ីស) 

 

 បានចុះហត�េលខាេដាយ អ�កជួយេធ�ីការ   

   (ហត�េលខារបសអ់�កជួយេធ�ីការ) 

 

មានវត�មានេដាយ     

 (េឈា� ះរបសស់ាក្ីស) (ហត�េលខារបសស់ាក្ីស) 
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តារាងៃនការសា� ក់េ� និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ 
 

១. ទាងំនិេយាជក និងអ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវចុះហត�េលខាេដីម្ីបទទួលសា� លថ់ា ភាគីទាងំពីរបានអាន នងិយល្់រពមេលីខ�ឹមសារៃនតារាងេនះ 

និងប�� ក់ពីការ្រពមេ្រពៀងរបសភ់ាគីទាងំពីរេ�ដលន់ាយកដា� នអេនា� រ្របេវសន៍ និងអាជា� ធររដា� ភិបាលែដលពាក់ព័ន�េផ្សងេទៀត េដីម្ីប្របមូល 

នងិេ្របី្របាសព័់ត៌មានែដលមានេ�ក��ងតារាងេនះេដាយអនុេលាមតាមប្ប��ត�ិៃនទិន�ន័យផា� លខ់��ន(សិទិ�ឯកជន)។ 

 

២. ទីលេំ�របសន់ិេយាជក និងចំននួបគុ�លែដល្រតូវបេ្រមីការងារ 

 ក. ទហំ្ំរបហាក់្របែហលរបសផ់�ះែល�ង/ផ�ះ........... ហ�ីតកាេរ�/ែម៉្រតកាេរ�* 

 ខ. បានែចងេ�ខាងេ្រកាមអំពីចំនួនមនុស្សែដល្រតូវបានេធ�ីការេ�មូលដា� នធម�តា៖ 

   មនុស្សេពញវ័យ .......... នាក់ អនីតិជន (អាយុចេនា� ះពី៥េ�១៨ឆា� )ំ .......... នាក់ អនីតិជន (អាយុេ្រកាម៥ឆា� )ំ ......... នាក់ េលីកែលងែតទារកក��ងៃផ�។ 

  សមាជិកក��ង្រគួសារ .................. នាក់ ែដល ្រតូវការ ការែថទាជំាប់លាប់ ឬការយកចិត�ទុកដាក់ (េលីកែលងទារក)។ 

  (សមា� ល៖់ ចំនួនៃនអ�កជួយេធ�ីការ ែដលបានបេ្រមីការងារបច��ប្បន��្យ និេយាជក េដីម្ីបបេ្រមីសមាជិកក��ង្រគួសារ........នាក់)។ 

 

៣. កែន�ងសា� ក់េ� និងកិច�ការែដល្រតូវផ�លេ់អាយអ�កជួយេធ�ីការ 

 ក. កែន�ងសា� ក់េ�ស្រមាប់អ�កជួយេធ�ីការ 

  េដាយសារែតទហំផំ�ះែល�ងជាមធ្យមេ�ក��ងទី្រកុងហុងកុងគឺមានទហំរំាងតូច េហីយលទ�ភាពែដលអាចែចកបន�ប់អ�កបេ្រមីគឺមិនែមនជាេរឿងធម�តាេទ និេយាជក 

  ្រតូវផ�លេ់អាយ អ�កជួយេធ�ីការនូវកែន�ងសា� ក់េ�ែដលសមរម្យ ជាមួយនឹងសិទ�ិឯកជនរបសគ់ាត់�្យសមេហតុផល។ ឧទាហរណៃ៍នកែន�ងសា� ក់េ�  

  ែដលមិនសមរម្យគឺ៖ អ�កជួយេធ�ីការេគងេ�េលីែ្រគែដលមានេ្រចីនជាន់េ�្រចករេបៀងផ�ះ ជាមួយនឹងការេ្របី្របាសសិ់ទ�ិឯកជនមិនសូវបានទូលទំូលាយ  

  និងការេគងរ�មបន�ប់ជាមួយនឹងមនុស្សេពញវ័យ/េក�ងជំទង់ែដលមានេភទផ��យគា� ។ 

 ចាស/បាទ ទហំែំដលបានប៉ាន់្របមាណនូវបន�ប់របសអ់�កបេ្រមី .......... តកាេរ�ហ�ី /ែម៉្រតកាេរ�* 

 េទ ការេរៀបចំការេគងស្រមាប់អ�កជួយេធ�ីការ៖ 

 រ�មបន�ប់ជាមួយនឹងេក�ង/េក�ងៗ ........... នាក់ អាយុ ................ 

 កែន�ងខណ� ័េដាយឡប់ែឡ ............. កាេរ�ហ�ីត/ែម៉្រតកាេរ�* 

 េ្រ�ពីេនះ សូមបក្រសាយ .................................................... 

 ........................................................................................ 

 .....................................................................................។ 

 

 ខ. សមា� រៈែដល្រតូវបានផ�លជូ់នេ�អ�កជួយេធ�ីការ៖ 

  (សមា� ល៖់ ពាក្យស្រមាប់ទិដា� ការចូលជាធម�តានឹងមិនយល្់រពម ្របសិនេបីសមា� រៈសខំាន់ៗក��ង ចំនុចពី (ក) ដល(់ច) មិនបានផ�លេ់ដាយឥតគិតៃថ�។) 

    

   (ក).  ការផ�ត់ផ�ង់េភ�ីង និងទឹក   ចាស/បាទ    េទ 

   (ខ).  សមា� រៈបង�ន់ នងិបន�បទ់ឹក   ចាស/បាទ    េទ 

   (គ).  ែ្រគ      ចាស/បាទ    េទ 

   (ឃ).  ភួយ ឬ ផាហុ ំ    ចាស/បាទ    េទ 

   (ង).  េខ�ីយ      ចាស/បាទ    េទ 

   (ច).  ទូេខាអាវ     ចាស/បាទ    េទ 

   (ឆ). ទូទឹកកក     ចាស/បាទ    េទ 

   (ជ). តុ      ចាស/បាទ    េទ 

   (ឈ). សមា� រៈេផ្សងៗេទៀត (សូមបរ�យាយ)  

 

 

 

 

 

 

៤.  អ�កជួយេធ�ីការ ្រតូវអនុវត�ែតការងារក��ងផ�ះ េ�ទីលេំ�របសន់ិេយាជកែតប៉ុេណា� ះ។  ភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ្រតូវអនុវត�េដាយអ�កជយួេធ�ីការេ្រកាមកិច�សន�េនះ 

េដាយមិនរាប់ប���លការេបីកបរេទាច្រកយានយន� យានយន� ែដលបានែចងក��ងេគាលបំណងណាក៏េដាយ េទាះវាជាកម�សិទ�ិរបសន់ិេយាជក ឬមិនែមនក៏េដាយ។  
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៥. ភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះមានដូចខាងេ្រកាមេនះ 

  

 ែផ�កសខំាន់ៃនភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះ៖  

  ក. ការងារេមីលខុស្រតូវសមាជិកក��ងផ�ះ  

  ខ. ចំអិនម��បអាហារ  

  គ. េមីលែថមនុស្សចាសជ់រាេ�ក��ង្រគួសារ(េមីលែថជាប់លាប់ ឬយកចិត�ទុកដាក់គឺ្រតូវបានត្រមូវ/  មិន ត្រមូវ*)  

  ឃ. េមីលែថទារក  

  ង. េមីលែថេក�ងៗ  

  ច. េផ្សងៗេទៀត(សូមប�� ក់) 

 ............................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................. 

 

៦.  េ�េពលែដលត្រមូវេអាយអ�កជួយេធ�កីារ សមា� តបង��ចខាងេ្រ�ែដលមិនស�ិតេ�ជាន់ផា� លដី់ ឬេ�ជិតយមុ៉ខផ�ះ (ែដល

វា្រតូវែតមានសុវត�ិភាពេដាយសមេហតុសមផលស្រមាបអ់�កជួយេធ�ីការក��ងការេធ�ីការ) ឬ្រចករេបៀងផ�ះធម�តា (“លាងសមា� តែផ�កខាងេ្រ�ៃនបង��ច”) 

ការសមា� តែផ�កខាងេ្រ�ៃនបង��ច្រតូវែតស�ិតេ�េ្រកាមលក�ខណ� ដូចតេ�េនះ៖  

 - បង��ចែដលនឹង្រតូវសមា� ត ្រតូវបំពាក់េដាយសណំាញែ់ដលបិទេបីកបាន ឬមានសុវត�ិភាពក��ង សភាពែដលអាចការពារសណំាញពី់ការរេបីក និង 

 - មិន្រតូវ�្យែផ�កណាមួយៃនរាងកាយរបសអ់�កជួយេធ�ីការេឈាងហួសពី្របែវងបង��ចេលីកែលងែត ៃដ។  

 

៧.  និេយាជក្រតូវផ�លព័់ត៌មានដលអ់�កជួយេធ�ីការ និង្របធានអេនា� ្របេវសន៍ក��ងការផា� សប់��រណាមួយៃនចំនុចទ២ី ៣ នងិ៥ េដាយរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនតារាងការសា� ក់េ� 

និងភារកិច�ៃនការងារតាមផ�ះែដលបានែកស្រមួលេហីយ(ID 407G) ែដលបានចុះហត�េលខាេដាយនិេយាជក និងអ�កជួយេធ�ីការេដីម្ីបេអាយ្របធា

នែផ�កអេនា� ្របេវសន៍រក�ទុកជាកំណត់េហតុ។ 

 

 

 

 

 

 

 េឈា� ះនិងហត�េលខារបសន់ិេយាជក កាលបរ�េច�ទ េឈា� ះនិងហត�េលខារបសអ់�កជួយេធ�ីការ កាលបរ�េច�ទ 

 

* លុបបានេ�្រតង់ចំណុចែដលមិនសមរម្យ 

 គូសេ�ក��ង្របអប់ែដលសមរម្យ 

 

 

 


