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េយាង មច ប់ ុងកុង និងកិច�សន�ការងារសងដារ ( E ) អ�កគួរែត 

ខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យេនះមានបំណងផ�លជ់ាឯកសារេយាងងាយយលស់�ីពីសិទ�ិ និងកាតព�កិច�នានារបស្់រស�ីជ�នួយការងារតាមផ�ះ និេយាជក និងទីភា� ក់ងារមុខរបរនឹងការងាររបសជ់នបរេទសែដលបេ្រមីការងារតាមផ�ះ។  

ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលក�ខណ� ការងារ និងប��ត�ិច�ប់ ្រស�ីជ�នួយការតាមផ�ះ និេយាជក និងទីភា� ក់ងារការងារគួរេយាងដលក់ិច�សន�ការងារស�ង�ដារ ( D 0 ) និងច�ប់ការងារ។  

ច�ប់ការងារេ�ែតជាឯកសារែដលមានសិទ�ិអំណាចែតមួយគត់ចំេពាះប��ត�ិនានាែដលបានែចងេ�ក��ងខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យេនះ 

ខណៈេពលែដលសិទ�ិអំណាចក��ងការបក្រសាយអំពីច�ប់ស�ិតេ�េលីតុលាការ។

ខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យេនះមានបំណងផ�លជ់ាឯកសារេយាងងាយយលស់�ីពីសិទ�ិ និងកាតព�កិច�នានារបស្់រស�ីជ�នួយការងារតាមផ�ះ និេយាជក និងទីភា� ក់ងារមុខរបរនឹងការងាររបសជ់នបរេទសែដលបេ្រមីការងារតាមផ�ះ។  

ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលក�ខណ� ការងារ និងប��ត�ិច�ប់ ្រស�ីជ�នួយការតាមផ�ះ និេយាជក និងទីភា� ក់ងារការងារគួរេយាងដលក់ិច�សន�ការងារស�ង�ដារ ( D 0 ) និងច�ប់ការងារ។  

ច�ប់ការងារេ�ែតជាឯកសារែដលមានសិទ�ិអំណាចែតមួយគត់ចំេពាះប��ត�ិនានាែដលបានែចងេ�ក��ងខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យេនះ 

ខណៈេពលែដលសិទ�ិអំណាចក��ងការបក្រសាយអំពីច�ប់ស�ិតេ�េលីតុលាការ។

្រសីជនួយការងារ ម ះ និេយាជក 

និងទីភា� ក់ងារេ្រជសេរីសែដលមានលកណ ដូច �

គួរអានខិតប័ណ� ព� យេនះេដាយ្របុង្របយ័ត�

ស្រមាប់ការការពាររបសអ់�ក ្របការែដលគួរេធ�ី និងមិនគួរេធ�ី

សណំួរនានា

ស្រមាប់ព័តមានបែនម សូមេធ�ីការសាកសួរសណំួររបសអ់�កេ កានទ់ីភា� ក់ងារពាក់ព័ន�េដាយ ល ់ ចូលេ កានែ់វបសាយត ងេ្រកាម

សិទ�ិរ និងច ប់ការងារសីពី 
FDHs

អាជា� ប័ណ� របស ់ទីភា� ក់ងារមុខរបរ 
និង្របាក់ក ្រមេជងសារែដលបានកំណត់
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េ ទូរសព�េ�កាន់ែខ្សទូរសព�្រគាអាសន�របសន់គរបាល “999” 
ភា� មៗេដ�ម្បីទទួលបានជ�នួយេ�េពលែដលអ�ក្របឈមមុខនឹងការបំពានេលីរាងកាយ 
ឬសុវត�ិភាពផា� លខ់��នរបសអ់�កកំពុង្របឈមមុខនឹងេ្រគាះថា� ក់។
េ ទូរសព�េ�កាន់ែខ្សទូរសព�សាកសួរ ៤ េម៉ាងរបស្់រកសួងការងារ “ 1  9 ” ឬេ�កាន់សាខា 
ការ�យាល័យ ែផ�កទនំាក់ទនំងការងារៃន្រកសួងការងារក��ងអំឡ�ងេម៉ាងេធ�ីការេដ�ម្បីេធ�ីការសាកសួរ 
និងទទួលបានជ�នួយេ�េពលែដលអ�កមិនទទួលបានការទូទាត់្របាក់ឈ��លរបសអ់�ក 
ឬសិទ�ិការងារណាមួយរបសអ់�ក្រតូវបានេគបំពាន។

អ�ីែដលមិនគួរេធ�ី

េ�ក��ងអំឡ�ងេពលជាប់កិច�សន�ការងារ
មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យេ�េធ�ីការងារេផ្សងេទ�ត 
ជាមួយអ�កដៃទេ្រ�ពីនិេយាជករបសអ់�កេឡីយ 
ឬសា� ក់េ�អាសយដា� នណាមួយេ្រ�ពីអាសយដា� នែដលបានប��
ក់េ�ក��ង SEC េឡីយ។
មិនគួរចុះហត�េលខាេលីេសចក�ីែថ�ងការណអ៍ំពី្របាក់េប�វត្សរ 
ឬបងា� ន់ៃដទទួល្របាក់ណាមួយមុនេពលអ�កបានទទួល្របាក់ឈ��លរ
បសអ់�កេឡីយ។

មិនគួរទូទាត់្របាក់ជូន ទីភា� ក់ងារមុខរបរ ស្រមាប់ចំណាយ ឬតៃម�ណាមួយ ដូចជាៃថ�ចុះប��ី ៃថ�ប្រមុងទុក 
និងៃថ�ថតចម�ងនានា េ្រ�ពី្របាក់កៃ្រមេជ�ងសារែដលបានកំណត់េនាះេទ។ 

មិនគួរទូទាត់្របាក់ជូន ទីភា� ក់ងារមុខរបរ តាមរយៈតតិយជន ឬតាមរយៈការខ�ី្របាក់ពី្រកុមហ៊ុនផ�លេ់សវាហិរ��វត��ណាមួយេឡីយ 
េទាះបីជាមានការេស�ីសុ ំឬការែណនំាពី ទីភា� ក់ងារមុខរបរ ក៏េដាយ។

េ�្រគប់េពលេវលាទំាងអស ់អ�ក
មិនគួរចុះហត�េលខាេលីឯកសារ កិច�្រពមេ្រព�ង ឬកិច�សន�ណាមួយជាមួយបុគ�លណាមា� ក់ ឬអង�ការណាមួយ 
(ែដលរ�មប���លទំាងនិេយាជករបសអ់�ក ឬ ទីភា� ក់ងារមុខរបរ) េឡីយ 
្របសិនេបីអ�កមិនយលអ់ំពីលក�ខណ� នានា ឬ្របសិនេបីអ�កមិន្របាកដអំពីអត�ន័យរបសឯ់កសារទំាងេនាះ។
មិន្រតូវផ�លព់័ត៌មានមិនពិត (រ�មប���លទំាង្របាក់ឈ��លរបសអ់�ក និងអាសយដា� នការងាររបសអ់�កផងែដរ) េ�ក��ង 
SEC របសអ់�ក ឬអ�ីេផ្សងេឡីយ អ�កអាចទទួលខុស្រតូវចំេពាះបទេល�ីសែផ�ក្រពហ�ទណ� ស្រមាប់ការេធ�ីដូេចា� ះ។

េដាយេយាង មច ប់ ុងកុង និងកិច�សន�ការងារសងដារ ( E ) អ�កមានសិទ�ិទទួលបាន
ការឈប់ស្រមាកបាន១ៃថ�ក��ង១សបា� ហ ៏ៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្បជាតិ និងច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ េដាយមាន្របាក់ឈ��ល។  និេយាជកមិនអាច បង��អ�កឲ្យេធ�ីការក��ងអំឡ�ងេពលៃនៃថ�ស្រមាករបសអ់�ក 
ឬេធ�ីការទូទាត់្របាក់ក��ងទ្រមង�ណាមួយជ�នួសឲ្យការផ�លជ់ូនអ�កនូវៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្បជាតិេឡីយ។ 

្របាក់ឈ��លែដល្រតូវបានប�� ក់េ�ក��ង SEC និង្រតូវបានទូទាត់មិនេលីសពី្របំាពីរៃថ�បនា� ប់ពីប��ប់រយៈេពលៃន្របាក់ឈ��ល ឬកាលបរ�េច�ទប��ប់ SEC េឡីយ។  
្របាក់េប�វត្សរតាមកិច�សន�មិនគួរតិចជាង្របាក់ឈ��លអប្បបរមាែដល្រតូវបានអនុម័ត�េដាយរដា� ភិបាលពិេសសហុងកុង និង្រតូវអនុវត�េ�េពលែដល SEC ្រតូវបានចុះហត�េលខាេឡីយ។  

ទទួលបានម��បអាហារេដាយឥតគិតៃថ� (ឬជ�នួសេដាយ្របាក់ឧបត�ម�េលីម��បអាហារ) ទីកែន�ងសា� ក់េ�ដសមរម្យជាមួយនិេយាជក េដាយឥតគិតៃថ�  ការព�បាលជ�ង�េដាយឥតគិតៃថ� 
និងេសាហ៊ុយេលីការេធ�ីមាតុភូមិនិវត�របសអ់�កវ�ញ េ�េពលប��ប់កិច�សន�។

េ�េពលែដលមានទនំាក់ទនំងជាមួយទីភា� ក់ងារមុខរបរ (EA) ណាមួយ អ�កគួរែត
្របាកដក��ងចិត�ថា ទីភា� ក់ងារមុខរបរ មានអាជា� ប័ណ� ទីភា� ក់ងារមុខរបរ ែដលមានសុពលភាពែដលេចញេដាយរដា� ភិបាលៃនតំបន់រដ�បាលពិេសសហុងកុង (HKSAR)។  
េស�ីសុឲំ្យបុគ�លិកពូកេគបងា� ញអ�កនូវអាជា� ប័ណ� ទីភា� ក់ងារមុខរបរ ឬេធ�ីការ្រតួតពិនិត្យតាម្របព័ន�អុីនធឺណិតេដ�ម្បីប�� ក់ថា ទីភា� ក់ងារមុខរបរ មានអាជា� ប័ណ� ែដរឬេទ។

្របាកដថា អ�កយលអ់ំពីខ�ឹមសាររបស ់SEC និងការ្រគបដណ� ប់េលីេសវានានាមុនេពលចុះហត�េលខាប�� ក់យល្់រពម។  
រក�ទុកសេំ�ច�ប់េដ�មៃនកិច�សន�ការងារែដលអ�កបានចុះហត�េលខារ�ច។

ទូទាត់្របាក់កៃ្រមេជ�ងសារ (ចំនួនអតិបរមា គឺ 10% ៃន្របាក់ឈ��លែខដ�បូងរបសអ់�ក) េ�ឲ្យ ទីភា� ក់ងារមុខរបរ បនា� ប់ពីអ�កបានទទួល្របាក់ឈ��លែខដ�បូងរបសអ់�កែតប៉ុេណា� ះ។  
្រតូវ្របាកដថា អ�កទទួលបានបងា� ន់ៃដបង�្របាក់ពី ទីភា� ក់ងារមុខរបរ ស្រមាប់ការទូទាត់្របាក់ណាមួយែដល្រតូវបានេធ�ីេឡីងឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតតាមែដលអាចេធ�ីេ�បាន។

រក�ទុកឯកសារអត�ស�� ណផា� លខ់��នរបសអ់�ក (ឧទាហរណ៖៍ អត�ស�� ណប័ណ� និងលិខិតឆ�ងែដនហុងកុង) និងសមា� រះផា� លខ់��ន 
(ឧទាហរណ៖៍ កាតធនាគារ)។ពុំមានអ�កណាមា� ក់េផ្សងេទ�ត រ�មទំាងនិេយាជករបសអ់�ក ឬបុគ�លិកៃន ទីភា� ក់ងារមុខរបរ 
អាចបង��អ�កឲ្យ្របគលឯ់កសារទំាងេនះនិងរក�ទុកឯកសាទំាងេនះឲ្យអ�បានេឡីយ។

េ�េពលែដលសិទ�ិរបសអ់�ក្រតូវបានបំពាន អ�កគួរែត

្របការែដលគួរេធ�ី

េ�េពលេដាះ្រសាយជាមួយ ទីភា� ក់ងារមុខរបរ អ�ក

្រកសួងនានា វសាលភាព ែខ ទូរស័ពបនាន់ េគ ទពំ័រ

្រកសួងការងារ

(ែខ ទូរស័ពបនានេ់នះ្រតូវបានកានក់ាប់េដាយ )

្រកសួងអេនា
្របេវសន

ទិដាការរបស ់FDH

្រកសួងគយ និង
រដាករ

ការេធ�ីជនួ ែដល នភាពសុ្រកឹត្យ្រតូ
វបាន ម ត់េដាយច ប់សីពីការពិ

ពណនាអំពីការេធ�ីជនួ

វ ទរបស់
អតិ ជន

កងកមំាងបូលី
ស ុងកុង

ស្រមាប់្រ អាសន�

ទូទាត់្របាក់ជូន FDH របសអ់�កឲ្យបានទាន់េពលេវលា និង្រគប់ចំនួន ្រសបតាម្របាក់ឈ��លែដលបានប�� ក់េ�ក��ង SEC។  
អ្រតាតាមកិច�សន�គួរែតមិនតិចជាង្របាក់ឈ��លអប្បបរមាែដលបានេចញេដាយរដា� ភិបាលពិេសសហុងកុង និង្រតូវអនុវត�េ�េពលែដល SEC ្រតូវបានចុះហត�េលខាេឡីយ។

េធ�ីការ្រពមេ្រព�ងជាមួយ FDH របសអ់�ក ថាេតីម��បអាហារនឹង្រតូវបានផ�លជ់ូនេដាយឥតគិតៃថ�ក��ងអំឡ�ងេពលបេ្រមីការងារែដរឬេទ និងប�� ក់អំពី្រពមេ្រព�ងែបបេនាះេ�ក��ង SEC។  
្របសិនេបីមិន្រតូវបានផ�លជ់ូនេទេនាះ ្របាក់ឧបត�ម�េលីម��បអាហារក��ងចំនួនមិនតិចជាងអ្រតាែដល្រតូវអនុវត�េ�េពលែដល SEC ្រតូវបានចុះហត�េលខា ែដលគួរែត្រតូវបានផ�លជ់ូន FDH ជាេរ�ងរាលែ់ខេនាះេទ។

ផ�លជ់ូន FDH របសអ់�កនូវៃថ�ស្រមាកយ៉ាងេហាចណាស១់ៃថ�ក��ង១សបា� ហ។៏ 

េរ�បចំឲ្យ FDH របសអ់�កមានៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្បជាតិ  េដាយមិនគិតអំពីរយៈេពលៃនការបេ្រមីការងាររបសគ់ាត់/នាងេឡីយ។  ្របសិនេបី FDH 

បានបេ្រមីការងារអសរ់យៈេពលបីែខ គាត់/នាងមានសិទ�ិទទួលបានៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្បជាតិទំាងេនាះេដាយមាន្របាក់ឈ��ល។

ផ�លជ់ូន FDH របសអ់�កនូវកែន�ងសា� ក់េ�ដសមរម្យ ក��ងេគហដា� នរបសអ់�ក 

បង��លសង FDH របសអ់�កវ�ញនូវៃថ�ឯកសារេផ្សងៗ ដូចជាៃថ�ពិនិត្យសុខភាព 

ៃថ�ប�� ក់ភាព្រតឹម្រតូវតាមច�ប់េចញេដាយសា� នកុងស៊ុលពាក់ព័ន� មានដូចជាៃថ�ទិដា� ការ ៃថ�ធានារា�ប់រង 

ៃថ�រដ�បាល ឬតៃម�នានា ៃថ�រដ�បាលេលីការងារេ្រ�្របេទស។

និេយាជករបស ់FDHs ្របការែដលគួរេធ�ី

ជនបរេទសែដលបេ្រមីការងារ ម ះ(FDHs) ្រសីជនួយការងារ  (FDHs)

 
ែខ ទូរសពបនានែ់ដលបាន លស់

្រមាប់ FDHs (ែខ ទូរស័ពបនានេ់នះ្រតូវបានកានក់ាប់េដាយ )



Licence

Insurance

Employment Agency
Regula�ons

ទីភា� ក់ងារការងារ (EAs)

េ�េពលមានទនំាក់ទនំងជាមួយ FDHs អ�កកានអ់ាជា� ប័ណ� និងបុគ�លិករបស ់ទីភា� ក់ងារមុខរបរ
មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យគិត្របាក់កៃ្រមេជ�ងសារពី FDH េលីសពី 10% ៃន្របាក់ឈ��លែខដ�បូងរបស ់FDH េឡីយ។
មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យ រក�ទុក្រទព្យសម្បត�ិផា� លខ់��នរបស ់FDH  ែដលមានដូចជាលិខិតឆ�ងែដន អត�ស�� ណប័ណ� កាត ATM ធនាគារ/ប័ណ�ឥណទាន កិច�សន�ការងារ ការេបាះពុម�ផ�យ 
និងខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យនានាែដល្រតូវបានែចកចាយេដាយរដា� ភិបាល/សា� នកុងស៊ុលពាក់ព័ន�ជូន FDHs ។ល។ 
មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យទទួលយកចំណាយ ឬកៃ្រមេសវានានា ែដលរ�មមានជាអាទិ៍ៃថ�ថតចម�ង ៃថ�ចុះប��ី ៃថ�ថតរ�ប និង្របាក់កក់ទុកមុនពី FDHs េឡីយ 
េលីកែលងែតកៃ្រមេជ�ងសារែដលបានកំណត់ ឬមិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យទទួលយក្របាក់កៃ្រមេជ�ងសារមុនេពលែដល FDHs បានទទួល្របាក់ឈ��លែខដ�បូងរបសព់ួកេគេឡីយ 
មិនគួរពាក់ព័ន�នឹងប�� ហិរ��វត��របស ់FDHs ឬចាត់ែចងឲ្យពួកេគទទួលយកកម�ីនានាេឡីយ។ 
មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យជួយ ឬេលីកទឹកចិត� FDHs ឲ្យបំពានច�ប់ណាមួយេឡីយ។
មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យេលីកទឹកចិត� ឬប���ះប���ល  FDHs ឲ្យប��ប់កិច�សន�ការងារមុនេពលកំណត់េឡីយ។

ស្រមាប់ប�� នានាែដលពាក់ព័ន�នឹងអាជា� ប័ណ� របសទ់ីភា� ក់ងារមុខរបរ អ�កកានអ់ាជា� ប័ណ�
មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យ ផ�លក់ម�ី េផ�រ ឬេធ�ីអនុប្បទានអាជា� ប័ណ� របសគ់ាត់/នាងេ�ឲ្យអ�កណាមា� ក់េផ្សងេទ�តេឡីយ។

មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យេធ�ីអាជ�វកម� ទីភា� ក់ងារមុខរបរ េ�ទីកែន�ងណាមួយេ្រ�ពីអាសយដា� នែដលបានេចញអាជា� ប័ណ�ជូនេឡីយ។

មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យេធ�ីអាជ�វកម� ទីភា� ក់ងារមុខរបរ មុនេពលទទួលបានអាជា� ប័ណ� 
ឬមុនេពលែដលអាជា� ប័ណ� ែដលមាន្រសាប់្រតូវបានបន�សុពលភាពេឡីយ។

និេយាជករបស ់FDHs

មិន្រតូវ េដាះ្រសាយវ�វាទណាមួយជាមួយ FDH 
របសអ់�កេដាយទេង��មិន្រសបច�ប់េឡីយ។

េ�្រគប់េពលេវលាទំាងអស ់អ�ក 
មិន្រតូវកាត់្របាក់ឈ��លរបស ់FDH 
របសអ់�កេដ�ម្បីទូទាត់សង្របាក់កៃ្រមេជ�ងសារ 
ឬៃថ�បណ�� ះបណា� លែដល្រតូវគិតពី FDH េដាយ ទីភា� ក់ងារមុខរបរ 
និងបុគ�ល/សា� ប័ន ឬបំណុលរបស ់FDH េឡីយ។

្របការែដលមិនគួរេធ�ី

មិន្រតូវ រក�ទុក្រទព្យសម្បត�ិផា� លខ់��នរបស ់FDH របសអ់�ក 
(ឧទាហរណ៖៍ លិខិតឆ�ងែដន/អត�ស�� ណប័ណ� របសគ់ាត់/នាង 
ប័ណ�ស្រមាប់េ្របីជាមួយម៉ាសុីនដក 
និងដាក់្របាក់េដាយស�័យ្របវត�ិ/ប័ណ�ឥណទាន 
កិច�សន�ការងារ ្រពមទំាងការេបាះពុម�ផ�យ 
និងខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យរបសរ់ដា� ភិបាលស្រមាប់ FDHs ផងែដរ)។  
េបីពុំដូេចា� ះេទ អ�កអាច្រប្រពឹត�ិបទេល�ីស្រពហ�ទណ� ។

មិន្រតូវជួលអ�កេធ�ីទស្សនកិច�ែដលមិនែមនជា្របជាជនក��ងតំបន់ឲ្យេធ�ី
ជា្រស�ីជ�នួយការងារតាមផ�ះេឡីយ មិនអាចប���នពួកេគ  
េអាយេ�បំេពញភារកិច�េ�កែន�ងេផ្សងេទ�តេទាះជា្របេភទការងារេព
ញេម៉ាងឬ េ្រ�េម៉ាង េ្រ�ពីមានែចងេ�ក��ង SEC។

ទីភា� ក់ងារការងារ (EAs)

េ�េពលេដាះ្រសាយជាមួយនិេយាជក អ�កកានអ់ាជា� ប័ណ� និងបុគ�លិករបសទ់ីភា� ក់ងារមុខរបរ 
មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យេស�ីសុ ំឬេលីកទឹកចិត�និេយាជកឲ្យេធ�ីការកាត់្របាក់ឈ��លរបស ់FDHs េដាយមិន្រសបច�ប់េដ�ម្បីសងបំណុលរបសព់ួកេគ 
ឬទូទាត់្របាក់កៃ្រមេជ�ងសារ/ៃថ�អន�រការ�/ៃថ�បណ�� ះបណា� ល ឬមិនផ�លជ់ូនពួកេគនូវៃថ�ស្រមាក ឬៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្បជាតិេឡីយ។

េ�េពលដាក់ពាក់េស�ីសុទំិដា� ការជូន FDHs មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យឃុបឃិតជាមួយអ�កដៃទេដ�ម្បីេធ�ីការប�� ក់អះអាងែក�ងកា� យ (ពាក់ព័ន�នឹង្របាក់ឈ��ល 
ការចាត់ែចងកែន�ងសា� ក់េ�។ល។) ែដលជាបទេល�ីសេយាងតាមច�ប់អេនា� ្របេវសន៏

មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យ ផ�លដ់�បូនា� នដលន់ិេយាជកឲ្យេផ�របន��កេ�ឲ្យ FDHs ជាអ�កទូទាត់កៃ្រម និងចំណាយែដលពាក់ព័ន�នានាែដល្រតូវបានកំណត់េដាយរដា� ភិបាល 
និង/ឬអង�ការែដលពាក់ព័ន�ៃន្របេទសកំេណីតរបស ់FDHs មុនេពលែដលពួកេគមកបេ្រមីការងារេ�ហុងកុងេឡីយ។ 

មិន្រតូវបានអនុ�� តឲ្យ ផ�លព់័ត៌មានមិនពិត ឬបង�ឲ្យមានការយល្់រចឡំចំេពាះ FDHs េ�កាន់និេយាជកេឡីយ។

អ�ីែដលមិនគួរេធ�ី

េ�េពលទនំាក់ទនំងជាមួយនិេយាជក អ�កកានអ់ជា� ប័ណ� និងបុគ�លិករបសទ់ីភា� ក់ងារមុខរបរ គួរែត

ដាក់តំាងបងា� ញអាជា� ប័ណ�ទីភា� ក់ងារមុខរបរ ែដលមានសុពលភាព 
និងឧបសម�័ន�ទីពីរៃនច�ប់ស�ីពីទីភា� ក់ងារមុខរបរ (េពាលគឺ 
កៃ្រមេជ�ងសារអតិបរមាែដលទូទាត់ពីកម�សិក�ការ�) េ�ទីតំាងអាជ�វកម�របស ់ទីភា� ក់ងារមុខរបរ។

ដាក់ពាក្យេស�ីសុបំន�សុពលភាពអាជា� ប័ណ� 
េដាយភា� ប់មកមួយនូវឯកសារគំា្រទទំាងអសែ់ដល្រតូវបានត្រមូវស្រមាប់ការបន�សុពលភាពអាជា� ប័ណ� 
ទីភា� ក់ងារមុខរបរ ែដលមាន្រសាប់ក��ងរយៈេពលយ៉ាងតិចពីរែខមុនេពលផុតសុពលភាពៃនអាជា� ប័ណ� េនាះ។ 
េបីពុំដូេចា� ះេទ អាជា� ប័ណ�នឹងមិនអាចបន�សុពលភាពបានទាន់េពលេវលាេនាះេទ

ផ�លព់័ត៌មានែដល្រតឹម្រតូវ និងមានបច��ប្បន�ភាពដលន់ាយកដា� នការងារ (LD) 
ស្រមាប់ការដាក់ពាក្យេស�ីសុអំាជា� ប័ណ� និងជូនដ�ណឹងជាលាយលក�ណអ៍ក្សរក��ងរយៈេពលកំណត់តាមច�ប់ 
ដល ់LD អំពីការែកែ្របនានាដូចតេ�៖ (i) ក��ងរយៈេពល ១៤ 
ៃថ�បនា� ប់ពីមានការែកែ្របគណៈ្រគប់្រគងណាមួយ (ii)មិនតិចជាង ១៤ ៃថ�មុនេពលផា� សប់��រទីតំាងអាជ�វកម� 
និង (iii)ក��ងរយៈេពល៧ ៃថ�បនា� ប់ពីមានការប�្ឈប់អាជ�វកម�។ 

ផ�លព់័ត៌មាន្រតឹម្រតូវ និងដ�បូនា� នល�ៗដលន់ិេយាជក និងពន្យលន់ិេយាជកអំពីប��ត�ិនានាៃនច�ប់ពាក់ព័ន� 
(ែដលរ�មប���លទំាងច�ប់ការងារ ច�ប់ស�ីពីសណំងរបសន់ិេយាជ�ត និងច�ប់អេនា� ្របេវសន៍ផងែដរ) និងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ (SEC) 
(ែដលរ�មប���លទំាង្របាក់ឈ��លអប្បបរមាែដល្រតូវបានអនុ�� ត ៃថ�ស្រមាក ៃថ�ឈប់ស្រមាកបុណ្បជាតិ ច�ប់ឈប់ស្រមាក្របចំាឆា�ំ  
្របាក់ឧបត�ម�េលីការព�បាលជ�ង� និងការទូទាត់្របាក់ឈ��លផងែដរ)។ 
មុនេពលផ�លេ់សវាណាមួយដលន់ិេយាជក គួរពន្យលន់ិេយាជកឲ្យបានច�សល់ាសន់ូវចំនុចមួយចំនួនដូចជាេសវាែដលទីភា� ក់ងារផ�ល�់្យ 
រេប�បគណនាកំៃរេសវា រយៈេពលធានា េគាលការណប៍ង��ល្របាក់ជូនវ�ញ 
មុនេពលឈានេ�ដលក់ារចុះកិច�្រពមេ្រព�ងេសវាជាលាយលក�ណអ៍ក្សរជាមួយពួកេគ។  េ�េពលែដលេធ�ីការេ្រជ�សេរីសេបក�ជនបានេហីយេនាះ 
្រតូវកត់្រតាេអាយបានច�សល់ាសន់ូវព័ត៌មានរបស្់រស�ីជ�នួយការងារផ�ះ កាលបរ�េច�ទែដល្រតូវរាយការណអ៍ំពីភារកិច� 
្រពមទំាងការេរ�បចំនានា ក��ងករណី ្រស�ីជ�នួយការផ�ះមិនអាចេធ�ីតាមភារកិច�តាមកិច�្រពមេ្រព�ងគា�  
ឬក��ងករណីែដលនិេយាជកេស�ីសុឲំ្យមានការផា� សត់ួនាទី្រស�ីជ�នួយការផ�ះថ��។  ទំាងនិេយាជក និងទីភា� ក់ងារមុខរបរ 
គួរែតរក�ទុកសេំ�ចម�ងៃនកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីេសវារបសទ់ីភា� ក់ងារមា� ក់មួយច�ប់ ្រពមទំាងព័ត៌មានលម�ិតរបស ់FDH ែដលបានសមា� លេ់ឃីញ 
េដាយបានចុះហត�េលខាេដាយភាគីទំាងពីរទុកជាកំណត់្រតា។
រ�ឮកនិេយាជកឲ្យពិចារណាអំពីការទិញប័ណ�សន�ធានារា�ប់រងេលី FDH 
ែដល្រគប់្រជុងេ្រជាយមួយេដ�ម្ីបធានារា�ប់រងេលីចំណាយេលីការព�បាលជ�ង�ែដលជាបន��ករបសន់ិេយាជកេយាងតាម្របការ 9(ក) ៃន 
SEC និងេដាយអនុេលាមតាមច�ប់ស�ីពីសណំងរបសន់ិេយាជ�ត។ 
េចញបងា� ន់ៃដបង�្របាក់ស្រមាប់ការទូទាត់្របាក់ណាមួយែដល្រតូវបានេធ�ីេឡីង និងរក�សេំ�ចម�ងៃនបងា� ន់ៃដបង�្របាក់ទុកជាកំណត់្រតា។
េលីកទឹកចិត�ឲ្យនិេយាជកអនុ�� ត FDHs របសព់ួកេគឲ្យចូលរ�មកិច�្របជុ�ផ�លព់័ត៌មាននានា 
ជាពិេសសការផ�លព់័ត៌មានែដលពាក់ព័ន�នឹងសិទ�ិការងាររបស ់FDHs ែដល្រតូវបានេរ�បចំេឡីងេដាយសា� នកុងស៊ុលរបស្់របេទសេរ�ងៗខ��ន 
និង/ឬរដា� ភិបាលរបស ់HKSAR។

េ�េពលេធ�ីការទនំាក់ទនំងជាមួយ FDHs អ�កកាន់អាជា� ប័ណ� 
ឬបុគ�លិករបស ់ទីភា� ក់ងារមុខរបរ ្រតូវែត 

រក�ទុកកំណត់្រតានានាស�ីពីការដាក់ឲ្យចូលបេ្រមីការងារ។  េចញបងា� ន់ៃដបង�្របាក់ជូនFDHs 
ស្រមាប់ការទូទាត់្របាក់ណាមួយែដល្រតូវបានេធ�ីេឡីងឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតតាមែដលអាចេធ�ីេ�បាន 
និងរក�ទុកសេំ�ចម�ងៃនបងា� ន់ៃដបង�្របាក់ទុកជាែផ�កមួយៃនកំណត់្រតាដាក់ឲ្យចូលបេ្រមីការងារ។
ពន្យលF់DHs ឲ្យបានច�សល់ាសអ់ំពីសិទ�ិ និងការការពារតាមច�ប់របសព់ួកេគ 
្រពមទំាងបណា� ញនានាេដ�ម្បីេស�ីសុសំណំងេលីការខូចខាតខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងបេ្រមីការងារេ�ហុងកុង។ 
ផ�លក់ារែណនំា/ដ�បូនា� នដល ់FDHs ែដលចំាបាច់ស្រមាប់ការេស�ីសុជំ�នួយពី្រកសួងពាក់ព័ន�របស ់
រដា� ភិបាល ជាពិេសសេ�េពលែដលពួកេគសង្ស័យថាពួកេគទទួលរងការេកង្របវ��� 
ការទូទាត់្របាក់តិចជាងចំនួនកំណត់/មិនទទួលបានៃថ�ស្រមាក/ៃថ�ឈប់ស្រមាកនានា។ល។

ស្រមាប់ប�� នានាែដលពាក់ព័ន�នឹងអាជា� ប័ណ� របសទ់ីភា� ក់ងារមុខរបរ 
អាជា� ប័ណ� ្រតូវែត

អ�ីែដលគួរេធ�ី
EAs ្រតូវែតអនុេលាមតាម “្រកមអនុវត�ស្រមាប់ទីភា� ក់ងារការងារ” េ�្រគប់េពលេវលាទំាងអស។់

និេយាជករបស ់FDHs

រក�ទុកកំណត់្រតាជាលាយលក�ណអ៍ក្សរែដលមានចុះហត�េលខាេដាយភាគីទំាងពីរស្រមាប់ច�ប់ឈប់ស្រមាក
ណាមួយ ្របាក់ឈ��ល សបំុ្រតយន�េហាះ។ល។ ែដល្រតូវបានផ�លជ់ូន/ទូទាត់្របាក់ជូន FDH របសអ់�ក។

ទិញសបំុ្រតយន�េហាះជូន FDH របសអ់�កេដាយផា� លេ់ដ�ម្បីេធ�ីដ�េណីរេ� និង មករបសគ់ាត់/នាង 
ជ�នួសឲ្យការទូទាត់្របាក់ជ�នួសឲ្យការទិញសបំុ្រតយន�េហាះជូនេនាះ េ�េពលចាប់េផ��ម និងេ�េពលប��ប់ 
SEC។

ផ�លជ់ូន FDH ែដលបេ្រមីការងារជូនអ�កនូវប័ណ�សន�ធានារា�ប់រងេលី FDH ្រគប់្រជុងេ្រជាយ 
ែដល្រគបដណ� ប់េលីការធានារា�ប់រងសុខភាព និងសណំងរបសន់ិេយាជ�តដូចែដល្រតូវបានត្រមូវេយាងតាម 
SEC និងច�ប់ស�ីពីសណំងរបសន់ិេយាជ�ត។

ពន្យលេ់�កាន់ FDH របសអ់�កអំពីភារកិច�នានា និង្របសិនេបីចំាបាច់ និង្របសិនេបីអាចអនុវត�បាន 
អនុវត�ឲ្យេមីលជាគំរ�។ 

េធ�ីការ្រពមេ្រព�ងជាមួយ FDH របសអ់�កអំពីការចាត់ែចងការងារ និងផ�លជ់ូន FDH 
របសអ់�កនូវេពលេវលាស្រមាកែដលសម្រសប។

ែថរក�ការ្របា្រស័យទាក់ទងល� 
និងទនំាក់ទនំងែដល្របកបេដាយភាពសុខដុមរមនា 
និងជ្រមុញឲ្យមានការេយាគយលគ់ា� េ�វ�ញេ�មក និងេគារព 
FDH របសអ់�ក។

ក��ងអំឡ�ងេពលជាប់កិច�សន�ការងាររបស ់FDH អ�ក្រតូវបានតំរ�វឲ្យ

ទទួលយកេសវាពី ទីភា� ក់ងារមុខរបរ ែដលមានអាជា� ប័ណ� និង្របឹក�េយាបលជ់ាមួយ្រគួសារ ឬមិត�ភ័ក�ិរបសអ់�កអំពីស�ង�ដារេសវា 
និងេករ ��េឈា� ះរបស ់ទីភា� ក់ងារមុខរបរ េនាះ។
ការពារខ��នរបសអ់�កេដាយេធ�ីការេស�ីសុ ំទីភា� ក់ងារមុខរបរ ពិនិត្យ អំពីព័ត៌មានលម�ិតៃនេសវាកម�របសព់ួកេគមុនេពលបង�្របាក់ 
ែដលរ�មប���ល ពិនិត្យេលីេសវា តៃម�ព�ងាយេផ្សងៗេទ�ត រ�មទំាងការបង��ល្របាក់សងវ�ញ ឬេគាលនេយាបាយផា� ស ់
FDH ថ�� និងចុះហត�េលខាេលីកិច�្រពមេ្រព�ងេសវាជាលាយលក�ណអ៍ក្សរ ។ ្របសិនេបីសមា� ល ់
េឃីញេបក�ជនែដលស័ក�ិសមេហីយេនាះ ព័ត៌មានស�ីពី FDH កាលបរ�េច�ទរ�ពឹងទុកៃនការរាយការណអ៍ំពីភារកិច�។ល។ 
្រតូវែតបានប�� ក់យ៉ាងច�សល់ាសេ់�ក��ងកិច�្រពមេ្រព�ង។ 
ដាក់ពាក្យបណ� ឹងេ�កាន់្រកសួងគយ និងរដា� ករ ឬ្រកុម្របឹក�អតិថ�ជន ្របសិនេបីអ�កគិតថា ទីភា� ក់ងារមុខរបរ 
បានេធ�ីជ�នួញែដលគា� នភាពសុ្រកឹត្យ ែដល្រតូវបានហាមឃាត់េយាងតាមច�ប់ស�ីពីការេធ�ីជ�នួញ 
ឬ្របសិនេបីអ�កមានបំណងេស�ីសុជំ�នួយេ�ក��ងការេដាះ្រសាយវ�វាទរបសអ់តិថ�ជនជាមួយ ទីភា� ក់ងារមុខរបរ។ 
្របឹក�េយាបលជ់ាមួយ្រកសួងការងារស�ីពីប�� ការងារនានា ឬេស�ីសុជំ�នួយពីអាជា� ធរពាក់ព័ន� ្របសិនេបីចំាបាច់។

្របការែដលគួរេធ�ី

េ�េពលមានទនំាក់ទនំងជាមួយទីភា� ក់ងារការងារ (EA) ណាមួយ អ�ក្រតូវបានែណនំាឲ្យ 




