
កាតព្វកចិ្ច និងសទិ្ធរិបសន់យិោជក នងិអ្នកជនំយួកនងុស្សកុបរយទ្ស 
យស្កាមបទ្បប្ញ្ញតតសិតពី្កីារងារ (EO) នងិកចិ្ចសន្ាការងារសតងដ់ារ 

និងព្័តម៌ានយ្េ្ងយទ្ៀតដែលទាកទ់្ងនងឹជងំ ឺវរីសុកូរ ណូា ("COVID-19") 

Q 1 ៖  យតើអ្វីជាការយរៀបចំ្ការស្តួតព្ិនិតយ្ស្ច្កច្ូលបច្ចុបប្ននសស្មាប់អ្នកជំនួយកនុងស្សុកបរយទ្ស (FDH) 
ដែលយស្ោងនឹងមកហុងកុងយែើមប្ីចាប់យ្តើមកិច្ចសនា្ថ្មី 
ឬបនតកិច្ចសនា្បច្ចុបប្ននបន្ទ្ប់ពី្ការឈប់សស្មាកលំដហកាយយៅកដនែងយែើមរបស់ោត់? 
យតើោត់គួរយរៀបច្ំអ្វីខ្ែះសស្មាប់ការយច្ញែំយ ើរយៅហុងកុង?   

A1 ៖ FDHsដែលកាន់ឯកសារយ វ្ើែំយ ើរស្តឹមស្តូវនិងទិ្ដាឋ្ការការងារដែលមានសុព្លភាព្អាច្ចូ្ល/
ចូ្លហុងកុងយ ើងវិញបានយដាយអ្នុយោមតាមបទ្ប្បញ្ញតតិទូ្យៅននអ្យន្ត្ស្បយវសន៍។ 
រដាឋ្ភិបាលនឹងស្បកាសពី្ការដាក់កំហិតសស្មាប់អ្នកចូ្លមកទី្ស្កុងហុងកុងពី្យព្លមួយយៅ
យព្លមួយយដាយយមើលយ ើញពី្ការរីកច្យស្មើនននជំងឺ
រាតត្ាត។សស្មាប់ព័្ត៌មានចុ្ងយស្កាយបំ្ុតសូមយមើលយគហទំ្ព័្រស្បធានបទ្ 
សតីពី្ការយរៀបចំ្ដាក់ឱ្យយៅដាច់្ពី្យគយលើសុខ្ភាព្សស្មាប់អ្នកយ វ្ើែំយ ើរចូ្ល( www.coronavi r
us .gov.hk/eng/i nbound-t ravel .html  )។ 

ចាប់ព្ី នថ្ៃទ្ី 29 ដខ្្នូ ឆ្្ំ 2022 តយៅ FDHs ដែលមកយ្វើការយៅហុងកុង 
មិនស្តូវបានតស្មូវឱយ្យ្វើយតសតអាសុីតនុយយកែអ្ ៊ីកយទ្ៀតយទ្យៅនថ្ៃដែលមកែល់ហុងកុង 
និងយៅនថ្ៃទ្ី 2 បន្ទ្ប់ព្ីមកែល់។  រដាឋ្ភិបាលដ ន្ំអ្នកច្ូលមកទាំងអ្ស់ឱ្យ យ្វើយតសត
អ្ង់ទ្ីដហ្េនរហ័សស្បចាំនថ្ៃ (RATs) កនុងអ្ំ ុងយព្លរវាងនថ្ៃមកែល់ និងនថ្ៃ ទ្ី 5 បន្ទ្ប់
ព្ីមកែល់ទ្ីស្កុងហុងកុង ។ 

យដាយដ កព្ីោ្្ FDHs ច្ូលគឺតស្មូវឱយ្យ្វើ RAT កនុងរយៈយព្ល 24 យមា ្ង 
ឬឆ្ែងកាត់ការយ្វើយតសតអាសុីតនុយយកែអ្ ៊ីកដ្ែកយលើស្បតិកមមដខ្េ្សងាវ្ក់ 
ប ូលីយមរា ្សកនុងរយៈយព្ល48យមា ្ងមុនយមា ្ងកំ ត់ននការយ ះយហើរ 
និងទ្ទ្ួលបានលទ្ធ្លអ្វិជជមានសស្មាប់ការច្ូលហុងកុង។  
យៅយព្លទ្ទ្ួលបានលទ្ធ្លយតសតFDHsពាក់ព្័នធគួរដតរក្ាទុ្ករូបថ្តដែលបងាហ្ញព្ីល
ទ្ធ្លយតសតឬរបាយការ ៍យតសតរយៈយព្ល90នថ្ៃសស្មាប់ការបងាហ្ញសស្មាប់ការស្តួតព្ិ
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និត្យតាមការយសនើសុំរបស់បុគគលិករដាឋ្ភិបាល។ ព្ួកយគក៏អាច្នឹងស្បកាសលទ្ធ្លយតសត
យដាយសម័ស្គច្ិតតតាមរយៈទ្ស្មង់ស្បកាសសុខ្ភាព្យអ្ ិច្ស្តូនិករបស់ន្យកដាឋ្ន
សុខាភិបាល ។ 
 
 

Q 2 ៖  ស្បសិនយបើនិយោជកយរៀបចំ្ឱយ្FDHរបស់ោត់សា្្ក់យៅសណាឋ្ោរ/្ទះសំណាក់ដែលមានអាជាញ្ប័
 ណសស្មាប់រយៈយព្ល5នថ្ៃែំបូងបន្ទ្ប់ព្ីការមកែល់ 
យតើនិយោជកស្តូវដសវងរកការអ្នុញ្ញ្តព្ីសនងការការងារដែរឬយទ្? 
  

A2 ៖  យោងតាមស្បការ3ននកិច្ចសន្ាការងារសតង់ដារ(SEC)FDHsដែលយ្វើការយៅហុងកុងស្តូវ
ដតយ្វើការនិងរស់យៅកនុងលំយៅដាឋ្នរបស់និយោជកដែលបានបញ្ជ្ក់យៅកនុងSECកនុងអ្ំ
 ុងយព្លការងាររបស់ព្ួកយគ។យដាយយមើលយ ើញព្ីលកខខ្ ឌននស្គួសារនីមួយៗសនងកា
រទ្ទ្ួលបនទុកការងារបាន្តល់ការយល់ស្ព្មជាយោលការ ៍សស្មាប់និយោជកកនុងការ
យរៀបច្ំFDHsសា្្ក់យៅកនុងសណាឋ្ោរឬ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជាញ្ប័ ណសស្មាប់រយៈយព្
លចាប់ព្ីនថ្ៃដែលFDHsមកែល់ហុងកុងែល់នថ្ៃទ្ី5បន្ទ្ប់ព្ីមកែល់។វាមិនចាំបាច្់កនុង
ការដាក់ពាកយ្យៅន្យកដាឋ្នការងារ(LD)យទ្។ស្បសិនយបើនិយោជកយរៀបច្ំឱ្យFDHsសា្្
ក់យៅកនុងសណាឋ្ោរឬ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជាញ្ប័ ណព្ួកយគគួរដតទ្ទ្ួលខ្ុសស្តូវយលើ
ការច្ំណាយយលើការសា្្ក់យៅនិង្តល់ស្បាក់ឧបតថមភអា រែល់FDHsសស្មាប់រយៈយព្ល
យន្ះ។   
 
បញ្ជីននសណាឋ្ោរឬ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជាញ្ប័ ណអាច្ទ្ទួ្លបានតាមរយៈយគហទំ្
ព្័រwww.hadl a.gov.hk/en/l i censi ng_mat t ers /hot el s/overvi ew.php ។ 
 
 

Q 3 ៖  យតើនិយោជកអាច្យរៀបច្ំ FDH របស់ោត់ឱយ្សា្្ក់យៅ្ទះសំណាក់ FDH 
បន្ទ្ប់ព្ីមកែល់ហុងកុងបានយទ្? 
  

A3៖  សនងការទ្ទួ្លបនទុកការងារបាន្តល់ការយល់ស្ព្មឱ្យFDHs  
សា្្ក់យៅកនុងសណាឋ្ោរឬ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជាញ្ប័ ណសស្មាប់រយៈយព្លចាប់ព្ីនថ្ៃ
ននការមកែល់របស់ FDHs យៅទ្ីស្កុងហុងកុង ែល់នថ្ៃទ្ី 5 

http://www.chp.gov.hk/hdf/
http://www.chp.gov.hk/hdf/


3  

បន្ទ្ប់ព្ីមកែល់។ែូយច្នះនិយោជកមិនអាច្យរៀបច្ំFDHs  
របស់ោត់ឱយ្សា្្ក់យៅកដនែងយ្្េងយស្ៅព្ីលំយៅដាឋ្នរបស់និយោជក និងសណាឋ្ោរ 
ឬ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជាញ្ប័ ណ (ឧទាហរ ៍ ្ទះសំណាក់ FDH 
ឬកដនែងសា្្ក់យៅរបស់មិតតភ័កតិ FDHs  )។    
 
 

Q 4:  ស្បសនិយបើ FDH មាន្ទកុយមយរាគ COVID-19 យតើអ្វយីៅជាភារកចិ្ចរបសន់យិោជក?  យតើ FDH អាច្ 
ស្តវូ បាន ស្ចាន យចាល បាន ឬ យទ្ ? 

   
A4:  យៅ យព្ល យដាះ ស្សាយ បញ្ហ្ ការងារ ទាក់ ទ្ង នឹង FDHs និយោជក គួរ ដត យោរព្ កាតព្វកិច្ច 

របស់ ខ្ែួន និង តស្មូវ ការ យៅ យស្កាម EO និង SEC ។  យៅ កដនែង ណា ដែល EO អាច្ អ្នុវតត បាន 
ស្បសិន យបើ FDH បាន ឆ្ែង ជំងឺ និយោជក របស់ ោត់ គួរ ដត ត្ល់ ឲ្យ ោត់/ ការ ឈប់ សស្មាក 
ជំងឺ របស់ ន្ង ស្សប តាម EO និងSEC។ យៅយស្កាម EO,FDH 
ដែលយ វ្ើការយស្កាមកិច្ចសន្ាបនតគឺមានសិទ្ធិទ្ទួ្លស្បាក់ឧបតថមភជំងឺ 
(អ្ស្តាស្បចាំនថ្ៃយសមើនឹងបួនភាគស្បាំននស្បាក់ឈនួលស្បចាំនថ្ៃជាម្្យមរបស់ FDH) ស្បសិនយបើ –  
 

 ការ ឈប់ សស្មាក ឈ ឺស្តូវ បាន ោំស្ទ្ យដាយ វិញ្ញ្បនបស្ត យវជជ សាស្តសត សមរម្យ1; 
 គល់សែឹកនស្គមិនតិច្ជាងបួននថ្ៃជាប់ៗោ្្យទ្; និង 
 FDH បានស្បមូលបាននូវនថ្ៃឈឺដែលចំ្ណាយស្គប់ស្ោន់។  

 
យៅ កដនែង ដែល FDH ឈឺ មិន បាន ស្បមូល នថ្ៃ ឈឺ ដែល មាន ស្បាក់ ដខ្ ស្គប់ ស្ោន់ យែើម្បី 
ស្គប ែ តប់ រយៈ យព្ល នន ការ ឈប់ សស្មាក ឈ ឺLD អំ្ពាវន្វ ឲ្យ និយោជក មាន ច្ិតត 
អា ិត អាសូរ និង ព្ិចារណា ត្ល់ ការ ឈប់ សស្មាក ឈឺ ដែល បាន បង់ នថ្ែ FDH ។ 
 
យលើសពី្យនះយទ្ៀត យស្កាម មាស្តា 9 (ក) នន SEC កនុង ករ ី ដែល FDH មាន ជំងឺ ឬ រង របួស 
ផ្ទ្ល់ ខ្ែួន កនុង អំ្ ុង យព្ល នន ការ ងារ (យលើក ដលង ដត រយៈយព្ល ដែល FDH ចាក យច្ញ ពី្ 
ទី្ស្កុង ហុងកុង នន ការ សាទ្ក់ យសទើរ របស់ ខ្ែួន និង សស្មាប់ យោល បំ ង ផ្ទ្ល់ ខ្ែួន របស់ 
យោក/ន្ង ផ្ទល្់) យដាយ មិន គិត ថា យនះ យកើត យច្ញ ពី្ ការងារ ឬ ោ ្ង ណា យន្ះ យទ្។  

                                                   
1 វិញ្ញ្បនបស្ត យវជជសាស្តសត សមរម្យ សំយៅ យលើ វិញ្ញ្បនបស្ត យវជជសាស្តសត ដែល យច្ញ យដាយ ស្គូ យព្ទ្្យ ដែល បាន ច្ុះ យ ្្ះ 
ស្គូ យព្ទ្្យ យព្ទ្្យ ច្ិន ដែល បាន ច្ុះ យ ្្ះ ឬ ស្គូ យព្ទ្្យ យ្មញ ដែល បាន ច្ុះ យ ្្ះ ។ គួរ បញ្ជ្ក់ ព្ី ច្ំនួន នថ្ៃ ដែល យហើយ 
្មមជាតិ នន ជំងឺ ឬ របួស យដាយ សារ ដត បុគគលិក មិន សកតិសម នឹង ការងារ។. 



4  

និយោជក នឹង ត្ល់ ការ ព្្ាបាល យដាយ ឥត គិត នថ្ែ ែល់ FDH ។  ការ ព្្ាបាល យដាយ ឥត គិត 
នថ្ែ រួម មាន ការ ពិ្យស្ោះ យោបល់ យវជជ សាស្តសត ការ ដថ្ទាំ យៅ មនទីរ យព្ទ្្យ និង ការ ព្្ាបាល យ ម្ញ 
សយស្តងា្្ះ បន្ទ្ន់ ។  FDH នឹង ទ្ទួ្ល យក ការ ព្្ាបាល យវជជ សាស្តសត ដែល បាន ត្ល់ យដាយ ស្គូ 
យព្ទ្្យ ដែល បាន ច្ុះ យ ្្ះ ណា មួយ ។  
 
(LD) រំឭក ែល់ និយោជក ថា ព្ួក យគ មិន គួរ បញ្ចប់ ឬ បែិយស្ កិច្ច សន្ា ការងារ ជាមួយ 
FDH ដែល បាន ឆ្ែង ជំងឺ COVI D-19 យន្ះ យទ្។  យៅយស្កាម )EO) 
និយោជកស្តូវបាន មឃាត់មិនឲ្យបញ្ចប់កិច្ចសន្ាការងាររបស់ FDH 
យៅនថ្ៃមានជំងឺដែលបង់យដាយស្បាក់កនស្មរបស់ខ្ែួន 
យលើកដលងដតកនុងករ ីននការបយ តញយច្ញជាសយងខប យដាយសារការស្បស្ពឹ្តតខុ្ស ៃ្ន់ ៃ្ររបស់ 
FDH។ ស្បសិនយបើនិយោជកជំទាស់នឹងបទ្ប្បញ្ញតតិដែលពាក់ព័្នធ )EO) 
យោក /យោកស្សីស្បស្ពឹ្តតបទ្យលមើស និងទ្ទួ្លខុ្សស្តូវកនុងការកាត់យទាស យហើយស្តូវ ត្ន្ទ្យទាស 
ដាក់ព្នធន្ោរជាអ្តិបរមា ) $100, 000( ។ និយោជក ក៏ ស្តូវ បាន រំឭក ព្ី ការ រំយោភ យលើ កិច្ច 

សន្ា ដែល អាច្ យកើត យ ើង ស្បសិន យបើ ព្ួក យគ បែិយស្ កិច្ច សន្ា ការងារ ជាមួយ FDHs 
របស់ ព្ួក យគ ឬ ការ រំយោភ បំពាន ដែល អាច្ យកើត យ ើង យៅ យលើ បទ្ បញ្ញតតិ យរីសយអ្ើង ជន 
ពិ្ការ ស្បសិន យបើ ព្ួក យគ ស្បស្ពឹ្តត ច្ំយពាះ FDHs របស់ ព្ួក យគ មិន សូវ លែ  )ឧទាហរ ៍ យដាយ 

ស្ចាន យចាល ព្ួក យគ  (ពី្យស្ពាះ FDHs បាន ឆ្ែង យម យរាគ ឬ ជា សះ យស្បើយ ព្ី COVI D-19 ។  យៅ 
យព្ល ដែល ការ សាត្រ យ ើង វិញ នន FDHs ពី្ COVI D-19 និយោជក ស្តូវ បាន ដ  ន្ំ ឲ្យ យរៀប ច្ំ 
សំរាប់ FDHs របស់ ព្ួក យគ យែើម្បី ចាប់ យ ត្ើម ឬ បនត ការងារ និង រក្ា ទ្ំន្ក់ទំ្នង ការងារ ែ៏ 
សែិត រម្យ ជាមួយ FDHs របស់ ព្ួក យគ ។ 
 
យសច្កតី ស្បកាស ព្័ត៌មាន ពាក់ព័្នធ 
24 ដខ្កុមភៈ2022: 
www.f dh.l abour .gov.hk/khmer /news_det ai l .html?f romPage=news&year=2022&n_ i
d=236  
 
 

Q 5 ៖   យតើវិធានការសស្មបសស្មួលនឹងជួយFDHsនិងនិយោជករបស់ពួ្កយគយែើមប្ីទ្ប់ទ្ល់នឹងកាលៈយទ្
សៈពិ្យសសដែលយកើតយ ើងព្ីជំងឺរាតតា្តCOVID19(រួមទាំងការយរៀបច្ំភាព្បត់ដបនននការអ្នុ
ញ្ញ្តឱយ្ព្នា្ររយៈយព្លសុព្លភាព្ននកិច្ចសនា្ការងារដែលមានស្សាប់និងការព្នា្យព្ល
ការវិលស្ត ប់របស់FDHsយៅកដនែងរបស់ព្ួកយគដែរឬយទ្។ស្បភព្យែើម) 
ស្តូវបានព្ស្ងីកបដនថមយទ្ៀត? 

http://www.fdh.labour.gov.hk/khmer/news_detail.html?fromPage=news&year=2022&n_id=236
http://www.fdh.labour.gov.hk/khmer/news_detail.html?fromPage=news&year=2022&n_id=236


5  

   
A5 ៖  យែើម្បីជួយFDHsនិងនិយោជករបស់ព្ួកយគកនុងការទ្ប់ទ្ល់នឹង ជំងឺរាតត្ាតCOVI D-

19រដាឋ្ភិបាលចាប់តាំងពី្យែើមឆ្្ំ2020 
បានអ្នុវតតវិធានការសស្មបសស្មួលជាបនតបន្ទ្ប់សស្មាប់FDHs  
និងនិយោជករបស់ពួ្កយគរួមទាំងការយរៀបចំ្ភាព្បត់ដបនននការអ្នុញ្ញ្តឱ្យព្ន្ាររយៈ
យព្លសុព្លភាព្ននការងារដែលមានស្សាប់។កិច្ចសន្ា 
និងការព្នា្យព្លការវិលស្ត ប់របស់FDHsយៅកដនែងយែើមរបស់ព្ួកយគ។រដាឋ្ភិបាលបា
នតាមដានោ ្ងែិតែល់នូវការវិវតតននជំងឺរាតតា្តយែើម្បីព្ិនិតយ្និងដកសស្មួលវិធានការ
។យដាយព្ិចារណាថាយជើងយ ះយហើររវាងទ្ីស្កុងហុងកុងនិងស្បយទ្សយ្ញើFDHសំខាន់ៗបា
នែំយ ើរការយ ើងវិញជាបយ តើរៗបន្ទ្ប់ព្ីការយលើកយនតការផ្អ្កយជើងយ ះយហើរជាក់
ោក់ 
និង្ែូវជាក់ោក់យៅនថ្ៃទ្ី1ដខ្យមសានិងនថ្ៃទី្7ដខ្កកកដាយរៀងោ្្ឆ្្ំយនះការយលើកតស្មូវការ
ដាក់ឱ្យយៅដាច្់ពី្យគយលើការមកែល់ទ្ីស្កុងហុងកុងដែលមានស្បសិទ្ធិភាព្ចាប់ព្ីនថ្ៃទ្ី26
ដខ្កញ្ញ្ក៏ែូច្ជាការបនធូរបនថយបនតិច្មតងៗននវិធានការស្តួតពិ្និត្យស្ច្កច្ូលរដាឋ្ភិបាល
បានព្ិនិត្យសាថ្នភាព្និងសយស្មច្បញ្្ឈប់ការយរៀបច្ំភាព្បត់ដបនខាងយលើចាប់ព្ីនថ្ៃទ្ី1ដខ្
ឧសភាឆ្្ំ2023តយៅ។យែើម្បីអ្នុញ្ញ្តឱ្យមានយព្លយវោស្គប់ស្ោន់សស្មាប់FDHsនិងនិ
យោជករបស់ព្ួកយគយែើមប្ីយ្វើការយរៀបច្ំដែលស្តូវោ្្ការយរៀបចំ្ 
ភាព្បត់ដបនខាងយស្កាមដែលបានស្បកាសយៅ នថ្ៃទ្ី 19 ដខ្្នូ ឆ្្ំ 2022 
នឹងស្តូវបានអ្នុវតតរហូតែល់ នថ្ៃទ្ី 30 ដខ្យមសា ឆ្្ំ 2023 ។  
រដាឋ្ភិបាលរំលឹកនិយោជកនិងFDHsឱ្យព្ិភាក្ាអំ្ព្ីបញ្ហ្ទាក់ទ្ងនឹងការងារការបនតកិច្ច
សន្ាឬការវិលស្ត ប់យៅកាន់កដនែងយែើមរបស់FDHs  
ឱ្យបានឆប់តាមដែលអាច្យ្វើយៅបានយែើម្បីយជៀសវាងការរំយោភយលើតស្មូវការដែលពាក់
ព្័នធ។ 
 
ការយរៀបច្ំភាព្បត់ដបនស្តូវបានកំ ត់ែូច្ខាងយស្កាម: 
  
ការព្នា្ររយៈយព្លសុព្លភាព្ននកិច្ចសនា្ដែលមានស្សាប់ 
 
សស្មាប់កិច្ចសន្ា FDH ទាំងអ្ស់ដែល្ុតកំ ត់យៅ ឬមុន នថ្ៃទ្ី 30 
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ដខ្យមសាឆ្្ំ2023និយោជកអាច្ដាក់ពាក្យសុំព្នា្ររយៈយព្លសុព្លភាព្ននកិច្ចសនា្
ដែលមានស្សាប់ជាមួយFDHsដែលយច្ញរបស់ពួ្កយគ។  
សស្មាប់កិច្ចសន្ាដបបយនះសនងការទ្ទួ្លបនទុកការងារបាន្តល់ការយល់ស្ព្មជាយោល
ការ ៍សស្មាប់ការបនតរយៈយព្លការងារដែលមានដច្ងកនុងស្បការ 2 
ននកិច្ចសន្ាការងារសតង់ដារសស្មាប់រយៈយព្លអ្តិបរមា ៦ ដខ្ 
យដាយឈរយលើមូលដាឋ្នថាការដស្បស្បួលដបបយនះស្តូវបានស្ព្មយស្ព្ៀងោ្្យដាយនិយោជក
ទាំងព្ីរ។និងFDHsពាក់ព្័នធ។យទាះជាោ ្ងណាក៏យដាយ 
ពាក្យយសនើសុំបនតកិច្ចសនា្ដែលស្តូវបានព្ស្ងីករួច្យហើយយស្កាមការយរៀបច្ំភាព្បត់ដបនដែ
លបានស្បកាសពី្មុននឹងមិនស្តូវបានព្ិចារណាយ ើយ។  
ស្បសិនយបើនិយោជកស្តូវបនតជួលFDHរបស់ោត់យលើសព្ីរយៈយព្លបដនថមស្បាំមួយដខ្និ
យោជកគួរដតព្ិចារណាយសនើសុំបនតកិច្ចសន្ាជាមួយFDH ដែលមានស្សាប់។  
កមមវិ្ីទាំងអ្ស់គួរដតយៅែល់ន្យកដាឋ្នអ្យន្ត្ស្បយវសន៍ (I mmD) យៅ 
ឬមុននថ្ៃទ្ី30ដខ្យមសាឆ្្ំ2023។ការបញ្ជូនយឺតនឹងមិនស្តូវបានទ្ទ្ួលយកយទ្។ 
 
ការព្នា្យព្លស្ត ប់យៅកដនែងយែើមវិញ។ 
 
យៅយស្កាមកាលៈយទ្សៈ្មមតាFDHយលើកិច្ចសន្ាបនតជាមួយនិយោជកែដែលឬយដាយ
សារការចាប់យ្តើមកិច្ចសន្ាថ្មីជាមួយនិយោជកថ្មីយៅយព្ល្ុតកំ ត់ននកិច្ចសន្ាដែល
មានស្សាប់អាច្អ្នុវតតយៅI mmD 
សស្មាប់ការព្ន្ាយព្លការវិលស្ត ប់របស់ោត់យៅកដនែងយែើមសស្មាប់ 
មិនយលើសព្ីមួយឆ្្ំបន្ទ្ប់ព្ីកិច្ចសនា្ដែលមានស្សាប់ស្តូវបានបញ្ចប់ 
ជាកមមវតថុននកិច្ចស្ព្មយស្ព្ៀងរបស់និយោជកបច្ចុប្បននឬនិយោជកថ្មី។  
យៅយស្កាមការយរៀបច្ំភាព្បត់ដបនដែលពាក់ព្័នធស្បសិនយបើFDH 
មិនអាច្ស្ត ប់យៅកដនែងយែើមវិញកនុងរយៈយព្ល1 
ឆ្្ំដែលបានយរៀបរាប់ខាងយលើោត់/ន្ងអាច្ដាក់ពាក្យយសនើសុំយៅ I mmD 
សស្មាប់ការបដនថមដែនកំ ត់បដនថមយទ្ៀតននដែនកំ ត់។ 
សា្្ក់យៅរហូតែល់ច្ុងបញ្ចប់ននកិច្ចសន្ារបស់ោត់ 
ែូយច្នះោត់អាច្ស្ត ប់យៅកដនែងយែើមវិញកនុងរយៈយព្លយន្ះ។   
 



7  

ស្បសិនយបើរយៈយព្លមួយឆ្្ំខាងយលើ្ុតកំ ត់យៅ ឬមុន នថ្ៃទ្ី 30 ដខ្យមសា ឆ្្ំ 2023 
យន្ះ FDH អាច្ដាក់ពាក្យយសនើសុំដបបយនះយៅ I mmD 
កនុងរយៈយព្លស្បាំបីសបាត្ហ៍មុនយព្ល្ុតកំ ត់ននការសា្្ក់យៅដែលមានស្សាប់យែើម្បីប
នតបដនថមដែនកំ ត់ននការសា្្ក់យៅរហូតែល់ច្ុងបញ្ចប់ននការសា្្ក់យៅរបស់ោត់។កិច្ច
សន្ា។  កមមវិ្ីទំាងអ្ស់គួរដតយៅែល់ I mmD យៅ ឬមុន នថ្ៃទ្ី 30 ដខ្យមសា ឆ្្ំ 
2023។ការបញ្ជូនយឺតនឹងមិនស្តូវបានទ្ទ្ួលយកយទ្។  
រដាឋ្ភិបាលរំលឹកនិយោជកនិងFDHsថាការយរៀបច្ំភាព្បត់ដបនខាងយលើស្តូវដតមានការស្ព្
មយស្ព្ៀងោ្្យៅវិញយៅមករវាងព្ួកយគយហើយថាតស្មូវការននFDHsស្ត ប់យៅកដនែងយែើមរ
បស់ព្ួកយគយៅដតជា្រមាន។និយោជកគួរដតយរៀបច្ំឱ្យFDHsរបស់ព្ួកយគស្ត ប់យៅកដនែ
ងយែើមវិញកនុងដែនកំ ត់ននការសា្្ក់យៅ។សស្មាប់FDHs  
ជាមួយនឹងរយៈយព្លមួយឆ្្ំខាងយលើដែល្ុតកំ ត់យៅ 
ឬយស្កាយនថ្ៃទ្ី1ដខ្ឧសភាឆ្្ំ2023រយៈយព្លសស្មាប់ព្ួកយគយែើម្បីស្ត ប់យៅកដនែងយែើម
នឹងមិនស្តូវបានព្នា្រយព្លបដនថមយទ្ៀតយទ្។ 
 
យលើសព្ីយនះយទ្ៀតរដាឋ្ភិបាលរំលឹកFDHsនិងនិយោជកFDH សកាត្នុព្លថា 
ស្សបតាមយោលនយោបាយ FDH របស់រដាឋ្ភិបាល FDH 
នឹងចាកយច្ញព្ីទ្ីស្កុងហុងកុងយៅយព្លបញ្ចប់កិច្ចសន្ាការងារ 
ឬកនុងរយៈយព្លព្ីរសបាត្ហ៍ចាប់ព្ីនថ្ៃបញ្ចប់កិច្ចសន្ាយទាះជាមួយណាក៏យដាយ។មុន។រ
ក្ាទ្ុកសស្មាប់កាលៈយទ្សៈព្ិយសសដែលចាត់ទ្ុកថាសមយហតុ្លយដាយI mmD(រួមទាំ
ងការបញ្ចប់កិច្ចសនា្មុនកាលកំ ត់យដាយសារដតការយ្ទរការយ្វើចំ្ណាកស្សុកការសាល្
ប់ឬយហតុ្លហិរញ្ញវតថុរបស់និយោជកយែើម 
ឬកដនែងដែលមានភសតុតាងថាFDHស្តូវបានរំយោភបំពាន 
ឬយកងស្បវ័ញ្ច)កមមវិ្ីពី្FDHសស្មាប់ការផ្ល្ស់បតូរនិយោជកយៅហុងកុងកនុងរយៈយព្លកិច្ច
សន្ាព្ីរឆ្្ំជា្មមតានឹងមិនស្តូវបានអ្នុម័តយទ្។FDH 
ដែលមានបំ ងច្ង់មាននិយោជកថ្មីស្តូវដតចាកយច្ញព្ីហុងកុង 
យហើយដាក់ពាក្យសុំទ្ិដាឋ្ការការងារថ្មីយៅ I mmD ។ 
 
សស្មាប់ការសាកសួរអំ្ព្ីពាក្យសុំទ្ិដាឋ្ការFDHសូមទាក់ទ្ងI mmD 
យដាយទ្ូរស័ព្ទយៅយលខ្ទូ្រសព្ទបន្ទ្ន់ 2824 6111 ឬយដាយយ្ញើអ្ ៊ីដមលយៅ 
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enqui ry@i mmd.gov.hk ។ 
 
យសច្កតីស្បកាសព័្ត៌មានពាក់ព្័នធ 
នថ្ៃទ្ី 19 ដខ្្នូ ឆ្្ំ 2022 ៖ 
www.f dh.l abour .gov.hk/khmer /news_det ai l .html ?f romPage=news&year=2
022&n_ i d=261 
 
   

Q 6:  យតើ FDHs និង នយិោជក របស ់ព្កួ យគ អាច្ ដសវង រក ជនំយួ យដាយ រយបៀប ណា ស្បសនិ យបើ ព្ួក 
យគ មាន ការ សាក សរួ បដនថម យទ្ៀត យលើ បញ្ហ ្ការងារ ? 

   
A6:  (LD's) FDH Port al  (www.f dh.l abour .gov.hk/khmer /home.html ) មាន ព័្ត៌មាន និង ការ 

យបាះពុ្មព ្្ាយ អំ្ពី្ សិទ្ធិ ការងារ និង អ្តថស្បយោជន៍ របស់ FDHs និង និយោជក និង បញ្ហ្ 
ពាក់ព័្នធ យ្្េងៗ យទ្ៀត។ ព័្ត៌មាន យនះ មាន យៅ កនុង ភាសា ចិ្ន អ្ង់យគែស យអ្ស ្ាញ, ឥ ឌូយនសុី, 
នថ្, ហិ ឌូ, សុីន ល,ី ភាសាបឹង ក្ល ់ យនបា ្ល់, ភាសាអ្ ូរឌូ ភាសា ភូមា, និង ដខ្មរ យែើម្បី 
សស្មួល ែល់ FDHs យែើម្បី ទ្ទួ្ល បាន ព្័ត៌មាន ពាក់ព័្នធ។  
   
FDHs និងនិយោជកអាច្រកយមើល "COVI D-19 Themat i c Websi t e" 
(www.coronavi rus.gov.hk/eng/) សស្មាប់ការ ត្ល់ែំបូន្្្នដ ន្កសុខ្ភាព្ 
សតីពី្ការបងាក្រជំងឺរោកសួត និង ែ្ូវែយងហើម។ យគហទំ្ព័្រយនះមានព័្ត៌មានជាភាសាចិ្ន អ្ង់យគែស 
យអ្ស ្ាញ, ឥ ឌូយនសុី, នថ្, ហិ ឌ,ូ ឯ, ស្បុស, យនបា ្ល់និង ឌូ។  
  
ស្បសិន យបើ FDHs និង និយោជក របស់ ពួ្ក យគ មាន ការ សាក សួរ អំ្ពី្ បញ្ហ្ ការងារ ពួ្ក យគ 
អាច្ ដសវង រក ជំនួយ (LD's) តាម រយៈ គ នី អ្ ៊ីដមល FDH ដែល បាន ឧទ្ទិស (f dh-
enqui ry@l abour .gov.hk) និង ទ្ស្មង់ អ្នឡាញ យៅ យលើ FDH Port al  
(www.f dh.l abour .gov.hk/khmer /cont act _us.html )។). 

 
 
ន្យកដាឋ្នការងារ 
31 មករា 2023 
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