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េយាងតាមច�ប់ហុងកុង និងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ (SEC) 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 (ID 407) 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 (ID 407) និងច�ប់ការងារ។  

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

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

្រស�ីជ�នួយការងារតាមផ�ះ និេយាជក 

និងទីភា� ក់ងារេ្រជ�សេរីសែដលមានលក�ណៈដូចគា�

គួរអានខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យេនះេដាយ្របុង្របយ័ត�

ស្រមាប់ការការពាររបសអ់�ក ្របការែដលគួរេធ�ី និងមិនគួរេធ�ី

សណំួរនានា

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមេធ�ីការសាកសួរសណំួររបសអ់�កេ�កានទ់ីភា� ក់ងារពាក់ព័ន�េដាយផា� ល ់ឬចូលេ�កានែ់វបសាយត៍ខាងេ្រកាម៖

សិទ�ិរ និងច�ប់ការងារស�ីពី 
FDHs

អាជា� ប័ណ� របស ់ទីភា� ក់ងារមុខរបរ 
និង្របាក់កៃ្រមេជ�ងសារែដលបានកំណត់

www.fdh.labour.gov.hk

www.eaa.labour.gov.hk

www.customs.gov.hk

www.immd.gov.hk/
eng/services/visas/

foreign_domes�c_helpers.html

www.consumer.org.hk
្រកុម្របឹក�
អតិថ�ជន

េ�ទូរសព�េ�កាន់ែខ្សទូរសព�្រគាអាសន�របសន់គរបាល “999” 
ភា� មៗេដ�ម្បីទទួលបានជ�នួយេ�េពលែដលអ�ក្របឈមមុខនឹងការបំពានេលីរាងកាយ 
ឬសុវត�ិភាពផា� លខ់��នរបសអ់�កកំពុង្របឈមមុខនឹងេ្រគាះថា� ក់។
េ�ទូរសព�េ�កាន់ែខ្សទូរសព�សាកសួរ ២៤ េម៉ាងរបស្់រកសួងការងារ “2717 1771” 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�កដ�ៃទេ្រ�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� ះ។

េដាយេយាងតាមច�ប់ហុងកុង និងកិច�សន�ការងារស�ង�ដារ (SEC) 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�វត្សរ�តាមកិច�សន�មិនគួរតិចជាង្របាក់ឈ��លអប្បបរមាែដល្រតូវបានអនុម័ត�េដាយរដា� ភិបាលពិេសសហុងកុង និង្រតូវអនុវត�េ�េពលែដល SEC ្រតូវបានចុះហត�េលខាេឡីយ 

ទទួលបានម��បអាហារេដាយឥតគិតៃថ� (ឬជ�នួសេដាយ្របាក់ឧបត�ម�េលីម��បអាហារ) ទីកែន�ងសា� ក់េ�ដ�សមរម្យជាមួយនិេយាជក េ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 (ឧទាហរណ៍�៖ 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 វ�សាលភាព ែខ្សទូរស័ព�បនា� ន់ េគហទពំ័រ

្រកសួងការងារ (ែខ្សទូរស័ព�បនា� នេ់នះ្រតូវបានកានក់ាប់េដាយ“1823”)

្រកសួងអេនា�
្របេវសន៍

ទិដា� ការរបស ់FDH

្រកសួងគយ និង
រដា� ករ

ការេធ�ីជ�នួញែដលគា� នភាពសុ្រកឹត្យ្រតូ
វបានហាមឃាត់េដាយច�ប់ស�ីពីការពិ

ពណ៌នាអំពីការេធ�ីជ�នួញ

វ�វាទរបស់
អតិថ�ជន

កងកមា�ំ ងប៉ូលី
សហុងកុង

ស្រមាប់្រគាអាសន�

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 (១២ ៃថ�េរ�ងរាលឆ់ា�ំ ) េដាយមិនគិតអំពីរយៈេពលៃនការបេ្រមីការងាររបសគ់ាត់/នាងេឡីយ។  

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

ផ�លជ់ូន FDH របសអ់�កនូវកែន�ងសា� ក់េ�ដ�សមរម្យ 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�ី

ជនបរេទសែដលបេ្រមីការងារតាមផ�ះ(FDHs) ្រស�ីជ�នួយការងារផ� (FDHs)
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ទីភា� ក់ងារការងារ (EAs)

េ�េពលមានទនំាក់ទនំងជាមួយ FDHs អ�កកានអ់ាជា� ប័ណ� និងបុគលិករបស ់ទីភា� ក់ងារមុខរបរ
មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យគិត្រ�ក់កៃ្រមេជ�ង�រពី FDH េលីសពី 10% ៃន្រ�ក់ឈ��លែខដ�បូងរបស ់FDH េឡីយ។
មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យ រក�ទុក្រទព្យសម្បត�ិផ�ាលខ់��នរបស ់FDH  ែដល�នដូចជាលិខិតឆ�ងែដន អត�ស�� ណប័ណ� �ត ATM ធនា�រ/ប័ណ�ឥណទាន កិច�សន��រងារ �រេ�ះពុម�ផ�យ 
និងខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យនានាែដល្រតូវ�នែចក�យេដាយរដ�ាភិ�ល/�� នកុងស៊ុល�ក់ព័ន�ជូន FDHs ។ល។ 
មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យទទួលយកចំណាយ ឬកៃ្រមេស�នានា ែដលរ�ម�នជា�ទិ៍ៃថ�ថតចម�ង ៃថ�ចុះប��ី ៃថ�ថតរ�ប និង្រ�ក់កក់ទុកមុនពី FDHs េឡីយ 
េលីកែលងែតកៃ្រមេជ�ង�រែដល�នកំណត់ ឬមិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យទទួលយក្រ�ក់កៃ្រមេជ�ង�រមុនេពលែដល FDHs �នទទួល្រ�ក់ឈ��លែខដ�បូងរបសព់ួកេគេឡីយ 
មិនគួរ�ក់ព័ន�នឹងប�� ហិរ��វត��របស ់FDHs ឬ�ត់ែចងឲ្យពួកេគទទួលយកកម�ីនានាេឡីយ។ 
មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យជួយ ឬេលីកទឹកចិត� FDHs ឲ្យបំ�នច�ប់ណាមួយេឡីយ។
មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យេលីកទឹកចិត� ឬប���ះប���ល  FDHs ឲ្យប��ប់កិច�សន��រងារមុនេពលកំណត់េឡីយ។

ស្រមាប់ប នានាែដលពាក់ព័ន�នឹងអាជា� ប័ណ� របសទ់ីភា� ក់ងារមុខរបរ អ�កកានអ់ាជា� ប័ណ�
មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យ ផ�លក់ម�ី េផ�រ ឬេធ�ីអនុប្បទាន�ជ�ាប័ណ� របស�់ត់/នាងេទៅឲ្យអ�កណា�� ក់េផ្សងេទៀតេឡីយ។

មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យេធ�ី�ជ�វកម� ទី�� ក់ងារមុខរបរ េនៅទីកែន�ងណាមួយេ្រ�ពី�សយដ�ានែដល�នេចញ�ជ�ាប័ណ�ជូនេឡីយ។

មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យេធ�ី�ជ�វកម� ទី�� ក់ងារមុខរបរ មុនេពលទទួល�ន�ជ�ាប័ណ� 
ឬមុនេពលែដល�ជ�ាប័ណ� ែដល�ន្រ�ប់្រតូវ�នបន�សុពល�ពេឡីយ។

និេយាជករបស ់FDHs

មិន្រតូវ េដាះ្រ�យវ��ទណាមួយជាមួយ FDH 
របសអ់�កេដាយទេង��មិន្រសបច�ប់េឡីយ។

េ�្រគប់េពលេវលាទំាងអស ់អ�ក 
មិន្រតូវ�ត់្រ�ក់ឈ��លរបស ់FDH 
របសអ់�កេដ�ម្បីទូទាត់សង្រ�ក់កៃ្រមេជ�ង�រ 
ឬៃថ�បណ�� ះបណ� ាលែដល្រតូវគិតពី FDH េដាយ ទី�� ក់ងារមុខរបរ 
និងបុគ�ល/�� ប័ន ឬបំណុលរបស ់FDH េឡីយ។

្របការែដលមិនគួរេធ�ី

មិន្រតូវ រក�ទុក្រទព្យសម្បត�ិផ�ាលខ់��នរបស ់FDH របសអ់�ក 
(ឧទាហរណ៖៍ លិខិតឆ�ងែដន/អត�ស�� ណប័ណ� របស�់ត់/នាង 
ប័ណ�ស្រ�ប់េ្របីជាមួយ�៉សុីនដក 
និងដាក់្រ�ក់េដាយស�័យ្របវត�ិ/ប័ណ�ឥណទាន 
កិច�សន��រងារ ្រពមទាងំ�រេ�ះពុម�ផ�យ 
និងខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ�យរបសរ់ដ�ាភិ�លស្រ�ប់ FDHs ផងែដរ)។  
េបីពុំដូេ�� ះេទ អ�ក�ច្រប្រពឹត�ិបទេល�ីស្រពហ�ទណ� ។

មិន្រតូវជួលអ�កេធ�ីទស្សនកិច�ែដលមិនែមនជា្របជាជនក��ងតំបន់ឲ្យេធ�ី
ជា្រស�ីជ�នួយ�រងារ�មផ�ះេឡីយ មិន�ចប���នពួកេគ  
េ�យេទៅបំេពញ�រកិច�េនៅកែន�ងេផ្សងេទៀតេទាះជា្របេភទ�រងារេព
ញេ�៉ងឬ េ្រ�េ�៉ង េ្រ�ពី�នែចងេនៅក��ង SEC។

ទីភា� ក់ងារការងារ (EAs)

េ�េពលេដាះ្រសាយជាមួយនិេយាជក អ�កកានអ់ាជា� ប័ណ� និងបុគលិករបសទ់ីភា� ក់ងារមុខរបរ 
មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យេស�ីសុំ ឬេលីកទឹកចិត�និេ�ជកឲ្យេធ�ី�រ�ត់្រ�ក់ឈ��លរបស ់FDHs េដាយមិន្រសបច�ប់េដ�ម្បីសងបំណុលរបសព់ួកេគ 
ឬទូទាត់្រ�ក់កៃ្រមេជ�ង�រ/ៃថ�អន�រ�រ�/ៃថ�បណ�� ះបណ� ាល ឬមិនផ�លជ់ូនពួកេគនូវៃថ�ស្រ�ក ឬៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្បជាតិេឡីយ។

េនៅេពលដាក់�ក់េស�ីសុំទិដ�ា�រជូន FDHs មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យឃុបឃិតជាមួយអ�កដៃទេដ�ម្បីេធ�ី�រប�� ក់អះ�ងែក�ង�� យ (�ក់ព័ន�នឹង្រ�ក់ឈ��ល 
�រ�ត់ែចងកែន�ង�� ក់េនៅ។ល។) ែដលជាបទេល�ីសេ�ង�មច�ប់អេន�ា្របេវសន៏

មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យ ផ�លដ់�បូន�ានដលន់ិេ�ជកឲ្យេផ�របន��កេទៅឲ្យ FDHs ជាអ�កទូទាត់កៃ្រម និងចំណាយែដល�ក់ព័ន�នានាែដល្រតូវ�នកំណត់េដាយរដ�ាភិ�ល 
និង/ឬអង��រែដល�ក់ព័ន�ៃន្របេទសកំេណីតរបស ់FDHs មុនេពលែដលពួកេគមកបេ្រមី�រងារេនៅហុងកុងេឡីយ។ 

មិន្រតូវ�នអនុ�� តឲ្យ ផ�លព់័ត៌�នមិនពិត ឬបង�ឲ្យ�ន�រយល្់រចឡំចំេ�ះ FDHs េទៅ�ន់និេ�ជកេឡីយ។

អ�ីែដលមិនគួរេធ�ី

េ�េពលទនំាក់ទនំងជាមួយនិេយាជក អ�កកានអ់ជា� ប័ណ� និងបុគលិករបសទ់ីភា� ក់ងារមុខរបរ គួរែត

ដាក់�ំងបង�ាញ�ជ�ាប័ណ�ទី�� ក់ងារមុខរបរ ែដល�នសុពល�ព 
និងឧបសម�័ន�ទីពីរៃនច�ប់ស�ីពីទី�� ក់ងារមុខរបរ (េ�លគឺ 
កៃ្រមេជ�ង�រអតិបរ�ែដលទូទាត់ពីកម�សិក��រ�) េនៅទី�ំង�ជ�វកម�របស ់ទី�� ក់ងារមុខរបរ។

ដាក់�ក្យេស�ីសំុបន�សុពល�ព�ជ�ាប័ណ� 
េដាយ�� ប់មកមួយនូវឯក�រ�ំ្រទទាងំអសែ់ដល្រតូវ�នត្រមូវស្រ�ប់�របន�សុពល�ព�ជ�ាប័ណ� 
ទី�� ក់ងារមុខរបរ ែដល�ន្រ�ប់ក��ងរយៈេពល�៉ងតិចពីរែខមុនេពលផុតសុពល�ពៃន�ជ�ាប័ណ� េនាះ។ 
េបីពុំដូេ�� ះេទ �ជ�ាប័ណ�នឹងមិន�ចបន�សុពល�ព�នទាន់េពលេវ�េនាះេទ

ផ�លព់័ត៌�នែដល្រតឹម្រតូវ និង�នបច��ប្បន��ពដលន់ាយកដ�ាន�រងារ (LD) 
ស្រ�ប់�រដាក់�ក្យេស�ីសុំ�ជ�ាប័ណ� និងជូនដ�ណឹងជា�យលក�ណអ៍ក្សរក��ងរយៈេពលកំណត់�មច�ប់ 
ដល ់LD អំពី�រែកែ្របនានាដូចតេទៅ៖ (i) ក��ងរយៈេពល ១៤ 
ៃថ�បន�ាប់ពី�ន�រែកែ្របគណៈ្រគប់្រគងណាមួយ (ii)មិនតិចជាង ១៤ ៃថ�មុនេពលផ�ាសប់��រទី�ំង�ជ�វកម� 
និង (iii)ក��ងរយៈេពល៧ ៃថ�បន�ាប់ពី�ន�រប�្ឈប់�ជ�វកម�។ 

ផ�លព់័ត៌�ន្រតឹម្រតូវ និងដ�បូន�ានល�ៗដលន់ិេ�ជក និងពន្យលន់ិេ�ជកអំពីប��ត�ិនានាៃនច�ប់�ក់ព័ន� 
(ែដលរ�មប���លទាងំច�ប់�រងារ ច�ប់ស�ីពីសណំងរបសន់ិេ�ជ�ត និងច�ប់អេន�ា្របេវសន៍ផងែដរ) និងកិច�សន��រងារស�ង�ដារ (SEC) 
(ែដលរ�មប���លទាងំ្រ�ក់ឈ��លអប្បបរ�ែដល្រតូវ�នអនុ�� ត ៃថ�ស្រ�ក ៃថ�ឈប់ស្រ�កបុណ្បជាតិ ច�ប់ឈប់ស្រ�ក្រប�ំ��ំ  
្រ�ក់ឧបត�ម�េលី�រព��លជ�ង� និង�រទូទាត់្រ�ក់ឈ��លផងែដរ)។ 
មុនេពលផ�លេ់ស�ណាមួយដលន់ិេ�ជក គួរពន្យលន់ិេ�ជកឲ្យ�នច�ស�់សន់ូវចំនុចមួយចំនួនដូចជាេស�ែដលទី�� ក់ងារផ�លឱ់្យ 
រេបៀបគណនាកំៃរេស� រយៈេពល�នា េ�ល�រណប៍ង��ល្រ�ក់ជូនវ�ញ 
មុនេពល�នេទៅដល�់រចុះកិច�្រពមេ្រពៀងេស�ជា�យលក�ណអ៍ក្សរជាមួយពួកេគ។  េនៅេពលែដលេធ�ី�រេ្រជ�សេរ�សេបក�ជន�នេហីយេនាះ 
្រតូវកត់្រ�េ�យ�នច�ស�់សន់ូវព័ត៌�នរបស្់រស�ីជ�នួយ�រងារផ�ះ �លបរ�េច�ទែដល្រតូវ�យ�រណអ៍ំពី�រកិច� 
្រពមទាងំ�រេរៀបចំនានា ក��ងករណី ្រស�ីជ�នួយ�រផ�ះមិន�ចេធ�ី�ម�រកិច��មកិច�្រពមេ្រពៀង��  
ឬក��ងករណីែដលនិេ�ជកេស�ីសុំឲ្យ�ន�រផ�ាសត់ួនាទី្រស�ីជ�នួយ�រផ�ះថ��។  ទាងំនិេ�ជក និងទី�� ក់ងារមុខរបរ 
គួរែតរក�ទុកសេំណៅចម�ងៃនកិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីេស�របសទ់ី�� ក់ងារ�� ក់មួយច�ប់ ្រពមទាងំព័ត៌�នលម�ិតរបស ់FDH ែដល�នស�� លេ់ឃីញ 
េដាយ�នចុះហត�េលខាេដាយ�គីទាងំពីរទុកជាកំណត់្រ�។
រ�ឮកនិេ�ជកឲ្យពិ�រណាអំពី�រទិញប័ណ�សន��នា�� ប់រងេលី FDH 
ែដល្រគប់្រជុងេ្រជាយមួយេដ�ម្ីប�នា�� ប់រងេលីចំណាយេលី�រព��លជ�ង�ែដលជាបន��ករបសន់ិេ�ជកេ�ង�ម្រប�រ 9(ក) ៃន 
SEC និងេដាយអនុេ�ម�មច�ប់ស�ីពីសណំងរបសន់ិេ�ជ�ត។ 
េចញបង�ាន់ៃដបង�្រ�ក់ស្រ�ប់�រទូទាត់្រ�ក់ណាមួយែដល្រតូវ�នេធ�ីេឡីង និងរក�សេំណៅចម�ងៃនបង�ាន់ៃដបង�្រ�ក់ទុកជាកំណត់្រ�។
េលីកទឹកចិត�ឲ្យនិេ�ជកអនុ�� ត FDHs របសព់ួកេគឲ្យចូលរ�មកិច�្របជុ�ផ�លព់័ត៌�ននានា 
ជាពិេសស�រផ�លព់័ត៌�នែដល�ក់ព័ន�នឹងសិទ�ិ�រងាររបស ់FDHs ែដល្រតូវ�នេរៀបចំេឡីងេដាយ�� នកុងស៊ុលរបស្់របេទសេរៀងៗខ��ន 
និង/ឬរដ�ាភិ�លរបស ់HKSAR។

េនៅេពលេធ�ី�រទនំាក់ទនំងជាមួយ FDHs អ�ក�ន់�ជ�ាប័ណ� 
ឬបុគ�លិករបស ់ទី�� ក់ងារមុខរបរ ្រតូវែត 

រក�ទុកកំណត់្រ�នានាស�ីពី�រដាក់ឲ្យចូលបេ្រមី�រងារ។  េចញបង�ាន់ៃដបង�្រ�ក់ជូនFDHs 
ស្រ�ប់�រទូទាត់្រ�ក់ណាមួយែដល្រតូវ�នេធ�ីេឡីងឲ្យ�ន�ប់រហ័សបំផុត�មែដល�ចេធ�ីេទៅ�ន 
និងរក�ទុកសេំណៅចម�ងៃនបង�ាន់ៃដបង�្រ�ក់ទុកជាែផ�កមួយៃនកំណត់្រ�ដាក់ឲ្យចូលបេ្រមី�រងារ។
ពន្យលF់DHs ឲ្យ�នច�ស�់សអ់ំពីសិទ�ិ និង�រ�រ�រ�មច�ប់របសព់ួកេគ 
្រពមទាងំបណ� ាញនានាេដ�ម្បីេស�ីសំុសណំងេលី�រខូចខាតខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងបេ្រមី�រងារេនៅហុងកុង។ 
ផ�ល�់រែណនា/ំដ�បូន�ានដល ់FDHs ែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់�រេស�ីសំុជ�នួយពី្រកសួង�ក់ព័ន�របស ់
រដ�ាភិ�ល ជាពិេសសេនៅេពលែដលពួកេគសង្ស�យថាពួកេគទទួលរង�រេកង្របវ��� 
�រទូទាត់្រ�ក់តិចជាងចំនួនកំណត់/មិនទទួល�នៃថ�ស្រ�ក/ៃថ�ឈប់ស្រ�កនានា។ល។

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

អ�ីែដលគួរេធ�ី
EAs ្រតូវែតអនុេ�ម�ម “្រកមអនុវត�ស្រ�ប់ទី�� ក់ងារ�រងារ” េនៅ្រគប់េពលេវ�ទាងំអស។់

និេយាជករបស ់FDHs

រក�ទុកកំណត់្រ�ជា�យលក�ណអ៍ក្សរែដល�នចុះហត�េលខាេដាយ�គីទាងំពីរស្រ�ប់ច�ប់ឈប់ស្រ�ក
ណាមួយ ្រ�ក់ឈ��ល សបំុ្រតយន�េហាះ។ល។ ែដល្រតូវ�នផ�លជ់ូន/ទូទាត់្រ�ក់ជូន FDH របសអ់�ក។

ទិញសបំុ្រតយន�េហាះជូន FDH របសអ់�កេដាយផ�ាលេ់ដ�ម្បីេធ�ីដ�េណីរេទៅ និង មករបស�់ត់/នាង 
ជ�នួសឲ្យ�រទូទាត់្រ�ក់ជ�នួសឲ្យ�រទិញសបំុ្រតយន�េហាះជូនេនាះ េនៅេពល�ប់េផ��ម និងេនៅេពលប��ប់ 
SEC។

ផ�លជ់ូន FDH ែដលបេ្រមី�រងារជូនអ�កនូវប័ណ�សន��នា�� ប់រងេលី FDH ្រគប់្រជុងេ្រជាយ 
ែដល្រគបដណ� ប់េលី�រ�នា�� ប់រងសុខ�ព និងសណំងរបសន់ិេ�ជ�តដូចែដល្រតូវ�នត្រមូវេ�ង�ម 
SEC និងច�ប់ស�ីពីសណំងរបសន់ិេ�ជ�ត។

ពន្យលេ់ទៅ�ន់ FDH របសអ់�កអំពី�រកិច�នានា និង្របសិនេបី�ំ�ច់ និង្របសិនេបី�ចអនុវត��ន 
អនុវត�ឲ្យេមីលជាគំរ�។ 

េធ�ី�រ្រពមេ្រពៀងជាមួយ FDH របសអ់�កអំពី�រ�ត់ែចង�រងារ និងផ�លជ់ូន FDH 
របសអ់�កនូវេពលេវ�ស្រ�កែដលសម្រសប។

ែថរក��រ្រ�្រស័យទាក់ទងល� 
និងទនំាក់ទនំងែដល្របកបេដាយ�ពសុខដុមរមនា 
និងជ្រមុញឲ្យ�ន�រេ�គយល�់� េទៅវ�ញេទៅមក និងេ�រព 
FDH របសអ់�ក។

ក��ងអំឡ�ងេពលជាប់កិច�សន�ការងាររបស ់FDH អ�ក្រតូវបានតំរវ ្យ

ទទួលយកេស�ពី ទី�� ក់ងារមុខរបរ ែដល�ន�ជ�ាប័ណ� និង្របឹក�េ�បលជ់ាមួយ្រគួ�រ ឬមិត�ភ័ក�ិរបសអ់�កអំពីស�ង�ដារេស� 
និងេករ ��េ�� ះរបស ់ទី�� ក់ងារមុខរបរ េនាះ។
�រ�រខ��នរបសអ់�កេដាយេធ�ី�រេស�ីសុំ ទី�� ក់ងារមុខរបរ ពិនិត្យ អំពីព័ត៌�នលម�ិតៃនេស�កម�របសព់ួកេគមុនេពលបង�្រ�ក់ 
ែដលរ�មប���ល ពិនិត្យេលីេស� តៃម�ព�ងាយេផ្សងៗេទៀត រ�មទាងំ�របង��ល្រ�ក់សងវ�ញ ឬេ�លនេ��យផ�ាស ់
FDH ថ�� និងចុះហត�េលខាេលីកិច�្រពមេ្រពៀងេស�ជា�យលក�ណអ៍ក្សរ ។ ្របសិនេបីស�� ល ់
េឃីញេបក�ជនែដលស័ក�ិសមេហីយេនាះ ព័ត៌�នស�ីពី FDH �លបរ�េច�ទរ�ពឹងទុកៃន�រ�យ�រណអ៍ំពី�រកិច�។ល។ 
្រតូវែត�នប�� ក់�៉ងច�ស�់សេ់នៅក��ងកិច�្រពមេ្រពៀង។ 
ដាក់�ក្យបណ� ឹងេទៅ�ន់្រកសួងគយ និងរដ�ាករ ឬ្រកុម្របឹក�អតិថ�ជន ្របសិនេបីអ�កគិតថា ទី�� ក់ងារមុខរបរ 
�នេធ�ីជ�នួញែដល�� ន�ពសុ្រកឹត្យ ែដល្រតូវ�នហាម�ត់េ�ង�មច�ប់ស�ីពី�រេធ�ីជ�នួញ 
ឬ្របសិនេបីអ�ក�នបំណងេស�ីសុំជ�នួយេនៅក��ង�រេដាះ្រ�យវ��ទរបសអ់តិថ�ជនជាមួយ ទី�� ក់ងារមុខរបរ។ 
្របឹក�េ�បលជ់ាមួយ្រកសួង�រងារស�ីពីប�� �រងារនានា ឬេស�ីសុំជ�នួយពី�ជ�ាធរ�ក់ព័ន� ្របសិនេបី�ំ�ច់។

្របការែដលគួរេធ�ី

េ�េពលមានទនំាក់ទនំងជាមួយទីភា� ក់ងារការងារ (EA) ណាមួយ អ�ក្រតូវបានែណនំា ្យ 




