
ការណែនំាគម្រោងគំាររម្េវាេខុភាពេរោបព់លករបរម្រេ នងិអ្នកដទរ 
ណដលគាា នបពុវេរិធេងគម  

 
1. ម្គាលបែំងគម្រោង 
- តាមរយៈរបព័នធេនតិេខុេខុភាពេងគម ពលករបរម្រេនិងអ្នកដទរណដលគាា នបុពវេរិធិររួលផល 
របម្ោជនេ៍ខុភាព ណដលរេម់្ៅរបម្រេកូម្រ េ ម្េនើេុកំារផតលជ់នូម្េវាេខុភាព ម្ដើមបរីរួលបាន
នូវការណកលមអគុែភាពេខុភាពទនជីវតិោេងម្ោចណាេឱ់្យបានដូចជាមនុេសនានាកនុងេងគម។  

 
2. អ្នកររលួការឧបតថមភ 
-  អ្នកជំងបឺរម្រេ ណដលមិនរគប់លកខខែឌ ធានារ៉េប់រ េងេខុភាព និងរេម់្ៅកនុងរបម្រេកូម្រ េម្លើេ 
ព ី៩០ទងៃ រតូវបំម្ពញលកខខែឌ ដចូខាងម្រកាម៖ 
ណផនក លកខខែឌ ទនររលួការឧបតថមភ ឯកសារណដលរតវូការ របម្េររដិឋការ 

ពលករបររេ 
នងិកនូ 

ធាា ប់បានម្្វើការកនុងេហរគាេ  
ឬបចចុបបននកំពុងម្្វើការ 
ម្ៅរបម្រេកូម្រ េ  

• លខិិតឆ្ាងណដន 
• អ្តតេញ្ញា ែបែណ
ជនបររេ 

• កិចចេនាជួល 
• លខិិតធានា 

ម្រៀបចំ 
ចាបព់ី 
មួយ 
ចាប ់
ម្ ើងម្ៅ 

• D-3, D-4, E-6, 
E-9, E-10 

• B-1, B-2, C-2, 
C-3, H-2 :  
ការងារពិតរបាកដ កូនពលករបរម្រេខាងម្លើម្រកាម

អាយ១ុ៨ឆ្នន ំ 

• <បញ្ញា ក់បណនថម> 
លខិិតធានាអ្ះអាង ោតាបិតា-
សាមីខាួន(បញ្ញា ក់សាច់ញាតិ) 

ជន  
អ្ម្នាត របម្វេន៍
ជាស្រេតមី្រៀប
អាពាហ៍
ពពិាហ ៍

ម្ហើយមនិទាន់
បានេញ្ញា ត ិ
រពមទំាងកនូ 

 

េណាឋ នទនជនម្រៀបការជាមួយ
គូរេករជនជាតិកូម្រ េ (ម្លើកណលង
ការម្រៀបអាពាហព៍ិពាហព៍ិត) ណដល
បចចុបបនន ោនេញ្ញា តិបររេ 
មិនទាន់ររួលបានេញ្ញា តិកូម្រ េ 
ណដលជាេណាឋ នមនុេសចាកឆ្នៃ យ 
ឬម្គចម្ចញផទះ ជាម្ដើម។  

• លខិិតឆ្ាងណដន 
• លខិិតចុះបញ្ា រីគួសារ 
• លខិិតបញ្ញា ក់ពីការចាកឆ្នៃ យ  
ឬម្គចពីផទះ  

 

កូនអាយមុ្រកាម១៨ឆ្នន ំរបេស់្រេតី
ជាជនអ្ម្នាត របម្វេន៍ម្ោយម្រៀបកា
រខាងម្លើ  

• <បញ្ញា ក់បណនថម> 
លខិិតធានាអ្ះអាង ោតាបិតា-
សាមីខាួន(បញ្ញា ក់សាច់ញាតិ) 



ជនម្េៀេខាួន
នងិអ្នកដទរ 
រពមទំាងកនូ 

មនុេសណដលររួលេរិធិជាជន
ម្េៀេខាួន, កំពុងោក់ពាកយជាជន
ម្េៀេខាួន (រមួបញ្ចូ ល អ្នកជាប់    
បែតឹ ង), ឬអ្នកររួលេរិធិសាន ក់
ម្ៅ ម្ោយមូលម្ហតុមនុេសជាតិ  

• អ្តតេញ្ញា ែបែណជនបរម្រេ 
• F-2-2, F-2-4,

G-1-F, G-1-6,
G-1-E, G-1-5 

កូនរបេជ់នម្េៀេខាួនខាងម្លើណដ
លោនអាយមុ្រកាម ១៨ឆ្នន ំ  

• <បញ្ញា ក់បណនថម> 
លខិិតធានាអ្ះអាង ោតាបិតា-
សាមីខាួន(បញ្ញា ក់សាច់ញាតិ) 

 
3. ខាមឹសារទនការឧបតថមភ  
-  តទមាពាបាលដចូោនរ៉យមុខខាងម្រកាមម្នះ (ម្លើកណលងចណំាយណដលគាា នកនុងធានារ៉េប់រ េង ឬ
ការពាបាលតាមការម្រជើេម្រ ើេបណនថម) រតវូបានឧបតថមភជាអ្តបិរោ ៥លានវ េនុ  

① ការចូលេរោកពាបាលម្ពរយ និង ការវះកាត់ (ម្លើកណលង អ្នកជំងឺោនអាយចុាប់ពី១៨ឆ្នន ំម្ ើង 
ណដលមកពាបាលជំងឺ្មាតា និងការម្្វើម្តេតម្ផសងៗ) 

② ការណងទំាេខុភាពម្ពលោនទផទម្ពាះ (* ម្េវាតាមោនគំាពារោតានិងទារក តាមរបកាេរបេរ់កេងួ 
េខុាេិបាល និងេខុោលភាព)  

③ ម្រគាះថ្នន ក់ម្កើតម្ ើងកនុងម្ពលបំម្ពញការងារកនុងេហរគាេខាន តតូច 
④ ការពាបាល េរោប់កូនពលករបរម្រេណដលោនអាយមុ្រកាម១៨ឆ្នន ំ, កូនរបេស់្រេតជីាជនអ្ម្នាត របម្វេន៍
ម្ោយម្រៀបការមិនទាន់បានេញ្ញា តិកូម្រ េ និងកូនជនម្េៀេខាួន  

 
4. គនំេូបរំពញួទនការឧបតថមភ  
① ម្ៅសាថ ប័នម្វជាសាស្រេត ណដលដំម្ែើ រការគម្រោង  
② ពិម្រគាះម្ោបលជ់ាមួយអ្នកររួលបនទុក (បញ្ញា ក់ពីការរគប់ ឬមិនរគប់លកខខែឌ ទនអ្នកររួលការឧបតថមភ 
និងម្រជើេម្រ ើេ អ្នកររួលការឧបតថមភ) 

③ ការពាបាលម្ោយេរោកម្ពរយ (រមួបញ្ចូ លការពាបាលកូនរបេអ់្នកររួលការឧបតថមភ)  
④ បញ្ច ប់ការឧបតថមភម្េវាពាបាល(ម្ចញពីមនទីរម្ពរយ)  
⑤ ណកតរមូវេែំងចំណាយពាបាលពីសាថ ប័នម្វជាសាស្រេត ណដលដំម្ែើ រការគម្រោង (រកុងប៊ូសាន) 
 
5. សាថ បន័ម្វជាសាស្រេត ណដលដមំ្ែើ រការគម្រោង  
① មែឌ លេខុភាពរីរកងុប៊ូសាន : ណផនករដឋបាល(☎ 051-888-2812) 
② មនទីរម្ពរយសាកលវរិាលយ័ប៊ូសាន : បនទបក់ចិចការេងគម(☎ 051-240-7494) 
③ េហព័នធណផនការរបជាជន សាខាប៊ូសាន គាីនកិេខុភាពរគួសារ : ណផនកគំាពារ (☎ 051-638-6906) 



④ មូលនិ្ិេខុភាពអ្៊នឺេង ់មនទីរម្ពរយ Good Samsun : បនទប់កចិចការេងគម (☎ 051-310-9207) 
※ រីរកងុប៊ូសាន : នាយកោឋ នេខុភាព និងអ្នាមយ័ (☎ 051-888-2812) 
 
6. ឧបតថមភម្េវាបកណរបភាសា 
-  ឧបតថមភម្ោយឥតគតិទងានូវម្េវាបកណរបភាសា ចំម្ពាះអ្នកបានការោក់ពាកយជាមនុ ម្ៅអ្នកររួល
បនទុកតាមសាថ បន័ពាបាល  

 
※ គម្រោងខាងម្លើម្នះ ដមំ្ែើ រការម្ោយោនការឧបតថមភងវកិាពរីកេងួេខុាេបិាល នងិេខុោលភាព 
នងិររីកងុប៊សូាន។  

 


