
្រ�ព័ន�ទទួលយកពលរដ�បរេទសថ�ី

ចប់េផ�ើ មពីៃថ�ទី1 ែខ4 ឆ� 2ំ019!

លក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េន

“ពលករជំនាញ”“ពលករជំនាញ” ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងថ�ី
្រ�ព័ន�ថ�ី េនះ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងសំេដេឆ�ើយតបេទនឹងស� នករណ៍កង�ះពលកម�ធ�ន់ធ�រ េដយទទួលយកពលរដ�បរេទសែដ
លមនឯកេទសនិងជំនាញក�ុងកំរតិមួយ េហើយអាចេធ�ើករបានភ� មៗ។

ពលករជំនាញក្រមិត១ *

េនះគឺជាលក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េនសំរាប់ពលរដ�បរេទស ែដលេធ�ើករងរែដលត្រម�វេអាយមនចំេណះដឹងឬបទពិេស

ធន៍ក�ុងកំរតិគួរសមក�ុងវិស័យឧស្សោហកម�កំណត់

-  រយៈេពលស� ក់េន៖  អចពន្យោរេរៀងរល់1ឆា� ំម�ង ឬ6ែខម�ង ឬ4ែខម�ង សរបុរយៈេពលអតិបរមា្រតឹម5ឆា� ំ
-  កំរតិសមត�ភាពជំនាញ៖ ្រត�តពិនិត្យតមរយៈករ្របឡងជាេដើម (អ�កែដលបានប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២ េដយ

្រតឹម្រត�វ្រត�វបានេលើកែលងមិនបាច់្របឡង)
-  កំរតិសមត�ភាពភាសជបុ៉ន៖ ្រត�តពិនិត្យតមរយៈករ្របឡងជាេដើមនូវសមត�ភាពភាសជបុ៉ន្រត�វករចំបាច់េនក�ុងជី

វភាព្របចំៃថ�និងករងរ(អ�កែដលបានប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២ េដយ្រតឹម្រត�វ្រត�វបានេលើកែលងមិនបាច់្រប
ឡងជាេដើម)

-  ករនំា្រគ�សរមកជាមួយ៖  ជាេគាលករណ៍មិន្រត�វបានអនុ�� ត
-  ជាេគាលេដទទួលករគំា្រទពីស� ប័នទទួល ឬស� ប័នគំា្រទចុះប�� ី

* លក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េន “ពលករជំនាញ” មាន2្របេភទគឺ ពលករជំនាញក្រមិត១ និងពលករជំនាញក្រមិត២។ 

ពលករជំនាញក្រមិត២ គឺជាលក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េនសំរប់ពលរដ�បរេទសែដលេធ�ើករងរ្រត�វករសមត�ភាពជំនាញខ�ស់េនក�ុងវ ិ

ស័យឧស្សោហកម�កំណត់។

ភា� កង់រេសវកម�អេនា� ្របេវសនជ៍ប៉ុន



េសចក�ីែណនាទំូេទអំពីនីតិវិធីទទួលយកពលករជំនាញក្រមិត១បរេទស

ពលរដ�បរេទសែដលមក្របេទសជបុ៉នពីបរេទស
ពលរដ�បរេទសែដលស� ក់េន្របេទសជបុ៉ន 

(អ�កស� ក់េនរយៈេពលមធ្យមឬែវង)

ពលរដ�បរេទសែដលេ្រគា

ងចូល្របេទសជបុ៉នថ�ីៗ

ពលរដ�បរេទសែដលបាន
ប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក

្រមិត២ េដយ្រតឹម្រត�វ

ពលរដ�បរេទសែដលបាន
ប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក

្រមិត២ េដយ្រតឹម្រត�វ
និស្សិតបរេទស។ល។

បានជាប់ករ្របឡងជំនា

ញបេច�កេទសនិងករ្រប

ឡងភាសជបុ៉ន

បានជាប់ករ្របឡងជំនា

ញបេច�កេទសនិងករ្រប

ឡងភាសជបុ៉ន

្រត�វបានេលើកែលងករ្របឡងជំនាញបេច�កេទស

និងករ្របឡងភាសជបុ៉ន

[ចុះកិច�សន្យោករងរជាមួយស� ប័នទទួល]

ទទួលេសចក�ីែណនាជំាមុន និងករពិនិត្យសុខភពែដលេធ�ើេឡើងេដយស� ប័នទទួល

ករេស�ើសុំលិខិតប�� ក់ករទទួលស� ល់លក�ណៈ

សម្បត�ិស� ក់េន

ផ�ល់លិខិតប�� ក់ករទទួលស� ល់លក�ណៈ

សម្បត�ិស� ក់េន

ករយិាល័យេសវកម�អេនា�

្រ�េវសន៍តមតំបន់

ករេស�ើសុំ��ូរ្រ�េភទលក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េន

ផ�ល់ករអនុ�� ត��ូរ្រ�េភទលក�ណៈសម្បត�ិ

ស� ក់េន

*  េស�ើសំុជំនួសេដយបុ

គ�លិកស� ប័នទទួល

ជាេដើម

* ជាទូេទសមីខ�ួនជាអ�កេស�ើសំុ

[លក�ខណ� ៃនសមីខ�ួនពលរដ�បរេទស]

-  មានអយុចប់ពី18ឆា� ំេឡើង

-  បានជាប់ករ្របឡងជំនាញបេច�កេទសនិងករ្របឡងភាសជបុ៉ន (្រត�វបានេលើកែលងចំេពះពលរដ�បរ

េទសែដលបានប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២េដយ្រតឹម្រត�វ)

-  មិនបានស� ក់េនជបុ៉នសរបុេលើសពី5ឆា� ំេ្រកមលក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េនពលករជំនាញក្រមិត១

-  មិនរងករទមទរ្របាក់ធានា ឬមិនបានចុះកិច�សន្យោែដលកំណត់្របាក់សំណង

-  ក�ុងករណីែដល្រត�វេចញករចំណាយេដយខ�ួនឯង បានយល់ច្បោស់អំពីខ�ឹមសរេនាះ ។ល។

[េ្រកយចូល្របេទសជបុ៉ន (ឬេ្រកយប�ូរ្របេភទលក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េន) 

្រត�វអនុវត�មិនេអយយឺុតយ៉ាវ]

-  ទទួលករែណនំាអំពីរេបៀបរបបរស់េនែដលេធ�ើេឡើងេដយស� ប័នទទួល

-  ចុះប�� ីស� ក់េនជាមួយរដ�បាលមូលដ� នែដលខ�ួនស� ក់េន

-  េបើកគណនីធនាគារសំរប់េបៀវត្ស

-  រកេអយបានកែន�ងស� ក់េន ។ល។

េស�ើសំុទិដ� ករ

ចូល្របេទសជបុ៉ន

ផ�ល់ទិដ� ករ

ស� នទូតឬស�
នកុងសុ៊លជបុ៉
នេនបរេទស

ចប់េផ�ើ មករងរេនស� ប័នទទួល



វិស័យឧស្សោហកម�កំណត់និងករងរ្រត�វេធ�ើ

សំណួរ េតើេគ្រត�វករ្របវត�ិសិក្សោរបស់ជនបរេទសេន្របេទសកំេណើ តខ�ួនែដរឬេទ?

ចំេលើយ ចំេពះ្របវត�ិសិក្សោេគមិន្រត�វករអ�ីពិេសសេឡើយ។ បុ៉ែន�មានករត្រម�វេលើអយុអប្បបរមា គឺពលករជំនាញបរេទស្រត�
វមានអយុចប់ពី18ឆា� ំេឡើងេទ។

សំណួរ ចំេពះពលករជំនាញក្រមិត២ េតើេគទទួលស� ល់េលើវស័ិយអ�ីខ�ះ?

ចំេលើយ េគទទួលស� ល់េលើ “វស័ិយករងរសំណង់” “វស័ិយឧស្សោហកម�ផលិតនាវនិងផ�ត់ផ�ង់េ្រគ�ងនាវ”។ពលករជំនាញព
លករជំនាញ

សំណួរ ចំេពះអ�កបន�ពីកម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២េទពលករជំនាញក្រមិត១ េតើេគតំរវូេអយមានភាពទក់ទងគា� ក�ុងកំរតិណា 
រវងករងរែដលបានេធ�ើេនក�ុង្រកបខណ� កម�សិក្សោជំនាញនឹងករងរែដលនឹងេធ�ើេនក�ុង្រកបខណ� ពលករជំនាញ?

ចំេលើយ េនក�ុងលក�ខណ� ៃនករអនុវត�ន៍ៃនវស័ិយនិមួយៗ ទំនាក់ទំនងរវងករងរែដលពលករជំនាញបរេទស្រត�វេធ�ើ ជាមួ
យនឹង្របេភទករងរេគាលេដៃនកម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២ គឺមានែចងយ៉ាងច្បោស់ សូមពិនិត្យេនទីេនាះ។

វិស័យឧស្សោហកម�កំណត់ ្រកសួងមនសមត�កិច�ៃនវិស័យ ករងរ្រត�វេធ�ើ

1 ករែថទាមំនុស្ស ្រកសួងសុខភិបាល ករងរ 

និងសុខុមលភព

-  ករែថទំរងកយជាេដើម (ករេ្រជាមែ្រជងដល់ករងូតទឹក ករបរេិភាគ ករបេនា� បង់ េទតមស� ន
ភាពៃនរងកយនិងសតិរបស់អ�កេ្របើ្របាស់ជាេដើម) និងករងរគំាពរទក់ទងនឹងសកម�ភាពេនះ 
(ករអនុវត�ន៍កម�វធីិកំសន� ករជួយដល់ករហ�ឹកហត់មុខងរ។ល។)

 សំគាល់៖ ្របេភទេសវកម�េទដល់ផ�ះមិនែមនជាេគាលេដេឡើយ (1ែផ�ក្របឡង)

2 ករសម� តអគរ - ករងរសមា� តែផ�កខងក�ុងអគារ (1ែផ�ក្របឡង)

3

ឧស្សោហកម�ផលិតេ្រគ�

ងបនា� ស់ 

និងេ្រគ�ងឧបករណ៍

្រកសួងេសដ�កិច� ពាណិជ�កម� 

និងឧស្សោហកម�

- ករចក់ពុម�េលហៈ - ករៃច�េដយគាបេលហៈធាតុ - ករសំអងចុងេ្រកយ - ករផ្សោរ
- ករដំែដក - ករងរបន�ះែដកេរងច្រក - ករ្រត�តពិនិត្យម៉ាសីុន
- ករសិតែដក - ករ្រក�េម - ករែថទំម៉ាសីុន
- ករៃច�េដយម៉ាសីុន - អណូតកម�អលុយមីញូ៉ម - ករលបថា� ំ  (13ែផ�ក្របឡង)

4
ឧស្សោហកម�ផលិតម៉

សុីនឧស្សោហកម�

- ករចក់ពុម�េលហៈ - ករលបថា� ំ - ករសំអងចុងេ្រកយ - ករផ�ុំឧបករណ៍អគ�ិសនី - ករផ្សោរ
-  ករដំែដក - ករងរជាងែដក - ករ្រត�តពិនិត្យម៉ាសីុន - ករផលិតបន�ះេសៀគ�ីពុម� 
- ករេវចខ�ប់លក�ណៈឧស្សោហកម�
- ករសិតែដក - ករងរបន�ះែដកេរងច្រក - ករែថទំម៉ាសីុន - ករចក់ពុម�បា� ស�ិក 
- ករៃច�េដយម៉ាសីុន - ករ្រក�េម - ករផ�ុំឧបករណ៍េអឡិច្រត�និច - ករៃច�េដយគាបេលហៈធាតុ
  (18ែផ�ក្របឡង)

5
ឧស្សោហកម�អគ�ិសនី 

េអឡិច្រត�និចនិងព័ត៌មន

- ករៃច�េដយម៉ាសីុន - ករសំអងចុងេ្រកយ - ករផលិតបន�ះេសៀគ�ីពុម� - ករេវចខ�ប់លក�ណៈឧស្សោហកម�
- ករៃច�េដយគាបេលហៈធាតុ - ករែថទំម៉ាសីុន - ករចក់ពុម�បា� ស�ិក 
- ករងរបន�ះែដកេរងច្រក - ករផ�ុំឧបករណ៍េអឡិច្រត�និច - ករលបថា� ំ 
- ករ្រក�េម - ករផ�ុំឧបករណ៍អគ�ិសនី - ករផ្សោរ (13ែផ�ក្របឡង)

6 ករងរសំណង់

្រកសួងែដនដី 

េហដ� រចនាសម�័ន� ដឹកជ��ូ ន 

និងេទសចរណ

- ករងរពុម� - ករងរដី - ករងរសំអងខងក�ុង/ ករងរតុបែតង - ករងរបូក - ករងរ្របក់ដំបូល 
- ករងរបូមេបតុង - ករងរគមនាគមន៍អគ�ិសនី - ករងររងូេ្រកមដី - ករងរតេម�ើងែដកបារ
- ករងរម៉ាសីុនសំណង់ - ករងរតំណែដកបារ - ករងររនា�  - ករងរសងសង់អគារអំពីេឈើ
- ករងរតទុេយា - ករងរែដកបន�ះសំរប់សំណង់ - ករ្រគប់្រគងេក� ្រតជាក់
- ករងរបាញ់អីុសូឡង់កំេដ Urethane - ករងរសំណង់ក�ុងសមុ្រទ (18ែផ�ក្របឡង)

7
ឧស្សោហកម�ផលិតនាវនិង

ផ�ត់ផ�ងេ់្រគ�ងនាវ

- ករផ្សោរ - ករងរសំអងចុងេ្រកយ 
- ករលបថា� ំ - ករៃច�េដយម៉ាសីុន 
- ករងរជាងែដក - ករផ�ុំឧបករណ៍អគ�ិសនី (6ែផ�ក្របឡង)

8 ករជួសជុលរថយន�
- ករែថទំ្រត�តពិនិត្យរថយន�្របចំៃថ� ករែថទំ្រត�តពិនិត្យេទៀងទត់តមេពលកំណត់ ករែថទំេដះេ្រគ�ងបង�ុំ
  (1ែផ�ក្របឡង)

9 ករងរអាកសចរណ៍
-  ករងរេលើដីេន្រពលនយន�េហះ (ករងរជំនួយករេបើកបរេលើដី ករងរេដះ�សយអីវ៉ន់អ�កដំេណើ រ 

និងទំនិញ។ល។)
- ករងរែថទំយន�េហះ (ករងរែថទំតួយន�េហះ និងេ្រគ�ងបរកិ� រ។ល។)    (2ែផ�ក្របឡង)

10 ករស� ក់េន
-  ករផ�ល់េសវកម�ស� ក់េន ដូចជាករងរទទួលអតិថិជន េធ�ើែផនករ ទំនាក់ទំនងសធារណៈ បដិសណា� រកិច� 

េសវកម�េភាជនីយដ� នជាេដើម (1ែផ�ក្របឡង)

11 កសិកម�

្រកសួងកសិកម� រុក� ្រ�មញ់ 

និងេនសទ

- កសិកម�ែផ�កដំដុះទូេទ (ករ្រគប់្រគងករដំដុះ ករ្របមូល ្របគល់ទំនិញនិងែបងែចកកសិផល។ល។)
- កសិកម�ែផ�កចិ�� ឹមសត�ទូេទ (ករ្រគប់្រគងករចិ�� ឹម ករ្របមូល ្របគល់ទំនិញនិងែបងែចកទំនិញ។ល។)
  (2ែផ�ក្របឡង)

12 េនសទ និងវរវីប្បកម�

-  េនសទ (ករផលិតនិងជួសជុលឧបករណ៍េនសទ ករែស�ងរកជលផល 
ករប�� ឧបករណ៍និងម៉ាសីុនេនសទ ករ្របមូលជលផល ចំណាត់ករនិងកររក្សោទុកៃនជលផល 
កររក្សោសុវត�ិភាពនិងអនាម័យ។ល។)

- ឧស្សោហកម�វរវីប្បកម� (ករផលិត ជួសជុល ្រគប់្រគងៃនបរកិ� រវរវីប្បកម� ករ្រគប់្រគង ្របមូលផល (ចប់) 
ចំណាត់ករ កររក្សោសុវត�ិភាពនិងអនាម័យៃនផលិតផលវរវីប្បកម�។ល។) (2ែផ�ក្របឡង)

13
ករផលិតអាហរ 

និងេភសជ�ៈ
- ករងរផលិតេ្រគ�ងបរេិភាគទូេទ និងេភសជ�ៈ (ករផលិត ករែកៃច� កររក្សោសុវត�ិភាពនិងអនាម័យៃនេ្រគ�ង

បរេិភាគ និងេភសជ�ៈ (េ្រកពីេ្រគ�ង�សវងឹ)    (1ែផ�ក្របឡង)

14 ឧស្សោហកម�េភជនីយដ� ន - ករងរេភាជនីយដ� នទូេទ (ករេធ�ើម�ូបឬេភសជ�ៈ ករទទួលេភ��វ ករ្រគប់្រគងហង)  (1ែផ�ក្របឡង)

សណួំរែដលបានសរួញកឹញាប់



សូមេធ�ើករទំនាក់ទំនងមកខងេ្រកមសំរប់េសចក�ីលំអិតអំពី្របព័ន� នីតិវធីិអេនា� ្របេវសន៍និងស�
ក់េន ស� ប័នគំា្រទចុះប�� ី។ល។

្រកសួងយុត�ិធម៌

- សូមេមើលេគហទំព័ររបស់្រកសួងយុត�ិធម៌េដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបែន�មេទៀតអំពីលក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េន 
“ពលករជំនាញ”។
 ែស�ងរក “្រកសួងយុត�ិធម៌ ពលករជំនាញ”

សូមេមើលេគហទំព័ររបស់្រកសួងយុត�ិធម៌ ទក់
ទងនឹងព័ត៌មានអំពីវស័ិយឧស្សោហកម�កំណត់

េឈ� ះករយិាល័យ អាស័យដ� ន ទំនាក់ទំនង

ែផ�កទំនាក់ទំនងសធារណៈ ែផ�កកិច�ករទូេទ ភា�
ក់ងរេសវកម�អេនា� ្របេវសន៍ជបុ៉នេន្រកសួងយុត�ិ

ធម៌
1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 03-3580-4111

ែផ�កកិច�ករទូេទ ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់សប់បុ៉រ ៉ ុ

អគាររដ�បាលរមួសប់បុ៉រ ៉ទីុ3 
12 Odori-Nishi, Chuo-ku, Sapporo City, Hok-

kaido
011-261-7502 (តំណាង)

ែផ�កកិច�ករទូេទ ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់េសនៃដ

អគាររដ�បាលរមួកិច�ករច្បោប់េសនៃដទី2
1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi

022-256-6076 (តំណាង)

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យជំនួញនិងករងរទី3 ករយិាល័យ
េសវកម�អេនា� ្របេវសន៍តំបន់តូក្ូយ

5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 0570-034-259 (តំណ 330)

ែផ�កកិច�ករទូេទ ករយិាល័យរងេសវកម�អេនា� ្រប
េវសន៍យុ៉កុហម៉ា ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវ

សន៍តំបន់តូក្ូយ

10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama 
City, Kanagawa

045-769-1720 (តំណាង)

ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវសន៍តំបន់ណាេហ�
យ៉ា

- ទក់ទងនឹងករទទួល សហត�ិភាព
 ែផ�ក្រគប់្រគងករ្រត�តពិនិត្យ

- ទក់ទងនឹងលក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េន 
“ពលករជំនាញ”

 ែផ�ក្រត�តពិនិត្យជំនួញនិងករងរទី2

5-18 Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya City, Aichi

ែផ�ក្រគប់្រគងករ្រត�តពិនិត្យ
052-559-2112

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យជំនួញនិងករង
រទី2

052-559-2110

ែផ�កកិច�ករទូេទ ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់អូសក

1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku, Osaka City, 
Osaka

06-4703-2100 (តំណាង)

ែផ�កកិច�ករទូេទ ករយិាល័យរងេសវកម�អេនា� ្រប
េវសន៍កូេប ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវសន៍តំ

បន់អូសក

អគាររដ�បាលរមួតំបន់កូបិ
29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo

078-391-6377 (តំណាង) 

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យសិទ�ិស� ក់េន
ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវសន៍តំបន់ហិុរ ៉សិុុម៉ា

អគាររដ�បាលរមួកិច�ករច្បោប់ហិុរ ៉សិុុម៉ា
2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, Hiroshima 

City, Hiroshima
082-221-4412

ែផ�កកិច�ករទូេទ ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់តកម៉ាត្ស៊ុ

អគាររដ�បាលរមួកិច�ករច្បោប់តកម៉ាត្ស៊ុ
1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa

087-822-5852 (តំណាង)

ែផ�កកិច�ករទូេទ ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់ហ�ឹគុអុក

អគាររដ�បាលរមួកិច�ករច្បោប់ហ�ឹគុអុកទី1
3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka City, Fu-

kuoka
092-717-5420 (តំណាង)

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យ ករយិាល័យរងេសវកម�អេនា� ្របេវ
សន៍ណាហ ករយិាល័យេសវកម�អេនា� ្របេវសន៍តំ

បន់ហ�ឹគុអុក

អគាររដ�បាលរមួកិច�ករច្បោប់ណាហទី1
1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa

098-832-4186


