
សូមេធ�ើការទំនាក់ទំនងមកខងេ្រកាមសំរប់េសចក�ីលំអិតអំពី្របព័ន� នីតិវធីិអេនា� ្របេវសន៍និងសា�
ក់េន សា� ប័នគំ្រទចុះប�� ី។ល។ ្រកសួងយុត�ិធម៌

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

សូមេមើលេគហទំព័ររបស់្រកសួងយុត�ិធម៌ ទក់
ទងនឹងព័ត៌មនអំពីវស័ិយឧស្សោហកម�កំណត់

េឈ� ះករយិល័យ អាស័យដ� ន ទំនក់ទំនង
ែផ�កទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ែផ�កកិច�ការទូេទ ភា�
ក់ងារេសវាកម�អេនា� ្របេវសន៍ជបុ៉នេន្រកសួងយុត�ិ

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

ែផ�កកិច�ការទូេទ ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់សាប់បុ៉រ ៉ ុ

អគររដ�បលរមួសាប់បុ៉រ ៉ទីុ3 
12 Odori-Nishi, Chuo-ku, Sapporo City, Hok-

kaido
011-261-7502 (តំណង)

ែផ�កកិច�ការទូេទ ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់េសនៃដ

អគររដ�បលរមួកិច�ការច្បោប់េសនៃដទី2
1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi 022-256-6076 (តំណង)

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យជំនួញនិងការងារទី3 ការយិល័យ
េសវាកម�អេនា� ្របេវសន៍តំបន់តូក្ូយ 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 0570-034-259 (តំណ 330)

ែផ�កកិច�ការទូេទ ការយិល័យរងេសវាកម�អេនា� ្រប
េវសន៍យុ៉កុហាម៉ ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវ

សន៍តំបន់តូក្ូយ

10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama 
City, Kanagawa 045-769-1720 (តំណង)

ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវសន៍តំបន់ណេហា�
យ៉

- ទក់ទងនឹងការទទួល សហត�ិភាព
 ែផ�ក្រគប់្រគងការ្រត�តពិនិត្យ

- ទក់ទងនឹងលក�ណៈសម្បត�ិសា� ក់េន 
“ពលករជំនាញ”

 ែផ�ក្រត�តពិនិត្យជំនួញនិងការងារទី2

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

ែផ�ក្រគប់្រគងការ្រត�តពិនិត្យ
052-559-2112

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យជំនួញនិងការងា
រទី2

052-559-2110

ែផ�កកិច�ការទូេទ ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់អូសាកា

1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku, Osaka City, 
Osaka 06-4703-2100 (តំណង)

ែផ�កកិច�ការទូេទ ការយិល័យរងេសវាកម�អេនា� ្រប
េវសន៍កូេប ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវសន៍តំ

បន់អូសាកា

អគររដ�បលរមួតំបន់កូបិ
29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 078-391-6377 (តំណង) 

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យសិទ�ិសា� ក់េន
ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវសន៍តំបន់ហិុរ ៉សិុុម៉

អគររដ�បលរមួកិច�ការច្បោប់ហិុរ ៉សិុុម៉
2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, Hiroshima 

City, Hiroshima
082-221-4412

ែផ�កកិច�ការទូេទ ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់តាកាម៉ត្ស៊ុ

អគររដ�បលរមួកិច�ការច្បោប់តាកាម៉ត្ស៊ុ
1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa 087-822-5852 (តំណង)

ែផ�កកិច�ការទូេទ ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវ
សន៍តំបន់ហ�ឹគុអុកា

អគររដ�បលរមួកិច�ការច្បោប់ហ�ឹគុអុកាទី1
3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka City, Fu-

kuoka
092-717-5420 (តំណង)

ែផ�ក្រត�តពិនិត្យ ការយិល័យរងេសវាកម�អេនា� ្របេវ
សន៍ណហា ការយិល័យេសវាកម�អេនា� ្របេវសន៍តំ

បន់ហ�ឹគុអុកា

អគររដ�បលរមួកិច�ការច្បោប់ណហាទី1
1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa 098-832-4186

្រ�ព័ន�ទទួលយកពលរដ�បរេទសថ�ី
ចាប់េផ�ើ មពីៃថ�ទី1 ែខ4 ឆា� 2ំ019!

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

ពលករជំនញក្រមិត១ *
េនះគឺជលក�ណៈសម្បត�ិស� ក់េនសំរបព់លរដ�បរេទស ែដលេធ�ើករងារែដលត្រម�វេអាយមានចំេណះដឹងឬបទពិេស
ធន៍ក�ុងកំរតិគួរសមក�ុងវិស័យឧស្សោហកម�កំណត់
-  រយៈេពលសា� ក់េន៖  អាចពន្យោរេរៀងរល់1ឆា� ំម�ង ឬ6ែខម�ង ឬ4ែខម�ង សរបុរយៈេពលអតិបរម្រតឹម5ឆា� ំ
-  កំរតិសមត�ភាពជំនាញ៖ ្រត�តពិនិត្យតាមរយៈការ្របឡងជាេដើម (អ�កែដលបនប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២ េដាយ

្រតឹម្រត�វ្រត�វបនេលើកែលងមិនបច់្របឡង)
-  កំរតិសមត�ភាពភាសាជបុ៉ន៖ ្រត�តពិនិត្យតាមរយៈការ្របឡងជាេដើមនូវសមត�ភាពភាសាជបុ៉ន្រត�វការចំបច់េនក�ុងជី

វភាព្របចំៃថ�និងការងារ(អ�កែដលបនប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២ េដាយ្រតឹម្រត�វ្រត�វបនេលើកែលងមិនបច់្រប
ឡងជាេដើម)

-  ការនំា្រគ�សារមកជាមួយ៖  ជាេគលការណ៍មិន្រត�វបនអនុ�� ត
-  ជាេគលេដទទួលការគំ្រទពីសា� ប័នទទួល ឬសា� ប័នគំ្រទចុះប�� ី

*  លក�ណៈសម្បត�ិសា� ក់េន “ពលករជំនាញ” មន2្របេភទគឺ ពលករជំនាញក្រមិត១ និងពលករជំនាញក្រមិត២។ 
ពលករជំនាញក្រមិត២ គឺជាលក�ណៈសម្បត�ិសា� ក់េនសំរប់ពលរដ�បរេទសែដលេធ�ើការងារ្រត�វការសមត�ភាពជំនាញខ�ស់េនក�ុងវ ិ
ស័យឧស្សោហកម�កំណត់។

ភា� កង់ារេសវាកម�អេនា� ្របេវសនជ៍ប៉ុន
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វិស័យឧស្សោហកម�កំណត់និងករងារ្រត�វេធ�ើ

សំណួរ េតើេគ្រត�វការ្របវត�ិសិក្សោរបស់ជនបរេទសេន្របេទសកំេណើ តខ�ួនែដរឬេទ?

ចំេលើយ ចំេពះ្របវត�ិសិក្សោេគមិន្រត�វការអ�ីពិេសសេឡើយ។ បុ៉ែន�មនការត្រម�វេលើអាយុអប្បបរម គឺពលករជំនាញបរេទស្រត�
វមនអាយុចប់ពី18ឆា� ំេឡើងេទ។

សំណួរ ចំេពះពលករជំនាញក្រមិត២ េតើេគទទួលសា� ល់េលើវស័ិយអ�ីខ�ះ?

ចំេលើយ េគទទួលសា� ល់េលើ “វស័ិយការងារសំណង់” “វស័ិយឧស្សោហកម�ផលិតនាវានិងផ�ត់ផ�ង់េ្រគ�ងនាវា”។ពលករជំនាញព
លករជំនាញ

សំណួរ ចំេពះអ�កបន�ពីកម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២េទពលករជំនាញក្រមិត១ េតើេគតំរវូេអាយមនភាពទក់ទងគ� ក�ុងកំរតិណ 
រវាងការងារែដលបនេធ�ើេនក�ុង្រកបខណ� កម�សិក្សោជំនាញនឹងការងារែដលនឹងេធ�ើេនក�ុង្រកបខណ� ពលករជំនាញ?

ចំេលើយ េនក�ុងលក�ខណ� ៃនការអនុវត�ន៍ៃនវស័ិយនិមួយៗ ទំនាក់ទំនងរវាងការងារែដលពលករជំនាញបរេទស្រត�វេធ�ើ ជាមួ
យនឹង្របេភទការងារេគលេដៃនកម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២ គឺមនែចងយ៉ងច្បោស់ សូមពិនិត្យេនទីេនាះ។

វិស័យឧស្សោហកម�កំណត់ ្រកសួងមានសមត�កិច�ៃនវិស័យ ករងារ្រត�វេធ�ើ

1 ករែថទមំនុស្ស ្រកសួងសុខភិបាល ករងារ 
និងសុខុមាលភព

-  ការែថទំរងកាយជាេដើម (ការេ្រជាមែ្រជងដល់ការងូតទឹក ការបរេិភាគ ការបេនា� បង់ េទតាមសា� ន
ភាពៃនរងកាយនិងសតិរបស់អ�កេ្របើ្របស់ជាេដើម) និងការងារគំពរទក់ទងនឹងសកម�ភាពេនះ 
(ការអនុវត�ន៍កម�វធីិកំសាន� ការជួយដល់ការហ�ឹកហាត់មុខងារ។ល។)

 សំគល់៖ ្របេភទេសវាកម�េទដល់ផ�ះមិនែមនជាេគលេដេឡើយ (1ែផ�ក្របឡង)

2 ករសមា� តអគរ - ការងារសម� តែផ�កខងក�ុងអគរ (1ែផ�ក្របឡង)

3

ឧស្សោហកម�ផលិតេ្រគ�
ងបន� ស់ 

និងេ្រគ�ងឧបករណ៍

្រកសួងេសដ�កិច� ពណិជ�កម� 
និងឧស្សោហកម�

- ការចក់ពុម�េលហៈ - ការៃច�េដាយគបេលហៈធាតុ - ការសំអាងចុងេ្រកាយ - ការផ្សោរ
- ការដំែដក - ការងារបន�ះែដកេរងច្រក - ការ្រត�តពិនិត្យម៉សីុន
- ការសិតែដក - ការ្រក�េម - ការែថទំម៉សីុន
- ការៃច�េដាយម៉សីុន - អាណូតកម�អាលុយមីញូ៉ម - ការលបថ� ំ  (13ែផ�ក្របឡង)

4
ឧស្សោហកម�ផលិតម៉ា

សុីនឧស្សោហកម�

- ការចក់ពុម�េលហៈ - ការលបថ� ំ - ការសំអាងចុងេ្រកាយ - ការផ�ុំឧបករណ៍អគ�ិសនី - ការផ្សោរ
-  ការដំែដក - ការងារជាងែដក - ការ្រត�តពិនិត្យម៉សីុន - ការផលិតបន�ះេសៀគ�ីពុម� 
- ការេវចខ�ប់លក�ណៈឧស្សោហកម�
- ការសិតែដក - ការងារបន�ះែដកេរងច្រក - ការែថទំម៉សីុន - ការចក់ពុម�ប� ស�ិក 
- ការៃច�េដាយម៉សីុន - ការ្រក�េម - ការផ�ុំឧបករណ៍េអឡិច្រត�និច - ការៃច�េដាយគបេលហៈធាតុ
  (18ែផ�ក្របឡង)

5
ឧស្សោហកម�អគ�ិសនី 

េអឡិច្រត�និចនិងព័ត៌មាន

- ការៃច�េដាយម៉សីុន - ការសំអាងចុងេ្រកាយ - ការផលិតបន�ះេសៀគ�ីពុម� - ការេវចខ�ប់លក�ណៈឧស្សោហកម�
- ការៃច�េដាយគបេលហៈធាតុ - ការែថទំម៉សីុន - ការចក់ពុម�ប� ស�ិក 
- ការងារបន�ះែដកេរងច្រក - ការផ�ុំឧបករណ៍េអឡិច្រត�និច - ការលបថ� ំ 
- ការ្រក�េម - ការផ�ុំឧបករណ៍អគ�ិសនី - ការផ្សោរ (13ែផ�ក្របឡង)

6 ករងារសំណង់

្រកសួងែដនដី 
េហដ� រចនសម�័ន� ដឹកជ��ូ ន 

និងេទសចរណ

- ការងារពុម� - ការងារដី - ការងារសំអាងខងក�ុង/ ការងារតុបែតង - ការងារបូក - ការងារ្របក់ដំបូល 
- ការងារបូមេបតុង - ការងារគមនាគមន៍អគ�ិសនី - ការងាររងូេ្រកាមដី - ការងារតេម�ើងែដកបរ
- ការងារម៉សីុនសំណង់ - ការងារតំណែដកបរ - ការងាររនា�  - ការងារសាងសង់អគរអំពីេឈើ
- ការងារតទុេយ - ការងារែដកបន�ះសំរប់សំណង់ - ការ្រគប់្រគងេក� ្រតជាក់
- ការងារបញ់អីុសូឡង់កំេដ Urethane - ការងារសំណង់ក�ុងសមុ្រទ (18ែផ�ក្របឡង)

7
ឧស្សោហកម�ផលិតនវនិង

ផ�ត់ផ�ងេ់្រគ�ងនវ
- ការផ្សោរ - ការងារសំអាងចុងេ្រកាយ 
- ការលបថ� ំ - ការៃច�េដាយម៉សីុន 
- ការងារជាងែដក - ការផ�ុំឧបករណ៍អគ�ិសនី (6ែផ�ក្របឡង)

8 ករជួសជុលរថយន� - ការែថទំ្រត�តពិនិត្យរថយន�្របចំៃថ� ការែថទំ្រត�តពិនិត្យេទៀងទត់តាមេពលកំណត់ ការែថទំេដាះេ្រគ�ងបង�ុំ
  (1ែផ�ក្របឡង)

9 ករងារអាកសចរណ៍
-  ការងារេលើដីេន្រពលនយន�េហាះ (ការងារជំនួយការេបើកបរេលើដី ការងារេដាះ�សាយអីវ៉ាន់អ�កដំេណើ រ 

និងទំនិញ។ល។)
- ការងារែថទំយន�េហាះ (ការងារែថទំតួយន�េហាះ និងេ្រគ�ងបរកិា� រ។ល។)    (2ែផ�ក្របឡង)

10 ករស� ក់េន -  ការផ�ល់េសវាកម�សា� ក់េន ដូចជាការងារទទួលអតិថិជន េធ�ើែផនការ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បដិសណ� រកិច� 
េសវាកម�េភាជនីយដា� នជាេដើម (1ែផ�ក្របឡង)

11 កសិកម�

្រកសួងកសិកម� រុក� ្រ�មាញ់ 
និងេនសទ

- កសិកម�ែផ�កដំាដុះទូេទ (ការ្រគប់្រគងការដំាដុះ ការ្របមូល ្របគល់ទំនិញនិងែបងែចកកសិផល។ល។)
- កសិកម�ែផ�កចិ�� ឹមសត�ទូេទ (ការ្រគប់្រគងការចិ�� ឹម ការ្របមូល ្របគល់ទំនិញនិងែបងែចកទំនិញ។ល។)
  (2ែផ�ក្របឡង)

12 េនសទ និងវរវីប្បកម�

-  េនសាទ (ការផលិតនិងជួសជុលឧបករណ៍េនសាទ ការែស�ងរកជលផល 
ការប�� ឧបករណ៍និងម៉សីុនេនសាទ ការ្របមូលជលផល ចំណត់ការនិងការរក្សោទុកៃនជលផល 
ការរក្សោសុវត�ិភាពនិងអនាម័យ។ល។)

- ឧស្សោហកម�វារវីប្បកម� (ការផលិត ជួសជុល ្រគប់្រគងៃនបរកិា� រវារវីប្បកម� ការ្រគប់្រគង ្របមូលផល (ចប់) 
ចំណត់ការ ការរក្សោសុវត�ិភាពនិងអនាម័យៃនផលិតផលវារវីប្បកម�។ល។) (2ែផ�ក្របឡង)

13
ករផលិតអាហារ 

និងេភសជ�ៈ
- ការងារផលិតេ្រគ�ងបរេិភាគទូេទ និងេភសជ�ៈ (ការផលិត ការែកៃច� ការរក្សោសុវត�ិភាពនិងអនាម័យៃនេ្រគ�ង

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

14 ឧស្សោហកម�េភជនីយដ� ន - ការងារេភាជនីយដា� នទូេទ (ការេធ�ើម�ូបឬេភសជ�ៈ ការទទួលេភ��វ ការ្រគប់្រគងហាង)  (1ែផ�ក្របឡង)

េសចក�ីែណនទំូេទអំពីនីតិវិធីទទួលយកពលករជំនញក្រមិត១បរេទស

ពលរដ�បរេទសែដលមក្របេទសជបុ៉នពីបរេទស ពលរដ�បរេទសែដលសា� ក់េន្របេទសជបុ៉ន 
(អ�កសា� ក់េនរយៈេពលមធ្យមឬែវង)

ពលរដ�បរេទសែដលេ្រគ
ងចូល្របេទសជបុ៉នថ�ីៗ

ពលរដ�បរេទសែដលបន
ប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក

្រមិត២ េដាយ្រតឹម្រត�វ

ពលរដ�បរេទសែដលបន
ប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក

្រមិត២ េដាយ្រតឹម្រត�វ
និស្សិតបរេទស។ល។

បនជាប់ការ្របឡងជំនា
ញបេច�កេទសនិងការ្រប

ឡងភាសាជបុ៉ន

បនជាប់ការ្របឡងជំនា
ញបេច�កេទសនិងការ្រប

ឡងភាសាជបុ៉ន

្រត�វបនេលើកែលងការ្របឡងជំនាញបេច�កេទស
និងការ្របឡងភាសាជបុ៉ន

[ចុះកិច�សន្យោករងារជមួយស� ប័នទទួល]
ទទួលេសចក�ីែណនជំមុន និងករពិនិត្យសុខភពែដលេធ�ើេឡើងេដយស� ប័នទទួល

ករេស�ើសុំលិខិតប�� ក់ករទទួលស� ល់លក�ណៈ
សម្បត�ិស� ក់េន

ផ�ល់លិខិតប�� ក់ករទទួលស� ល់លក�ណៈ
សម្បត�ិស� ក់េន

ករយិល័យេសវកម�អេន�
្រ�េវសន៍តាមតំបន់

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

ផ�ល់ករអនុ�� ត��ូរ្រ�េភទលក�ណៈសម្បត�ិ
ស� ក់េន

*  េស�ើសំុជំនួសេដាយបុ
គ�លិកសា� ប័នទទួល
ជាេដើម

* ជាទូេទសាមីខ�ួនជាអ�កេស�ើសំុ

[លក�ខណ� ៃនសាមីខ�ួនពលរដ�បរេទស]
-  មនអាយុចប់ពី18ឆា� ំេឡើង
-  បនជាប់ការ្របឡងជំនាញបេច�កេទសនិងការ្របឡងភាសាជបុ៉ន (្រត�វបនេលើកែលងចំេពះពលរដ�បរ

េទសែដលបនប�� ប់កម�សិក្សោជំនាញក្រមិត២េដាយ្រតឹម្រត�វ)
-  មិនបនសា� ក់េនជបុ៉នសរបុេលើសពី5ឆា� ំេ្រកាមលក�ណៈសម្បត�ិសា� ក់េនពលករជំនាញក្រមិត១
-  មិនរងការទមទរ្របក់ធានា ឬមិនបនចុះកិច�សន្យោែដលកំណត់្របក់សំណង
-  ក�ុងករណីែដល្រត�វេចញការចំណយេដាយខ�ួនឯង បនយល់ច្បោស់អំពីខ�ឹមសារេនាះ ។ល។

[េ្រកាយចូល្របេទសជបុ៉ន (ឬេ្រកាយប�ូរ្របេភទលក�ណៈសម្បត�ិសា� ក់េន) 
្រត�វអនុវត�មិនេអាយយឺុតយ៉វ]
-  ទទួលការែណនំាអំពីរេបៀបរបបរស់េនែដលេធ�ើេឡើងេដាយសា� ប័នទទួល
-  ចុះប�� ីសា� ក់េនជាមួយរដ�បលមូលដា� នែដលខ�ួនសា� ក់េន
-  េបើកគណនីធនាគរសំរប់េបៀវត្ស
-  រកេអាយបនកែន�ងសា� ក់េន ។ល។

េស�ើសំុទិដា� ការ

ចូល្របេទសជបុ៉ន

ផ�ល់ទិដា� ការ

សា� នទូតឬសា�
នកុងសុ៊លជបុ៉
នេនបរេទស

ចាប់េផ�ើ មករងារេនស� ប័នទទួល

សណួំរែដលបនសរួញកឹញាប់
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