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ប.ស.សច្រញផ្រសាយឆ្ន្រំទី០២ល្រខទី០២ឆ្ន្រំ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

, អនុសាសន៍របស់សម្តេច អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សេន ក្នុងពិធីបេជុំបូកសរុប ១ 
, យុទ្ធនាការបេជំុផេសព្វផេសាយអប់រំនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស  ២

, ឯកឧត្តមរដ្ឋមនេ្តី វង សូត ក្នុងយុទ្ធនាការផេសព្វផេសាយអប់រំ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នេំង  ៣

, សកម្មភាពការងាររបស់កេុមបេឹកេសាភិបាលនេ ប.ស.ស   ៤

,   ទសេសនកិច្ចរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាលនេ ប.ស.ស នៅបេទេសឡាវ  ៥

, កេមុបេកឹេសាបច្ចេកទេសរបស់ ប.ស.ស  ( ក . ប . ស . ស )			-   ៧
,សកម្មភាពការងាររបស់គណៈកម្មការវេជ្ជសសាស្តេ   ៨

, គណៈកម្មការដោះសេេយវិវាទ ឬបណ្តឹងនេ ប.ស.ស   ៩

, �គណៈកម្មការ សិកេសាសេេចជេេវ ទប់សា្កេត់ករណីស្លប់... (ស.ទ.ប.ក)			- ១០

, សកម្មភាពការងារចុះបញ្ជសិការ និងបង់ភាគទាន  

, សកម្មភាពការងាររបស់ការិយាល័យតាវកាលិក  ១១

, សកម្មភាពការងាររបស់ការិយាល័យអធិការកិច្ច  

, កិច្ចបេជុំពិភាកេសាជាមួយមន្ទីពេាបាល គ្លីនិកឯកជន   ១២

,  បញ្ជសីឈ្មេះមន្ទីពេទេយចុះកិច្ចសនេាជាមួយ ប .ស.ស    ១៣

, គេេះថ្នេក់ចរចរណ៍នៅកម្ពុជា      ១៤
,  កេុម បេចាំការ   ២៤   ម៉េង      ១៥

, ការិយាល័យ ប.ស.ស តាមបណ្តេាជធានី-ខេត្ត 

,កា ររៀបចំយន្តការនេការទូទាត់សេវាសុខាភិបាល

, ការចូលរួមរបស់មន្តេី ប.ស.ស  នៅបេទេសកូរ៉េ

, គោលនយោបាយ និងការពងេីកវិសាលភាព         ១៧

, ការងារបណ្តុះបណ្តេលធនធានមនុសេសរបស់ ប.ស.ស      ១៨

,	ការបណ្តុះបណ្តេលបុគ្គលិក និងបន្តេ ី ១៩
, ការចូលរួមរបស់មន្តេី ប.ស.ស  នៅបេទេសកូរ៉េ    ២០
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ចាងហ្វាង  លោកអ៊ុក សមវិទេា
និពន្ធនាយក  លោក ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ
និពន្ធនាយករង លោក ឌួង ច័ន្ទតាា
លាខានិពន្ធ  កញ្ញា លីន សុវតា្តេ
ផ្នាកកំុពាយូទ័រ  លោក កឹម ចណ្ណេរិទ្ធ
កាុមព័ត៌មាន  លោក លី វណ្ណេ
  លោក ឡាយ សុវង
  លោក ផាន់ ជីវសេ     
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សម្តាចអគ្គមហសានាបតីតាជោហ៊ុនសាននាយករដ្ឋមនា្តីនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជាានផ្តល់នូវអនុាសន៍៦
ចំណុចក្នជងនោះរចំណុចទី៦ទាក់ទងនឹងវស័ិយសន្តសុិខសង្គមោយផ្តាតសំខាន់ទៅលើៈ(ការជំរញុការគិតគូរឲាយបាន 
ល្អិតល្អន់អំពីបាយោជន៍កម្មករនិយោជិតឲាយបានបាសើរ ដើមាបីរួមចំណាកក្នុងការកាត់បន្ថយាពកាីកា
បាកបដោយបាសិទ្ធភាពតាមរយៈការអនុវត្តចាាប់ ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសមាាប់ជនទាំងឡាយណាដាល
ស្ថិតនៅកាាមបទបាបញ្ញត្តនាចាាប់ស្តីពីការងារជាជំហា៊ានៗបន្តទៀត ជាពិសាសតាូវគិតគូរដល់អ្នកធ្វើើការ
កាាផ្លូវការដាលមិនអាច ទទួលបាននូវសោធនិវត្តន៍ អត្ថបាយោជន៍ ា៍លលឈឺថាត់ និងការការរពាើ   
ហានិភ័យនាការងារ ដូចជាគាាះឺ្នាក់ និងការខូចសុខាពជាដើម។៕

 អនុសាសន៍ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សេន 

សម្តាចអគ្គមហសានាបតីតាជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមន្តាីនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា

ក្នុងពិធី សម្ពេធអគារ
សមិទ្ធផល និង ពិធីបើក
សន្និបាតបូកសរុបការងារ
អាណត្តិ  នេការអនុវត្ត
ផេនការសកម្មភាព រយៈពេល
៤ឆ្នេំ (២០០៩- ២០១២)			- និង
ទិសដៅការងារឆ្នេំ២០១៣
របស់កេសួងការងារ និង
បណ្តុះបណ្តេលវិជា្ជេជីវៈ
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កាលពីពាកឹថ្ងាទី០១វិច្ឆកកាឆ្នា២ំ០១២
នៅតំបន់សាដ្ឋកិច្ចពិសាសភ្នពំាញមាន
បាារព្ធពិធីបាជំុនាយុទ្ធាននាការផាសព្វផាាយ
អប់រំអំពីលក្ខខណ្ឌការងារលក្ខខណ្ឌ
អនាម័យសុវត្ថភិាពការងារអត្ថបាយជន៍
សន្តសុិខសង្គមវិាននការទប់ា្កាត់ករណី
សន្លប់និងបងា្ការគាាះរថ្នាក់ចាជចរណ៍
ោយមធាយោាយដឹកជញ្ជនូកម្មករនិ-
យជិតដាលរៀបចំោយបាឡាាតិ
របបសន្តសុិខសង្គមនាកាសួងការងារនិង
បណ្តះុរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈកាាមអធិបតីភាព
លោកជំទាវម៉េន សំអនឧបនាយក
រដ្ឋមន្តាបីាចំាការរដ្ឋមន្តាកីាសួងទំនាក់
ទំនងរដ្ឋសភាពាទឹ្ធសភានិងអធិការកិច្ច
ឯកឧត្តមវងសូតរដ្ឋមន្តាកីាសួងការងារ
និងបណ្តះុរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈឯកឧត្តម
រដ្ឋលាខាធិការអនុរដ្ឋលាខាធិការអគ្គនាយក
អគ្គនាយករងបាានននាយកដ្ឋានមន្តាីលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្តាីអញ្ជើញថ្លាងសន្ទរកថក្នជងអង្គពិធី

លោកជំទាវម៉េន សំអនឧបនាយករដ្ឋមនា្តីបាចាំការរដ្ឋមន្តាីកាសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាពាឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចក្នជងពិធីផាសព្វផាាយ

យុទ្ធនាការបេជុំផេសព្វផេសាយអប់រំអំពី លក្ខខណ្ឌការងារ
 លក្ខខណ្ឌអនាម័យ សុវត្ថិភាពការងារ អត្ថបេយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គម

 វិធានការទប់សា្កេត់ករណីសន្លប់ និងបងា្កេរគេេះថ្នេក់ចាចរណ៍ដោយ
មធេាបាយដឹកជញ្ជសូនកម្មករនិយោជិត នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
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កាាមឳវាទា្ថាប័ន/អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
ជំុវិញាជជាននី-ខាត្តនិងមានការចួលរួមពី
សំណាក់និយជកឬមា្ចាស់សហគាាស
គាះឹរា្ថានាពិសាសមានការចូលរួមរបស់
កម្មករនិយជិតយ៉ាងចាើនកុះរករ។

 ក្នជងឱកាសនោះរដារលោកជំទាវ
ឧបនាយករដ្ឋមន្តាាីនសម្តាងក្តីោមនសាស
រីកាជយោយទទួលានការអញ្ជើញចូលរួម
ក្នជងអង្គពិធីនិងានសម្តាងនូវភារវកិច្ចា្វាគមន៍
យ៉ាងកក់ក្តាបំផុតចំពោះរវត្តមានដ៏ថ្លាថ្លារបស់
ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកឧកញ៉ាលោក
លោកសាីតំណាងកាសួងា្ថាប័នអង្គភាព
អង្គការាតិអន្តរាតិនិងដាគូរអភិវឌាឍន៍នានា
ដាលានចំណាយពាលវាលាដ៏មមាញឹក
អញ្ជើញចូលរួមក្នជងពិធីផាសព្វផាាយដ៏មាន
អត្ថន័យនាះរ។

លោកជំទាវានលើកឡើងអំពីបាវត្តិ
នាការកកើតរោងចកាកាត់ដារនៅកម្ពុជា
ចាប់តំាងពីឆ្នា១ំ៩៩៣ោយមានអ្នក
វិនិយគទុនបរទាសាចាើនានមក
វិនិយគនៅបាទាសកម្ពុជាយើងនិងាន
បង្កើតនូវរោងចកាកាត់ដារាចាើនកន្លាង។
លោកជំទាវានមានបាាសន៍រំលឹកថនៅ
ឆ្នា១ំ៩៩៦សហរដ្ឋអាមារិកនិងសហភាពអឺរុ៉ប
ានផ្តល់បាព័ន្ធអនុគាាះរក្នជងការនំាចាញ
ផលិតផលដល់កម្ពុជា។

ការអភិវឌាឍន៍និងភាពរីកចំរីននាវិស័យ
ឧសាាហកម្មកាត់ដារនៅកម្ពុជានាពាលនោះរ

ានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នជងសកា្តានុពល
សាដ្ឋកិច្ចាតិ។លក្ខណៈស្តង់ដរក្នជងការ
ផលិតានធ្វើឲាយកម្ពុជាទទួលានកូតានំា
ចាញទៅសហរដ្ឋអាមារិកនៅឆ្នា១ំ៩៩៩។
លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្តាាីនសង្កត់
ធ្ងន់លើរោងចកាកាត់ដារដាលមានការកើន
ឡើងគួរឲាយកត់សំគាល់ចាប់ពីឆ្នា១ំ៩៩៣ដល់
ឆ្នា១ំ៩៩៦ោយពាលនោះរយើងមានរោងចកា
កាត់ដារចំនួន៤៨រោងចកាខណៈដាលក្នជង
ឆ្នា២ំ០១០ចំននួរោងចកាានកើនដល់៣៤០
រោងចកា។បច្ចជបាបន្នកម្ពុជាមានរោងចកាកាត់
ចំនួន៧៧៥រោងចកាដាលានចុះរបញ្ជកិា
នៅបាឡាាតិរបបសន្តសុិខសង្គមនាកាសួង
ការងារនិងបណ្តះុរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈ។កន្លង
ទៅថ្មីៗ នាះរសមាជិកសមាគមរោងចកាកាត់
ដារកម្ពុជាាននំាចាញនូវសំលៀកបំពាក់
និងសាាបកជើងដាលានផលិតរួចាជល់ហើយ
មានតំលាាង៤ពាន់លានដុលា្លា។ចំពោះរចំនួន
នាះរបាហាលា៨០%នាការនំាចាញសរុប
របស់បាទាសកម្ពុជានិងានជួយទាទាង់
សាដ្ឋកិច្ចាតិានាចាើនផ្នាកផងដារ
ដូចាការបង្កើតឲាយមានការងារធ្វើការហូរ
ចូលរូបិយប័ណ្ណបរទាសការផ្ទារបច្ចាកវិទាយោ
ាចាើននិងការអភិវឌាឍន៍ធនាននមនុសាស។
លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្តាីានបញ្ជាក់
ជូនដល់បងប្អនូកម្មករកម្មការិនីអំពីអត្ថ
បាយជន៍ាចាើនដាលាជជរដ្ឋាភិាលក៏
ដូចាកាសួងការងារនិងបណ្តះុរបណា្តាល

មន្តាីា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងតំណាងនិយជកនិយជិត

វិា្ជាជីវៈនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដ៏ទាទៀតក្នជង
នោះរមានអង្គភាពបាឡាាតិរបបសន្តសុិខ
សង្គមដាលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នជងការ
ាននាា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារគាាះរថ្នាក់ការងារ
ជូនដល់កម្មករនិយជិតដាលទទួលរង
គាាះរថ្នាក់ាយថហាតុណាមួយនោះរក្នជង
ពាលបំពាញការងារ។

ាចុងកាាយលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋ
មន្តាបីាចំាការរដ្ឋមន្តាទំីនាក់ទំនងរដ្ឋសភា
ពាទឹ្ធសភានិងអធិការកិច្ចានផ្តាផំ្ញើដល់កាសួង
ា្ថាប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរួមសហការអនុវត្ត
ចាបាប់ាធរមាន។លោកជំទាវក៏ានផ្តាផំ្ញើ
ផងដារដល់ក្មយួៗកម្មករកម្មការនីឲាយខិតខំធ្វើ
ការរកាាវិន័យក្នជងការងារនិងសហការរួបរួម
ការងារដូចពាកាយោ្លាកមួយានពោលថ៖
និយជកនិងកម្មករនិយជិតាឆ្នាំងាយរួម។

លោកអ៊ុកសមវិទាយោនាយកប.ស.ស
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ាមួយគា្នានោះរដារឯកឧត្តម
វងសូតរដ្ឋមន្តាកីាសួងការងារនិងបណ្តះុរ
បណា្តាលវិា្ជាជីវៈានថ្លាងដារថាតុភាព
ដួលសន្លប់របស់កម្មករកម្មការិនីរមាង
កើតទាបើងារឿយៗនៅតាមបណា្តារោង
ចកាសហគាាសនានាាពិសាសរោង
ចកាកាត់ដារសំលៀកបំពាក់និងសាបាក
ជើង។ជាក់ស្តាងគិតតាមឹ០៩ខាដើមឆ្នាំ
២០១២ាតុភាពដួលសន្លប់បាភាទនាះរ
ានកើតទាបើងាបន្តបនា្ទាប់នៅក្នជងរោងចកា
ចំនួន១៧ដាលមានកម្មករនិយជិតរងគាាះរ
ចំនួន១៤៥០នាក់ទំាងនៅភ្នពំាញនិង
នៅតាមបណា្តាខាត្តនានា។ករណីនាះរ
បើធៀបនឹងឆ្នា២ំ០១១កាសួងសង្កាត
ឃើញថមានការកើនទាបើង៤០%បុ៉ន្តា
ចំនួនកម្មករនិយជិតានថយចុះរ៣០%
បើធៀបនឹងឆ្នាដំដាល។យងតាម
ទិន្នន័យខាងលើយើងអាចសន្នដិ្ឋានានថ
បណា្តារោងចកាដាលកើតមានករណីសន្លប់
កាលពីក្នជងឆ្នា២ំ០១២ដាលាន្លាប់មានកម្មករ
និយជិតសន្លប់ក្នជងចំនួនចាើនតាវូាន

ថយចុះរនៅសល់តិចាង
ក្នជងឆ្នា២ំ០១២។ទោះរា
យ៉ាងណាក្តីតាមការតាមដន
និងការតាតួពិនិតាយយ៉ាងហ្មត់ចត់
របស់កាសួងាពិសាសគណៈ
កម្មការទប់ា្កាត់ករណីសន្លប់
និងបងា្ការគាាះរថ្នាក់ការងារាន
បញ្ជាក់ថាតុភាពសន្លប់ភាគ
ចាើនដាលានកើតទាបើងគឺ
ចាើនកើតមានចំពោះររោង
ចកាដដាលៗនិងលើកម្មករ
និយជិតដដាលៗោយក្នជងនោះរ
គឺានផ្តើមចាញពីមនុសាសមា្នាក់ឬពីរ
នាក់បនា្ទាប់មកទើបាជលដលបាៀបដូចា
ជំងឺឆ្លងទៅកាន់កម្មករដទាទៀតាបន្តបនា្ទាប់
រហូតឈានដល់ការសន្លប់ាជប់សិបនាក់។
បុ៉ែន្តផ្អាកតាមការពិនិតាយា្ថានភាពារួម
អ្នករងគាាះរមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងររហូត
ដល់ាត់បង់ជីវិតនោះរទា។កាាពីករណី
ដួលសន្លប់នៅកន្លាងធ្វើការកាសួងក៏ាន
ដឹងថបច្ចជបាបន្នករណីគាាះរថ្នាក់ចាជចរណ៍

ក៏ាកតា្តាមួយដាលធ្វើឲាយាជជរដ្ឋាភិាល
មានការារម្ភនិងកំពុងរិះររកគាប់វិានន
ការដើមាបីទប់ា្កាត់ដូចគា្នាផងដារ។ាពិ
សាសករណីគាាះរថ្នាក់ោយមធាយោាយ
ដឹកជញ្ជនូកម្មករកម្មការិនីដាលាកតា្តា
ស្មជគា្មាញទាមទារឲាយមានការចាត់វិានន
ការទប់ា្កាត់ឲាយានទាន់ពាលវាលាផង
ដារ។កន្លងមកក្នជងចំណោមគាាះរថ្នាក់
ការងារដាលកើតមានាយថហាតុចំពោះរ
កម្មករនិយជិតគាាះរថ្នាក់ដាលមាន

មនា្តីមកពីា្ថាប័នផាសាងៗចូលរួមក្នជងពិធី

ឯកឧត្តមវង សូតរដ្ឋមន្តាីកាសួងការងារនិងបណ្តុះរបណា្កាលវិា្ជាជីវៈអញ្ជើញឡើងថ្លាងសន្ទរកថ
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ា្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ាត់បង់ជីវិត
គឺាករណីគាាះរថ្នាក់ពាលធ្វើដំណើរ។
ោយពិនិតាយឃើញា្ថានភាពបាបនាះរ
កាសួងការងារនិងបណ្តះុរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈ
ដាលមានបាទាបាាតិរបបសន្តសុិខសង្គម
ាសានាធិការកាាមកិច្ចសហការាមួយ
គណៈកម្មការទប់ា្កាត់ករណីសន្លប់និង
បងា្ការគាាះរថ្នាក់ការងាររួមមាននាយកដ្ឋាន
អធិការកិច្ចការងារនាយកដ្ឋានពាទាយការ
ងារការិយល័យចាជចរណ៍ផ្លវូោកាជជាន
នីភ្នពំាញនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាាន
ចូលរួមក្នជងយុទ្ធនាការផាសព្វផាាយអប់រំ
ដល់បងប្អនូកម្មករនិយជិតនិងនិយជក
អំពីកតា្តាកំណត់នានាដាលអាចនំាឲាយមានការ
លាចចាញនូវាតុភាពដួលសន្លប់នៅកន្លាង
ធ្វើការនិងកតា្តាកំណត់ដាលបណា្តាលឲាយមាន
គាាះរថ្នាក់ចាជចរណ៍ក្នជងពាលធ្វើដំណើរ
កាាយពីបំពាញការងារ។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តាាីនគូសបញ្ជាក់ថ
កន្លងមកកាសួងានធ្វើការផាសព្វផាាយពាក់
ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានាះរានចំនួន៤លើករួចហើយ
ដូចាកាលពីថ្ងាអាទិតាយទី០៧ខាតុលាឆ្នា២ំ០១២
ានចំនួន២លើកដាលលើកទី១ធ្វើនៅរោងចកា
ាបា៊ណីាស្ថតិនៅក្នជងខាត្តកំពង់ស្ពុឺមាន
កម្មករនិយជិតចូលរួមចំនួន១០៧៩នាក់
និងលើកទី២ធ្វើនៅរោងចកាគ្លាតភៀរ
ដាលមានកម្មករនិយជិតចូលរួមបាមាណ
១០០០នាក់ពាមាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍
យ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់អ្នកចូលរួម។
ដូចគា្នាដារកាលពីថ្ងាទី២១ខាតុលាឆ្នាំ

២០១២កាសួងក៏ានធ្វើចំនួន២លើក
បន្ថាមទៀតគឺលើកទី១នៅរោងចកាជីមលី
មានកម្មករនិយជិតចូលរួមចំនួន១៣៨០
នាក់ដាលក្នជងនោះរមានការចូលរួមមកពីរោង
ចកាចំនួន៣គឺរោងចកាជីមលី,យូណាយធីត
អាប់ា៉ារាល,និងរោងចកាថបស័បមីតាបា៊ណីា។
ចំណាកលើកទី២ធ្វើនៅរោងចកាហតអិនធ័របាាយ
មានកម្មករនិយជិតចូលរួម១២២០នាក់
មកពីរោងចកាចំនួន២គឺហតអិនធ័របាាយ
និងហ្គាប័ល។រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នា២ំ០១២
កាសួងានធ្វើការបណ្តះុរបណា្តាលនាះរាន
ចាើនលើករួចមកហើយទំាងនៅតាមាជជាននី
កាងុនិងបណា្តាខាត្តមួយចំនួនដាលមាន
ាអាទិ៍ខាត្តពាះរសីហនុខាត្តា្វាយរៀង
ខាត្តកំពង់ឆ្នាងំនិងខាត្តកំពង់ចាមាដើម
ោយមានកម្មករនិយជិតចូលរួមសរុប
បាមាណា៣មឺុននាក់។សមាាប់ការផាសព្វផាាយ
អប់រំដាលានធ្វើនៅតំបន់សាដ្ឋកិច្ចពិសាសភ្
នំពាញនាះរវិញមានការចូលរួមពីសំណាក់កម្មករ
កម្មការិនីបាមាណ១៥០០នាក់មកពីរោងចកាាង
២០ចូលរួម។ឯកឧត្តមានបាាសន៍បន្តថ
ទោះរាយ៉ាងណាក្តីការអប់រំផាសព្វផាាយគាាន់
តាាផ្នាកមួយនាការបងា្ការគាាះរថ្នាក់ការងារ
និងគាាះរថ្នាក់ចាជចរណ៍បុ៉ណោ្ណាះរបុ៉ន្តា
អ្វដីាលសំខាន់ទៀតនោះរគឺការចូលរួមក្
នុងការអនុវត្តចាបាប់និងបទបញ្ញត្តាិាធរមាន
ពីគាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទើបកិច្ចការបណ្តះុរបណា្តាល
នាះរទទួលានលទ្ធផលាវិជ្ជមាន។

កាសួងការងារនិងបណ្តះុរបណា្តាល
វិា្ជាជីវៈានិច្ចាកាលានអនុវត្តន៍ាបាចំា

កម្មករនិយជិតចូលរួមក្នជងពិធី

លោកជំទាវលឹម ជីវហូថ្លាងក្នជងពិធីបាជុំ

នូវការតាតួពិនិតាយការអនុវត្តចាបាប់ការងារ
របស់រោងចកាសហគាាសាពិសាស
បញ្ហាអនាម័យសុវត្ថភិាពការងារនិង
លក្ខខណ្ឌការងារទំាងឡាយចំពោះរកម្មករ
កម្មការិនីរោងចកា។លើសពីនាះរកាសួង
កំពុងតាៀមរៀបចំឲាយដំណើរការរបប
ាននាា៉ជាប់រងសុខភាពនិងរបបបាាក់ោធន
និវត្តន៍សមាាប់កម្មករនិយជិតក្នជង
វិស័យឯកជនក្នជងពាលអនាគតដ៏ខ្លខីាង
មុខ។ក្នជងនោះរលោកជំទាវលឹមជីវហូ
អគ្គនាយិកាតំបន់សាដ្ឋកិច្ចពិសាសភ្នពំាញ
ក៏ានសំដាងការចាប់អារម្មណ៍ក្នជងអង្គពិធី
នាះរផងដារអំពីការផ្តល់អត្ថបាយជន៍ដល់
កម្មករនិយជិតាពិសាសការការពារ
និងទប់ា្កាត់ករណីសន្លប់៕
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ឯកឧត្តមវង សូតរដ្ឋមន្តាីកាសួងការងារនិងបណ្តុះរបណា្កាលវិា្ជាជីវៈ

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៅ 
ខេត្តកំពង់ឆ្នេំង

 នៅរោងចកាM &Vខាត្តកំពុងឆ្នាំងឯកឧត្តមវង
សូតរដ្ឋមន្តាីកាសួងការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈ
ានមានបាាន៍ក្នជងឱកាសបើកយទុ្ធនាការផាសព្វផាាយ
ាារវន្ត ោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើោលនយាយ
របស់ាជជរដ្ឋាភិាល ក៏ដូចាផានការសកម្មភាពរបស់
កាសួងដាលក្នជងនោះរមានអង្គភាពបាឡាាតិរបបសន្តិ
សុខសង្គម ាសានាធិការដាលានរួមចំណាកយ៉ាង
សកម្ម ក្នជងការផ្តល់នូវអត្ថបាយជន៍ផាសាងៗដល់បង
ប្អូននិងក្មួយៗកម្មករកម្មការិនីដើមាបីជួយសមាាលទុក្ខ
លំាកនៅពាលមានហនិភ័យកើត ឡើងោយារ
គាាះរថ្នាក់ការងារ។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តាីថ្លាងសន្ទរកថក្នជងអង្គពិធី
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លោកឈុន ហួត នាយករងប.ស.ស
ថ្លាងសន្ទរកថក្នជងអង្គពិធី

ឯកឧត្តមទូច ម៉េរីនអភិាល
នាគណៈអភិាលខាត្តកំពង់ឆ្នាំង

លោក ឈុន ហួត នាយករង ប.ស.ស ានជមាាបជូន
ដល់អង្គពិធីទាំងមូលនូវការអនុវត្តការងាររបស់ ប.ស.ស
កន្លងមកទទួលានជោគជ័យាបណ្តើរៗ នូវជំហ៊ានទី១
របស់ខ្លួន និងានផ្តាំផ្ញើរដល់ក្មួយៗ កម្មករ កម្មការនីឲាយ
មានការយកចិត្តទុកដក់នឹងការងារាមគ្គីគា្នាឲាយានល្អ
ដើមាបីជួយជាាមជាាង និងជួយសមាាលទុកលំាកក្នជងគាួ
ារឲាយានមួយកមាិតថាមទៀត៕

 ក្នជងឱកាសនោះរឯកឧត្តមទូចមា៉ារីនអភិាល នា
គណៈអភិាលខាត្តានថ្លាងអំណរគុណយ៉ាងជាាលជាា
ចំពោះរវត្តមានឯកឧត្តមលោកឧកញ៉ាលោកជំទាវអស់
លោកលោកសាដីាលានចំណាយពាលវាលាដ៏មានតម្លា
ចូលរួមក្នជងយុទ្ធនាការបាជំុផាសព្វផាាយនាះរ។តាមរយៈការ
បាជំុផាសព្វផាាយនាះរដារឯកឧត្តមក៏ានថ្លាងអំណរគុណ
ផងដារចំពោះរការចួលរួមចំណាកយ៉ាងសកម្មរបស់ថ្នាក់
ដឹកនាំកាសួងក៏ដូចាថ្នាក់ដឹកនាំប.ស.សដាលានយក
ចិត្តទុកដក់ខិតខំពុះរពារគាប់ឧបសគ្គក្នជងការោះរសាាយ
នៅពាលមានការបាឈមនានាដាលទាក់ទងទៅនឹងការ
ផ្តល់អត្ថបាយជន៍ជូនដល់បងប្អូនកម្មករ កម្មការនី ា
ពិសាសផ្តាតសំខាន់ទៅលើ អត្ថបាយជន៍នារបបាននា
ា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារ ដាល ប.ស.ស នាកាសួងការ
ផ្តល់ជូនដល់កម្មករនិយជិតនៅពាលដាលទទួលរង
គាាះរោយារគាាះរថ្នាក់ការងារដាលាននឹងកំពុង
អនុវត្តកន្លងមកនាះរ៕

សកម្មភាពចូលរួមរបស់និយជកនិងកម្មករនិយជិត

លោកាវប៊ុនរិទ្ធបាាននការិ.ោលនយាយ
ធ្វើបទបងា្ហាញអំពីការផ្តល់អត្ថបាយជន៍ដល់កម្មករនិយជិត
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សកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រប.ស.ស
ផ្អាកតាមផានការយុទ្ធាស្តាចតុ

កោណរបស់ាជជរដ្ឋាភិាលដាលមាន
អគ្គមហសានាបតីតាជោហុ៊នសាន
នាយករដ្ឋមន្តាីនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា
ដាលាបាមុខដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវានិងោយ
អនុវត្តតាមផានការយុទ្ធាស្តារបស់កាសួង
ការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈឲាយ
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមទទួលាន
ឱកាសអនុវត្តនូវរបបាននាាជ៉ាប់រងហនិភ័យ
ការងាររបស់ខ្លួនកាន់តាជោគជ័យបន្ថាម
ទៀតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨រហូតមកដល់
បច្ចបាបន្នាពិសាសការាននាា៉ជាប់រងហ
និភ័យការងារ(គាាះរថ្នាក់ការងារ)របស់
កម្មករនិយជិតាជំហនទី១របស់
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមតាូវាន
អនុវត្តមុនគាក្នជងចំណោមវិស័យសន្តិ-
សុខសង្គមដទាទៀត។ទន្ទឹមនឹងនោះរដារ
ដើមាបីអនុវត្តោលនយាយរបប
ាននាា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារឲាយមាន
បាសិទ្ធិភាពខ្ពុស់និងតមា្លាភាពបាឡាាតិរបប
សន្តិសុខសង្គមដាលហៅកាត់ថប.ស.ស
ក៏ានបង្កើតនូវកាុមបាឹកាាភិាលមួយឡើង
ដាលមានលក្ខណៈតាីភាគី។ក្នជងនោះរ

សមាសភាពចូលរួមទាំងបីភាគីនោះរ
គឺភាគីទី១តំណាងឲាយាជជរដ្ឋាភិាល
ភាគីទី២តំណាងឲាយនិយជកនិង
ភាគីទី៣តំណាងឲាយកម្មករនិយជិត។
កាុមបាឹកាាភិាលនាប.ស.សានបើក
កិច្ចបាជុំការងាររបស់ខ្លួនានចំនួនចាើន
លើករួចមកហើយគិតតាឹមបំណាច់ឆ្នាំ២០១២
នាះរ។កាុមបាាឹកាាភិាលនាប.ស.ស
សមាាចាននូវផានការាចាើនដូច
ាអនុម័តោលការអនុវត្តចាបាប់ាធរ
មានាពិសាសទាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់

អត្ថបាយជន៍ផាសាងៗដល់កម្មករនិយជិត
ដាលទទួលរងគាាះរថ្នាក់ការងារោយ
បាការណាមួយ។កាាពីនោះរកាុមបាឹកាា
ភិាលនាប.ស.សានទៅទសាសនៈកិច្ច
សិកាានៅកាាបាទាសដើមាបីធ្វើការដកសាង់
បទពិោធន៍គា្នាទៅវិញទៅមកក្នជងវិស័យស
ន្តិសុខសង្គម៕

សកម្មភាពបាជុំរបស់កាុមបាឹកាាភិាលនាប.ស.ស
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ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលន្   
 ប.ស.ស  នៅ ប្ទ្សឡាវ

 ផ្អាកតាមការបាជុំអនុម័តាឯកច័្ឆកន្ទ
របស់កាុមបាឹកាាភិាល នាបាឡាាតិរបប
សន្តិសុខសង្គម និងតាមផានការកម្មភាព
របស់បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម។
នាថ្ងាទី១១ដល់ថ្ងាទី១៥  ខាមិនាឆ្នាំ២០១២
គណៈបាតិភូនាកាុមបាឹកាាភិាលនាប.ស.ស
ានអញ្ជើញចុះរបំពាញភារកិច្ចាផ្លូវការនៅ
ាានរណៈរដ្ឋបាាធិបតាយាយបាាមានិត
ឡាវ ដឹកនាំោយឯកឧត្តម សាងសកា្តា
បាាននកាុមបាឹកាាភិាលនាប.ស.ស និងា
អគ្គនាយកនាអគ្គនាយកដ្ឋានការងារក្នជង
ឧកាសនោះរឯកឧត្តមានចូលសម្តាងការគួរ

សមាមួយឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្តាីBOUN
ពិធីជួបសំណាះរសំណាលរវាងគណៈបាតិភូកម្ពុជានិងឡាវ
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 KHONG         LASOUKAN នាកាសួងការងារ
សុខមាលភាពសង្គមនាាានរណៈរដ្ឋបាាធិបតាយាយ 
បាាមានិតឡាវ ដើមាបីធ្វើការទំនាក់ទំនងការងារមួយ
ចំនួនក្នជងការចុះរបំពាញទសាសនកិច្ចនាះរ។
ដំណើរបំពាញ ទសាសនកិច្ចនាះរដារមានោលបំណង
សិកាាស្វាងយល់ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិោធន៍គា្នាទៅវិញ
ទៅមកក្នជងវិស័យសន្តិសុខសង្គមរវាងបាទាសកម្ពុជា
និងបាទាសឡាវ។កាាពីនាះរបាទាសទាំងពីរក៏ានធ្វើ
ការបាៀបធៀបការអនុវត្តែបបបទនីតិវិធីការងារដាល
ានអនុវត្តកន្លងមកថតើមានការរីកចំរីនដល់កមាិត
ណានិងសិកាា អំពីការបាឈមនានានៅពាលកំពុង
បាតិបត្តការ។

សកម្មភាពទំនាក់ទំនងការងាររបស់បាតិភូកាុមបាឹកាាភិាលកម្ពុជាាមួយឡាវ

ការអញ្ជើញទសាសនកិច្ចនៅមន្ទីពាទាយMaria Teresa Hospital នៅបាទាសឡាវ

ពិធីជូនវត្ថជអនុសាាវរីយ៍
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ក្រមុប្រកឹ្រសាបច្ច្រកទ្រសរបបសន្តសុិខសង្គម(ក.ប.ស.ស)
សម្រ្រប់ជនទំាងឡាយដ្រលស្ថតិនៅក្រ្រមបទប្របញ្ញតន្តិន្រច្របាប់ស្តពីីារងារ

ក្រមុប្រកឹ្រសាបច្ច្រកទ្រសរបបសន្តសុិខសង្គម(ក.ប.ស.ស)
សម្រ្រប់ជនទំាងឡាយដ្រលស្ថតិនៅក្រ្រមបទប្របញ្ញតន្តិន្រច្របាប់ស្តពីីារងារ

បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមគឺា
គាឹះរា្ថានាានរណៈរដ្ឋាលដាលមាន
បាសកកម្មបមាើសាវាាានរណៈមាន
លក្ខណៈសង្គម។ប.ស.សស្ថិតនៅកាាម
អាណាពាយោាលបច្ចាកទាសនាកាសួង
ការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈនិង
អាណាពាយោាលហិរញ្ញវត្ថជនាកាសួង
សាដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថជ។ដើមាបីឲាយបាឡាាតិ
របបសន្តិសុខសង្គមមានដំណើរការរលូន
ប.ស.សមានសមាសភាពនាកាុមបាឹកាា
ពីរចូលរួមមាន៖

១-កាុមបាឹកាាភិាលនាបាឡាាតិ
របបសន្តិសុខសង្គមធ្វើការគាប់គាងនិង
តាមដននិងកំណត់នូវដំណើរការរបស់
ប.ស.សោយក្នជងនោះរាកាុមបាឹកាានាះរ
ានរៀបចំកិច្ចបាជុំបាមាណាង២១លើក
រួចហើយនឹងានសមាាចលើសាចក្តីពាាង
អនុកាឹតាយបាកាសសាចក្តីសមាាចនិង
ោលនយាយបាតិបត្តិមួយចំនួនទៀត។

២-កាុមបាឹកាាបច្ចាកទាសរបបសន្តិ
សុខសង្គម(ក.ប.ស.ស.)ដាលតាូវាន
បង្កើតឡើងោយអនុកាឹតាយលាខ៣៤
អនកា/បកចុះរថ្ងាទី២៤ខាកុម្ភៈឆ្នាំ២០១១។
កាុមបាឹកាានាះរាអង្គភាពកាាមឱវាទ
កាសួងការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈ
មានតួនាទីផ្តល់យបល់ផ្នាកបច្ចាកទាស
ជូនរដ្ឋមន្តាីអំពីការអភិវឌាឍនិងគាប់គាង
របបសន្តិសុខសង្គម។បាសកម្មរបស់
ក.ប.ស.សសិកាាសាាវជាាវនិងផ្តល់យបល់
អំពីការអភិវឌាឍបច្ចាកទាសគាប់គាងលើ
របបសន្តិសុខសង្គមឲាយានសមសាបតាម
ា្ថានភាពសាដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចោយ
ធ្វើកិច្ចសហការាមួយកាុមបាឹកាាភិាលនា
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមអំពីជំងឺ
វិា្ជាជីវៈដាលទាក់ទងនឹងមុខរបរដាលបាើ
កមា្លាំងកាយមុខរបរដាលបះ៉រពាល់ោយ
ាតិពុលនិងមុខរបរដាលតាូវអនុវត្តក្នជង
លក្ខខណ្ឌឬតំបន់មានលក្ខណៈមិនបាកាតី

ដាលនាំឲាយកម្មករនិយជិតកើតជំងឺផាសាងៗ
និងផ្តល់យបល់បច្ចាកទាសផាសាងៗទៀត
តាមការចាំាច់។

សមាសភាពនាគណៈកម្មការនាះរ
រួមមានចំនួន០៧រូបដាលមានតំណាង
រដ្ឋមន្តាីកាសួងការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាល
វិា្ជាជីវៈាបាាននមានសមាជិកដាលា
តំណាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តាីតំណាង
កាសួងសាដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថជ តំណាង
កាសួងសុខាភិាលតំណាងកាសួងការងារ
និងបណ្តះុរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈនិងតំណាង
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមាសមាជិក
អចិន្តាាយ៍។កាសួងអង្គភាពនិមួយៗមាន
តំណាង០១រូបាសមាជិកលើកលាងតា
កាសួងការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជជីវៈ
ដាលមានតំណាង០២រូប(មិនាជប់បញ្ជូល
តំណាងរដ្ឋមន្តាីនិងតំណាងប.ស.ស.)។

ហើយនៅក្នជងកិច្ចបាជុំនាះរានសមាាច
ទៅលើខ្លឹមារមួយចំនួនដូចាបទបញ្ជា
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ផ្ទាក្នជងផានការសកម្មភាពនិងគមាាង
ថវិកាចំណាយបាចំាឆ្នាំ២០១២សាចក្តីពាាង
បាកាសស្តីពីតួនាទីភារកិច្ចនិងសាចក្តីពាាង
បាកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការបាពាឹត្តទៅ
របស់លាខាធិការដ្ឋានរបស់ក.ប.ស.ស.។

ក.ប.ស.ស.មានតួនាទីនិងភារកិច្ចផ្តល់
យបល់ផ្នាកបច្ចាកទាសលើការងារគាប់គាង
និងអភិវឌាឍរបបសន្តិសុខសង្គមជូនរដ្ឋមន្តាី
ដើមាបីាននាបាសិទ្ធភាពនាការផ្តល់សាវា
សន្តិសុខសង្គមដល់កម្មករនិយជិតដាល
ស្ថិតកាាមបទបាបញ្ញត្តិនាចាបាប់ស្តីពីការងារ
ឲាយានសមសាបតាមា្ថានភាពសាដ្ឋកិច្ច
និងសង្គម។កាុមបាឹកាាបច្ចាកទាសមាន
ោលដៅរកាានូវស្ថិរភាពបាាក់ចំណូល
របស់កម្មករនិយជិតរួមចំណាកកាត់បន្ថយ
ភាពកាីការបស់បាាជន។ក្នជងអំឡជងពាល
០៤ខានាឆ្នាំ២០១១បនា្ទាប់ពីទទួលាន
ការតាងតាំងសមាសភាពកាលពីខាសីហ
ក.ប.ស.ស.ានអនុវត្តនូវបាសកកម្ម
របស់ខ្លួនោយការយកចិត្តទុកដក់
និងការទទួលខុសតាូវោយទទួលាន
លទ្ធផលការងារមួយចំនួន។

ដើមាបីាននានិរន្តភាពនិងបាសិទ្ធភាពនា
ដំណើរការងារក.ប.ស.ស.ានសមាាច
រៀបចំលិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនដាលមាន

ាអាទិ៍៖
-សាចក្តីសមាាចលាខ០០៧/១១ក.ប/

ស.ស.រចុះរថ្ងាទី១០ខាតុលាឆ្នាំ២០១១
ស្តីពីការដក់ឲាយបាើបទបញ្ជាផ្ទាក្នជងរបស់
ក.ប.ស.ស។

-ផានការសកម្មភាពការងាររបស់ក.ប
.ស.សឆ្នាំ២០១២។

-គមាាងថវិកាចំណាយរបស់ក.ប.
ស.ស.បាចាំឆ្នាំ២០១២។-លិខិតោរព
ជូនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តាីកាសួង
សាដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថជដើមាបីស្នើសុំដក់
បញ្ជូលគមាាងថវិកាចំណាយរបស់ក.ប
.ស.ស.បាចាំឆ្នាំ២០១២ក្នជងកញ្ចប់ថវិកា
បាចាំឆ្នាំរបស់កាសួងក.ប។

-បាកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការបាពាឹត្ត
ទាៅរបស់លាខាធិការដ្ឋានក.ប.ស.ស.។

-បាកាសស្តីពីការតាងតាំងសមាសភាព
បាានននិងអនុបាាននលាខាធិការដ្ឋានក
.ប.ស.ស.។

-សាចក្តីសមាាចស្តីពីការបាគល់ភារ
កិច្ចជូនមន្តាីលាខាធិការដ្ឋាន។-សំណើរសុំ
ឧបករណ៍និងសមា្ភារៈការិយល័យសមាាប់
បាើបាាស់ក្នជងលាខាធិការដ្ឋានសមាាប់
ឆ្នាំ២០១២។    អនុវត្តតាមរបៀបរបប
ការងារ.(សមាាចការងារោយការបាជុំ)

ដាលមានចាងក្នជងបទបញ្ជាផ្ទាក្នជងក.ប.
ស.ស.ានរៀបចំការបាជុំចំនួនបួនលើក
ដើមាបីពិភាកាាអនុម័តលើឯការនិង
លិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួន
ដាលមានាអាទិ៍៖សាចក្តីពាាងបទ
បញ្ជាផ្ទាក្នជងផានការសកម្មភាពឆ្នាំ២០១២
គមាាងថវិកាបាចាំឆ្នាំ២០១២។

-រៀបចំបាកាសស្តីពីតួនាទីភារកិច្ច
របស់ក.ប.ស.ស.។-សិកាារៀបចំបាកាស
អន្តរកាសួងស្តីពីការកំណត់បញ្ជីជំងឺវិា្ជាជីវៈ។

-សិកាាសាាវជាាវពីបាភាទជំងឺវិា្ជាជីវៈ
ចំពោះរកម្មករនិយជិតដាលបំរីការនៅតាម
សហគាាសគាឹះរា្ថានមួយចំនួនដើមាបី
ផ្តល់យបល់ជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តាីមាន
វិាននការោះរសាាយនិងបងា្ការ។ការរៀបចំ
ាននូវលិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនដូចខាងលើ
ានជមាុញឲាយក.ប.ស.ស.ាននាាននូវ
បាសិទ្ធភាពការងារនិងទទួលាននូវ
លទ្ធផលគួរឲាយកត់សមា្គាល់ទោះរបីយើង
ានជួបបាទះរនូវបញ្ហាបាឈមមួយចំនួន
ក៏ោយ។លិខិតបទដ្ឋានទាំងនាះរនឹងកា្លាយា
មធាយោាយសមាាប់ាននាការអនុវត្តការងារ
កាន់តាមានបាសិទ្ធភាពថាមទៀតសាបតាម
ទិសដៅការងារដាលានគាាងទុក៕
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អនុលោមតាមបាកាសរួមលាខ០៨៨
កប/បាកចុះរថ្ងាទី២៧ខាមាាឆ្នាំ២០០៩
ស្តពីីការបង្កើតគណៈកម្មការវាជ្ចាស្តានាបាឡា
ាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបាកាសលាខ
១២២កប/បាកស្តីពីការតាងតាំងគណៈកម្មកា
រវាជ្ជាស្តានាបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
និងស្ថិតក្នជងបរិបទនាការអនុវត្តរបបសន្តិសុខ
សង្គមដាលាននឹងកំពុងផ្តល់ការាននាាជ៉ាប់រង
គាាះរថ្នាក់ការងារជូនកម្មករនិយជិត
កំពុងធ្វើការនៅតាមសហគាាសគាឹះរា្ថាន
ដាលស្ថិតកាាមបទបាបញ្ញត្តិនាចាបាប់ស្តីពី
ការងារគណៈកម្មការវាជ្ជាស្តាមានឆន្ទៈ 
ក្នជងដំណើការអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួនោយ
សមាាចានលទ្ធផលល្អបាសើរពោលគឺ
វិនិច្ឆក័យោយតមា្លាភាពយុត្តិធម៌និងមិន
លំអៀងចំពោះរការផ្តល់សាវារបស់ប.ស.ស
ដល់ជនរងគាាះរដាលាសមាជិករបស់
ប.ស.សដាលទទួលានលទ្ធផលដូចតទៅ៖

១-ការងារវិនិច្ឆក័យកមាិតាត់បង់សមត្ថ
ភាពការងារអចិន្តាាយ៍៖គណៈកម្មការ
វាជ្ជាស្តាានបើកកិច្ចបាជំុវិនិច្ឆក័យ
កមាិតាត់បង់សមត្ថភាពការងារអចិន្តាាយ៍
ជូនជនរងរងគាាះរានចំនួន២៦រូប

ហើយជនរងគាាះរទើបទទួលគាាះរថ្នាក់
ចំនួន២២ រូបក្នជងចំណោមជនរងគាាះរ
២២រូបនាះរគណៈកម្មការវាជ្ជាស្តាសមាាច
ផ្តល់កមាិតាត់បង់សមត្ថភាពការងារ
អចិន្តាាយ៍តិចាង២០%ានចំនួន១១រូប
និងចាប់ពី២០%ឡើងទៅានចំនួន១១
រូប។ជនរងគាាះរដាលតាូវវិនិច្ឆក័យកមាិត

ាត់បង់សមត្ថភាពការងារអចិន្តាាយ៍ឡើង
វិញចំនួន០៤នាក់ក្នជងចំណោមជនរងគាាះរ
០៤រូបនាះរគណៈកម្មការវាជ្ជាស្តាសមាាច
ផ្តល់កមាិតាត់បង់សមត្ថភាពការងារ
អចិន្តាាយ៍ចាប់ពី២០%ឡើងទៅានចំនួន

០៤រូប។
២-ការងារវិនិច្ឆក័យគាាះរថ្នាក់របស់

ជនរងគាាះរាសមាជិករបស់បាឡាាតិ
របបសន្តិសុខសង្គម៖គណៈកម្មការវាជ្ជ
ាស្តាានបើកកិច្ចបាជុំវិនិច្ឆក័យគាាះរថ្នាក់
ជនរងគាាះរាសមាជិកបាឡាាតិរបប
សន្តិសុខសង្គមានចំនួន០៩រូបសមាជិក

បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមទទួលគាាះរ
ថ្នាក់ា្លាប់ចំនួន០៦រូបក្នជងចំណោមអ្នកា្លាប់
ទាំង០៦រូបនាះរគណៈកម្មការវាជ្ជាស្តា
សមាាចថាគាាះរថ្នាក់ការងារចំនួន០៤រូប
មិនមានាគាាះរថ្នាក់ការងារចំនួន០២រូប

កិច្ចប្ជំុគណៈកម្មការវ្ជ្ជសាស្្ត

សកម្មភាពការងាររបស់គណៈកម្មការវ្ជ្ជសាស្្ត
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ហនិភ័យការងារ
-បាកាសអន្តរកាសួងលាខៈ២៤៩២

សអយ/បកចុះរថ្ងាទី២២ខាវិច្ឆកិកាឆ្នាំ២០១១
ស្តីពីការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆក័យបាភាទនិង
កមាិតពិការភាព។

៤-ការងារោះរសាាយបណ្តឹងតវ៉ាារបស់
ជនរងគាាះរ៖ដើមាបីបងា្ហាញពីភាពសុកាិត
តាឹមតាូវរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការវាជ្ជាស្តា
ានទទួលោះរសាាយបណ្តឹងតវា៉ារបស់
ជនរងគាាះរមួយករណីោយទទួលាន
លទ្ធផលល្អបាសើរ។

គណៈកម្មការវាជ្ជាស្តានិងរៀបចំ
បើកកិច្ចបាជុំវិនិច្ឆក័យកមាិតាត់បង់សមត្ថ-
ភាពការងារអចិន្តាាយ៍ជូនជនរងគាាះរា
សមាជិកបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមធ្វើ
អង្កាតករណីគាាះរថ្នាក់របស់សមាជិក
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមោយបាមូល
ព័ត៌មាននិងឯការវាជ្ជាស្តាបើកកិច្ច
បាជុំវិនិច្ឆក័យគាាះរថ្នាក់ជូនជនរងគាាះរ
ាសមាជិកបាឡាាតិរបបសន្តិសុខ
សង្គមបាមូលចងកាងឯការគតិយុត្ត
ទំាងអស់ទាក់ទងនឹងកាយសមាបទាមុន
ពាលមានគាាះរថ្នាក់និងផលវិាកដាល

បនាសល់ទុកកាាយទទួលគាាះរថ្នាក់របស់
កម្មករនិយជិតាសមាជិកបាឡាាតិ
របបសន្តិសុខសង្គមោះរសាាយាជល់បណ្តឹង
ទាក់ទងនឹងវាជ្ជាស្តាវិនិច្ឆក័យឡើងវិញ
នូវកមាិតាត់បង់សមត្ថភាពការងារ
អចិន្តាាយ៍ជូនជនរងគាាះរាសមាជិក
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដាល
ទទួលានតាវកាលិកាធនលាភរយៈ
ពាលមួយឆ្នាំរួចហើយជួយផ្តល់យបល់
ពីា្ថានភាពមន្ទីរពាទាយអនុវត្តភារកិច្ច
ផាសាងៗទៀតថ្នាក់ដឹកនំាបាគល់ជូន។

តាមការសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការ
វាជ្ជាស្តាថក្នជងរយៈពាលមួយឆ្នាំកន្លង
មកនាះរគណៈកម្មការវាជ្ជាស្តាានអនុវត្ត 
តួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបាកបោយតមា្លាភាព
យុត្តិធម៌មនសិការវិា្ជាជីវៈនិងកាងាន
ជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់ជនរងគាាះរា
សមាជិកបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
ក៏ដូចានិយជកាមា្ចាស់សហគាាស
គាឹះរា្ថានទំាងអស់មកលើបាឡាាតិ
របបសន្តិសុខសង្គមោយបង់ភាគទាន
ាននាា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារជូនកម្មករ
និយជិតទំាងអស់ហើយផ្តល់ពត៌មាន
ពិតពីបាាក់ខារបស់ពួកគាដើមាបីជៀសវាង
ការាត់បង់អត្ថបាយជន៍ដាលមានចាង
នៅក្នជងចាបាប់រដ្ឋ៕

ហើយសមាជិកបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
មានជំងឺចំនួន០៣រូបក្នជងចំណោមអ្នកជំងឺ
ទំាង០៣រូបនាះរគណៈកម្មការវាជ្ជាស្តា
សមាាចថមិនមានាគាាះរថ្នាក់ការងារ
ទាំង០៣រូប។

៣-ការងារបាមូលចងកាងឯការ៖
គណៈកម្មការវាជ្ជាស្តាានបាមូល 
ចងកាងឯការគតិយុត្តសមាាប់ាមូលដ្ឋាន
ដំណើការតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបាកប
ោយសុកាិតនិងយុត្តិធម៌៖

-ពាះរាជជកាមលាខៈ០៧ន.ស.៩៤
ចុះរថ្ងាទី២៨ខាតុលាឆ្នាំ១៩៩៤ដាល
បាកាសឲាយបាើចាបាប់ស្តីពីរបបោធននិវត្តន៍
និងោធនាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះរ
យធិននាកងយធពលខាមរភូមិន្ទ

-អនុកាឹតាយលាខៈ១០អនកាបក
ចុះរថ្ងាទី២៩ខាមិនាឆ្នាំ១៩៩៦ស្តីពីការ
អនុវត្តន៍របបោធននិវត្តន៍និងោធន
ាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះរយធិន
នាកងយធពលខាមរភូមិន្ទ

-ការកំណត់បាភាទកំរិតថ្នាក់ាត់បង់
សមត្ថភាពការងារចំពោះរយធិននាកង
យធពលខាមរភូមិន្ទ

-បាកាសលាខៈ២៤៣សកបយចុះរថ្ងា
ទី១០ខាកញ្ញាឆ្នាំ២០០២ស្តីពីការជូនដំណឹង
គាាះរថ្នាក់ការងាររបៀបផ្តល់តាវកាលិក
និងអតាាាត់បង់សមត្ថភាពការងារ

-បាកាសលាខៈ១០៩កប/បា.កចុះរថ្ងា
ទី១៦ខាមិថុនាឆ្នាំ២០០៨ស្តីពីតាវកាលិក
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គណៈកម្មការោះរសាាយវិវាទឬ
បណ្តឹងនាប.ស.សតាូវានបង្កើតឡើង
ដើមាបីោះរសាាយវិវាទឬបណ្តឹងដាលទាក់ទង
ទៅនឹងការអនុវត្តបទបាបញ្ញត្តិនិងបទបញ្ជា
ខាងវិស័យសន្តិសុខសង្គមរវាងសមាជិក
ប.ស.សនិយជកនិងបាឡាាតិរបប
សន្តិសុខសង្គមដាលគណៈកម្មការនាះរ
មានការចូលរួមតាីភាគីរួមមានតំណាងបាឡា
ាតិរបបសន្តិសុខសង្គមតំណាងនិយជក
និងកម្មករនិយជិត។គណៈកម្មការ
ោះរសាាយវិវាទឬបណ្តឹងនាប.ស.ស
មានភារកិច្ចផាសះរផាាវិវាទដាលទាក់ទងនឹង
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដូចា៖

-បណ្តឹងតវ៉ាារបស់សមាជិកប.ស.ស
ទាក់ទងនឹងការមិនយល់ពាមឬភាពមិន
តាឹមតាូវក្នជងការផ្តល់តាវកាលិករបបសន្តិ-
សុខសង្គម

-បណ្តឹងតវ៉ាារបស់កម្មករនិយជិត
ទាក់ទងនឹងភាពមិនបាកាតីនាការផ្តល់សាវា

របបសន្តិសុខសង្គម
-បណ្តឹងតវ៉ាារបស់កម្មករនិយជិត

ចំពោះរការខកខានរបស់និយជកមិន
ាជយការណ៍ដើមាបីចុះរឈ្មាះរខ្លួនក្នជងប.ស.ស

-បណ្តឹងតវា៉ាផាសាងទៀតដាលទាក់ទង
នឹងបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម។

ចាប់តាំងពីានបង្កើតនៅឆ្នាំ២០១០
គណៈកម្មការោះរសាាយវិវាទឬបណ្តឹងនាប.
ស.សានតាៀមអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនោយ
មានការបាុងបាយ័ត្ននិងការទទួលខុសតាូវ
ខ្ពុស់សំដៅរកាាបាកាតីភាពបាសិទ្ធភាព
និងដើមាបីរកាាាននូវភាពសុខដុមរមនា
នៅនឹងកន្លាងធ្វើការនិងអត្ថបាយជន៍
របស់កម្មករនិយជិតនិងនិយជក។

ទោះរបីាគណៈកម្មការានតាៀម
បាគល់លក្ខណៈសមាបត្តិដើមាបីោះរសាាយ

វិវាទឬបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹង
ការអនុវត្តន៍ោលនយាយនិង
នីតិវិធីក្នជងការផ្តល់សាវាសន្តិសុខសង្គម

យ៉ាងណាក៏ោយយើងកត់សមា្គាល់
ឃើញថចាប់តាំងពីកិច្ចដំណើរការដំបូង
រហូតមកដល់ពាលនាះរគណៈកម្មការ
ទើបតាានោះរសាាយនូវបណ្តឹងបណ្តឹង
តវ៉ាាពីកម្មករនិយជិតដាលាសមាជិក
ប.ស.សតាម្តងគត់ទទួលានភាពសុកាឹតាយ
យុត្តិធម៌។បាការនាះរបណា្តាលមកពីបាឡា
ាតិរបប-សន្តិសុខសង្គមានរៀបចំ
យុទ្ធាស្តានិងនីតិវិធីអនុវត្តការងារាន
តាឹមតាូវាពិសាសបាព័ន្ធការងារដាលមាន
ផានការចាបាស់លាស់និងការងារតាូវ
ពិនិតាយតាមដនាបាចាំានជំរុញឲាយ
មន្តាីបុគ្គលិកគាប់លំដប់ថ្នាក់របស់ប
.ស.សបំពាញការងារបាកបោយ
វិា្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសតាូវខ្ពុស់
ពាមទាំងមានការចូលរួមពីនិយជកនិង
កម្មករនិយជិតក្នជងការអនុវត្តន៍កាតព្វកិច្ច
របស់ខ្លួនានល្អបាសើរផងដារ៕

គណៈកម្មការដោះស្រ្រយវិវាទឬបណ្តឹងន្រប.ស.ស

សកម្មភាពរួមនាការោះរសាាយវិវាទ
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អនុលោមតាមសាចក្តីសមាាចលាខ
០០៥កប/ស.ស.រចុះរថ្ងាទី០៨ខាសីហ
ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការតាងតាំងសមាសភាព
គណៈកម្មការសិកាាសាាវជាាវទប់ា្កាត់
ករណីសន្លប់និងបងា្ការគាាះរថ្នាក់ការងារ
របស់កម្មករនិយជិតតាមបណា្តាសហគាាស
គាឹះរា្ថាននិងស្ថិតក្នជងបរិបទនាការអនុវត្ត
របបសន្តិសុខសង្គមដាលាននឹងកំពុងផ្តល់
ការាននាាជ៉ាប់រងគាាះរថ្នាក់ការងារជូនកម្មករ

និយជិតកំពុងធ្វើការនៅតាមសហគាាស
គាឹះរា្ថានដាលស្ថិតនៅកាាមបទបាបញ្ញត្តិ
នាចាបាប់ស្តីពីការងារគណៈកម្មការសិកាា
សាាវជាាវទប់ា្កាត់ករណីសន្លប់និងបងា្ការ
គាាះរថ្នាក់ការងារ(ស.ទ.ប.ក)

ានអនុវត្តនូវតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន
ោយទទួលាននូវលទ្ធផលល្អបាសើរ
ពោលគឺការអនុវត្តតាមចាបាប់ស្តីពីការងារ
និងចាបាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសមាាប់
ជនទំាងឡាយដាលស្ថិតនៅកាាមបទ
បាបញ្ញត្តិនាចាបាប់ស្តីពីការងារឲាយកាន់តាមាន
បាសិទ្ធភាពនិងសមាាចការងារានលទ្ធ
ផលដូចខាងកាាម៖

គណៈកម្មការស.ទ.ប.កានរៀបចំ
កិច្ចបាជំុរបស់ខ្លួនចំនួន១៣លើកនិងាន
អនុម័តលើរបៀបវារៈមួយចំនួនដូចា

ជាើសរីសឧបករណ៍វាស់ស្ទង់តាមរយៈ
ឯការពិគាាះរថ្លាានរៀបចំសមាង់ព័ត៌-
មានស្តីពីលក្ខខណ្ឌការងារនិងសុខភាព
កម្មករនិយជិតានរៀបចំកម្មវិធីចុះរតាមរោង
ចកាកាត់ដារនិងសាបាកជើងានរៀបចំ
ចងកាងឯការពាក់ព័ន្ធការចុះរពិនិតាយ
តាមដនករណីគាាះរថ្នាក់សន្លប់។

គណៈកម្មការសិកាាសាាវជាាវទប់ា្កាត់
ករណីសន្លប់និងបងា្ការគាាះរថ្នាក់

ការងារ(ស.ទ.ប.ក)ាកាុមការងារ



មួយមានតួនាទីភារកិច្ចសិកាាសាាវជាាវនិង
ពិនិតាយរកមូលហាតុករណីសន្លប់ចាត់វិានន
ការសង្គាាះរបនា្ទាន់និងទប់ា្កាត់ករណី
សន្លប់របស់កម្មករនិយជិតនៅកន្លាង
ការងារសមាបសមាួលនិងសហការាមួយ
មន្ទីរពាទាយឬមន្ទីរពហុពាយោាលដើមាបីបង្កើត
រូបមន្តពាយោាលសន្លប់និងពងាឹងបាសិទ្ធភាព
នាការពាយោាលោយសហការាមួយ
ា្ថាប័ននិងអាា្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើមាបីដឹក
ជញ្ជូនជនរងគាាះរទៅសង្គាាះរបនា្ទាន់នៅ
មន្ទីរពាទាយនិងមន្ទីរពហុពាយោាលបាកបោយ
សុវត្ថិភាពនិងទាន់ពាលវាលា។ស.ទ.ប.ក

សកម្មភាពការ ងាររបស់គណៈកម្មការសិកេសា សេេវជេេវ
   ទប់ស្ក្រត់ករណីសន្លប់និងបងា្ក្ររគ្រ្រះថ្ន្រក់ការងារ(ស.ទ.ប.ក)

លោកអ៊ុកសមវិទ្រយានាយកប.ស.សមានមតិក្នុងអង្គប្រជុំ

លោកប៉ុកវណ្ណថាតប្រានគណៈកម្មការស.ទ.ប.កបើកកិច្ចប្រជុំ

សកម្មកភាពណ្រនាំរបស់មន្ត្រីប.ស.សនៅតាមសហគ្រ្រស
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ានអនុវត្តាកាុមការងារមួយដើមាបីលើក
កម្ពុស់វិស័យសន្តិសុខសង្គមចំណុះរឲាយ
កាសួងការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈ
និងានាជយការណ៍នូវលទ្ធផល ការងារ
ដាលសំរាចានជូនថ្នាក់ដឹកនាំដើមាបីពិនិតាយ
សមាាចនិងស្នើសំុអនុាសន៍ណានាំ
អនុវត្តបន្ត។

គិតចាប់ពីខាមកាជដល់ខាធ្នូឆ្នាំ២០១២
នាះរមានគាាះរថ្នាក់កម្មករនិយជិតដួល
សន្លប់មានចំនួន២៤រោងចកាមានកម្ម
កររងគាាះរថ្នាក់សន្លប់រហូតដល់១,៦៨៦
នាក់។

ទន្ទឹមនឹងនោះរគណៈកម្មការានសាាវ
ជាាវរកឃើញនូវមូលហាតុគាាះរថ្នាក់ដាល
ធ្វើឲាយកម្មករនិងយជិតដួលសន្លប់មានដូច
ខាងកាាម៖

កម្មករធ្វើការថាមម៉ាងចាើនសុខភាព
កម្មការិនីខាាយកម្មករនិយជិតមួយ
ចំនួនតូចបរិភោគអាហរមិនគាប់ជីវាតិ
ដាលមិនអាចទាទាង់ាជងកាយនិងសមាាក

មិនគាប់គាាន់ក្លិនផាសាងចាញពីឡ
ចំហយផ្នាកបោកគក់សម្លាងកណ្តឹង
បាកាសអាសន្នរោរិ៍បញ្ចាញបញ្ចូលខាយល់
មិនតាឹមតាូវតាមលក្ខណៈបច្ចាកទាស
បរិយកាសក្នជងអាគារផលិតកម្មក្តា
និងហប់ការរៀបចំស្តជកកាតុងកាណាត់
គខ្ពុស់ាំងបាព័ន្ធខាយល់តាាក់ផ្ទាំងផ្លិ
តទឹកនាបាព័ន្ធខាយល់តាាក់មិនានសំ
អាតឲាយសាបតាមលក្ខខណៈបច្ចាកទាស
ការាយភាយក្លិនថ្នាំលាបកមាាល

ឥដ្ឋក្នជងអាគារផលិតកម្មការាញ់ថ្នាំសំ
លាប់សត្វល្អិតក្លិនកាវបិទសាបាកជើង
ដាលទុកដក់និងបាើបាាស់មិនតាឹមតាូវតាម

លក្ខណៈបច្ចាកទាសការបាើបាាស់បាាង
ម៉ាាសីុនដក់ក្នជងម៉ាាសីុនដារគា្មានយីយ
និងបាភពចាបាស់លាស់ភាពតានតឹង
អារម្មណ៍និងភ័យខា្លាចនៅកន្លាងធ្វើការ

(គិតថនៅមានារានតុពុលឬខ្មាច)
រោងចកាមួយចំនួនតូចមានគិលានដ្ឋាន
តាមិនមានបរិកា្ខាពាទាយនិងថ្នាំពាទាយគាប់
គាាន់ក្លិនស្អជយភាយចាញពីបង្គន់និង
កតា្តាផាសាងៗទៀត។

ោយមូលហាតុនាះរហើយទើបគណៈ
កម្មការមានវិាននការដាលគណៈកម្មការ
ស.ទ.ប.កានដក់ជូនរោងចកាកាលំអ
ដូចា៖

សកម្មកភាពគណៈកម្មការស.ទ.ប.កចុះណ្ររនាំតាមរោងចក្រសហគ្រ្រស

ារចុះតាមដានជម្ងឺកម្មកករនិយោជិតតាមមន្ទីរព្រទ្រយ

កន្ល្រងធ្វើារមានផ្រស្រងនិងចំហាយ
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ារទុកដាក់ាកសំណល់គ្ម្រនរបៀប

ារទុកដាក់សារជាតិគីមីមិនបានត្រឹមត្រូវ

លើកបំពង់ផាសាងឲាយខ្ពុស់ដើមាបីកំុឲាយ
ផាសាងប៉ះរអាគារផលិតកម្មទំាងអស់ណា
នាំមិនឲាយបាើកំទាចកាណាត់វត្ថជា្លាស្ទិច
និងកាដសសំាជប់ដុតក្នជងឡចំហយ
កំុដក់ឥវា៉ាន់វត្ថជានតុដើមកាណាត់និង
សមា្ភារៈផាសាងៗាំងផ្ទាំងផ្លិតទឹកនាបាព័ន្ធ
ខាយល់តាាក់រៀបចំទុកដក់វត្ថជានតុដើម
កាណាត់ឲាយមានរបៀបរៀបរយបាកប
ោយអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពពាលបាតិ
បត្តិការតាូវបើកបង្អួចទាំងអស់បើនៅតា
ក្តាទៀតតាូវបំពាក់កងា្ហារថាម(រោងចកា
មិនបាើបាព័ន្ធខាយល់តាាក់)។ការទុក
ដក់ទំនិញគរខ្ពុស់ឲាយមានរបៀបរៀបរយ
កុំឲាយាំងផ្លិតទឹកនាបាព័ន្ធខាយល់តាាក់
សំអាតផ្ទាំងផ្លិតទឹកនាបាព័ន្ធខាយល់តាាក់
ាបាចាំសាបតាមលក្ខណៈបច្ចាកទាស
បើកបាព័ន្ធខាយល់តាាក់ាន១៥នាទី
ទើបទំលាក់ទឹកចុះរនិងមានរយៈពាល៣០នាទី
មុនកម្មករនិយជិតចូលក្នជងអាគារផលិត
កម្មចំពោះរគិលានដ្ឋានតាូវបំពាក់បរិកា្ខាពាទាយ
ឱសថឲាយានគាប់គាាន់និងមានគាូពាទាយ
និងគិលានុបាបដ្ឋយិកាបាចាំការាប់ាបាចាំ
ថាមម៉ាងតាូវោរពតាមចាបាប់ស្តីពីការងារ។
មុននឹងអនុញ្ញាតឲាយកម្មករថាមម៉ាងតាូវពិ
និតាយមើលា្ថានភាពសុខភាពកម្មករនិយ
ជិតាមុនធ្វើការអប់រំពីលក្ខខណ្ឌអនាម័យ
និងសុវត្ថិភាពការងារនិងណានំាពី
របបអាហរដាលមានគុណភាពនិង
អត្ថបាយជន៍ក្នជងការទាទាង់ាជងកាយ
ឲាយរឹងមាំសំអាតបន្ទប់អនាម័យគាប់អាគារ
និងដក់កងា្ហារ បឺុតខាយល់ចាញទំាងអស់
ទឹកបរិភោគតាូវមានអនាម័យានិច្ច
តាូវទទួលការពិនិតាយនិងពិោធន៍
តាឹមតាូវសំអាតបង្គន់អនាម័យាបាចាំ
និងរៀបចំឲាយមានាបូ៊កនាសាងជូតដា
ណានាំពីការជំលៀសជនរងគាាះរតាមវិធី
ាសា្តតាៀមទុកាមុនករណីមានកម្មករ
កម្មការិនីមិនសាួលខ្លួនតាូវអនុញ្ញាតឲាយ

ទទួលការពាយោាលនៅគិលានដ្ឋានឬបញ្ជូនទៅមន្ទីរពាទាយតាៀមបមាុង
រថយន្តសមាាប់ដឹកកម្មករទៅមន្ទីរពាទាយនិងដឹកកម្មករតាឡប់ទៅផ្ទះរវិញ
ោយមិនឲាយបង្ករភាពភា្ញាក់ផ្អើល(មិនអនុញ្ញាតឲាយបើការ៉ានឡើយ)ផ្អាក
សកម្មភាពផលិតកម្មយ៉ាងតិចចំនួន០២ថ្ងានិងអនុញ្ញាតឲាយចូលធ្វើការវិញ
កាាមការតាួតពិនិតាយរបស់គាូពាទាយនិងគណៈកម្មការស.ទ.ប.ក។



ព្រឹត្តបត្រព័ត៌មានព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន ប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSF 22

ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់របស់គណៈកម្មការ
សិកេសាសេេវជេេវទប់សា្កេត់ករណីសន្លប់ និងបងា្កេរគេេះថ្នេក់ការងារ (ស.ទ.ប.ក)			-

 GasAlertMicro 5
  (វាស់ O2, CO, H2S, SO2, CO2 ...)

        Anemometer
      (វាស់សីតុណ្ហភាពសំណើមនិង

លាបឿនខាយល់)
Sound Level Meter       
(វាស់កំរិតសំលាង)

          Oxymeters 
(វាស់ចងា្វាក់បាះរដូងនិងអុ៊កសីុសានក្នជងឈាម)

     Light Meter Extech 
           (វាស់កំរិតពន្ល)ឺ
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សកម្មភាព ការងារ ចុះបញ្ជសិកា 
និងបង់ភាគទានសមេេចបានឆ្នេំ២០១២

 ការអនុវត្តការងារមានភាពរលូន និងតមា្លាភាពទៅានលុះរតាាតាមានការចួលរួមពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធាដាគូរយ៉ាងជិត
ស្និទ្ធ ។ ផ្អាកតាមបាកាសលាខ០២១/០៨ ចុះរថ្ងាទី១១ ខាកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ និយជក ឬមា្ចាស់សហគាាស គាឹះរា្ថាន ទាំងអស់ដាល
ស្ថិតនៅក្នជងដានអនុវត្តនាចាបាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសមាាប់ជនទាំងឡាយ ដាលស្ថិតនៅកាាមបទបាបញ្ញត្តនាចាបាប់ស្តីពីការងារ
តាូវមានកាតព្វិកិច្ចមកចុះរបញ្ជិកាសហគាាសគាឹះរា្ថានរបស់ខ្លួនមកក្នជងបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម។
 ការចុះរបញ្ជិកា សហគាាស គាឹះរា្ថានរបស់នយជក មកក្នជងប.ស.ស ចាប់ពីខាមកាជ ដល់ខាតុលា ឆ្នាំ២០១២ នាះរ
ការិយល័យបញ្ជិកានិងភាគទានានទទួលសហគាាសចុះរបញ្ជិកាចំនួន១១២៥សហគាាសចំនួនកម្មករនិយជិតសរុប៧៤៣០៧
នាក់(ក្នជងនោះរមាន១៨ាជជាននី-ខាត្ត)។

 
សកម្មភាពនេការបង់ភាគទានរបស់និយោជក
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 ចាប់តំាងពីដក់ឲាយដំណើរការរបបសន្តសុិខសង្គមមកបាឡាាតិរបបសន្តសុិខសង្គមានទទួលការចុះរបញ្ជកិាសហគាាស
គាឹះរា្ថានចំនួនបាមាណ៣៥០០សហគាាសនិងមានកម្មករនិយជិតបាមាណ៧៥មឺុននាក់។
 ោយឡាកការចុះរបញ្ជិកាសហគាាសគាឹះរា្ថានរបស់នយជកមកក្នជងប.ស.សចាប់ពីខាមកាជដល់ខាតុលាឆ្នាំ២០១២
នាះរការិយល័យបញ្ជិកានិងភភាគទានានទទួលសហគាាសចុះរបញ្ជិកាចំនួន១១២៥សហគាាសចំនួនកម្មករនិយជិតសរុប
៧៤៣០៧នាក់ដាលានបញ្ជាក់ជូនក្នជងតាាជងដូចខាងកាាម៖

១. ការចុះបញ្ជសិកា សហគេេស គេឹះសា្ថេន

-ចាប់ពីខាមកាជដល់ខាតុលាឆ្នាំ២០១២របស់ការិយល័យបញ្ជិកានិងភាគទានទទួលានសហគាាសចុះរបញ្ជិកាចំនួន១១២៥
សហគាាសសរុបចំនួនកម្មករនិយ ជិត៧៤៣០៧នាក់ដាលមាននៅក្នជ្ងងតាាជងសាាប់៖

ទទួលចុះបញ្ជសិកាសហគេេសខេមកា ដល់ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១២ សរុប

មកាជ កុម្ភៈ មីនា មាា ឧសភា មិថុនា កក្កដ សីហ កញ្ញា តុលា សរុប

ាជជាននីភ្នំពាញ 52 65 55 35 37 56 37 34 55 35 461

ខាត្តកណា្តាល 43 22 3 6 5 12 13 1 1 0 106

ខាត្តកំពង់ស្ពុឺ 5  5   1 1 2 3 1 18

ខាត្តបនា្ទាយមានជ័យ  1 2 2 1   1   7

ខាត្តកំពង់ឆ្នាំង 1 2 1     2   6

ខាត្តសៀមាជប 2 7 10 2 1 7 2 8 8 12 59

ខាត្តពាះរសីហនុ 1 1 1 2 1 1 2 9 1 3 22

ខាត្តា្វាយរៀង 1 1 1  3 4 1 1 2 1 15

ខាត្តកំពង់ចាម 8 3 7 14 14 21 17 7 6  97

ខាត្តកាចាះរ  17 6 8 3 7  4  1 46

ខាត្តពាាវាង 2 2  4  4    0 12

ខាត្តតាកាវ 10 6 5 3  4   7 1 36

ខាត្តកំពត  1 4 12 15 4  1  1 38

ខាត្តកាប   23     1  2 26

ខាត្តកោះរកុង   5    1 4  2 12

ខាត្តាត់ដំបង    38 17 28 34 11 9 5 142

ខាត្តប៉ាលិន   8 10  4 3 2  2 29

ខាត្តពោធិាត៌    15 17 19 5  3 0 59

ខាត្តកំព់ងធំ 16 16

សរុប 125 128 136 151 114 172 116 88 95 82 1207

បញ្ជេក់៖ តាងាជងចុះរបញ្ជិកាសហគាាសគាឹះរា្ថានតាមបាភាទសហគាាសចាប់តាំងពីដំណើរការខាវិច្ឆកិកាឆ្នាំ២០០៨រហូតមកដល់ខាកញ្ញា

ឆ្នាំ២០១២មានសហគាាសសរុបចំនួន៤២៣០សហគាាសនិងមានកម្មករនិយជិតសរុបចំនួន៧៤៨,៥២៤នាក់។
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២. ចេញវិញ្ញេបនបតេជូនសហគេេស គេឹះសា្ថេន

 ចាញវិញ្ញាបនបតាបញ្ជិកាសហគាាសគាឹះរា្ថានានចំនួន១១៤៧សហគាាស

ចេញវិញ្ញេបនបតេជួនសហគេេសខេឆ្នេំ២០១២  

មកាជ កុម្ភៈ មីនា មាា ឧសភា មិថុនា កក្កដ សីហ កញ្ញា តុលា សរុប
ាជជាននីភ្នំពាញ 55 68 56 35 36 58 40 34 59 35 476
ខាត្តកណា្តាល 43 22 3 6 6 12 13 2 1 108
ខាត្តកំពង់ស្ពុឺ 5  5   1 1 2 3 1 18

ខាត្តបនា្ទាយមានជ័យ  1 2 2 1  1 1 8
ខាត្តកំពង់ឆ្នាំង 1 3 1    2 7
ខាត្តសៀមាជប 2 7 10 2 1 7 2 8 8 12 59
ខាត្តពាះរសីហនុ 1 1 1 2 1 1 2 9 2 3 23
ខាត្តា្វាយរៀង 1 1 1  3 4 1 1 2 1 15
ខាត្តកំពង់ចាម 8 3 7 14 14 21 17 7 6 97

ខាត្តកាចាះរ  17 6 8 3 7 4 1 46
ខាត្តពាាវាង 2 2  4  4 12
ខាត្តតាកាវ 10 6 5 3  4 8 1 37
ខាត្តកំពត់  1 4 12 15 4 1 1 38
ខាត្តកាប   23    1 2 26

ខាត្តកោះរកុង   5    1 4 2 12
ខាត្តាត់ដំបង    38 17 28 35 11 9 5 143
ខាត្តប៉ាលិន   8 10  4 3 2 2 29

ខាត្តពោធិាត៌    15 17 19 5 3 59
ខាត្តកំព់ងធំ 16 16

សរុប 128 132 137 151 114 174 121 89 101 82 1229


បញ្ជេក់៖ានផ្តល់ទុតិយតាវិញ្ញាបនបតាថ្មីទៅសហគាាសចំនួន២២សហគាាសាជជាននីភ្នំពាញចំនួន១៥ខាត្តកណា្តាលចំនួន០២
ខាត្តបនា្ទាយមានជ័យចំនួន០១ខាត្តតាកាវចំនួន០១ខាត្តពាះរសីហនុចំនួន០១ខាត្តកំពង់ឆ្នាំង០១និងខាត្តាត់ដំបងចនួន០១។
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៣. ការបោះពុម្ភកកាតជូនកម្មករនិយោជិត
-ានបោះរពុម្ភកាតចំនួន៩៧២៨កាតជូនទៅសហគាាសចំនួន១១៨សហគាាស
-ានទុតិយប័ណ្ណាននាា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារសរុបចំនួន៣៦៧កាត
៤. វិធានការចំពោះសហគេេសខកខានមិនចុះបញ្ជសិកា និងយឺតយូរក្នុងការបង់ភាគទានហានិភ័ការងារ
-ចាញលិខិតដក់កំហិតសហគាាសឲាយមកបង់ភាគទានានចំនួន៧៦២សហគាាស
-ចាញលិខិតផកពិន័យសហគាាសគាឺះរា្ថានដាលយឺតយូរក្នជងការបង់ភាគទាននិងការបញ្ជូនរាយការណ៍កម្មករនិយជិត
ចំនួន២១៣សហគាាស
៥. សា្ថេនភាពសហគេេសបិទទា្វេរ និងពេយួរការងារ
ចាប់តាំងពីដើមខាមកាជដល់ខាតុលា ឆ្នាំ២០១២សហានឈប់ដំណើរការ មានចំនួន ១៨១សហគាាស ក្នជងនោះរមាន១៤១សហ
បិទទា្វារឈប់ដំណើរការាា្ថាពរដាលក្នជងនោះរមាន(ាជជាននីភ្នំពាញមានចំនួន៩៦ស.ហ ខាត្តកណា្តាល ១០ស.ហ ខាត្តបនា្ទាយ
មានជ័យ០៨សហខាត្តសៀមាជប០៧សហខាត្តា្វាយរៀង០៧សហខាត្តពាះរសីហនុចំនួន០៩សហខាត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន០១សហ
ខាត្តកំពង់ចាមចំនួន០២សហនិងខាត្តតាកាវចំនួន០១សហ)និងសហគាាសបិទដំណើរការបណោ្តាះរអាសន្នមានចំនួន
៤០សហដាលក្នជងនោះររួមមាន(ាជជាននីភ្នំពាញមានចំនួន២១សហខាត្តកណា្តាលចំនួន០២សហខាត្តកំពង់ស្ពុឺ០១សហខាត្តសៀម
ាជបចំនួន០១ស.ហខាត្តពាះរសីហនុចំនួន០១សហខាត្តកាចាះរចំនួន០៦សហខាត្តកំពង់ចាមចំនួន០១ស.ហខាត្តបនា្ទាយមានជ័យ
ចំនួន០២ស.ហនិងខាត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន០៥សហ)។
៦. ការបង់ភាគទាន 
គិតចាប់ពីខាវិច្ឆកិកាឆ្នាំ២០០៨រហូតដល់ខាតុលាឆ្នាំ២០១២បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមានទទួលចុះរបញ្ជិកានិងដក់ឲាយាប់
ភាគទានចំនួន៤២៨៩សហគាាសចំនួនសហគាាសាប់ភាគទានហើយានបង់ចំនួន៣៦២៣ចំនួនកម្មករនិយជិតានបង់ភាគ
ទានចំនួន៧៤០,៤៦៨នាក់និងចំនួនសហគាាសមិនានបង់ភាគទានចំនួន៣០៥សហគាាស៕

 

 
សកម្មភាពនេការបង់ភាគទានរបស់និយោជក
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សកម្មភាព ការងារ សមេេចបានឆ្នេំ២០១២
របស់ការិយាល័យតាវកាលិក

េបឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមានផ្តល់
អត្ថបាយជន៍ដល់សមាជិកប.ស.សរបស់ខ្លួន
យ៉ាងចាើន ក្នជងនោះរការផ្តល់តាវកាលិកហ
និភ័យការងារ(គាាះរថ្នាក់ការងារ) នៅពាល
សមាជិកទទួលរងគាាះរថ្នាក់ បាការណាមួយ
ដាលការងារនាះរាបន្ទជករបស់ប.ស.ស។
ោយផ្អាកតាមបាកាសលាខ១០៩កប/បា.ក
ចុះរថ្ងាទី១៦ ខាមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពី
តាវកាលិកហនីភ័យការងារ កម្មករនិយជិត
ទាំងអស់នាសហគាាសគាឹះរា្ថានដាលានចុះរ
បញ្ជិកាក្នជងបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមមាន
សិទ្ធិទទួលានតាវកាលិកហនិភ័យកាងារនៅ
ពេលដែលសាមីជនទទួលរងនូវហានិភ័យក
ងាររួមមាន គាាះរថ្នាក់ការងារ គាាះរថ្នាក់នៅ
ពាលធ្វើណើរោយ តាង់ទៅកន្លាងធ្វើការ ឬ
មកពីកន្លាងធ្វើការឆ្ពាះរទៅលំនៅា្ថាននិង

ារផ្តល់ស្រវាព្រយាបាល

ារផ្តល់ឧបករណ៍សិប្របនិម្មកិតដល់ជនរងគ្រ្រះ
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ជម្ងឺវិា្ជាជីវៈ។ ការផ្តល់តាវការលិកហនិភ័យ ការងារ
(អត្ថបាយជន៍) របស់ការិយល័យតាវកាលិកជូន
ដល់កម្មករនិយជិតមានដូចខាងកាាម៖
ការផ្តល់សាវាសង្គាាះរបនា្ទាន់ក្នជងករណី ដាលគាាះរថ្នាក់កើត
ឡើងនៅនឹងកន្លាងធ្វើការនិយជកតាូវផ្តល់ការសង្គាាះរ
បនា្ទាន់នៅកន្លាងដាលជិតបំផុតនិងបនា្ទាប់មកតាូវបញ្ជូនជូន
រងគាាះរទៅមន្ទីរពាទាយឬមន្ទីរពហុពាយោាលដាលទទួលា្គាល់
ោយប.ស.ស។ ការចំណាយលើការសង្គាាះរបនា្ទាន់ និង
ការបញ្ជូន ខាងលើតាូវស្ថិតនៅក្នជងបន្ទជករបស់ប.ស.ស។
ការ ផ្តល់សាវាថាទាំ និងពាយោាលការពាយោាលចំពោះរកម្មករ
និយជិត ដាលរងគាាះរោយហនិភ័យការងារតាូវតាបាពាឹ
ត្តក្នជងមន្ទីពាទាយឬមន្ទីរពហុពាយោាលដាលទទួលា្គាល់ោយ
ប.ស.ស។
កម្មករនិយជិតដាលទទួលរងហនិភ័យ ការងារមានសិទ្ធ
ទទួលានការពិនិតាយពាយោាល ការសមាាកពាយោាលនៅតាម
បណា្តាមន្ទីរពាទាយ ឬមន្ទីរពហុពាយោាលដាលទទួលា្គាល់
ោយបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមផ្អាកលើកិច្ចពាមពាាង
រវាងប.ស.សាមួយមន្ទីរពាទាយឬមន្ទីរពហុពាយោាលាមី។
ការផ្តល់តាវកាលិកសមាាប់ការាត់បង់សមត្ថភាពការងារ
បណោ្តាះរអាសន្នការផ្តល់អត្ថបាយជន៍ សមាាប់ការាត់បង់
សមត្ថភាពការងារបណោ្តាះរអាសន្នមាន៖
- ា្រក់បំណាច់បាចាំថ្ងាដាលតាូវផ្តល់ជូនគិតចាប់ពីថ្ងាទី
ពីរ បនា្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆកាទនាការកើតឧបទ្ទវហាតុបណា្តាលឲាយ
ទទួលរងហនិភ័យការងារ។
-បាាក់ឧបត្ថម្ភសមាាប់អ្នកថាទាំជនរងគាាះរពាលសមាាក
ពាយោាលនៅមន្ទីរពាទាយឬមន្ទីរពហុពាយោាលក្នជងករណីដាល

ា្ថានភាពគាាះរថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ តមាូវឲាយមានអ្នកថាទាំតាម
សំណើរសំុរបស់គាូពាទាយពាយោាល។
-បាាក់បំណាច់បាចាំថ្ងាសមាាប់ការាត់បង់សមត្ថភាពការ
ងារបណោ្តាះរអាសន្នតាូវផ្តល់ចំពោះរតាហនិភ័យការងារ
ដាលតមាូវឲាយមានការសមាាកពាយោាលលើសពី០៤ថ្ងាឡើង
ទៅ។ការផ្តល់តាវកាលិកសមាាប់ការាត់បង់សមត្ថភាព
ការងារាអចិន្តាាយ៍កម្មករនិយជិតដាលទទួលរង
ហនិភ័យការងារបណា្តាលឲាយាត់បង់សមត្ថភាព
ការងារចាប់ពី២០ ភាគរយឡើងមានសិទ្ធទទួលានធន
លាភសមាាប់ការាត់ បង់សមត្ថភាពការងារាអចិន្តាាយ៍
មានដូចខាងកាាម៖
- បាាក់បន្ថាមសមាាប់អ្នកថារកាាជនរងគាាះរកម្មករ
និយជិតដាលទទួលរងហនិភ័យការងារបណា្តាលឲាយាត់
បង់សមត្ថភាពការងារាអចិន្តាាយ៍ក្នជងកមាិត១០០ភាគរយ
មានសិទ្ធទទួលានបាាក់បន្ថាមសមាាប់អ្នក ថារកាាដល់
ខ្លួន។ បាាក់បន្ថាមសមាាប់អ្នកថារកាាតាូវស្មើ៥០ភាគរយនា
បាាក់ធនលាភរបស់ជនរងគាាះរ។
-បាាក់់វិភាជន៍បូាសពក្នជងករណីដាលមានការទទួលរង
ហនិភ័យការងាររហូតបណា្តាលឲាយាត់បង់ជីវិត អ្នកទទួល
ា៉ជាប់រងក្នជងការចាត់ចាងបូាសព តាូវានផ្តល់បាាក់វិភាជន៍
ាោហ៊ុយបូាសពដាលមានចំនួន៤.០០០.០០០រៀល។
-តាវកាលិកឧត្តរជីវីតាវកាលិកឧត្តរជីវីគឺាបាាក់ធនលាភ
ដាលតាូវផ្តល់ឲាយសិទ្ធិវន្តនាជនរងគាាះរដាលក្នជងនោះររួមមាន
បាពន្ធ ឬប្តី កូន និងឳពុកមា្តាយ ឬមនុសាសចាស់ជាជនៅក្នជង

ារផ្តល់ប្រ្រក់វិភាជន៍និងប្រ្រក់ធនលាភ២០%ឡើង

ារផ្តល់ប្រ្រក់វិភាជន៍និងប្រ្រក់ធនលាភក្រ្រម២០%
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៤,០០០,០០០ រៀល

ារផ្តល់ប្រ្រក់វិភាជន៍សោហ៊ុយបូជាសព

បន្ទជកផ្ទាល់បាពន្ធ/ប្តីនិងកូន។ការទទួលនាះរគឺគិត
តាមអតាាកំណត់ដាលចាបាប់ានចាង។
- សាវ៉ាាបុននីតិសមាបទាកម្មករនិយជិតដាលរង
ហនិភ័យការងារបណា្តាលឲាយ ាត់បង់សមត្ថភាព
ការងារាអចិន្តាាយ៍មានសិទ្ធិទទួលានឧបករណ៍
ឬអវៈយវៈសិបាបនិមិ្មតតាមការកំណត់របស់គាូពាទាយ
ដាលទទួលា្គាល់ោយ ប.ស.ស និងទទួលាន
សាវាសមាបសមាួលមុខងារនិងការបណ្តុះរបណា្តាល
វិា្ជាជីវៈឡើងវិញសាបតាមលក្ខខណ្ឌ ដាលនឹង
កំណត់ក្នជងបាកាសោយឡាករបស់កាសួងការងារ
និងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈ៕

ឧបករណ៍និងអវៈយវៈសិប្របនិម្មកិតសំរាប់ផ្តល់ជូនជនរងគ្រ្រះ

ារពិគ្រ្រះយោបល់ចំពោះារផ្តល់ស្រវា
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ការិយល័យអធិការកិច្ច និងកិច្ចការនីតិកម្ម
ានអនុវត្តនូវតួនាទីរបស់ខ្លួន យ៉ាងសកម្ម
ក្នជងការផ្តល់ទិន្ន័យនិងព៌តិមានដល់ការិយ-
ល័យពាក់ព័ន្ធក៏ដូចាអង្គភាពដាលានមក
ពីការធ្វើអង្កាតនិងការធ្វើអធិការកិច្ចការងារ
តាមផ្លូវាានរណៈ ក៏ដូចនៅកន្លាងធ្វើការ
ផ្ទាល់របស់កម្មករនិយជិតដាលទទួលរង
ហនិភ័យការងារ (គាាះរថ្នាក់ការងារ)។
ទន្ទឹមនឹងនោះរការងារសំខាន់របស់ការិយ-
ល័យានចុះរអង្កាតផ្ទាល់ចំពោះរភាពមិន
បាកាតីអំពី ការទទួលរងនូវឧបាបទ្ទវហាតុ
ផាសាងៗតាមលំនៅដ្ឋាននិងតាមបណា្តាមន្ទីរ
ពាទាយាជជាននី-ខាត្តាពិសាសការផ្តល់ព័ត៌
មានចំពោះរការផ្តល់ឯការមិនគាប់គាាន់ក្នជងការ
ទូទាត់សំណងផាសាងៗ....។ល។ កាាពីនាះរការិយល័យអធិការកិច្ច និងកិច្ចការនីតិកម្មានអនុវត្តតួ នាទីរបស់ខ្លួនតាមចាបាប់ា
ធរមានោយធ្វើការោះរសាាយវិវាទទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តចាបាប់របស់និយជកតាមផ្លវូតុលាការនិងការោះរសាាយបាឈមនានា
ចំពោះរការផ្តល់សាវារបស់ប.ស.សដល់កម្មករនិយជិតាចាើនករណីមានតមា្លាភាពនិងសុកាឹតាយ៕

សកម្មភាព ការងារ សមេេចបានឆ្នេំ២០១២
របស់ការិយាល័យអធិការកិច្ច

សកម្មកភាពចុះអធិារកិច្ចដើម្របីផ្តល់តាវាលិកឩត្តរជីវី

សកម្មកភាពន្រារចុះអធិារកិច្ចតាមបណ្ត្រសហគ្រ្រសគ្រឹះសា្ថ្រន
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ការិយាល័យអធិការកិច្ច និងកិច្ចការនីតិកម្មបានអនុវត្តការងារកន្លងមកមនដូចកេេម

ល.រ បរិយាយ ចំនួនសហគេេស
០១ ានចុះរសាាវជាាវសហគាាសគាឹះរា្ថានថ្មី ១៦៦៧

០២ ានចុះរចាកលិខិតជូនដំណឹងអធិការកិច្ច ៧៦៥

០៣ ានចុះរអធិការកិច្ចនិងដក់កំហិត ១១៧៤
០៤ ានធ្វើកំណត់ហាតុស្តីពីការចុះរពិន័យ ១៣៣
០៥ ានចុះរអធិការកិច្ចនិងដក់កំហិតឲាយបង់ភាគទាន ១២៦
០៦ ានអធិការកិច្ចតាួតពិនិតាយកម្មករដាលលាក់ ១០១
០៧ ានចុះរសមាសមាួលសហគាាសគាឹះរា្ថានចុះរបញ្ជិកា ១៣៨៩
០៨ ានចុះរសមាសមាួលសហគាាសគាឹះរា្ថានបង់ភាគទាននិងបាព័ន្ធIT ៦១

០៩ ានចុះរចាកលិខិតផកពិន័យដល់សហគាាសគាឹះរា្ថាន ០៦
១០ ានចុះរចាកលិខិតបង់ភាគទានផ្នាកហនិភ័យការងារ ៧២
១១ ានពិនិតាយមើលការសំុពនាយោពាលបង់ភាគទានសហគាាសគាឹះរា្ថាន ១៨
១២ ានពិនិតាយមើលា្ថានភាពផ្ទាល់ពីការបិទ-បើករបស់សហគាាសគាឹះរា្ថាន ៨៥
១៣ ានចុះរចាកវិញ្ញាបនបតាសហគាាសគាឹះរា្ថាន ១០៨
១៤ ានចុះរពនាយល់ពីអត្ថបាយជន៏ប.ស.សដល់សហគាាសគាឹះរា្ថាន ១៥
១៥ ានចុះរទារាយការណ៏ហនិភ័យការងារសហគាាសគាឹះរា្ថាន ០២
១៦ ានចុះរចាកលិខិតបាជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១០និងទិសដៅ

អនុវត្តន៏ឆ្នាំ២០១១
១៦

១៧ ានចុះរចាកលិខិតអញ្ជើញចូលរួមបាជំុស្តីពីការអនុវត្តន៏ោលនយាយរបបាននា
ា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារនិងចុះរចាកលិខិតអញ្ជើញចូលរួមបាជំុផាសព្វផាាយពីនីតិវិធី
នាការផ្តល់តាវកាលិកហនិភ័យការងារនិងោលនយាយថ្មីរបស់ប.ស.ស

១៤៤

១៨ ានចុះរចាកលិខិតអញ្ជើញសហគាាសចូលរួមបាជំុពិភាកាាការងារតាៀមរៀបចំយុ
ទ្ធនាការផាសព្វផាាយអប់រំលក្ខខណ្ឌការងារអនាម័យសុវត្ថិភាពអត្ថបាយជន៏
របបសន្តិសុខសង្គមវិាននការទប់ា្កាត់ករណីសន្លប់និងបងា្ការគាាះរថ្នាក់ចាជចរណ៍

៤៧

១៩ សហការាមួយអាា្ញាធរាលាខណ្ឌទួលោកខណ្ឌសានសុខនិងាលាសងា្កាត់
ពាាកហូរដើមាបីសាាវជាាវអត្តសញ្ញាណសហគាាស

២០ ានចុះរសួរព័តមានពីកម្មករនិយជិតដើមាបីទប់ា្កាត់ករណីគាាះរថ្នាក់ ៥៤

លទ្ធផលការងារដេលសមេេចបាន
 ក.ការងារផ្នេកអធិការកិច្ច
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ខ. ការងារទាក់ទងបណ្តឹងៅតុលាការ

ល.រ បរិយាយ ចំនួនសហគេេស
០១ ានចូលរួមក្នជងនីតិវិធីតាៀមទាញហាតុផលផ្ទាល់មាត់នៅាលាដំបូងាជជាននី ១៤

០២ ានទៅយកពាកាយសំុបាកាសអនុវត្តាបណោ្តាះរអាសន្ននៅាលាដំបូងកំពង់ឆ្នាំង ០១
០៣ ានជូនមនា្តីតុលាការាលាដំបូងាជជាននីភ្នំពាញចាកដីកាកោះរសហគាាសគាឹះរា្ថាន ០៦
០៤ ានចូលរួមក្នជងនីតិវិធីតាៀមទាញហាតុផលផ្ទាល់មាត់នៅាលាដំបូងខាត្តកណា្តាល ០៥
០៥ ានចូលរួមក្នជងនីតិវិធីទាញហាតុផលផ្ទាល់មាត់នៅាលាដំបូងខាត្តកណា្តាល ០៤
០៦ ានយកដីកាកោះរនៅាលាដំបូងខាត្តកណា្តាល ០៦
០៧ ានចូលរួមក្នជងនីតិវិធីទាញហាតុផលផ្ទាល់មាត់នៅាលាដំបូងខាត្តកំពង់ឆ្នាំង ០២
០៨ ានចុះរអង្កាតពាកាយបណ្តឹងរបស់លោកសាីគង់សាីអឿនតាូវាបាពន្ធរបស់ជនរងគាាះរឈ្មាះរ

ឈួនចំរុងបំរីការងារនៅកាុមហ៊ុនគ.ឈហាសាសិុនដាលា្លាប់

០៩ ានចុះរសមាបសមាួលករណីពាកាយបណ្តឹងរបស់លោកសាីជរគីមហ៊ាង

១០ ានចុះរោះរសាាយពាកាយបណ្តឹងនៅខាត្តពាះរសីហនុ ០២

ការងារផ្នេកអង្កេតគេេះថ្នេក់ការងារ

 សមា្រប់ឆ្នាំ២០១២ការអង្កាតហនិភ័យការងារ ចំនួន១៤៧៥៣នាក់ក្នជងនោះរមានគាាះរថ្នាក់ការងារ ចំនួន១៤២៣២នាក់
(បាុសចំនួន៣៥២៤នាក់ និងសាីចំនួន១០៧០៨នាក់) និងមិនមានគាាះរថ្នាក់ ការងារចំនួន ៥២១នាក់ ( បាុសចំនួន១០៩នាក់
និងសាីចំនួន៤១២នាក់)។ ោយឡាកបើបាៀបធៀបនៅក្នជង ឆ្នាំ២០១១ ការអង្កាតហនិភ័យការងារចំនួន១៣០៣៧នាក់ក្នជងនោះរ
មានគាាះរថ្នាក់ការងារ ចំនួន ១២៥៧១ នាក់ (បាុសចំនួន២៨៣៧នាក់ និងសាីចំនួន៩២៣៤នាក់) និងមិនមានគាាះរថ្នាក់ការងារ
ចំនួន៤៦៦នាក់(បាុសចំនួន៨៣នាក់និងសាីចំនួន៣៨៣នាក់)។

ឆ្នេំ គេេះថ្នេក់ការងារ មិនមេន 
គេេះថ្នេក់ការងារ

២០១១

១២៥៧១ ៤៦៦

សាាល ធ្ងន់ ា្លាប់

បាុស សាី បាុស សាី បាុស សាី បាុស សាី
២៦៩២ ៩៤៩២ ២១៣ ២២៧ ៣២ ១៥ ៨៣ ៣៨៣

២០១២ ១៤២៣២ ៥២១
សាាល ធ្ងន់ ា្លាប់

បាុស សាី បាុស សាី បាុស សាី បាុស សាី
៣២៦១ ១០៣៣៥ ២៣៤ ៣៤២ ២៩ ៣១ ១០៩ ៤១២
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កាាពីការងារស្នូលការិយល័យអធិការកិច្ច និងកិច្ចការនីតិ
កម្មានអនុវត្តការងារមួយចំនួនដូចា៖
- ានធ្វើការបាជំុមនា្តីការិយល័យដើមាបីពងាឹងសមត្ថ
ភាពផ្នាកអធិការកិច្ចនិងអង្កាតនិងបញ្ហាផាសាងៗមានចំនួន
០៤លើកក្នជងមួយខា
- ានបញ្ចូលទិន្នន័យស្តីពីអធិការកិច្ច
- ានធ្វើការពនាយល់និងណានាំដល់មនា្តីការិយល័យ
ខាត្តតាមរយៈ Call conferences

- ានសហការាមួយអាា្ញាធរាលាខណ្ឌទួលោក
 ខណ្ឌសានសុខ និងាលាសងា្កាត់ពាាកហូរដើមាបីសាាវជាាវ
អត្តសញ្ញាណសហគាាស
- ានបើកអង្គបាជំុរវាងការិយល័យអធិការកិច្ចនិង
កិច្ចការនីតិកម្មការិយល័យតាវកាលិកនិង ការិយល័យ
បញ្ជិកានិងភាគទានដើមាបីធ្វើការពិភាកាារកដំណោះរសាាយ
លើបញ្ហាបាឈមមួយចំនួនដាលកើតមានឡើងទាក់ទង
ការងារផ្នាកអង្កាតផ្នាកអធិការកិច្ចផ្នាកតាវកាលិកផ្នាក
បញ្ជិកានិងភាគទាននិងបញ្ហាផាសាងៗមួយចំនួនទៀតកាាម
អធិបតីភាពដ៏ខ្ពុង់ខ្ពុស់របស់ លោក អុ៊ក សមវិទាយោ នាយក
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមលោកសំុ៊ោភ័ណនិងលោក
សួន សីុទៀង នាយករងបាឡាាតិ របបសន្តិសុខសង្គម

ពាមទាំងលោកបាានននិងអនុបាាននការិយល័យទាំងបី។
កាាពីនោះរការិយល័យានគាាងអនុវត្តទិសដៅសមាាប់ឆ្នាំបន្ត
របស់ខ្លួនដូចខាងកាាម៖
 ១.រៀបចំោលដៅ និងបាងចាកកំលាំងដើមាបីផ្តល់ភាព
ងាយសាួលក្នជងការអនុវត្តន៏
 ២.បន្តសហការាមួយការិយល័យពាក់ព័ន្ធដើមាបីការងារ
អធិការកិច្ច
 ៣.បន្តធ្វើអធិការកិច្ចដក់កំហិត និងធ្វើកំណត់ហាតុស្តីពី
ការពិន័យចំពោះរសហគាាសគាឹះរា្ថានណា ដាលមិនានចុះរ
បញ្ជិកាសហគាាស
 ៤.បន្តធ្វើការចុះរអង្កាតគាាះរថ្នាក់ការងារ ដាលទទួល
រាយការណ៏ហនិភ័យការងារពីសហគាាស
 ៥.ចាត់វិាននការណ៏ចំពោះរ សហគាាសគាឹះរា្ថានដាល
មានការយឺតយវនិងមិនានបង់វិភាគទានមកប.ស.ស
 ៦.រៀបចំសំណុំរឿង និងដក់ពាកាយបណ្តឹងចំពោះរសហ
គាាស គាឹះរា្ថាន ដាលមិនានមកចុះរ បញ្ជិកា និងបង់ភាគទាន
សមាាប់ហនិភ័យការងារមកក្នជងប.ស.ស
 ៧.រៀបចំផានការចុះរអធិការកិច្ច ស្តីពីករណីមិនាជយ ការ
ណ៏ចំនួនកម្មករនិយជិកពីបាាក់ឈ្នូលមិនតាឹមតាូវ។

សកម្មកភាពចុះត្រួតពិនិត្រយអំពីលក្ខខណ្ឌការងារនៅតាមបណ្ត្ររោងចក្រសហគ្រ្រស
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ក្នជងកំឡជងឆមាសឆ្នាំ២០១២នាះរ
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមានរៀបចំ
កិច្ចបាជុំពិភាកាាាមួយមន្ទីរពាយោាល
គ្លីនិកឯកជនស្តីការបាឈមក្នជងការផ្តល់សាវា
ពាយោាលជូនជនរងគាាះរដាលទទួលរង
ហនិភ័យការងារកាាមអធិបតីភាពលោក
អុ៊កសមវិទាយោនាយកបាឡាាតិរបបសន្តសុិខ
សង្គមនិងមានការចូលរួមពីលោកលោកសាី
ានាយករងបាាននការិយល័យនិងមន្តាី
ជំនាញពាមទាំងតំណាងមន្ទីរពាយោាល
គ្លីនិកឯកជនាចាើនរូបទៀត។

ក្នជងឱកាសនោះរលោកអុ៊ក
សមវិទាយោនាយកបាឡាាតិរបបសន្តិសុខ
សង្គមានសំដាងការា្វាគមន៍និង
ថ្លាងអំណរគុណយ៉ាងជាាលជាាចំពោះរ
វត្តមានលោកលោកសាីតំណាងមន្ទីរ
ពាយោាលគ្លីនិកទាំងអស់ដាលានចំណាយ
ពាលវាលាដ៏មានតំលាចូលរួមក្នជងកិច្ចបាជុំ
នាះរ។លោកនាយកប.ស.សក៏ាន
ថ្លាងអំណរគុណផងដារចំពោះរការចូលរួម
សហការក្នជងការផ្តល់សាវារបស់មន្ទីរពាទាយ
ក្នជងនោះរមានការជួយសង្គាាះរបនា្ទាន់ការ
ផ្តល់សាវាពាយោាលថាទាំនិងផ្តល់សាវាដ៏ទា

ទៀតជូនជនរងគាាះរដាលរងគាាះរថ្នាក់
ការងារក្នជងរយៈពាលកន្លងមក។នាះរា
បន្ទជករបស់ប.ស.សដាលានចូលរួម
ចំណាកជួយសំាជលនៅពាលដាលកម្មករ
និយជិតជួបការលំាក។បនា្ទាប់ពីាន
ជមាាបជូននូវារានសង្ខាបនាប.ស.ស
និងការពនាយល់បកសាាយពីលិខិតបទដ្ឋាន
គតិយុត្តដាលមានាអាទិ៍ចាបាប់ស្តីពីរបប
សន្តិសុខសង្គមសមាាប់ជនទំាងឡាយ
ដាលស្ថិតនៅកាាមបទបាបញ្ញត្តិនាចាបាប់ស្តីពី
ការងារអនុកាឹតាយបាកាសសាចក្តីជូនដំណឹង
មានតំលាគតិយុត្តផាសាងៗទៀតដាលា
មូលដ្ឋានគាឹះរផ្នាកចាបាប់ាននានូវនិរន្តរភាព
នាបាសកកម្មរបស់ប.ស.សកន្លងមក

ទាំងក្នជងបច្ចជបាបន្ននិងទៅអនាគតលោក
នាយកប.ស.សក៏ានជមាាបជូនពីោល
បំណងនាកិច្ចបាជំុនាថ្ងានាះរដើមាបីពិភាកាា
រកដំណោះរសាាយក្នជងការបាឈមចំពោះរ
ការផ្តល់សាវាពាយោាលជូនជនរងគាាះរដាល
ទទួលរងហនិភ័យការងារ។បនា្ទាប់មក
លោកវាជ្ជបណ្ឌិតសំុ៊ោភ័ណនិងមនា្តី
ជំនាញានធ្វើបទបងា្ហាញជូនសមាជិក
សមាជិកានាអង្គបាជំុពីបទពិោធន៍មួយ
ចំនួនដាលប.ស.សមន្ទរីពាយោាលនិងគ្លនិីក
ឯកជនានជួបបាទះរកន្លងមក។កាាយពី
ានធ្វើការពិភាកាាផ្លាស់ប្តូរយបល់យ៉ាង
ល្អិតល្អន់រួចមកកិច្ចបាជំុានឯកភាព
សមាាចនូវ
ោលការណ៍សមាាប់បន្តអនុវត្តកិច្ចសហការ
រវាងប.ស.សនិងមន្ទីរពាទាយគ្លីនិកឯកជនឲាយ
មានបាសិទ្ធភាពបន្ថាមទៀត។

ោលការណ៍បាឡាាតិរបបសន្តិសុខ
សង្គមានចុះរកិច្ចពាមពាៀងបាើបាាស់
សាវាកម្មពាយោាលាមួយមន្ទីរពាទាយរដ្ឋមួយ
ចំនួនសមាាប់ការពាយោាលថាទំាជូនកម្មករ
និយជិតដាលាសមាជិកនាប.ស.សឲាយ
ទទួលាននូវការផ្តល់សាវាឲាយគុណភាពខ្ពុស់
និងតម្លាពាយោាលសមរមាយតាមការកំណត់។

កិច្ចប្រជុំពិភាក្រសាជាមួយមន្ទីរព្រយាបាលគ្លីនិកឯកជនស្តីពី
ារប្រឈមក្នុងារផ្តល់ស្រវាព្រយាបាលជូនជនរងគ្រ្រះ
កិច្ចប្រជុំពិភាក្រសាជាមួយមន្ទីរព្រយាបាលគ្លីនិកឯកជនស្តីពី
ារប្រឈមក្នុងារផ្តល់ស្រវាព្រយាបាលជូនជនរងគ្រ្រះ

សកម្មភាពចូលរួមរបស់សិកា្ខាកាម

លោកអ៊ុកសមវិទាយោនាយកប.ស.សអញ្ជើញាអធិបតីក្នជងកិច្ចបាជុំ
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បុ៉ន្តាក្នជងករណីសង្គាាះរបនា្ទាន់យើងអាច
បញ្ជូនជនរងគាាះរទៅកាន់មន្ទីរពាយោាលឬ
គ្លីនិកពាយោាលដាលនៅជិតបំផុត។ចំពោះរ
ោហ៊ុយការដឹកជញ្ជូនជនរងគាាះរនិងការ
ពាយោាលាបន្ទជករបស់ប.ស.ស។
ាកិច្ចចុងកាាយលោកអុ៊កសមវិទាយោ
នាយកប.ស.សានសម្តានូវអំណរ
អរគុណយ៉ាងខា្លាំងដល់បុគ្គលិកមន្ទីរ
ពាទាយរដ្ឋក៏ដូចាមន្ទីរពាទាយឯកជនដាល
ានសហការយ៉ាងសកម្មក្នជងការផ្តល់
សាវាពាយោាលដល់ជនរងគាាះរដាលា
សមាជិកប.ស.សកន្លងមកនិងានផ្តាំផ្ញើរ
ដល់បុគ្គលិកមន្ទីរពាទាយទំាងអស់ឲាយយកចិត្ត
ទុកដក់បន្ថាមទៅលើការផ្តល់សាវាពាយោាល
ាពិសាសផ្តាតទៅលើការពិនិតាយនិងការ
ផ្តល់ឯការរបស់ជនរងគាាះរឲាយាន
គាប់គាាន់មកដល់ប.ស.សដើមាបីងាយ
សាួលក្នជងការទូទាត់សំណងថ្លាពាយោាល
ដល់ជនរងគាាះរានទាន់ពាលវាលា។

ារផ្តល់ស្រវារបស់ភា្ន្រក់ងារប.ស.សតាមបណ្ត្រមន្ទីរព្រទ្រយ

លោកវិជ្ជ.ប៉ុកវណ្ណថាតចុះជួបអ្នកជំងឺរថយន្តសំរាប់ផ្តល់ស្រវាសង្រ្រះបនា្ទ្រន់

លោកអ៊ុកសមវិទ្រយានាយកប.ស.សផ្តល់មតិណ្រនាំ
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បញ្ជីឈ្ម្រះមន្ទីរព្រទ្រយចុះកិច្ចសន្រយាជាមួយប្រឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម(ប.ស.ស)
3

ល.រ ឈ្ម្រះមន្ទីរព្រទ្រយ ឡានសាម៉ុយ ភា្ន្រក់ងារប.ស.ស អាសយដា្ឋ្រនមន្ទីរព្រទ្រយ

១ មន្ទីរពេទេយកាល់ម៉េត ១១៩ ០២៣ ៤២៦៩៤៨
០២៣ ៧២៤៨៩១ ០៩៧ ៦៨៧២៤២៦ ឡូត៍លេខ៣ មហាវិថីពេះមុនីវងេស 

សង្កេត់សេះចកខណ្ឌដូនពេញ

២ មន្ទីរពេទេយពេះកុសុមៈ ១១៩ ០១២ ៦៥៧ ៦៥៣
០១៦ ៩០ ៩៧ ៧៤ ០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៩ អាគារលេខ១៨៨ ផ្លូវ២៧១ 

សង្កេត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក

៣ មន្ទីរពេទេយមិត្តភាពខ្មេរ-សូវៀត ១១៩ ០២៣ ២១៧ ៧៦៤ ០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៧ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កេត់ទំនប់ទឹក 
ខណ្ឌចំការមន

៤ មន្ទីរពេទេយពេះអង្គឌួង ០១១ ៧៥៥ ១១៩
០៧៧ ៥៥០ ០១៧

មហាវិថីពេះនរោត្តម សង្កេត់ផេសារថ្មីទី១ 
ខណ្ធដូនពេញ

៥ មន្ទីរពេទេយជ័យជំនះ ០១៥ ៥១៩ ១១៩ ០១២ ៩១២ ៥២៣ ០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៨ ផ្លូវជាតិ ២.ឃុំតាខ្មេ.សេុកតាខ្មេ. 
ខេត្តកណ្តេល

៦ មន្ទីរពេទេយបង្អេកកំពង់ស្ពឺ ០១៦ ៦៩៦ ៤៨០ ០២៥ ៩៨៧ ៣១៣ ០៩៧ ៧៨៣ ៩៣៩ ១ ផ្លូវជាតិ ៤.ភូមិស្នេ.ឃុំស្នេ. សេុកចេបារមន.
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

៧ មណ្ឌលសុខភាពបេកចាន ០១២ ១៧៥ ៨២៨ ៥
០៩៧ ៤៩៩ ៨៩៣ ៦ ០១២ ៨៩៤ ២៦០ ០៩៧ ៧៨៣ ៨៧៦ ៥ ភូមិបុរីកម្មករ, ឃុំបេកចាន, 

សេុកអង្គស្នួល,ខេត្តកណ្តេល

៨ មន្ទីរពេទេយបង្អេកអង្គស្នួល ០១២ ៥៨១ ៦៣៩ ០១២ ៨៩៤ ២៦០ ផ្លូវជាតិ៤.សេុកអង្គស្នួល. ខេត្តកណ្តេល

៩ មន្ទីរពេទេយបង្អេកស្វេយរៀង ០៤៤ ៩៤៥ ១១១ ០១២ ៩៥៣ ៩៧៥ ០៩៧ ៧៨៣ ៨៧៥ ៩ ភូមិសេះវង់.សង្កេត់ស្វេយរៀង.
កេុងស្វេយរៀង.

១០ មន្ទីរពេទេយបង្អេកជីភូ ០១១ ៣៩៤ ១៧៨ ០១២ ៨០៥ ២៣៦ ផ្លូវជាតិលេខ១.សង្កេត់ពេេអង្គុញ. 
កេុងបាវិត

១១ មន្ទីរពេទេយបង្អេកកំពង់ឆ្នេំង ០២៦ ៩៨៨ ១១១ ០១៥ ២៥០ ១១១ ផ្លូវជាតិលេខ៥.ភូមិកណ្តេល.
ឃុំកំពង់ឆ្នេំង.កំពង់ឆ្នេំង

១២ មន្ទីរពេទេយបង្អេកកំពង់តេឡាច ០៨៥ ៥៨៧ ៧៥៧ ០៨៥ ៥៨៧ ៧៩០ ០៨៨ ៩៧ ២ ១០១ ៦ ផ្លូវជាតិលេខ៥.ភូមិតាអក.ឃុំពានី. 
សេុកកំពង់តេឡាច

១៣ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសៀមរាប ០១៦ ៨០០ ១១៩ ០១២ ៩២៥ ០៦១ ០៨៨ ៩៧ ២ ១០១ ២ ផ្លូវ២ធ្នូ.មណ្ឌល១.សង្គេត់ស្វេយដង្គម.
សៀមរាប

១៤ មន្ទីរពេទេយបង្អេកអូរជេេ ០១២ ៧៨៦ ២៨៦ ០៨៩ ៨៣៧ ៦៣៧ ០៨៨ ៩៧ ២ ១០១ ៣ ភូមិបេជាធម្ម.សង្កេត់ប៉េយប៉េត.
កេុងប៉េយប៉េត

១៥ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តមិត្តភាព
កម្ពុជា-ជបុ៉ន ០១២ ៩៣២ ៥២១ ០១២ ៩២៣ ៣៥៤ ភូមិកោះកេវ. ឃុំឬសេសីកេេក.សេុកមង្គលបូរី

១៦ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសិរីសោភ័ណ ០១២ ៩១០ ៤៦៧ ០១២ ៨៥៤ ៩៨៣ ភូមិ១.ឃុំពេះពន្លេ.សេុកសេរីសភណ្ឌ.
បន្ទេយមានជ័យ

១៧ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តពេះសីហនុ ០១៦ ៦៨៦ ៨៤៣ ០១២ ៧១២ ៦៤៦ ០៨៨ ៩៧ ២ ១០១ ៤
#៣១.វិថីឯករាជេយ.សង្គេត់៤.

កេុងកំពង់សម

១៨ មន្ទីរពេទយ្ CT 
(ខេត្តពេះសីហនុ)

០៨៩ ៨៨ ៦៦៦៦
០៨៥ ៨៨ ៦៦៦៦ ០៨១ ៨៨ ៦៦ ៦៦ កេុម១២.ភូមិ២.សង្កេត់២.កេុងពេះសហីនុ

១៩ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសេុកជើងពេេ
០១២ ៦៦៧ ៤៨៦

០៨៨ ៧៧៤ ៤៧៨ ៨
០១៧ ៤២៣ ៥៤៨ ភូមិស្គន់.ឃុំសូទិព្វ.សេុកជើងពេេ. 

ខេត្តកំពង់ចាម

២០ មន្ទីរបង្អេកសេុកពញាកេេក
០៨៨ ៧៧៤ ៤៧១ ១

០១១ ៦៦៩ ៤០៨
០៨៥ ៤១៤ ៨១៩

០៨៥ ៤១៤ ៨១៩ ០១២ ៥២០ ៧៦៧ ភូមិតាហៀវកេេម.ឃុំកោងកាង.
សេុកពញាកេេក



ព្រឹត្តបត្រព័ត៌មានព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន ប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSF 37

២១ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសេុកតេបូងឃ្មុំ ០៨៨ ៧៧ ៤៤ ៧០០ ០១២ ៤៩៥ ៦៥០
០១១ ៨៦២ ០៣៩

ភូមិសួងលិច .សង្កេត់សួង.កេុងសួង

២២ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តកេចេះ
០៧២ ២១០ 

៣៩១០១២ ៨២២ 
៣៩១

០១២ ៩៣១ ៨៦៨ ០៩៧ ៧៩៧ ៨៩៩ ៩
០៩៧ ៩៨៩ ៦៦៩ ១

ភូមិកេចេះ.សង្កេត់កេចេះ.កេុងកេចេះ.
ខេត្តកេចេះ

២៣ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសេុកឆ្លូង ០៩២ ៨៦៦ ៤១៣ 
០១៧ ៩០៩ ៦៥៣

០១២ ៣៦៧ ៧០២ ភូមិជេេយថ្មកេេម.ឃុំឆ្លូង.សេុកឆ្លូង.
ខេត្តកេចេះ

២៤ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសេុកស្នួល
០៩៧  ៧៥២  ៧៩៩  

៦
០១២ ៥២៧ ៩៩៦

០៩៧ ៦៥៩ ៧ ២៩ ៩ ភូមិផេសារស្នួល.ឃុំស្នួល.សេុកស្នួល. 
ខេត្តកេចេះ

២៥ មន្ទីរពេទេយបង្អេកអ្នកលឿង ០១២ ៧៩៥ ៣១៩ ០១២ ៦៦០ ៨១៥ ភូមិ៣.ឃុំពេេកខេសាយ.សេុកពាមរក៏.
ខេត្តពេេវេង

២៦ មន្ទីរពេទេយបង្អេកពេេវេង ០៩៧ ២៣៤១៧៨២
០១២ ៦៥៨  ៣០៣

ភូមិ៣.ឃុំពេេកខេសាយ.សេុកពាមរក៏.
ខេត្តពេេវេង

២៧ មន្ទីរពេទេយបង្អេកកោះធំ ១១៩
០១៧ ៧២២ ០៦៥

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ ភូមិពេេកថ្មី.ឃុំពេេកថ្មី.សេុកកោះធំ.
ខេត្តកណ្តេល

២៨ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសេុកស្អេង ១១៩
០១៧ ៧២២ ០៦៥

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ ភូមិពេេករុន.ឃុំពេេកគយ.សេុកស្អេត.
ខេត្តកណ្តេល

២៩ មន្ទីរពេទេយខេត្តតាកេវ ០១២ ៩៣៥ ៨១៤
០១២ ១៧២៨ ៣៤៨

ភូមិ២.ឃុំរកាក្នុង.សេុកដូណកេវ.ខេត្តតាកេវ

៣០ មន្ទីរពេទេយបង្អេកបាទី ០១២ ៧២៤ ០៩៣
០៩៧ ៦៤៧៤ ០៣០

០២៣ ៦៩០ ១៩ ៣៩ ភូមិបចាម.ឃុំចំបក់.សេុកបាទី.ខេត្តតាកេវ

៣១ មណ្ឌលសុខភាពទួលគោក ១១៩ ០១២ ៧២ ២០ ៦៥
០២៣ ៣៥ ១១ ៩៨

ផ្លូវលេខ៣៣៩ ភូមិ៤ កេុម៣ 
សង្កេត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ

៣២ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសម្តេចឪ ១១៩ ០១២ ៥៣ ២៨ ០៣
០១២ ៨៦ ៤៥ ០៩

ផ្លូវជាតិលេខ៥ សង្កេត់គីឡូម៉េតេលេខ៦ 
ខណ្ឌឫសេសីកេវ រាជធានីភ្នំពេញ

៣៣ មណ្ឌលសុខភាពទឹកថ្លេ ១១៩ ០១៧ ៧២ ២០ ៦៥
០២៣ ៣៥ ១១ ៩៨

មហាវិថីសហព័ន្ធរុសេសី សង្កេត់ទឹកថ្លេ 
ខណ្ឌសេនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

៣៤ មន្ទីរពេទេយបង្អេកពោធិចិនតុង ១១៩ ០១៧ ៧២ ២០ ៦៥
០២៣  ៣៥ ១១ ៩៨

ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិតាងួន សង្កេត់កាកាប 
ខណ្ឌដង្កេ រាជធានីភ្នំពេញ

៣៥ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តកេប
០១២ ៨២ ៥២ ៧៧
០១២ ៩១ ២៣ ២០
០១២ ៤៥ ៦២ ៤៧

ភូមិកេប សង្កេត់កេប កេុងកេប ខេត្តកេប

៣៦ មន្ទីរពេទេយបង្អេកកំពង់តេេច
០១២ ៧៣៣  ៤៦៨
០៩២ ៣៨៣ ៦៣២

០២៣ ៨៨២ ៦២៣ 
០២៣ ៨៨២ ៤៣៤
០១២ ៥៤៨ ០៤៧
០១២ ៧៨៨ ២៨៨

ភូមិកំពង់តេេចទី១ ឃុំកំពង់តេេច 
សេុកកំពង់តេេច ខេត្ត កំពត

៣៧ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តកំពត
០១២ ២៩៧ ២៦៨
០១២ ៣១៦ ១៣៥ 

០២៣ ៨៨២ ៦២៣ 
០២៣ ៨៨២ ៤៣៤
០១២ ៥៤៨ ០៤៧
០១២ ៧៨៨ ២៨៨

ភូមិកំពង់បាយ សង្កេត់កំពង់បាយ 
កេុងកំពត ខេត្ត កំពត

៣៨ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសេេអំបិល
០១៦ ២២២ ១៨៦
០១៦ ៨៧៧ ០០៦

០៩៧ ៩៧ ៣៩ ០០៦
០៣៥ ២១០ ៤៩៩
០១២ ៦២៥ ៨៥៥

ភូមិទឹកប៉េង ឃុំបឹងពេេវ សេុកសេេអំបិល 
ខេត្តកោះកុង

៣៩ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តកោះកុង
០១៦ ៣០០ ១១៩
០១៦ ២០៤ ៨៨៧

០៩៧ ៩៧ ៣៩ ០០៦
០៣៥ ២១០ ៤៩៩
០១២ ៦២៥ ៨៥៥

ភូមិ ១ សង្កេត់ស្មេច់មានជ័យ 
កេុងខេមរៈភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង

៤០ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តប៉េលិន
០៩៧ ៦២ ៨៤ ៣៣៣
០៩៧ ៧៦ ៩៩ ៨៣៧

០២៣ ៨៨២ ៦២៣
០២៣ ៨៨២ ៤៣៤
០៨៦ ៨៩៣ ៧៧៧

ភូមិវត្ត សង្កេត់ប៉េលិន កេុងប៉េលិន
ខេត្ត ប៉េលិន

៤១ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តពោធិ៍សត់
១៣៥៣
០០១០

០១២ ៨២ ៨៤ ៦៦

០២៣ ៨៨២ ៦២៣
០២៣ ៨៨២ ៤៣៤

០៩២ ៧០ ៧៣ ៨៥

ភូមិពាលញេក ២ សង្កេត់ផ្ទះពេេ 
កេុងពោធិ៍សត់ ខេត្តពោធិ៍សត់
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៤២ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តប៉េលិន ០៩៧៦២៨៤៣៣៣

៤៣ មន្ទីរពេទេយបង្អេកបាត់ដំបង ០១២ ២៦៩៣៨៨

៤៤ មណ្ឌលសុខភាពពេេកអញ្ចេញ

៤៥ មន្ទីរពេទេយបង្អេកបុ៊នរា៉េនី
ហ៊ុនសេនរកាកោង ០៩២ ៤០៧ ៨១៨

៤៦ មណ្ឌលសុខភាពតេេំខ្នេរ ០៨១ ៤៤៤ ១៧៤

៤៧ មន្ទីរពេទេយបង្អេកឧដុង្គ ០៧៨ ៨៩១ ៩១៣

៤៨ មន្ទីរពេទេយបារាយណ៍-សន្ទុក ០១២ ៩២៧ ១៤២

៤៩ មន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តកំពង់ធំ ០១៧ ៣៩៨ ៧៥០

៥០ មន្ទីរពេទេយបង្អេកសោ្ទេង ០១២ ៧៦៨ ៤៤៣

៥១ មន្ទីរពេទេយបង្អេកអង្គស្នួល ០១២ ៥៨១ ៦៣៩ ០១២ ៨៩៤ ២៦០

៥២
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ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តាីតាាំ អីុវតឹកាន
លើកឡើងថទិវាអន្តរាតិរំឭកដល់ជន
រងគាាះរោយគាាះរថ្នាក់ចាជចរណ៍តាូវ
ានាជជរដ្ឋាភិាលលើកទឹកចិត្តឲាយគណៈ
កមា្មាធិការាតិសុវត្ថិភាពចាជចណ៍រៀបចំ
តំាងពីឆ្នាំ២០០៦រហូតមកដាលលើក
ទី១ធ្វើនៅាជជាននីភ្នំពាញនាថ្ងាអាទិតាយ
ទី១៩ខាវិច្ឆកិកាឆ្នាំ២០០៦។សកម្មភាព
នាះរសបញ្ជាក់ឲាយឃើញថាជជរដ្ឋាភិាល
កម្ពុជាមានការគិតគូរខ្ពុស់ក្នជងការរំលាក

ទុក្ខលំាករបស់ជនរងគាាះរោយគាាះរ
ថ្នាក់ចាជចរណ៍ក៏ដូចាមានសុឆន្ទៈខ្ពុស់
ក្នជងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មាមួយចលនា
របស់ពិភពលោកក្នជងការទប់ា្កាត់ក៏ដូចា
កាត់បន្ថយគាាះរថ្នាក់ចាជចណ៍ឲាយមកនៅ
កមាិតទាប។

នៅកំឡជងឆ្នាំ២០១២នាះរកាសួងការងារ
និងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈដាលមានអង្គភាព
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមាសានាធិការ
ានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បើកយុទ្ធនាការ
ផាសព្វផាាយអបរំលក្ខខណ្ឌការងារលក្ខខណ្ឌ
អនាម័យអត្ថបាយជន៍របបសន្តិសុខសង្គម
ការទប់ា្កាត់ករណីសន្លប់និងបងា្ការគាាះរ

រូបភាពគ្រ្រះថា្ន្រក់ដោយធ្វ្រសប្រហ្រសរបស់អ្នកបើកបរ

រូបភាពារផ្ទុកលើសចំណុះ

រូបភាពបើកបរលើសល្របឿនកំណត់
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ារបើកបរមិនពាក់មួកសុវត្ថភភាព

សុវត្ថភិភាពក្នុងារឆ្លងផ្លូវសម្រ្រប់ថ្មកើរជើង

តួនាទីរបស់អ្នកបើកបរចំពោះថ្មកើរជើង

ថ្នាក់ការងារនិងការបងា្ការគាាះរថ្នាក់ចាជចរណ៍
ោយមធាយោាយដឹកជញ្ជូនរបស់កម្មករនិយ
ជិតដល់និយជកកីដូចាកម្មករនិយជិត
ក្នជងនោះរមានការអប់រំផាសព្វផាាយដាលសង្កត់
ធ្ងន់ទៅលើការបងា្ការគាាះរថ្នាក់ការងារោយ
មធាយោាយដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយជិតផងដារ។

ការបើកយុទ្ធនាការផាសព្វផាាយអប់រំនាះរ
ដារានសហការយ៉ាងស្អិតរមួតាមួយកាសួង
ពាក់ព័ន្ធនានាាពិសាសកាសួងមហផ្ទា
ដាលមានមន្តាីជំនាញមកពីការិយល័យ
នគរាលចាជចរណ៍ផ្លួវោគាជជាននីភ្នំពាញ

ដើមាបីធ្វើការផាសព្វផាាយដល់អ្នកបើកបរ
តាមបណា្តារោងចកាសហគាាសគាឹះរា្ថាន
នានាដាលមានការទ្វាសបាហាសោយ
មិនោរពចាបាប់ចាជចរណ៍ដូចា៖ការបើក
បរលឿនពាកការផ្ទជកហួសទម្ងន់ការសាព
គាឿងសាវឹងការមិនោរពផ្លាកសញ្ញា
ផាសាងៗនឹងបញ្ហាផាសាងទៀតឲាយមានការ
បាុងបាយ័ត្នខ្ពុស់ក្នជងការបញ្ជាយន្តយន្ត
របស់ខ្លួនដើមាបីជៀសវាងនូវគាាះរថ្នាក់
ផាសាងៗដាលកើតមានឡើងោយារ

matveylaw.com

បញ្ហាអស់ទាំងនាះរ។ម៉ាយោងទៀតការផាសព្វផាាយ
ានចូលរួមចំណាកយ៉ាងសំខាន់និងមាន
ោលដៅកាត់បន្ថយគាាះរថ្នាក់ចាជចរណ៍
គាប់សណា្ឋាននៅកម្ពុជាយើងឲាយនៅកមាិត
មួយទាបបំផុតាពិសាសានកាត់បន្ថយ
យ៉ាងចាើនក្នជងការចំណាយបាាក់កាស
និងពាលវាលា៕
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បាទាបាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនា
កាសួងការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈ
ាននឹងកំពុងអនុវត្តរបបាននាាជ៉ាប់រងហនិ-
ភ័យការងារ(គាាះរថ្នាក់ការងារ)សមាាប់
កម្មករនិយជិតដាលស្ថិតនៅកាាមចាបាប់
ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសមាាប់ជនទាំង
ឡាយដាលស្ថិតនៅកាាមបទបាបញ្ញត្តិនា
ចាបាប់ស្តីពីការងារ។ដាលក្នជងករណីមាន
គាាះរថ្នាក់កើតឡើងកម្មករនិយជិតតាូវធ្វើ
ការជូនដំណឹងាបនា្ទាន់មកកាសួងដើមាបី
ទទួលានការសង្គាាះរបនា្ទាន់។ដើមាបីឲាយ
ការផ្តល់ដំណឹងនិងទទួលការសង្គាាះរបនា្ទាន់
កាសួងានបង្កើតកាុមការងារបាចាំការនិង
ានធ្វើការស្នើសំុបាព័ន្ធទូរស័ព្ទពិសាសពី
កាសួងបាាសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍។
ក្នជងនោះរដារកាសួងបាាសណីយ៍និង
ទូរ-គមនាគមន៍ានសមាាចផ្តល់
លាខពិសាសគឺលាខ១២៨៦ដាល
ានអនុលោមតាមសាចក្តីសមាាច
លាខ៧១០បទ.អ.ប.ទចុះរថ្ងាទី១២
ខាឧសភាឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការផ្តល់លាខ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបនា្ទាន់សមាាប់បាើ
ក្នជងហនិភ័យការងារ។កាុមការងារ
Hotline សមាាចានការងារមួយចំនួន
ដូចខាងកាាម៖

ក.ការងារបណ្តុះរបណា្តាលៈរៀបចំ

វគ្គបណ្តុះរបណា្តាលដល់បុគ្គលិកបាចំាការ
(Hotline) សមាាប់ផ្តល់ព័ត៌មាន២៤ម៉ាង
រៀបចំផានការការងារសមាាប់បុគ្គលិក
បាចាំការ(Hotline)។

ខ.ការងារផាសព្វផាាយៈានធ្វើការ
ផាសព្វផាាយពីបាព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅតាមកញ្ចក់
ទូរទសាសន៍និងនៅតាមវិទាយជធ្វើសាចក្តី
ជូនដំណឹងស្តីពីបាព័ន្ធទូរស័ព្ទHotline 

១២៨៦ដល់បណា្តាសហគាាសនិងគាឹះរ-
ា្ថានពីបាព័ន្ធទូរស័ព្ទពិសាសនៅពាលមាន
ហនិភ័យការងារានធ្វើការផាសព្វផាាយលាខ
Hotline១២៨៦នៅតាម Leaflateនិង
ពាឹត្តិបតាព័ត៌មានរបស់ប.ស.ស។

គ.ការងារផ្តល់ព័ត៌មានានទទួល
និងផ្តល់ព័ត៌មានដូចាៈបច្ចជបាបន្នគាប់

បាព័ន្ធទូរស័ព្ទទំាងអស់អាចធ្វើការហៅ
ចូលមកកាន់លាខ១២៨៦ាន២៤ម៉ាង
ដើមាបីផ្តល់សាវាសង្គាាះរបនា្ទាន់ចំពោះរការ
ទទួលរងគាាះរោយគាាះរថ្នាក់ការងារ។
កាាពីនោះរកាុមHotline  ានធ្វើការណារនាំ
និងផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់សមាជិកប.ស.ស
ដាលទទួលរងគាាះរឲាយេធ្វើការសង្គាាះរ
បនា្ទាន់នៅកន្លាងជិតបំផុតដាលអាចទៅាន
បនា្ទាប់មកតាូវបញ្ជូនជនរងគាាះរទៅមន្ទីពាទាយ
ឬមន្ទីពហុពាយោាលដាលានចុះរកិច្ចសនាយោ
ាមួយប.ស.ស។

ក្រុមប្រចំាារ Hotline 24 ម៉្រង

ទូរស័ព្ទៈ១២៨៦

ារថ្រទាំនិងព្រយាបាល

ស្រវាសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់
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ការិយាល័យ ប.ស.ស តាមបណ្តេាជធានី-ខេត្ដការិយាល័យ ប.ស.ស តាមបណ្តេាជធានី-ខេត្ដ
១-ការិយាល័យប.ស.សថ្ន្រក់កណ្ដ្រល(រាជធានីភ្នំព្រញ)
   អាសយដ្ឋេន :  អគារ លេខ ៣ មហាវិថី សហព័ន្ធ រុសេសី  សង្កេត់ ទឹកល្អក់ ១  
   ខណ្ឌទួលគោក រាជធានី ភ្នំពេញ 
   ទូរ ស័ព្ទ : ០២៣ ៩៩៨ ៤១៧ ,៩៩៨ ៤១៨ , ៩៩៨ ៤១៩
 ទូរសរ ០២៣ ៨៨២ ៦២៣
 គេហទំព័រ : 
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :
២-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្ដស្វ្រយរៀង
 អាសយដ្ឋេន : ផ្ទះ លេខA២ ផ្លូវជាតិ លេខ ១ ភូមិ បាវិត លើ សង្កេត់ បាវិត   
កេុង បាវិត ខេត្ដ ស្វេយរៀង 
 ទូរ សព្ទ័ : ០៤៤ ៩៤ ៦២ ៦៦ ,០៧៧ ៦៦ ៣២ ១៤ 
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :      
៣-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្ដព្រះសីហនុ
 អាសយដ្ឋេន  : ផ្ទះ លេខ ១១៩ A  ភូមិ ២  សង្កេត់ ៣  កេុងពេះសីហនុ 
 ខេត្ដ ពេះសីហនុ 
 ទូរ សព្ទ័ : ០៣៤ ៩៣ ៤៦ ០៦ ,០៧៧ ៦៦ ៣២ ១៥ 
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :      
៤-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្ដកំពង់ឆ្ន្រំង
 អាសយដ្ឋេន :  ភូមិ ម៉ុង បារាំង  សង្កេត់ ប្អេ រ  កេុង កំពង់ឆ្នេំង ខេត្ដ កំពង់ឆ្នេំង 
 ទូរ សព្ទ័ : ០២៦ ៩៨ ៨៨ ៩១ ,០៧៧ ៦៦ ៣២ ១៦
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :      
៥-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្ដសៀមរាប
 អាសយដ្ឋេន :  ផ្ទះ លេខ ភ ១០ ភូមិ តេញំងសេះ សង្កេត់ គោកចក 
 កេុង សៀមរាប ខេត្ដ សៀមរាប 
 ទូរ សព្ទ័ : ០៦៣ ៩៦ ៥៩ ៣៤ ,០៧៧ ៦៦ ៣២ ១៧ 
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :     
៦-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្ដបន្ទ្រយមានជ័យ
 អាសយដ្ឋេន :  ផ្ទះ លេខ ២៥ ផ្លូវ យាយ ម៉េ  ភូមិ បា លិ លេ យេយ 
 សង្កេត់ ប៉េយប៉េត  កេុង ប៉េយប៉េត  ខេត្ដ បន្ទេយមានជ័យ 
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៥៤ ៩៦ ៧៤ ៤៩ ,០៧៧ ៦៦ ៣២ ១៨ 
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :
៧-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តកំពង់ចាម
 អាសយដ្ឋេន :  ភូមិ ៤ សង្កេត់វាលវង់ កេុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
 ទូរ សព្ទ័ : ០៤២ ៦៥២១ ៩៩៩/០៧៧ ៩៩ ០០ ៤៨ 
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :
៨-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តក្រច្រះ
	 អាសយដ្ឋេន :  ភូមិអូរឫសេសី ១ សង្កេត់អូរឫសេសី កេុងកេចេះ ខេត្តកេចេះ
 ទូរ ស័ព្ទ : 
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :
៩-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ
	 អាសយដ្ឋេន :  ផ្ទះលេខ ៣៦A ភូមិស្វេយជេំ ឃុំបេកចាន សេុកអង្គស្នួល 
 ខេត្តកណ្តេល
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៧៧ ៥៧០ ៩០៧
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :
១០-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តកណ្ដ្រល
	 អាសយដ្ឋេន :  ផ្ទះលេខ១  ភូមិដើមមៀន សង្កេត់ដើមមៀន
 កេុងតាខ្មេ ខេត្តកណ្តេល
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៧៧ ៥៧០ ៩០៣
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :
១១-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តព្រ្រវ្រង
	 អាសយដ្ឋេន :  ភូមិលេខ ១ សង្កេត់កំពង់លាវ កេុងពេេវេង ខេត្តពេេវេង
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៧៧ ៥៧ ០២ ០៩
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :
១២-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តាក្រវ

	 អាសយដ្ឋេន :  ភូមិ ២ សង្កេត់រការក្នុង កេុងដូនកេវ ខេត្តតាកេវ
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៩៧ ២០០២ ៨៥២
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :

១៣-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តក្រប
	 អាសយដ្ឋេន :  មន្ទីរការងរ  និងបណ្តុះបណ្តេលវិជា្ជេជីវៈខេត្ត កេប
 ផ្លូវលេខ ៣៣A ឃុំកេប សង្កេត់កេប កេុងកេប ខេត្ត កេប
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៩៧ ២០០២ ៨៥២
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :

១៤-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តកំពត
	 អាសយដ្ឋេន :  ភូមិលេខ ១ឧសភា ឃំុកំពង់កណ្តេល កេងុ កំពត ខេត្ត កំពត
 ទូរ ស័ព្ទ : ០១២  ៦២ ៣៣ ៣២
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :

១៥-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តោះកុង
	 អាសយដ្ឋេន : មន្ទីរការងរ និងបណ្តុះបណ្តេលវិជា្ជេជីវៈ ខេត្តកោះកុង
 ភូមិ៤ សង្កេត់ដងទង់ កេុងខេមរៈភូមិ ខេត្ត កោះកុង
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៩៧ ៩៧ ៣៩ ០០៦
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :

១៦-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តបាត់ដំបង
	 អាសយដ្ឋេន : មន្ទីរការងរ និងបណ្តុះបណ្តេលវិជា្ជេជីវៈ
 ភូមិពេេក ពេះ ស្តេច សង្កេត់ពេេក ពេះ ស្តេច កេុងបាត់ដំបង ខេត្ត បាត់ ដំបង
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៩៧ ៩៩ ៧២ ៨២៩/០៨៩ ៨៥ ៣៧ ១៧/០៩៧ ៥២ ៣៧ ២៧២
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :

១៧-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តប៉្រលិន
	 អាសយដ្ឋេន :  មន្ទីរការងរ និងបណ្តុះបណ្តេលវិជា្ជេជីវៈ 
 ភូមិវត្ត សង្កេត់ ប៉េលិន កេុង ប៉េលិន ខេត្ត ប៉េលិន
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៨៦ ៨៩ ៣៧ ៧៧
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :

១៨-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តបោធិ៍សសត់
	 អាសយដ្ឋេន : មន្ទីរការងរ និងបណ្តុះបណ្តេលវិជា្ជេជីវៈ
 ភូមិផ្ទះពេេ សង្កេត់ ផ្ទះពេេ កេុង ពោធិ៍សត់ ខេត្ត ពោធិសត់
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៩២ ៧០ ៧៣ ៨៥
 សរ អេ ឡិច តេូ និ ច :
១៩-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តកំពង់ធំ
	 អាសយដ្ឋេន : 
 ផ្ទះលេខ២៧ ផ្លូវបេជាធិបតេយេយ ភូមិ ៧ សង្កេត់កំពង់ធំ កេុងស្ទឹងសេន  
 ទូរ ស័ព្ទ : ០៩២ ៧៤៧ ០៩៩
២០-ការិយាល័យប.ស.សខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង
	 អាសយដ្ឋេន : 
 ភូមិថ្មលាត សង្កេត់ សេះឫសេសី កេុងស្ទឹងតេេង ខេត្ត ពស្ទឹងតេេង
 ទូរ ស័ព្ទ : ០១២ ៤០៥ ៤៥១
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លោកអុ៊កសមវិទ្រយានាយកប.ស.សនិងលោកវិជ្ជ.បុ៉កវណ្ណថាតអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជំុ

កា ររៀបចំយន្តការន្ការទូទាត់ស្វាសុខាភិបាលកា ររៀបចំយន្តការន្ការទូទាត់ស្វាសុខាភិបាល

ដើមាបីឲាយការអនុវត្តនីតិវិធីយន្តការ ទូទាត់
សាវាសុខាភិាលនិងការផ្តល់ សាវា
មានបាសិទ្ធិភាព និងតមា្លាភាពដាល
ធ្វើឲាយសមាជិករបស់ខ្លួន អាចទទួលយក
ានគណៈកម្មការ រៀបចំយន្តការទូ
ទាត់សាវាសុខាភិាល ានរៀបចំកិច្ច
បាជំុមួយកាាមអធិបតីភាព លោក
អុ៊ក សមវិទាយោ នាយកបាឡាាតិ
របបសន្តិសុខសង្គម នាកាសួងកាងារ
និងបណ្តុះរ បណា្តាលវិា្ជាជីវៈ លោក បុ៉ក
វណ្ណថត បាាននគណៈកម្មការរៀបចំ
យន្តការសាវាសុខាភិាលលោកលោក
សាី តំណាងកាសួងសុខាភិាល

តំណាងមន្ទីរពាទាយតំណាងអង្គការាតិ
អន្តរាតិពាក់ព័ន្ធ និងមន្តាី ប.ស.ស
ាចាើនរូបទៀត។ោលបំណងនាការ
បាជំុរៀបចំនាះរ គឺដើមាបីពិភាកាារកនីតិ
វិធី បង្កើនសមាជិកភាពាដាគូរផ្តល់
សេ វា សុ ខា ភិ បា ល ស ហ កា រ ជា មួ យ
អ ង្ គ កា រ
ដាលាដាគូរនានា រកឲាយឃើញនូវការ
បាឈមនានាដាលនឹងកើតមានចំពោះរ
កា រ ផ្ ត ល់ សេ វា 
ដើមាបីឲាយរបបថាទាំសុខភាព របស់
ប.ស.ស ដក់ឲាយដំណើរការ ានល្អ
និ ង រ លូ ន នៅ ពេ ល ខា ង មុ ខ នេះរ ។

ខាងកាាម នាះរានីតិវិធីរបស់គណៈកម្ម
ការយន្តការទូទាត់សាវាសុខាភិាល៖
១.ធ្វើការសិកាាជាាវ និងកំណត់ជាើរីស
យកយន្តការទូទាត់ថ្លាសាវា សុខាភិាល
និងតម្លាសាវាមូលដ្ឋានសុខាភិាល។
២.កំណត់បាភាទកាុមជំងឺ  និងស្នើតម្លា
សាវាដាលទូទាត់ទៅតាមកាុម ជម្ងឺនី
មួយៗ និងកំណត់ពីយន្តការទូទាត់ថ្លា
សាវាដល់មូលដ្ឋានសុខាភិាលដាលាន
ចុះរកិច្ចសនាយោាមូយប.ស.ស៕
៣កំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងកា
រ ជ្ រើ រើ ស មូ ល ដ្ ឋា ន សុ ខា ភិ បា ល
ដាលានចុះរកិច្ចសនាយោាមួយ ប.ស.ស
យន្តការត្ រួតពិនិត្យគុណភាពសេវា
និងបែបបទទួលបានសេវាដល់សមាជិក
បសស។
៤ កំ ណ ត់ បា ប ប ទ
និងនីតិវិធីដើមាបីឲាយសមាជិក ប ស ស
ទទួលាលសាវាសុខាភិាល និងទាមទា
រការទូទាត់សាវាសុខាភិាល។
៥ ស ហ កា រ
និងសម្របសម្ រួលជា មួយអង្គភាព
ឬា្ថាប័នរដ្ឋ និងអង្គការាតិ
អន្តរាតិពាក់ព័ន្ធនានា ក្នជងការបំពាញភារ
កិច្ចទាំងអស់ខាងលើ។

ភ្ញៀវកំពុងសា្ត្រប់ឧទ្ទ្រសនាមក្នុងអង្គពិធី
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      សកម្មភាពចូលរួមរបស់មន្តេី ប.ស.ស 
     ក្នុងកិច្ចបេជំុវេទិការទូទាត់សំណង   
      គេេះថ្នេក់ការងារនៅបេទេស កូរ៉េ

បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមានអនុវត្ត
ដំណើរការវិស័យសន្តិសុខសង្គមរបស់ខ្លួន
តាឹមតារយៈពាលាង០៤ឆ្នាំតាបុ៉ណោ្ណាះរ
ទទួលានផ្លាផ្កាាបណ្តើរៗនូវជំហ៊ានទី១
គឺ របបធនា រ៉ា ប់ រងហានិភ័យការងា រ។
រីឯរបបសន្តិសុខសង្គមដ៏ទាទៀតនិងដក់
ឲាយដំណើរការតាមា្ថានភាពាក់
ស្តាងនាសាដ្ឋកិច្ចាតិ។ទោះរាយ៉ាងនាះរ
ក្តីបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក៏តាូវការ
នូវធនាននមនុសាសបន្ថាមដើមាបីអភិវឌាឍន៍និ
ងជមាុញវិស័យសន្តិសុខសង្គមដាលយើង
កំពុងអនុវត្ត សព្វថ្ងានាះរឲាយកាន់តាទទួល
ានភាពជោគជ័យបន្ថាមទៀត។
កាលពីថ្ងាទី០២ វិច្ឆកិកា ឆ្នាំ២០១២នាះរ
បាឡាាតិ របបសន្តិសុខសង្គម

ការសំាជកកាាយពីបញ្ចប់កិច្ចពិភាកាា

លោកស៊ុំោភ័ណនាយករងប.ស.សអញ្ជើញឡើងធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍
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ានចាត់មន្តាីឲាយទៅរៀន វគ្គបណ្តុះរបណ្តល
លើការាននាា៉ជាប់រងគាាះរ ថ្នាក់ការងារនិងាន
នាា៉ជាប់រងការងារនៅបាទាស
កូរ៉ាដាលមានសិកា្ខាកាមចូលរួមពីអង្គភាពាន
នាា៉ជាប់រងគាាះរថ្នាក់ការងារកូរ៉ា COM WEL 

តំណាងអង្គការILO និងមានវាឃ្មិនតំណាង
ឲាយបាទាសមួយចំនួនាចាើនរូបទៀត។
វគ្គបណ្តុះរបណា្តាលមានោលបំណងធ្វើការ
 សិកាាពីគា្នានិងផ្លាស់ប្តូរ បទពិោធន៍

គា្នាទៅវិញទៅមក ាពិសាសការោះរ
សាាយបញ្ហាបាឈមនានា ទាក់ទងទៅ
នឹងការទូទាត់សំណងជូនកម្មករនិយោជិត
នៅក្នជងតំបន់អឺ៊រុបនិងអាសីុា៉ាសីុហ្វិចក្នជង
នោះរក៏មានកា រធ្វើបទបងា្ហាញផាសាងៗ
ទៀតស្តីពីការផ្តល់សាវា ា្តានីតិសមាបទា
និងោលនយាយ តាឡប់ទៅរកការ-
ងារធ្វើវិញ របស់សិកា្ខា-កាមចូលរួមមកពី
បណា្តាបាទាសមួយ ចំនួនទៀត។ កាាពី

រូបថតអនុសាាវរីយ៍បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ទសាសនៈកិច្ចសិកាា រូបថតាមគ្គីភាពរបស់សិកា្ខាកាមចូលរួម

នោះរមានការផាសព្វផាាយអំពីចាបាប់និង
បទដ្ឋានគតិយុត្តអន្តរាតិ នានាទាក់ទង
ទៅនឹងវិស័យសន្តិសុខសង្គមផងដារ៕

ការចុះរអនុសាសរណៈយគយល់គុ្ាស្តីពីការទូទាត់សំណងគាាះរថ្នាក់ការងារ
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កិច្ចប្រជំុផ្រសព្វផ្រសាយ

ស្តីពីការអនុវត្តន័៍
កិច្ចប្រជំុផ្រសព្វផ្រសាយ

ស្តីពីការអនុវត្តន៍ គោលនយោបាយន្រការធានរ៉ា្រប់រងហានិភ័យ
ការងាររបស់ប.ស.សខ្រត្តកំពត

កាលពីពាឹកថ្ងាទី១១ខាមកាជ
ឆ្នាំ២០១២នៅាលាខាត្តកំពត
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមានរៀបចំ
បាជំុផាសព្វផាាយស្តីពីការអនុវត្តន៍ោល
នយាយរបបាននាា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារ
ោយសហការាមួយាលាខាត្តនិងមន្ទីរ
ការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈខាត្តកំពត

កាាមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តមជួងសុីវវុទ្ធអភិាលរង

និងាតំណាងឯកឧត្តមអភិាលនាគណៈ
អភិាលខាត្តកំពតលោកអ៊ុកសមវិទាយោ
នាយកបាទាបាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
ឯកឧត្តមដួងាវា៉ាន់ទីបាឹកាាសម្តាចអគ្គមហ
ពញចកាីហាងសំរិនបាាននរដ្ឋសភានា
ពាះរាជាណាចកាកម្ពុជានិងាបាាននមន្ទីរ
ការងារនិងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈខាត្ត
និងបាាននអនុបាាននមន្ទីរពាក់ព័ន្ធជំុវិញ
ខាត្តពាមទំាងសិកា្ខាកាមដាលានិយ-ជក
ឬតំណាងមកពីសហគាាសគាឹះរា្ថានា
ចាើនរូបទៀត។ក្នជងឱកាសនោះរដារឯកឧត្តម
អភិាលរងខាត្តានគាំទាចំពោះរការអនុវ
ត្តោលនយាយាននាា៉ជាប់រងហនិភ័យ

ការងារនៅខាត្តកំពតដាលប.ស.សរៀប
ចំឡើងដើមាបីផាសព្វផាាយដល់និយជកឬ
តំណាាងដាលាមា្ចាស់សហគាាសគាឹះរស្
ថនអោយអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបាកប
ោយបាសិទ្ធិភាពនិងតមា្លាភាព។នាះរា
ការអនុវត្តោលនយាយមួយដាលសាប
ទៅនឹងោលនយាយរបស់ាជជរដ្ឋាភិា
លក្នជងការរួមចំនាកកាត់បន្ថយភាពកាីកាជូន
បាាពលរដ្ឋ។

ឯកឧត្តមានអំពាវនាវដល់គាប់មន្តាី
មានសមត្ថកិច្ចអោយចូលរួមសហការអនុ
វត្តោលនយាយខាងលើនាះរទទួល
ានជោគជ័យាពិសាសនិយជកដាលា
នាយកឬតំណាងសហគាាសគាឹះរា្ថាន
ដាលមានកម្មករនិយជិកចាប់ពី០៨

នាក់ឡើងទៅតាូវមានកាតព្វមកចុះរបញ្ជិកា
និងបង់ភាគទានក្នជងប.ស.សឱាយានតាឹម
តាូវនិងទាន់ពាលវាលាតាមការកំណត់។
ខណៈនោះរដារឯកឧត្តមក៏ានស្នើសំុឱាយ
បាទាបាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមយក
ចិត្តទុកដក់អនុវត្តោលនយាយ
ាននាាជ៉ាប់រងហនិភ័យការងារនាះរបាកប
ោយបាសិទ្ធភាពនិងតមា្លាភាពបន្ថា
មទៀតដើមាបីាទំនុកចិត្តរបស់និយជក
ក៏ដូចាកម្មករនិយជិត។

បនា្ទាប់ពីឯកឧត្តមមានមតិណានាំយ៉ាង
កាបាះរកាបាយរួចមកលោកអ៊ុកសមវិទាយោ
នាយកប.ស.សានមានបាាសន៍ថ
បាសកកម្មរបស់បាទាបាាតិរបបសន្តិសុខ
សង្គមានអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនតាម
បណា្តាាជជាននី-ខាត្តស្ទើទូទំាងបាទាសោយ
ទទួលានផ្លាផ្កាគួអោយកត់សំគាល់
ក្នជងការពងាីកវិាលភាពរបស់ខ្លួន
ោយនៅសល់មួយចំនួនតូចប.ស.សនឹង
គាាងរៀបចំអនុវត្តន៍បន្តឲាយរួចាជល់ាា្ថាពរ៕
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នៅពាកឹថ្ងាទី២៣ខាកុម្ភៈឆ្នាំ២០១២
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខនាកាសួងការងារ
និងបណ្តះុរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈានរៀបចំ
កិច្ចបាជុំស្តីពីស្តីពីការផាសព្វផាាយោល
នយាយាននាា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារ
កាាមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុខគង់
អភិាលរងនិងាតំណាងអភិាលនា
គណៈអភិាលខាត្តាត់ដំបងឯកឧត្តម
ភួងាបាាននមន្ទីរការងារនិងបណ្តះុរ
បណា្តាលវិា្ជាជីវៈខាត្តលោកអ៊ុកសមវិទាយោ
នាយកបាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមលោក
សំុ៊ោភ័ណនាយករងបាឡាាតិរបប

សន្តិសុខសង្គមនិងលោក
លោកសាីបាាននអនុបាាននមន្ទីរ
អង្គភាពជំុវិញខាត្តនិងសិកា្ខាកាម
មកពីបណា្តាសហគាាសគាឹះរា្ថាន
ាចាើនរូបទៀត។

ឯកឧត្តមសុខគង់អភិាលរងខាត្ត
ក៏ដូចាឯកឧត្តមបាាននមន្ទីរការងារ
និងបណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈនិងអង្គសកិា្ខា
ាលាទាំងមូលានគាំទាចំពោះរការអនុវ
ត្តន៍ោលនយាយរបបាននាាជ៉ាប់រងហ
និភ័យការងាររបស់ប.ស.សដាលានផ្ត

ល់អត្ថបាយជន៍យ៉ាងធំធាងដល់កម្មករ
និយជិកនៅេពលទទួលរងគាាះរថ្នាក់កា
រងារាយថហាតុនៅខាត្តាត់ដំបងនាះរ។

ឯកឧត្តមសុខគង់ានមានបាាសន៍
បន្តាមថនាះរាការអនុវត្តន៍សាបនឹង
ោលនយាយរបស់ាជជរដ្ឋាភិាល
ក្នជងការរួមចំណាកកាត់បន្ថយភាពកាីកា

របស់បាាពលរដ្ឋហើយានអំពាវនាវដល់
គាប់មន្តាីមានសមត្ថកិច្ចចូលរួមសហការ

អនុវត្តោលនយាយខាងលើនាះរឱាយទទួល
ានជោគជ័យាពិសាសានអំពាវនាវដល់
នាយកឬតំណាងសហគាាសគាឹះរា្ថាន
ដាលមានកម្មករនិយជិតចាប់ពី០៨នាក់
ឡើងទៅអោយមកចះុរបញ្ជិកានិង
បង់ភាគទានឱាយានតាឹមតាូវនិងទាន់ពាល
វាលាតាមការកំណត់៕

ឯកឧត្តមសុខគង់និងលោកអ៊ុកសមវិទាយោក្នជងកិច្ចបាជុំផាសព្វផាាយរបបាននាាជ៉ាប់រងហនិភ័យការងារ

2012

ឯកឧត្តមភួងា

ការដាក់ឱ្រយអនុវត្តរបបធានរា៉្រប់រងហានិភ័យការងារ
របស់ប្រឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមៅខ្រត្តបាត់ដំបង

ទិដ្ឋភាពចូលរួមរបស់សិា្ខ្រាមក្នុងអង្គពិធី
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កាលពីថ្ងាទី០៤តុលាឆ្នាំ២០១២
វាលាម៉ាង៨:០០នាទីពាឹកនៅសណា្ឋាគារ
សាកុងា្តាខាត្តស្ទឹងតាាងានរៀបចំ
កិច្ចបាជំុផាសព្វផាាយស្តីពីការអនុវត្តោល
នយាយាននាា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារ
ដាលរៀបចំោយបាទាបាាតិរបប-
សន្តិសុខសង្គមនាកាសួងការងារនិង
បណ្តុះរបណា្តាលវិា្ជាជីវៈកាាមអធិបតីភាព

ឯកឧត្តម ឡូយ សុផាតអភិាលនា
គណៈអភិាលខាត្តស្ទឹងតាាងនិងាទី
បាឹកាាផ្ទាល់របស់សម្តាចអគ្គមហសានា
បតីតាជោហ៊ុន សេននាយករដ្ឋមន្តាីនា
ពាះរាជាណាចកាកម្ពុជាលោកអុ៊កសមវិទាយោ
នាយកបាទាបាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមពាម
ទាំងមានការចូលរួមពីលោកលោកសាីា
នាយករងមន្តាីជំនាញនាបាទាបាាតិរបប
សន្តិសុខសង្គមអភិាលអភិាលរងសាុក
តំណាងមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខាត្តនិងនាយក
ឬតំណាងសហគាាសគាឹះរា្ថានទូទាំង
ខាត្តស្ទងឹតាាង់ផងដារ។ចំពោះរការពងាីក
វិាលភាពរបបាននាាជ៉ាប់រងហនិភ័យការងារ
ខាត្តស្ទឹងតាាង។អង្គសិកា្ខាាលាានផាសព្វ

ផាាយដល់សហគាាសគាឹះរា្ថានដាល
បាើបាាស់កម្មករនិយជិតចាប់ពី០៨
នាក់ទាបើងទៅឲាយអនុវត្តការងារតាមចាបាប់
ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសមាាប់ជនទាំង
ឡាយដាលស្ថិតនៅកាាមបទបញ្ញតិនា

ចាបាប់ស្តីពីការងារឲាយទទួលានបាសិទ្ធិ
ភាពតមា្លាភាពក្នជងការអនុវត្តោលនយ
ាយាននាាជ៉ាប់រងហនិភ័យការងាររបស់
បាទាបាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៅខាត្ត
ស្ទឹងតាាងនាះរ។នាះរាការអនុវត្តន៍សាបនឹង
ោលនយាយរបស់ាជជរដ្ឋាភិាលក្នជងការ
ចូលរួមចំណាកកាត់បន្ថយភាពកាីការបស់
បាាពលរដ្ឋឲាយស្ថិតនៅកំរិតមួយទាបបំផុត។

ឯកឧត្តមអំពាវនាវសូមអំពាវនាវដល់គាប់
មន្តាីមានសមត្ថកិច្ចចូលរួមសហការអនុវត្ត
ោលនយាយខាងលើនាះរឲាយទទួលាន
ជោគជ័យាពិសាសនាយកឬតំណាង
សហគាាសគាឹះរា្ថានដាលមានកម្មករ
និយជិតចាប់ពី០៨នាក់ទាបើងអញ្ជើញ
មកចះុរបញ្ជិកានិងបង់ភាគទានឲាយាន
តាឹមតាូវនិងទាន់ពាលវាលាតាមនីតិវិធីនិង
ស្នើសំុឲាយបាទាបាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
យកចិត្តទុកដក់អនុវត្តោលនយាយ
ាននាា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារនាះរបាកបោយ
បាសិទ្ធិភាពនិងតមា្លាភាពថាមទៀត៕

ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យការងារក្នុងខាត្តស្ទឹងតាាង
ការងារផេសព្វផេសាយរបស់ប.ស.សការងារផេសព្វផេសាយរបស់ប.ស.ស

ឯកឧត្តម ឡូយ សុផាតអភិាលនាគណៈអភិាលខាតស្ទឹងតាាងនិងាទីបាឹកាាផ្ទាល់រប
សសម្តាចអគ្គមហសានាបតីតាជោហ៊ុន សេននាយករដ្ឋមន្តាីនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជាាអធិបតី

លោកអុ៊ក សមវិទេានាយក(ប.ស.ស)អញ្ជើញមានមតិក្នជងអង្គពិធី

ការអញ្ជើញចូលរួមក្នជងអង្គពិធី
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ការងារផេសព្វផេសាយរបស់ប.ស.ស ការបណ្តុះបណ្ដ្រលធនធានមនុស្រសរបស់អង្គភាព
ប្រឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

 ទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តវិស័យសន្តិសុខស
ង្គម ទទួលានជោគជ័យាបណ្តើរៗ
គួរឲាយកត់សំគាល់យ៉ាង ណាក៏ោយ
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក៏ ទាមទារនូវ
ធនាននមនុសាសបន្ថាមទៀត ដើមាបីអនុវត្តការ
ងារឲាយមានភាពរលូនតមា្លាភាពនិងបាសិទ្ធភាព
ផងដារ។ នៅដើមឆ្នាំ២០១២ កន្លងមកអង្គភាព
បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម មានបើកវគ្គ
បណ្តុះរបណា្តាលដល់មន្តាីប.ស.ស ស្តីពីសវនកម្ម
ដាលឧទ្ទាសនាមោយឯកឧត្តមឡជងអាទិច្ចបូាជ
អគ្គលាខាធិការរងនាអាា្ញាធរសវនកម្មាតិ។
 វគ្គបណ្តុះរបណា្តាលមានោលបំណង បងាៀន
ដល់សិកា្ខាកាមឲាយានយល់ដឹង និងានជាួត
ជាាបអំពីការ ធ្វើសវនកម្មគាប់បាភាទនៅក្នជង
ា្ថាប័នរបស់ខ្លួនក៏ដូចាា្ថាប័នដទាទៀត។
វគ្គបណ្តុះរបណា្តាលនាះរដារ មានបំណងផ្តល់នូវ
ចំណាះរដឹងចំណាះរធ្វើនិងបទពិោធន៍ ក្នជងការ
ជំរុញការអនុវត្តកិច្ច បាតិបត្តិការណ៍បាកបោយ
លទ្ធផលល្អ បាសិទ្ធភាព សនាសំសំចា និងបាកាន់
ខា្ជាបនូវកាមសីលធ៌ម។

ម៉ាយោងទៀតធ្វើឲាយសិកា្ខាកាមយល់ដឹងនូវការការពារធនាននពីការាត់បង់ការ
ការពារពីការបាើបាាស់ខុសការការពារពីការខូចខាតនិងបំពាញកាតព្វកិច្ចទ
ទួលខុសតាូវោយានអនុវត្តតាមចាបាប់និងបទបាបញ្ញតិ្តាធរមាន៕

 
លោកអ៊ុកសមវិទាយោចូលរួមបើកសិកា្ខាាលា

 
ការចូលរួមរបស់បាានន.អនុបាាននការិយល័យ
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ការបណ្តុះបណ្តេលបុគ្គលិក និងមន្តេី
បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

     បាឡាាតិរបបសន្តិសុខសង្គម(ហៅកាត់ថប.ស.ស) ានបើកវគ្គបណ្តុះរបណា្តាលរបស់ខ្លួនដល់បុគ្គលិកទើបចួលថ្មី
ក្នជងោលបំណងបងា្ហាត់បងា្ហាញអំពីបាបបទនានីតិវិធីក្នជងការអនុវត្តវិស័យសន្តិសុខសង្គមក្នជងប.ស.សាពិសាសរបបាននា
ា៉ជាប់រងហនិភ័យការងារដាលាជំហនដំបូងរបស់ប.ស.សោយាននាា៉ជាប់រងគាាះរថ្នាក់ការងារដល់កម្មករនិយជិត។
ការបើកវគ្គបណ្តុះរបណា្តាលនាះរដារគឺដើមាបីពងាឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកឲាយមានលទ្ធភាពបមាើការងារបាកបោយបាសិទ្ធ
ភាពតមា្លាភាពនិងឲាយទទួលានភាពជោគជ័យបន្ថាមទៀត។

 
លោក អ៊ុក សមវិទេា  នាយកប.ស.សអញ្ជើញាអធិបតីក្នជងវគ្គបណ្តុះរបណា្តាល

លោកជាវ ប៊ុនរិទ្ធ បាាននការិ.ោលនយាយកំពុងធ្វើបទបងា្ហាញ
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ការសាាវជាាវថ្មីៗនាះរបំផុតរបស់
អាមារិកនិងអ៊ីតាលីក៏ឱាយដឹងដារថទឹក
ផ្លាទទឹមមានលទ្ធភាពទប់ា្កាត់ផ្ទាំងាតិ
ខា្លាញ់ចាបាមលើគាមសរសាឈាម,ធ្វើឱាយ
ថយចុះរគាាះរថ្នាក់តាូវកាឹនរឹងសរសា
ឈាមនិងរកាាឱាយកោសិកាសរសាឈាម
បាះរដូងល្អានិច្ច។ពិសាសក្នជងទឹកផ្លា
ទទឹមសមាបូរារាតិបាឆំងអុកសីុតកម្ម
Polyphenol ដាលាារាតិសំខាន់មួយ
ដើមាបីការពារសរីាជង្គផុតពីាជ៉ាឌីកាល់សារី
ហាតុនាះរវាតាូវានចាត់ទុកាភាសជ្ជៈដ៏
មានតម្លា,មានឥទ្ធិពលបាឆំងជាជភាព,
បងា្ការជំងឺសរសាឈាមបាះរដូងAlzheimer
និងមហរីក។កាាពីនាះរទឹកផ្លាទទឹមនៅ
ជួយបង្កើនកូឡាស្តារូ៉ល្អ,បន្ថយកូឡាស្តារូ៉
លអាកាក់។ដូច្នាះរវាល្អបំផុតចំពោះរមនុសាស

គាប់គា្នា,គាប់វ័យ។
ចំពោះរកុមារតូចៗទឹកផ្លាទទឹមជួយ

ឱាយមានសុខភាពល្អនិងទប់ា្កាត់ានជំងឺ
សរសាឈាមបាះរដូង។អាចកៀបផ្លាទទឹម
ទំាងគាាប់ពាាះរារាតិបាាងក្នជងគាាប់
មានឥទ្ធិពលាជាជំងមហរីកសាបាក។ពាល
ឱាយកុមារផឹកទឹកផ្លាទទឹមគួរលាយាមួយ
ទឹកឆ្អិនបន្តិចនិងឱាយផឹកសនាសឹមៗមិនតាូវ
ឱាយកុមារផឹកចាើននៅពាលដំបូង។

ចំពោះរស្តាីឥទ្ធិពលរបស់ទឹកផ្លាទទឹម
កាន់តាបងា្ហាញចាបាស់លាស់។កាាពីឥទ្ធិ-
ពលបងា្ការបាឆំងជំងឺសរសាឈាមបាះរ
ដូងពនាយឺតជាជភាពនិងទប់ា្កាត់មហរីក,
ទឹកផ្លាទទឹមដាលសមាបូរទៅោយវីតាមីន
A, C, Eនិងអាសីុតហ្វូលិកមានឥទ្ធិពល
ការពារនិងបង្កើនសុខភាពរបស់ស្តាីទាំង

ក្នជងពាលមានគភ៌សមាាលកូននិងរហូត
ដល់ពាលចាស់៖

-ធ្វើឱាយថយចុះរគាាះរថ្នាក់សមាាល
កូនមិនគាប់ខានិងមិនគាប់ទម្ងន់ពាល
កើតនិងអាការៈខ្វះរឈាម,ខ្វះរាតិដាក
ដាលតាងជួបបាទះរនៅនឹងស្តាីមានគភ៌។

-ជួយរកាាភាពសាស់ក្មាងរបស់
សាបាកធ្វើឱាយសាបាកទន់និងបញ្ចៀសការ
រលាកឆ្លងមារោគ។

-ល្អបំផុតសមាាប់ស្តាីអស់រដូវវាជួយ
ស្តាីទប់ទល់ានល្អចំពោះររោគសញ្ញា

របស់វ័យចំណាស់និងធ្វើឱាយថយចុះរគាាះរ
ថ្នាក់កើតជំងឺ Alzheimer នៅពាល
ចាស់៕

ការស្រ្រវជ្រ្រវវិទ្រយាសស្ត្រ
ជាច្រើនបានទទួលស្គ្រល់បណ្ដ្រសរជាតិ

ប្រឆំងអុកសុីតកម្មក្នុងទឹកផ្ល្រទទឹមអាចរារំាងផ្ទ្រំងច្របាមផ្តុំ
លើគ្រមសរស្រឈាមនិងបន្ថយសមា្ព្រធអុកសុីតកម្មលើោសិកា

សរស្រឈាម,ជួយឱ្រយោសិកាទាំងន្រះបង្កើតអុកសុីតនីទ្រិ
កច្រើនជាង,ធ្វើឱ្រយរីកសរស្រឈាម។


