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ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងធំេធងដល់េបឡាជាតិ
របបសន្តិសុខសង្គម ែដលបានផ្តល់ការព្យាបាល
របួសរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ជាសះេស្បើយ ែថមទាំងបាន
ផ្តល់ឧបករណ៍ អវៈយវៈសិប្បនិម្មិត និងអត្ថ្របេយោជន៍
េផ្សងៗផងែដរ។

Newsletter # 2Inside G_final.indd   1Newsletter # 2Inside G_final.indd   1 12/30/2013   1:19:49 PM12/30/2013   1:19:49 PM



ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នបឡា ជា តិរបបសន្ត ិសុខសង្គ មឹឹ ិ ័័ ៌ ជា ិិ ិិ ងឹ
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ČងΉſ ង េŵក អ៊ុក សមវЋទŜ
និពនċĜយក េŵក ďវ ប៊ុនរЋទċ
និពនċĜយករង េŵក ឌួង ច័នĀ″Ŭ
េលžនិពនċ  កŔň  Čន ់សីុណូន
ែផĖកកំុពŏСទ័រ េŵក កឹម ច₧‼ រЋទċ
ŪកОមព័ត៌Ōន េŵក េខЬវ ₧េរмត 
 េŵក Čយ  សំ₧ង 
 េŵក ឃុន វЋចិŪត

ប.ស.ស ចញផសោ យឆា ំទី០៣ លខទី០៣ ឆា ំ២០១៣

 ១. រចĜសមį័នċČត់″ំងេបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម ..............................៣
២. ពិធីŪបជុំបូកសរុបលទċផលŁរİរĂĖ ំ២០១២ ....................................... ៤
៣. កិចĆŪបជុំបូកសរុបŁរİររបស់គណៈកមŊŁរសិក⅝Ū⅜វŪďវទប់⅜̨ត់
 ករណីសនųប់ និងបĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់Łរİរ(ស.ទ.ប.ក) ............................. ៦
៤. ពិធីŪបជុំអបអរ⅜ទរទិǻសុខļពសុវត□ិļពŁរİរ ............................... ៨
៥. ពិធីŪបជុំផ℮ពſផ⅝យអប់រжអំពីលក šខណŹ Łរİរ លក šខណŹ អĜម័យ
 សុវត□ិļពŁរİរ អត□Ūបេŗជន៍របបសនŉិសុខសង ðម វЋēនŁរទប់
 ⅜̨ត់ ករណីសនųប់ និងបĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍េŢយមេធŜģយ
 ដឹកជŃąФនកមŊករនិេŗជិត ...........................................................១០
៦. លទċផលŁរİរŪបជុំŪកОមŪបឹក⅝ភិģល ៃន ប.ស.ស ...........................១២
៧. ŁរពŪងីកវЋ⅜លļពរបបēĜŬм ប់រងΉនិភ័យŁរİរ ....................... ១៣
៨. លទċផលŪបជុំសŉ ីពីŁរពŪងឹងŪបសិទċļព ៃនŁរអនុវតŉរបបēĜ
 Ŭм ប់រងΉនិភ័យŁរİរ ..............................................................១៥
៩. ŁរចុះបŃą ិŁ និងបង់ļគĈនរបស ់ប.ស.ស ឆŌសទី១ ĂĖ ំ២០១៣ ..... ១៧
១០. វŁរİរផŉល់″វŁលិក (អត□Ūបេŗជន)៍ របស ់ប.ស.ស ĂĖ ំ២០១៣ .......១៨
១១. ŁរİរអធិŁរកិចĆ និងកិចĆŁរនីតិកមŊ ..............................................១៩
១២. វគ ðបណŉО ះប₧ŉ លមūនŉ-ីបុគ ðលិក ប.ស.ស មកពី″មប₧ŉ Ŭជēន-ីេខតŉ...២១
១៣. វគ ðបណŉО ះប₧ŉ លសŉ ីពីŁរេធſЧបចĆОបġនĖļពŁរİរជំĜញៃផĀកĖОងេបΐďតិ 

របបសនŉិសុខសង ðម ..................................................................២២
១៤. លទċផលŁរİររបស់គណៈកមŊŁរេវជą⅜ūសŉ  ...................................២៤
១៥. សកមŊļពŪកОមŁរİរសុវត□ិļពចŬចរណ៍ផųСវេýក .............................២៥
១៦. ŁរេŪតЭមេរЬបចំអនុវតŉជំΉនទី២ .................................................២៧
១៧. ΖសយŢť នមនĀីរេពទŏែដលģនចុះកិចĆសនŜďមួយ ប.ស.ស ...............២៩
១៨. ŁរЋŗល័យ ប.ស.ស ″មប₧ŉ លŬជēន-ីេខតŉ ............................៣៣
១៩. ŪកОមŪបČំŁរ Hotline 24 េŌ៉ង ..................................................៣៥
២០. ខųឹម⅜រចុះផ⅝យ″ម⅜រព័ត៌ŌនŁែសត និងទូរទស℮ន៍ សŉ ីពីŁរ ..........៣៦
២១. ŪបŁសរដťមūនŉីŪកសួងព័ត៌Ōន ....................................................៣៩
២២.ĵកŏŁពŏបŔą ក់ពីលទċផលែដលបុគ ðលŪបŪពឹតŉអំេពЧអģយមុខ...............៤០
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ពិធី្របជំុបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១២ និងេលកទិសេ អនុវត្ត ពិធី្របជំុបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១២ និងេលកទិសេ អនុវត្ត 
បន្តស្រមាប់ឆា្ំ២០១៣ របស់េបឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបន្តស្រមាប់ឆា្ំ២០១៣ របស់េបឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម(ប.ស.ស)(ប.ស.ស)

ŁលពីៃថĞទី២៨ ែខមីĜ ĂĖ ំ២០១៣េវŵ 

េŌ៉ង៨ នងិ១០ĜទŪីពឹក េĝស₧ť ýរភĖេំពញ  

េបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម ģនេរЬបចំកិចĆ 
ŪបជុំបូកសរុបលទċផលŁរİរĂĖ ំ២០១២ និង 

ទសិេţអនវុតŉបនŉĂĖ ២ំ០១៣ េŪŁមអធបិតļីព 

េបЧកកិចĆŪបជុំ ឯកឧត្តម េសង សក្ត  Ūបēន 

ŪកОមŪបឹក⅝ភិģល ៃនេបΐďតិរបបសនŉិសុខ 

សង ðម និងďអគ ðĜយក ៃនអគ ðĜយកŢť ន 

Łរİរ និងកĖОងពិធីបិទេŪŁមអធិបតីļពដ ៏

ខįង់ខįស ់ឯកឧត្តម វង សតូ រដťមūនŉ ី
ŪកសួងŁរİរ និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ។ 
សŌសļពចូលរួមŌន▫Ė ក់ដឹកĜំ មūនŉី 
ជំĜញ និងបុគ ðលិកមកពី″មប₧ŉ Ūកសួង 

អង ðŁរ សŌគម និង⅜□ ប័នĵក់ព័នċĜĜ 

មួយចំនួនេទЬត ។

ďកិចĆČប់េផŉЧមៃនពិធីេបЧក ឯកឧត្តម 

េសង សក្ត  ŪបēនŪកОមŪបឹក⅝ភិģលៃន 

ប.ស.ស ģនែថųងសុនĀរក▫េŢយŌនខųឹម 

⅜រ▫ŪកОមŪបឹក⅝ភិģលៃន ប.ស.ស កĖОង 

រយៈេពលជតិពរីΖណតŉមិកេនះģនេរЬបចកំចិĆ 
Ūបជុំģនចំនួន៣៤េលЧក េដЧមġីពិļក⅝អនុម័ត 

េĉេលЧឯក⅜រ គតិយុតŉ ែផនŁរ និងេýល 

នេŗģយសŪŌបក់ចិĆដេំណЧរŁរៃន ប.ស.ស 

កĖОងេĜះ Ōនដូចď៖ អនុម័តែផនŁរចំណលូ- 

ច₧ំយរបស់ ប.ស.ស ĂĖ ២ំ០១៣ ģនេរЬបចំ 
ŪបŁសអនŉរŪកសួងសŉ ីពីŁរបេង ˛ЧតគណៈកមŊ
ŁរេរЬបចំយនŉŁរៃនŁរទូĈត់េសǻសុž

ភិģលសŪŌប់េŪតЭមŢក់ឱŏដំេណЧរŁររបប
ēĜŬм ប់រងសុខļព កĖОងĂĖ ំ២០១៣េនះ ģន 

េរЬបចំេសចកŉីសេŪមចសŉ ីពីŁរបេង ˛ЧតŪកОម
Łរİរសុវត□ិļពចŬចរណ៍ផųСវេýកសŪŌប់
ýំĵរកមŊករនិេŗជិត (ស.ផ.ក) កĖОងន័យ
េលЧកកមįស់Łរយល់ដឹងរបស់អĖកេបЧកបរដឹក
ជŃąСនកមŊករនិេŗជិតឱŏŁន់ែតយល់ចĤស់ 
ពីមូលេហតុ វЋēនŁរអប់រжែណĜំែដលŪសប
″មចĤប់ចŬចរណ៍ផųСវេýកៃនŪពះŬď₧ 

ចŪកកមįОď និងេដЧមġីបĮ̇រទប់⅜̨ត់ករណី
េŪýះ▫Ė ក់េពលេធſЧដំេណЧររបស់បងបΔСនកមŊករ 
កមŊŁរЋនីឱŏស□ ិតេĝកĖОងកំរЋតĈបបំផុត។ កĖОង 

ឱŁសេĜះឯកឧតŉម ក៏ģនេលЧកេឡЧងបŔΆ
មួយចំនួនĈក់ទងនឹងនិេŗជក និងកមŊករ 
និេŗជិត ďពិេសស⅜□ នļពេŪýះ▫Ė ក់ 

Łរİរផងែដរ ែដលĈំងអស់េនះ ឯកឧតŉម 

ģនផŉល់នវូអន⅜ុសនម៍យួចំននួដលន់េិŗជក 

ŌĆ ស់សហŪýស Ūគឹះ⅜□ ន កមŊករនិេŗជិត 

និង ប.ស.ស សូមចូលរួមជួយýំŪទýĖ  េដЧមġី
ពŪងឹងŁរអនុវតŉរបបēĜŬм ប់រងΉនិភ័យ
ŁរİរកĖОងĂĖ ំ២០១៣េនះឱŏŁន់ែតŪបេសЧរ 
ែថមេទЬត។ េŢយេŗងេĉេលЧŁរវЋវឌΘន៍ 
រВកចំេរВនៃនេសដťកិចĆďតិ និងវЋស័យŁរİរ 
េĝកមįОď ប.ស.ស ģនេរЬបចំនូវនីតិវЋធី និង
ឯក⅜រគតយុិតŉមយួចំននួកĖОងŁរេŪតЭមេរЬបចំ
អនវុតŉជΉំនទ២ី គ“ឺរបបēĜŬмបរ់ងសខុļព” 
េដЧមġីēĜដល់កមŊករនិេŗជិតឱŏទទួលģន
នូវŁរែថĈំសុខļព ŁរŁរĵរŪបĂំងនឹង 

ļពŪបថុយŪប▫នៃនŁរចំ₧យេលЧែផĖក 

សខុļព នងិŌនŁររក⅝ស□ រិļពŪģកច់ណំលូ
េĝេពលŌនជងឺំŌតļុព ďយ▫ļពេផ℮ងៗ 
េទЬត ។

បĜĀ ប់មក េŵក អុ៊ក សមវិទយ 

Ĝយក ប.ស.ស ģនេធſЧកិចĆ⅜ſ គមន ៍ចំេĵះ 
សិŁš ŁមĈំងអស់ែដលģនអេŃą Чញចូល 

រួមŪបជុ ំ និងģនេធſЧបទបİΆ ញអំពីលទċផល 

ŁរİរĂĖ ំ២០១២ និងទិសេţអនុវតŉបនŉ
សŪŌប់ĂĖ ំ២០១៣ របស ់ប.ស.ស ែដលរួម 

ឯកឧត្តម វង សតូ រដťមūនŉីŪកសួងŁរİរ និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ អេŃą ЧញចូលរួមďអធិបតីកĖОង
ពិធីបិទកិចĆŪបជុំបូកសរុបលទċផលŁរİរĂĖ ំ ២០១២

ឯកឧត្តម េសង សក្ត  អេŃą ЧញែថųងសនĀក▫
កĖОងអង ðពិធី
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Ōន៖  លទċផលŁរİរសេŪមចģនកĖОងĂĖ ំ 
២០១២ ļពİយŪសФល និងļពលំģក ៃន 

ŁរអនុវតŉŁរİរ ⅜□ នļពបចĆОបġនĖ និង 

ទិសេţអនុវតŉŁរİរបនŉរបស ់ ប.ស.ស។

ďថŊីមŉងេទЬតកĖОងពិធីបិទកិចĆŪបជុំបូក 

សរុប េ ក អុ៊ក សមវិទយ Ĝយក ប.ស.ស 

ģនŌនŪប⅜សន៍⅜ſ គមន៍ និងែថųងអំណរ
គុណŗ៉ងŪďលេŪĐចំេĵះវតŉŌនដ៏ខįង់ខįស់
របស ់ឯកឧត្តម វង សតូ រដťមūនŉីŪកសួង 

Łរİរ និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ ែដលģន
អេŃą ЧញចូលរួមďអធិបតីកĖОងពិធីបិទŁរŪបជុំ
បូកសរុបលទċផលŁរİរĂĖ ំ២០១២ និងទិស 

េţអនុវតŉបនŉĂĖ ំ២០១៣ របស ់ ប.ស.ស 

Ĝេពលេនះ។ បĜĀ ប់មក េŵកĜយក ģន 

េសĖ ЧសុំឱŏសŌជិកសŌជិŁ អង ðŪបជុំផŉល់នូវ 
ចំណុចŪបឈម/បŔΆ លំģកកĖОងŁរផŉល់ 

េសǻសនŉិសុខសង ðម ពិេសសŁរអនុវតŉរបប
ēĜŬм ប់រងΉនិភ័យŁរİរ″មរយៈលិខិត 

ឬេផńЧď⅜រេអឡិចŪតСនចិេដЧមġអីង ðļពពនិតិŏ 
េឆųЧយតប និងេធſЧŁរែកលំអ″មែដលΖចេធſЧ
េĉģន និង″មលទċļពែដលŌនែចងកĖОង
ចĤប់ និងŬយŁរណ៍ជូនបែន□ម▫អង ðŪបជុំ
Ĉំងមូលģនǻយតៃមųខįស់ចំេĵះលទċផល 

Łរİរ ែដលសេŪមចģន និងģនេរЬបចំទិស
េţŁរİរអនុវតŉĂĖ ំ២០១៣ របស ់ប.ស.ស 

ែដលŌនលក šណៈŪគប់ŪជОងេŪďយចំទិសេţ 

េឆųЧយតបេĉនឹងŁរវЋវឌΘន៍ៃន⅜□ នļព 

េសដťកិចĆ និងសង ðម។

ďកិ ចĆ បŃĆ ប់ ៃ ន ពិ ធី បិ ទ អ ង ð Ūបជុំ 
ឯកឧត្តម វង សតូ រដťមūនŉីŪកសួងŁរİរ 
និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ ģនអេŃą ЧញŌន 

Ūប⅜សន៍▫ េĝកĖОងបរЋបទែដលŪបេទស 

កមįОďŌនŁររВកចំេរВនេលЧŪគប់វЋសយ័ ŁរēĜ
Ŭм បរ់ងសនŉសិខុសង ðមŌន⅜រៈសžំន₧់ស់
សŪŌប់កមŊករនិេŗជិត ែដលបេŪមЧŁរİរ
េĝ″មសហŪýសŪគឹះ⅜□ នេŢយģនផŉល់ 

នូវŁរýំĵរសង ðម ēĜģននូវសនŉិសុខ 

Ūģក់ចំណូល  េĵលគឺŌនន័យ▫ýŊ ន
សŌជកិសង ðម₧ŌĖ កē់ų កេ់ĉកĖОងΉនភិយ័
េŢយមិនΖចេងЧបរួចេĜះេទ និងរួមចំែណក 

ŗ៉ងសžំនដ់លេ់ýលនេŗģយŁត់បន□យ
ļពŪកីŪក របស់ŬជរŢť ភិģល″មរយៈŁរ
Łត់បន□យនូវគŌų តŪģក់ចំណូលរǻងអĖក
Ōន និងអĖកŪកេដЧមġីēĜេΖយŌនស□ ិរļព 

និងļពសុខដុមរមĜេĝកĖОងសង ðម ។ េឆųЭត 

កĖОងឱŁសដ៏វЋេសសវЋ⅜លេនះ ឯកឧត្តម 

រដ្ឋម្រន្ត ីģនផŉល់នូវអនុ⅜សន៍មួយចំនួន 

Ĉក់ទងនឹងŁរអនុវតŉចĤប់សŉ ីពី របបសនŉិសុខ 

សង ðមសŪŌប់ជនĈំងΐយែដលស□ ិត េĝ
េŪŁមបទបġŃňតŉិៃនចĤប់សŉ ីពីŁរİររួមŌន៖ 
ŁរពŪងឹងŁរŪតФតពិនិតŏ⅜□ នļពŁរİរ 
″មសហŪýស Ūគឹះ⅜□ ន េរЬបចំែបបបទនិង
នីតិវЋធីផŉល់″វŁលិកឱŏŁន់ែតលΔ ŪបេសЧរ 
និងēĜឱŏģននូវŪបសិទċļព តŌų ļព និង 

គណេនយŏļពចំេĵះ ”របបēĜŬм ប់រង 

សុខļព”  ďជំΉនទី២ ែដលនឹងអនុវតŉកĖОង 

ĂĖ ំ២០១៣េនះ និង ”របបēĜŬм ប់រងŪģក់
េ⅜ធននិវតŉន៍” កĖОង ĂĖ ំ២០១៥ ″មែផនŁរ 
េŪýងទុក េŢយែផΔក″ម⅜□ នļពេសដťកិចĆ
ďតិďក់ែសŉង។ ឯកឧត្តម រដ្ឋម្រន្ត ីģន 

បែន□មេទЬត▫ និេŗជក ឬŌĆ ស់សហŪýស
Ūគឹះ⅜□ នĈំងអសŪ់តСវចូលរួមអនុវតŉចĤប់ឱŏ 
ģនលΔ  និងŪតСវសហŁរďមួយ ប.ស.ស កĖОង 

ŁរŬយŁរណ៍ពីចំនួន⅜žរបស់ ŪកОមហ៊ុន 

ចំនួនកមŊករនិេŗជិត និង Ūģក់េបЬវត℮រш និង 

ŪតСវផŉល់រģយŁរណ៍Ήនិភ័យŁរİរឱŏ
ģនĈន់េពលេវŵេដЧមġីកំុេΖយģត់បង់ 
អត□Ūបេŗជន៍របស់កមŊករនិេŗជិត និងŌន 

លទċļពŪសបចĤប់Ūគប់Ūýន់កĖОងŁរផŉល់″វ
ŁលិកឱŏģនĂប់រហ័ស ។ ចំែណកនិេŗជក 

ឬ តំ₧ងសហŪýសŪគឹះ⅜□ នŪតСវČត់វЋēន 

ŁរបĮ̇រ និងទប់⅜̨ត់េŪýះ▫Ė ក់Łរİរ″ម
ŁរែណĜំរបសŪ់កសងួ នងិអង ðļពĵកព់ន័ċឱŏ
េĝកĖОងកំរЋតĈបបំផុត េដЧមġីŁរĵរសុវត□ិļព 

នងិេលЧកកមįសស់ខុុŌលļពកមŊករ នេិŗជិត
េដЧមġីជំរុញសİſ ក់ផលិតកមŊឱŏŌនļពរВក 

ចំេរВនេឡЧង។ កមŊករនិេŗជិតŪតСវយល់អំព ី

សិទċ ិ និងអត□Ūបេŗជន៍របស់ខųФនែដលŌន 

ែចងេĝកĖОងចĤប់។

ទនĀមឹនងឹេĜះ ឯកឧត្តម រដ្ឋម្រន្តី ģន
រжលឹកដល់បងបΔСនកមŊករនិេŗជិតĈំងអស់ 
ពិេសសអĖកេបЧកបរដឹកជŃąСនកមŊករនិេŗជិត
ŪតСវទេនĀញឱŏរត់Ōត់នូវĵកŏេ⅜ų ក “ៃថĞហĖឹង 

និងៃថĞែសΔក កំុឱŏŌនេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍” 

េដЧមġីបេŃą ЭសកុំឱŏŌនេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍ 

តេĉេទЬត េបЧŪសវЖងកុំេបЧកបរ និងមិនŪតСវ 
េសពេŪគЪងេញЭន េŪគЪងŪសវЖង ឱŏŪសបេĉ 

″ម អន⅜ុសនរ៍បស ់សេម្តចអគគម  

េសន បតីេតេជ ហ៊ុន ែសន Ĝយករដť 
មūនŉីៃន ŪពះŬď₧ចŪកកមįОď ែដលģនេលЧក
េឡЧងកĖОងពិធីែចកសŔň បŪតដល់និស℮ិត ៃន
វЋទŜ⅜□ នែខŊរជំĜន់ថŊីេĝវЋទŜ⅜□ នďតិអប់រж 
ŁលពីៃថĞ ទី១១ ែខមីĜ ĂĖ ំ២០១៣ ។

មūនŉី⅜□ ប័នĵក់ព័នċ និងមūនŉីជំĜញអេŃą ЧញចូលរួមកĖОងអង ðពិធី 
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ŁលពីៃថĞទី២៧ ែខកុមĸៈ ĂĖ ំ២០១៣  

េវŵេŌ៉ង៨ និង៣០ĜទŪីពឹក Ĝ⅜លŪបជុំ 
ទីសŉ ីŁរ ŪកសួងŁរİរ  និងបណŉО ះប₧ŉ ល 

វЋďą ជីវៈ ŌនេបЧកកិចĆŪបជុំបូកសរុបលទċផល 

Łរİររបស ់គណៈកមŊŁរសិក⅝Ū⅜វŪďវ 
ទប់⅜̨ត់ករណីសនųប់ និងបĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់ 

Łរİរ(ស.ទ.ប.ក) ĂĖ ំ២០១២ នងិផ℮ពſផ⅝យ
ŪបŁសរួមសŉ ីពីŁរផŉល់េសǻ⅜ēរណៈ 
របសŪ់កសងួŁរİរ នងិបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជវីៈ 
េŪŁមអធិបតីļពដ៏ខįង់ខįស ់ ឯកឧត្តម 

វង សតូ រដťមūនŉីŪកសួងŁរİរ និងបណŉО ះ 
ប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ មūនŉីេŪŁមឱǻទ តំ₧ង 

មនĀីរេពទŏ តំ₧ងសហជីព កមŊករនិេŗជិត 

តំ₧ងនិេŗជក អង ðŁរďតិ/អនŉរďតិ 
Ūបēន អនុŪបēនមនĀីរŁរİរ និងបណŉО ះ 
ប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ Ĉំង២៤Ŭជēនី/េខតŉ និង 

អង ðļពĵក់ព័នċសរុបĈំងអស់ŪបŌណ 

៣០០Ĝក ់េŪŁមŁរេរЬបចំេŢយេបΐďត ិ

របបសនŉិសុខសង ðមៃនŪកសួងŁរİរ និង 

បណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ។

កĖОងឱŁសេĜះែដរ េ ក អុ៊ក សម 

វិទយ Ĝយក ប.ស.ស ģនេលЧកេឡЧងពីកិចĆ 
ដំេណЧរŁរ របស ់ប.ស.ស ែដលគិតមកដល ់

ĂĖ ំ២០១៣េនះ Ōនរយៈេពលជិត ៥ĂĖ ំ េហЧយ 

ŁរİរទទួលģនលទċផលគួរďទីេŌទនៈ។ 
ďមួយýĖ េĜះែដរក៏ŌនបŔΆ Ūបឈមមួយ
ចំនួនតូចģនេកЧតេឡЧងនឹងកំពុងេធſЧŁរេŢះ 
Ū⅜យďបេណŉ Чរៗេĉ″មនីតិវЋធី។ ម៉Ŝង 

េទЬតេŢយេមЧលេឃЧញេĝ″មេŬងចŪក 
មួយចំនួនជួបŪបទះនូវករណីសនųប ់ Ūកសួង 

ģនេចញេសចកŉីសេŪមចបេង ˛ЧតគណៈកមŊŁរ

កិចច្របជំុបូកសរបុករងររបសគ់ណៈកមមករសកិ ្រ វ្រជវទប់ ក ត់ករណីសន្លប់
និងបងា្ករេ្រគាះថាក់ការងារ(ស.ទ.ប.ក) ឆាំ២០១២ និងទិសេដៅអនុវត្តភារកិច្ចបន្ត

េ ក អុ៊ក សមវិទយ Ĝយកេបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðមអេŃą ЧញេឡЧងែថųងសុនĀរក▫

ឯកឧត្តម វង សតូ អេŃą ЧញចូលរួមďអធិបតីកĖОងកិចĆŪបជុំបូកសរុបលទċផលŁរİរ ស.ទ.ប.ក ĂĖ ំ២០១២
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សិក⅝Ū⅜វŪďវទប់⅜̨ត់ករណីសនųប់ និង 

បĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់Łរİរ េΊŁត់▫ ស.ទ.ប.ក 

េដЧមġីចុះអេងត̨″មŢនរកមូលេហតុ ៃនŁរ 
ដួលសនųប់ និងČត់វЋēនŁរļų មៗឱŏŌĆ ស ់

ឬតំ₧ងេŬងចŪកេធſЧŁរែកលំអចំណចុខſះ
žតĜĜឱŏŌនŪបសិទċļព ŪសបýĖ េនះែដរ 
គណៈកមŊŁរ ស.ទ.ប.ក េŢយŌនŁរ 
សហŁរព ី ប.ស.ស ក៏ģនេរЬបចំកិចĆŪបជុំ 
ផ℮ពſផ⅝យអប់រж អំពីលក šខណŹ ŁរİរអĜម័យ 

សុវត□ិļពŁរİរ អត□Ūបេŗជន៍របបសនŉ ិ
សខុសង ðម វЋēនŁរទប⅜̨់តក់រណីសនųប ់នងិ
បĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍េŢយមេធŜģយ 

ដឹកជŃąСនកមŊករនិេŗជិត ផងែដរ។ េបЧគិត 

Ūតឹម ៃថĞទី៣០ ែខធĖС ĂĖ ំ២០១២ ស.ទ.ប.ក 

េរЬបចំកិចĆŪបជុំģនចំនួន ១៥េលЧក ŌនេŬង 

ចŪកចូលរួមចំនួន ១០៥ កមŊករចូលរួមŌន 

ŪបŌណ២៨,០០០Ĝក់។

េĝកĖОងពិធីដ៏ឧដុង ðឧតŉមេនះ ឯកឧត្តម 

វង សតូ រដťមūនŉីŪកសួងŁរİរ និងបណŉО ះ 
ប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ ģនŌនŪប⅜សន៍ពីŁររВក 

ចំេរВនរបស់អង ðļព ប.ស.ស ″មរយៈŁរ  
អនុវតŉរបបēĜŬм ប់រងΉនិភ័យŁរİរď 

ជំΉនទី១ និងេŪýងេរЬបចំសŪŌប់Łរ 
ŪបតបិតŉជិΉំនទ២ី “របបēĜŬмបរ់ងសខុļព” 

និងជំΉនទី៣“របបŪģក់េ⅜ធននិវតŉន៍” 
ែដលនឹងŢក់ឱŏដំេណЧរŁរĜេពលžងមុខ។ 

ចំេĵះបŔΆ  ដួលសនųប់កĖОងរយៈេពលមួយĂĖ ំ
កនųងមក(២០១១-២០១២) ស.ទ.ប.ក ģន 

រកេឃЧញ▫ģតុļពកមŊករដួលសនųប់ថយ 

ចុះŪបŌណ១៥% េĈះďេŬងចŪកŌនŁរ 
េកЧនេឡЧងក៏េŢយ។ េĈះបែីបបេនះកŉ ីកŪ៏កសងួ 

មិនŪពេងЧយកេនŉЧយេឡЧយេŢយģនេរЬបចំេធſЧ
យុទċĜŁរផ℮ពſផ⅝យអបរ់ж ″មប₧ŉ េŬងចŪក 

Łត់េដរ និងែសġកេជЧងេដЧមġីបេង ˛ЧនŁរយល ់

ដងឹឱŏģនទលំូទŵូយ នងិរួមýĖ បĮ̇រទប⅜̨់ត ់

ករណីដលួសនųបឱ់ŏŌនŪបសទិċļពខįសប់ែន□ម 

េទЬត។ ទនĀមឹនងឹេĜះែដរ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្ត ី
ģនĬŉ េំផńЧ និងសំណមូពរដល់អង ðļពĵក ់

ព័នċឱŏសហŁរ និងជួយេŢះŪ⅜យនូវបŔΆ
គនųឹះមួយចំនួនកĖОងន័យទប់⅜̨ត់ និងបĮ̇រ 
បŔΆ អសកមŊĜĜ ែដលេកЧតេឡЧងេĝកĖОង 

េŬងចŪក សំណមូពរឱŏŌនកិចĆŪបជុំďŪបČំ 

រǻងនិេŗជក និងសហជីព េដЧមġីΖចŁŉ ប់ 
ģននូវបŔΆ ŬងំសĀ ះĜĜ និងŌនវЋēនŁរ 
ទប់⅜̨ត់Ĉន់េពលេវŵ។ ចំេĵះŁរបេŪមЧ 
េសǻ⅜ēរណៈ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្ត ីģន
ជំរុញឱŏមūនŉីĵក់ព័នċŪគប់លំŢប់▫Ė ក់ŪតСវ 
ខិតខំអនុវតŉឱŏģនលΔ  ŪបេសЧរេជЬសǻងបŔΆ
មនិŪបŪកត₧ីមយួេកЧតេឡЧងដចូែដលŪកសងួ
ģនកំណត់ďមួយŪកសួងĵក់ព័នċĜĜែដរ។

េ ក បុ៉ក វណ្ណថត ŪបēនគណៈកមŊŁរ ស.ទ.ប.ក អេŃą ЧញេឡЧងេធſЧបទបİΆ ញ

និេŗជកេឡЧងŌនមតិកĖОងអង ðពិធី
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ŁលពីŪពឹកៃថĞΖទិតŏ ទី២៨ ែខេម⅜ 

ĂĖ ំ២០១៣ េវŵេŌ៉ង ៨:០០ ĜទŪីពឹក 

េĝតំបន់េសដťកិចĆពិេសសភĖំេពញ Ōនទី″ំង
ស□ ិតេĝ″មបេ₧ŉ យផųСវďតិេលខ៤ សĮ̇ត ់

កេĜĀ ក ខណŹ េĵធЏែសនជ័យ ŬជēនីភĖំេពញ 

េŢយģនសហŁរឧបត□មĸេរЬបចំេឡЧងេŢយ
េបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម ĜយកŢť ន 

េពទŏŁរİរ ៃនŪកសួងŁរİរ និងបណŉО ះ 

ប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ និងអង ðŁរពលកមŊអនŉរďតិ
ŪបČំកមįОď នងិŌនអង ðļពĵកព់ន័ċ ģនេបЧក
ពធិអីបអរ⅜ទរទǻិសុខļពសវុត□ļិពŁរİរ
េŪŁមŪបēនបទ “ŁរេលЧកកមįស់អគ ðីភ័យ 

និងបĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់ŁរİរេĝកមįОď េŪŁម 

អធិបតីļពដ៏ខįង់ខįស ់ឯកឧត្តម វង សតូ  

រដťមūនŉីŪកសួងŁរİរ និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą  
ជីវៈ េŵក េឡង តុង ŪបēនĜយកŢť នេពទŏ 

Łរİរ េ ក អុ៊ក សមវិទយ Ĝយកេបΐ 

ďតិរបបសនŉិសុខសង ðម េŵកជំĈវឧកő៉ 

លមឹ ឈវីហូ អគ ðĜយិŁŪកОមហ៊ុនតំបន ់

េសដťកចិĆពេិសសភĖេំពញ េŵកŪសី Jill Tucker 

តំ₧ងអង ðŁរពលកមŊអនŉរďតŪិបČំកមįОď 

និងďទីŪបឹក⅝បេចĆកេទសសŪŌប់េŬងចŪក
ឱŏ Łន់ែតŪបេសЧរេĝកមįОď ŪពមĈំងកមŊករ 
និេŗជិតចូលរួមសរុបŪបŌណď ១,២៧៩ 

Ĝក់។ 

េŪŁយពីŁរែថųងសុនĀរក▫ និងមត ិ

⅜ſ គមន៍របស ់ េ ក េឡង តុង Ūបēន 

ĜយកŢť នេពទŏŁរİរ សŉ ីពីŁរេលЧកកមįស់
សុវត□ិļពអគ ðីភ័យ និងŁរបĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់ 
ŁរİរេĝកមįОď េ ក អុ៊ក សមវិទយ 

Ĝយកេបΐďតរិបបសនŉសិខុសង ðមģនែថųង
អំពីេýលនេŗģយៃនŁរអនុវតŉរបបសនŉិ
សុខសង ðម មូលេហតុែដលបងរ̨ឱŏŌនេŪýះ
▫Ė ក់Łរİរ និងវЋēនŁរបĮ̇រ។ េŵកជំĈវ 
ឧកញ៉ លមឹ ឈវីហូ អគ ðĜយិŁ ŪកОមហ៊ុនេ ក អុ៊ក សមវិទយ Ĝយកេបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðមអេŃą Чញ េឡЧងែថųងសនĀក▫

ឯកឧត្តម វង សតូ អេŃą ЧញចូលរួមកĖОងកិចĆŪបជុំផ℮ពſផ⅝យ ស.ទ.ប.ក ďអធិបតីេĝតំបន់េសដťកិចĆពិេសស

ពិធី្របជំុអបអរ ទរទិ សខុភពសវុតថិភពករងរ េ្រកម្របធនបទ ពិធី្របជំុអបអរ ទរទិ សខុភពសវុតថិភពករងរ េ្រកម្របធនបទ 

“េលЧកកមįស់អគ ðីភ័យ និងបĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់Łរİរេĝកមį Оď” “េលЧកកមįស់អគ ðីភ័យ និងបĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់Łរİរេĝកមį Оď” 

តំបន់េសដťកិចĆពិេសសភĖំេពញ ៃថĞទី២៨ េម⅜ ២០១៣ តំបន់េសដťកិចĆពិេសសភĖំេពញ ៃថĞទី២៨ េម⅜ ២០១៣ 

Newsletter # 2Inside G_final.indd   8Newsletter # 2Inside G_final.indd   8 12/30/2013   1:25:32 PM12/30/2013   1:25:32 PM



ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នប.ស.សប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSFNSSF 9ពពពពឹឹឹតិតិតិ្ត្ត្តបបបតតតត ពព័ព័ត៌ត៌មាមាមា ន

តំបន់េសដťកិចĆពិេសសភĖំេពញ ģនេលЧេឡЧង 

អំពីŪបវតŉ ិនិងŁររВកចំេរВនរបស់តំបន់េសដťកិចĆ
ពិេសស ŪពមĈំងŁរែថųងŁរេŁតសរេសЧរ 
ពីសំ₧ក់ េŵកŪសី Jill Tucker រួចមក  

ឯកឧត្តម វង សតូ រដťមūនŉីŪកសួងŁរİរ 
និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ ģនអេŃą ЧញេឡЧង 

Ōនមតិ⅜ſ គមន៍សំេណះសំ₧លចំេĵះ 
គណៈអធិបតីេភńЭវកិតŉិយសďតិ អនŉរďតិ និង 

កមŊករនិេŗជិតែដលģនចូលរួម។ ďបនŉ 
ឯកឧតŉមរដťមūនŉីģនគូរបŔą ក់ពីនេŗģយ 

ឈĖះ-ឈĖះ របស ់សេម្តចអគគម េសន 

បតីេតជ ហ៊ុន ែសន Ĝយករដťមūនŉីៃន 

ŪពះŬď₧ចŪកកមįОď ែដលģនĜំឱŏŌន
ŁរបŪងФបបŪងФមďតិសុខសនŉិļពេពញ 

បរЋបូរណ៍ និងļពរВកចំេរВនďលំŢប់ជូន 

Ūបេទស។ ŪពមďមួយេĜះ ឯកឧតŉម ģន 

េលЧកពី⅜រៈŪបេŗជន៍ៃន ប.ស.ស ែដល
ģនជួយសŪŌលបនĀОកďេŪចЧនដល់កមŊករ 
និេŗជិត ដូចďករណីកមŊករដួលសនųប់ និង
ករណីកមŊករជួបេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍កĖОងេពល
េធſЧដំេណЧរŁររВកចេំរВនៃនវЋស័យŁត់េដរ និង 

ែសġកេជЧងេĝកមįОď គឺďបទពិេ⅜ធន៍មួយ
ែដលតំ₧ងអង ðŁរពលកមŊអនŉរďតិģន
េលЧកេឡЧងមុនេនះ េដЧមġីបĮ̇រកុំឱŏជួបករណ ី

អគ ðីភ័យែដលģនេកЧតŌនេឡЧងដូចŪបេទស
បង់Łų េដសេĜះ។ ″មទិសេţរបស់Ūកសួង 

Łរİរ នងិបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជវីៈ នងិបេង ˛Чត
េýលនេŗģយថŊីៗចំនួនពីរបែន□មេទЬតឱŏ 
ប.ស.ស អនុវតŉបĜĀ ប់ពីរបបēĜŬм ប់រង 

Ήនិភ័យŁរİរ គឺរបបēĜŬм ប់រងសុខļព 

នងិរបបēĜŬмបរ់ងŪģក់េ⅜ធនវិតŉនស៍ŪŌប ់

កមŊករនេិŗជិតďេដЧម។ ďទបីŃĆប ់ឯកឧតŉម 

រដťមūនŉី ģនែថųងអំណរអរគុណŗ៉ងŪďល 

េŪĐចំេĵះŪគបអ់ង ðļពĵកព់ន័ċែដលģនជួយ
េŪďមែŪជងេរЬបចពំធិេីនះģនទទលួេďគជយ័ 

និងŪបសិទċļពខįស់កĖОងន័យផ℮ពſផ⅝យអប់រж 
េដЧមġីបĮ̇រទប់⅜̨ត់Ήនិភ័យĜĜែដលΖច
នឹងេកЧតŌនេឡЧងďយ▫េហតុ។

កមŊករនិេŗជិត និងអĖកេបЧកបរģនចូលរួមកĖОងកិចĆŪបជុំផ℮ពſផ⅝យ ស.ទ.ប.ក

ពិធីអបអរ⅜ទរទិǻសុខļពសុវត□ិļព
Łរİរ េŪŁមŪបēនបទ “ŁរេលЧកកមįស់ 
អគ ðភីយ័ នងិបĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់ŁរİរេĝកមįОď” 

េĝតំបន់េសដťកិចĆពិេសសភĖំេពញ ģនបŃĆប ់

េĝេវŵេŌ៉ង ១០:១០ĜទីŪពឹកĜៃថĞែខĂĖ ំ 
ដែដល េŪŁមបរЋŗŁសŪបកបេŢយļព 

សĖ ិទċ⅜Ė ល នងិចូលរួម⅜ŉ បŗ៉់ងយកចិតŉទកុ 

Ţក៕់

េŵកជំĈវឧកő៉ លឹម ឈីវហូ លឹម ឈីវហូ អគ ðĜយិŁŪកОមហ៊ុនតំបន ់េសដťកិចĆពិេសសភĖំេពញេឡЧងែថųងសនĀក▫

េŵក េឡង តុងេឡង តុង ŪបēនĜយកŢť នេពទŏŁរİរេឡЧងែថųងសនĀក▫
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ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយេ៍ទ ហ៊ុន ម៉ែណត  Ĝយករង េសĜធិŁរចំរុះ ៃនកងេŗធពលេខមរ
ភូមិនĀអេŃą Чញចូលរួមďអធិបតី

េĝេŬងចŪក SL Processing (Cambo-

dia)Co.,Ltd  ĜេវŵŪពឹកេŌ៉ង ០៨:០០Ĝទី 
ៃថĞទី០៥ ែខឧសļ ĂĖ ំ២០១៣ េŪŁមកិចĆ 
សហŁរឧបត□មĸេរЬបចំេŢយេបΐďតិរបប
សនŉិសុខសង ðម ģនេបЧកកិចĆŪបជុំផ℮ពſផ⅝យ 

អំពីលក šខណŹ Łរİរ លក šខណŹ អĜម័យ
សុវត□ិļពŁរİរអត□Ūបេŗជន៍របបសនŉិសុខ 

សង ðម វЋēនŁរទប់⅜̨ត់ករណីសនųប់ និង 

បĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍ េŢយមេធŜģយ
ដឹកជŃąСនកមŊករនិេŗជិត េŪŁមអធិបតីļព 

ដ៏ខįង់ខįស់  ឯកឧតŉមឧតŉមេសនីយ៍ ឯកឧតŉមឧតŉមេសនីយ៍ េĈ ហ៊ុន េĈ ហ៊ុន 

Ō៉ែណតŌ៉ែណត ĜយរងេសĜធិŁរចំរុះៃនកង 

េŗធពលេខមរភូមិនĀេមបŔą Łររងកងទ័ព 

េជЧងេýក ឯកឧតŉម េសង សŁŉឯកឧតŉម េសង សŁŉ  អគ ðĜយក 

ៃនអគ ðĜយកŢť នŁរİរ និងďŪបēនŪកОម 

Ūបឹក⅝ភģិលៃន ប.ស.ស េŵក អ៊កុ សមវЋទŜ េŵក អ៊កុ សមវЋទŜ 

Ĝយក ប.ស.ស េŵក ជូវ េម៉ងលី េŵក ជូវ េម៉ងលី តំ₧ង 

ĜយកេŬងចŪក SL ŪពមĈំងកមŊករនិេŗជិត 

ចូលរួមសរុបŪបŌណ១,៣៦៤Ĝក់។

បĜĀ ប់ពីកិចĆ⅜ſ គមន៍របស ់ េŵក ជូវ  េŵក ជូវ  

កិច្ច្របជំុផ្្សព្វផ្ យអប់រំអំពីលក្ខខណ្៧ការងារ លក្ខខណ្៧អនាម័យ សុវត្ថិភាពការងារ 
អត្ថ្របេយាជន៍របបសន្តិសុខសង្គម វិធានការទប់សា្កត់ករណីសន្លប់ និងបងា្ករេ្រគាះថា្ក់ចរាចរណ៍េដាយ

មេធ្ បាយដឹកជញ្ជូនកម្មករនិេយាជិត
េរាងច្រក SL Processing (Cambodia) Co.,Ltd

េម៉ងលីេម៉ងលី  តំ₧ងេŬងចŪក SL Processing 

រួចមក។

េŵក អុ៊ក សមវЋទŜ េŵក អុ៊ក សមវЋទŜ Ĝយក ប.ស.ស នងិ 

ďŪបēន ស.ផ.ក ģនេឡЧងែថųងសុនĀរក▫ 

⅜ſ គមន៍ ចំេĵះគណៈអធិបត ីេភńЭវកិតŉិយស 

កមŊករនិេŗជិតĈំងអស់ែដលģនចូលរួម។ 
េŢយកĖОងេĜះ សនុĀរក▫ģនបİΆ ញពចី₧ំប់ 

ΖរមŊណ៍េលЧŁរអនុវតŉេýលនេŗģយរបប
សនŉិសុខសង ðមែដល កĖОងŪបវតŉិ⅜ūសŉកមįОď
មិនēų ប់Ōន បİΆ ញពីនីតិវЋធីខųះៗពីរបបēĜ
Ŭм ប់រងΉនិភ័យŁរİរ និងបİΆ ញពីបŔΆ  
ŪបឈមĜĜដូចď បŔΆ េŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍ 

បŔΆ កមŊករដួលសនųប់ďេដЧម។

ŪសបýĖ េĜះែដរ ឯកឧតŉម េសង សŁŉ  ឯកឧតŉម េសង សŁŉ  
អគ ðĜយក ៃនអគ ðĜយកŢť នŁរİរ និងď 

ŪបēនŪកОមŪបឹក⅝ភិģល ៃនប.ស.ស ģន 

េឡЧងŌនមតិ⅜ſ គមន៍ចំេĵះ គណៈអធិបត ី
ឯកឧតŉម ឧតŉមេសនីយ៍េĈ ហ៊ុន Ō៉ែណត ឯកឧតŉម ឧតŉមេសនីយ៍េĈ ហ៊ុន Ō៉ែណត អេŃą Чញďកិតŉិយសផŉល់ថវЋŁរបស ់ប.ស.ស 

ដល់បងបΔСនកមŊករនិេŗជិត
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េភńЭវកិតŉយិសកមŊករនេិŗជតិែដលģនចលូរួម 

និងģនេលЧកេឡЧងពីនេŗģយ ឈĖះ-ឈĖះ 
ែដលេធſЧឱŏŪគប់វЋស័យŌនŁររВកចំេរВន ែដល 

Ĝំឱŏបេង ˛ЧតŁរİរ និងចូលរួមŁត់បន□យļព 

ŪកីŪកជូនដល់ŪបďពលរដťģនďេŪចЧន។

ďបនŉមកេទЬត ឯកឧតŉម ឧតŉមេសនយ៍ីេĈ ឯកឧតŉម ឧតŉមេសនយ៍ីេĈ 

ហ៊ុន Ō៉ែណតហ៊ុន Ō៉ែណត ĜយរងេសĜធិŁរចំរុះ ៃនកង
េŗធពលេខមរភូមិនĀេមបŔą Łររងកងទ័ព
េជЧងេýក ģនេឡЧងŌនមតសិេំណះសំ₧ល 

េŢយģនេលЧកេឡЧងពីŪបវតŉិសេង šប និងŁរ 
រВកចេំរВន ៃនេŬងចŪកŁត់េដរ និងែសġកេជЧង 

េĝកមįОďែដលĜំឱŏŌនពី⅜រៈŪបេŗជន៍
ៃនŁរេធſЧឱŏចİſ ក់ផលិតកមŊេកЧនេឡЧង េករ ŉА 
េěŊ ះលΔ  េŪĵះǻនឹងĜំមកនូវអĖកវЋនិេŗគ 

ទុនŁន់ែតេŪចЧន ŌនអĖកវЋនិេŗគេŪចЧន Ĝំឱŏ 
ŌនŁរİរេŪចЧន ែដលĜំឱŏŪបďជនŌន 

ជីវļពធូរēរ។ ចំេĵះŁរពŪងឹងŁរអនុវតŉ 
ចĤប់សŉ ីពីŁរİរ ឯកឧតŉម ģនសំណមូពរ 
អនវុតŉឱŏģនេពញទហំងឹ េĈះមនិģន១០០% 

ក៏ŪតСវរួមýĖ េធſЧែដរ េŪĵះរយៈេពលកនųងមក
ŌនģតុļពវЋǻទŁរİរេកЧតេឡЧងមិនឈប់
ឈរេ⅜ះ និងសំណូមពរកមŊករនិេŗជិត
Ĉំងអស់េŢះŪ⅜យបŔΆ ″មរយៈតំ₧ង 

របស់ខųФនេŢយសនŉិវЋធី(នីតិវЋធីចĤប)់។

ចំេĵះបŔΆ Ūģក់េបЬវត℮ ឯកឧតŉមģន 

បİΆ ញឱŏេឃЧញកំេណЧនព ី ៦១ដុŵų  ដល ់

៨០ដុŵų ៃនេបЬវត℮របស់កមŊករេĝកមįОď 

ŪពមĈំងសំណមូពរបងបΔСនŪតСវរក⅝ĂĖ ំងģយ
ឱŏគង ់េទЧបមិនខſះģយទទួលĈន។ Ĉក់ទង 

នឹងសុខុŌលļព ឯកឧតŉម ģនបŔą ក់▫ 

ប.ស.ស ďអĖកēĜŬм ប់រងផŉល់″វŁលិក 

ជូនេពលជួបេŪýះ▫Ė ក់Łរİរďយ▫េហតុ 
ក៏ដូចďŁរបĮ̇រ និងទប់⅜̨ត់បŔΆ េផ℮ងៗ 
ដូចអſីែដលģនĬŉ េំផńЧžងេលЧ។

ចុងបŃĆប់ៃនកមŊវЋធ ីេŵក អ៊ុក សមវЋទŜ  េŵក អ៊ុក សមវЋទŜ 

Ĝយក ប.ស.ស និងេŵកេវជą. ប៉ុក វណ‼▫ត េŵកេវជą. ប៉ុក វណ‼▫ត 

ŪបēនគណៈកមŊŁរ ស.ទ.ប.ក ģនេឡЧងេធſЧ
បទបİΆ ញពីេបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម 

ŁរអនុវតŉេýលនេŗģយពŪងឹង និងពŪងីក 

របបសនŉិសុខសង ðម អត□Ūបេŗជន៍របបសនŉ ិ
សុខសង ðម រេបЬបបĮ̇រ និងទប់⅜̨ត់ករណី 

សនųប ់ពេិសសករណីេŪýះ▫Ė កេ់ពលេធſЧដេំណЧរ 
ពកីែនųងេធſЧŁរេĉផĀះ នងិពផីĀះេĉកែនųងេធſЧŁរ 

លក šខណŹ Łរİរ លក šខណŹ អĜមយ័ សវុត□ļិព 

Łរİរ វЋēនŁរទប់⅜̨ត់ ករណីសនųប់ និង 

បĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់Łរİរ សងត់̨ធĞន់េĉេលЧមូល 

េហតុ និងŁរŁរĵរករណីដួលសនųប់ េŢយ 

េĬŉ តេលЧŁរេŪបЧŪģស់⅜រēតុគីមី កំរЋត 

សេមųងកĖОងអýរ Łរថប់ΖរមŊណ៍ ″នតឹង 

ΖរមŊណ៍ ŁរសំŬក និងបរЋេļគមិនŪគប់Ūýន់ 
ឬýŊ នជីវďតិ។ េឆųЭតឱŁសេĜះែដរ េŵក 

ĜយកģនសំណូមពរអĖកេបЧកបរឱŏŪតФត 

ពិនិតŏេមЧលŗនយនŉ ďŪបČំ េýរពចĤប ់

ចŬចរណ៍ និងŪកមសីលធម៌េពលេបЧកបរ 
ពិេសសកុំេបЧកេលЩន កុំេធſសŪបែហសេបЧកបរ
ŪតСវŪបŁន់⅜ŉ ំ ŪតСវេýរពសិទċិΖទិļព ŪសវЖង 

កុំេបЧកបរ េýរព⅜ų ក សŔň ចŬចរណ៍ និង 

ក″ŉ េផ℮ងេទЬត េដЧមġីកុំឱŏŌនេŪýះ▫Ė ក់ 

េពលេបЧកបរ។ 

កមŊករនិេŗជិតចូលរួមកĖОងអង ðពិធី

 េŵក អុ៊ក សមវЋទŜ អ៊ុក សមវЋទŜ Ĝយក ប.ស.ស េឡЧងេធſЧបទបİΆ ញអំពីរេបЬបបĮ̇រ និងទប់⅜̨ត់ករណី សនųប់
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កĖОងរយៈេពលជតិពរីΖណតŉមិកេនះ ŪកОម
Ūបឹក⅝ភģិលៃនេបΐďតរិបបសនŉសិខុសង ðម 

ģនេរЬបចកំចិĆŪបជុចំនំនួ៣៤េលЧកេដЧមġពីិនិតŏ
ពļិក⅝អនមុត័េĉេលЧឯក⅜រគតយុិតŉ ែផនŁរ 
និងេýលនេŗģយសŪŌប់កិចĆ ដំេណЧរŁរ 
ៃន ប.ស.ស េŢយទទួលģន លទċផលគួរឱŏ
កត់សំýល់ŌនďΖទЏ៖ អនុម័តែផនŁរ 
ចំណលូចំ₧យរបស់ ប.ស.ស ĂĖ ំ២០១៣ 

ģនេរЬបចŪំបŁសអនŉរŪកសួងសŉ ីពីŁរបេង ˛Чត 

គណៈកមŊŁរេរЬបចយំនŉŁរៃនŁរទĈូតេ់សǻ
សžុភិģលសŪŌប់េŪតЭមŢក់ឱŏដំេណЧរŁរ
របបēĜŬм ប់រងសុខļពកĖОងĂĖ ំ២០១៣េនះ 
ģនេរЬបចំេសចកŉីសេŪមចសŉ ីពីŁរបេង ˛ЧតŪកОម
Łរİរសុវត□ិļពចŬចរណ៍ផųСវេýកសŪŌប់
ýំĵរកមŊករនិេŗជិត (ស.ផ.ក) កĖОងន័យ
េលЧកកមįស់Łរយល់ដឹងរបស់អĖកេបЧកបរដឹក
ជŃąС នកមŊករនិេŗជិតឱŏŁន់ែតយល់ŪជФត
ŪďបពីមូលេហតុៃនŁរេកЧតេឡЧងេŪýះ▫Ė ក់ 

ចŬចរណ៍ និងវЋēនទប់⅜̨ត់ Łរអប់រж ែណĜំ
ែដលŪសប″មចĤប់ចŬចរណ៍ផųС វ េýក 

ៃនŪពះŬď₧ចŪកកមįОď េដЧមġីចូលរួមបĮ̇រ 

ទប់⅜̨ត់ ករណីេŪýះ▫Ė ក់េពលេធſЧដំេណЧរ
របស់បងបΔСនកមŊករនិេŗជិតឱŏស□ ិតេĝកĖОង 

កំរЋតតិចតួច បំផុត ។

ŪកОមŪបឹក⅝ភិģលៃនេបΐďតិរបប 

សនŉិសុខសង ðម ģនេធſЧŁរŪបជុំពិļក⅝ď 

មួយអង ðļពĵក់ព័នċĜĜអំពីŪបŁស និង
ŪបŁសអនŉរŪកសួងេផ℮ងៗេដЧមġីរЋះរកŪគប់ 
មេធŜģយកĖОងŁរេŢះŪ⅜យនូវបŔΆ Ŭំង 

សĀ ះជូនដល់សŌជិក ប.ស.ស ឱŏģនĈន ់

េពលេវŵ។

មŜ៉ងេទЬតកĖОងŁលៈេទសៈដ៏ŪបេសЧរ 
ៃនŁររВកចំេរВនេសដťកិចĆďត ិក៏ដូចďŁររВក 

ចំេរВនៃនវЋស័យŁរİរ ប.ស.ស េŪŁមŁរ 
Ūគប់Ūគង និងពិļក⅝ែកសŪមФលពŪីកОមŪបឹក⅝ 

ភិģល ប.ស.ស ģនŪĵងេរЬបចំនូវនីតិវЋធី 
និងឯក⅜រគតិយុតŉមួយចំនួនកĖОងŁរេŪតЭម
េរЬបចំអនុវតŉជំΉនទី២ “របបēĜŬм ប់រង
សុខļព”ĜេពលžងមុខេដЧមġីēĜដល់ 
កមŊករនិេŗជិតឱŏទទួលģននូវŁរែថĈំ
សខុļពŁរĵរŪបĂំងនងឹļពŪបថយុŪប▫ន
ៃនŁរចំ₧យេលЧែផĖកសុខļព និងŁររក⅝
ស□ ិ រļពŪģក់ចំណូលេĝេពលŌនជំងឺ 
Ōតុļព និងយ▫ļពេផ℮ងៗេទЬត ។

េĈះបីទទួលេďគជ័យេŪចЧនកĖОងŁរİរ 
របស់ខųФនកŉី ក៏ŪកОមŪបឹក⅝ភិģលៃន ប.ស.ស 

េĝែតបនŉកិចĆខិតខំŪបឹងែŪបងរបស់ខųФនបែន□ម
េទЬតេដЧមġអីភវិឌΘ ប.ស.ស ឱŏŁនែ់តរВកចំេរВន
និងបំេរВឱŏģនលΔនូវេសǻ⅜ēរណៈរបស់ 
ខųФនដល់សŌជិកĈំងអស់ ឱŏŌនគុណļព 

លΔ ŪបេសЧរេឡЧង។ 

លទ្ធផលការងារ្របជំុ្រកុម្របឹក្ ាភិបាលលទ្ធផលការងារ្របជំុ្រកុម្របឹក្ ាភិបាល
ៃនេប ជតិរបបសន្តិសខុសងគមៃនេប ជតិរបបសន្តិសខុសងគម

ឯកឧតŉម េសង សŁŉឯកឧតŉម េសង សŁŉ  អេŃą ЧញចូលរួមដឹកĜំŁរŪបជុំŪកОមŪបឹក⅝ភិģល
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គិតČប់ពីដំេណЧរŁរដំបូងេĝĂĖ ំ២០០៨ 

រហូតមកដល ់ĂĖ ំ២០១៣ េនះ េបΐďតិរបប 

សនŉិសុខសង ðម ៃនŪកសួងŁរİរ និងបណŉО ះ 
ប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ ģនពŪងីក⅜žរបស់ខųФន 

Ūគបដណŉ ប់២៤Ŭជēន/ីេខតŉទូĈំងŪបេទស
″មែផនŁរែដលģនកំណត់ េដЧមġីផ℮ពſ 
ផ⅝យ និងអនុវតŉ″មចĤប់សŉ ីពីរបបសនŉិសុខ
សង ðមសŬំបជ់នĈំងΐយែដលស□តិេĝេŪŁម
បទបġŃňតŉ ិ ៃនចĤប់សŉ ីពីŁរİរដលប់₧ŉ  
សហŪýសŪគឹះ⅜□ នឱŏអនុវតŉនូវŁតពſកិចĆ 
របស់ខųФនេĉ″មចĤប់Łរİរ។

កĖОងកំឡОងĂĖ ំ២០១៣ េនះែដរ អង ðļព 

ģនេធſЧŁរŪបជុំផ℮ពſផ⅝យសŉ ីព ី ‹Łរអនុវតŉ 
េýលនេŗģយēĜŬм ប់រងΉនិភ័យ 

Łរİរ› ģនŪគបដណŉ ប់េលЧ២៤ Ŭជēន-ី

េខតŉ ែដលចុងេŪŁយេនះ អង ðļពģនេធſЧŁរ 
Ūបជុំផ℮ពſផ⅝យģនចំនួន៤េខតŉែដលďេខតŉ
ចុងេŪŁយេគគឺៈ េខតŉមណŹ លគិរВ េខតŉរតគិរВ 
េខតŉŪពះវЋΉរ និងេខតŉឧតŉរŌនជ័យ។

ŁរŪបជុំផ℮ពſផ⅝យ Ōនេýលបំណង 

ផ℮ពſផ⅝យŗ៉ងទូលំទូŵយដល់និេŗជក
ែដលďĜយក ឬ ŌĆ ស់សហŪýសŪគឹះ⅜□ ន 

ឱŏយល់ដឹងអំពីវЋស័យសនŉិសុខសង ðម និង 

េýរព″មចĤប ់ សŉ ីពីរបបសនŉិសុខសង ðម 

សŪŌប់ជនĈំងΐយែដលស□ ិតេĝេŪŁម 

បទបŔň តŉ ិៃនចĤប់សŉ ីពីŁរİរកĖОងេĜះេĬŉ ត
សំžន់េĉេលЧរបបēĜŬм ប់រងΉនិភ័យŁរ
İរែដលďជំΉនទី១របស់ខųФនែដលģន 

អនុវតŉកនųងមកឱŏŁន់ែតŌនļពរលូន និង 

Ūបសិទċិļពខįស់។

េŢយអនុេŵម″មចĤប់សŉ ីពីរបបសនŉិ
សុខសង ðមសŪŌប់ជនĈំងΐយែដលស□ ិត
េĝេŪŁមបទបġŃňតŉិៃនចĤប់សŉ ីពីŁរİរ 
អង ð Ūបជុំģនអំĵ វĜវដល់សហŪýស 

Ūគឹះ⅜□ ន₧ ែដលេŪបЧŪģសក់មŊករនេិŗជិត
Čប់ពី០៨Ĝក់េឡЧងេĉŪតСវŌនŁតពſកិចĆ 

ករព្រងីកវិ លភពរបបធន ៉ប់រង និភ័យករងរ
េនេខត្តរតនគិរ មណលគិរ ្រពះវិ រ និងេខត្តឧត្តរមនជ័យ

សកមŊļពŁរİរពŪងីកវЋ⅜លļព េŪŁមអធិបតីļព ឯកឧត្តម ្វ យ សំ ៊ ង អភិģលរង 

ៃនគណៈអភិģលេខតŉ មណŹ លគិរВ

សកមŊļពŁរİរពŪងីកវЋ⅜លļព េŪŁមអធិបតីļព ឯកឧត្តម ប៉វ ហមផន 

ďអភិģល ៃនគណៈអភិģលេខតŉរតនគិរВ

Łរចូលរួមរបស់និេŗជក និងមūនŉីអង ðļពĵក់ព័នċ
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ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នប.ស.សប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSFNSSF 14ពពពពឹឹឹត្តត្តត្តិិិបបបតតតត ពព័ព័ត៌ត៌មាមាមា ន

ចុះបŃą ិŁ និងបង់ļគĈនមកកĖОងេបΐďតិ
របបសនŉិសុខសង ðមឱŏģនďŢច់žត។ េនះ
ďŁតពſកចិĆែដលžនមនិģនរបសន់េិŗជក
និŗយេŢយែឡក និងនិŗយďរួមសŪŌប ់

កមŊករនិេŗជិតទទួលģនŁរពŜģលនិង 

អត□Ūបេŗជនď៍េŪចЧនេផ℮ងៗេទЬតពបី.ស.ស 

េĝេពលែដលទទួលរងΉនិភ័យŁរİរ 
(េŪýះ▫Ė ក់Łរİរ) េកЧតេឡЧងďយ▫េហតុ។ 

និេŗជក និងតំ₧ងនិេŗជកģនចូលរួមកĖОងអង ðពិធី

សកមŊļពŁរİរពŪងីកវЋ⅜លļព េខតŉឧតŉរŌនជ័យ េŪŁមអធិបតីļព  

ឯកឧត្តម  េព្រជ សឃុនិ ďអភិģល ៃនគណៈអភិģលេខតŉឧតŉរŌនជ័យ 

សកមŊļពŁរİរពŪងីកវЋ⅜លļព េŪŁមអធិបតីļព ឯកឧត្តម សរ សអុំល 

ďអភិģលរង និងďតំ₧ងឯកឧតŉមអភិģល ៃនគណៈអភិģលេខតŉŪពះវЋΉរ

Łរចូលរួមរបស់និេŗជក និងមūនŉីអង ðļពĵក់ព័នċ

Łរចូលរួមរបស់និេŗជក និងមūនŉីអង ðļពĵក់ព័នċ
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កលពីេវ េម៉ង៨:០០នទី្រពឹក 

ៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ំ២០១៣ េន ល
្របជំុេប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម 

ជន់ទី៣ មនេបកកិចច្របជំុស្តីពីករព្រងឹង 

្របសិទធភពៃនករអនុវត្តរបបធន ៉ប់ 

រង និភ័យករងរវធីិ ្រស្តៃនករ 
ផ្តល់ វកលិក និងករផ្តល់េស របស់ 

មនទីរេពទយ េ្រកមអធិបតីភព េ ក 

អុ៊ក សមវិទយ នយកេប ជតិរបប 

សន្តិសុខសងគម ្រពមទំងមនករចូលរមួ 

ពីតំ ងមនទីរេពទយ សហជីព និងម្រន្តី 
ប.ស.ស ជេ្រចនរបូេទៀត។

ជកិចចចប់េផ្តម េ ក អុ៊ក សម 

វិទយ នយក ប.ស.ស បនផ្តល់នូវមតិ 

្វ គមន៍សំេណះសំ លជមួយ 

សមជិកអងគ្របជំុ និងជំ បជូនអងគ្របជំុ
ពីបញ្ហ ែដលេកតមនចំេពះករផ្តល់ 

វកលិក ករផ្តល់េស មនទីរេពទយ យក
មកេ ះ្រ យរមួេនកនុងអងគ្របជំុ និង 

្របកសេបកអងគ្របជំុែដលមន េ ក 

ស៊ុ ំេ ភ័ណ នយករង ប.ស.ស ជ 

អនកស្រមបស្រមួល។

ជកិចចបន្ត េ ក ស៊ុំ េ ភ័ណ 

នយករង ប.ស.ស បនផ្តល់នូវមតិ 

្វ គមន៍ សំេណះសំ លជមួយ 

សមជិកអងគ្របជំុ និងអនុញញ ត ឱយខង 

ភគីសហជីព និងមនទីរេពទយយកបញ្ហ  
មកេ ះ្រ យ។ អងគ្របជំុបន្រប្រពឹត្ត 
េទេ យមនសំណួរចេម្លយរ ង 

សហជីព តំ ងមនទីរេពទយ និងអនក 

ស្រមបស្រមួល ប.ស.ស ្របកបេ យ 

ភពផុលផុសបំផុត។

េ្រកយពីករពិភក យ៉ងយកចិត្ត
ទុក ក់ និងផ្តល់េយបល់យ៉ងមនខ្លឹម

លទ្ធផល្របជំុស្តីពីការព្រងឹង្របសិទ្ធភាពៃនការអនុវត្តរបបធានារាប់រង និភ័យករងរ 
វិធី ្រស្តៃនករផ្តល់ វកលកិ និងការផ្តល់េសវារបស់មន្ទីរេពទ្

េ ក អុ៊ក សមវិទយ Ĝយកេបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðមអេŃą ЧញចូលរួមďអធិបតីកĖОងកិចĆŪបជុំ

សកមŊļពចូលរួមរបស់ļគីសហជីព និងតំ₧ងមនĀីរេពទŏេŢះŪ⅜យŁរŪបឈម
ចំេĵះŁរផŉល់េសǻរបស់ļគីĈំងពីរ

ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នប.ស.សប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSFNSSF 15ពពពពឹឹឹតិតិតិ្ត្ត្តបបបតតតត ពព័ព័ត៌ត៌មាមាមា ន
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រ្រពមទំងមនករស្រមបស្រមួល 

យ៉ងសីុជេ្រម្របកបេ យអំណះអំ ង 

ចបស់ ស់េទេល ្របធនបទជេ្រចន 

មនដូចជ៖ ករយឺតយ៉វៃនករផ្តល់្របក់ 

សំណងេនេ ងច្រក BN, េស  និងៃថ្ល 
ពយបលេន មមនទីរេពទយ, ករផ្តល់ វ 
កលិកឱយជនរងេ្រគះយឺត, បញ្ហ ផ្តល់
ទិននន័យចំនួនកមមករមិន្រគប់្រគន់, ករេធ្វ
សពត័ទក់ទងលកខខណ្ឌ អនម័យ សុវតថភិព 

ករងរអតថ្របេយជន៍របបសន្តសុិខសងគម 

និងករបងក រេ្រគះថន ក់េពលេធ្វដំេណ រ, 
ករេសនសំុបនទប់ស្រមប់ភន ក់ងរស្រមប
ស្រមួលរបស់ ប.ស.ស េន មមនទរីេពទយ
និងបញ្ហ េផ ងៗជេ្រចនេទៀត។ អងគ្របជំុ 

បនសេ្រមចឯកភព មសំេណ  ចំេពះ 
ករេសនសំុបនទប់ស្រមប់ភន ក់ងរស្រមប
ស្រមួលរបស់ភគី ប.ស.ស បុ៉ែន្តករណី 

េនះ ភគីមនទីរេពទយទំងបី សំុេធ្វករេសន
សំុេទថន ក់ដឹកនំរបស់ខ្លួនជមុនសិន។ 

ចំេពះបញ្ហ េស មនŁរយឺតŗ៉វ េŵក 

Ĝយករងតំ₧ង ប.ស.ស សំណមូពរសុំឱŏ 
បŃąС នរģយŁរណ៍ Ήនិភ័យŁរİរមក 

ប.ស.ស ឱŏģនĂបេ់រЬបចំឯក⅜រឱŏģន 

សមŪសប″ម ប.ស.ស ចង់ģន។ ចំេĵះŁរ
បĮ̇រេŪýះ▫Ė ក់េពលេធſЧដេំណЧរេŵកĜយករង 

ģនបŔą ក់Ūģប់▫

Ūកសួងģនបេង ˛ЧតគណៈកមŊŁរសវុត□ļិព

ចŬចរណ៍ផųС វ េýកសŪŌប់ýំĵរកមŊករ 
និេŗជិត េΊŁត់▫ ស.ផ.ក កĖОងេýល
បំណងសិក⅝Ū⅜វŪďវផ℮ពſផ⅝យអប់រжដល់ 
កមŊករនិេŗជិត េដЧមġីបេŃą ЭសេŪýះ▫Ė ក់ 

ĜĜេពលកំពុងេធſЧដំេណЧរ។

ŁរĬų ស់បŉСរេŗបល់របស់ļគីចូលរួមនីមួយៗ

សកមŊļពចូលរួមរបស់មūនŉ ីប.ស.ស និង មūនŉីĵក់ព័នċ

ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នប.ស.សប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSFNSSF 16ពពពពឹឹឹត្តត្តត្តិិិបបបតតតត ពព័ព័ត៌ត៌មាមាមា ន
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ŁរពិេŪýះេŗបល់ៃនŁរបង់ļគĈនរបស់និេŗជក

ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នប.ស.សប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSFNSSF 17ពពពពឹឹឹតិតិតិ្ត្ត្តបបបតតតត ពព័ព័ត៌ត៌មាមាមា ន

អនុេŵម″មŪបŁសសŉ ីពីរចĜសមį័នċ 
Ūគប់Ūគង ៃនេបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម 

េលខ ២៨៧ កប/Ūប.ក ចុះៃថĞទី២៧ ែខវЋច ¯ិŁ 

ĂĖ ំ២០០៧ ŁរЋŗល័យបŃą ិŁ និងļគĈន 

ៃនេបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម ŌនļរកិចĆ 
ទទួលបនĀОកចុះបŃą ិŁសហŪýស កមŊករ 
និេŗជិតទទួលបនĀОកŪបមូល និងេធſЧបណ‼  
⅜រļគĈន កĖОងឆŌសទី១ ĂĖ ំ២០១៣ ģន 

សេŪមចŁរİរ″មតួĜទី និងļរកិចĆរបស ់

ខųФនŪបកបេŢយļពរលនូ នងិសេŪមចលទċផល
គួរďទីេŌទនៈកĖОងេĜះŌនដូចď៖ ģន 

ទទួលចុះបŃą ិŁជូនសហŪýស ģនចំនួន 

៧៨៨ សហŪýសសរុបកមŊករនិេŗជិតចំនួន 

៣៨,៧៨២Ĝក់។ ģនេចញវЋŔň បនបŪត 
បŃą ិŁ សហŪýសŪគឹះ⅜□ ន ģនចំនួន៨១៣ 

សហŪýស។ ģនផŉល់ទុតិយ″វЋŔň បនបŪត 

ថŊីេĉសហŪýស ចំនួន ២៥ សហŪýស។ 
ģនេធſЧទុតិŗប័ណ‼ēĜŬм ប់រងΉនិភ័យ 

Łរİរសរុបចំនួន ២៣Łត។ ģនេចញលិខិត 

Ţកក់ហំតិសហŪýសឱŏមកបងļ់គĈនģន
ចំនួន ២៧៥សហŪýស។ ģនេចញលិខិត 

Ĭកពិន័យសហŪýសŪគឺះ⅜□ នែដលយឺតយូរ
កĖОងŁរបងļ់គĈន នងិŁរបŃąСនរģយŁរណ៍ 

កមŊករនិេŗជិតចំនួន ១១៨សហŪýស។

 ការចុះបញ្ជិកា និងបង់ភាគទានរបស់ ប.ស.ស ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៣ ការចុះបញ្ជិកា និងបង់ភាគទានរបស់ ប.ស.ស ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៣

េĈះបសីេŪមចģនលទċផលŁរİរេŪចЧន
ŗ៉ង₧កŉីក៏កĖОងេĜះŁរİរបŃą ិŁ និងļគ 

ĈនេĝŌនជួបបŔΆ រŪបឈមខųះៗតŪមСវឱŏ
េធſЧŁរេŢះŪ⅜យďČំģច់ផងែដរ កĖОងេĜះ 
Ōនដូចď៖ សហŪýស មួយចំនួនតូចេĝមិន 

Ĉន់ŌនទិនĖន័យកមŊករនិេŗជិតŪគប់Ūýន់ 
កĖОងŁរផŉល់េលខអតŉសŔňណកមŊករនេិŗជិត 

និងេធſЧបចĆОបġនĖļពļគĈនΉនិភ័យŁរİរ
″មែខនមីយួៗ។ ″មប₧ŉ េខតŉពត័Ō៌នរបស់ 
កមŊករនិេŗជិតមិនŌនលក šណៈŪគប់Ūýន់ 
(ពិģកកĖОងŁរផŉល់េលខអតŉសŔň ណកមŊករ
នេិŗជិត នងិពនិតិŏļគĈនែដលសហŪýស
ŪតСវបង់ļគĈន) ។ល។ េដЧមġីេធſЧឱŏŁរİរបŃą ិŁ និងļគĈន

Łន់ែតŌនļពរВកលូតŵស់េĉមុខŪបកប
េŢយចីរļព នŗិយេŢយែឡក នងិនŗិយ
ďរួមសŪŌប់េបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម
Ĉំងមូល ŁរЋŗល័យបŃą ិŁ និងļគĈន 

ģនសេŪមចŢក់េចញទិសេţអនុវតŉŁរİរ 
របស់ខųФនបនŉសំŬប ់ឆŌសទី២ ĂĖ ំ២០១៣ 

និងĂĖ ំžងមុខៗេទЬត កĖОងន័យេលЧកកមįស់ឱŏ 
ŌនŪបសទិċļពŁរİរ នងិរЋះរកŪគប់វЋធ⅜ីūសŉ  
កĖОងŁរេŢះŪ⅜យបŔΆ ŪបឈមĜĜ ែដល
េកЧតŌនកនųងមកឱŏទទួលģន″មតŪមСវŁរ
របស់សŌជិក ក៏ដូចអĖកទទួលេសǻឱŏŌន 

ļពរហស័រហនួ នងឹŌនŪបសទិċļិពďងមនុ។

Łរផŉល់េសǻបង់ļគĈនរបស់និេŗជក

Łរផŉល់េសǻៃនŁរបង់ļគĈនរបស់មūនŉ ីប.ស.ស
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ŁរǻយតៃមųកŪមិតģត់បង់សម□ļពŁរİរអចិៃūនŉយ៍

⅜□ នļពជនរងេŪýះែដលŪតСវែថĈំ និងទទួលŁរពŜģលព ីប.ស.ស

រូបļពជនរងេŪýះែដលŪតСវទទួលģន
″វŁលិក

ŁរǻយតៃមųកŪមិតģត់បង់សម□ļពŁរİរបេ₧ŉ ះΖសនĖ
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ចំនួនទឹកŪģក ់ ១.៦១៦.២៤១.២០០េរЬល 

និងģនេធſЧŁរទូĈត់ៃថųពŜģល េវជą⅜ūសŉ
សរុបសំŬប់មនĀីរសŪŌកពŜģលឯកជន 

ែដលŌនចំនួន ៣៤១.៧៣៨.៧០០េរЬល។

េŪłពីŁរİរែដលសេŪមចģនដូច 

បŔą ក់žងេលЧ ŁរЋŗល័យ″វŁលិកģន 

េធſЧŁរİរďេŪចЧនេទЬត Ĉក់ទងេĉនឹងŁរ 
ēĜដូចď៖ ŪបជុំគណៈកŌŊ ធិŁរេវជą⅜ūសŉ
េដЧមġីǻយតៃមųកŪមិតģត់បង់សមត□ļព 

ŁរİរជូនជនរងេŪýះ ŁរŪបជុំពិļក⅝ និង
សŪមបសŪមФលេសǻពŜģលេវជą⅜ūសŉď
មួយមនĀីរេពទŏែដលទទួល⅜ð ល់ďផųСវŁរ
េŢយ ប.ស.ស និងឯកជន េŢះŪ⅜យŁរ 
ŪបឈមĜĜរបសត់₧ំង ឬកមŊករនេិŗជិត
Ĉក់ទិននឹងេសǻពŜģលរបស់មនĀីរេពទŏផųСវ
Łរ ចុះែណĜំ និងពនŏល់សŉ ីពីនីតិវЋធី ៃនŁរ 
អនុវតŉŁរİរដលម់ūនŉីŁរЋŗល័យ ប.ស.ស 

″មប₧ŉ េខតŉ ģនចះុេŢះŪ⅜យបŔΆ ចំេĵះ 
សហŪýសមួយចំនួនេĝេពលŌនកមŊករ 
និេŗជិតដួលសនųប់។ ģនេរЬបចែំកសŪមФល 

នីតិវЋធីŁរİរកĖОងŁរផĀОកទិនĖន័យ និងŁរĈញ 

យកទិនĖន័យមកេŪបЧŪģស់ឱŏģនលΔ ŪបេសЧរ 
ďងមនុេŢយសហŁរďមយួŁរİរពត៌័Ōន 

វЋទŜ ģនចុះŪតФតពិនិតŏ និងŪបមូលព័ត៌Ōនសŉ  ី
ពីឧតŉរជីវВ ែដលģនទទួលŪģក់ធនŵភកនųង 

ករងរផ្តល់
វកលកិ

(អតថ្របេយជន)៍

របស ់ប.ស.ស
ឆន  ំ២០១៣

កĖОងរយៈេពល ៦ែខេដЧមĂĖ ំ២០១៣ 

Łរİរ″វŁលិក(អត□Ūបេŗជន៍) ៃនេបΐ 

ďតិរបបសនŉិសុខសង ðម ែដលŌនļរកិចĆ 
ទទួលបនĀОកេរЬបចំដំេណЧរŁរĈមĈរ″វ 
Łលិក និងផŉល់េលЧŁរយល់ŪពមេលЧŪគប់″វ
Łលិក ៃនរបបសនŉិសុខសង ðមģនសេŪមច
Łរİររបសខ់ųСនďេŪចЧនŌនដចូď៖ ģនទទលួ
រģយŁរណ៍េŪýះ▫Ė ក់Łរİរចំនួន ៧.១០២ 

Ĝក ់Ūសី ៥.១០០ Ĝកģ់នទទលួរģយŁរណ៍ 

សŉ ីពីលទċផលអេង ˛តេŪýះ▫Ė ក់Łរİរពី 
ŁរЋŗល័យអធិŁរកិចĆ និងកិចĆŁរនីតិកមŊ 
ចំនួន ៧.២៦៨Ĝក់ Ūសី ៥.២០៤Ĝក់ កĖОង
េĜះសេŪមច▫ďេŪýះ▫Ė ក់Łរİរចំនួន 

៧.០៤៣Ĝក ់Ūសី ៥.០៥៣Ĝក ់និងមិនែមន 

េŪýះ▫Ė ក់Łរİរចំនួន ២២៥Ĝក់ Ūសី ១៥១ 

Ĝក់ ģនទទួលលិខិតĈមĈរ″វŁលិក 

ចំនួន៦.៤០៥។ ďងេនះេĉេទЬតģនេចញ 

េសចកŉីសេŪមច″វŁលិកΉនិភ័យŁរİរ
ďវЋļជន ៍និងធនŵភចំនួនៈ ៤.៤៥៣ចĤប់ 
េបЧគិតďŁរចំ₧យសរុបកĖОងឆŌសទី១ 

ĂĖ ២ំ០១៣ Ōនចនំនួ ១.៤៤០.៥៨៦.៤០០េរЬល 

ģនេធſЧŁរទូĈត់ៃថųពŜģលេវជą⅜ūសŉសរុប
សំŬប់មនĀីរេពទŏ/មណŹ លសុខļពផųСវŁរកĖОង

មកģនេធſЧŁរŪបជុំេŢះŪ⅜យបŔΆ ďមួយ 

អនŉរŁរЋŗល័យ នងិŪបជុៃំផĀកĖОងŁរЋŗល័យ។

ďពិេសសŁរİរ″វŁលិកģនេរЬបចំ
Ţក់េចញនូវ ទិសេţអនុវតŉបនŉរបស់ខųФនď 

េŪចЧនŌនďΖទЏ៖ បនŉេរЬបចំឯក⅜រĈមĈរ
″វŁលិកΉនិភ័យŁរİរជូនដល់កមŊករ 
និេŗជិត ឬ និេŗជកឱŏģនŁន់ែតĂប ់

រហ័សបែន□មេទЬត បនŉជំរុញŁរគណĜ″វŁ
លិកΉនិភ័យŁរİរឱŏģនĈន់េពលេធſЧŁរ 
សហŁរďមួយគណៈកមŊŁរេវជą⅜ūសŉកĖОង
ŁរពិនិតŏកŪមិតģត់បង់សមត□ļព Łរİរ 
អចិៃūនŉយ៍ĈំងថŊ ីនិងČស ់េធſЧŁរពិនិតŏ និង 

េŁះេΊសŌជិកែដលេŪýះ▫Ė ក់េដЧមġីǻយ 

តៃមų Łរģត់បង់សមត□ļពŁរİរេឡЧងវЋញ 

េសЧេរВ និងពិនិតŏឯក⅜រេŪýះ▫Ė ក់Łរİរ 
Ĉំងΐយ₧ ែដលមិនĈន ់ឬមិនĈមĈរ 
″វŁលិក បនŉេធſЧŁរĈមĈរសំណង″វ
ŁលិកែដលមិនែមនďេŪýះ▫Ė ក់Łរİរ។
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ŁរİរអធិŁរកិចĆ និងកិចĆŁរនីតិកមŊ 
គឺďែផĖកមួយ កĖОងចំេ₧មŁរЋŗល័យĈំង៨  

ៃនេបΐďតរិបបសនŉសិខុសង ðម Ōនមខុİរ 
ēĜឱŏŁរអនុវតŉបទបŔą ĜĜ″មចĤប់ď
ធរŌន និងŌនតួĜទីេŢះŪ⅜យŬល់បŔΆ
ĜĜ″មផųФវតុŵŁរ េដЧមġឱីŏŁរអនវុតŉļរកចិĆ 
ែដលďŁតពſកិចĆរបស់និេŗជកឱŏŌនļព
ŪតឹមŪតСវ″មចĤប់កំណត់។ េŪłពីេនះŁរİរ 
អធិŁរកិចĆ និងកិចĆŁរនីតិកមŊកĖОងឆŌសទី១ 

ĂĖ ំ២០១៣ ģនសេŪមចŁរİររបស់ខųФនď 

េŪចЧនដូចďៈ ģនចុះŪ⅜វŪďវសហŪýសŪគឹះ 
⅜□ នថŊី េដЧមġីឱŏមកចុះបŃą ិŁសហŪýសŪគឹះ 
⅜□ នមកកĖОង ប.ស.ស ចនំនួ៥៦៤សហŪýស។ 
ģនចុះែចកលិខិតជូនដំណឹងអធិŁរកិចĆចំនួន 

៨២៥សហŪýស ģនេធſЧŁរសŪមបសŪមФល 

េដЧមġីឱŏសហŪýសŪគឹះ⅜□ នមកចុះបŃą ិŁ 

ឱŏģនĈន់េពលេវŵចំនួន ៥១សហŪýស។  
ģនចុះអធិŁរកិចĆចំេĵះŁរផŉល់ទិនĖន័យមិន 

Ūគប់Ūýន់ៃនចំនួនកមŊកģន ០៦សហŪýស។  
ģនចុះសŪមបសŪមФលឱŏសហŪýសមកបង់
ļគĈនកĖОង ប.ស.សចំនួន ៤០សហŪýស។  

ករងរអធិករកិចច និងកិចចករនីតិកមម

Łរចុះអេងត̨ចំេĵះអĖកេĝកĖОងបនĀОកៃនជនរងេŪýះ

អĖកែថĈំជនរងេŪýះែដលďេŪýះ▫Ė ក់Łរİរ

ģនចុះែណĜំចំេĵះសហŪýស Ūគឹះ⅜□ នមិន 

ŪពមបងŪ់ģក់ពិន័យចំនួន ០១សហŪýស។ 
ģនចុះពិនិតŏ សហŪýសŪគឹះ⅜□ ន បិទ-េបЧក 

ចំនួន ១០០ សហŪýស។  ģនចុះសŪមប 

សŪមФលសហŪýសŪគឹះ⅜□ នចុះបŃą ិŁចំនួន 

៤៧២សហŪýស។ ģនចុះែចកវЋŔň បនបŪត 

សហŪýស Ūគឹះ⅜□ ន ចំនួន ៨៣សហŪýស 

សំបុŪតមរណļពរបស់ជនរងេŪýះដល់ជីវЋត
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Łរចុះអេងត̨កĖОងŁរផŉល់Ūģក់ ឧតŉរជីវВដល់ŪកОមŪគФ⅜រៃនជនរងេŪýះ

ģនចះុសŪមបសŪមФលបងļ់គĈន នងិŪបពន័ċ 
IT សហŪýស Ūគឹះ⅜□ ន ២៤សហŪýស។ 
ģនចុះពិនិតŏេមЧល សហŪýស សុំពនŜរ 
េពលបង់ļគĈន ៤៨សហŪýស។ ģនចុះ 
េធſЧŁរែណĜំ និងេធſЧŁរផ℮ពſផ⅝យសŉ ីពីអត□ 
Ūបេŗជន៍ ប.ស.ស ចំនួន ១៣សហŪýស 

ģនចុះŢក់លិខិតបង់ļគĈន ŁរŪģក់ និង 

Ūģក់ពិន័យសŪŌប់ែផĖក Ήនិភ័យ Łរİរ 
កĖОងĂĖ ២ំ០១៣ ďមយួែផĖកបŃąŁិ នងិļគĈន 

ចំនួន ៦៥ សហŪýស។ ģនចុះែណĜំអំព ី

នតីិវЋធ ីនងិែបបបទŁរİរដលម់ūនŉី នងិបគុ ðលិក 

ប.ស.ស េĝេខតŉរតនគិរВ េខតŉមណŹ លគិរВ 
េខតŉŪពះវЋΉរ និងេខតŉឧតŉរŌនជ័យ។ ģន 

ចូលរួមសវនŁរេĝ⅜ŵដំបូងŬជēនី 
ភĖំេពញ ចំនួន ១៦ សហŪýស និង េĝ⅜ŵ 

ដំបូងេខតŉŪពះសីហនុចំនួន០៣ សហŪýស។

ចំេĵះែផĖកអេង ˛តេŪýះ▫Ė ក់Łរİរ 
សŪŌប់ឆŌសទី១ĂĖ ំ២០១៣ ŁរİរែផĖក 

អធិŁរកិចĆ និងកិចĆŁរនីតិកមŊģនទទួល
រģយŁរណ៍Ήនិភ័យŁរİរពីែផĖក″វŁ
លិកចំនួន ៧.១០២ Ĝក ់ កĖОងេĜះភĖំេពញ 

Ōនចំនួន ៣.៩១៧Ĝក ់និងេខតŉសរុបចំនួន 

សំបុŪតΖĵហ៍ពិĵហ៍

េសЬវេŅŪគФ⅜រ

៣.១៨៥Ĝក់។ េŢយែឡកកĖОង ឆŌសទី១ 

ĂĖ ំ២០១២ ģនទទួលរģយŁរណ៍Ήនិភ័យ 

Łរİរ ពីែផĖក″វŁលិកŌន ចំនួន ៦.៧៣១ 

Ĝក់ កĖОងេĜះŌន ភĖំេពញចំនួន ៤.៦១៩Ĝក់ 
និងេខតŉសរុប ចំនួន ២.១១២ Ĝក់។

េបЧេŪបЭបេធЬបŁរİរពីមួយឆŌសេĉ
មួយឆŌស និងពីមួយĂĖ ំេĉមួយĂĖ ំ េឃЧញ▫ 

ŁរİរែផĖក អធិŁរកិចĆ និងកិចĆŁរនីតិកមŊŌន 

ļពមŌញឹកេŪចЧនេឡЧងďងĂĖ ំដៃទេŢយ
ģនេធſЧŁរេŢះŪ⅜យនូវļពŬំងសĀ ះមួយ 

ចំនួនŌនŪបសិទċļព និងŌនļពរលូនďង 

មុនេŢយគិត Čប់ពីឆŌសទី១ĂĖ ំ២០១២មក 

ŪតឹមឆŌសទី១ĂĖ ំ២០១៣េឃЧញ▫ចំនួន 

ŁរİរŌនŁរេកЧនេឡЧង និងŌនŪបសិទċļព
គួរឱŏកត់សýំល់។ 

ទនĀឹមនឹងŁរអនុវតŉŁរİរďអចិៃūនŉយ៍ 

អង ðļពģនតŪមСវឱŏែផĖកេនះេរЬបចំែផនŁរ 
សកមŊļពរបស់ខųФន និងទិសេţអនុវតŉŁរİរ 
បនŉសŪŌប់ĂĖ ំžងមុខេŢយេធſЧបចĆОបġនĖļព 

Łរİរ េដЧមġីឱŏŁរŪបតិបតŉិŌនŪបសិទċļព 

និងŌនļពរលូនďងĂĖ ំមុនៗ។
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េយЧងĈំងអស់ýĖ ģនដឹងេហЧយ▫
បចĆОបġនĖដំេណЧរវЋវឌΘន៍ែផĖកបេចĆកវЋទŜŌនŁរ
ែŪបŪបФលŗ៉ងĂប់រហ័ស ែដលតŪមСវឱŏេយЧង 

″មឱŏĈន់ េបЧពុំេĜះេទេយЧងនឹងŁų យď 

អនក šរជនសម័យទំេនЧបមិនžន ទនĀឹមនឹង 

ដំេណЧររВកលូតŵស់ែផĖកបេចĆកវЋទŜ ⅜□ ន 

ļពសង ðម ក៏ŌនŁរវЋវឌΘគួរឱŏកត់សŌð ល់ 

ផងែដរ។ ដេូចĖះេដЧមġេីដЧរឱŏĈនស់ļពŁរណ៍
ĈំងេនះĈមĈរេΖយŪគប់ែផĖកŪគប់វЋស័យេធſЧ
កំែណទŪមង់ឱŏģនសមŪសបេĉនឹង⅜□ ន
ļពďក់ែសŉ ងďចំបងគឺŁរេលЧកកមįស់ 
សមត□ļពធនēនមនុស℮ ďពិេសសមūនŉី 
▫Ė ក់ដឹកĜំេដЧមġីឱŏēĜģននូវសមត□ļព 

សមŪសប ែដលΖចនឹងយល់ģនអំពីបរЋបទ 

ថŊីៗ េŢះŪ⅜យបŔΆ ŪបឈមģនĈន់េពល
េវŵសំេţពŪងឹង គុណļព េសǻ⅜ēរណៈ 
ឱŏŁន់ែតŌនលក šណៈលΔ ŪបេសЧរďងមុន 

Ōនគុណļពďងមុន នឹងរហ័សរហួនďង 

មុន។ ែផΔកេលЧទស℮នៈžងេលЧ ប.ស.ស 

កĖОងůនៈďអង ðļព⅜ēរណៈបេŪមЧផល 

ŪបេŗជនŌ៍នលក šណៈសង ðមបេŪមЧជនូកមŊករ
និេŗជិតģនČត់ទុកŁរបណŉО ះប₧ŉ ល

វគគបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្ត-ីបុគគលកិ ប.ស.សវគគបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្ត-ីបុគគលកិ ប.ស.ស
មកពី មប ្ត ជធនី-េខត្តមកពី មប ្ត ជធនី-េខត្ត

មūនŉីŬជŁរďក″ŉ សំžន់ែដលមិនΖចខſះ 
ģនកĖОងកិចĆដំេណЧរŁររបស់ខųФន។
េបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម ģនេរЬប 

ចំវគ ðបណŉО ះប₧ŉ លបំĵក់បំប៉នមūនŉីបុគ ðលិក 

ģនďេŪចЧនេលЧក ែដលកĖОងេĜះŌនĈំងŁរ
បណŉО ះប₧ŉ លៃផĀកĖОងŁរបណŉО ះប₧ŉ ល 

េŪŁមកិចĆសហŪបតិបតិŉŁរ⅜□ បនžងេŪł
Ĉំងរដť និងឯកជនŌនďΖទЏ Ζďń ធរសវន 

កមŊďត ិវЋទŜ⅜□ នǻм ន់ŢគណេនយŏďេដЧម 

េŢយែឡកេĝៃថĞទី១៨ ែខកុមĸៈ ĂĖ ំ២០១៣ 

េĝ⅜លŪបជុំេបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម 

ģនេរЬបចំឱŏŌនវគ ðបណŉО ះប₧ŉ លរយៈ
េពល ៣(បី)ែខ េŪŁមអធិបតីļពេŵក អ៊ុក អ៊ុក 

សមវЋទŜសមវЋទŜ Ĝយក ប.ស.ស ៃនŪកសួងŁរİរ 
និងបណŉО ះប₧ŉ ល វЋďą ជីវៈ និងŪគСឧេទĀសĜម 

មកពីŪកសួងេសដťកិចĆ និងហិរŃňវត□ОŪពមĈំង
សិŁš Łមែដលď▫Ė ក់ដឹកĜំមūនŉីបុគ ðលិក 

ប.ស.ស ďេŪចЧនរូបេទЬត។

វគ ðបណŉО ះប₧ŉ ល Ōនបំណងបេង ˛Чននូវ 
ធនēនមនុស℮េĝកĖОងអង ðļពឱŏទទួលģន 

នូវចំេណះដឹង ចំេណះេធſЧ Ōនសមត□ļព និង
បទពិេ⅜ធន៍បែន□មកĖОងŁរអនុវតŉŁរİរជូន
អង ðļព េដЧមġបីេŪមЧផលŪបេŗជន⅜៍ēរណៈ
របស់កមŊករនិេŗជិត ក៏ដូចďផលŪបេŗជន ៍

ďតិĈំងមូលផងែដរ។

េ ក អុ៊ក សមវិទយ Ĝយក ប.ស.ស អេŃą ЧញŌនមត ិនិងផŉល់ŁរែណĜំកĖОងវគ ðបណŉО ះប₧ŉ ល

មūនŉីនិងបុគ ðលិកចូលរួមកĖОងវគ ðបណŉО ះប₧ŉ លរបស ់ប.ស.ស
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ŁលពីៃថĞទី០២ ែខកŔň  ĂĖ ំ២០១៣ 

កនųងេĉថŊីៗេនះ េĝ⅜លŪបជុំធំៃនេបΐ 

ďតិរបបសនŉិសុខសង ðម ស□ ិតកĖОងបរЋេវណ 

ŪកសងួŁរİរ នងិបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជវីៈ Ōន
េបЧកវគ ðបណŉО ះប₧ŉ លសŉ ពីŁីរេធſЧបចĆОបġនĖļព
ŁរİរជំĜញៃផĀកĖОង ដល់មūនŉីបុគ ðលិកចូលថŊ ី
េŪŁមអធិបតីļព េŵក អ៊ុក សមវЋទŜ  េŵក អ៊ុក សមវЋទŜ  

Ĝយកេបΐďតិ របបសនŉិសុខសង ðម 

Ĝយករង អស់េŵក េŵកŪសី ďមūនŉី▫Ė ក ់

ដឹកĜំŁរЋŗល័យសរុបĈំងអស់ចំនួន 

៨៣Ĝក់។

េŵក អុ៊ក សមវЋទŜេŵក អុ៊ក សមវЋទŜ Ĝយក ប.ស.ស  

ģនŌនŪប⅜សន៍កĖОងពិធីេនះ▫ េនះďវគ ð

បណŉО ះប₧ŉ លមួយĈក់ទងនឹងŁរអនុវតŉ
ែបបបទŁរİរបេចĆកេទស″មែផĖកនីមួយៗ 
ៃនអង ðļព ďពិេសសេýលŁរណ៍មួយចំនួន 

Ĉក់ទងេĉនឹងបទបġŃňតŉិេផ℮ងៗែដលមិន
ែមនďចĤប់សនŉិសុខសង ðម ដូចďចĤប់Łរ 
İរ ចĤបŪ់ពហŊទណŹ  ចĤប់Ūកមរដťបġេវណី 

ďេដЧម ែដល▫Ė ក់ដឹកĜំក៏ដូចďមūនŉីជំĜញ 

របស់អង ðļពខិតខំŪ⅜វŪďវ េដЧមġីបİΆ ត់ 

បİΆ ញ និងេធſЧŁរផ℮ពſផ⅝យជូនដល ់ េŵក-

េŵកŪសី ďមūនŉីេŪŁមឱǻទទទួលģននូវ 

វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលស្តីពីការេធ្វើបច្ចុប ន្នភាពការងារ
ជំនាញៃផ្ទក្នុងេបឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

ចំេណះដឹងេពញេលញ។ េនះďŁរបណŉО ះ 
ប₧ŉ លៃផĀកĖОងែដលŌន⅜រៈŪបេŗជន៍ 
េŢយ⅜រមūនŉីអĖកឧេទĀសĜមសŪŌប់វគ ðេនះ
ďអĖកŌនបទពិេ⅜ធន៍ŁរİរĬĀ ល់ ដូេចĖះ
េយЧងΖចČត់ទុកďŁរែចករжែលកបទពិេ⅜
ធន៍ចំេណះដឹងែដលេយЧងģនេធſЧŁរİរកនųង
មកឱŏេĉមūនŉីĈំងអស ់ក៏ដូចď▫Ė ក់ដឹកĜំ
ŁរЋŗល័យរжលឹកេឡЧងវЋញ ែដលកនųងេĉ 

េយЧងដឹកĜំŁរİរ″មជំĜញេរЬងៗខųФន ប៉ុែនŉ
េĝេពលេនះតŪមСវឱŏសិŁšŁមមកេដЧមġី⅜ŉ ប់

ŁរឧេទĀសĜមែដលďេýលŁរណ៍រួមď 

បទពិេ⅜ធន៍រួមមួយ។ 

េŵកĜយកបែន□ម▫ ឆųង″មវគ ðបណŉО ះ 
ប₧ŉ លេនះែដរ    Ζចនងឹឱŏមūនŉីបគុ ðលិករបស់ 
េយЧងŌនសមត□ļពេធſЧŁរģនរលូនďងមុន  

ΖចŌនសមត□ļពពនŏល់េĉសŌជិករបស់
ខųФន ែដលďនិេŗជក និងកមŊករនិេŗជិតឱŏ
ģនយល់អំពីេýលŁរណ៍សនŉិសុខសង ðម។  
ម៉ŜងេទЬតេយЧងĈំងអស់ýĖ េធſЧŁរេĝកĖОង 

េŵក អុ៊ក សមវЋទŜេŵក អុ៊ក សមវЋទŜ Ĝយក ប.ស.ស អេŃą ЧញďអធិបតីកĖОងវគ ðបណŉО ះប₧ŉ ល

មūនŉ ីបុគ ðលិក ប.ស.ស ចូលរួមកĖОងពិធីេបЧកវគ ðបណŉО ះប₧ŉ ល
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ជំĜញďក់ŵក់េរЬងៗខųФន ប៉ុែនŉអſីែដលď 

េýលŁរណ៍Ūគឹះ អſីែដលďេýលŁរណ៍ពិត
ďŌនļពខſះចេĜų ះďក់ďមិនžន។Łរ 
យល់ែបបបទŁរİរ គឺេŢយែឡកពីýĖ ″ម
ŁរЋŗល័យនីមួយៗ េŢយែឡកវគ ðេនះក៏នឹង
បİΆ ញឱŏដឹងអំពីេýលŁរណ៍Ūគឹះែដលď 

មូលŢť នសនŉិសុខសង ðមផងែដរ។

េŵកĜយក ģនបនŉ▫ ក″ŉ េនះគឺď
Łរែចករжែលកនូវអſីែដល▫Ė ក់ដឹកĜំក៏ដូចមūនŉី
ជĜំញģនដងឹពមីនុែចកជនូដលម់ūនŉីបគុ ðលិក
Ĉំងអស់ េហЧយចំេណះដឹងេនះមិនŌនេĝកĖОង 

⅜ŵេរЬន₧មយួេទ។ េនះďŪបៃពណរីបស់ 
ប.ស.ស ែដល ប.ស.ស ģនេធſЧČប់″ំងពីក 

េកЧតអង ðļពដំបូងមកេម៉ųះ។ កĖОងរយៈេពល 

ប៉ុĜŊ នĂĖ ំកនųងមក ប.ស.ស មិនģនេរЬបចំវគ ð 

បណŉО ះប₧ŉ ល₧មួយេទ េទЧបែតេĝ េដЧម 

Ζណតŉិទី៥េនះេទ ែដលេយЧងģនេធſЧŁរ 
បណŉО ះប₧ŉ លេឡЧងវЋញ ពីេŪĵះǻពិតďŌន
⅜រៈសំžន់ចំេĵះអស់េŵក េŵកŪសីេដЧមġី 
េធſЧŁរឱŏģនហŊត់ចត់ ចĤស់ŵស់ និងŪតឹម 

ŪតСវďងមនុďមយួនេិŗជក កមŊករនេិŗជិត។ 
ម៉ŜងេទЬតអſីែដលេយЧងមិនģនដឹងពីមុននឹង 

ដឹងចĤស់េĝេពលេនះ។ 

េŵក អុ៊ក សមវិទយ Ĝយក ប.ស.ស ģនេធſЧបទបİΆ ញសŉ ីពីែបបបទŁរİរៃនវЋស័យរបបសនŉិសុខសង ðម

េŵក ស៊ុ ំេ ភ័ណ Ĝយករង ប.ស.ស ģនេធſЧបទបİΆ ញសŉ ីពីែបបបទŁរİរៃនវЋស័យរបបសនŉិសុខសង ðម
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លទធផលករងររបសគ់ណៈកមមករេវជជ ្រស្ត 

 ស□ ិតកĖОងបរЋបទ ៃនŁរអនុវតŉវЋស័យ 

សនŉិសុខសង ðម ែដលេបΐďតិរបបសនŉិសុខ 

សង ðម ប.ស.ស ģននិងកំពុងផŉល់ŁរēĜ 

Ŭм ប់រងΉនិភ័យŁរİរ(េŪýះ▫Ė ក់Łរİរ) 
ជូនក មŊករនិេŗជិត ែដលស□ ិតេĝេŪŁម
បទបġŃňតŉិៃនចĤប់សŉ ីពីŁរİរ កĖОងេĜះគណៈ 
កមŊŁរេវជą⅜ūសŉ  ៃន ប.ស.ស ģនបំេពញ 

តួĜទី និងļរកិចĆរបស់ខųФនសេŪមចģន
លទċផលលΔ ŪបេសЧរេĵល គឺģនវЋនិច ¯័យ និង 

ផŉល់េŗបល់េŢយតŌų ļព យុតŉិធ៌មŪតឹមŪតСវ 
មនិលេំអЬងចេំĵះŁរកំណត់កŪមិតៃនŁរģត់
បង់សមត□ļពŁរİររបស់កមŊករនិេŗជិត
ែដលទទួលរងΉនិភ័យŁរİរ ។ 

កĖОងរយៈេពលកនųងមកេនះ គណៈកមŊŁរ 
ģនŪបជុំǻយតៃមų ៃនŁរកំណត់កŪមិតģត់ 
បង់សមត□ļពŁរİររបស់កមŊករនិេŗជិត
ģនចំនួន ៦៨រូប និងេធſЧŁរŪបជុំǻយតៃមųៃន 

Łរកំណត់កŪមិតៃនŁរģត់បង់សមត□ļព 

ŁរİរេឡЧងវЋញចំនួន០៤រូប ″មនីតិវЋធីៃន 

ŁរពŜģលŪបកបេŢយតŌų ļព។ ទនĀឹមនឹង
េĜះគណៈកមŊŁរģនេបЧកកិចĆŪបជុំǻយតៃមų 
និងកំណត់កŪមិតៃនŁរģត់បង់សមត□ļព 

Łរİរģនចនំនួ ០៥ករណីេផ℮ងេទЬតផងែដរ។

េŪłពីេĜះេទЬតេĝៃថĞទី១៣ ែខមិថុĜ 

ĂĖ ំ២០១៣ េĝ⅜លŪបជុំៃន ប.ស.ស គណៈ 

កមŊŁរ ģនេបЧកកិចĆŪបជុំǻយតៃមų និងកំណត់ 

កŪមិតៃនŁរģត់បង់សមត□ļពŁរİរេŪŁម
ŁរដឹកĜំŪបជុំេŢយ េŵក ប៉ុក វណ‼▫ត 

ŪបēនគណៈកមŊŁរេវជą⅜ūសŉ  ៃន ប.ស.ស 

ត₧ំងឱŏŪកសួងŁរİរ និងបណŉО ះប₧ŉ ល 

វЋďą ជីវៈ តំ₧ងមកពŪីកសួងសុžភិģល 

មūនŉីជំĜញ របស ់ប.ស.ស និងŪកសួង⅜□ ប័ន 

ĵក់ព័នċĜĜផងែដរ។ េដЧមġីេធſЧŁរ″មŢន 

និងǻយតៃមųេĉេលЧŁរពŜģលŁរកំណត់ 

ៃនŁរផŉល់ឧបករណ ៍និងអវៈយវៈសបġនិមŊិត
ដលជ់នរងេŪýះេដЧមġΖីចបេំពញŁរİរេឡЧង
វЋញģន។

កិចĆŪបជំុពិļក⅝ǻយតៃមų⅜□ នļពជំងឺរបស់កមŊករែដលďជនរងេŪýះ

Łរពិនិតŏ⅜□ នļពជំងឺេដЧមġីទទួលģន
ŁរពŜģលបនŉ

Łរពិនិតŏ⅜□ នļពជំងឺរបស់ជនរងេŪýះែដលŪតСវផŉល់ឧបករណ៍សិបġនិមŊិត
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កĖО ង រយៈ េពលďងមួយឆŌសĂĖ ំ 
២០១៣ កនųងមក េŢយែផΔកេលЧេសចកŉី 
សេŪមចេលខ ០០២/១៣-កប/សសរ ចុះៃថĞទី 
២៥ ែខមកŬ ĂĖ ំ២០១៣ សŉ ីពីŁរបេង ˛ЧតŪកОម
Łរİរសុវត□ិļពចŬចរណ៍ផųСវេýកសŪŌប់
ýំĵរកមŊករនិេŗជិតែដលŌនļរកិចĆ 
ក⅜ងែផនŁរសកមŊļព សំេţទប់⅜̨ត់ 

េŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍ផųСវេýក ែដលΖចេកЧត
ŌនកĖОងេពលកមŊករនេិŗជិតេធſЧដេំណЧរ គណៈ
កមŊŁរģនសកិ⅝Ū⅜វŪďវŪបមូលទិនĖន័យ 

វЋļគរកមូលេហតុចមġងៗ ែដលĜំឱŏេកЧត
ŌនេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍កĖОងŁរេធſЧដំេណЧរ 
របស់កមŊករនិេŗជិត Ūសង់ស□ ិតិមេធŜģយ
ដកឹជŃąСនកមŊករនេិŗជិត នងិអĖកេបЧកបរ″ម
េŬងចŪកសហŪýសទូĈំងŪបេទស េរЬបចំ
វЋēនŁរផ℮ពſផ⅝យអប់រжែណĜំសŉ ីពីចĤប់និង
សវុត□ļិពចŬចរណ៍ដលអ់ĖកេបЧកបរ នងិកមŊករ 
និេŗជិត សហŁរďមួយ Ζďń ធរែដនដី 
សមត□កិចĆĵក់ព័នċរួមបŃĆСលĈំងសមត□កិចĆ 
ចŬចរណ៍ផųСវេýកកĖОងŁរចះុŪតФតពិនិតŏមេធŜ
ģយដឹកជŃąС នកមŊករនិេŗជិត″មេýល
េţេដЧមទីមុនេពលេចញដំេណЧរ និងសŪមប

សŪមФលករណីកមŊករនិេŗជិតជួបេŪýះ▫Ė ក់
ចŬចរណ៍។ ďមួយýĖ េនះែដរŪកОមŁរİរ 
ស.ផ.ក ģនអនុវតŉļរកិចĆរបស់ខųФនŗ៉ងžą ប់ 
ខąФនេĉ″មេសចកŉីសេŪមចក៏ដូចďបទបŔą រ
របស់▫Ė ក់ដឹកĜំ ďក់ែសŉងេដЧមġីឱŏŁរİរ 
ស.ផ.ក Łន់ែតŌនŪបសិទċļពខįស់ ŪកОម
ŁរİរģនេរЬបចំកិចĆŪបជុំģនចំនួន ៤េលЧក 

េដЧមġីពិļក⅝អនុម័តេលЧŁរ″ក់ែតងេមេរЬន
ខិតŉបណ‼សំŬប់ផ℮ពſផ⅝យ និងបŔΆ េផ℮ងៗ
កĖОងេýលបំណងជំរុញនូវវឌΘនļពរបស់ 

ខųФន។ កិចĆŪបជុំĈំង៤េលЧក ģនŪបŪពឹតŉេធſЧេឡЧង 

Ĝ⅜លŪបជុŪំកОមŪបឹក⅝ភិģលៃន ប.ស.ស 

េŪŁមអធិបតីļព េŵក អុ៊ក សមវЋទŜ េŵក អុ៊ក សមវЋទŜ 

Ĝយក ប.ស.ស និងďŪបēន ស.ផ.ក 

ែដលកិចĆŪបជុំេលЧកទី១ េធſЧេĝៃថĞទី០៧ ែខ 

កុមĸៈ ĂĖ ំ២០១៣ េវŵេŌ៉ង ៩:០០Ūពឹក កĖОង
េýលបំណងេដЧមġីពិļក⅝អនុម័តេលЧរេបЬប
ǻរៈសŉ ីពីែផនŁរសកមŊļពĂĖ ំ២០១៣។  
េលЧកទី២ ŪបŪពឹតŉេĉេĝៃថĞទី១៨ ែខមីĜ 

ĂĖ ំ២០១៣ េវŵេŌ៉ង៩:០០Ūពឹក កĖОងទិស
េţពិļក⅝បŃĆប់េលЧរេបЬបǻរៈសŉ ីពីែផនŁរ
សកមŊļពĂĖ ំ២០១៣។ េលЧកទី៣ េធſЧេឡЧង 

ĜេវŵេŌ៉ង៩:០០Ūពឹក ៃថĞទី២៣ ែខេម⅜ 

ĂĖ ំ២០១៣ េដЧមġីŪបជុំពិļក⅝េលЧŁរİរ 
េŪតЭមេរЬបច ំ យុទċĜŁរចុះផ℮ពſផ⅝យអប់រж 
ដល់អĖកេបЧកបរដឹកកមŊករនិេŗជិត″ម 

ប₧ŉ េŬងចŪក សហŪýស Łរពļិក⅝េរЬបចំ 
ខųឹម⅜រេŪýងសŪŌប់េធſЧ េសЬវេŅអប់រж 
Łរពិļក⅝សេŪមចេលЧ សĀ ីកឺ សŪŌប់បិទ 

ŗនយនŉដឹកកមŊករ។ េលЧកទី៤ ďកិចĆŪបជុំ 
ចុងេŪŁយសំŬប់រយៈេពល៧ែខេដЧមĂĖ ំ 
២០១៣ ŪតСវģនេរЬបចំេធſЧេឡЧងេĝៃថĞទី១១ 

ែខមិថុĜ ĂĖ ំ២០១៣ េវŵេŌ៉ង ៩:០០Ūពឹក 

សកម្មភាព្រកុមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវេគោកសកម្មភាព្រកុមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវេគោក
ស្រមប់គពំរកមមករនិេយជិត (ស.ផ.ក)ស្រមប់គពំរកមមករនិេយជិត (ស.ផ.ក)

កិចĆŪបជំុពិļក⅝សŉ ីពីŁរŁរĵរសុវត□ិļពចŬចរណ៍ផųСវេýករបស់ŪកОមŁរİរ

េŵក ďវ បុ៊នរЋទċ ŪបēនŁរЋ.េýលនេŗģយេធſЧŁរអប់រжដល់អĖកេបЧកបរŗនយនŉដកឹកមŊករ
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េŪŁមរេបЬបǻរៈ ŪតФតពិនិតŏែកសŪមФល និង 

សេŪមចអពំ ីខិតŉបណ‼ផ℮ពſផ⅝យរបស ់ស.ផ.ក 

ŁរេរЬបចំេមេរЬនសŪŌបŪ់បជុំផ℮ពſផ⅝យ″ម
ជំĜញ ŁរŪតФតពិនិតŏខųឹម⅜រឯក⅜រយល ់

ដឹងពីĬų កសŔň ចŬចរណ៍ ចĤប់ចŬចរណ៍ 

និងសុជីវធម ៌កĖОងŁរេបЧកបរ។
សរុបŪបជុំĈំង៤េលЧក អង ðŪបជុំសេŪមច

ģនលទċផលដូចតេĉ៖ ģនែកបŃĆប ់  និង 

អនុម័ត ែផនŁរសកមŊļពĂĖ ំ២០១៣ ģន 

ពិនិតŏសេŪមចេលЧខųឹម⅜រ ៃនខិតŉបណ‼Ĉំងប ី

(សេūİð ះបឋមចĤប់ចŬចរណ៍ Ĭų កសŔň  
ចŬចរណ៍ និងŁរŪតФតពិនិតŏបេចĆកេទស)  

ģនŪតФតពិនិតŏែកសŪមФល េលЧ″ŬងŪĵង
ស□ ិតិសŪŌប់ចុះŪសង់ទិនĖន័យអĖកេបЧកបរŗន
យនŉដឹកកមŊករ និងŪតФតពិនិតŏ សេŪមចេលЧគំរូ 
Ζវយឺត មួក សŪŌប់ែចកជូនអĖកេបЧកបរŗន
យនŉដឹកកមŊករនិេŗជិត និងģនŢក់បŃĆСល
ĵកŏេ⅜ų កďអនុ⅜សន៍ដ៏ ៃថų▫ų របស់ 
សេមŉចអគ ðមΉេសĜបតីេតេď ហ៊ុន ែសន 

ែដលŌនខųឹម⅜រ “ៃថĞេនះ និងៃថĞែសΔកកំុឱŏ
ŌនេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍” ផងែដរ។ ďងេនះ 
េĉេទЬត កចិĆŪបជុģំនសេŪមចបŉСរេលខទូរសព័Ā
Ĉន់េហតុŁរណ៍ ១២៨៦ ពីេលЧΖវយឺត  និង 

មួក មកបិទេលЧសĀ ីកឺបិទŗនយនŉជំនសួវЋញ 

និងសេŪមចបŃĆСលនូវ⅜រអប់រжមួយចំនួនចូល
កĖОងខិតŉបណ‼Ōន ដូចď៖ “គិតពីŪគФ⅜រ និង 

អĖកដ៏ៃទ កុំេបЧកបរេលЧសេលġЪនកំណត់” “កុ ំ
ពិ⅜រេŪគЪងŪសវЖងកĖОងេពលេបЧកបរ េបЧកបរ 
មិនែជងýĖ  ŌនŁរទទួលខុសŪតСវកĖОងŁរŪតФត 

ពិនិតŏŗនយនŉŪបČំៃថĞ។”

ទិសេţអនុវតŉបនŉĜេពលអĜគត 

ŪកОមŁរİរ ស.ផ.ក នឹងពŪងឹងកិចĆសហŁរď 

មយួ ប.ស.ស Ūកសងួ⅜□ បន័ អង ðļព Ζďń ធរ 
ែដនដីĵក់ព័នċ េដЧមġីេរЬបចំវЋēនŁរទប⅜̨់ត ់

នងិŁតប់ន□យករណីេŪýះ▫Ė កេ់ពលេធſЧដេំណЧរ
របសក់មŊករនេិŗជិត ពŪងឹងយនŉŁរទប⅜̨់ត ់

និងŁត់បន□យេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍ផųСវេýក
ែដលΖចេកЧតŌនកĖОងេពលេធſЧដេំណЧររបស់ 
កមŊករនេិŗជិត ចះុŪសងស់□ តិិមេធŜģយដឹក
ជŃąСនកមŊករនិេŗជិត និងអĖកេបЧកបរ″ម 

េŬងចŪក សហŪýស ទូĈំងŪបេទស សិក⅝ 

Ū⅜វŪďវŪបមូលទិនĖន័យវЋļគរកមូលេហតុ
ចមġងៗែដលĜំេΖយេកЧតŌនេŪýះ▫Ė ក់
ចŬចរណ៍កĖОងŁរេធſЧដំេណЧររបស់កមŊករ
និេŗជិត េរЬបចំវЋēនŁរផ℮ពſផ⅝យអប់រж 
ែណĜំសŉ ីពីចĤប់សុវត□ិļពចŬចរណ៍ដល់អĖក
េបЧកបរ និងកមŊករនិេŗជិត។

ទិដťļពŪបជំុផ℮ពſផ⅝យដល់អĖកេបЧកបរŗនយនŉ″មសហŪýស Ūគឹះ⅜□ ន

⅜□ នļពេបЧកបរ និងផĀОកចំណះុŌនលក šណៈŪតឹមŪតСវ″មចĤប់ចŬចរណ៍

េគារពចបោប់ចរាចរណ៍ គឺេគារពជីវិតខ្លួនឯងេគារពចបោប់ចរាចរណ៍ គឺេគារពជីវិតខ្លួនឯង
   ការេទ្វស្របែហស ១វិនាទី េធ្វើឱយទុក្ខេសាក ១ជីវិត   ការេទ្វស្របែហស ១វិនាទ ីេធ្វើឱយទុក្ខេសាក ១ជីវិត
     អ្នកដំេណើរេផ្ញើជីវិតេលើអ្នកេបើកបរ     អ្នកដំេណើរេផ្ញើជីវិតេលើអ្នកេបើកបរ
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ďក់ែសŉងេĝេពលថŊីៗេនះ េបΐďត ិ

របបសនŉិសុខសង ðម េΊŁត់▫ ប.ស.ស 

ែដលដឹកĜំេŢយ េ ក សុ៊ េ ភ័ណ 

Ĝយករង ប.ស.ស និងមūនŉីេŪŁមឱǻទ ģន
ចូលរួមវគ ðបណŉО ះប₧ŉ លសŉ ីពីរបបēĜŬм ប់ 
រងសុខļព េĝ⅜ēរណៈរដťកូេរм Čប់ព ី

ៃថĞទី០៧ ដល់ទី១២ ែខកកŢ̨ ĂĖ ំ២០១៣ 

េŪŁមជំនួយឧបត□មĸរបស់អង ðŁរ Health 

Insurance Review and Assessment  

(HIRA), WHO, UNESCAP, OECD, NHIS, 

WHO និង MOHW េដЧមġីផŉល់ឱŏសិŁšŁម 

ģនសិក⅝ែសſងយល់ពី បទពិេ⅜ធន៏ៃនŁរ 
Ūគបដណŉ ប់ŁរែថĈំសុខļពដល់Ūបďជន 

កូេរм ″មរយៈ ŁរēĜŬм ប់រងសុខļពសង ðម។

កĖОងវគ ðបណŉО ះប₧ŉ លេនះŌនសិŁšŁម
ចូលរួមពីប₧ŉ Ūបេទសចំនួន១២ ែដលŌន 

Ūបេទស Cambodia, China,  Malaysia, 

Nepal, Benin, Ghana, Vietnam, Yemen, 

Zimbabwe, Nigeria, Uganda, and 

Sudan សរុបសិŁšŁមĈំងអស់Ōនចំនួន 

២៦Ĝក។់ កĖОងចំ₧មŪបេទសĈំង១២ ែដល

ករេ្រតៀមេរៀបចំអនុវត្តជំ នទី២ របបធន ៉ ប់រងសខុភពករេ្រតៀមេរៀបចំអនុវត្តជំ នទី២ របបធន ៉ ប់រងសខុភព
(Health Care)(Health Care)

េដЧមġីឱŏទិសេţៃនŁរអនុវតŉរបបēĜ
Ŭм ប់រងសុខļព ŌនŪបសិទċļពខįស់េĝេពល 

Ţក់ឱŏដំេណЧរŁរĜេពលžងមុខ េបΐďតិ 
របបសនŉិសុខសង ðម ģននិងកំពុង េរЬបច ំ

បទŢť ន គតយុិតŉĜĜ នងិģនបŃąСនមūនŉីរបស់
ខųФនឱŏចូលរួមកĖОងវគ ðបណŉО ះប₧ŉ លďេŪចЧន 

ĈំងកĖОង និងេŪłŪបេទស កĖОងេýលបំណង
សិក⅝ែសſងយល់ពីបទពិេ⅜ធន៍ និងេធſЧŁរ 
Ĭų ស់បŉСរបទពិេ⅜ធន៍ýĖ េĉវЋញេĉមក ែដល 

Ĉក់ទងនឹងŁរែថĈំសុខļពេនះ។

កិចĆŪបជុំពិļក⅝សŉ ីពីŁរេរЬបចំអនុវតŉជំΉនទី២  " របបēĜŬм ប់រងសុខļព "

Łរសិក⅝Ū⅜វŪďវបទŢť នគតិយុតŉĜĜសŪŌប់េរЬបច ំ" របបēĜŬм ប់រងសុខļព "
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ģនចលូរួមŌនŪបេទសមយួចំននួŌនŁរēĜŬмបរ់ងសខុļព នងិŪបេទស
មួយចំនួនពុំĈន់ŌនរបបēĜŬм ប់រងសុខļពេĝេឡЧយ។ Ūបēនបទ 

សំžន់ៃនវគ ðបណŉО ះប₧ŉ លĜេពលេĜះគឺ ែចករжែលកបទពិេ⅜ធនý៍Ė  
េĉវЋញេĉមក និងជួយរកដំេ₧ះŪ⅜យĜĜ េដЧមġីឱŏប₧ŉ Ūបេទស 

ែដលពុĈំនŌ់នរបបēĜŬмបរ់ងសខុļពΖចŌនរបបេនះេĝេពលអĜគត
ដូចប₧ŉ Ūបេទសេផ℮ងៗេទЬតែដរ។ មុខវЋďą ែដលយកមកបេŪងЭនដល់ 
សŁិšŁមĈំងអសស់ទុċែតĈកទ់ងនងឹŁរēĜŬм បរ់ងសខុļព Ōនដចូďៈ

Introduction of HIRA, The Importance and Meaning of 

Healthcare Expenditure Management, Claims Review System, 

Benefit Standards Management, Drug Management, Drug 

Utilization Review, Healthcare Benefit Payment System, 

Healthcare Quality Assessment, IT System។

ŁរŪបគល់ជនូវЋញបនប័Ūត ពីŪគСឧេទĀសĜមជូនដល់មūនŉ ីប.ស.ស

Łរពិļក⅝េលЧŁរēĜŬм ប់រងសុខļព

Newsletter # 2Inside G_final.indd   28Newsletter # 2Inside G_final.indd   28 12/30/2013   1:26:41 PM12/30/2013   1:26:41 PM



ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នប.ស.សប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSFNSSF 29ពពពពឹឹឹតិតិតិ្ត្ត្តបបបតតតត ពព័ព័ត៌ត៌មាមាមា ន

ល.រ េឈម ះមនទីរេពទយ ទបន ម៉ុយ ទូរសព័ទទន់
េហតុករណ៍

ភន ក់ងរ ប.ស.ស សយ ្ឋ នមនទីរេពទយ

០១ មនĀីរេពទŏŁល់ែម៉ត ១១៩ ០២៣ ៤២ ៦៩ ៤៨
០២៣ ៧២ ៤៨ ៩១

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៦
(077 978 474 េ ̦រш)

ឡСត៍េលខ៣ មΉវЋថីŪពះមុនីវង℮ សĮ̇ត់Ūសះចក 

ខណŹ ដូនេពញ ŪកОងភĖំេពញ

០២ មនĀីរេពទŏŪពះកុសុមៈ ១១៩ ០១២ ៦៥៧ ៦៥៣
០១៦ ៩០ ៩៧ ៧៤

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៩
០៩២ ៨២០ ២៥៩
(012 669 946 េ ̦រш)

Ζýរេលខ១៨៨ ផųСវ ២៧១ សĮ̇ត់ទកឹលΔក់២ 

ខណŹ ទួលេýក ŪកОងភĖំេពញ

០៣ មនĀីរេពទŏមិតŉļពែខŊរ-សូេវЬត ១១៩ ០២៣ ២១៧ ៧៦៤
០១២ ៨៥៨ ១៨៤

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៧
០៩២ ៥៩១ ៣៧៧
(០១២ ៣០៥ ៣៧១ េ រ)៍

ផųСវេលខ២៧១ សĮ̇ត់ទំនប់ទឹក ខណŹ ចំŁរមន 

ŪកОងភĖំេពញ

០៤ មនĀីរេពទŏជ័យជំនះ ០១៥ ៥១៩ ១១៩ ០១២ ៩១២ ៥២៣ ០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៨ ផųСវďតិ ២.ឃំុ″េ¦Ŋ .ŪសОក″េ¦Ŋ .េខតŉក₧ŉ ល

០៥ មនĀីរេពទŏŪពះអង ðឌួង ០១១ ៧៥៥ ១១៩
០៧៧ ៥៥០ ០១៧

មΉវЋថីŪពះនេŬតŉម សĮ̇ត់ផ⅝រថŊីទី១ ខណċ ដូនេពញ 

ŪកОងភĖំេពញ

០៦ មនĀីរេពទŏបែងΔកកំពង់សį ឺ ០១៦ ៦៩៦ ៤៨០ ០២៥ ៩៨៧ ៣១៣ ០៩៧ ៧៨៣ ៩៣៩ ១ ផųСវďតិ ៤.ភូមិេ⅜Ė .ឃំុេ⅜Ė .ŪសОកចĤរមន.េខតŉកំពង់សį ឺ

០៧ មណŹ លសុខļពែបកČន ០១២ ១៧៥ ៨២៨ ៥
០៩៧ ៤៩៩ ៨៩៣ ៦

០១២ ៨៩៤ ២៦០ ០៩៧ ២៩៩ ៦៦៦ ៩ ភូមិបុរВកមŊករ, ឃំុែបកČន,ŪសОកអង ðសĖФល,

េខតŉក₧ŉ ល

០៨ មនĀីរេពទŏបែងΔកអង ðសĖФល ០១២ ៥៨១ ៦៣៩ ០១២ ៨៩៤ ២៦០ ផųСវďតិ៤.ŪសОកអង ðសĖФល.េខតŉក₧ŉ ល

០៩ មនĀីរេពទŏបែងΔក⅜ſ យេរЬង ០៤៤ ៩៤៥ ១១១ ០១២ ៩៥៣ ៩៧៥ ០៩៧ ៧៨៣ ៨៧៥ ៩ ភូមិ Ūសះវង់.សĮ̇ត់⅜ſ យេរЬង.ŪកОង⅜ſ យេរЬង.

១០ មនĀីរេពទŏបែងΔកជីភូ ០១១ ៣៩៤ ១៧៨ ០១២ ៨០៥ ២៣៦ ផųСវďតិេលខ១.សĮ̇ត់ៃŪពអង ðОញ.ŪកОងģវЋត 

េខតŉ⅜ſ យេរЬង

១១ មនĀីរេពទŏបែងΔកកំពង់ĂĖ ំង ០២៦ ៩៨៨ ១១១ ០១៥ ២៥០ ១១១ ផųСវďតិេលខ៥.ភូមិក₧ŉ ល.ឃំុកំពង់ĂĖ ំង.កំពង់ĂĖ ំង

១២ មនĀីរេពទŏបែងΔកកំពង់Ūតΐច ០៨៥ ៥៨៧ ៧៥៧ ០៨៥ ៥៨៧ ៧៩០ ០៨៨ ៩៧ ២ ១០១ ៦ ផųСវďតិេលខ៥.ភូមិ″អក.ឃំុĵនី.
ŪសОកកំពង់Ūតΐច,កំពង់ĂĖ ំង

១៣ មនĀីរេពទŏបែងΔកេសЬមŬប ០១៦ ៨០០ ១១៩ ០១២ ៩២៥ ០៦១ ០៨៨ ៩៧ ២ ១០១ ២ ផųСវ២ធĖС.មណŹ ល១.សİð ត់⅜ſ យដង ðម.េសЬមŬប

១៤ មនĀីរេពទŏបែងΔកអូរេŪĐ ០១២ ៧៨៦ ២៨៦ ០៨៩ ៨៣៧ ៦៣៧ ០៨៨ ៩៧ ២ ១០១ ៣ ភូមិŪបďធមŊ.សĮ̇ត់េģ៉យែប៉ត.

ŪកОងេģ៉យែប៉ត,េខតŉបĜĀ យŌនជ័យ

១៥ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉមិតŉļព
កមįОď-ជប៉ុន

០១២ ៩៣២ ៥២១ ០១២ ៩២៣ ៣៥៤ ភូមិេŁះែកវ.ឃំុឬស℮ីេŪŁក.ŪសОកមង ðលបូរВ,
េខតŉបĜĀ យŌនជ័យ

១៦ មនĀីរេពទŏបែងΔកសិរВេ⅜ភ័ណ ០១២ ៩១០ ៤៦៧ ០១២ ៨៥៤ ៩៨៣ ភូមិ១.ឃំុŪពះពĜų .ŪសОកេសរВេ⅜ភណŹ .បĜĀ យŌនជ័យ

១៧ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉŪពះសីហនុ ០១៦ ៦៨៦ ៨៤៣ ០១២ ៧១២ ៦៤៦ ០៨៨ ៩៧ ២ ១០១ ៤ #៣១.វЋថីឯកŬជŏ.សİð ត់៤.ŪកОងកំពង់េ⅜ម

១៨ មនĀីរេពទŏ CT (េខតŉŪពះសីហនុ) ០៨៩ ៨៨ ៦៦៦៦
០៨៥ ៨៨ ៦៦៦៦

០៨១ ៨៨ ៦៦ ៦៦ ŪកОម១២.ភូមិ២.សĮ̇ត់២.ŪកОងŪពះសហីនុ

១៩ មនĀីរេពទŏបែងΔកŪសОកេជЧងៃŪព ០១២ ៦៦៧ ៤៨៦
០៨៨ ៧៧៤ ៤៧៨ ៨

០១៧ ៤២៣ ៥៤៨ ភូមិសðន់.ឃំុសូទិពſ.ŪសОកេជЧងៃŪព.េខតŉកំពង់Čម

សយ ្ឋ នមនទីរេពទយែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ ប.ស.ស
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ល.រ េឈម ះមនទីរេពទយ ទបន ម៉ុយ ទូរសព័ទទន់
េហតុករណ៍

ភន ក់ងរ ប.ស.ស សយ ្ឋ នមនទីរេពទយ

២០ មនĀរីេពទŏបែងΔកŪសОកពőែŪកក ០៨៨ ៧៧៤ ៤៧១ ១
០១១ ៦៦៩ ៤០៨
០៨៥ ៤១៤ ៨១៩

០៨៥ ៤១៤ ៨១៩ ០១២ ៥២០ ៧៦៧ ភូមិ″េហЬវេŪŁម.ឃំុេŁងŁង.

ŪសОកពőែŪកក,កំពង់Čម

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

ភូមិសួងលិច .សĮ̇ត់សួង.ŪកОងសួង,កំពង់Čម

២២ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉŪកេចះ ០៧២ ២១០ ៣៩១ 

០១២ ៨២២ ៣៩១
០១២ ៩៣១ ៨៦៨ ០៩៧ ៧៩៧ ៨៩៩ ៩

០៩៧ ៩៨៩ ៦៦៩ ១
ភូមិŪកេចះ.សĮ̇ត់Ūកេចះ.ŪកОងŪកេចះ.េខតŉŪកេចះ

២៣ មនĀីរេពទŏបែងΔកŪសОកឆųСង ០៩២ ៨៦៦ ៤១៣ 

០១៧ ៩០៩ ៦៥៣
០១២ ៣៦៧ ៧០២ ភូមិេŪďយថŊេŪŁម.ឃំុឆųСង.ŪសОកឆųСង.េខតŉŪកេចះ

២៤ មនĀីរេពទŏបែងΔកŪសОកសĖФល ០៩៧ ៧៥២ ៧៩៩ ៦
០១២ ៥២៧ ៩៩៦

០៩៧ ៦៥៩ ៧ ២៩ ៩ ភូមិផ⅝រសĖФល.ឃំុសĖФល.ŪសОកសĖФល.េខតŉŪកេចះ

២៥ មនĀីរេពទŏបែងΔកអĖកេលЩង ០១២ ៧៩៥ ៣១៩ ០១២ ៦៦០ ៨១៥ ភូមិ៣.ឃំុែŪពកខ⅝យ.ŪសОកĵមរក៏.េខតŉៃŪពែវង

២៦ មនĀីរេពទŏបែងΔកៃŪពែវង ០៩៧ ២៣៤១៧៨២
០១២ ៦៥៨  ៣០៣

០១២ ៦៥៨ ៣០៣ ភូមិ៣.សİð ត់កំពង់ŵវ.ŪកОងៃŪពែវង.េខតŉៃŪពែវង

២៧ មនĀីរេពទŏបែងΔកេŁះធំ ១១៩
០១៧ ៧២២ ០៦៥

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ ភូមិែŪពកថŊ.ីឃំុែŪពកថŊី.ŪសОកេŁះធំ.េខតŉក₧ŉ ល

២៨ មនĀីរេពទŏបែងΔកŪសОក⅜Δ ង ១១៩
០១៧ ៧២២ ០៦៥

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ ភូមិែŪពករុន.ឃំុែŪពកគយ.ŪសОក⅜Δ ង.េខតŉក₧ŉ ល

២៩ មនĀីរេពទŏេខតŉ″ែកវ ០១២ ៩៣៥ ៨១៤
០១២ ១ ៧២៨ ៣៤៨

ភូមិ២ .ឃំុរŁកĖОង.ŪសОកដូនែកវ.េខតŉ″ែកវ

៣០ មនĀីរេពទŏបែងΔកģទី ០១២ ៧២៤ ០៩៣
០៩៧ ៦៤៧៤ ៣០៣

០៣២ ៦៩០ ១៩ ៣៩ ភូមិបČម,ឃំុចំបក,់ŪសОកģទ,ីេខតŉ″ែកវ

៣១ មណŹ លសុខļពទួលេýក ១១៩ ០១២ ៧២ ២០ ៦៥
០២៣ ៣៥ ១១ ៩៨

ផųСវេលខ ៣៣៩ ភូមិ៤ ŪកОម៣ សĮ̇ត់បឹងកក់១ 

ខណŹ ទួលេýក ŬជēនីភĖំេពញ

៣២ មនĀីរេពទŏបែងΔកសេមŉចឪ ១១៩ ០១២ ៥៣ ២៨ ០៣
០១២ ៨៦ ៤៥ ០៩

ផųСវďតិេលខ៥ សĮ̇ត់គីឡСែម៉Ūតេលខ៦ ខណŹ ឬស℮ីែកវ 
ŬជēនីភĖំេពញ

៣៣ មណŹ លសុខļពទឹក▫ų ១១៩ ០១៧ ៧២ ២០ ៦៥
០២៣ ៣៥ ១១ ៩៨

មΉវЋថីសហព័នċរុស℮ី សĮ̇ត់ទឹក▫ų  ខណŹ ែសនសុខ 

ŬជēនីភĖំេពញ

៣៤ មនĀីរេពទŏបែងΔកេĵធិចិនតុង ១១៩ ០១៧ ៧២ ២០ ៦៥
០២៣ ៣៥ ១១ ៩៨

ផųСវďតិេលខ៤ ភូម″ិងួន សĮ̇ត់ŁŁប ខណŹ ដេĮ̇ 

ŬជēនីភĖំេពញ

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

ភូមិែកប សĮ̇ត់ែកប ŪកОងែកប េខតŉែកប

៣៦ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉកំពត ០១២  ២៩៧ ៦២៨
០១២ ៣១៦ ១៣៥

ភុមិកំពង់ģយ សĮ̇ត់កំពង់ģយ ŪកОងកំពត
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ល.រ េឈម ះមនទីរេពទយ ទបន ម៉ុយ ទូរសព័ទទន់
េហតុករណ៍

ភន ក់ងរ ប.ស.ស សយ ្ឋ នមនទីរេពទយ

៣៧ មនĀីរេពទŏបែងΔកកំពង់Ū″ច ០១២ ៧៣៣ ៤៦៨
០៩២ ៣៨៣ ៦៣២

ភូមិកំពង់Ū″ចទី១ ឃំុកំពង់Ū″ច ŪសОកកំពង់Ū″ច 

េខតŉកំពត

៣៨ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉេĵធЏ⅜ត់ ១៥៥២ ០១២ ៨២៨ ៤៦៦ ភូមិĵលែញក២ សĮ̇ត់ផĀះៃŪព ŪកОងេĵធЏ⅜ត់ 
េខតŉេĵធЏ⅜ត់

៣៩ មនĀីរេពទŏបែងΔកែŪសអំបិល ០១៦ ២២២ ១៨៦
០១៦ ៨៧៧ ០០៦

ភូមិទឹកេģ៉ង ឃំុបឹងŪĵវ ŪសОកែŪសអំបិល េខតŉេŁះកុង

៤០ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉេŁះកុង ០១៦ ៣០០ ១១៩
០១៦ ២០៤ ៨៨៧

ភូមិ១ សĮ̇ត់⅜Ŋ ច់Ōនជ័យ ŪកОងេខមរៈភូមិនĀ 
េខតŉេŁះកុង

៤១ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉៃប៉លិន ០៩៧ ៦២៨ ៤៣៣ ៣ ០៩៧ ៧៦៩ ៩៨៣ ៧ ភូមិវតŉសĮ̇ត់ៃប៉លិន ŪកОងៃប៉លិន េខតŉៃប៉លិន

៤២ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉģត់ដំបង ០១២ ២៦៩ ៣៨៨
០១២ ៨៣៣ ២៦១

ភូមិែŪពកមΉេទព ផųСវŌត់សĀ ឹង
សĮ̇ត់⅜ſ យេģ៉ ŪកОងģត់ដំបង

៤៣ មណŹ លសុខļពែŪពកអŔĆ ញ Ĝយក
០១២ ៦៦៥ ០៣៩

ភូមិែŪពកថŊី ឃំុែŪពកអŔĆ ញ
ŪសОកមុខកំពូល េខតŉក₧ŉ ល

៤៤ មនĀីរេពទŏបែងΔកប៊ុន Ŭм ន ី

ហ៊ុន ែសន រŁេŁង
០៩២ ៤០៧ ៨១៨
០៩៧ ៩៥៣ ៩៥២ ៥
០១៧ ៥៥២ ៣២៣

ភូមិរŁេŁង ឃំុរŁេŁង 

ŪសОកមុខកំពូល េខតŉក₧ŉ ល

៤៥ មណŹ លសុខļពŪ″ំžĖ រ ០៨១ ៤៤៤ ១៧៤
០១២ ៤២៤ ០៦៣
០៩៧ ៩៥៩ ៤៦៥ ៣
០១២ ៧២៤ ០៩៣

ភូមិŪ″ំžĖ រ ឃំុសូភី ŪសОកģទ ីេខតŉ″ែកវ

៤៦ មនĀីរេពទŏបែងΔកឧដុង ð ០៧៨ ៨៩១ ៩១៣
០១២ ៩១០ ០៦២
០១២ ៩៧៨ ៩២៥

ភូមិŪŁំងពៃនų ឃំុǻងំČស ់ŪសОកឧដងុ ð េខតŉកំពង់សį ឺ

៤៧ មនĀីរេពទŏģŬយណ៍-សនĀОក ០១២ ៩២៧ ១៤២
០១២ ៧៨២ ៤១៧
០១៧ ៥៥៩ ៣៨៧

ភូមិŪតĵំង⅜ſ យ ឃំុបលų ័ង ŪសОកģŬយណ៍ េខតŉកំពង់ធំ

៤៨ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉកំពង់ធំ ០១៧ ៣៩៨ ៧៥០
០១២ ៩៤៧ ៩៣២
០៩២ ៩៥៤ ៣៦៧

ភូមិកំពង់ធ ំឃំុកំពង់ធ ំŪសОកសĀ ឹងែសន េខតŉកំពងធ់ំ

៤៩ មនĀីរេពទŏបែងΔកេ⅜Ā ង ០១២ ៧៦៨ ៤៤៣
០១២ ៧៩៤ ៣៤៩
០៩២ ២៩១ ៩៥៩

ភូមិកំពង់កŉ ីឃំុកំពង់ចិនតġСង ŪសОកេ⅜Ā ង េខតŉកំពង់ធំ

៥០ មនĀីរេពទŏបែងΔកសĀ ឹងែŪតង ០៩២ ៧៩៩ ៤៦៤
០៨៨ ៨៨ ៤៩ ៤៨៣
០៩៧ ៩៧៨ ០៨ ៧៨

ភូមិ ែŪពក ឃំុសĀ ឹងែŪតង ŪសОក សĀ ឹងែŪតង េខតŉសĀ ឹងែŪតង

៥១ មនĀីរេពទŏបេងΔកែសនមេĜរមŏ ០១២ ២០៥ ៧៥៦  

០២៣ ៨៨២ ៤៣៤
ភមូ ិចបំក ់ឃំុ ⅜į នŌនជយ័ ŪសОក ែសនមេĜរមŏ េខតŉ 
មណŹ លគិរВ (េវជą.េសЬ សុខេមЬង)
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ល.រ េឈម ះមនទីរេពទយ ទបន ម៉ុយ ទូរសព័ទទន់
េហតុករណ៍

ភន ក់ងរ ប.ស.ស សយ ្ឋ នមនទីរេពទយ

៥២ មនĀរីេពទŏបែងΔកេខតŉឧតŉរŌនជយ័ ០៩២ ១៤១៨ ៣៥ 

០៧៨ ២២៩ ៧៩៧ 

០៧៨ ៩៧៩ ៧២៩

ភូមិ ឈូក ឃំុ សំេŬង ŪសОក សំេŬង
េខតŉ ឧតŉរŌនជ័យ (េវជą.ែកវ េសŉ Чង)

៥៣ មនĀីរេពទŏបែងΔក១៦មកŬ ០១២ ៣៧១ ៦១៨ 

០១២ ៤២៦ ៥១៩ 

០១២ ៨៩២ ៩០៩

ភូមិ អណŉС ងេĵធ៏ ឃំុ កំពង់Ūបěន ŪសОក ŪពះវЋΉរ 
េខតŉ ŪពះវЋΉរ (េវជą.គួង ឡС)

៥៤ មណŹ លសុខļពភĖំែដក ០៩២ ២២  ៧៦ ១៦ ភូមិភĖំែដក ឃំុរមណីយ៍ ŪសОករេវЬង េខតŉŪពះវЋΉរ

៥៥ មនĀីរេពទŏĵŬងំ ០៩២ ២២៣ ៦១៤
៩៤៣ ៦ ៩០០ ៩០៥

០១២ ៦៥៣ ៥៩៥ ភូមិ⅜Ė យពល ឃំុរŁ ŪសОកĵŬងំ
េខតŉៃŪពែវង

៥៦ មនĀីរេពទŏបែងΔកអនųង់ែវង ០៧៦ ៥ ២៦២ ៤៩១
០៧៧ ៥០៨ ០៥៧

០១១ ៦៧០ ១៧៤ ភូមិអូរជេŃą Эន ឃំុអនųង់ែវង ŪសОកអនųង់ែវង 

េខតŉឧតŉរŌនជ័យ

៥៧ មណŹ លសុខļពអូរ⅜Ŋ ច់ ០១១  ៧៣ ៦៨៨៦ ភូមិគីរВមង ðល ឃំុអូរ⅜Ŋ ច់ ŪសОកសំេŬង 

េខតŉឧតŉរŌនជ័យ

៥៨ មណŹ លសុខļពវЋΉរសួគ៌ ០១២ ៨៣២ ៣៤៣
០១២ ៤៩៥ ៩៨៣

០៧៧ ៩២ ៦៦ ៩២ ភូមិវЋΉរសួគ៌េជЧង ឃំុវЋΉរសួគ ៌ŪសОកខ⅝ច់ក₧ŉ ល 

េខតŉក₧ŉ ល

៥៩ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉរតនគិរВ ០១៧ ៩៣៦ ៩៤៥
០១២ ៨៤ ០៨ ០៨

០១២ ៥២ ៨០ ០៨ ភូមិ⅜ſ យ ឃំុបឹងកែន℮ង ŪកОងģនទុង េខតŉរតនគិរВ

៦០ មនĀីរេពទŏបែងΔកែŪពកកក ់

(សĀ ឹងŪតង់)

០១២ ៩០ ៤៣ ០៦
០៩២ ៣២២ ៤១៣

០១១ ២៩ ៤៥ ៣២ ភូមិេ″ŉ ត″⅜យ ឃំុែŪពកកក់ ŪសОកសĀ ឹងŪតង់ 

េខតŉកំពង់Čម

៦១ មនĀីរេពទŏបែងΔកេមមត់ ០៨៨ ៧ ៧៤៤ ៧២២
០១២ ៩៦១ ៣៩៣

០៨៨ ៧៧ ៤៤ ៧២២ ភូមិតġСងវតŉ ឃំុេមមត ់ŪសОកេមមត ់េខតŉកំពង់Čម

៦២ មនĀីរេពទŏបែងΔកេខតŉកំពង់Čម ០១២ ៨២ ៣៧ ០៩
០៩២ ៩១៧ ៣៨៨

០៩២ ៩១ ៧៣ ៨៨ ភូមិទី៧ សĮ̇ត់កំពង់Čម ŪកОងកំពង់Čម េខតŉកំពង់Čម
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ŁរЋŗល័យ ប.ស.ស ▫Ė ក់ក₧ŉ ល (ŬជēនីភĖំេពញ) 

ΖសយŢť នៈ អýរេលខ៣ មΉវЋថីសហព័នċរុស℮ី
 សĮ̇ត់ទឹកលΔក់១ ខណŹ ទួលេýក ŬជēនីភĖំេពញ
ទូរស័ពĀៈ ០២៣ ៨៨២ ៤៣៤, ០២៣ ៩៩៨ ៤១៧
 ០២៣ ៩៩៨ ៤១៨, ០២៣ ៩៩៨ ៤១៩
ទូរ⅜រៈ ០២៣ ៨៨២ ៦២៣
េគហទំព័រៈ www.nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យ ប.ស.ស េខតŉែកប
ΖសយŢť នៈ មនĀីរŁរİរ និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈេខតŉែកប
ផųСវេលខ ៣៣A ឃំុែកប សĮ̇ត់ែកប ŪកОងែកប េខតŚែកប
ទូរស័ពĀៈ ០១២ ៩៩៣ ៨៧៧, ០១២ ៦១០ ២២៩
E-mail: Panhasuon23@gmail.com

ŁរЋŗល័យេខតŉកំពង់សįឺ 
ΖសយŢť នៈ ផĀះេលខ ៣៦A ភូមិ⅜ſ យŪជОំ ŪសОកែបកČន 

ឃំុែបកČន េខតŉកំពង់សį ឺ
េលខទូរស័ពĀៈ ០២៤ ៦៨៨ ០០៩៧, ០៧៧ ៥៧០ ៩០៧
E-mail: nssf_ksp@nssf.gov.kh 

ŁរЋŗល័យេខតŉŪពះសីហនុ 
ΖសយŢť នៈ ផĀះេលខ ១១៩A ផųСវបុរВកមŊករ(C.T) ភូមិ២ 

សĮ̇ត់េលខ៣ ŪកОងŪពះសីហនុ
េលខទូរស័ពĀៈ ០៣៤ ៩៣៤ ៦០៦, ០៧៧ ៦៦៣ ២១៥
E-mail: nssf_shv@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉ⅜ſ យេរЬង 
ΖសយŢť នៈ ផĀះេលខA2 ផųСវďតិេលខ១ ភូមិģវЋតេលЧ
សĮ̇ត់ģវЋត ŪកОងģវЋត េខតŉ⅜ſ យេរЬង
េលខទូរស័ពĀៈ ០៤៤ ៧១៥ ៨៣១, ០៩៧ ២៨៥ ៦៦៤១
 ០៦៨ ៤៣៨ ១៤០, ០៧៧ ៦៦៣ ២១៤
E-mail: nssf_svr@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉកំពង់ĂĖ ងំ 
ΖសយŢť នៈ ផĀះេលខC495 ŪកОមទ1ី8 ភូមិម៉ុងģŬងំ សĮ̇ត់េបΔរ 
ŪកОងកំពង់ĂĖ ំង េខតŉកំពង់ĂĖ ំង  

េលខទូរស័ពĀៈ ០២៦ ៩៨៨ ៨៩១, ០៧៧ ៦៦៣ ២១៦
E-mail: nssf_kcn@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉេសЬមŬប 
ΖសយŢť នៈ ផĀះេលខ១០P ផųСវŪពះខណŹ  ភូមិŪតĵំងេសះ 
សĮ̇ត់េýកចក ŪកОងេសЬមŬប េខតŉេសЬមŬប(កĖОងបុរВŪបិមŪបិយ)

េលខទូរស័ពĀៈ ០៦៣ ៩៦៥ ៩៣៤, ០៧៧ ៦៦៣ ២១៧
E-mail:  nssf_srp@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉបĜĀ យŌនជ័យ 

ΖសយŢť នៈ ផĀះេលខ២៥ ផųСវŗយេō៉ សĮ̇ត់េģ៉យែប៉ត 

ŪកОងេģ៉យែប៉ត េខតŉបĜĀ យŌនជ័យ
េលខទូរស័ពĀៈ ០១៥ ៩៦៧ ៤៤៩ , ០៧៧ ៦៦៣ ២១៨
E-mail: nssf_bmc@nssf.gov.kh

ŁរЋŗលល័យេខតŉក₧ŉ ល 

ΖសយŢť នៈ ផĀះេលខ០១ ផųСវ២០២ ភូមិេដЧមេមЬន ឃំុេដЧមេមЬន 

ŪសОក″េ¦Ŋ  េខតŉក₧ŉ ល
េលខទូរស័ពĀៈ ០៧៧ ៥៧០ ៩០៧, ០១២ ៨៥៤ ២២៦
E-mail: kandal_@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉកំពង់ធំ 
ΖសយŢť នៈ  ផĀះេលខ២៧ ផųСវŪបďធិេតយŏ ភូមិទី៧, 

សĮ̇ត់កំពង់ធ,ំ ŪកОងសĀ ឹងែសន, េខតŉកំពង់ធំ
េលខទូរស័ពĀៈ ០៦២ ២១០ ៤៦៣, ០៩២ ៧៤៧ ០៩៩
E-mail: kp_thom@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉកំពង់Čម  
ΖសយŢť នៈ ផųСវďតិេលខ៧ ភូមិ៤ សĮ̇ត់ǻលវង់
 ŪកОងកំពង់Čម េខតŉកំពង់Čម
េលខទូរស័ពĀៈ ០៤២ ៦៥២ ១៩៩៩, ០៧៧ ៩៩០ ០៤៨
E-mail: nssf_kpc@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉŪកេចះ 
ΖសយŢť នៈ  ផųСវďតិេលខ០៧ ភូមិអូរឫស℮ ីសĮ̇ត់អូរឫស℮ី 
ŪកОងŪកេចះ េខតŉŪកេចះ
េលខទូរស័ពĀៈ ០៩២ ៨៧៣ ០៥១, ០៧៧ ៥៧០ ៩០៤
E-mail: kratie_@nssf.gov.kh

ករយិលយ័ ប.ស.ស មប ្ត  ជធនី-េខត្ត

ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នប.ស.សប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSFNSSF 33ពពពពឹឹឹតិតិតិ្ត្ត្តបបបតតតត ពព័ព័ត៌ត៌មាមាមា ន
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ŁរЋŗល័យេខតŉ″ែកវ 
ΖសយŢť នៈ ភូមិ២ សĮ̇ត់រŁកĖОង ŪកОងដូនែកវ េខតŉ″ែកវ
េលខទូរស័ពĀៈ ០៧៧ ៥៧០ ៩០៥, ០៩៧ ២០០ ២៨៥២
E-mail: takeo_@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉកំពត 
ΖសយŢť នៈ ផĀះេលខ៨៩ ភូមិ១ឧសļ សĮ̇ត់កំពង់ក₧ŉ ល   

 ŪកОងកំពត េខតŉកំពត
េលខទូរស័ពĀៈ ០៣៣ ៩៣២ ១៣៣, ០១២ ៦២៣ ៣៣២
E-mail: kompot@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉេŁះកុង 
ΖសយŢť នៈ  ផĀះេលខ២៦ ភូមិ៣ សĮ̇ត់ដងទង ់ŪកОងេខមរភូមិនĀ 
េខតŉេŁះកុង 

េលខទូរស័ពĀៈ ០៣៥ ៩៣៦ ៤៣៦, ០៩៧ ៩៧៣ ៩០០៦
E-mail: sedtharaney@gmail.com

ŁរЋŗល័យេខតŉៃŪពែវង 
ΖសយŢť នៈ ផĀះេលខ១០៧ ភូមិេលខ៣ សĮ̇ត់កំពង់ŵវ 
ŪកОងៃŪពែវង េខតŉៃŪពែវង
េលខទូរស័ពĀៈ ០៩២ ៧០៨ ៨០៣, ០៩៥ ៨៣៣ ៣០៥
E-mail: preyveng@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉģត់ដំបង 
ΖសយŢť នៈ មនĀរីŁរİរ នងិបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជវីៈ ភមូŪិពះេសŉច, 

សĮ̇ត់ែŪពកŪពះេសŉច, ŪកОងģត់ដំបង, េខតŉģត់ដំបង
េលខទូរស័ពĀៈ ០៥៣ ៩៥៣ ៣៣៦, ០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩
E-mail: battambang@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉៃប៉លិន  
ΖសយŢť នៈ មនĀីរŁរİរ និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈេខតŉៃប៉លិន 

ភូមិវតŉ សĮ̇ត់ៃប៉លិន ŪកОងៃប៉លិន េខតŉៃប៉លិន
េលខទូរស័ពĀៈ ០៨៦ ៨៩៣ ៧៧៧, ០៨៨ ៨៦៨ ៣៦៨៦
E-mail: Pailin@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉេĵធЏ⅜ត់ 
ΖសយŢť នៈ មនĀីរŁរİរ និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ
 េខតŉេĵធЏ⅜ត់ ភូមិĵលែញក ២ សĮ̇ត់ផĀះៃŪព 

 ŪកОងេĵធЏ⅜ត់ េខតŉេĵធЏ⅜ត់
េលខទូរស័ពĀៈ ០៥២ ៩៥១ ១២៣, ០៩២ ៧០៧ ៣៨៥
E-mail: nssf_ps@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉសĀឹងែŪតង 
ΖសយŢť នៈ ភូមិថŊŵត សĮ̇ត់Ūសះឬស℮ី  ŪកОងសĀ ឹងែŪតង  

  េខតស̨Ā ឹងែŪតង 

េលខទូរស័ពĀៈ ០១២ ៤០៥ ៤៥១, ០៩៨ ៩៦៨ ៤១៩
E-mail: nssf_st@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉរតនគិរВ 
ΖសយŢť នៈ ភូមិេទសអនųង់,សĮ̇ត់បឹងកែន℮ង
 ŪកОងģនលុង,េខតŉរតនគិរВ
េលខទូរស័ពĀៈ ០៩៧ ៩៦៦ ៧៦៦៦,  ០១១ ៤៥១ ៧៧៧
E-mail: nssf_rkr@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉŪពះវЋΉរ 
ΖសយŢť នៈ ភូមិក₧ŉ ល សĮ̇ត់កំពង់Ūប₧ក
 ŪកОងŪពះវЋΉរ េខតŉŪពះវЋΉរ
េលខទូរស័ពĀៈ ០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០, ០១២ ២៥៩ ២៥៨
E-mail: nssf_pvh@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉមណŹ លគិរВ  
ΖសយŢť នៈ ផųСវេលខ៧៦ ភូមិចំបក ់សĮ̇ត់⅜į នŌនជ័យ 

ŪកОងែសនមេĜរមŏ េខតŉមណŹ លគិរВ
េលខទូរស័ពĀៈ ០១២ ២០៥ ៧៥៦, ០៩៧ ៩៧១ ០០០២
E-mail: nssf_mkr@nssf.gov.kh

ŁរЋŗល័យេខតŉឧតŉរŌនជ័យ 

ΖសយŢť នៈ ភូមិឈូក សĮ̇ត់សំេŬង ŪកОងសំេŬង   

 េខតŉឧតŉរŌនជ័យ
េលខទូរស័ពĀៈ ០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦
E-mail: nssf_omc@nssf.gov.kh
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េដЧមġីេធſЧឱŏŁរİរទទួលព័ត៌Ōនពីជន 

រងេŪýះែដលďកមŊករនិេŗជិតបេŪមЧŁរİរ 
េĝ″មប₧ŉ សហŪýស Ūគឹះ⅜□ ន ែដលģន
ចុះបŃą ិŁេĝេបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðម 

Łន់ែតŌនŪបសិទċļព និងĈន់េពលេវŵ 

ďងមុន េបΐďតិរបបសនŉិសុខសង ðមģន
បេង ˛ЧតឱŏŌនŪកОមŁរİរŪបČំŁរមួយេឡЧង 

ŌនļរកិចĆរង់Čំទទួលព័ត៌Ōនពីករណីែដល
ŌនេŪýះ▫Ė ក់ŁរİរេកЧតេឡЧង ែដលតŪមСវឱŏ 
ŌនŁរសេūİð ះបĜĀ ន់។ 

កĖОងករណីេនះនេិŗជក ឬŌĆ សស់ហŪýស 

Ūគឹះ⅜□ ន ឬកមŊករនិេŗជិតŪតСវជូនដំណឹងមក 

Łន់េបΐďតិរបបសនŉិសង ðមďបĜĀ ន់″ម 

រយៈŪកОមŁរİរŪបČំŁរែដលŌនេលខ
ទរូសព័ĀទĜំកទ់នំងសŪŌបេ់សǻសេūİð ះបĜĀ ន់ 
(Hotline) ១២៨៦។ េលខទូរស័ពĀេនះΖចេធſЧ 
ŁរេΊចូលģនŪគបŪ់បព័នċេŢយឥតគិតៃថų 
និងŌនបុគ ðលិកŪបČំŁររង់Čំទទួលព័ត៌Ōន 

២៤េŌ៉ង េលЧ ២៤េŌ៉ង។ េŢយែឡកចំេĵះ
Łរ⅜កសួរព័ត៌Ōនេផ℮ងេទЬតេŪłពីេសǻ
សេūİð ះបĜĀ ន់ សូមĈក់ទង″មŪបព័នċទូរស័ពĀ 
០២៣ ៨៨២ ៦២៣ និង ០២៣ ៨៨២ ៤៣៤ 

វЋញ។ 

″មរយៈŁរŢក់ឱŏដំេណЧរŁរŪបព័នċ 
ទូរស័ពĀទំĜក់ទំនងបĜĀ ន់េនះ េបΐďតិរបប 

សនŉិសុខសង ðម  ģនទទួលនូ វព័ត៌Ōនពី 
សហŪýស Ūគឹះ⅜□ ន និងកមŊករនិេŗជិតពី 
ករណីេŪýះ▫Ė ក់Łរİរģនមួយចំនួន ģន 

ជយួសŪមបសŪមФលចំេĵះេសǻសេūİð ះបĜĀ ន់ 
ģនďេŪចЧនករណី និងĈន់េពលេវŵ។ េŪł
ពីេĜះŪកОមŁរİរģនសŪមបសŪមФលេសǻ 

ទំĜក់ទំនងĬĀ ល់Ōត់ŌនļពសកមŊេŢយ 

ŌនŁរេពញចតិŉពសីŌជកិ ប.ស.ស ផងែដរ។

កនųងមកេនះ ŌនករណេីŪýះ▫Ė កŁ់រİរ 
មួយចំនួនែដលŪកОមŁរİរេធſЧŁរសŪមប 

សŪមФលរួមŌន៖ េŪýះ▫Ė ក់េពលេធſЧដំេណЧរ 
Ōនចំនួន៧២ករណី េŪýះ▫Ė ក់េĝកែនųងេធſЧ
Łរចំនួន៧៨ករណី សនųប់ចំនួន ១៥ករណ ី

និងករណីេផ℮ងៗមួយចំនួនេទЬត។

ទនĀឹមនឹងŁរអនុវតŉŁរİរģនលΔ  ŪកОម
Łរİរក៏េĝជួបបŔΆ Ūបឈមមួយចំនួនតូច 

ែដលតŪមСវឱŏŪកОមŁរİររЋះរកŪគប់នីតិវЋធី 
េដЧមġីឱŏŁរផŉល់ និងŁរបេŪមЧេសǻជូនដល់
សŌជិករបស់ខųФន ឱŏŌនļពរលូនĈន់េពល 

េវŵ និងŌនļពĂប់រហ័សďងមុនបែន□ម 

េទЬត។

ទូរស័ព្ទៈ ១២៨៦
្រកុម្របចាំការ Hotline 24  េម៉ោង
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ចូរ្រគប់្រគងេដាយកិត្តិយស ការេគារពនឹងេកើតមានេឡើង

ចូរ្រគប់្រគងេដាយចិត្តកតញ្ញូដូចកូន ចិត្តេមតា្៨ធម៌ភក្តីភាពនឹងេកើត មានេឡើង

ចូរេលើកស្ទួយមនុស្ឝល្អ និងបងា្៳ត់បេ្រងៀនមនុស្ឝគា្៰នសមត្ថភាព េនាះការគាំ្រទ នឹងេកើតមានេឡើង

ŪបមខុŬជរŢť ភģិលកមįОď ģននងិកពំងុ 

យកចិតŉទុកŢក់ពីសុវត□ិļពចŬចរណ៍កĖОងŁរ
េធſЧដំេណЧរ របស់Ūបďពលរដť និងģនេធſЧŁរ 
ែណĜំេĉដល់Ūកសួង ⅜□ ប័ន ĵក់ព័នċĜĜ 

ឱŏយកចិតŉទុកŢក់កĖОងŁរផ℮ពſផ⅝យអប់រжពី 
ចĤប់ចŬចរណ៍ផųСវេýក េហЧយďពិេសសģន 

េធſЧŁរអំĵវĜវឱŏអĖកេបЧកបរŪតСវŪបŁន់ 
žą ប់នូវគុណធម ៌ និងŁរេŗគយល់អធŜ 

Ūស័យýĖ េĉវЋញេĉមក ŁរេបЧកបរŪតСវŌន 

ŁរŪបОងŪបយ័តĖខįស់ ដូចអនុ⅜សន៍របស ់

សេមŉចអគ ðមΉេសĜបតីេតេď ហ៊ុន ែសន 

ŌនŪប⅜សន៍▫ “ៃថĞេនះ ៃថĞែសΔក កុំឱŏŌន 

េŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍”។ Ūសប″មអនុ⅜សន៍ 
žងេលЧេនះ ឯកឧតŉម វង សតូ រដťមūនŉ ី
ŪកសងួŁរİរ នងិបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជវីៈ ģន
បេង ˛ЧតŪកОមŁរİរអនŉរŪកសួងមួយ េŢយŌន 

Łរចូលរួមពី ŪកសួងមΉៃផĀ Ūកសួង⅜ē 

រណៈŁរ និងដឹកជŃąФន Ūកសួងសžុភិģល 

ŪពមĈំងŪកសួង ⅜□ ប័ន អង ðļពĵក់ព័នċ 

ĜĜមួយចំនួនេទЬត េដЧមġីចុះពិនិតŏŪ⅜វŪďវ 
រកមូលេហតុៃនេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍េŢយ 

មេធŜģយដឹកជŃąФនកមŊករ កមŊŁរЋនី ែដល
កំពុងេធſЧដំេណЧរេĝេលЧដងផųСវេĉេធſЧŁរİរ
េĝ″មេŬងចŪក សហŪýសĜĜ េĝ 

ŬជēនីភĖំេពញ និង″មប₧ŉ េខតŉ ។ េŪŁយ
ពģីនសកិ⅝Ū⅜វŪďវពីមលូេហតុ ចមġងĜĜ 

ែដលប₧ŉ លឱŏŌនេŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍ 

ŪកОមŁរİរសុវត□ិļពចŬចរណ៍ផųСវេýក 

សŪŌបýំ់ĵរកមŊករនិេŗជិត ដឹកĜំេŢយ 

េŵក អ៊ុក សមវិទយ Ĝយកេបΐďតិ 
របបសនŉិសុខសង ðម និងďŪបēនŪកОមŁរİរ 
ģនេធſЧŁរចងŪកងស□ ិតិអĖកេបЧកបរដឹកកមŊករ 
និងģនេធſЧŁរផ℮ពſផ⅝យអំព ីសុវត□ិļពកĖОង 

ŁរេធſЧដំេណЧរ។ ďក់ែសŉងេĝŪពឹកៃថĞេ ̦រш 
ទី៣១ ែខសីΉ ĂĖ ំ២០១៣ េĝេŬងចŪក 
េខមបូែហ៊ន⅜ំ អិលធីឌី ែដលŌនទី″ំងស□ ិត 

េĝសĮ̇តេ់Čមេč ខណŹ ដេĮ̇ ŬជēនភីĖេំពញ 

ŪកОមŁរİរģនេរЬបចំកិចĆŪបជុំផ℮ពſផ⅝យ 

អប់រж ពីចĤប់ចŬចរណ៍ផųСវេýក ŁរែថĈំŗន 

យនŉ Łរជយួសេūİð ះេĝេពលជបួឧបġតŉេិហតុ 

េកЧតេឡЧង ដល់អĖកេបЧកបរ ដឹកកមŊករŪបŌណ 

ďង ២០០Ĝក ់។ េĝកĖОងពិធីផ℮ពſផ⅝យអប់រж
េĜះែដរ េŵក គង់ រតនៈ េŵក គង់ រតនៈ សŌជិកŪកОមŁİរ 
ģនេធſЧបទបİΆ ញពនŏល់លំអិតពីŌŪ″មួយ
ចនំនួ ែដលអĖកេបЧកបរ ŪតСវយល់ដងឹពŁីរទទលួ
ខុសŪតСវកĖОងĜមខųФនďអĖកដឹកជŃąФ នកមŊករ 
កមŊŁរЋនី ŪពមĈំងពនŏល់ពីĬų កសŔň  េភųЧង 

សŔň  គំនូសផųСវ Łរកំណត់េលġЪន និង 

រេបЬបែថĈំŗនយនŉ ។

ŪកОមŁរİរសុត□ិļពចŬចរណ៍ផųСវេýក
សŪŌបýំ់ĵរកមŊករនេិŗជិត ៃនŪកសងួŁរİរ 
និងបណŉО ះប₧ŉ លវЋďą ជីវៈ នឹងបនŉចុះេធſЧŁរ
ផ℮ពſផ⅝យអប់រжដល់អĖកេបЧកបរដឹកកមŊករ េĝ 

″មេŬងចŪក សហŪýសĜĜ េĝភĖេំពញ នងិ 

″មប₧ŉ េខតŉ េដЧមġីរួមចំែណកŁត់បន□យ 

េŪýះ▫Ė ក់ចŬចរណ៍″ម យុទċ⅜ūសŉ របស់Ŭជ 

រŢť ភិģល ៕ 

ខ្លឹមសារចុះផ្ ាយតាមសារព័ត៍មានកាែសត និងទូរទស្ ន៍
ស្តីពីការ្របជុំផ្ឝព្វផ យអប់រ្ួដល់អ្នកេបើកបរដឹកកម្មករ

អំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវេគោកស្រមាប់គាំពារកម្មករនិេយោជិត
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ថ នភពេធ្វដំេណ ររបសក់មមករ

មូលេហតុែដលបងករឱយមនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍
- េបЧកបរេលЩន
- េបЧកបរŪបែហស
- េបЧកបរេពលŪសវЖង
- មិនេýរពសŔň ចŬចរណ៍
- មិនŪបŁន់⅜ŉ ំ
- មិនេýរពសិទťិΖទិļព
- េបЧកបរŪបែជង
- ក″ŉ េផ℮ងៗ

ករទុក ក់កកសណំល់
Łកសំណល់ប₧ŉ លឱŏឆųងេមេŬគďតិពុលែដល បេង ˛ЧតេŢយអតិសុខុមŪģណΖច 

ŌនេŬគសŔň ជមĞឺដូចď៖ កΔФតចេİΔ  ឈឺកĤល វЋលមុខ ថប ់ដេងΆЧម ទន់ៃដេជЧង សុខļពេខ⅝យ។ 

េបើមានេរាគស ែបបេនះ្រតូវេទៅគិលានដាន េរាងច្រក។
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ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នប.ស.សប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSFNSSF 38ពពពពឹឹឹត្តត្តត្តិិិបបបតតតត ពព័ព័ត៌ត៌មាមាមា ន

េដមបទីទួលបនេស ពយបលេ យឥតគិតៃថ្ល

� លុះ្រ ែតជេ្រគះថន ក់ករងរ 
� ស្រមកពយបលេនមនទីរេពទយ ែដលបន 

ចុះកិចចសនយ ជមួយ ប.ស.ស
� កនងុករណីសេ្រងគ ះបនទ ន់ ចសេ្រងគ ះ 

េនកែន្លងែដលជិតបន
�  េបមិនពយបលេនមនទីរេពទយ ែដលបនចុះ 

កិចចសនយជ មួយ ប.ស.ស េទ ល់ករ 
ចំ យេលករពយបល នឹងេធ្វករទូទត់
សងវញិ មករកំណត់របស់ ប.ស.ស ។

េដមបទីទួលបន្របក់ឧបតថមភេផ ងៗ

ជនរងេ្រគះ ឬអនកតំ ង ្រតូវេធ្វករេសនសំុ មទ្រមង់ វកលិកនីមួយៗ ដូចខងេ្រកម៖

១ - វកលិកែថទំ និងពយបល
- ឯក រពក់ព័នធនឹងករពយបល
-  វកិកយប្រតៃថ្លពយបល ឬករទិញឱសថេផ ងៗ ម េវជជបញជ

២ - វកលិកបត់បង់សមតថភពករងរបេ ្ត ះ សនន
- លិខិតបញជ ក់ពី្រគូេពទយ អំពីករស្រមកពយបល
- លិខិតអនុញញ តចបប់ពីសហ្រគស ្រគឹះ ថ ន

៣ - វកលិកបត់បង់សមតថភពករងរអចិៃ្រន្តយ៍
- ឯក រ យតៃម្លករបត់បង់សមតថភពករងររបស់ គណៈកមមករេវជជ ្រស្ត ឬ្រគូេពទយផ្លូវករ

៤- វភិជន៍បូជសព
- េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតមរណៈភព

៥- វកលិកឧត្តរជីវ ី
- ចំេពះ្របពនធ ឬប្តី្រតូវមនសំបុ្រតបញជ ក់ ពហ៍ពិពហ៍

បញជ ក់៖ េដមបីទទួលបន្របក់ឧបតថមភខងេល ជនរងេ្រគះ ឬអនកតំ ង្រតូវភជ ប់មកជមួយនូវអត្តសញញ ណប័ណ្ណ 
ឬេសៀវេភ្រគួ រ ឬលិខិតឆ្លងែដន ឬឯក រគត្តិយុត្ត សមមូលដៃទេទៀត។
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ព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នព ឹត្ត ិបត ព័ត៌មា នប.ស.សប.ស.សប.ស.ស
NSSFNSSFNSSF 39ពពពពឹឹឹតិតិតិ្ត្ត្តបបបតតតត ពព័ព័ត៌ត៌មាមាមា ន
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្រពះពុទធបន្របប់ថ អបយមុខេ យសេងខប្រពះពុទធបន្របប់ថ អបយមុខេ យសេងខប
អបាយមុខមាន៤ យ៉ាងគឺ៖

១-ឥតថធុត្ត  ការេលង្រស ី

២-សុ ធុត្ត  ការេលង្រសា 

៣-អកខ ធុត្ត  ការេលងែល ងភា្ល់ ឬែល ងសុីសង

៤-បបមិត្ត មានជន្រប្រពឹត្តអា្រកក់ជាមិត្ត។

ទាំង៤យា៉ងេនះជា ្របមុខៃនការហិនេហាច ឬេសចក្តីវិនាស។

បណា្ដអបាយមុខទាំង៤យា៉ងេនះ  បុគ្គលណាេញៀនជាប់ េទាះ្រតង់អបាយមុខណាក៏េដាយ

បុគ្គលេនាះក៏រែមងែតងដល់នូវការហិនេហាច ឬវិនាស្រទព ធន េបើមិនេ្រចីនក៏តិច

ពុំែដលខានេឡើយ។

វត្តឧណាេលាម្រកុងភ្នំេពញ,  ៃថ្ងច្រន្ទ ទី២២ ែខកក្កដា
ព.ស. ២៥១២ គ.ស. ១៩៦៨

សេម្តច្រពះសងឃរាជ ជ.ណ. េជាត េណា
ប.អ.ស-អ.ម.រ

ពកយកពយបញជ ក់ឱយងយចំពកយកពយបញជ ក់ឱយងយចំ
(ពកយ៧)(ពកយ៧)

- អបាយមុខជ្រមុកហិន សង្កិនឲ េកៅ្៨ដួងហឬទ័យ
 េ្រចីននំាអ្នកេលងឲ សៃន្ធ យប់ៃថ្ងេដក្រពួយនឹកសា្៨យេ្រកាយ។
- កំពុង្រប្រពឹត្តងងឹតឈឹង លុះដល់រ្ួពឹងេឃើញញឹកញយ
 េទើបបានយល់ច ស់ថាខ្លួនេធា្៱យ ជួនក៏បេណា្ដយេដញេជើងេទៀត។
- េដញេជើង្រតាែតេឃើញលិចលង់ រឹតែតល្ងង់្រទូងចេង្អៀត
 អ្នកខ្លះម្លុឹងេហើយេនៅែតេឆ្លៀត អេ្រងៀតនឹងសា្៱ប់េទើបថយេ្រកាយ។
- ទំរាំភា្៤ក់ខ្លួនជូនអស់្រទព  ជួនកាលធា្៱ក់ជាប់ដល់រូបេខ យ
 េកើតេរាគឈឺចាប់សា្៱បប់េណា្ដយ គួរឲ ្រពឺខា្៱ចអបាយមុខ។
- េហតុេនាះយុវជនយុវត ី នាងអ្នក្របុស្រសីគួរខា្៱ចទុក
 ឲ េហើយពីេក្មងទាន់មានសុខ ្រតូវខំស្រមុក្របឹងេរៀនសូ្រត។
- នាងអ្នកចូលេរៀនកំុធុញ្រទាន់ ទាន់វ័យេនៅេក្មង្រតូវខំ្រសូត
 សូ្រតេរៀនឲ ទាល់ែតរហូត បានដល់េកាះេ្រតីយសឹមស្រមាក។
- វិទ ជា្រទព ដ៏ចម ង កន្លងេលើសែលងឥត្រទព សាក
 ជា្រទព ្រសាលផងមិនលំបាក េវចជាបេង្វចសា្យពន់ែរក។
- េទៅមកយកជាប់េទៅជាមួយ វិទ អាចជួយេឃើញទាន់ែភ្នក
 ចង់បានអ្វីៗវិទ ែ្រសក េហៅ្រទព ែប្លកៗឲ មួលមក។ 
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