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ចាងហ្វា ង  លោក ជាវ បុ៊នរិទ្្ធ      

និពន្ធនាយក  លោក ឌួង ច័ន្ទតារា    

និពន្ធនាយករង      លោក  ចាយ សំណាង   

  លោក  ល�ៀវ ណាលរេត 

លេខានិពន្ធ កញ្ញា  ចាន់ សីុណូន 

ផ្នែកកុំព្យូទ្័រ    លោក  ឃុន វិចិតត 

  លោក  លៅ សុវណាណា រាេ
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គោលនគោបាយ

“យទុ្ធសាស្រ្តចតគុោណ”

ដំណាកោ់លទី៣

រប្ររ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ុជា

នីតិោលទី៥ ននរដឋា្រភា

គោលនគោបាយយទុ្ធសាស្រ្តចតគុោណដំណាកោ់លទី៣    
          រប្ររ់ាជរដ្ឋា ភិបាលទាកទ់ងនឹងវិ្រយ័្រន្តតិ្រខុ្រង្គម

ដំណាក់កាេទ្ី៣គឺជា   “រលបៀបវារៈលោេ 
នលោបាយសង្គម-លសដ្ឋកិច្ច”   នន “កម្មវិធី 
នលោបាយ របស់រាជរដ្្ឋ ភិបាេនីតិកាេទ្ី 
៥ ននរដ្ឋសភា”  ផដេល ត្ោ តលៅលេើវិស័យអា 
ទ្ិភាព   ជាលតចើនកនែនុងលនាះក៏មានវិស័យផដេ 
ទាក់ទ្ង  និងតបព័ន្ធរបបសនតោិសុ�សង្គម្ង
ផដរ។

កាប់នូវលជាគវាសនារបស់�្លួនល�ើងវិញ  ឲ្ 
បានលពញលេញ ល�ើយលដើម្ីក្ាយ�្លួនជានដ 
គូពិតតបាកដ   កនែនុងកិច្ចការតំបន់   និងពិភព 
លោកតពមទាងំក្ាយ�្លួនជាតបជាជាតិផដេ 
មានលសរីភាពពិតតបាកដ និងរួចចាក្ុតពី 
ភាពតកីតក”។    
      កនែនុង�្លឹមសារលនះយុទ្្ធសាសសតោចតុលកាណ

    រាជរដ្្ឋ ភិបាេកម្នុជាបានអនុវតតោតបកប 
លដ្យលជាគជ័យ  នូវយុទ្្ធសាសសតោចតុលកាណ 
ដំណាក់កាេទី្១  និងទី្២សមិទ្្ធិ្េននកិច្ច 
អភិវឌ្ឍរបស់កម្នុជា កនែនុងរយៈលពេមួយទ្ស 
វត្សរ៍កនង្លៅលនះ   គឺជាសក្ីភាព   ននការ 
ឈានល�ើង    របស់កម្នុជាល្្ះលៅរកសនតោិ 
ភាពយូរអផងវាង     និងការអភិវឌ្ឍន៍តបកប 
លដ្យចីរភាព ផដេតតយូវបានឆ្នុះបញ្្ច ងំតាម 
រយៈកំលណើនលសដ្ឋកិច្ចគួរឲ្កត់សមា្គ េ់និង 
ការពតងលឹងសាថា ប័នតបជាធិបលតយ្ ការធានា 
បាននូវអធិបលតយ្ភាពជាតិ និងបូរណភាព    
ទ្លឹកដីតពមទាងំផកេម្អជីវភាពតបជាជន។ 
      វឌ្ឍនភាពលនះ  ក៏បង្ហា ញឲ្លឃើញ្ង 
ផដរអំពីការសលតមចបាន   នូវបំណងតបាថ្នែ    
របស់រាជរដ្្ឋ ភិបាេកម្នុជាផដេថ្៖  “មុន 
ដំណាច់ទ្សវត្សរ៍ទី្មួយ  ននសតវត្សរ៍ទី្២១  
លនះតបលទ្សកម្នុជា  មានបំណងនលឹងដលណតោ ើមកាន់

សលមតោចអគ្គមហ្លសនាបតីលតលជា �៊ុន ផសន នាយករដ្ឋមសនតោី ននតពះរាជាណាចតកកម្នុជា



ប�ើយបសវាផល្់្បាក់      បសាធននិវតន្៍ 
ស្មាេ់មសន្ីរាជោរសុីវិល,    កងកមាលែ ំង 
្េដ្េ់អាវុធ,    ្ករុម្គរួសារយុទ្ធជនពលី 
្តលូវបានព្ងឹង    ដល់្គេ់រាជធានី-បខត ្
និងកំពុងប្េើ្បាស់្េពព័ន្ធធនាោរ   បដើម្ី 
ជំរុញោរបេើកបដ្យផ្្ទ ល់ជូន  ដល់សាមី 
ជន។ ោរផល់្សម្ទានដីសង្គមកិច្ច និង 
មរណៈ  និងអតីតកងកមាលែ ំង្េដ្េ់ អាវុធ 
និងោរព្ងឹងវិសាលភាពផល់្ បសវា មី្កលូ- 
�ិរញ្ញវត្ថរុ  ថដលោន់ថតមានលកខាណៈអនុ 
ប្ោោះជូនដល់្េជាជន៕

     ្តង់ចំនុចទី៧ននមុំទី៣ (ោរអភិវឌ្ឍន៍ 
ទីផសារោរងារ)  ននចតុបោណទី៣  (ោរ  
អភិវឌ្ឍន៍វិសព័យឯកជន  និងោរងារ)   នន 
បោលនបោបាយ   រេស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
អាណត្ិទី៥  បានេញ្្ជ ក់ថ្៖  រាជរដ្ឋា ភិ 
បាល   បៅេនប្លើកកមស្់លកខាខណ្ឌ ោរ 
ងារឲ្យោន់ថត្េបសើរប�ើង  តាមរយៈោរ 
ព្ងឹងោរអនុវតច្បាេ់ស្ីពីោរងារ    និង 
ចបាេ់ស្ីពីរេេសន្ិសុខសង្គម   ស្មាេ់ 
ជនទំាងឡាយ     ថដលស្ថ ិតបៅប្ោមេទ 
េញ្ញត្ិ  ននចបាេ់ស្ីពីោរងារ  រួមទំាងោរ 
េនោំ្្ទកម្មវិធី    “បរាងច្កល្អ ្េបសើរ”   
និងោរបធ្ើឲ្យ្េបសើរប�ើង នូវេរិោោស 
ទីផសារោរងារ។   ្តង់វាក្យខណ្ឌ ទី១២៤, 
១២៥ ននមុំទី៣ (ោរអភិវឌ្ឍន៍្េពព័ន្ធោំពារ 
សង្គម)  ននចតុបោណទី៤  (ោរកសាង 
សមត្ថភាព     និងោរអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន 
មនុស្ស)  បានបលើកប�ើងថ្៖   បោលបៅ 
ជាយុទ្ធសាសស្   រេស់រាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិ 
ោលទី៤គឺព្ងឹង្េពព័ន្ធោំពារសង្គម និង 
េបងកាើតឲ្យមាន   ្េពព័ន្ធោំពារសង្គមផលែលូវោរ 
មួយ សំបៅោំពារជន្កី្ក និងជនងាយ 
រងប្ោោះ   ថដលមិនអាចជួយខលែរួនឯងបាន 
បដើម្ីទេ់ទល់  និងេងាកា រសុខភាព, អេ់រំ, 
អសន្ិសុខបស្ៀង   និងជនេ៉ោះពាល់ននវិ- 
េត្ិនានា។  ្សេតាមបោលបៅយុទ្ធសា- 
សស្បនោះរាជរដ្ឋា ភិបាល  បានដ្ក់បចញនូវ 
“យុទ្ធសាសស្ជាតិោំពារសង្គម   ស្មាេ់ 
ជន្កី្ក និងជនងាយរងប្ោោះឆ្នា ំ២០១១ 
និង២០១៥”   សំបៅ្េមូលផ្រុំេណ្ាកម្ម   
វិធី និង្េបភទបសវានានាថដលេណ្ាសា្ថ  
េព័នបផ្សងៗ    កំពុងអនុវតឲ្្យស្ថ ិតបៅកនារុង 
្កេខណ្ឌ  ោំពារសង្គមថតមួយបដើម្ីងាយ 
្សរួលដល់ោរវិភាគថកទ្មង់ និងបកៀរគរ 
ធនធាន   ស្មាេ់ោរោំពារសង្គម  ទំាង 

មូល។ សមិទ្ធផិលសំខាន់ៗ ថដលរាជរដ្ឋា
ភិបាលសប្មចបានរួមមាន៖  កម្មវិធីថចក 
បស្ៀងដល់ជន្កី្ក, កម្មវិធីបស្ៀង ពល 
កម្ម, កម្មវិធីោំពារកុមារ្កី្កឲ្យបានចូល 
បរៀន   និងោរជួយឧេត្ថម្ភោំ្ទជន្កី្ក  
ជនងាយរងប្ោោះពិបសសកសិករកនារុង និង 
ប្ោយបពលមានប្ោោះម�នរ្ាយនានា។   
ោរជួយោំពារ  ដល់កម្មករនិបោ ជិតកនារុង
បពលមានវិេត្ិ�ិរញ្ញវត្ថរុសកល តាមរយៈ 
ោរផល់្មូលនិធិពិបសស    ស្មាេ់ោរ 
េណ្រុ ោះេណ្ាលវិជា្ជ ជីវៈ ោរផល្់ឥណទាន 
ស្មាេ់េបងកាើតមុខរេរជូន    ដល់កម្មករ 
និបោជិតថដលបានបាត់េង់ោរងារ, ោរ 
េង់ជំនួសនិបោជក  នូវវិភាគទានហានិ- 
ភព័យោរងារចំនួន   ០,០៣%  នន្បាក់ 
ឈនារួលបោលរេស់កម្មករនិបោជិត  ដល់ 
បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម   និងោរ 
ជួយរកសា ោរងារជូនដល់កម្មករនិបោជិត 
តាមរយៈោរផល់្ោរអនុប្ោោះ  ខាងថផនាក 
សារបពើពន្ធ  េថន្ថមមួយចំនួន   ដល់បរាង 
ច្ក    វិសព័យវាយនភព័ណ្ឌ ោត់បដរ   និង 
ផលិតថស្កបជើង។    ោរអនុវតម្ូលនិធិ 
សមធម៌,  ោរេង់ន្លែ ជួសស្មាេ់ជន្កី- 
្ក,  េព័ណ្ណសុខភាពេនព្ូជ  និងយនោ្រ 
ធានារា៉ា េ់រងសុខភាព      បៅស�គមន៍ 
បដ្យមានោរចូលរួម    រេស់នដគូថដល 
មានោរពាក់ពព័ន្ធ។      ោរថកលម្្អ េពព័ន្ធ 
សុវត្ថិភាពសង្គម      តាមរយៈោរេបងកាើត 
បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម,   បេឡា 
ជាតិសន្ិសុខសង្គម ស្មាេ់មសន្ីរាជោរ 
សុីវិល, បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន និងមូល 
និធិជនពិោរ   បដ្យកនារុងបនាោះបេឡាជាតិ 
រេេសន្ិសុខសង្គម    កំពុងអនុវតរ្េេ 
ធានារា៉ា េ់រងហានិភព័យោរងារ    ស្មាេ់ 
កម្មករនិបោជិត     ចំនួនជិត៨ថសននាក់ 



 បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម                

    

 ជនរងលតោះ លោកតសី ភាព ឆវិន               
    

 National Social Security Fund 

    

នាងខ្ុំគ្្ម ោះ ភាព ឆវិន ជាកមមោរិនីគរាងចកក 
SHENZHOU (CAMBODIA)Co,.LTD ដដលបានរង   
គកោោះថ្នា កច់រាចរណក៍នាុងគពលគ្វីដំគណីរពីកដនលែង 

គ្វីោរគៅផោ្ះ។ បន្ាបព់ីរងគកោោះថ្នា កម់ក តំណាង 
គរាងចកក នតិងកករុមោរងារគបឡាជាតិរបប្រន្តតិ 

្រខុ្រង្គម បាន្រហោរោនា បញ្ជូ នរ ជូបនាងខ្ុំគៅ 
្រគសងា្គ ោះគៅមន្ីរគពទ្យ។ ប.្រ.្រ បានឧបត្ថម្ភជា 
ករាកក់្រចាំន្ងៃ នតិងបានចំណាយន្លែពយាបាល្រពវ 

ដបបោ៉ា ងរហ ជូតដលន់ាងខ្ុំបានជា្រោះគ្របីយ 
គហីយផ្តលឧ់បករណ្៍រតិបបនតិមតិត្ត នតិងជយួចតិញ្ចឹម 
នាងខ្ុំគដ្យគបីកករាកក់្រចាំករីមា្រដលន់ាងខ្ុំ 

អ្រម់យួជីវិត។

គ្រចក្្តដ្លែងអំណរគណុរប្រជ់នរងគកោោះដដលបាន    
 ទទលួអត្ថក្រគោជនព៍ី ប.្រ.្រ 



តាមលសចកតោីផណនាលំេ�ៈ ២០/០៩ ប.ស.ស ចុះន្ងៃទ្ី០៧ ផ�ឧសភា ន្ែ ំ២០០៩     

     លសចកតោីផណនា ំ      

    លបឡាជាតិរបបសនតោសុិ�សង្គម (ប.ស.ស) មានកិតតោិយសសូមជតមាបជូនដេ់នាយក ឬមា្ច ស់ស�តោស 

តគលឹះសាថា ន ផដេបានចុះបញិ្កាកនែនុងលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម តពមទាងំកម្មករនិលោជិត ទាងំអស់ឲ្បានតជាបថ្៖ 

        * លៅលពេមានលតោះថ្នែ ក់ការង្រលកើតល�ើងលេើ កម្មករនិលោជិតតតយូវបញ្យូនលៅពយាបាេលៅមន្ទរីលពទ្្ ឬមន្ទរី 

ព�ុពយាបាេ ផដេបានចុះកិច្ចសនយាជាមួយ ប.ស.ស។ លេើកផេងផតការសលសង្្គ ះបនា្ទ ន់ ផដេតំរូវឲ្លៅពយា បាេ លៅ 

មន្ទីរលពទ្្  ឬមន្ទីរព�ុពយាបាេផដេលៅជិតបំ្ុត  រូចល�ើយតតយូវបញ្យូនជនរងលតោះមកកាន់មន្ទីរលពទ្្  ឬមន្ទីរព�ុពយា 

បាេ  ផដេចុះកិច្ចសនយាជាមួយ  ប.ស.ស   ល�ើយ  ប.ស.ស  នលឹងលធវាើការទ្ូទាត់សងវិញលៅតាមតនមជ្ាក់ផសតោង បុ៉ផនតោកនែនុង    

ករណីផដេការពយាបាេលនាះលធវាើលៅលតរៅពីមន្ទីរលពទ្្  ឬមន្ទីរព�ុពយាបាេផដេបានចុះកិច្ចសនយាជាមួយ ប.ស.ស  លនាះ 

ប.ស.ស នលឹងទូ្ទាត់តាមតនម ្ននមន្ទីរលពទ្្្្យូវការផដេ ប.ស.ស បានចុះកិច្ចសនយាជាមួយ។    

 * ការយេ់តពមចំលោះការទាមទារតាវកាេិកពយាបាេផដេលធវាើល�ើងលៅមន្ទីរលពទ្្  ឬមន្ទីរព�ុពយាបាេល្្សង 

លតរៅពីការកំណត់របស់ ប.ស.ស េុះតតាផតការទាមទារលនាះមានភ្ាប់មកជាមួយនូវ៖    

  - លសចកតោីេំអិតអំពីរបួសសានែ មជនរងលតោះ ឬលរាគវិនិច្័យជមងៃឺ     

  - េទ្្ធ្េវិភាគលវជ្សាសសតោ (ពិនិត្ឈាម លអកូ ្ត ផសកែននឺរ .....) (លបើមាន)   

  - ការពយាបាេទាងំអស់ផដេតគយូលពទ្្បានលធវាើ (GESTE THERAPEUTIQUE)    

   (លសចកតោីេំអិតការពយាបាេឧទា�រណ៍៖ លដរមុ�របួស ......)    

  - លវជ្បញ្្លចញលដ្យតគយូលពទ្្ (លដ្យមានសរលសរលឈា្ម ះជនរងលតោះ, លភទ្, អាយុ, លរាគវិនិច្័យ, 

លឈា្ម ះ និងកំរិតឱស្ផដេតតយូវលតបើតបាស់, លឈា្ម ះ និង�តថាលេខារបស់តគយូលពទ្្, កាេបរិលចទ្្លចញលវជ្បញ្្)  

  - វិកកែយបតតទិ្ញឱស្តាមលវជ្បញ្្តគយូលពទ្្ពយាបាេ      

  - វិកកែយបតតន្ព្យាបាេ, ន្្វិភាគលវជ្សាសសតោ ..............ដ្ច់លដ្យផ�កពីោនែ ។    

 ជាងលនះលទ្ៀត  លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម   សូមជតមាបជូនលោក   លោកតសី   ជាមា្ច ស់   ឬនាយក 

ឬជាតំណាងស�តោស តគលឹះសាថា ន និងកម្មករនិលោជិត ផដេបានចុះបញិ្កាកនែនុង ប.ស.ស តជាបថ្៖   

           

គ្រចក្្តដណនាំ្រ្តីពីនីតិវិ្ី ននោរទាមទាតាវោលតិក



លដើម្ីទ្ទ្ួេបានតាវកាេិក(អតថាតបលោជន៍) សមតសបលៅតាមតបកាសលេ� ១០៩ កប/តបក ចុះន្ងៃទ្ី១៦ ផ�មីនា ន្ែ ំ២០០៨ 
សតោីពីតាវកាេិកហ្និភ័យការង្រ និងតបកាសលេ� ១៤០ កប/តបក ចុះន្ងៃទ្ី ១៥ ផ�មិ្ុនា ្ នែ ំ២០១០ សតោីពីការផកសតមលួេតបការ  
៧ និងតបការ ៩ ននតបកាសលេ� ១០៩ កប/តបក និងតបកាសលេ�២៣៣ កប/តបក ចុះន្ងៃទ្ី ០៧ ផ�វិច្ិកា ន្ែ ំ២០១១ សតោីពីការ 
ផកសតមលួេ តបការ ៨ និងតបការ ១០ ននតបកាសលេ� ១០៩ កប/តបក លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម សូមលធវាើការផណនាបំផនថាម 
ដូចខាងលតកាម៖             
 ១. ការទាមទារន្ព្យាបាេ ន្ឱ្ស្ តតយូវអនុវតតោតាមលសចកតោីផណនាលំេ� ២០១/០៩ ប.ស.ស ចុះន្ងៃទ្ី ០៧ ផ�ឧសភា 

ន្ែ ំ២០០៩។             
 ២. ការទាមទារន្ប្ញ្យូនជនរងលតោះ តតមយូវឲ្មាន៖  េិ�ិតលសនែើសំុ ផដេបញ្្ក់ចមាងៃ យ្្យូវពីទី្កផនង្លតោះថ្នែ ក់លៅ 
កាន់មូេដ្្ឋ នសុខាភិបាេផដេបានទ្ទួ្េលសវាពយាបាេ តពមទាងំមលធយាបាយដលឹកជញ្យូន (មូ៉តូ រឺុម៉កមូ៉តូ រ្យនតោ រ្យនតោសលសង្្គ ះ 
បនា្ទ ន់...)             
 ៣. ការទាមទារន្ប្ញ្យូនសពននជនរងលតោះផដេបានបាត់បង់ជីវិត តតមយូវឲ្មាន៖ េិ�ិតលសនែើសុំផដេបញ្្ក់ចមាងៃ យ 
្្យូវពីកផនង្លតោះថ្នែ ក់ ឬមូេដ្្ឋ នសុខាភិបាេលៅកាន់េំលៅដ្្ឋ នរបស់ជនរងលតោះផដេបានបាត់បង់ជីវិត។   
 ៤. ការទាមទារតបាក់ឧបតថាម្ភបាត់បង់សមតថាភាពការង្របលណាតោ ះអាសននែ របស់ជនរងលតោះតតមយូវឲ្មាន៖ េិ�ិតអនុ 
ញ្ញា តលចញពីមូេដ្្ឋ នសុខាភិបាេ  ផដេបានចុះកិច្ចតពមលតពៀងជាមួយ  ប.ស.ស  ឬេិ�ិតអនុញ្ញា តរបស់តគយូលពទ្្ស�តោស 
តាមការលសនែើសុំរបស់ជនរងលតោះ លដ្យមានការឯកភាពពីនិលោជក ឬតំណាងស�តោស តគលឹះសាថា ន។    
 ៥.ការទាមទារតបាក់ឧបតថាម្ភសតមាប់អនែកផ្ទា ំ(អនែកកំដរជនរងលតោះផដេសតមាកពយាបាេលៅមូេដ្្ឋ នសុខាភិបាេ) 
តតមយូវឲ្មាន៖ េិ�ិតអនុញ្ញា តលចញពីមូេដ្្ឋ នសុខាភិបាេផដេសាមី�្លួនចូេសតមាកពយាបាេ។    
 ៦. ការទាមទារតបាក់ឧបតថាម្ភបាត់បង់សមតថាភាពការង្រអចិនសនតោយ៍    តតមយូវឲ្មាន៖    លសចកតោីសលតមចរបស់គណៈ 
កម្មការលវជ្សាសសតោ  ឬេិ�ិតវាយតនមក្តមិតបាត់បង់សមតថាភាពការង្រអចិនសនតោយ៍របស់តគយូលពទ្្្្យូវការននលបឡាជាតិរបបសនតោិ
សុ�សង្គម។             
 ៧. ការទាមទារតបាក់ឧបតថាម្ភសតមាប់អនែកផ្រកសា (អនែកចាផំ្រកសាជនរងលតោះលៅលតរៅមូេដ្្ឋ នសុខាភិបាេ ផដេបាន 
បាត់បង់សមតថាភាពការង្រអចិនសនតោយ៍ ១០០% ល�ើយោ្ម នេទ្្ធភាពជួយ�្លួនឯងបាន) តតមយូវឲ្មាន៖ លសចកតោីសលតមចរបស់គណៈ 
កម្មការលវជ្សាសសតោ លដ្យមានការឯកភាពពីនាយកលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម។      
 ៨. ការទាមទារតបាក់លសា�៊ុយបូជាសព តតមយូវឲ្មាន៖ លសចកតោីចមង្េិ�ិតមរណៈភាព ផដេលចញលដ្យមសនតោីអតតា 
នុកូេដ្្ឋ ន ផដេជនរងលតោះបានបាត់បង់ជីវិតសានែ ក់លៅជាអចិនសនតោយ៍។       
 ៩.  ការទាមទារតបាក់ឧបតថាម្ភសតមាប់អនែកមានសិទ្្ធិទ្ទ្ួេអតថាតបលោជន៍ពីជនរងលតោះ  ផដេបានបាត់បង់ជីវិតលដ្យ 
លតោះថ្នែ ក់ការង្ររួមមាន៖            
  - បតោី ឬតបពន្ធ តតមយូវឲ្មាន៖ លសចកតោីចមង្េិ�ិតអាោ�៍ពិោ�៍ លចញលដ្យមសនតោីអតតានុកូេដ្្ឋ ន។  
  - កូនផដេសថាិតកនែនុងចំណងអាោ�៍ពិោ�៍  តតមយូវឲ្មាន៖  លសចកតោីចមង្េិ�ិតបញ្្ក់កំលណើតលចញលដ្យ 
មសនតោីអតតានុកូេដ្្ឋ ន។            
  - ឪពុកមាតោ យ   និងជនចាស់ជរា   ផដេរស់លៅកនែនុងបន្ទនុកជនរងលតោះ   ផដេបានបាត់បង់ជីវិត  ល�ើយោ្ម ន    
េទ្្ធភាពតបកបរបរចិញ្ច លឹមជីវិតលដ្យ�្លួនឯងបាន    តតមយូឲ្មានលឈា្ម ះកនែនុងលសៀវលៅសានែ ក់លៅរបស់ជនរងលតោះផដេបានបាត់ 
បង់ជីវិត ឬតាមការអលងកែតជាក់ផសតោងរបស់លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម៕



បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម (េ.ស.ស) គឺជាអ្វី?

- នាយកៈ       លោក អ៊ុក សមវិទ្រយា
- នាយករងៈ    លោក ស៊ុំ សោភ័ណ
      លោក សួន សុីទៀង      
      លោក ប៉្រន នរៈវុធ
      លោក ព្រំ ថា
      លោក ម៉្រង ហុង 
-ការិយាល័យគោលនយោបាយ
-ការិយាល័យអធិការកិច្ច និងកិច្ចការនីតិកម្ម
-ការិយាល័យតាវកាលិក
-ការិយាល័យបញ្ជិកា និងភាគទាន
-ការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្រយា
-ការិយាល័យសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង
-ការិយាល័យរដ្ឋបបាល
-ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចការគណន្រយ្រយ
-ការិយាល័យធានារ៉្រប់រងសុខភាព
-ការិយាល័យតាមបណ្ត្ររជធានី-ខ្រត្ត

តកសួងការង្រ និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ

លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម

១- លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម (ប.ស.ស) ជាអវាី?     
ប.ស.ស ជាតគលឹះសាថា នសាធារណៈរដ្ឋបាេ សថាិតលតកាមតកសួងការង្រ និងបណតោនុ ះបណាតោ េ 
វិជ្ាជីវៈជាអាណាពយាបាេផ្នែកបលច្ចកលទ្ស និងតកសួងលសដ្ឋកិច្ច  និង�ិរញញាវតថានុជាអាណា 
ពយាបាេ  ផ្នែក�ិរញញាវតថានុ។ ប.ស.ស  ដលឹកនាលំដ្យតកនុមតបលឹកសាភិបាេ ផដេមាន សមាស- 
ភាព ចូេរួមជាេកណ្ៈតតីភាគី៖        
 - ភាគីតំណាងរាជរដ្្ឋ ភិបាេ      
 - ភាគីតំណាងនិលោជក       
 - ភាគីតំណាងនិលោជិត       
ប.ស.ស     អនុវតតោលៅលេើវិស័យធានារាេ ប់រងហ្និភ័យការង្រ     (កំពុងអនុវតតោបច្ចនុប្ននែ),    
ធានារាេ ប់រងសុ�ភាព  (លតោងអនុវតត្ោ នែ ំ២០១៤)  និងធានារាេ ប់រងតបាក់លសាធន  (លតោង  
អនុវតតោ ន្ែ ំ២០១៥)        
២- លតើអវាីជាហ្និភ័យការង្រ (លតោះថ្នែ ក់ការង្រ)?     
     - ជាលតោះថ្នែ ក់ផដេធ្ាក់លេើរូបកាយកម្មករនិលោជិតលដ្យលធវាើការ ឬកនែនុងលពេលធវាើការលទាះ 
លដ្យល�តុោ៉ងណាក៏លដ្យ ល�ើយលទាះមានកំ�ុសពីកម្មករនិលោជិត ឬោ្ម ន ក៏ លដ្យ គឺ 
លតោះថ្នែ ក់ផដេធ្ាក់លេើរូបកាយកម្មករនិលោជិត  កនែនុងលពេលធវាើការឲ្និលោជក  ឬនាយក 
ស�តោស ឬធ្ាក់លេើសិស្សវិជ្ាជីវៈ  មានឈនែលួ េកតោី  ឥតឈនែលួ េកតោី  កាន់មុ�ង្រជាអវាីលៅទ្ីកផនង្ 
ណាក៏លដ្យ។         
 - ជាលតោះថ្នែ ក់ណា  ផដេធ្ាក់លេើរូបកាយកម្មករនិលោជិត  កនែនុងលពេផដេសាមី�្លួនលធវាើ 
ដំលណើរពីេំលៅសាថា ន  តតង់ល្្ះលៅទ្ីកផនង្លធវាើការ  ឬវិេមកវិញលដ្យោ្ម នវាងលៅកផនង្ 
ល្្សងជាតបលោជន៍ ្្ទ េ់�្លួន ឬលតរៅពីការង្រផដេលគតតមយូវឲ្លៅ។   
 - ជំងឺផដេបណាតោ េមកពីវិជ្ាជីវៈ  (អនុលោមតាមតបកាសអនតោរតកសួង គឺតកសួងទ្ទ្ួេ  
បន្ទនុកវិស័យសនតោិសុ�សង្គម  និងតកសួងសុខាភិបាេ)  ក៏តតយូវចាត់ទ្ុកជាលតោះថ្នែ ក់ការ ង្រ 
ផដរ។           
៣- លតើលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម្តោេ់អតថាតបលោជន៍អវាី�្ះបនា្ទ ប់ ពីកម្មករនិលោជិត 
ទ្ទួ្េរងហ្និភ័យការង្រ?        
 លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម្តោេ់ជូន៖     
 - លសវាសលសង្្គ ះបនា្ទ ន់ (លៅកផនង្ជិតបំ្ុតពីកផនង្លតោះថ្នែ ក់)ៈ   
ការចំណាយជាបន្ទនុករបស់ ប.ស.ស ទាងំតសនុង     
 - លសវាផ្ទា ំនិងពយាបាេ (ពយាបាេរ�ូតជាសះលស្ើយ   
       



 - លសវាផ្ទានំិងពយាបាេ  (ពយាបាេរ�ូតដេ់ជាសះលស្ើយ)  បនា្ទ ប់មកបញ្យូនជនរងលតោះ  លៅមន្ទីរព�ុពយាបាេ  និងមន្ទីរ 
លពទ្្្្យូវការ  ផដេបានចុះកិច្ចសនយាជាមួយប.ស.ស។  លបើករណីសលសង្្គ ះបនា្ទ ន់  តតយូវបញ្យូនលៅមន្ទីរលពទ្្ណាផដេលៅជិតបំ្ុត លដើម្ី 
លធវាើការសលសង្្គ ះ    ឱ្ទាន់លពេលវោ   រួចល�ើយបញ្យូនជនរងលតោះលៅសតមាកពយាបាេលៅមន្ទីរលពទ្្ផដេទ្ទ្ួេសា្គ េ់លដ្យ ប.ស.ស 
ចំផណកឯការទូ្ទាត់ន្ព្យាបាេគិតតាមតារាងតនមរ្បស់លពទ្្ផដេជានដគូ។       
ការតតមយូវឱ្ឈប់សតមាករបស់ជនរងលតោះ គឺចាប់ពីន្ងៃទ្ី២បនា្ទ ប់ពីន្ងៃលកើតល�តុ   ចំផណកឯតបាក់ឈប់សតមាកតបចានំ្ងៃ(សតមាប់រយៈ 
លពេ០២ន្ងៃ ប.ស.ស ្តោេ់ជូន៧០ភាគរយ ននតបាក់ឈនែលួ េជាប់ភាគទានរបស់កម្មករ។      
 - ករណីរបួសធងៃន់ធងៃរ ផដេតគយូលពទ្្តតមយូវឱ្មានអនែកជួយផ្ទា ំប.ស.ស ឧបតថាម្ភដេ់អនែកផ្ទា៥ំ០ភាគរយនន៧០ភាគរយផដេ
គិតតាមតបាក់ឈនែលួ េរបស់ជនរងលតោះ។           
 - ករណីជនរងលតោះបានបាត់បង់សមតថាភាព ។         
 - ករណីជនរងលតោះបាត់បង់កាយសម្ទាជាអចិនសនតោយ៍ ឬបលណាតោ ះអាសននែមានដូចខាងលតកាមៈ     
 - ប.ស.ស នលឹងបង់ ត្ោ ច់ឱ្ជនរងលតោះផតមតោងគត់(តបាក់វិភាជន៍)        
 - ប.ស.ស នលឹង្តោេ់តបាក់ធនោភ(្តោេ់ឱ្ជនរងលតោះ០៣ ផ�មតោងរ�ូតមួយជីវិត លដ្យលបើកលៅធនាោរផដេបានចុះកិច្ចសនយា
ជាមួយប.ស.សគឺធនាោរលអសុីេីដ្។           
 - ប.ស.ស ្តោេ់លសវាបុននីតិសម្ទា (ឧបករណ៍សិប្និម្មិត)        
 - ប.ស.ស ្តោេ់ការបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ  (លសវាបុននីតិសម្ទា)  ករណីលតោះថ្នែ ក់រ�ូតដេ់ការបាត់បង់ជីវិត ប.ស.ស 
្តោេ់ជូនដូច ខាងលតកាមៈ             
 - ្តោេ់លសា�៊ុយដលឹកជញ្យូនដេ់្្ទះលដ្យឥតគិតន្ ្         
 - ្តោេ់តបាក់វិភាជន៍ជាលសា�ុយបូជាសព   ៤,០០០,០០០លរៀេ     ការ្តោេ់ឧតតោរជីវីននជនរងលតោះ(អនែកលៅកនែនុងបន្ទនុករបស់ជន 
រងលតោះ)៖               
 - តបសិនលបើមានសំបុតតអាោ�៍ពិោ�៍ បតោី ឬតបពន្ធ(ឧបតថាម្ភមួយជីវិត តបសិនរកសាភាព ជាលមម៉ាយ ឬជាលោះម៉ាយ)  
 - កូនផដេដេ់អាយុ១៨ ន្ែ ំ ឬលតកាមអាយុ១៨ ន្ែ ំតបសិនលបើលរៀបអាោ�៍ពិោ�៍រួច      
 - កូនលៅលរៀន និងកូនពិការ កំណត់អាយុតតលឹមអាយុ២១ ន្ែ ំ        

 - ឪពុក  មាតោ យ  ឬជនចាស់ជរាលៅកនែនុងបន្ទនុករបស់ជនរងលតោះលយើង្តោេ់ជូន  (មានអាយុចាប់ពី៥៥ ន្ែ ំល�ើង)  



   កិចក្្រជុំ ប ជូក្ររបុលទ្ធផលោរងារឆ្នា ំ២០១៣ នតិងទតិ្រគៅឆ្នា ំ២០១៤  
រប្រគ់បឡាជាតិរបប្រន្តតិ្រខុ្រង្គម (ប.្រ.្រ)

  កាេពីន្ងៃទ្ី០៦ ផ�មីនា ន្ែ ំ២០១៤លវោ លម៉ាង   
៩ៈ០០នាទ្ីតពលឹក លៅសណា្ឋ ោរភនែំលពញ មានលបើក
ពិធីបូកសរុបេទ្្ធ្េការង្រ ន្ែ ំ ២០១៣   និង 
ទ្ិសលៅ ន្ែ ំ២០១៤   របស់លបឡាជាតិរបបសនតោិ 
សុ�សង្គម     ននតកសួងការង្រ    និងបណតោនុ ះ    
បណាតោ េវិជ្ាជីវៈ   លតកាមអធិបតីភាពដ៏�្ង់�្ស់ 
ឯកឧតតោមបណិ្ត  អុិត  សំល�ង រដ្ឋមសនតោីតកសួង 
ការង្រ   និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ   ឯកឧតតោម 
រដ្ឋលេខាធិការ  អនុរដ្ឋលេខាធិការ  មសនតោីរាជការ 
លតកាមឱវាទ្តកសួង/សាថា ប័ន ោក់ព័ន្ធ    លភញៀវជាតិ   
និងអនតោរជាតិ   តពមទាងំថ្នែ ក់ដលឹកនាមំសនតោីបុគ្គេិក

របស់លបឡាជាតិរបបសនតោសុិ�សង្គម  ជា លតចើន 
រូប។     
        កនែនុងឱកាសដ៏ឱឡារឹកលនះ មុននលឹងឯកឧតតោម 
រដ្ឋមសនតោី  លបើកកិច្ចដំលណើរការ  ននអង្គពិធី  លោក 
អ៊ុក សមវិទ្យា  នាយកលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ� 
សង្គម បានលធវាើការរាយការណ៍ ជូនអង្គពិធីទាងំ 
មូេ ឲ្បានតជាប   និងយេ់អំពីកិច្ចដំលណើរការ 
របស់លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម ផដេបាន 
អនុវតតោកនង្មកមានភាពរេូន តម្ាភាពតបសិទ្្ធ 
ភាព និងគណលនយ្ភាព។

ទិ្ដ្ឋភាពគណៈអធិបតីកនែនុងអង្គពិធីលតកាមអធិបតីភាពដ៏�្ង់�្ស់ ឯកឧតតោមបណ្ិត អិុត សំល�ង រដ្ឋមសនតោីតកសួងការង្រ និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ

ឯកឧតតោមបណិ្ត អុិត សំល�ង រដ្ឋមសនតោីតកសួងការង្រ អលញ្ើញល�ើងផ្ង្សុន្ទរកថ្ និង្តោេ់អនុសាសន៍ផណនាកំនែនុងអង្គពិធី

ការចូេរួមរបស់ថ្នែ ក់ដលឹកនា ំប.ស.ស, មសនតោី ប.ស.ស ល�តតោ និងអង្គភាពោក់ព័ន្ធ



       ជាកិច្ចបនា្ទ ប ់ឯកឧតតោមរដ្ឋមសនតោ ី បានមាន   
តបសាសន៍  កនែនុងពិធីដ៏អធិកអធមថ្  លបឡាជាតិ 
របបសនតោិសុ�សង្គម  បានអនុវតតោកិច្ចដំលណើរការ 
របស់ �្លួនបានរេូន   មានតបសិទ្្ធភាព   និងតម្ា 
ភាព  ប៉ុផនតោ  ប.ស.ស  ក៏តតយូវពតងលឹងបផនថាមនូវកិច្ច   
ដំ លណើរការលនះ តាមរយៈលធវាើការ្្សពវ្ា សាយ ឲ្ 
បានតគប់ទ្ីកផនង្   និងតគប់រូបភាព  ព តងលឹងតគប់ 
ផ្នែកនន ប.ស.ស ផដេកនែនុងលនាះទាមទារដ្ច់ខាត 
ចំលោះការពតងលឹងលសវាសាធារណៈរបស់�្លួន ឲ្ 
បានេ្អជាងលនះ     និងតតយូវលធវាើ�្លួនឲ្លៅជាអនែក 
បលតមើអតិ្ិជន   ផដេជាសមាជិក   ប.ស.ស 
ក៏ដូចជាតបជា ពេ រដ្ឋទាងំមូេ្ងផដរ។  
       ឯកឧតតោមបណិ្ត អុិត សំល�ង រដ្ឋមសនតោី            
តក សួងការង្រ     និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ  
បាន្តោេ់នូវអនុសាសន៍បផនថាមថ្ ប.ស.ស  តតយូវ 
អនុវតតោរបបធានារាេប់រងសុ�ភាព    ឲ្បានកនែនុង 
កំ�នុង ន្ែ ំ២០១៤  និងរបបលសាធននិវតតោន៍ ក៏ ដ្ក់ 
ឲ្ដំលណើរការ្ងផដរលៅ ន្ែ ំ២០១៥    ដ៏�ី្ ខាង 
មុ�លនះ។  ជាងលនះលៅលទ្ៀតក៏ បលងកែើតឲ្មានកា
រធានារាេប់រងលតរៅតបព័ន្ធលដ្យ ល ត្ោ តលៅលេើការ 
លតបើ តបាស់ កម្មករនិលោជិត ពី០១ ល�ើងលៅ។ 

   ជាកិច្ចបនតោ លោក អ៊ុក សម វិទ្យា នាយក លបឡា 
ជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម  បានលធវាើបទ្ បង្ហា ញ សតោី 
ពីកិច្ចដំលណើរការ     របបធានារាេប់រងហ្និភ័យ 
ការង្រ    ផដេជា ជំហ្នទ្ី១    និងការអនុវតតោបនតោ 
លេើវិស័យរបប សនតោិសុ�សង្គមដ៏នទ្លទ្ៀត    ផដេ       
ប.ស.ស លតោងនលឹង អនុវតតោ លៅ ន្ែ ំបនា្ទ ប់។  
      តាមការលធវាើបទ្បង្ហា ញបានបញ្្ក់ថ្ តគប់      
ផ្នែកននលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គមមាន ភាព 
រីកចំលរីនគួរឲ្កត់សមា្គ េ់     កនែនុងការអនុវតតោ ការ 
ង្រ   ជាពិលសសការបលតមើលសវាសាធារណៈមាន   

តម្ា ភាព      តបសិទ្្ធភាព        និងមានភាពរេូន។ 
លបើលធៀប លៅនលឹង ន្ែ ំកនង្មកលឃើញថ្៖    លបឡា 
ជាតិរបបសនតោិ សុ�សង្គម  អនុវតតោការង្រទ្ទួ្េ 
បានេទ្្ធ្េេ្អជាង ន្ែ ំមុនៗ។   
    លោកនាយក ប.ស.ស បានបផនថាមថ្្វាីត្ិត 
ផតលយើងទ្ទ្ួេបានេទ្្ធ្េេ្អ  ោ៉ងណាកតោី   ក៏ 
លយើងនូវផតមានចំណចុ  តបឈម�្ះផដេលជៀស 
មិនរួចទាមទារឲ្លយើងតតយូវលធវាើការ  លដ្ះតសាយ 
ឲ្បានទាន់លពេលវោ  លទាះបីការតបឈម  �្ះ 
ជាកតាតោ សតយានុម័តក៏លដ្យ   ល�ើយលយើងក៏តតយូវ

ទ្ិដ្ឋភាពចូេរួមរបស់មសនតោី ប.ស.ស ថ្នែ ក់កណាតោ េ និងប.ស.ស តាមបណាតោ ល�តតោ តពមទាងំអង្គភាពោក់ព័ន្ធ 

លោក អ៊ុក សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស អលញ្ើញល�ើងលធវាើសុន្ទរកថ្អំពី កិច្ចដំលណើរការ របស់ ប.ស.ស



   អង្គសននែិបាត ប.ស.ស បានតបារព្ធល�ើងលដើម្ី 
លធវាើការសរុបេទ្្ធ្េការង្រ   ផដេបានអនុវតតោ 
ជិតមួយ ន្ែ ំកនង្មក លដ្យលធវាើការវាស់ផវងសា្ទ ប 
ស្ទង់កនែនុងការវាស់កតមិតការង្រ និងលធវាើការ សននែិ- 
ដ្្ឋ នរួម មួយ         លដើម្ីផសវាងរកចំណចុតបឈមណា 
មួយ  លដើម្ីលធវាើការលដ្ះតសាយ  ឲ្ទាន់លពេ លៅ 
តាម តតមយូវការ   របស់នដគូោក់ព័ន្ធ   ជាពិលសស 
កំណត់ទ្ិសលៅអនុវតតោការង្របនតោ    លដ្យតបតិ 
បតតោិការង្រ ផដេលៅលសសសេ់  កនែនុងលនាះមាន 
ការតបឈម �្ះផដេតតយូវលដ្ះតសាយជាបនា្ទ ន់។ 
          ចុងបញ្ចប់ននអង្គពិធី អង្គសននែិបាតបានបលងកែើត 
ឲ្មានជាសំណួរ   និងចំលេើយ   លដើម្ីលធវាើការ    
ពិភាកសា  រិះរកនូវចំណចុ�វាះខាតក៏ដូចជាចំណចុ 
តបឈម  លដ្យលេើកយកមកលដើម្ីោតតតដ្ង 
លៅ លេើតុជាចំ�រ      និងទ្ទ្ួេការ រិះគន់លដើម្ី 
សាថា បនា   កនែនុង ការផក តតមយូវ ចំ ណចុ�វាះ ខាត នានា 
ឲ្ បានេ្អជាងមុន៕ 

ពតងលឹងបផនថាមនូវការបលតមើលសវាសាធារណៈ ជូន 
ដេ់កម្មករនិលោជិត   លយើងឲ្បានតាមតតមយូវ- 
ការ និងឲ្បានេ្្អ ងផដរ។

លោក ប៉ុក វណណា ថ្ត អលញ្ើញបកតសាយសំណួរកនែនុងលវទ្ិកា

ឧតតោមលសនីយ៍តតី េុយ ឈីន អលញ្ើញបកតសាយសំណួរកនែនុងលវទ្ិកា

ការលចាទ្សួរសំណួរ របស់សមាជិកចូេរួមកនែនុងអង្គពិធី

ការ្តោេ់បទ្សំភាសរបស់ លោក អ៊ុក សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស ជាមួយអនែកសារព័ត៌មាន



ថ្នែ ក់ការង្រ (ស.ទ្.ប.ក) និងតកនុមការង្រសុវតថាិ                         
ភាពចរាចរណ៍្្យូវលោក  សតមាប់ោោំរកម្មករ                     
និលោជិត    (ស. ្ .ក)   តពមទាងំបញ្ហា ល្្សងៗជា          
លតចើន លទ្ៀត្ងផដរ។    
    កនែនុងទ្ិសលៅអនុវតតោបនតោលៅលពេខាងមុ�តកនុម 
តបលឹកសាភិបាេ ននលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម 
មានគលតមាង  នលឹងលធវាើការពិភាកសាលេើបញ្ហា មួយ 
ចំនួនធំលទ្ៀតលៅជំហ្នទ្ី២  គឺរបបធានារាេប់ រង 
សុ�ភាព    និងចាប់ដំលណើរការលៅ ោក់ កណាតោ េ 

ន្ែ ំ ២០១៤  លនះតពមទាងំ ពិភាកសា លេើចបាប់េិ�ិត 
បទ្ដ្្ឋ ននានាដ៏នទ្លទ្ៀត    តាម សាថា នភាពជាក់ 
ផសតោង ននតតមយូវការរបស់ ប.ស.ស៕

    កិច្ចប្រជុំបករុមប្ររឹកសាភិបាល នៃប្រឡាជាតិរ្រ្រសៃ្ិសុខសង្គម (G.B)  
               ក្ រុងបតរីមាសទរី១ ឆ្្២ំ០១៤

       តសបតាមតួនាទី្ភារកិច្ចរបស់�្លួន តកនុម 
តបលឹកសា ភិបាេ ននលបឡាជាតិ របបសនតោិសុ�សង្គម   
បានអនុវតតោការង្រតបកបលដ្យតម្ាភាព     និង 
មានការទ្ទួ្េ�ុសតតយូវ�្ស់លេើការតបជំុពិ ភាកសា  
លេើ ចបាប់      េិ�ិតបទ្ដ្្ឋ ននានា      សតមាប់កិច្ច 
ដំលណើរ ការ      និងការតបតពលឹតតោលៅរបស់អង្គភាព 

្្ទ េ់។  ចាប់ ពីកិច្ច ដំលណើ រ ការ ដំបូង  រ�ូត មក 
ដេ់លពេបច្ចនុប្ននែ  តកនុមតបលឹកសាភិបាេបានជួប 
តបជំុពិភាកសាោនែ    បានចំនួន ៤៤ លេើក  និង បាន 
សលតមចអនុម័តជាឯកច្័ន     នូវលសចកតោី តប កាស   
លសចកតោីសលតមច  និងេិ�ិតបទ្ដ្្ឋ នគតិ យុតតោនានា

ដំលណើរ ននកិច្ចតបជុំ

ការពិនិត្ និងពិភាកសាលេើរលបៀបវារៈកនែនុងកិច្ចតបជុំ

ទ្ិដ្ឋភាពរួម ននកិច្ចតបជុំតកនុមតបលឹកសាភិបាេ លតកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតោម លសង សកាតោ  តបធានតកនុមតបលឹកសាភិបាេ ននប.ស.ស និងជាអគ្គនាយក ននអគ្គនាយកដ្្ឋ នការង្រ

ជាលតចើនលទ្ៀត។  ជាក់ផសតោងកាេពីលពេ្្មីៗលនះ 
តកនុមតបលឹកសាភិបាេ  បានលបើកកិច្ចតបជំុលេើកទី្៤ 
អាណតតោិទ្ី៣  លៅន្ងៃទ្ី០២ ផ�មករា ន្ែ ំ២០១៤ 
និងលេើកទ្ី៥ អាណតតោី៣ លៅន្ងៃទ្ី២៤  ផ�មករា 

ន្ែ ំ២០១៤     តាមរលបៀបវារៈផដេបានលតោង 
ទ្ុកមានដូចជា៖    ការផកសតមលួេ    និងបផនថាម   
ននេកន្តោកិៈបុគ្គេិក  លបឡាជាតិរបបសនតោសុិ�- 
សង្គម និងការពិនិត្លេើរបាយការណ៍បូកសរុប         
េទ្្ធ្េការង្រសលតមចបាន ន្ែ ំ២០១៣      និង                 
ទិ្សលៅអនុវតតោបនតោ   របស់គណៈកម្មការសិកសា         
តសាវតជាវទ្ប់សាកែ ត់ករណីសនប្់និងបង្កែ រលតោះ



    កាេពីន្ងៃទី្២៩ ផ�តុោ ន្ែ ២ំ០១៣ តប   
តាមការអលញ្ើញ របស់តបធានអង្គភាពសនតោិសុ� 
សង្គម  ននតបលទ្សឡាវ  លោក  អ៊ុក  សមវិទ្យា  
នាយកលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម     អម 
លដ្យ លោក លោកតសី  ជាតបធាន អនុតបធាន 
ការិោេ័យ    បានអលញ្ើញលៅចូេរួមកិច្ចតបជំុ  
ននសមាគមសនតោិសុ�សង្គមអាស៊ាន  (ASSA)  
លេើកទ្ី ៣០     លៅទ្ីតកនុងលវៀងច័ន្ទ  សាធារណរដ្ឋ 
តបជាធិបលតយ្តបជាមានិតឡាវ   ផដេតប តពលឹតតោ 
លៅចាប់ពីន្ងៃទ្ី២៩   ផ�តុោ  ដេ់ន្ងៃទ្០២  ផ� 
វិច្ិកា  ន្ែ ំ ២០១៣។                                                         
       លៅកនែនុងកិច្ចតបជំុលនះផដរ មានការអលញ្ើញចូេ 
រួមជាអធិបតីភាព  ពីឯកឧតតោម  Bounkhong    
Lasoukhan  អនុរដ្ឋមសនតោីតកសួងការង្រ  និង 
សុ�មាេភាពសង្គម ននសាធារណៈរដ្ឋតបជា ធិ- 
បលតយ្តបជាមានិតឡាវ លោក  Elvyan  G. 
Masassya   តបធានសមាគមសនតោិិសុ�សង្គម 
អាស៊ាន  តពមទាងំលភញៀវកិតតោយស  ផដេតំណាង 
តបលទ្ស ផដេជាសមាជិក និងមិនផមន ជាសមា

អា លគនែយ៍ (ASEAN),  ពីការល្្ទរតំផណងតបធាន  
ASSA,  និងការ ពិភាកសាពីសំលណើរបស់តបលទ្ស 
ម៉ាល�សីុ ចំលោះការទ្ទួ្េលរៀបចំកិច្ចតបជំុតកនុម 
តបលឹកសា ASSA លេើកទ្ី៣១ នា ន្ែ ំ២០១៤។     
      សូមរំេលឹកថ្ សមាគមសនតោិសុ�សង្គមអាស៊ាន 
(ASSA) គឺជាសមាគមមួយ សថាិតកនែនុងតកប�័ណ្ 
ននសមាគមតបជាជាតិអាសុីអាលគនែយ៍ (ASEAN)  
ផដេមានតួនាទ្ីភារកិច្ចទ្ទ្ួេ�ុសតតយូវ     ផ្នែក  
ធា នារាេប់រងវិស័យសនតោិសុ�សង្គម    កនែនុងបណាតោ  
តប លទ្សជាសមាជិកមានដូចជា៖

ជិក សមា គមអាស៊ាន ជាលតចើនរូបលទ្ៀត។        
     សតមាប់រលបៀបវារៈ ននកិច្ចតបជំុមានដូចជា៖ 
ការពិនិត្  និងអនុម័តនូវ�្លឹមសារ  ននកិច្ចតបជំុ 
ASSA លេើកទ្ី២៩ លៅតបលទ្សឥណ្យូ លនសុី, ការ 
ពិភាកសាបនតោពីសមាជិកភាពននតបលទ្សភូមា កនែនុង 
សមាគម  ASSA,  ការពិភាកសាបនតោអំពី ចំលរៀង 
របស់ ASSA, ការពិភាកសាពីការទុ្កជាលមាឃៈ 
នូវសមាជិកភាពរបស់សមាជិក  ASSA, ការពិ- 
ភាកសាពីចបាប់របស់សមាគម   ASSA,  ចំលោះ 
ចក្នុវិស័យ    របស់សមាគតបជាជាតិអាសុីភាគ

ASEAN SOCIAL
SECURITY ASSOCIATION

រូប្តអនុសសាវរីយ៍ តំណាងគណៈតបតិភូអាស៊ាន

លោក អុ៊ក សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស និងស�ការីតំណាងតបលទ្សកម្នុជាចូេរួមកនែនុងកិច្ចតបជុំ។

ោរចជូលរមួកិចក្្រជុំ ASEAN SOCIAL SECURITY ASSOCIATION     
                                        (ASSA) គៅទីកករុងគវៀងចន័ក្្រគទ្រឡាវ



តបលទ្សកម្នុជា   តបនុយលណ   ឥណ្យូ លនសីុ    ឡាវ 

ម៉ាល�សុី    ន្    �វាីេីពីន   សិងហាបូរី    និង 
លវៀតណាម។ 

       សមាគមលនះ លរៀបចំកិច្ចតបជំុតាមការបតោយូរ     
លវន មួយ ន្ែ ំមតោង ននេំដ្ប់តួអក្សរ។  
     កិច្ចតបជំុ្្យូវការបានតបតពលឹតតោលៅតបកបលដ្យ 
ភាតរភាព មិតតោភាព និងភាពលោគយេ់ោនែ ។ 
ជាទី្បញ្ចប់ អង្គតបជំុបានតបារព្ធពិធីល្្ទរតំផណង 
តបធាន ននកិច្ចតបជំុលេើកទី្៣១ របស់សមាគម 
សនតោិសុ�សង្គមអាស៊ាន  (ASSA)  លៅតបលទ្ស 
ម៉ាល�សីុ កនែនុង ន្ែ ំ២០១៤ ជូនលោក  Prasong 
Vongkhamchanh ។      
តសបោនែ លនាះផដរ  តកនុមលេខាធិការដ្្ឋ ន  ក៏បាន

ម៉ាល�សុី ការចូេរួមសិក្ាសាោលៅតបលទ្សន្ 
ការលធវាើបទ្បង្ហា ញ   របស់តបលទ្សជាសមាជិក 
និងបញ្ហា សំខាន់  គឺរលបៀបវារៈ  ននកិច្ចតបជំុមាន 
Social Security Organization, 
Democracy`s និង Migration ។  
       គណៈតបតិភូ របស់លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ� 
សង្គម   ដលឹកនាលំដ្យ   លោក  អុ៊ក     សមវិទ្យា 
នាយក ប.ស.ស បានអលញ្ើញតតេប់មកដេ់ 
តបលទ្សកម្នុជាវិញ  លៅន្ងៃទ្ី០៣  ផ�វិច្ិកា ន្ែ ំ 
២០១៣ តបកបលដ្យសុវតថាិភាព ជាមួយនលឹង េទ្្ធ 
្េគួរជាទ្ីោប់ចិតតោ៕

តបជំុ សលតមចលេើកបញ្ហា មួយចំនួន សតមាប់កិច្ច 
តបជំុ លេើកទ្ី៣១ ្ងផដរផដេមានដូចជា៖ ការ 
កំណត់កាេបរិលចទ្្ននកិច្ចតបជំុលេើកទ្ី៣១ លៅ

តបតិភូតំណាងតបលទ្សជាសមាជិក ននសមាគមសនតោិសុ�សង្គមអាស៊ាន កនែនុងពិធីលបើកអង្គតបជុំ

ទិ្ដ្ឋភាពរួមននកិច្ចតបជុំ

ការ្តរូបអនុសសាវរីយ៍



កិច្ចសិកសាលៅ  ទី្តកនុងហ្ណូយ ននសាធារណ  
រដ្ឋ សង្គមនិយមលវៀតណាម     កនែនុងលោេ បំណង  
ផសវាងយេ់  អំពីការធានារាេ ប់រងសុ�ភាព  លៅ  
អង្គ  ភាពសនតោិសុ�សង្គម    តបលទ្សលវៀតណាម 
{ Vietnam Social securit   (VSS)}    និង
លធវាើការ្្ស់បតោយូរបទ្ពិលសាធន៍េ្ៗអ   ផដេតបលទ្ស  
លនះបានអនុវតតោន៍លដ្យលជាគជ័យកនង្មក៕

ទិ្ដ្ឋភាពរួមននកិច្ចពិភាកសារបស់តកនុមការង្រ

រូប្តអនុសសាវរីយ៍ ននកិច្ចស�តបតិបតតោិការធានារាេ ប់សុ�ភាពកម្នុជា និងលវៀតណាម

រូប្តតបគេ់វតថានុអនុសសាវរីយ៍

រូប្តតបគេ់វតថានុអនុសសាវរីយ៍

       លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គមនលឹងចាប់ 
ដំលណើរការ របបធានារាេ ប់រងសុ�ភាពរបស់�្លួន 
លៅកំ�នុង ន្ែ ំ២០១៤ លនះ។ រយៈលពេកនង្មក  
តកសួងការង្រ    និង បណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ    
បានយកចិតតោទុ្កដ្ក់ ោ៉ង ខ្ាងំចំលោះ វិស័យលនះ  
ផដេតតមយូវឲ្   លប ឡា ជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម 

្្ទ េ់  ទ្ទ្ួេបន្ទនុកកនែនុងការលរៀបចំរបបផ្ទាសំុ�
ភាពឲ្មាន ដំលណើរ ការេ្អ   លដើម្ីបលតមើ្េ 
តបលោជន៍ជាសា ធារ ណៈ     ពិលសសល ត្ោ តលេើ 
បញ្ហា សុ�ភាព   របស់កម្មករ និលោជិតជាសំ 
ខាន់។          
      លតរៅពីរបបធានារាេប់រងហ្និភ័យការង្រ 
ប.ស.ស  បានលតោងដ្ក់ឲ្ដំលណើរការរបប ផ្
ទាំសុ�ភាពលដ្យបានលធវាើការតសាវតជាវ   បលងកែើត 
ជាបទ្ដ្្ឋ នគតិយុតតោមួយចំនួន និងមានការ ស�- 
ការ ជួយលតជាមផតជង  ពីសំ ណាក់ តកសួង / សាថា - 
ប័ន  អង្គភាពោក់ព័ន្ធ    អង្គការ ជាតិ   និងអនតោរ 
ជាតិជាលតចើនល្្សងលទ្ៀត។

     ដំគណីរទ្រ្សនកិច្្រតិកសាគៅទីកករុងហាណជូ យ       
                      ននសាធារណៈរដឋា្រង្គមនតិយមគវៀតណាម     

         លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គមផដេមាន 
លោក  អ៊ុក  សមវិទ្យា  ជានាយក  បានដលឹក នា ំ
តតមង់ ទ្ិស    និងកំណត់លោេលៅោ៉ងចបាស់  
លដើម្ីលធវាើឲ្របបផ្ទាសំុ�ភាព  លនះ មានដំលណើរ 
ការរេូន   និងទ្ទួ្េបាន លជាគជ័យ  នា លពេ 
្ប់ៗ  ខាងមុ�។    
         ជាក់ផសតោងកាេពីន្ងៃទ្ី១៥ ដេ់ន្ងៃទ្ី១៩ 
ផ�ធនែយូ ្ នែ ំ២០១៣ លោក សុំ លសាភ័ណ នាយករង 
លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម ផដេអមដំលណើរ 
លដ្យមសនតោី   និងបុគ្គេិកបានអលញ្ើញលៅទ្ស្សន



      ឆ្ងតាមការតបជំុបូកសរុបេទ្្ធ្េការង្រ 
សលតមចបានរបស់គណៈកម្មការ  ស.ទ្.ប.ក  ន្ែ ំ 
២០១៣  និងទ្ិស លៅ ន្ែ ំ២០១៤   ផដេបានតប 
តពលឹតតោលៅកាេពីន្ងៃទ្ី១៣ ផ� កុម្ភៈ  ន្ែ ំ២០១៤ នា 
សាេតបជំុទ្ីសតោីការតកសួងកនង្មក     និងតាម 
រយៈ លសចកតោីផ្ង្សុន្ទរកថ្របស់  លោក  អុ៊ក 
សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស និងជាតំណាងគណៈ 
កម្មការ  ស.ទ្.ប.ក ល�ើយតាមរយៈការល�ើងលធវាើ 
បទ្បង្ហា ញរបស់   លោក លវជ្.  ប៉ុក  វណណា ថ្ត  
តបធានគណៈកម្មការ  ស.ទ្.ប.ក  បានសរឲ្ 
លឃើញថ្   កនែនុងរយៈ លពេ លពញមួយ ន្ែ ំ   នន ន្ែ ំ 
២០១៣កនង្លៅ    គណៈ កម្ម ការ  ស.ទ្. ប.ក  
បានអនុវតតោតាមតួនាទ្ី      និងភារ កិច្ចរបស់�្លួន 
ោ៉ងខ្ាប់�្លួន    លដ្យសលតមចបាន នូវ េទ្្ធ ្ េ 
ការង្រដូចខាងលតកាម៖       
     I. ការង្រចុះអលងកែតលតោះថ្នែ ក់ករណីសនប្់ 
កនែនុង ន្ែ ំ២០១៣   តកនុមការង្រគណៈកម្មការបាន

ចុះតាមលរាងចតកបានចំនួន ១៥ លរាងចតក  ផដេ 
ជួបតបទ្ះឧបទ្្ទ វល�តុដួេសនប់្   មានកម្មករ 
និលោជិតចំនួន ៨២៣នាក់  ដួេសនប់្   កនែនុង 
ចំលណាមកម្មករនិលោជិតសរុប  ចំនួន៤,៣៤៨      
នាក់គិតជាភាគរយលស្មើនលឹង១៨,៩៣%។    មូេ 

 ល�តុសំខាន់ៗ    ផដេនា ំឲ្មានការ ដួេ សនប្់ 
មានដូចជា៖   បញ្ហា គីមី     វតថានុឬសំណេ់មាន 
ជាតិពុេ  ធូេីផ្្សង   មាន១៥%   បញ្ហា រូប 
សាសសតោ  ពន្ឺ  រំញ័រសលមង្ និងកតាតោ ល្្សងៗជា 
លតចើនលទ្ៀត។ 

ឯកឧតតោមបណ្ិត អិុត សំល�ង រដ្ឋមសនតោីតកសួងការង្រ និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ បានអលញ្ើញចូេរួមជាអធិបតី

លោក អុ៊ក សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស នាឱកាសល�ើងផ្ង្សុន្ទរកថ្សាវា គមន៍ កនែនុងពិធីតបជុំបូកសរុបការង្រ 

  ពិធីប្រជុំ្រូកសរ្ុរលទ្ធផលការងារឆ្នា ២ំ០១៣ និងទិសដៅឆ្នា ២ំ០១៤ រ្រសគ់ណៈកម្មការ      
សកិសាបរាវបរាវទ្រ់រាកា ត់ករណីសន្ល្រ់ និង្រងាកា រដបរោះថ្នា ក់ការងារ (ស.ទ.្រ.ក)



      IV. ទ្ិសលៅអនុវតតោបនតោ       
    លៅ ន្ែ ំខាងមុ�គណៈកម្មការនលឹងលរៀបចំតបជំុ 
ន្្ទកនែនុងរកបញ្ហា តបឈម    លដើម្ីរកដំលណាះតសាយ     
លធវាើោ៉ងណាឲ្ការ ង្រ េ្អតបលសើរ ជាងមុន  និង 
លធវាើការចុះតាមលរាងចតក   ស� តោស  តគលឹះ សាថា ន  

ផដេមានកម្មករនិលោជិតដួេសនប់្   ឲ្បាន  
ទាន់លពេលវោ។  
លតរៅពីលនះគណៈកម្មការ   បានសិកសាតសាវ តជាវ 
រកមូេល�តុ  ផដេបណាតោ េឲ្ដួេ សនប្់  និ - 
ោយ ជារួម,  និងនិោយ លដ្យ ផ�ក  បានលរៀប  
ចំ ្ ្សពវ្ា សាយអប់រំ     តាមលរាងចតកស�តោស  
តគលឹះសាថា ន   ជាលោេលៅសំខាន់   និងលរៀប ចំឯក 
សារោក់ព័ន្ធ   សតមាប់្្សពវ្ា សាយ  ឲ្កាន់ ផត   
ទ្ូេំទ្ូោយបផនថាម    ដេ់បងប្អយូន កម្មករ     កម្ម- 
ការិនីឲ្មានការយេ់ដលឹង     និងមានការទ្ទ្ួេ 
�ុសតតយូវ�្ស់៕ 

      II. ការង្រចុះអប់រំ្្សពវ្ា សាយ  
 តកនុមការង្ររបស់គណៈកម្មការកនែនុង ន្ែ ំ២០១៣ 
បានចុះលធវាើការ្្សពវ្ា សាយអប់រំ     សតោីពីេក�្ណ្ 
ការង្រ    អនាម័យសុវតថាភិាពការង្រអតថា តប- 
លោជន៍របបសនតោិសុ�សង្គម   និងបានតបជំុ្្សពវា 
្សាយសតោីពីបញ្ហា សុវតថាិភាពចរាចរណ៍    លដ្យ  
មលធយា បាយដលឹកជញ្យូនកម្មករនិលោជិត    បាន 
ចំនួន ៣២លេើក មានទី្តាងំ  សថាិតលៅរាជធានី 
ភនែំ លពញ ល�តតោកណាតោ េ  កំពង់ចាម  កំពង់ស្ឺ  
តាផកវ  និង ល�តតោតពះសី�នុ   ផដេមានលរាងចតក  
ចូេរួមចំនួន៧២លរាងចតក     និងមានកម្មករចូេ 
រួម តប មាណជាង១មុឺននាក់។   
    III. បញ្ហា តបឈម      
   លទាះបីតកនុមការង្រ�ិត�ំអនុវតតោការង្រលដ្យ
បានទាញទ្ម្ាក់លតប៉កង់ជនរងលតោះ  កនែនុងករណី 
សនប្់ពីចំនួន១,៦៨៦នាក់  នន២៥លរាងចតក កនែនុង 

ន្ែ ំ២០១២ មកលៅ ៨៤៣នាក់ នន១៥ លរាងចតក 
កនែនុង ន្ែ ំ២០១៣កតោី ក៏តកនុមការង្រលៅផតជួបតបទ្ះ
នូវបញ្ហា តបឈម�្ះ   កនែនុងលនាះ មាន ដូចជា៖ លរាង 
ចតក មួយចំនួនតូចមិនតពម ចូេរួមស�ការណ៍,   
លរាងចតកមួយចំនួន   ឲ្កម្មករផ្មលម៉ាងលេើ ស  
ពីការអនុញ្ញា តរបស់តកសួង,   លរាងចតក �្ះមិន 
បានអនុ វតតោ ការផកេម្អនូវអវាីផដេតកសួង ក៏ដូច, 
អង្គភាព ប.ស.ស បានផណនា។ំ

លោកលវជ្. ប៉ុក វណណា ថ្ត តបធានគណៈកម្មការ ស.ទ្.ប.ក អលញ្ើញល�ើងលធវាើបទ្បង្ហា ញសតោីពីេទ្្ធ្េការង្ររបស់គណៈកម្មការ

លវទ្ិកាសំណួរ-ចំលេើយរបស់អនែកចូេរួមកនែនុងអង្គពិធី



     កាេពីន្ងៃទ្ី២០ ផ�មករា ន្ែ ំ២០១៤ លវោ 
លម៉ាង ១ៈ១០នាទ្ីរលសៀេ  គណៈកម្មការសិកសា 
តសាវតជាវ  ទ្ប់សាកែ ត់ករណីសនប្់   និងបង្កែ រ 
លតោះថ្នែ ក់ការង្រ (ស.ទ្.ប.ក) បានចុះអលងកែត 
ករណីកម្មករដួេសនប្់    ផដេលកើតមានល�ើង 
លៅលរាងចតក   WANSHEN   CLOTHING 
(CAMBODIA)Co.,LTD  មានកម្មការិនីចំនួន 
៣៣នាក់ បានដួេសនប្់កនែនុងចំលណាមកម្មករនិ -

លោជិតចំនួន៥១១នាក់។   ករណីដួេសនប្់លនះ 
បានលកើតល�ើង  លៅលវោលម៉ាង ៨ៈ២០នាទ្ីតពលឹក 
លបើតាមការសននែិដ្្ឋ ន   របស់គណៈកម្មការ  ស.ទ្ 
.ប .ក គឺបណាតោ េមកពីការផ្មលម៉ាងលតចើនមាន 
កិ្ន សាយភាយមិនេ្អ   មានចំហ្យលចញពី� 
ចំ�ុយបូករួមនលឹងសុ�ភាពទ្ន់ល�សាយ  បណាតោ េ  
ឲ្មានអាការៈ   ឈឺកបាេ   ងងលឹតមុ�   វិេមុ�  
ធីង លធាងលទ្ើប បណាតោ េឲ្ដួេសនប្់  ចាប់ល្តោើម

ពីមួយនាក់ ឬពីរនាក់ ល�ើយរ�ូតដេ់  មានការ 
ភាញ ក់ល្្អើេដួេសនប់្តៗោនែ ជាលតចើននាក់។    
បនា្ទ ប់ពីដួេសនប់្របស់កម្មករកម្មការិនីរួចមក 
លរាងចតកបានស� ការ   ជាមួយអង្គភាពោក់ព័ន្ធ 
និង   ប.ស.ស   បានបញ្យូន  ជនរងលតោះលៅកាន់

គី្និកឯកជន និងមណ្េសុ�ភាពផដេលៅជិត
លនាះបានទាន់លពេលវោ។           
      គណៈកម្មការ ស.ទ្.ប.ក បានចុះពិនិត្ 
ដេ់គ្ីនិកឯកជន   និងមណ្េសុ�ភាព   លដើម្ី 
សាកសួរពីសាថា នភាព  អនែកជំងឺផដេបានសនប្់។ 
ចំលោះរាេ់ការចំណាយលៅលេើន្ព្យាបាេ   គឺ 
លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម ជាអនែកធានា រាេប់ 
រងទាងំតសនុង៕    

កិច្ចតបជុំពិលតោះលោបេ់តសាវតជាវទ្ប់សាកែ ត់ករណីផដេនាឲំ្ដួេសនប្់

សកម្មភាពចុះពិនិត្លមើេកផនង្ការង្ររបស់កម្មករនិលោជិតឲ្តតលឹមតតយូវតាមេក្�ណ្បលច្ចកលទ្ស

ការចុះអលងកែត និងតាមដ្នអាការៈសនប្់លៅតាមគី្និក

ការចុះពិនិត្ និងផណនារំបស់គណៈកម្មការ

 ការចុះអបង កេតករណវី ដលួសន្លេ់កម្មករនិបោជិតបៅបោង 
ចកក WANSHEN CLOTHING (CAMBODIA)Co.,Ltd



ពីសាថា នភាពអនែកជំងឺ  ផដេបានសនប្់។     ចំលោះ 
រាេ់ការចំណាយ លៅលេើមលធយាបាយ ដលឹក ជញ្យូន 
និងលស វាពយាបាេគឺ   ប.ស.ស   ជាអនែក ធា នា 
រាេ ប់រងទាងំតសនុង។     ករណីដួេ សនប្់ លនះផដរ 
លដើម្ីទ្ប់សាកែ ត់     ករណីលនះកុំឲ្លកើតល�ើងញលឹក  

ញាប់លតចើនដងបាន  េុះតតាផតមានការស�ការ 
ោ៉ងស្អិតរមួត  និងមានការទ្ទ្ួេ�ុសតតយូវ�្ស់ពី  
និលោជក  និងកម្មករនិលោជិត ្ ្ទ េ់្ង ផដរ ៕

សកម្មភាពចុះលធវាើការផណនាដំេ់តំណាងលរាងចតកឲ្អនុវតតោតាមេក�្ណ្ការង្រ

ការអលញញាើញតតលួតពិនិត្ របស់តកនុមការង្រលៅលរាងចតក សតោីពីករណីសនប្់ និងការបង្កែ រលតោះថ្នែ ក់ល្្សងៗ (Cambodia)

   ការចុោះអដងកាតករណីដួលសន្ល្រ់កម្មករនិដោជិតដៅដោងចបក   
SHIMANO (CAMBODIA)Co.,Ltd

       លៅន្ងៃទ្ី២៧ ផ�កុម្ភៈ ្ នែ ំ២០១៤ លវោលម៉ាង 
៩ៈ៤០នាទី្តពលឹក គណៈកម្មការសិកសាតសាវតជាវ 
ទ្ប់សាកែ ត់ករណីសន្ប់   និងបង្កែ រលតោះថ្នែ ក់ការ 
ង្រ (ស.ទ្.ប.ក) បានចុះអលងកែតករណីដួេសនប្់ 
ផដេលកើតមានល�ើងលៅលរាងចតក  SHIMANO 
(CAMBODIA)CO.,LTD អាសយដ្្ឋ នសថាិតលៅ 
ឃំុតតោងំគង  តសនុកសំលរាងទ្ង  ល�តតោកំពង់ស្ឺ 
មានកម្មការិនីចំនួន២៧នាក់  បានដួេសនប្់ កនែនុង 
ចំលណាមកម្មករនិលោជិត  ចំនួន៩៥៥ នាក់។ 
ករណីដួេសនប់្លនះ    បានលកើតមានល�ើងលៅ 
លវោលម៉ាង ៧ៈ៣០នាទ្ីតពលឹក លបើតាមការសនិដ្្ឋ ន 
របស់គណៈកម្មការ ស.ទ្.ប.ក គឺបណាតោ េមក 
ពីការផ្មលម៉ាង កិ្នកាវបិទ្ផស្កលជើង បូករួម 
នលឹងសុ�ភាពទ្ន់ល�សាយ បណាតោ េឲ្មានអាការៈ 
ឈឺកបាេ ងងលឹតមុ� វិេមុ� ធីងលធាងរ�ូតដេ់ 
មានការដួេសនប់្   ល�ើយមានការភាញ ក់ល្្អើេ 
ដួេសនប្់តៗោនែ ផ្មលទ្ៀត។  បនា្ទ ប់ពីការដួេ 
សនប្់   របស់កម្មករនិលោជិត   លរាងចតកបាន 
ស�ការជាមួយអង្គភាពោក់ព័ន្ធ     និងភានែ ក់ង្រ 
ប.ស.ស   លដើម្ីបញ្យូនជនរងលតោះ  លៅគី្និក  
ឯកជន   និងមណ្េសុ�ភាព    ល�ើយគណៈ 
កម្មការ ស.ទ្.ប.ក បានចុះពិនិត្ លដើម្ីសាកសួរ



        គណៈកម្មការសិកសាតសាវតជាវទ្ប់សាកែ ត់ 
ករណីសនប់្ និងបង្កែ រលតោះថ្នែ ក់ការង្រលៅ
កាត់ថ្ ស.ទ្. ប.ក បានចុះអលងកែត ករណី កម្មករ 
ដួេសនប្់   ផដេលកើតល�ើង   លៅលរាងចតក កាត់   
លដរសលមៀ្កបំោក់  CRISTAL    MARTIN     

(CAMBO DIA ) CO.,LTD   មាន អាសយ ដ្្ឋ ន 
សថាិតលៅភូមិវិហ្រសួគ៍លជើង ឃុំវិហ្រសួគ៍ តសនុក 
�យាច់កណាតោ េ    ល�តតោកណាតោ េ    លៅរលសៀេ 
លម៉ាង១ៈ១០នាទ្ី ន្ងៃទ្ី២៧ ផ�កុម្ភៈ ន្ែ ំ២០១៤។  

តាមការអលងកែត  ោ៉ងយកចិតតោទ្ុកដ្ក់  តបកប 
លដ្យ តកមសីេធម៌វិជ្ាជីវៈរួចមក  បានបង្ហា ញ 
ឲ្លឃើញ ថ្ មូេល�តុននការដួេសនប្់ គឺ ល្តោើម 
លចញពី ការធំកិ្នស្អនុយភាយលចញពីអាគុយផដ េ 
កំពុងសាកលភ្ើង  (អាគុយលតបើសតមាប់ ម៉ាសីុន 
លេើក ដ្ក់ទ្ំនិញ)   ដំបូងលធវាើឲ្កម្មករ   កម្មការិនី 
ចំ នួន ២នាក់  មានអារម្មណ៍ធីងលធាង  វិេមុ� 
ចង់ក្អលួតចលង្្អ រ   ទ្ន់នដទ្ន់លជើង។   បនា្ទ ប់មកក៏   
រាេដ្េរ�ូតដេ់រាប់សិបនាក់តតយូវបានបញ្យូន 
លៅកាន់គី្និក    និងមន្ទីរលពទ្្ផដេលៅជិតលរាង 
ចតក។ តាមការបញ្្ក់របស់តំណាងនិលោជក 
ស�ជីព   និងលោកលវជ្បណ្ិតតបចាលំរាងចតក 
បានឲ្ដលឹងថ្លពេកម្មករ  កម្មការិនី ចូេដេ់ 
កផនង្លធវាើការ     តសាប់ផតមានធំកិ្នទ្លឹកអាសុីត

លចញពីអាគុយកំពុងសាកលភ្ើង  បនា្ទ ប់មកកម្ម-
ការិនីផដេកំពុងលធវាើការលៅអាោរទ្ី២  តបាប់ថ្ 
មានក្ិនឆួេស្អនុយ   និងមានអារម្មណ៍ធីងលធាង 
វិេមុ�  ល�ើយបានលធវាើការសលសង្្គ ះបឋម  លៅ  
គិោនដ្្ឋ នតបចាលំរាងចតក    កនែនុងបំណងឲ្តគយូ 
លពទ្្ពិនិត្ពយាបាេ    លដ្យសលងកែតលឃើញអា  
ការៈមិនធូរលស្ើយ   ក៏បានបញ្យូនលៅកាន់គី្និក 
និង មន្ទីរលពទ្្ជិតលរាងចតក លដើម្ីពយាបាេបនតោ។ 
សូមបញ្្ក់្ងផដរថ្   កនែនុងល�តុការណ៍លតោះ 
ថ្នែ ក់លនាះ មានកម្មករកម្មការិនីដួេសនប្់ សរុប 
ទាងំអស់ចំនួន១២៤នាក់។       
     រ�ូតមកដេ់ន្ងៃទ្ី២៨ ផ�កុម្ភៈ ន្ែ ំ២០១៤ 
កម្មការិនីបានធូរលស្ើយ    និងបានតតេប់លៅលធវាើ 
ការវិញជាធម្មតា        ល�ើយមានមួយចំនួនសថាិតលៅ 
កនែនុងមន្ទីរលពទ្្លៅល�ើយ     លតកាមការពយាបាេ 
ោ៉ង យក ចិតតោទ្ុកដ្ក់ពីតគយូលពទ្្។ 
រាេ់ការចំណាយ  លេើការពយាបាេទាងំអស់ជា 
បន្ទនុករបស់ ប.ស.ស ទាងំតសនុង៕

 ការចុោះអដងកាតករណីដួលសន្ល្រ់កម្មករនិដោជិតដៅដោងចបក   
CRISTAL MARTIN (CAMBODIA)Co.,Ltd

ការតតលួតពិនិត្េក្�ណ្ការង្រ លៅលរាងចតក (Cristal Martin)

កាតបជុំផណនារំបស់គណៈកម្មការ ដេ់តំណាងលរាងចតក



 ការចុោះអដងកាតករណីដួលសន្ល្រ់កម្មករនិដោជិតដៅដោងចបក CAMBO KOTOP CO.,LTD

     កាេពីន្ងៃទ្ី១៤ ផ�មីនា ន្ែ ំ២០១៤  លវោ 
លម៉ាង ៩ៈ៤០នាទ្ីតពលឹក គណៈកម្មការសិកសាតសាវ 
តជាវទ្ប់សាកែ ត់ករណីសនប្់ និងបង្កែ រលតោះ ថ្នែ ក់ 
ការង្រ (ស.ទ្.ប.ក)   បានចុះអលងកែតករណីកម្មករ 
និលោជិតដួេសនប្់    ផដេលកើតមានល�ើងលៅ 
លរាងចតក CAMBO KOTOP LTD មានកម្មកា- 
រនីចំនួន  ៥៤នាក់  បានដួេសនប្់កនែនុងចំលណាម 
កម្មករនិលោជិតចំនួន ២,៥៤៦នាក់ តសី២,៤១១ 
នាក់ បរលទ្ស ៣៨នាក់។ ករណីដួេសនប់្លនះ 
បានលកើតល�ើងលៅន្ងៃទី្ ១៣ ផ�មីនា ន្ែ ំ២០១៤ 
លវោលម៉ាង ៤ៈ០៥នាទី្រលសៀេ ចំនួន ១៦នាក់ 
និងន្ងៃទី្១៤  ផ�មីនា  ន្ែ ំ២០១៤  លវោលម៉ាង 
៧ៈ៤០នាទ្ីតពលឹក ចំនួន៣៨នាក់។   លបើតាម ការ 
សនិ្នែដ្្ឋ នរបស់គណៈកម្មការ   ស.ទ្.ប.ក   មូេ 
ល�តុផដេកម្មករនិលោជិតដួេសនប្់         គឺ និលោ ជិត  បានសតមាកពយាបាេលៅទី្លនាះ្ង 

ផដរ។ ចំលោះរាេ់ការចំណាយលៅលេើន្ព្យាបាេ 
គឺលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម  ជា អនែក រាេ ប់រង 
ទាងំតសនុង។  កនែនុងករណីលនះល�ើយ  លធវាើឲ្ តក សួង 
ការង្រ  និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ  ផដេមាន 
លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម   ចំណាយទាងំ  
្វិការ  និងលពេលវោលៅ លេើការ ចុះ្្សពវ្ា សាយ  
អប់រំផណនាលំៅរដ្ឋបាេ      លៅដេ់ លពទ្្ តបចា ំ
លរាងចតក    និង កម្មករ និលោជិត  ឲ្ យេ់ចបាស់  
និងតជយូត តជាប   អំពីការទ្ប់សាកែ ត់   និងការការ- 
ោរ លដើម្ីកាត់បនថាយករណីដួេ សនប្់  លៅតាម 
លរាងចតក  ស�តោស  ឲ្សថាិតលៅកតមិតទាប 
បំ្ុត៕

ការតបជុំពិលតោះលោបេ់ និងតសាវតជាវរកមូេល�តុផដេបណាតោ េឲ្ដួេសនប្់

ការអលងកែត និងតាមដ្នអាការៈដួេសនប្់លៅគី្និក របស់មសនតោី ប.ស.ស

ការចុះតតលួតពិនិត្របស់គណៈកម្មការលៅកផនង្ការង្ររបស់ជនរងលតោះ

បណាតោ េមកពីកម្មការនីមានែ ក់បានស្ាប់     លដ្យ 
សារសុ�ភាពចុះល�សាយ    (�្េ់គរ)    លទ្ើបបងកែ  
ឲ្មាន ការ ភាញ ក់ល្្អើេ      ល�ើយក៏ភិតភ័យសន់្ 
លស្ាដួេ សនប្់តៗោនែ    និងលដ្យមានការផ្ម 
លម៉ាងជាប់ោនែ ជា តបចាំ្ងផដរ។    បនា្ទ ប់ពីដួេ 
សនប្់  របស់កម្មការនី  លរាង ច តក បានស� ការ 

ជា មួយអង្គភាពោក់ព័ន្ធ និង ភានែ ក់ង្រ ប.ស.ស 
្្ទ េ់  បានបញ្យូនជនរងលតោះ  លៅគី្និកឯកជន  

និងមណ្េសុ�ភាព ផដេលៅផក្លនាះ បាន ទាន់   
លព េ លវោ   ល�ើយគណៈកម្មការ   ស.ទ្.ប.ក 
បានចុះពិនិត្ សួរសុ�ទ្ុកកម្មករ និលោជិត   លៅ 
គី្ និកឯកជន   និងមណ្េសុ�ភាព    ផដេកម្មករ 



ឯកឧតតោមបណ្ិត អិុត សំល�ង រដ្ឋមសនតោីតកសួងការង្រ និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ អលញ្ើញចូេរួមជាអធិបតីកនែនុងពិធីតបជុំបូកសរុប លៅទី្សតោីការតកសួង

លោក អុ៊ក សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស នាឱកាសល�ើងផ្ង្សុន្ទរកថ្សាវា គមន៍ កនែនុងពិធីតបជុំបូកសរុបេទ្្ធ្េការង្រ

      លដើម្ីធានាលេើការការោរអតថាតបលោជន៍       
និងការបង្កែ រទ្ប់សាកែ ត់ហ្និភ័យការង្រ (លតោះ 
ថ្នែ ក់ ការង្រ)   ឲ្មានតបសិទ្្ធភាព�្ស់ការ ង្រ 
សុវតថាិភាពចរាចរណ៍្្យូវលោក     សតមាប់ោោំរ  
កម្មករនិលោជិត   (ស.្.ក)   បានបនតោការ ចុះ 
្្សពវា ្ សាយអប់រំ       តាមបណាតោ លរាងចតកកាត់លដរ  
សំ លេៀក បំោក់     និង្េិតផស្កលជើង   លដើម្ី 
ឲ្មានការយេ់ដលឹងកាន់ផតទ្ូេំទ្ូោយ   និងលធវាើ 
ការផណនានូំវវិធីសាសសតោល្្សងៗ    បផនថាមលទ្ៀត 
ដេ់កម្មករនិលោជិត   និងលដើម្ីឲ្ធានាបាននូវ
ភាពសុ�ដុមរមនាទាំងកនែនុង   និង លតរៅ កផនង្លធវាើ 
ការ    ល�ើយឈាន    ដេ់ការជតមនុញឲ្មាន្េិត 
ភាព កនែនុងចង្វា ក់្េិតកម្ម ការង្រ�្ស់្ងផដរ។ 
   ខាងលេើលនះជាការចង្អនុេបង្ហា ញរបស់ តកសួង   
ក៏ដូចជាអនុសាសន៍៏របស់     ឯកឧតតោម បណិ្ត 

អុិត  សំល�ង រដ្ឋមសនតោីតកសួងការង្រ និង បណតោនុ ះ 
បណាតោ េវិជ្ាជីវៈកនែនុងឱកាសផ្ង្សុន្ទរក ថ្នា ពិ 
ធីតបជំុបូកសរុបេទ្្ធ្េការង្ ន្ែ ំ២០១៣  និង 
ទ្ិសលៅ ន្ែ ំ២០១៤ របស់តកនុមការង្រ ស.្. ក 
ផដេបានតបតពលឹតតោលៅ កាេពីន្ងៃទ្ី១៣  ផ�កុម្ភៈ  

ន្ែ ំ២០១៤  នាសាេតបជំុធំ ននទ្ីសតោី ការតកសួង។

តាមរយៈសុន្ទរកថ្សាវា គមន៍របស់ លោក អុ៊ក 
សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស និងជាតបធានតកនុម 
ការង្រ ស.្.ក និងតាមរយៈការល�ើងលធវាើបទ្ 
បង្ហា ញរបស់ លោក តោប ច័ន្ទវិបុេ អនុតបធាន 
តកនុមការង្រ ស.្.ក បានសរបញ្្ក់ឲ្លឃើញ 
ថ្ កនែនុងរយៈលពេលពញមួយ ន្ែ ំ២០១៣ កនង្លៅ 
តកនុមការង្រ   ស.្.ក   បានអនុវតតោតាមតួនាទ្ី  
និងភារកិច្ចរបស់�្លួនោ៉ងខ្ាប់�្លួនលដ្យសលតមច  
បាននូវេទ្្ធ្េការង្រដូចខាងលតកាម៖  
   I. ការង្រចុះតសង់សថាិតិ មលធយាបាយដលឹកជញ្យូន 
កម្មករ    តកនុមការ  ស.្.ក   បានចុះអប់រំ្្សពវា   
្សាយនិងតសង់សថាិតិអនែកលបើកបរបានចំនួន   ២៤ 

លេើក  លស្មើនលឹង១៧២លរាងចតក  ផដេមានទ្ីតាងំ 
សថាិតលៅ រាជធានីភនែំលពញ ល�តតោកណាតោ េ កំពង់ស្ឺ  
តាផកវ នតពផវង សាវា យលរៀង លកាះកុង  តពះសី�នុ  
កំពង់ចាម  លដ្យ មានអនែកចូេរួមសរុបតបមាណ   
៤,៧៤៧នាក់      កនែនុង លនាះអនែកលបើកបរោនយនតោ 
ដលឹកកម្មករ   ចំនួន១,៨៦៧នាក់  និងកម្មករនិលោ- 
ជិតចំនួន២,៨៨០ នាក់។   តាមការសិកសាតសាវ- 
តជាវ  របស់តកនុមការ ង្រកនង្លៅ  បានបង្ហា ញ 
ថ្ៈ   មលធយាបាយោនយនតោដលឹកកម្មករនិលោជិត    
មាន៥តបលភទ្ធំៗកនែនុង   លនាះរួមមាន  ម៉ូតូកង់បី  
រុឺម៉ករ្យនតោ  ១៥លរៅអី   រ្យនតោ១,៥លតាន  និង 
២,៥លតាន  លៅ៣លតាន។

 ពតិ្ីក្រជុំប ជូក្ររបុលទ្ធផលោរងារឆ្នា ំ២០១៣ នតិងទតិ្រគៅឆ្នា ំ២០១៤ រប្រ ់ កករុម                                     
ោរងារ្រវុតិ្ថភាពចរាចរណផ៍លែជូវគោក្រកមាបោំ់ពារកមមករនតិគោជិត (្រ.ផ.ក)



លោក តោប ច័ន្ទវិបុេ អនុតបធានតកនុមការង្រ ស.្.ក អលញ្ើញល�ើងលធវាើបទ្បង្ហា ញសតោីពីេទ្្ធ្េការង្រសលតមចបាន ន្ែ ំ២០១៣
កនែនុងចំលណាមអនែកលបើកបរោនយនតោសរុប   ចំនួន 
១,៨៦៧នាក់ អនែកមានប័ណណា លបើកបរមាន ៤៦៣ 
នាក់   និងោ្ម នប័ណណា លបើកបរ  ចំនួន  ១,៤០៤នាក់, 
ោនយនតោមានស្ាកលេ�ចំនួន  ១,០១៦  លតគឿង 
និង មិនមានស្ាកលេ�ចំនួន៨៥១ លតគឿង។    
ចំ លោះការ្្ទនុកចំណះុមានពីចលន្ាះ ៤៥នាក់ លៅ 
១០០ នាក់ សតមាប់ោនយនតោចាប់ពី រុឺម៉កកង់បី

ដេ់រ្យនតោចំណះុ៣លតាន។   
   II. បញ្ហា តបឈម    
      ការអនុវតតោការង្រកនង្មក តកនុមការង្របាន  
ជួបតបទ្ះនូវបញ្ហា តបឈមមួយចំនួនដូចជា៖ 
អនែកលបើកបរភាគលតចើន    មិនសថាិតលៅលតកាមការ 
តគប់តគងរបស់លរាងចតក   ជាល�តុនាឲំ្ពិបាក 
កនែនុងការតគប់តគង,   ចំលណះដលឹងអនែកចូេរួមតបជំុ 
្្សពវ្ា សាយលៅមានកតមិត,    អនែកលបើកបរភាគ    
លតចើន   មិនមានប័ណណា លបើកបរ   ពុំបានឆង្កាត់ 
សាោតតលឹមតតយូវ   អនែកលបើកបរ�្ះលៅវ័យលក្មងលៅ

ល�ើយ,  �វាះការ  តតលួតពិនិត្ោនយនតោតបចានំ្ងៃ,    
ោនយនត្ោ ្ទនុកលេើស ចំណះុ     មួយចំនួនចាស់ 
តទ្នុឌលតទាម   និងផកនចនែ�ុសេកណ្ៈបលច្ចកលទ្ស 
ជាលដើម។          
III. ទ្ិសលៅអនុវតតោបនតោ   
    ចំលោះទ្ិសលៅអនុវតតោបនតោ  តកនុមការង្របាន 
លរៀបចំនូវផ្នការសកម្មភាព   សតមាប់ ន្ែ ំ ខាង 
មុ�ដូចខាងលតកាម៖     បនតោសិកសាតសាវតជាវតបមូេ 
ទ្ិននែន័យ វិភាគរកមូេល�តុចម្ងៗ  តសង់សថាិតិ
មលធយាបាយដលឹកជញ្យូនកម្មករនិលោជិត  និងអនែក 
លបើកបរតពមទាងំ     ចុះ្្សពវ្ា សាយអប់រំផណនា ំ
ចបាប់   និងសុវតថាិភាព ចរាចរណ៍្្យូវលោកដេ់អនែក 
លបើកបរ        និងកម្មករនិលោជិតតាមលរាងចតក 
ស�តោស   តគលឹះសាថា ន  លដ្យស�ការជាមួយ 
អាជាញ ធរ   និងភាគីោក់ព័ន្ធ    លដើម្ីលធវាើការសតមប 
សតមលួេករណីលតោះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍   សតមាប់ 
កម្មករនិលោជិត  និងទ្ប់សាកែ ត់ករណីដួេសនប្់  
និងបង្កែ លតោះថ្នែ ក់ការង្រ   ឲ្សថាតិលៅកតមិត 
មួយជាអប្បរមា៕

ទ្ិដ្ឋភាពរួម ននសំណួរ-ចំលេើយកនែនុងអង្គពិធី



   លយើងសលងកែតលឃើញល�ើយថ្ លតោះថ្នែ ក់ចរា 
ចរណ ៍លៅកម្នុជាសពវាន្ងៃលកើតល�ើងតគប់សណា្ឋ ន 
និងតគប់តបលភទ្     ផដេជាបញ្ហា មួយគួរឲ្ចាប់ 
អា រម្មណ៍ោ៉ងខ្ាងំ កនែនុងរយៈលពេកនង្មកលនះ។  
លតោះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍ជាឃាតកោក់មុ�   ផដេ 
លធវាើឲ្មនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួស    និងស្ាប់ 
ោ៉ងអាលណាចអាធ័ម។ ទ្ន្ទលឹមនលឹងលនាះផដរ រាជ 
រដ្្ឋ ភិបាេននតពះរាជាណាចតកកម្នុជា  ក៏ដូចជា 
តកសួងការង្រ     និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ  
បានយកចិតតោទ្ុកដ្ក់កនែនុងការទ្ប់សាកែ ត់    មិនឲ្  

 ករណីល នះលកើតល�ើងជាញលឹកញាប់តលៅលទ្ៀត។ 
     តសបលពេជាមួយោនែ លនះ លបឡាជាតិរបប 
សនតោិសុ�សង្គម (ប.ស.ស) ផដេជាលសនាធិការ 

្្ទ េ់របស់តកសួងការង្រ  និងបណតោនុ ះបណាតោ េ 
វិជ្ាជីវៈ  បានបលងកែើតតកនុមការង្រសុវតថាិភាពចរា 
ចរណ៍្្យូវលោក សតមាប់ោោំរកម្មករនិលោជិត 
(១)    (ស.្.ក)   ផដេស�ការជាមួយតកសួង/ 
សាថា ប័ន   និងអង្គភាពោក់ព័ន្ធ  លដើម្ីលធវាើការទ្ប់ 
សាកែ ត់    និងលដ្ះតសាយនូវរាេ់បញ្ហា លតោះថ្នែ ក់ 
លកើតល�ើងចំលោះកម្មករនិលោជិត(២)     តាមរយៈ 

ការតបជំុ្្សពវ្ា សាយអប់រំផណនាដំេ់អនែកលបើកបរ
ោនយនតោដលឹកកម្មករតាមបណាតោ ស�តោស  និង 
តាមរយៈការ្្សពវ្ា សាយល្្សងៗលទ្ៀត   ឲ្បាន 
តតលឹមតតយូវ   លដើម្ីអនុវតតោឲ្បានខ្ាប់�្លួននូវចបាប់
ចរាចរណ៍ ឲ្អនែកលបើកបរកនែនុងការកាត់បនថាយការ
លកើតល�ើងនូវលតោះថ្នែ ក់ចរា ចរណ៍ ឲ្លៅ កតមិត 
ទាប។    បនា្ទ ប់ពីមានការចុះ្្សពវ្ា សាយដេ់ ទ្ី 
កផនង្នានា   (ផដេជា  ស�តោស  តគលឹះសាថា ន) 
រួចមកតកនុមការង្រមានទ្ិសលៅអនុវតតោបនតោ   ភារ 
កិច្ចរបស់�្លួនឲ្កាន់ផតមានតបសិទ្្ធភាព     តាម

សមាសភាពតកនុមការង្រ ស.្.ក កនែនុងកិច្ចតបជុំពិភាកសា

ការលធវាើបទ្បង្ហា ញរបស់អនែកជំនាញ

   (១-) តាមលសចកតោីសលតមចលេ� ០០២/១៣.កប/សសរ ចុះន្ងៃទ្ី២៥ ផ�មករា ន្ែ ំ២០១៣ សតោីពីការបលងកែើតតកនុមការង្រសុវតថាិភាពចរាចរណ៍្្យូវលោកសតមាប់ោោំរកម្មករនិលោជិត។   

   (២-) កម្មករផដេលធវាើដំលណើរពី្្ទះលៅកផនង្លធវាើការ និងពីកផនង្លធវាើការល្្ះតតង់លៅ្្ទះលដ្យឥតឈប់ និងវាងលៅកផនង្ល្្សង។   

     កិច្ចប្រជុំពិភាកសារ្រសប់ករុមការងារសវុត្ិភាពចោចរណ៍ផ្លូវដរកសបរា្រ់ 
រពំារកម្មករនិដោជិត (ស.ផ.ក) 



រយៈការបលងកែើត     ជាតបលភទ្វីលដអូអប់រំខានែ ត�ី្ 
លដើម្ីលធវាើការ្្សពវ្ា សាយបផនថាម។   លដ្យផ�កនា 
ន្ងៃទី្២២  ផ�មករា  ន្ែ ំ២០១៤  លោក  អុ៊ក     
សមវិទ្យា         នាយកលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ� 
សង្គម  និងជាតបធាន តកនុមការង្រសុវតថាិភាពចរា 
ចរណ៍្្យូវលោក  សតមាប់ោោំរកម្មករនិលោជិត    
(ស. ្ .ក)    បានអលញ្ើញដលឹកនាតំបជំុតកនុមការង្រ 
ស.្.ក លេើកទ្ី១សតមាប់ ន្ែ ំ២០១៤ លៅសាេ 
តបជំុលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម     លដើម្ី 
ពិនិត្សលតមច   លេើរបាយការណ៍េទ្្ធ្េការ- 
ង្រ  សលតមចបន ន្ែ ំ២០១៣  និងទ្ិសលៅអនុវតតោ 

ន្ែ ំ២០១៤, ពិនិត្ �្លឹមសារវីលដអូ (ស្័ត) អប់រំ   
សតោីពីសារៈសំខាន់   ននប័ណណា លបើកបរ     និងបញ្ហា  
ល្្សងៗមួយចំនួនលទ្ៀត។   
 សមាសភាពចូេរួមកនែនុងកិច្ចតបជំុមាន

លោក តោប ច័ន្ទ វិបុេ   អនុតបធានតកនុមការង្រ 
ស.្.ក    និងជាតបធាន នាយកដ្្ឋ នដលឹកជញ្យូន 
្្យូវលោក   ននតកសួងសាធារណ ៈការ    និង ដលឹក 
ជញ្យូន,   លោកវរ ៈលសនីយ៍តតី    ម៉ក់ ណារិទ្្ធ   
ជាសមាជិក      និងជា នាយរង ការិ ោ េ័យ   
នគរបាេចរាចរណ៍្្យូវលោក    រាជធា នី  ភនែំលពញ,  
លោកតសី  បុបាផា   ្នី   សមាជិក    និងជាអនុ 
តបធានមន្ទីរ សាធារ ណៈការ      និងដលឹកជញ្យូន   
រាជ ធានីភនែំលពញ,  លោក កាងំ ម៉ូនីកា  សមាជិក     
និងជាតបធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ច  ននសមាគម   
និលោជិកលរាង ចតក កាត់ លដរកម្នុជា ,   លោក 
លសាម អូន  សមាជិក   និងជាតបធានសម្័ន្ធស� 
ជីពជាតិកម្នុជា, លោក គង់ អាទិ្ត្ សមាជិក  
និងជាអនុតបធានសម្័ន្ធស�ជីព    តបជាធិប- 
លតយ្កម្មករកាត់លដរកម្នុជា  លោក  គង់  រតនៈ

ជាសមាជិក     និងជាមសនតោី    សតមបសតមលួេ  
គលតមាងផ្នែកោតំទ្រាជរដ្្ឋ ភិបាេ      ននអង្គការ 
HANDI CAP INTERNATION  និងលោក 
ជាវ  ប៊ុនរិទ្្ធ   លេ ខាធិការ    និងជាតបធានការិ- 
ោេ័យលោេនលោបាយ  ននលបឡាជាតិរបប 
សនតោិសុ�សង្គម។      
លតកាយពីការលធវាើបទ្បង្ហា ញរបស់អនែកជំនាញ និង
មានការពិភាកសាោនែ ោ៉ង្ុេ្ុសរួចមក   អង្គ  
តបជំុបានលធវាើការសលតមចជាឯកចន្្ទ   កនែនុងការផក 
សតមលួេ�្លឹមសារោក្លពចន៍    ឃ្ាលឃ្ាងមួយ 
ចំនួន    ឯបញ្ហា លៅលសសសេ់មួយចំនួនលទ្ៀត 
តកនុមការង្រ   និងលេើកយកលៅពិភាកសាសលតមច 
លៅឯកិច្ចតបជំុលេើកលតកាយ៕

ការបតរួតពិនិត្យ និងកកសបមរួលដៅដលើវីដដអូអ្រ់រខំ្លីរ្រសគ់ណៈកម្មការ



ឲ្សថាិត លៅកតមិតទាបបំ្ុត។  កនែនុងលពេលនាះផដរ 
លោក ជាវ ប៊ុនរិទ្្ធ បានចូេរួម្តោេ់ការពន្េ់ 
ផណនាអំប់រំអំពីការទ្ប់សាកែ ត់    ការកាត់បនថាយ 
លតោះថ្នែ ក់ការង្រ   និងពន្េ់បផនថាមនូវអវាីផដេ 
បញ្្ក់ថ្ជាលតោះថ្នែ ក់ការង្រ   ផដេល ត្ោ តសំ 
ខាន់លេើលតោះថ្នែ ក់    លពេលធវាើដំលណើរពីកផនង្ លធវាើ  
ការ លៅ្្ទះ   និងពី្្ទះលៅកផនង្លធវាើការរបស់បង 
ប្អយូនកម្មករនិលោជិត។   បនា្ទ ប់មកលទ្ៀត  លោក 
ជាវ ប៊ុនរិទ្្ធ ក៏បានលេើកល�ើងនូវអនុសាសន៍របស់ 
សលមតោចអគ្គមហ្លសនាបតីលតលជា  �៊ុន  ផសន 
ផដេមានអតថាន័យថ្ “ន្ងៃលនះ ន្ងៃផស្អកកុំឲ្មាន 
លតោះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍” លដើម្ីជតមាបជូនដេ់បង 
ប្អយូនអនែកលបើកបរឲ្មានការតបនុងតបយ័តនែ  និង អនុ 
វតតោ   តាមអនុសាសន៍ដ៏មានអតថាន័យឲ្មានតប 
សិទ្្ធិភាព�្ស់៕ 

សំខាន់លៅលេើការលោរពចបាប់ចរាចរណ៍  សុវតថាិ 
ភាពចរាចរណ៍្្យូវលោក  បលច្ចកលទ្សតតលួតពិនិត្ 
ការផ្ទាោំនយនតោ  វិជ្ាសលសង្្គ ះបឋមមុនលពេ 
បញ្យូនជនរងលតោះលៅមន្ទីរលពទ្្  និងវិធីសាសសតោ 
ល្្សងៗលទ្ៀត     ផដេតតយូវអនុវតតោឲ្បានខ្ាប់�្លួន 
លដើម្ីទ្ប់សាកែ ត់       ករណីលតោះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍   

តសង់សថាិតិ អនែកលបើកបរោនយនតោដលឹកកម្មករនិលោ  
ជិតលរាងចតក A & J (CAMBODIA)CO.,LTD 
លៅតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសតាយ  លសង  និងលរាង 
ចតក BEST WAY INDUSTRIAL CO.,LTD  
លៅសង្កែ ត់បាវិត  �ណ្បាវិត   តកនុង បាវិត  ល�តតោ 
សាវា យលរៀង   លតកាមការ ដលឹកនាលំដ្យ   ឧតតោម លស 
នីយ៍តតី  េុយ  ឈីន  អនុតបធាន តកនុម ការង្រ 
សុវតថាិភាពចរាចរណ៍្្យូវលោក   សតមាប់ោោំរ 
កម្មករនិលោជិត     និងជាអនុតបធាននាយកដ្្ឋ ន 
សណាតោ ប់ធានែ ប់     ននអគ្គសនែងការដ្្ឋ ននគរបាេ  
ជា ត ិ លោក ជាវ  ប៊ុនរិទ្្ធ  សមាជិកតកនុមការង្រ 
សុ វតថាិភាពចរាចរណ៍្្យូវលោក    សតមាប់ោោំរ 
កម្មករនិលោជិត     និងជាតបធានការិោេ័យ 
លោេនលោបាយ   ននលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�  
ស ង្គម    និងតកនុមការង្រលេខាធិការដ្្ឋ នមួយ 
ចំនួនលទ្ៀត។  កនែនុងឱកាសលនាះ  ឧតតោមលសនីយ៍តតី 
េុយ  ឈីន   បានលធវាើបទ្បង្ហា ញ   លដ្យល ត្ោ ត    

   ោរក្រជុំផ្សពវផសាយរប្រក់ករុមោរងារ្រវុតិ្ថភាពចរាចរណផ៍លែជូវគោក្រកមាប ់ោំពារ  
     កមមករនតិគោជិតគៅតំបនគ់្រដឋាកិចព្តិគ្រ្រតាយ គ្រង គខត្តសាវ យគរៀង    

លោក ជាវ ប៊ុនរិទ្្ធ សមាជិកគណៈកម្មការ ស.្.ក និងជាតបធានការិោេ័យលោេនលោបាយ                                             
អលញ្ើញមានមតិផណនាដំេ់អនែកលបើកបរដលឹកកម្មករនិលោជិត

លោក ជាវ ប៊ុនរិទ្្ធ លធវាើបទ្បង្ហា ញអំពីការលោរពចបាប់ចរាចរណ៍ និងស្ាកសញ្ញា

ទ្ិដ្ឋភាពចូេរួមរបស់អនែកលបើកបរដលឹកកម្មករនិលោជិត តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសតាយលសង (ល�តតោសាវា យលរៀង)

         លដ្យទ្ទ្ួេបាននូវអនុសាសន៍ដ៏�្ង់�្ស់ 
របស់   ឯកឧតតោមរដ្ឋមសនតោីតកសួងការង្រ   និង 
បណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ តតមយូវឲ្គណៈកម្មការ 
សុវតថាិភាពចរាចរណ៍្្យូវលោក    សតមាប់ោោំរ 
កម្មករនិលោជិតបលងកែើន និងពតងីកការ្្សពវ្ា សាយ 
ឲ្បានទ្ូេំទ្ូោយ  ដេ់អនែកលបើកបរដលឹកកម្មករ 
និលោជិតតាមបណាតោ លរាងចតកនានា    ឲ្បាន 
លតចើនបផនថាមលទ្ៀត លទ្ើបលៅន្ងៃទ្ី១២-១៣ ផ�មីនា 

ន្ែ ំ២០១៤  តកនុមការង្រសុវតថាិភាពចរាចរណ៍្្យូវ 
លោក  បានលរៀបចំកិច្ចតបជំុ្្សពវ្ា សាយអប់រំ  និង



 ផ្នការ សកម្មភាពការង្រសតមាប់ ន្ែ ំ២០១៤  
លតរៅពីលនាះ  ក.ប.ស.ស.  បានសិកសាពីនីតិវិធី    
េំ�ូរការង្រ   ចរនតោឯកសាររបស់ ប.ស.ស 
និងតកនុមការង្រ   ក.ប.ស.ស.  កនែនុងការពិនិត្  
និង ្ តោេ់លោបេ់ជូន  ឯកឧតតោមរដ្ឋមសនតោី្ងផដរ។ 
បនា្ទ ប់មកលសនែើសុំលធវាើ វិលសាធនកម្មមាតតា៨ ននអនុ 
តកលឹត្លេ�៣៤ អនតក.កប សតោីពីការ បលងកែើត តកនុម 
តបលឹកសាបលច្ចកលទ្សរបបសនតោិសុ�សង្គម សតមាប់ 
ជនទាំងឡាយផដេសថាតិលៅលតកាមបទ្ប្ញញាតតោនិន
ចបាប់សតោី ពី ការ ង្រ  លដ្យបផងវារពីការលតបើតបាស់
កញ្ចប់្វិ កាតប ចាំ្ នែ ំ  របស់តកសួងការង្រ និង 
បណតោនុ ះបណាតោ  េវិជ្ាជីវៈ     មកលតបើតបាស់កញ្ចប់ 
្វិកា របស់  ប.ស.ស វិញ៕

និងទ្ិសលៅអនុវតតោបនតោ   តពមទាងំពិនិត្ផ្ ន ការ 
សកម្មភាពការង្រសតមាប់ ន្ែ ំ២០១៤  កនែនុងន័យ 
ពតងលឹងពតងីកការង្រ  និងរកចំនុចតបឈមនានា 
លដើម្ី ផកសតមលួេ សតមាប់ដំ លណើរការការង្រ ន្ែ ំ 
បនា្ទ ប់លទ្ៀត។    
      កនែនុងកិច្ចតបជំុ បនា្ទ ប់ពីការអានរបាយការណ៍
េទ្្ធ្េការង្រ ន្ែ ំ២០១៣   និងលសចកតោី តោង
ផ្នការសកម្មភាពសតមាប់ ន្ែ ំ២០១៤   តពម 
ទាងំ ការលេើកល�ើងពីបញ្ហា តបឈម   ពីសំណាក់ 
លោក  ស៊ុំ លសាភ័ណ នាយករង ប.ស.ស និង 
ជាសមាជិកអចិនសនតោយ៍នន  ក.ប.ស.ស. និងការ 
ពិភាកសាជផជកផវកផញក   លដ្យបានពិនិត្ោ៉ង 
េ្អិត េ្អន់ រួចមក  អង្គតបជំុបានសលតមច េទ្្ធ ្ េ 
ដូចតលៅ៖ ឯកភាពលេើរបាយការណ៍េទ្្ធ្េ 

ន្ែ ំ២០១៣ និងបានផកសតមលួេលេើ លសចកតោី តោង 

កិច្ចកេជំុកកុមកេរឹកសាេបច្ចកបេសរេេសន្ិសុខសង្គម ក.េ.ស.ស.    

ការអលញ្ើញចូេរួមរបស់តកនុមតបលឹកសាបលច្ចកលទ្សរបបសនតោិសុ�សង្គម ក.ប.ស.ស.

ឯកឧតតោម កាន់ ម៉ន រដ្ឋលេខាធិការតកសួងការង្រ និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ និងជាតបធាន ក.ប.ស.ស. កនែនុងឱកាសតបជុំពិភាកសា

      អនុលោមតាមតួនាទី្ភារកិច្ច ផដេតសប 
នលឹងអនុតកលឹត្លេ�  ៣៤អនតក.បក ចុះន្ងៃទ្ី២៤ 
ផ�កុម្ភៈ  ន្ែ ំ២០១១  សតោីពីការបលងកែើតតកនុមតបលឹកសា 
បលច្ចកលទ្សរបបសនតោិសុ�សង្គម    សតមាប់ជន 
ទាងំឡាយផដេសថាិតលៅលតកាម   បទ្ប្ញញាតតោនិន 
ចបាប់សតោីពីការង្រ    ថ្នែ ក់ដលឹកនាក៏ំដូចជាតកនុម ការ 
ង្រ ទាងំ មូេ នន     ក.ប.ស.ស.     បាន�ិត�ំយក  
ចិតតោទុ្កដ្ក់បំលពញការង្រោ៉ងសកម្ម រួម មាន 
ទាងំការកសាង�្លឹមសារ ឯកសារេិ�ិតគតិ យុតតោ  
ល្្សងៗ និងការចុះ ្្ទ េ់ដេ់ទី្កផនង្លធវាើការង្រ   
របស់កម្មករនិលោជិត     លដើម្ីលធវាើការអប់រំផណ
នាដំេ់កម្មករនិលោជិតឲ្លចះផ្ទាំសុ�ភាពឲ្
កាន់ផតមានេកណ្ៈេ្អតបលសើរពីមួយន្ងៃ  លៅ 
មួយន្ងៃ  ជាពិលសសល ត្ោ តលេើជមងៃឺ វិជ្ាជីវៈ  ផដេ 
ទ្ទ្ួេរងពីជាតិពុេ  និងកតាតោ ល្្សងៗលទ្ៀត ផដេ 
លធវាើឲ្ កម្មករ និលោជិត    លៅតំបន់ផដេមិនមាន
ភាពតបតកតីនានាបណាតោ េឲ្មានលកើត ជាជមងៃឺ។ 
     ជាក់ផសតោង្្មីៗលនះ តកនុមតបលឹកសាបលច្ចកលទ្ស 
របបសនតោិសុ�សង្គម    បានលរៀបចំកិច្ចតបជំុសា 
មញញារបស់�្លួន  នាសាេតបជំុតកនុមតបលឹកសាភិបាេ 
នន ប.ស.ស លតកាមអធិបតី ឯកឧតតោម កាន់ ម៉ន 
រដ្ឋលេខាធិការតកសួងការង្រ និងបណតោនុ ះបណាតោ  
េវិជ្ាជីវៈ     និងជាតបធានតកនុមតបលឹកសាបលច្ចក 
លទ្សរបបសនតោិសុ�សង្គម (ក.ប.ស.ស.) លដើម្ី 
ពិនិត្របាយការណ៍េទ្្ធ្េការង្រ ន្ែ ំ២០១៣    



       តបតិភូតកនុមការង្រតកនុមតបលឹកសាបលច្ចកលទ្ស 
របបសនតោិសុ�សង្គមសតមាប់ជនទាងំឡាយផដេ 
សថាិតលៅលតកាមបទ្ប្ញញាតិតោ  ននចបាប់សតោីពីការង្រ  
(ក.ប.ស.ស.)   ផដេដលឹកនាតំកនុមការង្រលដ្យ 
លោក ស៊ុំ លសាភ័ណ នាយករងលបឡាជាតិរបប 
សនតោិសុ�សង្គម   ននតកសួងការង្រ  និងបណតោនុ ះ 
បណាតោ េវិជ្ាជីវៈ និងជាសមាជិកអចិនសនតោយ៍ នន 
ក.ប.ស.ស.  អមលដ្យសមាជិក    និងតកនុម ការ 
ង្រដ៏នទ្លទ្ៀត   បានចុះបំលពញលបសក កម្ម លៅ 
ល�តតោតកលចះ   រយៈលពេ០៨ន្ងៃ   គិតចាប់ពីន្ងៃទ្ី 
១០-១៨ ផ�មករា ន្ែ ំ២០១៤ លដើម្ីលធវាើការ សិកសា 
តសាវតជាវ  កនែនុងការបង្កែ រកុំឲ្លកើតមានល�ើងនូវ
ជមងៃឺវិជ្ាជីវៈ   ផដេជមងៃឺលនះលកើត ល�ើង លដ្យ  សារ 
ការង្រ។      
        តសបោនែ លនះ តកនុមតបតិភូ បានអលញ្ើញចុះ

ដេ់សុ�ភាពផដេបណាតោ េ  ឲ្មានលតោះថ្នែ ក់ 
ល្្សងៗ  ឬលកើតមានជមងៃឺវិជ្ាជីវៈលដ្យសារការ 
លធវាសតបផ�សលនះ។     ទ្ន្ទលឹមនលឹងលនាះ   លោក 
ស៊ុំ លសាភ័ណ នាយករង ប.ស.ស  បានជតមាប
ដេ់តំណាងតបធានតកនុម�ុ៊នអំពីអតថាតបលោជន៍ 
ជាលតចើនរបស់   ប.ស.ស  ្តោេ់ជូនដេ់កម្មករ 
និលោជិត ផដេទ្ទ្ួេរងលតោះថ្នែ ក់ លដ្យសារ 
ការង្រ និងអតថាតបលោជន៍ដ៏នទ្លទ្ៀតជា ពិ លស ស 
ការធានារាេប់រងសុ�ភាព  ផដេ ប.ស. ស   បាន   
លតោងនលឹងដ្ក់ឲ្ដំលណើរការ្ប់ៗនាលពេខាង  
មុ�៕   

តតលួតពិនិត្េក្�ណ្ការង្រ     លៅតកនុម�៊ុនផរេ 
សុលឹងយនតោគ័ង �ូអិេធីឌី ល�ើយបានលធវាើការពន្េ់ 
ផណនាដំេ់តំណាងតកនុម�ុ៊នឲ្លោរពចបាប់ ការ 
ង្រ និងចបាប់ការង្ររបស់  ប.ស.ស  លដ្យឲ្ 
តំណាងតកនុម�៊ុន លធវាើការអប់រំផណនាដំេ់កម្មករ 
និលោជិតរបស់�្លួនឲ្លចះរិះរកវិធីសាសសតោ   កនែនុង 
ការទ្ប់សាកែ ត់  និងបង្កែ រលតោះថ្នែ ក់ល្្សងៗផដេ 
លកើតល�ើងជាយថ្ល�តុ       ល�ើយឲ្មាន ការ 
លោរពវិន័យការង្របានេ្អ  អនាម័យេ្អ  និងឲ្ 
មានការរស់លៅសា្អ ត្ងផដរ។  

ការចុោះ្រំដពញការងាររ្រសប់ករុមប្ររឹកសា្រដច្ចកដទសរ្រ្រសន្ិសខុសង្គម ដៅដខត្បកដចោះ

ទិ្ដ្ឋភាពរបស់តកនុមតបលឹកសាបលច្ចកលទ្សកនែនុងកិច្ចតបជុំពិភាកសាពីបលច្ចកលទ្សរបបសនតោិសុ�សង្គម (ល�តតោតកលចះ)

ការអលញញាើញតតលួតពិនិត្ទី្កផនង្ការង្រ លៅតកនុម�៊ុន

ការរដ្្ឋ នអណតោយូ ងផរេ (ល�តតោតកលចះ)

ជាងលនះលៅលទ្ៀតតបតិភូបាន លធវាើការផណនាឲំ្តំ
ណាងតកនុម�៊ុនលធវាើការ ពន្េ់  អប់រំដេ់កម្មករ 
របស់�្លួន  កុំឲ្មានការលធវាសតបផ�ស  កនែនុងកា រ 
ង្រ   តតយូវបំោក់តបដ្ប់ការោរឲ្បានខ្ាប់�្លួន 
លជៀសវាងមានការប៉ះោេ់    ដេ់រូបរាងកាយ    



  ្រតិោខា សាលាពតិគកោោះគោបល ់្រ្តីពីវិ្ីសាស្រ្តទ ជូទាតន់្លែគ្រវា្រខុា 
ភិបាល ជាមយួអនាកជំនាញ្រខុាភិបាល

    លៅសណា្ឋ ោរភនែំលពញ នាលវោលម៉ាង៨ៈ០០ 
នាទ្ីតពលឹក  ន្ងៃទ្ី៣០  ផ�ធនែយូ  ន្ែ ំ២០១៣  លតកាម    
ការ លរៀបចំ     របស់លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម 
(ប.ស.ស)   មានលបើកសិក្ាសាោសតោីពី    វិធី 
សាសសតោទូ្ទាត់ន្ល្សវាសុខាភិបាេ  លតកាមអធិ 
បតី ភាព លោក អ៊ុក សមវិទ្យា នាយកលបឡាជាតិ 
របបសនតោិសុ�សង្គម លោកលវជ្. ប៉ុក វណណា ថ្ត 
តបធានគណៈកម្មការលរៀបចំយនតោការ     ននការ 
ទ្ូទាត់លសវាសុខាភិបាេ    សតមាប់គលតមាងផដេ 
សថាិតលៅលតកាម ប.ស.ស ននតកសួងការង្រ និង 
បណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ លដើម្ីពិភាកសា និង ្ តោេ់ 
លោបេ់លេើវិធីសាសសតោទ្ូទាត់ន្ល្សវា សតមាប់

 ជំទាវ អ៊ុំ សាម៉ុេ សមាជិកគណៈតគយូលពទ្្ Mr. 
Michael Stal អនែកជំនាញការផ្នែកផ្ទាសុំ� 
ភាពតបចា ំប.ស.ស និងអស់លោក/លោកតសី 
ជាសាសសាតោ ចារ្លវជ្បណិ្ត  តបធាន/អនុតបធាន 
តំណាងមន្ទីរលពទ្្  មណ្េសុ�ភាព   តពមទាងំ 
មសនតោីជំនាញលតកាមឱវាទ្  លភញៀវកិតិតោយស   ជាតិ/
អនតោរជាតិ ជាលតចើនរូបលទ្ៀត។   
      ជាកិច្ចចាប់ល្តោើម ននពិធីលបើកអង្គសិក្ាសាោ 
លោក  អ៊ុក  សមវិទ្យា  នាយក ប.ស.ស បាន 
អលញ្ើញល�ើងផ្ង្សុន្ទរកថ្   និងមានមតិចាប់ 
អារម្មណ៍ ចំលោះគណៈអធិបតី សមាជិក សមា 
ជិកា ចូេរួមទាងំអស់។ �្លឹមសារ ននសុន្ទរកថ្ 
បានបញ្្ក់ពីកិច្ចដំលណើរការ   និងការរីកចំលរីន 
ននរបបធានារាេប់រងហ្និភ័យការង្រ  ផដេជា 
ជំហ្នទ្ី១ របស់ ប.ស.ស លដ្យលពេបច្ចនុប្ននែ 
មានស�តោស  តគលឹះសាថា នជាង  ៦,០០០  មាន 
កម្មករនិលោជិតតបមាណជាង  ៨០០,០០០នាក់ 
បានចុះបញ្ិកាលៅ  ប.ស.ស  និងលតោងដ្ក់ ឲ្ 
ដំលណើរការរបបធានារាេប់រងសុ�ភាព    នាោក់ 
កណាតោ េ ន្ែ ំ២០១៤។  លដើម្ីធានាឲ្ របបធានា 
រាេប់រងសុ�ភាព លធវាើដំលណើរលៅមុ�តបកបលដ្យភាព

របបធានារាេ ប់រងសុ�ភាព។ លភញៀវកិតតោិយស ចូេ 
រួម កនែនុងឱកាសលនាះមានដូចជា  ឯកឧតតោម  ឡា ំ
លម៉ង �ួរ អនុរដ្ឋលេខាធិការតកសួងសុខាភិបាេ 
និងជាអនុតបធានទ្ី១  ននគណៈតគយូលពទ្្  លោក 

លោក អុ៊ក សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស អលញ្ើញល�ើងផ្ង្សុន្ទរកថ្លបើកអង្គសិក្ាសាោ

កិច្ចពិភាកសាជាតកនុមរបស់សិក្ាកាម



រេូន និិងតបសិទ្្ធភាព�្ស់ ប.ស.ស បានបលងកែើត 
ឲ្មានការិោេ័យធានារាេប់រងសុ�ភាព   និង 
គណៈកម្មកាលរៀបចំយនតោការ  ននការទ្ូទាត់លសវា 
សុខាភិបាេ ផដេជាគណៈកម្មការអនតោរតកសួង 
កនែនុងលនាះសមាសភាព មានតំណាងមកពីតកសួង

ការង្រ និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ តំណាងតក 
សួងសុខាភិបាេមន្ទីរលពទ្្ឯកជន  តំណាងលប- 
ឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម និងមានជំនាញការ
ផ្នែកធានារាេប់រងសុ�ភាព លដើម្ីលធវាើការសិកសា និិង 
លរៀបចំវិធីសាសសតោ  ទ្ូទាត់លសវាជាមូេដ្្ឋ នសុខា       

ភិបាេមួយសតមាប់បលតមើ    ដេ់កម្មករនិលោ 
ជិត។  កម្មវិធីបនា្ទ ប់  លោក ស៊ុំ លសាភ័ណ  នា 
យករង  លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម បានលធវាើ 
បទ្ បង្ហា ញ     សតោីពីការអភិវឌ្ឍ   វិធីសាសសតោទ្ូទាត់ 
ន្ល្សវាជូនមូេដ្្ឋ នសុខាភិបាេ លដើម្ីដ្ក់ ជូន 
សមាជិក  សមាជិកា  ននអង្គសិក្ាសាោ បាន 
តជា ប និងជាមូេដ្្ឋ នកនែនុង ការ ពិភាកសា។      
      ឆង្កាត់ការពិភាកសាោនែ ោ៉ង្ុេ្ុស និង 
តបកបលដ្យការយកចិតតោទុ្កដ្ក់អស់រយៈលពេ 
ពីរន្ងៃរួចមក អង្គសិក្ាសាោបានសលតមច និង 
ឯកភាពលេើបញ្ហា មួយចំនួនដូចជា៖ បញ្ហា ពិនិត្ 
និងពិលតោះពយាបាេជមងៃឺ    បញ្ហា បញ្យូនអនែកជំមងៃឺ 
បញ្ហា តនមល្សវា  និងបញ្ហា មួយចំនួនលទ្ៀតផដេ 
ជាគន្ឺះដ៏សំខាន់សំលៅធានាដេ់និរនតោភាព ននការ 
អនុវតតោរបបធានារាេប់រងសុ�ភាព។  
       អង្គសិក្ាសាោបានបញ្ចប់លៅ លវោលម៉ាង 
ដប់ពីរ   និងតបានំាទ្ីន្ងៃតតង់   ន្ងៃទ្ី៣១   ផ� ន្ែ ំ 
ដផដេ លតកាមការតបកាសបិទ្របស់ លោក សំុ៊ 
លសាភ័ណ  នាយករង លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ� 
សង្គម ៕

ការបលញ្ចញមតិរិះគន់ និងចូេរួមជាលោបេ់

លោក ស៊ុំ លសាភ័ណ នាយករង ប.ស.ស អលញ្ើញល�ើងតបកាសបិទ្អង្គសិក្ាសាោ

ការចូេរួម្តរូបអនុសសាវរីយ៍របស់សិក្ាកាម



     កាេពីន្ងៃទ្ី០៧ ផ�កុម្ភៈ ្ នែ ំ២០១៤លវោលម៉ាង 
៩ៈ០០នាទ្ីតពលឹក   លៅសាេតបជំុធំននលបឡាជាតិ 
របបសនតោិសុ�សង្គម   ននតកសួងការង្រនិងបណតោនុ ះ 
បណាតោ េវិជ្ាជីវៈ       លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ� 

សង្គម ្្ទ េ់។                
  កិច្ចតបជំុពិភាកសាលនះបានល ត្ោ តសំខាន់លៅលេើ៖ 
ទ្ី១   តបកាសសតោីពីយនតោការននការទ្ូទាត់ន្ល្សវា
ធានារាេប់រងសុ�ភាព      និងហ្និភ័យការង្រ 

ទ្ី២ ឧបសម្័ន្ធ១ ននតបកាសសតោីពីយនតោការននការ 
ទ្ូទាត់ន្ល្សវាធានារាេប់រងសុ�ភាព   និងហ្និ- 
ភ័យការង្រ។    
ទ្ី៣ ឧបសម្័ន្ធ២ ននតបកាសសតោីពីយនតោការននការ

ទូ្ទាត់ន្ល្សវាធានារាេ ប់រងសុ�ភាព និងហ្និ 
ភ័យការង្រ។    
   លៅកនែនុងចំនុចសំខាន់ខាងលេើអង្គតបជុំ បានលធវាើ 
ការកំណត់និយមន័យ   ផកសតមលួេោក្បលច្ចក 
លទ្ស  និងបផនថាមឃ្ាតបលោគល្្សងៗ  ឲ្ តសប 
លៅតាមោក្បលច្ចកលទ្ស  លដើម្ីឲ្មានការ ឯក 
ភាពោនែ   លៅលេើការលតបើតបាស់ោក្ ទាងំអក្សរ 
បរលទ្ស និងអក្សរផ�្មរ។   
     ការតបជំុពិភាកសាលនះផដរ អង្គតបជំុមានលោេ 
លៅបលងកែើតលចញនូវតបកាសលពញលេញមួយ និង 
ជាេកណ្ៈរួមមួយល្្សងលទ្ៀត   លដើម្ីឲ្មាន 
ការឯកភាពោនែ   ល�ើយលធវាើកាអនុវតតោចំលោះការទ្ូ
ទាត់ន្ល្សវាសាធារណៈ     ឲ្មាន ភាពង្យ 
តសលួេ តបសិទ្្ធ ភាព  និងតម្ាភាព៕

សកម្មភាពតបជុំពិភាកសា សតោីពីយនតោការននការទូ្ទាត់ន្ល្សវាធានារាេ ប់រងសុ�ភាព និងហ្និភ័យការង្រ

ទិ្ដ្ឋភាពននការផកផតបឧបសម្័ន្ធ១ ននតបកាស

សកម្មភាពចូេរួមពិភាកសាផកសតមលួេឧបសម្័ន្ធ២ ននតបកាស

សង្គម បានលរៀបចំកិច្ចតបជំុរបស់�្លួន លេើកទ្ី១៩ 
លតកាមអធិបតីភាព  លោកលវជ្. ប៉ុក វណណា ថ្ត 
តបធានគណៈកម្មការលរៀបចំយនតោការ   ននការ 
ទូ្ទាត់ន្ល្សវាសុខាភិបាេ  សតមាប់គលតមាង   
ផដេ   សថាិតលៅលតកាមលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ� 
សង្គម   ននតកសួងការង្រ   និងបណតោនុ ះ បណាតោ េ 
វិជ្ាជីវៈ និងមានសមាសភាពចូេរួមពី តកសួង/
សាថា ប័ន  និងអង្គភាពោក់ព័ន្ធ ផដេកនែនុងលនាះមាន៖
តំណាងតកសួងសុខាភិបាេ  តំណាងមន្ទីរលពទ្្ 
តពះកុសុមៈ  និងតំណាងលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ� 

  ោរក្រជុំពតិភាកសារប្រគ់ណៈកមមោរគរៀបចំយន្តោរទ ជូទាតន់្លែគ្រវា្រខុាភិបាល         
្រកមាបគ់គកមាងដដល្រ្ថតិតគៅគកោមគបឡាជាតិរបប្រន្តតិ្រខុ្រង្គម



          ការវាយតមម្លកបមិតបាត់្រង់សមត្ភាពការងាររ្រសជ់នរងដបរោះ 
រ្រសគ់ណៈកម្មការដវជ្ជរាសស្

  គណៈកម្មការលវជ្សាសសតោបានអនុវតតោនូវតួ នាទ្ី  
និងភារកិច្ចរបស់�្លួនលដ្យសុតកលឹត្ និងមានតម្ា 
ភាព ល�ើយទ្ទ្ួេបានេទ្្ធ្េេ្អជាបលណតោ ើរៗ។ 
កនែនុងរយៈលពេប៉ុនា្ម ន ន្ែ ំកនង្មកលនះ  គណៈកម្ម 
ការបានលធវាើការតបជំុ និងវាយតនម ្លដ្យលរៀបចំ 
ឲ្មានការតតលួតពិនិត្សុ�ភាព  និងសមតថាភាព 
ការង្រ  ននអនែករងលតោះផដេតតយូវចាត់ទ្ុកថ្ជា 
លតោះថ្នែ ក់ការង្រ    លទ្ើបលៅរលសៀេន្ងៃទ្ី១២ 
ផ�មីនា ្ នែ ំ២០១៤ គណៈកម្មការលវជ្សាសសតោបាន 
លបើកកិច្ចតបជំុ  (លេើកទ្ី៩៦)   លដើម្ីលធវាើការវាយ   
តនមក្តមិតបាត់បង់សមតថាភាពការង្រ   លតកាម 
ការដលឹកនានំនកិច្ចតបជំុលដ្យ លោក ប៉ុក វណណា ថ្ត 
តបធានគណៈកម្មការលវជ្សាសសតោ  ននលបឡាជាតិ

លធវាើតាមនីតិវិធីននការអនុវតតោការង្ររបស់�្លួន។ 
ចំលោះជន រង លតោះ     ផដេបាត់ បង់សមតថាភាព    

ការង្រតិចជាង ២០ភាគរយ ប.ស.ស តតយូវលបើក 
តបាក់ធនោភឲ្ោត់ផតមតោងគត់  លដ្យផ�កលបើ 
ជនរងលតោះ    ផដេបាត់បង់សមតថាភាពការង្រ    

របបសនតោិសុ�សង្គម   និងជាអនុតបធាននាយក 
ដ្្ឋ នលពទ្្ការង្រ    តំណាងឲ្តកសួងការង្រ 
និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ និងមានតំណាងមក 
ពីតកសួងសុខាភិបាេ មសនតោជំីនាញរបស់ លបឡា 
ជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម និងតកសួងសាថា ប័នោក់ 
ព័ន្ធល្្សងៗលទ្ៀត។    ករណីលតោះថ្នែ ក់លនះភាគ 
លតចើនលកើតល�ើងលពេកំពុងលធវាើដំលណើរ     (លតោះ 
ថ្នែ ក់ចរាចរណ៍) និងមានលតោះថ្នែ ក់ល្្សងៗលទ្ៀត 
លកើតល�ើងលៅកផនង្លធវាើការ ្្ទ េ់ផតមតោង។    គិត 
តតលឹមតតីមាសទ្ី១  ន្ែ ំ២០១៤    គណៈកម្មការ 
លវជ្សាសសតោ  បានលធវាើការវាយតនមក្តមិតបាត់បង់ 
សមតថាភាព   ការង្រដេ់ជនរងលតោះ បានចំនួន 
១៦នាក់   និងលធវាើការវាយតនម ្  កតមិតបាត់បង់ 
សមតថា ភាពការង្រល�ើងវិញ   ចំនួន៥នាក់  បាន

ចាប់ពី ២០ ភាគរយល�ើងលៅ           តតយូវទ្ទ្ួេបានអតថា 
តប លោ ជន៍ពី ប.ស.ស  លដ្យលបើក តបាក់ មួយ តតី 
មាសមតោង  ពីធនាោរលអសុីេីដ្ជាលរៀងរ�ូត។ 
ទ្ន្ទលឹម នលឹងលនាះ   គណៈ កម្មការ   បានកំណត់ន្ងៃ  
លដើម្ីលបើក កិច្ច តប ជំុ     កនែនុង ការ វាយ តនម ្   ជនរង 
លតោះដ៏នទ្លទ្ៀត  ផដេ បានទ្ទ្ួេរង                            លតោះថ្នែ ក់
កនែនុងលម៉ាងការង្រ្ងផដរ។    ជនរង លតោះផដេ 
បាន  បាត់បង់ សមតថា ភាពការង្ រ   តតយូវ មក ទ្ទ្ួេ 
ការវាយតនម្    លៅ លបឡាជាតិ របបសនតោិ សុ� 
សង្គម   កនែនុងរយៈលពេ ១ ្ នែ ំមតោង    តាមការកំណត់    
របស់គណៈកម្មការ លវជ្សាសសតោ   លដើម្ី កំណត់ 
កតមិត   ននការបាត់បង់ សមតថាភាព ការង្រ សារ 
ជា្្មី៕

លោក បុ៉ក វណណា ថ្ត តបធានគណៈកម្មការលវជ្សាសសតោ កនែនុងកិច្ចពិលតោះលោបេ់ និងវាយតនមក្តមិតបាត់បង់សមតថាភាព 
ការង្រ របស់ជនរងលតោះ

ការតាមដ្ន និងវាយតនមន្ូវកតមិតបាត់បង់សមតថាភាពរបស់ជនរងលតោះ

កិច្ចពិលតោះលោបេ់របស់គណៈកម្មការ លៅលេើការពយាបាេរបួសដេ់ជនរងលតោះ



   កាេពីន្ងៃទ្ី០៣ ផ�កុម្ភៈ ្ នែ ំ២០១៤ លៅសាេ 
តបជំុលបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម  មានលបើក 
កិច្ចតបជំុពិភាកសាសតោីពី   ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍តបព័ន្ធ 
តគប់តគងទ្ិននែន័យ    របបធានារាេប់រងសុ�ភាព 
លតកាមការដលឹកនាតំបជំុលដ្យ លោក ស៊ុ ំលសាភ័ណ  
នាយករង      លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម  
លោក លម៉ង �ុង តបធានការិោេ័យអធិការកិច្ច 
និង កិច្ចការនីតិកម្ម   និងជាតបធានសតមបសតមលួេ 
គលតមាងអភិវឌ្ឍន៍តបព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា  សតមាប់ 
របបធានារាេប់រងសុ�ភាព     និងមានការចូេ  
រួមពីអនែកជំនាញការ    អង្គការពេកម្មអនតោរ ជាតិ  
(ILO)   អនែកជំនាញការមកពីតបលទ្សន្   អនែក 
ជំនាញការមកពីតបលទ្សបារំាង្ងផដរ។  
      កនែនុងឱកាសលនាះ លោក លម៉ង �ុង តបធាន 
ការិោេ័យអធិការកិច្ច និងកិច្ចការនីតិកម្ម និង 
ជាតបធានសតមបសតមលួេគលតមាងអភិវឌ្ឍន៍ តប 
ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា   សតមាប់របបធានារាេប់រងសុ� 
ភាព  បានលេើកល�ើងអំពីលោេបំណង   ននកិច្ច  
ពិ ភាកសាថ្ កិច្ចពិភាកសាលនះគឺ  លដើម្ីលធវាើការលដ្ះ

តសាយ  និងបំ្ុសនូវគំនិតទាក់ទ្ងនលឹងការតគប់ 
តគង់តបព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា។    ឆង្តាមការលធវាើបទ្ 
បង្ហា ញ   របស់អនែកជំនាញការបរលទ្សនីមួយៗ 
បានល ត្ោ តសំខាន់្ងផដរអំពីការបលងកែើតនូវ Data 
ជាក់ោក់មួយ ឲ្តសបលៅតាមេកណ្ៈតបព័ន្ធ 
ឲ្ទាន់សម័យកាេ ចំលោះការតគប់តគងទ្ិននែន័យ 
ការ្តោេ់លសវាពយាបាេផដេ   ប.ស.ស   និង  
បលងកែើតរបបធានារាេប់រងសុ�ភាព   នាលពេខាង 
មុ�។     
       លោក ស៊ុំ លសាភ័ណ នាយករង ប.ស.ស 
បានលេើកល�ើងផដរថ្  ការបលងកែើតឲ្មានតបព័ន្ធ

តបតិបតតោិការណ៍លនះ  គឺទាមទារឲ្នដគូោក់ព័ន្ធ  
ស�ការោនែ ឲ្បានម៉ត់ចត់   ្តោេ់បទ្ពិលសាធន៍ 
ឲ្ ោនែ  លៅវិញលៅមក លដើម្ីង្យតសលួេតគប់តគង 
និងអនុវតតោការង្រឲ្បានរេូន មានតបសិទ្្ធភាព 
និងតម្ាភាព៕

    កិច្ចប្រជុំពិភាកសា ស្ពីីកផនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ      
   បគ្រ់បគងទិននាន័យរ្រ្រធានាោ៉ា ្រ់រងសខុភាព

ទិ្ដ្ឋភាពពិភាកសារួម លតកាមកិច្ចដលឹកនារំបស់ លោក ស៊ុំ លសាភ័ណ នាយករង ននប.ស.ស

ការចូេរួមបង្ហា ញ នូវបទ្ពិលសាធន៍ល្្សងៗ របស់តំណាងអង្គការ ILO 

ការ្តោេ់មតិ និងចូេរួមលោបេ់របស់អង្គភាពោក់ព័ន្ធ



លោក  អ៊ុក  សមវិទ្យា   នាយកលបឡាជាតិរបប 
ស នតោិសុ�សង្គម។   លោក អ៊ុក សមវិទ្យា  ក៏បាន 

ត្ោ ំល្ញើ្ងផដរ    ចំលោះសិក្ាកាមទាងំអស់ ផដេ 
ជា តកនុមអធិការកិច្ចតតយូវលតតៀម�្លួន   លធវាើ សមា �រ 
ណ កម្ម ជាមួយតកនុមអធិការចតមនុះ ល�ើយ វគ្គ លនះ 
ក៏បានជួយពតងលឹងសមតថាភាពមសនតោី     អធិការកិច្ច  
របស់  ប.ស.ស   លដើម្ីឲ្កា រ អនុវតតោ ការ ង្រ 
ជាក់ផសតោងមានភាពរេូន  សតមាប់អង្គភាព និង 
តក សួង។  លោកនាយកបានបនតោលទ្ៀតថ្អធិការ
តតយូវមានមនសិការវិជ្ាជីវៈ     ផដេមាន ដូចជា 
សីេធម៌   និងគុណតនមល្តោះថ្កតាតោ  ទាងំអស់ 
លនះ  លធវាើឲ្ការ អនុវ តតោ ការង្រ មាន តបសិទ្្ធ ភាព    
ទ្ទួ្េបានេទ្្ធ្េេ្អតបបលដ្យភាព លជឿ ជាក់  
និងភាពទ្ុក ចិតតោពីអនែកទ្ទ្ួេលសវា៕

វគ្គបណ្តុ ោះបណា្ត ល្រ្តីពីោរពកងឹង្រមត្ថភាពមសន្តីោរិោលយ័          
អ្តិោរកិច ្នតិងកិចោ្រនីតិកមម

លោក អុ៊ក សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស អលញ្ើញចូេរួមលបើកវគ្គបណតោនុ ះបណាតោ េ

ការចូេរួមរបស់មសនតោីការិោេ័យអធិការកិច្ច និងកិច្ចការនីតិកម្ម

       កាេពីតពលឹកន្ងៃទ្ី០៤  ផ�មីនា  ន្ែ ំ២០១៤ 
លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម (ប.ស.ស)  បាន 
លបើកវគ្គបណតោនុ ះបណាតោ េរយៈលពេ២ន្ងៃ ផដេវគ្គ 
បណតោនុ ះបណាតោ េលនះទាក់ទ្ងលៅនលឹង ផ្នែកអធិការ 
កិច្ច និងនីតិវិធីល្្សងៗ កនែនុងការលតតៀម�្លួនចូេរួម 
ចុះអធិការកិច្ចចតមនុះ    ជាមួយតកនុមអធិការននតក 
សួងការង្រ និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ លតកាម 
អធិបតីភាព  លោក  អ៊ុក  សមវិទ្យា  នាយក 
ប.ស.ស  លោក  សំុ៊  លសាភ័ណ  នាយករង 
ប.ស.ស និង លោក លម៉ង �ុង តបធានការិោ 
េ័យអធិការកិច្ច និងកិច្ចការនីតិកម្ម លដ្យមាន
ការចូេរួមពីមសនតោីជំនាញជាលតចើនរូបលទ្ៀត។  
ជាកិច្ចបនា្ទ ប់ លោក លម៉ង �ុង  អលញ្ើញ ល�ើង 
មានមតិ  លដ្យលេើកល�ើងអំពីមូេ ល�តុ ផដេ 
នាឲំ្ ប.ស.ស លបើកវគ្គ បណតោនុ ះបណាតោ េលនះ គឺ 
លដ្យលោងតាមអនុ សាសន៍របស់    ឯកឧតតោម 
រដ្ឋ មសនតោី   ផដេទាមទារឲ្អង្គភាពលតកាមចំណះុ
តកសួងការង្រ  និងបណតោនុ ះបណាតោ េវិជ្ាជីវៈ ចុះ 
លធវាើអធិការកិច្ចរួមរវាង      លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ� 
សង្គម  ផដេ មាន០៧នាយកដ្្ឋ នល្្សងលទ្ៀតចូេ 
រួមលជៀស វាងមានភាពមិនតបតកតី លដ្យោ្ម នតម្ា 

ភាពណាមួយ  និងមាន ការរំខានដេ់និលោជក   
លៅលពេផដេ តកនុមការង្រចុះបំលពញភារកិច្ច។ 
វគ្គបណតោនុ ះបណាតោ េលនះ     លធវាើល�ើងកនែនុងលោេបំ 
ណងពតងលឹងសមតថាភាព និងនីតិវិធីដេ់តកនុមអធិ
ការតគប់រូប  លដើម្ីអនុវតតោការង្រ   ឲ្មាន តប  
សិទ្្ធ  ភាព   និងភាពតតលឹមតតយូវ។   វគ្គសិកសាលនះ   
ឧលទ្្ទសនាមលដ្យ លោក ស៊ុំ លសាភ័ណ នា យក 
រង លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម  លោក លម៉ង 
�ុង  តបធានការិោេ័យអធិការកិច្ច  និងកិច្ច 
ការ នីតិកម្ម  លោក  សុ�  បូរ៉ា  អនុតបធាន ការិ 
ោេ័យអធិការកិច្ច និងកិច្ចការ នីតិកម្ម លោក 
ចិន ោ៉ន់សូថ្ ទី្តបលឹកសាចបាប់ការង្រ និង អធិ 
ការកិច្ច។    វគ្គសិកសាបានបិទ្   លៅ រលសៀេ ន្ងៃ  
ទ្ី០៥   ផ�មីនា  ន្ែ ំ២០១៤   លតកាមអធិបតីភាព 



      លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម បានអនុវតតោ 
នូវរបបធានារាេប់រងហ្និភ័យការង្រ  របស់�្លួន  
(លតោះថ្នែ ក់ការង្រ)   ដេ់បងប្អយូនកម្មករនិ លោ 
ជិត ផដេបលតមើការង្រ តាមបណាតោ ស� តោស    
តគលឹះសាថា ន  ផដេលតបើតបាស់កម្មករនិលោជិតចាប់
ពី៨នាក់ល�ើងលៅ។     ជាជំហ្នដំបូងននការធានា 
រាេ ប់រងលនះ  កនង្មក  ប.ស.ស   បានទ្ទួ្េ   
ឯកសារ   និងទ្ិននែន័យ មិន បាន តគប់តជនុងលតជាយ  
លដើម្ីជាមូេដ្្ឋ នកនែនុងការ   បលងកែើតអតតោសញ្ញា ណ 
(កាតសមាជិក)។   លដ្យសារទ្ិននែន័យននការចុះ 
បញី្លឈា្ម ះកម្មករ របស់  ស�តោស   តគលឹះសាថា ន 
មួយចំនួនមាន េកណ្ៈ�ុសពីតបតកតី    (កម្មករ 
និលោជិតមា នលឈា្ម ះជាន់ោនែ   និងបានលតបើតបាស់
ឯកសារ�្ចីោនែ លៅវិញលៅមកផដេលធវាើឲ្  ប.ស- 
.ស ពិបាកតគប់តគងទ្ិននែន័យ។   កនែនុង�ណៈលនាះ 
ផដរ  ប.ស.ស  បានលធវាើ ការ ផកតតមយូវឲ្កម្មករ 
និលោជិត     លតបើតបាស់ឯកសារចូេបលតមើការ 
ង្រ  ឲ្បាន តតលឹម តតយូវ តាមចបាប់ លដើម្ីមានភាព
ង្យតសលួេកនែនុងការតគប់តគងព័ត៌មាន។ 
បច្ចនុប្ននែលនះ  លបឡាជាតិរបប សនតោិសុ�សង្គម   
បាននលឹងកំពុងលធវាើប័ណណា  ធា នា រាេ ប់ រងហ្និភ័យការ 
ង្រ      លដើម្ី ផចកជូន ដេ់ កម្មករ

CO.,LTD  ផដេមានអាសយដ្្ឋ នលៅកនែនុងតសនុក 
ពញ្ញា ផតកក ល�តតោកំពង់ចាម មានកម្មករនិលោជិត 
ចំនួន  ១៤៤៣នាក់   និងមានកម្មករទ្ទ្ួេបាន 
ប័ណណា ធានារាេប់រងចំនួន ៣៨នាក់ មួយចំនួនលទ្ៀត 
តកនុម�ុ៊នបាននលឹងកំពុងលរៀបចំបញី្លឈា្ម ះ លដើម្ី 
ទ្ទ្ួេបានប័ណណា ជាបនតោបនា្ទ ប់។   
    - ស�តោស TANG LY VENG  សថាិតលៅ 
កនែនុងតសនុកពញ្ញា ផតកកដផដេ   មានកម្មករ សរុប 
ចំ នួន ៥២នាក់កម្មករនិលោជិតទ្ទួ្េបានប័ណណា  
តគប់ៗោនែ ទាងំ ៥២នាក់។ 

ប.ស.ស   បានចុះផចកប័ណណា ធានារាេប់រងហ្និ  
ភ័យការង្រ  លដ្យពន្េ់ពីនីតិវិធី ននការលតបើ 
តបាស់ប័ណណា ធានារាេប់រងលនះ  ដេ់កម្មករនិលោ- 
ជិត ផដេបលតមើការង្រតាមបណាតោ  ស�តោស 
តគលឹះសាថា ន មួយចំនួន ផដេបានចុះបញិ្កាជា មួយ 
ប.ស.ស។    
ប.ស.សបាន ្តោេ់ប័ណណា ដេ់ស�តោសជូនដូច 
ខាងលតកាម៖    
      - ស�តោស   KREK   (CAMBODIA)

   ោរចោុះដចកបណ័្ណ ធានារា៉ា បរ់ងហានតិភយ័ោរងារ    
     គៅគខត្តកំពងច់ាម      

និលោជិត    លដើម្ីមានភាពង្យតសលួេកនែនុង  ការ 
សមា្គ េ់ថ្     ជាសមាជិកលបឡាជាតិរបប សនតោិ 
សុ�សង្គម។  តសបនលឹងលនះផដរ កាេពី  ន្ងៃទ្ី ០២    
រ�ូតដេ់  ន្ងៃទ្ី០៥   ផ�ធនែយូ   ន្ែ ំ២០១៣   មសនតោី

ការពិភាកសាពិលតោះលោបេ់ និងសុំកិច្ចស�ការជាមួយរដ្ឋបាេលៅលរាងចតក និងផ្នែកោក់ព័ន្ធដ៏នទ្លទ្ៀត

ការចូេរួមសាតោ ប់ នូវការផណនា ំរបស់មសនតោី ប.ស.ស ដេ់អនែកទ្ទួ្េបញ្ីសមាជិក្្មី



 - ស�តោស SOPHEAK NIKA 
INVESTMENT  GROUP CO.,LTD   មានអា 
សយដ្្ឋ នសថាតិលៅកនែនុងតសនុកត យ្ូងឃ្មនុ  ំ  ល�តតោកំពង់ 
ចាមដផដេ មានកម្មករសរុបចំនួន ៣៥០០នាក់ 
កម្មករផដេទ្ទ្ួេបានប័ណណា ចំនួន៣៤៨នាក់។  
          - ស�តោស  TAPAO  RUBBER 
PLANTATION CO.,LTD   មានអាសយដ្្ឋ ន 
សថាិតលៅតសនុកតកយូច ្្ម  ល�តតោកំពង់ចាម មានកម្មករ 
និលោជិតសរុបចំនួន ៥៦៤នាក់ ទ្ទ្ួេបានប័ណណា  
ចំនួន ៧៨នាក់។    
          - ស�តោស AN MADY GROUP 
CO.,LTD លៅឃំុចំការអណតោយូ ង តសនុកចំការលេើ 
ល�តតោកំពង់ចាម  មានកម្មករសរុបចំនួន ១៣៩នាក់ 
កម្មករនិលោជិត   ទ្ទ្ួេបានប័ណណា ចំនួន    ៥៦៤ 
នាក់។

ចំនួន៤៧៧នាក់។ លតកាយពីលនាះស�តោសនលឹង
លរៀបចំបញី្លឈា្ម ះលដើម្ីលធវាើការលសនែើសុំបនតោ។ 
       បនា្ទ ប់ពីបានចុះផចកប័ណណា ធានារាេប់រងជូន 
ដេ់កម្មករនិលោជិត ផដេបលតមើការង្រលៅកនែនុង 
ស�តោស   តគលឹះសាថា នមួយចំនួនកនែនុងល�តតោកំពង់
ចាមរួចមក លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គមបាន 
នលឹងកំពុងលរៀបចំប័ណណា ធានារាេប់រង   ជូនដេ់កម្ម 
ករនិលោជិតផដេបលតមើការង្រ   លៅកនែនុងស� 
តោស   តគលឹះសាថា ន   ផដេបានចុះបញិ្កាជាមួយ 
លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម    ជាបនតោបនា្ទ ប់ 
លទ្ៀត។   “ប័ណណា ធានារាេ ប់រងហ្និភ័យការង្រ
ផចកជូន  ចំលោះផតកម្មករនិលោជិត ណា  ផដេ 
បលតមើការង្រ  លៅកនែនុងស�តោស   តគលឹះសាថា ន 
ផដេបាន ចុះបញិ្កា   ជាមួយលបឡាជាតិ របប 
សនតោិសុ�សង្គមផតប៉ុលណាណា ះ៕

        - ស�តោស   LONG   SRENG 
INERNATIONAL CO.,LTD សថាិតលៅកនែនុងតសនុក 
ស្ទលឹងតតង់   ល�តតោកំពង់ចាម   កម្មករសរុបចំនួន 
៦៤០នាក់    កម្មករទ្ទ្ួេបានប័ណណា ធានារាេប់រង

ការ្តោេ់មតិផណនារំបស់មសនតោី ប.ស.ស ដេ់សមាជិក្្មី

ការចូេរួម្តោេ់លោបេ់ របស់តំណាងលរាងចតក ស�តោស

ទិ្ដ្ឋភាពតបគេ់កាតសមាជិក្្មី ដេ់រដ្ឋបាេលរាងចតក សតមាប់ផចកជូនបនតោដេ់សមាជិកចូេ្្មី



បានតតលឹមផតទូ្ទាត់ន្ឈ្នែលួ េ  ដលឹកជញ្យូនស ពមក 
្្ទះ និង្តោេ់តបាក់វិភាជន៍បូជាសពចំនួន៤, ០០ ០ 
,០០០លរៀេ   ផតប៉ុលណាណា ះ   លដើម្ីលធវាើបុណ្ តាម 
តបនពណី៕   

កាចុះសាកសួរព័ត៌មានដេ់កផនង្លធវាើការ របស់ជនរងលតោះ

ការចុះអលងកែត លៅកផនង្លកើតល�តុ

ការចុះសួរព័ត៌មាន និង្តោេ់អតថាតបលោជន៍ដេ់តកនុមតគលួសារជនរងលតោះ

 ការចុោះអដងកាតករណីដបរោះថ្នា ក់ចោចរណ៍ ដៅដខត្ឧត្ររានជ័យ

    មសនតោីនិងបុគ្គេិកការិោេ័យអធិការកិច្ច និង 
កិច្ចការនីតិកម្ម  បានចុះលៅអលងកែត  ជនរងលតោះ 
លដ្យសារលតោះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍    ផដេលប ឡា 
ជាតិ របបសនតោិសុ�សង្គម   ចាត់ទ្ុកថ្ជាលតោះ 
ថ្នែ ក់ការង្រ  លៅន្ងៃទ្ី ២៤  ផ�កុម្ភៈ  ្ នែ ំ២០១៤ 
ជនរងលតោះ លឈា្ម ះ នូវ បូរាេ វី ជាបុគ្គេិកលធវាើការ 
លៅធនាោរលអសុីេីដ្   បានទ្ទ្ួេរងលតោះថ្នែ ក់ 
ចរាចរណ៍      លដ្យសារមូ៉តូជនរងលតោះបុកជា   
មួយលោយនតោកនសនតោ    បណាតោ េឲ្ស្ាប់លៅនលឹង 
កផនង្កាេពីលៅន្ងៃទ្ី ១២ ផ�កុម្ភៈ  ន្ែ ំ២០១៤  
សថាិត លេើ្្យូវជាតិលេ�១៧១,  ភូមិគីរិវ័ន, សង្កែ ត់ 
កូន លតកៀេ,   �ណ្ សំ លរាង,  ល�តតោឧតតោរមានជ័យ។ 
បនា្ទ ប់ពីតកនុមការ ង្រ    បានចុះសាកសួរព័ត៌មាន 
ទាក់ទ្ង នលឹងសាថា នភាព    លតោះថ្នែ ក់ដេ់កផនង្លកើត 
ល�តុ ្្ទ េ់លដ្យមានសាក្សី ជានាយក ធនា ោរ 
លអសីុេីដ្ តបចាតំសនុកតតោំងតបាសាទ្   ល�តតោ 
ឧតតោរមានជ័យ   និងលដ្យ បានទ្ទ្ួេរបាយ ការ 
ណ៍ពីមសនតោីប៉ូេីស    លៅតកនុងសំលរាងបានបញ្្ក់
ថ្ករណីជនរងលតោះ      ផដេទ្ទ្ួេរង លតោះ 
ថ្នែ ក់លនះលកើតល�ើង     លៅលពេជន រងលតោះលធវាើ 
ដំលណើរពីកផនង្លធវាើការលៅ្្ទះ   លដ្យតតង់លដ្យ

មិនលឈៀងចូេលៅកផនង្ល្្សង    ផដេ ករណី 
លនះ លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម  ចាត់ទ្ុក ថ្  
ជា លតោះថ្នែ ក់ការង្រ។   លដ្យ ផ�កជនរងលតោះ 
លៅេីវ   ល�ើយ  មិនផមន ជា លម  តគលួ សារ    និងមិន  
មាន អនែកលៅ កនែនុងបន្ទនុក   ដូ លចនែះ  តកនុម  តគលួសារ នន ជន 
រង លតោះទ្ទ្ួេបានអតថាតបលោជន៍    ពី ប.ស.ស



ផដេលកើតលចញពីលសចកតោីក្ាហ្ន  និង ការលបតោជាញ   
ចិតតោរបស់នារី លដើម្ីទ្ទ្ួេបានសិទ្្ធិ     និងឱកាស 
លស្មើភាពោនែ ។   លដ្យផ�កនារីលៅលប ឡាជាតិ 
របបសនតោិសុ�សង្គម  លទាះជាមានការយកចិតតោ 
ទ្ុកដ្ក់ និងលេើកទ្លឹកចិតតោ ពីតក សួងការង្រ  និង 
បណតោនុ ះ បណាតោ េ វិជ្ា ជីវៈ  រួចល�ើយកតោី ក៏អង្គភាព  
ប.ស.ស ្្ទ េ់ផដេមាន លោក អ៊ុក សមវិទ្យា  
នាយក   ប.ស.ស    លឆៀ្ត ឱកាស លរៀបចំអបអរ 
សាទ្រទ្ិវាសិទ្្ធិនារីអនតោរជាតិលៅ    ប.ស.ស   ជា 
លរៀ ងរាេ់ ន្ែ ំផដរ   ផដេ លនះ បង្ហា ញ ពីការយកចិតតោ 
ទ្ុកដ្ក់   របស់ ថ្នែ ក់ ដលឹកនាចំំលោះនារី  ផដេជា 
មសនតោី និងបុគ្គេិកលៅ ប.ស.ស៕

លោក អ៊ុក សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស កនែនុងឱកាសអបអរសាទ្រសិទ្្ធិនារីអនតោរជាតិ ០៨ មីនា ២០១៤

ការចូេរួមរបស់នារី ប.ស.ស កនែនុងពិធីតបារព្ធ

លោក អ៊ុក សមវិទ្យា នាយក ប.ស.ស ជូនកាដូអនុសសាវរីយ ដេ់នារី ប.ស.ស កនែនុងទ្ិវាសិទ្្ធិនារី

២០១៤  លដ្យមាន ការ  អលញ្ើញចូេរួម លតកាម 
អធិបតីភាព  លោក  អ៊ុក  សមវិទ្យា  នាយក 
លបឡាជាតិរបបសនតោិសុ�សង្គម   លតកាមតបធាន 
បទ្ “សមភាពននការអប់រំ មានសារៈសំ ខាន់កនែនុង 
កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សង្គម”។  

ជាកិច្ចចាប់ល្តោើម  កញ្ញា   សុក សុ្រ ី អនុតបធាន 
ការិោេ័យរដ្ឋបាេ    ននលបឡាជាតិរបបសនតោិ 
សង្គម   បានល�ើងអានពីតបវតតោិ  នន ទ្ិវា សិទ្្ធិនារី 
អនតោរជាតិ  ០៨មីនា។     លដ្យ លេើក  អំពីការតស៊ូ 
របស់នារីចាប់តាងំពី ន្ែ ំដំបូងៗមក   ទ្ិវាសិទ្្ធិនារី
អនតោរជាតិកាន់ផតផតបក្ាយ  លៅ ជា ទិ្វា សតមាប់ 
ឆ្នុះបញ្្ច ងំអបអរសារទ្រ      ចំលោះ សមិទ្្ធិ្េ      

      ោរករារព្ធពតិ្ីអបអរសាទរ  ទតិវា្រតិទ្ធតិនារីអន្តរជាតិ 
គៅគបឡាជាតិរបប្រន្តតិ្រខុ្រង្គម

       ន្ងៃទ្ិវាសិទ្្ធិនារីអនតោរជាត ិ០៨មីនា  គឺជា        
ន្ងៃផដេបណាតោ តបលទ្សទូ្ទាងំពិភពលោក  បាន   
តបារព្ធជាលរៀងរាេ់ ន្ែ ំ   លដើម្ីឧទ្្ទិសដេ់វីរភាព 
របស់នា រី ផដេបានតសូ៊លរីបំរះកនែនុងន័យទាមទារ 
សិទ្្ធិ  កនែនុងការង្រសិទ្្ធិ  ចូេរួមលបាះល ន្ែ ត  សិទ្្ធិ 
ឈរលឈា្ម ះឲ្លគលបាះល ន្ែ ត   សិទ្្ធិកនែនុងការទ្ទ្ួេ 
បានការអប់រំ បណតោនុ ះបណាតោ េ     សិទ្្ធិចូេរួមកនែនុង 
ការកាន់តំផណង លៅកនែនុងសាថា ប័នសាធារណៈ និង 
ទាមទារឲ្មាន ការ   បញ្ឈប់ការលរីសលអើងនលឹង 
នារីផដេជាលភទ្ទ្ ន់ល�សាយ។  លដើម្ីចូេរួមអប 
អរសាទ្រន្ងៃដ៏មានអតថាន័យលនះ  លបឡាជាតិរបប 
សនតោិសុ�សង្គម      បានលរៀបចំពិធីអបអរសាទ្រ 
ទ្ិវាសិទ្្ធិនារីអនតោរជាតិ  នា ន្ងៃទ្ី០៨  ផ�មីនា  ន្ែ ំ  



ចាេ់តំាងពីោរដ្ក់ឲ្យដំបណើរោរ   រេេ 
ធានារា៉ា េ់រងហានិភព័យោរងារ   (ប្ោោះថ្នា ក់ោរ 
ងារ) រ�ូតមកដល់េច្ចរុេ្ននា  មានរយៈបពលជិត 
៦ឆ្នា ំ  ប�ើយបដ្យទទួលបានបជាគជព័យគួរជា 
ទីបមាទនៈ។   ទន្ទឹមនឹងភាពបជាគជព័យបនោះថដរ 
បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម  បាននឹងកំពុង 
បរៀេចំជាេបណ្ើរៗ   នូវោរដ្ក់ឲ្យដំបណើរោរ 
រេេធានារា៉ា េ់រងសុខភាព   ថដលជាជំហានទី  
២ រេស់ខលែរួន ថដលគប្មាងនឹងដ្ក់ឲ្យដំបណើរ 
ោរបៅពាក់កណ្ាលឆ្នា ំ២០១៤បនោះ និងបដើម្ី 
រួមចំថណក  កនារុងោរជំរុញឲ្យរេេ ធា នារា៉ា េ់រង 
សុខភាព   ទទួលបានបជាគជព័យ   ដូច រេេធា 
នារា៉ា េ់រងហានិភព័យោរងារ       ្ករុមោរ ងារ  
HOTLINE   ថដលជាថផនាកមួយ ដ៏សំខាន់   នន 
េ.ស.ស  បានប្តៀមខលែរួនរួចជាប្សច   ទំាង 
សមត្ថភាព     និងជំនាញកនារុងោរេប្មើ បសវា 
រេេធានារា៉ា េ់រងសុខភាព      ថដ  ល នឹង មក 
ដល់នា បពលដ៏ខលែីខាងមុខបនោះ   ឲ្យមាន្េសិទ្ធ 
ភាព និង្េកេបដ្យលទ្ធផល ល្អ  ្េ បសើរ ។ 
ភាពបជាគជព័យនាបពលបនោះ  គឺបានមក បដ្យ 
សារោរខិតខំ្េឹងថ្េង    ពី្គេ់េណ្ាថផនាក 
ទំាងអស់នន   បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម 

ដល់ សាលែ េ់ បានមួយចំនួន បទៀត។     
     ទន្ទឹមនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាថផលែផ្កា ក្ី    
ក៏បៅមាន េញ្ហា ្េឈម មួយចំនួនថដរ ថដល 
ត្មលូវឲ្យ្ករុមោរងារ  HOTLINE  បៅថតខិត 
ខំ្េឹងថ្េងបដ្ោះ្សាយ  រាល់ោរ្េឈមបនាោះ 
ឲ្យមាន ភាពរលូន  និងរ�ព័សទាន់ បពល បវលា 
បដើម្ីេប្មើ បសវាសាធារណៈ     ជូនដល់សមា  
ជិក     ននបេឡា  ជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម  ឲ្យ 
បានល្អ  េថន្ថម បទៀត៕

កនារុងបនាោះក៏មាន្ករុមោរងារ   HOTLINE   នន
ោរិោលព័យបោលនបោបាយផងថដរ។ 
        ជាក់ថស្ងកនារុង្តីមាសទី១ ឆ្នា ំ២០១៤ 
្ករុមោរងារ HOTLINE បានអនុវតត្ួនាទីភារ 
កិច្ចរេស់ខលែរួនោ៉ងសកម្ម  និងទទួលបានលទ្ធ 
ផលជាថផលែផ្កា គួរឲ្យកត់សមា្គ ល់   កនារុងបនាោះមាន   
ដូចជាៈបានបធ្ើោរស្មេស្មរួល  និងទទួល  
ពព័ត៌មានពីសមាជិក បេឡាជាតិរេេ សន្ិសុខ 
សង្គម   បានជាប្ចើនបលើក,   បធ្ើោរស្មេ 
ស្មរួល ស្មាេ់បសវាសបសងា្គ ោះេនា្ទ ន់  បាន 
ជា ប្ចើនដង,  ទទួលពព័ត៌មានករណីសនលែេ់បាន  
ជាប្ចើនករណី,      និងបធ្ើោរស្មេស្មរួល 
នូវេញ្ហា សមាជិកទទួលរង   ប្ោោះថ្នា ក់ រ�ូត 

សកម្មភាពទ្ំនាក់ទ្ំនងការង្រ របស់អតិ្ិជនជាមួយ HotLine





គំនតិតគរួក្រោះរិោះ

បណា្ត ំកកមង៉ាយុទ្រ្សនៈ្រកល  និង
១-   បនោះេទ្ព�្្ម បាជ្ញថ្េ  ្បាយ្បាេ់ថខ្មរទំាង្េរុស្សី  

      ឱ្យ្េិត្េរុងសា្ម រតី  គួរគេ្ីឱ្យឧសសា�៍  ។ 

២-  កុំខ្ជិលកំល្ងង់បពក  ខំបរៀនបលខបរៀនអកខារា  

      បរៀន្គេ់សពធ្ម៌អា្ិ  ្បាជា្ញ ផ្សនំឹងគំនិត  ។ 

៣-  កំបណើតបកើតជាមនុស្ស  បមើលឱ្យធលែរុោះបទាោះឆ្្ង យជិត  

      បចោះសា្ទ ត់្បាកដពិត  គិតោរអ្ីបាន្គេ់ោ៉ង ។ 

៤-  មនុស្សល្ងង់មិនបផ្អើលភា្ញ ក់ ដូចថភនាកខ្ាក់ទំាងសងខាង  

      អាងរូេោ្ម នអ្ីអាង  សាងទាេបថ្កបកើតមកប ល្ែ  ។ 

៥-  ពូជមនុស្សបទាោះខស្់ទាេ  ោត់តាមភាព្តកូលបៅ  

      អា្កក់ល្អសប ្្ម   ោត់កូនបៅដូចដូនតា ។ 

៦-  ពូជល្ងង់មិនបានេួស  ទុកជាបទាសនឹងសាសនា  

      អនាកេួសបចោះធម៌អា្ិ  កូនសិកសាខំបរៀនសូ្ត ។ 

៧-  ពូជប ល្ែ មិនសូវ្បាជ្ញ  ពូជបោងោចមិនសូវសលែលូ ត  

      ពូជ្តង់ៗរ�ូត  ពូជភរភូតមិនផុតបៅ ។ 

៨-   ឳពុកម្ាយសលែលូ ត្តង់  ចិតម្ិនចង់ឱ្យកូនប ល្ែ   

       បជរវាយសី្្េបៅ  ឱ្យកូនបៅបានបចោះដឹង ។ 

៩-   ឳពុកោ្ម នតំរិោះ   ប�ើញកូនបចោះមិនថដលខឹង  

      ប�ើញកូនខំ្េឹត្េឹង  ឳពុកដឹងថតងប្តកអរ ។ 

១០- ដ្ស់បតឿនប្កើនរំលឹក  បជរលា្ង ច្ពឹកខាលែ ចកូន្ក  

       ចង់ឱ្យថតកូនល្អ   បលាមអងរ្ឱ្យកូនខំ  ។ 

     (ដក់្សង់ពីបសៀវបៅ្េវត្ិ និងសានា នដអនាកនិពន្ធថខ្មរ ភិរម្យ ង៉ុយ)  

                      បបាោះពុម្ភបដ្យ បតជគុណ បព្ជ សន



 

 

 

 

 

 

   

    

នរថយន កងរត់កុង ជ នី  

 

  រថ - 

 

 

ែឆមៈ   !    

 

េ មៈ  អត់េទវុ ី !  

 

ែឆមៈ ប់េហើយ ! ឯេណ ះវញិេឡើង 

      

 

េ មៈ  អូ !   

 

ែឆមៈ  

េ មៈ  !  

 

ែឆមៈ  

 

េ មៈ េអើ! ែមនវុយី ! 

 

ក បេ ែខរ 
១.    កុងដូច ត  

      

២.  

      

                                       ចេមើយ  

 

 

១៨៨៤              

និពនេ យៈ គុយ  ឡូត  

១៩៧២) 

 

                                                                    

 

 

      ,    

 

កង នព ួរ វេ កនឹងចេងះ ពេនះ អកហុឺ ស  ់    ប៉ុែនេជីងេ  

 

 

  

 ឯេសះក៏វលិកនង់វង់បនិចផង។ 

កំពុងេរែភកេ ះ ប់ែត ពឹបៗ ! េ ជុំវញិខួនែតមង មនុស ប ប់េ យ  

 

 

 េគ  

េហ បែតនឹង ត់សួរ   ប់ែតមនុស ក់កុងចំេ មអកឈរព័ទ   សួរ 
 

 - ែន , ,  

 អកដំេណើ រេនះ េស មបនិចេទ ើបេឆ ើយ  ពម ំងសួរេ វញិ  េ យសមីមួយ  

 

 -  ើុអេ ,  

 

 

  

 - ,  

 

 - , េតើចតុរងយស នេ កុងប យហឹង 

េទ ,  

  

ែភកធំៗទំនង ក់េផើល  រចួ ក់េទ ត ទេ ក វសួរេ យសមុត  ៖ 

 - សី មិតរបស់េ កឧក ៉  ? ប ញភសុ ងមកេមើល  ? 

 - អញ នភសុ ងសីេទ ! 

 - េអើ េបើអុីចឹង ចុះមកពីេលើេសះមកឱ ប់ េបើមិនអុីចឹងេទ កំបុតកឥឡូវហឹង
 បុរសេនះ ក់ដូច នឹកហួសចិតេសើចេឡើង ៉ ងសួត ៖ 

, 

ុ៉បែន កដូ់ច នវនិ័យេ ះែតមង  បែហល េម បេ ង នឱ េចះ តឹមែតេ ង
េទ ៉ ងេមលើល ! សូមរង់ វំគបនេ េលខេ យ ! ..........

ត

១. ក��ៀវ  ២. ��ល់សំរាប់ត�ាញ



 �រ��ល័យ ប.ស.ស ���ក់ក���ល(�ជ�នីភ�ំ��ញ)    
 �សយ��ន: អ�រ��ខ៣ ម�វ�ថីសហព័ន�រុស�ី   
          ស��ត់ទឹកល�ក់១ ខណ�ទួល�ក �ជ�នីភ�ំ��ញ 
 ទូរស័ព�:         ០២៣ ៨៨២ ៤៣៤, ០២៣ ៩៩៨ ៤១៧  
         ០២៣ ៩៩៨ ៤១៨, ០២៣ ៩៩៨ ៤១៩  
 ទូរ�រ:         ០២៣ ៨៨២ ៦២៣     
 ��ហទំព័រ:     www.nssf.gov.kh 

�រ��ល័យ ប.ស.ស �មប����ជ�នី-��ត�

 �រ��ល័យ ប.ស.ស ��ត���ប      

 �សយ��ន: មន�ីរ�រ�រ និងបណ��ះប��លវ���ជីវ:��ត���ប 
 ផ��វ��ខ ៣៣A ឃំុ��ប ស��ត់��ប ��ុង��ប ��ត���ប  
 ទូរស័ព�:         ០១២ ៩៩៣ ៨៧៧, ០១២ ៦១០ ២២៩  
 E-mail:        Panhasuon23@gmail.com 

 �រ��ល័យ ��ត��ៀម�ប       

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ១០P ផ��វ��ះខណ� ភូមិ���ំង��ះ 
 ស��ត់�កចក ��ុង�ៀម�ប ��ត��ៀម�ប(ក��ងបុរ���ិម��ិយ) 
 ទូរស័ព�:          ០៦៣ ៩៦៥ ៩៣៤, ០៧៧ ៦៦៣ ២១៧  
 E-mail:         nssf_srp@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត�ប���យ�នជ័យ      

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ៥២ ផ��វ�យ�� ស��ត់��យ�៉�ត 
 ��ុង��យ�៉�ត ��ត�ប��យ�នជ័យ   
 ទូរស័ព�:          ០១៥ ៩៦៧ ៤៤៩, ០៧៧ ៦៦៣ ២១៨  
 E-mail:         nssf_bmc@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត�ក���ល       

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ០១ ផ��វ២០២ ភូមិ�ើម�ៀន ឃំុ�ើម�ៀន 
 ��ុក��� ��ត�ក��ល    
 ទូរស័ព�:          ០៧៧ ៥៧០ ៩០៧, ០១២ ៨៥៤ ២២៦  
 E-mail:         kandal_@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត�កំពង់�ម      

 �សយ��ន:  ផ��វ�តិ��ខ៧ ភូមិ៤ ស��ត់�ល់វង់ 
                     ��ុងកំពង់�ម ��ត�កំពង់�ម  
 ទូរស័ព�:          ០៤២ ៦៥២ ១៩៩៩, ០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 
 E-mail:         nssf_kpc@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត�កំពង់ធ ំ       

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ២៧ ផ��វ���ធិ��យ� ភូមិទី៧,    
 ស��ត់កំពង់ធំ, ��ុងស�ឹង��ន, ��ត�កំពង់ធំ  
 ទូរស័ព�:          ០៦២ ២១០ ៤៦៣, ០៩២ ៧៤៧ ០៩៩  
 E-mail:         kp_thom@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត�����ះ       

 �សយ��ន:  ផ��វ�តិ��ខ៧ ភូមិអូរឬស�ី ស��ត់អូរឬស�ី   
 ��ុង����ះ ��ត���ចះ     
 ទូរស័ព�:          ០៩២ ៨៧៣ ០៥១, ០៧៧ ៥៧០ ៩០៤  
 E-mail:         kratie_@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ  ��ត�កំពង់ស� ឺ       

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ ៣៦A ភូមិ��យ��ុំ ឃំុ��ក�ន   
 ��ុក��ក�ន ��ត�កំពង់ស�ឺ     
 ទូរស័ព�:        ០២៤ ៦៨៨ ០០៩៧, ០៧៧ ៥៧០ ៩០៧  
 E-mail:        nssf_ksp@nssf.gov.kh 

 �រ��ល័យ  ��ត���ះសីហន ុ      

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ ១១៩A ផ��វបុរ�កម�ករ(C.T) ភូមិ២   
 ស��ត់��ខ៣ ��ុង��ះសីហនុ     
 ទូរស័ព�:         ០៣៤ ៩៣៤ ៦០៦, ០៧៧ ៦៦៣ ២១៥  
 E-mail:        nssf_shv@nssf.gov.kh 

 �រ��ល័យ  ��ត����យ�ៀង      

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ A2 ផ��វ�តិ��ខ១ ភូមិ�វ�ត�ើ  
 ស��ត់�វ�ត ��ុង�វ�ត ��ត���យ�ៀង    
 ទូរស័ព�:         ០៦៨ ៤៣៨ ១៤០, ០៧៧ ៦៦៣ ២១៤  
 E-mail:        nssf_svr@nssf.gov.kh 

 �រ��ល័យ  ��ត�កំពង់���ំង      

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ C495 ��ុមទី១៨ ភូមិម៉ុង��ំង ស��ត់���រ 
 ��ុងកំពង់��ំង ��ត�កំពង់��ំង        
 ទូរស័ព�:         ០២៦ ៩៨៨ ៨៩១, ០៧៧ ៦៦៣ ២១៦  
 E-mail:        nssf_kcn@nssf.gov.kh 



 �រ��ល័យ ��ត�កំពត       

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ៨៩ ភូមិ១ឧស� ស��ត់កំពង់ក��ល 
           ��ុងកំពត ��ត�កំពត   
 ទូរស័ព�:         ០៣៣ ៩៣២ ១៣៣, ០១២ ៦២៣ ៣២២  
 E-mail:        kompot@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត����វ       

 �សយ��ន: ភូមិ២ ស��ត់រ�ក��ង ��ុងដូន��វ ��ត����វ 
 ទូរស័ព�:         ០៧៧ ៥៧០ ៩០៥, ០៩៧ ២០០ ២៨៥២  
 E-mail:        takeo_@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត���ធ��ត ់      

 �សយ��ន: មន�ីរ�រ�រ និងបណ��ះប��លវ���ជីវ:   
         ��ត��ធ��ត់ ភូមិ�ល��ក ២ ស��ត់ផ�ះ�� 
         ��ុង�ធ��ត់ ��ត��ធ��ត់  
 ទូរស័ព�:          ០៥២ ៩៥១ ១២៣, ០៩២ ៧០៧ ៣៨៥  
 E-mail:         nssf_ps@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត�ស�ឹង��ង      

 �សយ��ន: ភូមិថ��ត ស��ត់��ះឬស�ី  ��ុងស�ឹង��ង   
 ��ត�ស�ឹង��ង      
 ទូរស័ព�:          ០១២ ៤០៥ ៤៥១, ០៩៨ ៩៦៨ ៤១៩  
 E-mail:         nssf_st@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត�រតនគិរ�       

 �សយ��ន: ភូមិ��សអន�ង់, ស��ត់បឹងក���ង   
                    ��ុង�នលុង,  ��ត�រតនគិរ�   
 ទូរស័ព�:          ០៩៧ ៩៦៦ ៧៦៦៦, ០១១ ៤៥១ ៧៧៧  
 E-mail:         nssf_rkr@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត�មណ�លគិរ�      

 �សយ��ន:  ផ��វ��ខ៧៦ ភូមិចំបក់ ស��ត់��ន�នជ័យ 
                     ��ុង��នម�រម� ��ត�មណ�លគិរ�  
 ទូរស័ព�:          ០១២ ២០៥ ៧៥៦, ០៩៧ ៩៧១ ០០០២ 
 E-mail:         nssf_mkr@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត���ះវិ�រ    

 �សយ��ន:  ភូមិក��ល, ស��ត់កំពង់���ក,   
                     ��ុង��ះវ��រ, ��ត���ះវ��រ   
 ទូរស័ព�:          ០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០, ០១២ ២៥៩ ២៥៨  
 E-mail:         nssf_pvh@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ ��ត�ឧត�រ�នជ័យ    

 �សយ��ន:  ភូមិឈូក ស��ត់សំ�ង ��ុងសំ�ង   
          ��ត�ឧត�រ�នជ័យ    
 ទូរស័ព�:          ០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦,   
 E-mail:         nssf_omc@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ  ��ត���ះកុង       

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ២៦ ភូមិ៣ ស��ត់ដងទង់ ��ុង��មរភូមិន�  
 ��ត��ះកុង      
 ទូរស័ព�:         ០៣៥ ៩៣៦ ៤៣៦, ០៩៧ ៩៣៧ ៩០០៦  
 E-mail:        sedtharaney@gmail.com

 �រ��ល័យ  ��ត�����ង       

 �សយ��ន: ផ�ះ��ខ១០៧ ភូមិ��ខ៣ ស��ត់កំពង់�វ   
 ��ុង����ង ��ត�����ង     
 ទូរស័ព�:         ០៩២ ៧០៨ ៨០៣,០៩៥ ៨៣៣ ៣០៥  
 E-mail:        preyveng@nssf,gov,kh

 �រ��ល័យ  ��ត��ត់ដំបង      

 �សយ��ន: មន�ីរ�រ�រ និងបណ��ះប��លវ���ជីវ: ភូមិ��ះ���ច 
 ស��ត់��ក��ះ���ច ��ុង�ត់ដំបង ��ត��ត់ដំបង  
 ទូរស័ព�:         ០៥៣ ៩៥៣ ៣៣៦, ០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩  
 E-mail:        battambang@nssf.gov.kh

 �រ��ល័យ  ��ត��៉�លិន       

 �សយ��ន: មន�ីរ�រ�រ និងបណ��ះប��លវ���ជីវ: ��ត��៉�លិន 
 ភូមិវត� ស��ត់�៉�លិន ��ុង�៉�លិន ��ត��៉�លិន       
 ទូរស័ព�:         ០៨៦ ៨៩៣ ៧៧៧, ០៨៨ ៨៦៨ ៣៦៨៦  
 E-mail:        pailin@nssf.gov.kh
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០១

០២

០៣

០៤

០៥

០៦

០៧

០៨

០៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៧

១៨

១៩

១៦

ដ ្្ម ោះមនី្រដពទ្យ

មន្ទ្ីរលពទ្្កាេផម៉ត

មន្ទីរលពទ្្តពះកុសុមៈ

ភនែំលពញ

កណាតោ េ

កំពង់ស្ឺ

១១៩

១១៩

០១១ ៧៥៥ ១៩៩             
០៧៧ ៥៥០ ០១៧

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៧            
០១២ ៣៥៣ ៩១៦

០៧៨ ៦១៥ ៩៨៩         
០១២ ៨៨៤ ៧៦៦

០២៣ ២១៧ ៧៦៤          
០១២ ៨៥៨ ១៨៤

០១៧ ៧២២ ០៦៥        
០២៣ ៣៥១ ១៩៨

០១២ ៥៣២ ៨០៣       
០១២ ៨៦៤ ៥០៩

០១២ ៧២២ ០៦៥      
០២៣ ៣៥១ ១៩៨

០១២ ៧២២ ០៦៥      
០២៣ ៣៥១ ១៩៨

០១២ ៩៧១ ៤៧៦       
០១១ ២៦២ ៦៥៦

១១៩                       
០១៧ ៧២២ ០៦៥

១១៩                       
០១៧ ៧២២ ០៦៥

១១៩                       
០១៧ ៧២២ ០៦៥

០១២ ១៧៥ ៨២៨ ៥         
០៩៧ ៤៩៩ ៨៩៣ ៦

០១២ ៨៣២ ៣៤៣                    
០១២ ៤៩៥ ៩៨៣

០២៥ ៩៨៧ ៣១៣                  
០១៦ ៤៧១ ៨៨៧

០៩៧ ៦៥៩ ៧២៩ ៩                  
០១២ ៨៩៤ ២៦០

នាយក                      
០១២ ៦៦៥ ០៣៩

០២៣ ៤២៦ ៩៤៨    
០២៣ ៧២៤ ៨៩១

០១២ ៦៥៧ ៦៥៣      
០១៦ ៩០៩ ៧៧៤

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៩                        
០៩២ ៨២០ ២៥៩               
០១៧ ៣៧៨ ៤៥៦  

០៩៨ ៥០៩ ៣៩០                      
០១២ ៤៥៥ ៣៩៨               
(០៧៧ ៩៧៨ ៤៧៤ លៅរ៍)   

០៩២ ៤០៧ ៨១៨                
០៩៧ ៩៥៣ ៩៥២ ៥           
០១៧ ៥៥២ ៣២៣  

០៧៨ ៨៩១ ៩១៣          
០១២ ៩១០ ០៦២         
០១២ ៩៧៨ ៩២៥

១១៩

១១៩

១១៩

១១៩

១១៩

០៧៧ ៦៣៦ ៣៦០ (hip)

០១៧ ៣៥៣ ៤៣៣

០១៥ ៥១៩ ១១៩ ០១២ ៩១២ ៥២៣

០២៣ ៣៥១ ១៩៨

០៩២ ៤០៧ ៨៦៨

០២៣ ៣៥១ ១៩៨

០១២ ៨៩៤ ២៦០

០១២ ៨៤០ ៥២០

០១២ ៩៧៨ ៩២៥

០៧៧ ៩២៦ ៦៩២

០១៦ ៦៩៦ ៤៨០ ០៩៧ ៧៨៣ ៩៣៩ ១

០៩៧ ២៩៩ ៦៦៦ ៩

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៨

មន្ទីរលពទ្្តពះអង្គឌួង

មន្ទីរលពទ្្ មិតតោភាពផ�្មរសូលវៀត

មន្ទីរលពទ្្បផង្អកលោធិ៍ចិនតុង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក សលមតោចឪ

មណ្េសុ�ភាពទ្ួេលោក

មណ្េសុ�ភាពទ្លឹកថ្្

មណ្េសុ�ភាពស្ទលឹងមានជ័យ

មន្ទីរលពទ្្ ជ័យជំនះ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក លកាះធំ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ប៊ុន រាេ នី            
�៊ុន ផសន រកាលកាង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក តសនុកសា្អ ង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក អង្គសនែលួេ

មណ្េសុ�ភាពផបកចាន

មណ្េសុ�ភាពផតពកអញ្្ច ញ

មណ្េសុ�ភាពវិហ្រសួគ៌

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោកំពង់ស្ឺ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ឧដុុង្គ

ឡានរាម៉ាុយ ទូរសព្័ទាន់                  
ដេតុការណ៍

ភានា ក់ងារ ្រ.ស.ស ោជធានីដខត្

 អា្រយដ្ឋា នមន្ីរគពទ្យដដលជានដគជូរប្រគ់បឡាជាតិរបប្រន្តតិ្រខុ្រង្គម ២៤រាជធានី/គខត្ត
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២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

៣៣

៣៥

៣៤

៣៦

៣៨

៣៩

៤០

៣៧

ដ ្្ម ោះមនី្រដពទ្យ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក កំពង់ ន្ែ ំង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក កំពង់តតឡាច

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោកំពង់ចាម

កំពង់ ន្ែ ំង

កំពង់ចាម

តាផកវ

នតពផវង

តកលចះ

បនា្ទ យមានជ័យ

០២៦ ៩៨៨ ១១១

០៨៥ ៥៨៧ ៧៥៧ ០៨៥ ៥៨៧ ៧៩០

០១៧ ៤២៣ ៥៤៨

០៣២ ៦៩០ ១៩៣ ៩

០១២ ៧៩៥ ៣១៩

០៩៥ ៨៨១ ៧០៧

០១២ ២៩៧ ៤៩១

០១២ ៦៦០ ៨១៥

០១២ ៦៥៣ ៥៩៥

០១២ ៩៣១ ៨៦៨

០១២ ៣៦៧ ៧០២

០៩៧ ៦៥៩ ៧២៩ ៩

០១២ ៩៣២ ៥១២ ០១២ ៩២៣ ៣៥៤

០១២ ៧៨៦ ២៨៦ ០៨៨ ៩៧២ ១០១ ៣

០៩២ ២២៣ ៦១៤

០១១ ៧៣៦ ៨៨៦

០៨៨ ៧៧៤ ៤៧០ ០

០១២ ៥២០ ៧៦៧

០៨៨ ៩៧២ ១០១ ៦

០១៥ ២៥០ ១១១

០១២ ៩០៤ ៣០៦       
០៩២ ៣២២ ៤១៣

០១១ ២៩៤ ៥៣២       
០១២ ៤៩៥ ១៤៨

០១២ ៤៩៥ ៦៥០     
០១១ ៨៦២ ០៣៩

០៨៨ ៧៧៤ ៤៧២ ២    
០១២ ៩៨១ ៣៩៣

០៨៨ ៧៧៤ ៤៧២ ២    
០១២ ៨៧៣ ១២៧

០១២ ៩៣៥ ៨១៤   
០១២ ១៧២ ៨៣៤ ៨

០១២ ៧២៤ ០៩៣       
០៩៧ ៦៤៧ ៤៣០ ៣

០១២ ៧២៤ ០៩៣       
០៩៧ ៩៥៩ ៤៦៥ ៣

០៩៧ ២៣៤ ១៧៨ ២      
០១២ ៦៥៨ ៣០៣

០១២ ៦៥៨ ៣០៣      
០១២ ៩២១ ២០០

០៧២ ២១០ ៣៩១       
០១២ ៨២២ ៣៩១

០៩៧ ៧៩៧ ៨៩៩ ៩             
០៩៧ ៩៨៩ ៦៦៩ ១

០៩២ ៨៦៦ ៤១៣        
០១៧ ៩០៩ ៦៥៣

០៩៧ ៧៥២ ៧៩៩ ៦    
០១២ ៥២៧ ៩៩៦

០៨៩ ៨៣៧ ៦៣៧        
០១២ ៨៣៣ ១៥៩

០១២ ៨២៣ ៧០៩      
០៩២ ៩១៧ ៣៨៨

០៩២ ៩១៧ ៣៨៨      
០៩២ ៩៣៩ ៤៨០

០៨៥ ៤១៤ ៨១៩       

០១២ ១៧២ ៨៣៤ ៨      

០១២ ៦៦៧ ៤៨៦       
០៨៨ ៧៧៤ ៤៧៨ ៨

០៨៨ ៧៧៤ ៤៧១ ១       
០១១ ៦៦៩ ៤០ឥ៨          
០៨៥ ៤១៤ ៨១៩

០៨១ ៤៤៤ ១៧៤      
០១២ ៤២៤ ០៦៣       

០១២ ៦៩៣ ៩៤១      
០១២ ៥៨៨ ៤៩៥      

០១២ ៦៥៨ ៣០៣     
០១២ ៤៣៩ ៣៤៣     

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក តសនុកលជើងនតព

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក តសនុកពញ្ញា ផតកក

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ផតពកកក់ 
(ស្ទលឹងតតង)

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក តសនុកត្យូងឃ្មនុ ំ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក លមមត់

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោតាផកវ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក បាទ្ី

មណ្េសុ�ភាព តតាខំានែ រ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោនតពផវង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក អនែកលេឿង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ោរំាង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អកតសនុកចំចាយមារ

មណ្េសុ�ភាពលកតោឿងរាយ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោតកលចះ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក តសនុកឆ្យូង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក តសនុកសនែលួេ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អកល�តតោមិតតោភាព   
កម្នុជា-ជប៉ុន

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក អូលតរៅ

ឡានរាម៉ាុយ ទូរសព្័ទាន់                  
ដេតុការណ៍

ភានា ក់ងារ ្រ.ស.ស ោជធានីដខត្
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៤១

៤២

៤៣

៤៤

៤៥

៤៦

៤៧

៤៨

៤៩

៥០

៥១

៥២

៥៣

៥៤

៥៥

៥៦

៥៨

៥៩

៦០

៦១

៦២

៦៣

៦៤

៦៥

៥៧

ដ ្្ម ោះមនី្រដពទ្យ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក លសរីលសាភ័ណ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោកំពង់ធំ

សាវា យលរៀង

តពះសី�នុ

លសៀមរាប

ផកប

កំពត

លោធិ៍សាត់

លកាះកុង

បាត់ដំបង

នប៉េិន

ស្ទលឹងផតតង

មណ្េគិរី

ឧតតោរមានជ័យ

តពះវិហ្រ

រតនគិរី

កំពង់ធំ

០១២ ៩១០ ៤៦៧ ០១២ ៨៥៤ ៩៨៣

០៩២ ៩៥៤ ៣៦៧

០១៧ ៥៥៩ ៣៨៧

០១២ ៧៩៤ ៣៤៩

០១៧ ៣៩៨ ៧៥០        
០១២ ៩៤៧ ៩៣២           

០១២ ៩២៧ ១៤២        
០១២ ៧៨២ ៤១៧           

០១២ ៧៦៨ ៤៤៣                   
០៩២ ២៩១ ៩៥៩

០១២ ៨២៥ ២៧៧       
០១២ ៩១២ ៣២០           
០១២ ៤៥៦ ២៤៧

០៩២ ៧៩៩ ៤៦៤      
០៨៨ ៨៨៤ ៩៤៨ ៣           
០៩៧ ៩៧៨ ០៨៧ ៨

០៩២ ១៤១ ៨៣៥     ០៧៨ ២២៩ ៧៩៧        
០៧៨ ៩៧៩ ៧២៩

០១២ ៣៧១ ៦១៨              
០១២ ៨៩២ ៩០៩ ០១២ ៤២៦ ៥១៩        

០៨៩ ៨៨៦ ៦៦៦        
០៨៥ ៨៨៦ ៦៦៦ 

០១២ ៩៥៣ ៩៧៥        
០១២ ៧១២ ៦៤៦ 

០១២ ២៩៧ ៦២៨       ០១២ ៣១៦ ១៣៥

០១២ ៧៣៣ ៤៦៨      ០៩២ ៣៨៣ ៦៣២

០១៦ ៣០០ ១១៩       ០១៦ ២០៤ ៨៨៧

០១៦ ២២២ ១៨៦      ០១៦ ៨៧៧ ០០៦

០១២ ៨៣៣ ២៦១ ០១២ ២៦៩ ៣៨៨      

០១២ ២០៥ ៧៦៥      
០២៣ ៨៨២ ៤៣៤

០១២ ៥០៥ ០០៨       
០១២  ៥២៨ ០០៨

០៩៧ ៤៧៣ ៩៦៨ ៥      
០៨៨ ៩៩៨ ៦៥៦ ៦

០៧៧ ៥០៨ ០៥៧ ០១១ ៦៧០ ១៧៤       
០៧៧ ៥០៨ ០៥៧

០១៧ ៩៣៦ ៩៤៥      
០១២ ៨៤០ ៨០៨

០១១ ៣៩៤ ១៧៨ ០១២ ៨០៥ ២៣៦

០១២ ៩៥៣ ៩៧៥

០៨១ ៨៨៦ ៦៦៦

០១៦ ៦៨៦ ៨៤៣

០១៦ ៨០០ ១១៩

១៥៥២ ០១២ ៨២៨ ៤៦៦

០៩៧ ៦២៨ ៤៣៣ ៣ ០៩៧ ៧៦៩ ៩៨៣ ៧

០១១ ៧៣៦ ៨៨៦

០១២ ៥២៨ ០០៨

០៩២ ២២៧ ៦១៦ ០៩៧ ៣៩៤ ៤៦៦ ៩

០១២ ៩២៥ ០៦១

០១២ ៩១២ ៣២០

០៨៨ ៩៧២ ១០១ ៤

០៨៨ ៩៧២ ១០១ ២

០៩៧ ៧៨៣ ៨៧៥ ៩០៤៤ ៩៤៥ ១១១

មន្ទីរលពទ្្បផង្អកបារយណ៍-សន្ទនុក

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក លសា្ទ ង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ជីភូ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក សាវា យលរៀង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក CT(តពះសី�នុ)
មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោតពះសី�នុ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោលសៀមរាប

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោផកប

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោកំពត

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក កំពង់តតាច

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោលោធិ៍សាត់

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោលកាះកុង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ផតសអំបិេ

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោបាត់ដំបង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោនប៉េិន

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ស្ទលឹងផតតង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ផសនមលនារម្

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក អនង្់ផវង

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក អូរសា្ម ច់

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ១៦មករា

មណ្េសុ�ភាព ភនែំផដក

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក ល�តតោរតនគិរី

មន្ទីរលពទ្្បផង្អក 
ល�តតោឧតតោរមានជ័យ

ឡានរាម៉ាុយ ទូរសព័្ទាន់                  
ដេតុការណ៍

ភានា ក់ងារ ្រ.ស.ស ោជធានីដខត្

បនា្ទ យមានជ័យ






