
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

ប.ស.ស ច្រញផ្រសាយឆ្ន្រំទី០៣ ល្រខទី០៥ ឆ្ន្រំ២០១៤

១-	 រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម.............................................................................២	
២-	 ការអភិវឌ្ឍរបបសន្ិសុខសង្គម	សគរាប់កម្មករនបិោជិត.......................................................................៣	
៣-		 ពិពព័រណ៍ការងារពិធីអង្គរសង្ងារា ន	្បៅបខតប្សៀមរាប...............................................................................៤		
៤-	 ទិវាពិភពបោកប�ើម្ីសុខភាព	និងសុវត្ិភាពការងារបគកាមគបធានបទ	"សុវត្ិភាព	ននការបគបើគរាស់សារធាតុ្រីមី			
		 បៅកននលែងបធវើការ"..........................................................................................................................៥		
៥-	 វ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្ល		និងការបធវើបច្តប្ន្នភាពជំនាញការងារន្ទៃក្នតង�ល់មង្ន្ី		និងបុ្រ្គលិក		ប.ស.ស		តាមបណ្្បខត	្	
		 គបចំាឆ្្ន ំ២០១៤............................................................................................................................៦	
៦-	 បទបងាហា ញស្ីពីបោលនបោរាយសន្ិសុខសង្គម	ឧបទទៃសនាមបោយ	បោក	អ៊ុក	សមវិទយា	នាយកបបឡាជាតិរបប		
	 សន្ិសុខសង្គម	(ប.ស.ស).............................................................................................................៧	
៧-	 ការចុុះបំបពញការងាររបស់គកតមគបរឹកសាបបចក្បទសរបបសន្ិសុខសង្គម	(ក.ប.ស.ស.)	បៅបខតស្ាវ យបរៀង.........		.៨	
៨-	 ការចុុះបំបពញការងាររបស់គកតមគបរឹកសាបបចក្បទសរបបសន្ិសុខសង្គម	(ក.ប.ស.ស.)	បៅបខតក្ំពង់ឆ្្ន ំង...........៩	
៩-	 ការចុុះបំបពញការងាររបស់គកតមគបរឹកសាបបចក្បទសរបបសន្ិសុខសង្គម	(ក.ប.ស.ស.)	បៅបខតក្ំពត-នកប.......១០	
១០-	 ការចុុះបំបពញការងាររបស់គកតមគបរឹកសាបបចក្បទសរបបសន្ិសុខសង្គម	(ក.ប.ស.ស.)	បៅបខតប្កាុះកុង...........១១	
១១-	 កិចព្ិភាកសាប�ើម្ីកំណត់ទិន្ននព័យ	សគរាប់ការវិភា្រអគតាភា្រទានន្្នកធានារ៉ាប់រងសុខភាព........................១២	
១២-	 ការចុុះអបងរាតករណីកម្មករសនលែបប់ៅបរាងចគក	CALLISTO	APPAREL	(CAMBODIA)	Co.,	LTD....................១៣	
១៣-	 ការចុុះអបងរាតករណីកម្មករសនលែបប់ៅបរាងចគក	New	Wide	(Cambodia)	Garment	Co.,LTD......................១៤	
១៤-		 ការចុុះអបងរាតករណីកម្មករសនលែបប់ៅបរាងចគកជីនយី	ហ្្គ បមន.................................................................១៥	
១៥-	 ការចុុះអបងរាតករណីកម្មករសនលែបប់ៅបរាងចគក	Winning	Dragon	Leather	Ware	(Cambodia)	Co.,Ltd........១៦		
១៦-	 ការចុុះអបងរាតឧតរ្ជីវី	ននជនរងបគោុះ	បៅខណ្ឌ �ូនបពញ.......................................................................១៧	
១៧-		 ការចុុះអបងរាតឧតរ្ជីវី	ននជនរងបគោុះ		បៅខណ្ឌ បោធិ៍នសនជព័យ...............................................................១៨	
១៨-		 ការគបជុំ្្សពវ្ សាយអប់រំអំពីលក្ខខណ្ឌ ការងារ	លក្ខខណ្ឌ អនាមព័យ		សុវត្ិភាពការងារ		អតគ្បបោជន៍របបសន្ិសុខ		
				 សង្គម	វិធានការទប់សារា ត់ករណីសនលែប់	និងបងារា របគោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍បោយមបធយារាយ�រឹកជញ្ជូនកម្មករនិបោជិត	
				 បៅបរាងចគកកាតប់�រ	Shoe	Premier	II	(Cambodia)	Co.,Ltd	............................................................១៩	
១៩-		 ការគបជុំ្ ្សពវ្ សាយរបសគ់កតមការងារ			ស.្.ក		បៅបរាងចគក		TAI		EASY			INTERNATIONAL	CO.LTD		
	 បខតប្ោធិ៍សាត់..........................................................................................................................២០	
២០-		 ការគបជុំ្្សពវ្ សាយរបស់គកតមការងារ	ស.្.ក	បៅបរាងចគក	CAMBO	KOTOP		LTD	រាជធានីភ្នំបពញ	.............២១	
២១-	 ការគបជុំ្្សពវ្ សាយរបស់គកតមការងារ	ស.្.ក	បៅបរាងចគក	JUHUI	FOOTWEAR	CO.,LTD	បៅបខតក្ំពង់ចាម...២២		
២២-	 ការគបជុំ្្សពវ្ សាយរបស់គកតមការងារ	ស.្.ក	បៅគសតកកំពង់គតឡាច	បខតក្ំពង់ឆ្្ន ំង	................................២៣	
២៣-	 ការគបជុំ្្សពវ្ សាយរបស់គកតមការងារ	ស.្.ក	បៅតំបន់បស�្ឋកិចព្ិបសស	បខតគ្ពុះសីហនុ...........................២៤	
២៤-	 ការគបជុំ្ ្សពវ្ សាយរបសគ់កតមការងារ	ស.្.ក	បៅបរាងចគក	TAK	FOOK	(CAMBODIA)	Garment	LTD		
	 បខតក្ំពង់ឆ្្ន ំង...........................................................................................................................២៥	
២៥-	 ការគបជុំ្ ្សពវ្ សាយរបសគ់កតមការងារ	ស.្.ក	បៅបរាងចគក	KANDATEX	KNIT	INDUSTRAIL	CO.LTD		
				 បៅបខតក្ំពត	...........................................................................................................................២៦	
២៦-	 ការគបជុំ្្សពវ្ សាយរបស់គកតមការងារ	ស.្.ក	បៅតំបន់បស�្ឋកិចព្ិបសសបខតប្កាុះកុង...............................២៧	
២៧-	 សិកា្ខ សាោសី្ពីកិចព្បិគោុះបោបល់ក្នតងការបបងរាើតរបបធានារា៉ា បរ់ងសុខភាព...........................................២៨	
២៨-	 ការគបជុំ្្សពវ្ សាយអប់រំស្ីពីបោលនបោរាយថ្មីៗ	និងបសវាននការ្ល្់តាវកាលិកហ្និភព័យការងារ..............២៩		
២៩-		 វ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្លស្ីពីីរបបធានារា៉ា ប់រងសុខភាពបៅសាធារណៈរ�្ឋកបូរ៉ា...................................................៣០	
៣០-		 ការនសវងយល់អំពីរបបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព	របស់មង្ន្ី	ប.ស.ស	បៅគបបទសកូបរ៉ា......................................៣១	
៣១-	 គោប់ធញ្ញជាតិ	ន�លរានអតគ្បបោជន៍ចំបោុះសុខភាព.......................................................................៣២	
៣២-	 របបអាហ្រទំាង៦ជួយគបឆំ្ងបរា្រមហ្រីកបោុះបវៀនធំ	.......................................................................៣៣	
៣៣-	 ទស្សនៈ្រួរពិចារណ្....................................................................................................................៣៤	
៣៤-	 គកតមគបចំាការ	HOTLINE	24	បរ៉ាង................................................................................................៣៥	
៣៥-	 សាខា	ប.ស.ស	តាមបណ្្រាជធានី-បខត	្......................................................................................៣៦	
៣៦-	 អាសយោ្ឋ នមនទៃីរបពទ្យន�លជាន�្រូរបស់បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	២៤រាជធានី/បខត	្........................៣៨
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    ការអភិវឌ្ឍរបបសន្ិសខុសង្គម សម្រាប់កម្មករនិយោជិត

គបរាណជាង			៨០មុឺននាក់				សហគោស	
រានជាង		៦ោន់សហគោសន�លរានចុុះ
បញិ្កាចូលជាសរាជិក្ងន�រ។				
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		រាន្ល្់	
បសវាជាបគចើន			ប�ើម្ីជួយពយារាល			និង	
សបង្ងា្គ ុះ�ល់អ្នករងបគោុះថ្្ន ក់ការងារ		បនុះ	
ជាង	៥មុឺនករណី។				នាឱកាសបនាុះបោក	
Andre'	POULLES			រានបលើកប�ើងថ្	
AFD	រីករាយក្នតងការ្ល្់ជំនួយបបចក្បទស

ក្នតងវិសព័យសន្ិសុខសង្គម	មិននតបុ៉បណ្ណ ុះ	
បោកក៏រានបងាហា ញពីចំណ្ប់អារម្មណ៍	ចង់	
នសវងយល់ពី្របគរាងអនុវត	្ 	 	 របបគរាក់	
បសាធនបៅឆ្្ន ំ២០១៥				ថ្បតើគតជូវអនុវត	្
របបៀបណ្?	ឯកឧតម្រ�្ឋមង្ន្ី	រានប្លែើយ	
តបថ្	ចំបោុះរបបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព	នរឹង	
ចាប់ប្្ើមបៅឆ្្ន ំ២០១៤		បហើយរបបគរាក់	
បសាធន	នរឹងចាប់ប្្ើមក្នតងឆ្្ន ំ២០១៥។		
របបបនុះ្រឺជារបប�៏ធំមួយ	ន�លទាមទារឲ្យ

បយើងគតជូវ្រិត្រូឲ្យរានចបាស់ោស់	បហើយ	
ចំណចុធំ�ំបូងរបស់គកសួង				្រឺសិកសាន្្នក	
បបចក្បទសជាចំារាច់។		ទាក់ទងនរឹងបបចក្	
បទសបនុះ		បយើងគតជូវបរៀបចំភា្រទាន	បពល	
បនុះរហូត�ល់សរាជិក			ប.ស.ស			ចូល	
និវតន្៍			ថ្បតើគតជូវបធវើនបបណ្			ប�ើម្ីឲ្យ	
រាននិរនរ្ភាព៕

		បៅគពរឹកនថងៃទី០៣	នខបមសា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
ឯកឧតម្បណ្ឌ ិត		អុិត		សំបហង		រ�្ឋមង្ន្ី	
គកសួងការងារ	និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ		
រានអនុញ្្ញ តឲ្យបោក	Andre'			POULLES					
នាយកតំបន់ននទីភា្ន ក់ងាររារាងំ			សគរាប់	
ការអភិវឌ្ឍ		(AFD)		គបចំាបៅកម្តជា-ឡាវ	
អមបោយ្រណៈគបតិភូចូលជួបសនមង្ការ	
្រួរសម		និងពិភាកសាការងារ		បៅទីស្ីការ	
គកសួងការងារ	និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ។	
ឯកឧតម្រ�្ឋមង្ន្ី			រានរានមតិសាវ ្រមន៍	
និងនថលែងអំណរ្រុណ	ចំបោុះទីភា្ន ក់ងាររារាងំ		
សគរាប់ការអភិវឌ្ឍ	ន�លរានសហការោ៉ង	
ល្អ 			និងជួយ�ល់គបបទសកម្តជានាបពល	
កនលែងមក			ជាពិបសសក្នតងវិសព័យសន្ិសុខ	
សង្គម។			ឯកឧតម្រានរានគបសាសន៍ថ្	
រហូតមក�ល់បពលបច្តប្ន្នបនុះ	 	 	 បបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម					រានសរាជិក

ជំនួបពិភាកសាស្ីពីកិច�្ំបណើរការ	ននការអភិវឌ្ឍរបបសន្ិសុខសង្គម	សគរាប់កម្មករនិបោជិត

កិចព្ិភាកសា	ននការផ្លែ ស់ប្ជូរបទពិបសាធន៍ការអភិវឌ្ឍវិសព័យសន្ិសុខសង្គម



បនទៃតកទីស្ីការ្រណៈរ�្ឋមង្ន្ី	បោយរានការ	
អបញ្ើញចូលរួមពីសំណ្ក់		តំណ្ងគកសួង	
ស្ាបព័នោក់ពព័ន្ធ,								សហភាពសហពព័ន្ធ

ទទួលរានការោំគទ	ពីអ្នកចូលរួមទស្សនា	
សាកសួរពព័ត៌រានប្្សងៗ				គបរាណជា២	
ោន់នាក់		និងរាននចកជូនសរាភា រៈ		ន�ល	
រាន�ូចជា៖	(បសៀវបៅចបាប់,	អនុគករឹត្យស្ី	
ពី	ប.ស.ស,		បសៀវបៅគពរឹត្ិបគតពព័ត៌រាន,	
ខិតប្ព័ណណ ,				បសៀវបៅ	បូកសរុបលទ្្ធ ល	
ការងារ	ប.ស.ស,	បសៀវបៅបូកសរុបរបស់	
្រណៈកម្មការ		ស.ទ.ប.ក,		គកតមការងារ	
ស.្.ក				និងសទៃ ី្រព័រោក្យបសាលែ កទាក់ទង	
ផ្លែ កសញ្្ញ ចរាចរណ៍ប្្សងៗបទៀត)			�ល់	
មហ្ជនចំនួន៣០០នាក់្ងន�រ៕

នារបសៀលនថងៃទី១៣	នខបមសា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
បៅបខតប្សៀមរាប			បបឡាជាតិរបបសន្ិ	
សុខសង្គម		(ប.ស.ស)		ននគកសួងការងារ	
និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ			រានចូលរួម	
បរៀបចំពិពព័រណ៍ការងារឆ្្ន ំ២០១៤		របស់ខលែលួន		
ក្នតងពិធីអង្គរសង្ងារា នន្ថងៃទី១៣-១៦	នខបមសា	
ឆ្្ន ំ២០១៤			បៅគកតងបសៀមរាប			បខត	្
បសៀមរាប។	ពិធីបនុះគតជូវរានបបើកជា្លែជូវការ	
នារបសៀលនថងៃទី១៣		នខបមសា		ឆ្្ន ំ២០១៤	
បគកាមអធិបតីភាព�៏ខង្់ខស្់	របស់ឯកឧតម្	
សុខ	អាន	ឧបនាយករ�្ឋមង្ន្ី	រ�្ឋមង្ន្ីទទួល

    ពិព័រណ៍ការងារពិធីអង្គរសង្ងារា ន្ យៅយខត្យសៀមរាប
យុវជនកម្តជា			អង្គការមិននមនរោ្ឋ ភិរាល		
ន�្រូអភិវឌ្ឍន៍អនរ្ជាតិ			និងពីសំណ្ក់	
មហ្ជនោ៉ងបគចើនកុុះករ។					 	
						ពិពព័រណ៍ការងារថ្្ន ក់ជាតិរានការចូល				
រួមតំាងបងាហា ញសមិទ្ធិ្លនានា		ពីគកសួង	
ស្ាបព័នោក់ពព័ន្ធ		គកតមហ៊ុន		សហគោស	និង	
អង្គការមិននមនរោ្ឋ ភិរាលសរុបជិត៣០០	
បញ្រ(ស្ង់)	ន�លរានអ្នកចូលរួមទស្សនា	
ពិពព័រណ៍គបរាណជាង	៣០០,០០០នាក់។						
		បោយន�កសគរាប់ស្ង់របស់	ប.ស.ស		

ឯកឧតម្រ�្ឋមង្ន្ីអបញ្ើញទស្សនា	និងពិនិត្យបមើលសមិទ្ធិ្លការងារសបគមចរានរបស់	ប.ស.ស

ឯកឧតម្បណ្ឌ ិត	អុិត	សំបហង	រ�្ឋមង្ន្ីគកសួងការងារ	និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ	ជាមួយគកតមការងារ

បោកជំទាវ	សួស	រោ្ឋ វី	អនុរ�្ឋបលខាធិការអបញ្ើញទស្សនាសមិទ្ធិ្លការងារសបគមចរានរបស់	ប.ស.ស

ការនចកជូនសមិទ្ធិ្លការងារសបគមចរានរបស់	ប.ស.ស	�ល់និសិ្សត



	កាលពីនថងៃទី២៨	នខបមសា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
បវោបរ៉ាង		០៨ៈ០០នាទីគពរឹក				បៅសួន	
ឧសសាហកម្មវឌ្ឍនៈ២	រានបរៀបចំគរារព្ធទិវា	
ពិភពបោក	ប�ើម្ីសុខភាព	និងសុវត្ិភាព	
ការងារបោយបផ្្តសំខាន់បៅបលើ		"សុវត្ិ	
ភាពននការបគបើគរាស់សារធាតុ្ីរមីបៅកននលែង	
បធវើការ"	បគកាមអធិបតីភាព�៏ខង់្ខស់្របស់		
ឯកឧតម្បណ្ឌ តិ	 	 អិុត	សំបហង			រ�្ឋមង្ន្ី	
គកសួង	ការងារ		និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ			
ឯកឧតម្				បោកជំទាវ				រ�្ឋបលខាធិការ

អនុរ�្ឋបលខាធិការ	នាយកោ្ឋ នបពទ្យការងារ	
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		និងរាន	
មង្ន្ីបុ្រ្គលិកពីគកសួង-ស្ាបព័នោក់ពព័ន្ធ	គពម	
ទំាងកម្មករោ៉ងបគចើនកុុះករ។
			ក្នតងការគរារព្ធទិវាបនុះ	គបធានបទសំខាន់	
បផ្្តបៅបលើ		"សុវត្ិភាពននការបគបើគរាស់
សារធាតុ្រីមីបៅកននលែងបធវើការ"			បោយបធវើ	
ការ្្សពវ្ សាយ	�ល់គកសួង/ស្ាបព័នោក់ពព័ន្ធ				
សហគោស				គ្ររឹុះស្ាន			ជាពិបសស�ល់

កម្មករនិបោជិតផ្ទៃ ល់					ឲ្យរានយល់�រឹង	
ចបាស់អំពីការបគបើគរាស់	ការការោរ		និង	
ការទុកោក់សារធាតុ	្ីរមី		ឲ្យ	រានគតរឹមគតជូវ	
តាមទីកននលែង		និងបៅតាមលក្ខណៈបបចក្	
បទស	ប�ើម្បជៀសវាងនូវការបងរាឲ្យរានបគោុះ	
ថ្្ន ក់ប្្សងៗ	ប៉ុះោល់�ល់សុខភាព	ឬបកើត	
ជំងឺវិជ្ាជីវៈ		ចំបោុះបងប្អជូនកម្មករនិបោជិត					
ឬអាចបណ្្លឲ្យសាលែ ប់៕	

ឯកឧតម្បណ្ឌ ិត	អិុត	សំបហង	រ�្ឋមង្ន្ីគកសួងការងារ	និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ	អបញ្ើញជាអធិបតីក្នតងអង្គពិធី

បោក	អ៊ុក	សមវិទយា	នាយក	ប.ស.ស	អបញ្ើញប�ើងរានចំណ្ប់អារម្មណ៍ក្នតងអង្គពិធី

ពិធីបបងាហា ុះបរ៉ាងបរ៉ាងអបអរសាទរក្នតងទិវាពិភពបោកប�ើម្ីសុខភាព	និងសុវត្ិភាពការងារ



កាលពីគពរឹកនថងៃទី២៤	នខមីនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		រានបបើក	
វ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្លមង្ន្ី/បុ្រ្គលិក	តាមបណ្្	
បខតគ្បចំាឆ្្ន ំ២០១៤	បៅសាលគបជុំបបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	បគកាមអធិបតីភាព	
បោក		អ៊ុក		សមវិទយា		នាយកបបឡាជាតិ	
របបសន្ិសុខសង្គម	និងរានការចូលរួមពី	
បោកនាយករង			បោក/បោកគសី			ជា	
គបធានការិោលព័យ				និងមង្ន្ី/បុ្រ្គលិក

បណ្្ការិោលព័យ	តាមបខតទំ្ាងអស់ជាបគចើន	
រូប។	ក្នតងឱកាសបនាុះ	បោក	អ៊ុក	សមវិទយា	
នាយក		ប.ស.ស		រានគបសាសន៍នណនំា	
�ល់សិកា្ខ កាមចូលរួម	និងរានបលើកប�ើង	
នូវររាយការណ៍	របស់	ប.ស.ស		ន�លតួ	
បលខសហគោស/គ្ររឹុះស្ាន		រានការបកើន	
ប�ើងោ៉ងឆ្ប់រហព័ស។		បោកនាយករាន	
បននម្បទៀតថ្				រហូតមក�ល់បពលបនុះ

សហគោស/គ្ររឹុះស្ាន	រានចុុះបញ្ិកាមកក្នតង	
ប.ស.ស	គបរាណជា	៦,៤១៧	សហគោស		
បបើបគបៀបបធៀបកាលពីនថងៃន�លបធវើសន្និរាត	
ប.ស.ស	រានគតរឹមនត៦,១១៧			សហគោស	
បុ៉បណ្ណ ុះ។			រីឯសរាជិក		ប.ស.ស	ន�ល	
រានបង់ភា្រទាន		រានចំនួនគបរាណជិត	
៨៩មុឺននាក់		បហើយ		ប.ស.ស			បគោងនរឹង	
បបងរាើនសរាជិក	របស់ខលែលួនឲ្យរានជាង១ោន	

នាក់	នាបពល�៏ខលែី	ខាងមុខបនុះ។		ប.ស.ស		
រានបគតៀមរួចជាបគសចក្នតងការ		បបងរាើនបុ្រ្គ-	
លិកបននម្បទៀត		ប�ើម្ីឲ្យប្លែើយតបបៅ	និង	
ទំហំននសរាជិក		របស់ខលែលួនន�លរានជាង	
១ោននាក់បនាុះ។						វ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្លបនុះ	
បផ្្តសំខាន់បៅ	បលើការបបងរាើន	និងពបនលែឿន	
បសវាសាធារណៈ		របស់		ប.ស.ស		�ល់	
កម្មករនិបោជិត		និង្ល់្បសវាគ្រប់ន្្នក	
ន�ល	ប.ស.ស	រាន។	ទី១	របបហ្	និភព័យ	
ការងារកំពុង�ំបណើរការ	ទី២		របបធានា	រា៉ា ប់	
រងសុខភាពបគោង�ំបណើរការបៅបំណ្ច់
ឆ្្ន ំ២០១៤	និងទី៣		របបគរាក់បសាធន	
ន�លនរឹងបគោងអនុវតប្ៅឆ្្ន ំ២០១៥	ខាងមុខ		
ឲ្យរានភាពរលូនតរាលែ ភាព	និងរានគបសិទ្ធ	
ភាពខស្់៕

វគ្គបណុ្ុះបណ្្ល និងការយធវើបច្ុប្បន្នភាពជំនាញការងារផ្ទៃក្នងុ ដលម់ង្ន្ី 
និងបុគ្គលិក ប.ស.ស តាមបណ្តាខេត្តបបចំាឆ្នាំ២០១៤

បោក	អ៊ុក	សមវិទយា	នាយក	ប.ស.ស	ក្នតងពិធីបបើកវ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្ល

មង្ន្ី	និងបុ្រ្គលិកចូលរួមបិទវ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្លបៅបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម



បទបងាហា ញស្ពីីយោលនយោបាយសន្ិសខុសង្គម ឧយទទៃសនាមយោយ 
យោក អ៊ុក សមវិទយា នាយកយបឡាជាតិរបបសន្ិសខុសង្គម (ប.ស.ស)

	 	កាលពីនថងៃទី៣១	នខមីនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
បោក		អុ៊ក	សមវិទយា		នាយក		ប.ស.ស	រាន	
បធវើបទបងាហា ញ�ល់អ្នកសារពព័ត៌រានបៅសាល	
គបជុំធំរបស់	ប.ស.ស	ស្ីពីបោលនបោរាយ	
សន្ិសុខសង្គម			ន�លបរៀបចំប�ើងបោយ	
ប.ស.ស។	បទបងាហា ញបនុះរានបផ្្តសំខាន់	
បៅបលើ	៩ចំណចុ្ឺរ៖	១.និយមនព័យសន្ិសុខ	
សង្គម	២.សាវតា	៣.ន�នអនុវត	្៤.បោល	
នបោរាយ				៥.ចបាប់				និងអនុគករឹត្យ	
៦.យុទ្ធសាង្ស្	៧.បទបញ្្អនុវត	្	(គបកាស)	
៨.និយមនព័យហ្និភព័យការងារ	៩.តាវកាលិក

ទំាង៩ចំណចុបនុះ	ប.ស.ស	រានបធវើការសិកសា	
គសាវគជាវ	ោ៉ងយកចិតទ្ុកោក់នរឹងរាន

គបតិបត្ិោ៉ងខ្ាប់ខ្លួន	ប�ើម្ីឲ្យរានគបសិទ្ធ	
ភាព			និងតរាលែ ភាពបោយរានការោំគទពី

អាណ្ពយារាលទំាងពីរ			បហើយរានអនុវត	្
ជំហ្នទី១			្រឺរបបធានារា៉ា ប់រងហ្និភព័យ	
ការងារ	ទទួលរានបជា្រជព័យរហូតមក�ល់		
បច្តប្ន្នបនុះ។		បោយន�កបៅ	ចុងឆ្្ន ំ២០១៤		
ប.ស.ស			នរឹងោក់ឲ្យ�ំបណើរការនូវជំហ្ន	
ពីរបទៀត្រឺ				របបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព		
និងរបបគរាក់បសាធន			ន�លនរឹងោក់	ឲ្យ	
�ំបណើរការក្នតងឆ្្ន ំ២០១៥			ប�ើម្ីឲ្យកម្មករ	
និបោជិត					រានសិទ្ធិទទួលរានគរាក់	
បសាធន�ូចមង្ន្ីរាជការសុីវិលន�រ៕	

១

បោក	អ៊ុក	សមវិទយា	នាយក	ប.ស.ស	�រឹកនំាគបជុំ

(១)	អាណ្ពយារាលបបចក្បទស	្រឺគកសួងការងារ	និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ	និងអាណ្ពយារាលហិរញ្ញវត្ត	្រឺគកសួងបស�្ឋកិច	្និងហិរញ្ញវត្ត
បោក	អ៊ុក	សមវិទយា	្ល់្បទបងាហា ញទាក់ទងបៅនរឹងកិច�្ំបណើរការ	នន	ប.ស.ស



ការចុុះបំយពញការងាររបសម់្ករុមម្បរឹកសាបយច្កយទសរបបសន្ិសខុសង្គម 
(ក.ប.ស.ស.) យៅយខត្ស្វ យយរៀង

	 គកតមគបរឹកសាបបចក្បទស	(ក.ប.ស.ស.	)
កាលពីនថងៃទី២៧-៣១	នខឧសភា	ឆ្្ន ំ២០១៤		
រានចុុះបំបពញបបសកកម្ម		បៅបរាងចគក		ថប				
ស្ព័ត	បថកស្ាយ			និងបរាងចគក			សា្ម តបថក	
(បខមបូឌា)		បខតស្ាវ យបរៀង	ប�ើម្ីបធវើការ	
សិកសាគសាវគជាវពីលក្ខខណ្ឌ ការងារជំងឺវិជ្ា	
ជីវៈ		ន�លបកើតប�ើងចំបោុះកម្មករនិបោជិត	
បោយសារការងារ		ក្នតងបនាុះរានគបតិភូគកតម	

ផ្ទៃ ល់�ល់បរាងចគក		កននលែង្ទៃតកសារធាតុ្រីមី	
កននលែងគជលក់ពណ៌	កននលែងរាញ់ថ្្ន ំ	កននលែង	
បងហាជូរកាកសំណល់							និងកននលែងបវចខប្់	
្លិត្លសបគមច		ន�លជាកននលែងងាយ	
ទទួលរងបគោុះថ្្ន ក់		(បគោុះថ្្ន ក់ការងារ)។	
ឯកឧតម្	រានសំណមូពរឲ្យបរាងចគកទំាង	
ពីរបនុះ	បធវើការសហការឲ្យរានជិតស្ន ិទ្ធ	ជា	
មួយបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម			មនទៃីរ	
ការងារ			និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈបខត្

និងអង្គភាពោក់ពព័ន្ធ				ប�ើម្ីបធវើការអប់រំ	
បននម្�ល់កម្មករនិបោជិត	ន�លងាយរង	
បគោុះ		និងនណនំាឲ្យបគបើឧបករណ៍ការោរ	
ខលែលួនឲ្យរានគ្រប់ៗោ្ន 			បហើយអនុវតឲ្្យរាន	
ខ្ាប់ខ្លួន។	ជាចុងបញ្ប់	ឯកឧតម្រ�្ឋបលខាធិការ	
ននគកសួងការងារ		រានផ្្បំ្ញើ	�ល់បងប្អជូន	
កម្មករកម្មការិនីឲ្យ	បចុះបគបើវិធីសាង្ស្ប្្សងៗ			
ប�ើម្ីទប់សារា ត់	និងបងារា របគោុះថ្្ន ក់ការងារ			
កុំឲ្យបកើតរានប�ើងជាយថ្បហតុ៕

ការងារ�រឹកនំាបោយ		ឯកឧតម្		កាន់		ម៉ន	
រ�្ឋបលខាធិការ	ននគកសួងការងារ	និងបណ្ត ុះ	
បណ្្លវិជ្ាជីវៈ			ជាគបធានគកតមគបរឹកសាបបចក្	
បទស	ក.ប.ស.ស.	និងមង្ន្ីបគកាមឱវាទជា	
បគចើនរូបបទៀត។				បៅក្នតងឱកាសបនាុះន�រ	
ឯកឧតម្		រានពន្យល់អំពីអវីន�លជាបគោុះ	
ថ្្ន ក់ការងារ	និងការ្ល្់អតគ្បបោជន៍នានា	
របស់	ប.ស.ស	ជូន�ល់កម្មករនិបោជិត។	
បនាទៃ ប់មកគបតិភូគកតមការងាររានចុុះពិនិត្យ

កិចគ្បជុំរបស់្រណៈកម្មការ		ក.ប.ស.ស.		ជាមួយនិបោជក	និងកម្មករនិបោជិត				
ទាក់ទងបៅនរឹងជំងឺវិជ្ាជីវៈ

សកម្មភាពការងាររបស់កម្មករនិបោជិត



ការចុុះបំយពញការងាររបសម់្ករុមម្បរឹកសាបយច្កយទសរបបសន្ិសខុសង្គម (ក.ប.ស.ស.) 
យៅយខត្កំពង់ឆ្្ន ងំ

គកតមគបរឹកសាបបចក្បទសរបបសន្ិសុខ
សង្គម		(ក.ប.ស.ស.)		រានចុុះបំបពញ	
បបសកកម្ម		បៅបរាងចគកកាត់ប�រសបមលែៀក	
បំោក់អរឹម	បវ	អនរ្ជាតិ	និងគកតមហ៊ុន្លិត	
គសាបបៀរភ្នបំពញសិ្តបៅក្នតងបខតកំ្ពង់ឆ្្ន ំង	
កាលពីនថងៃទី៣០	នខមិថុនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	ន�ល	
�រឹកនំាបោយ	បោកបវជ.្	ប៉ុក	វណណថ្ត	ជា	
សរាជិក		ក.ប.ស.ស.		និងមង្ន្ីបលខាធិ	
ការោ្ឋ ននន	ក.ប.ស.ស.	មួយចំនួនបទៀត។	
បោកបវជ.្	ប៉ុក	វណណថ្ត	រានជគរាបអំពី

�ល់អ្នកន�លរាន		បរៀបអាោហ៍ពិោហ៍រួច	
បហើយគតជូវបៅចុុះសំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍	ឲ្យ	
រានគ្រប់ោ្ន 	ប�ើម្ីឲ្យអ្នកបៅក្នតងបនទៃតករបស់
ខលែលួនរានសិទ្ធិ			ទទួលរានអតគ្បបោជន៍ពី		
ប.ស.ស	បៅបពលទទួលរងបគោុះថ្្ន ក់បោយ	
សារការងារ។	បោករាន្ល្់អនុសាសន៍	�ល់	
គកតមហុ៊ន្ួររអបញ្ើញគ្រជូបពទ្យការងារ	មកពិនិត្យ	
កាយសម្ទា	ជូនកម្មករនិបោជិត	គតជូវរានបវជ	្
បណ្ឌ តិ្ិរោនុប�្ឋ	 គបចំាការបៅ្ិរោនោ្ឋ នជា	
គបចំា	ប�ើម្ីបធវើការសបង្ងា្គ ុះបឋម្ងន�រ៕

ជំងឺវិជ្ាជីវៈ		វិធីបងារា រគពមទំាងរាននណនំា	
កម្មករនិបោជិត	ឲ្យោក់ឧបករណ៍ការោរ	
ខលែលួនឲ្យរានគតរឹមគតជូវ	បៅបពលបំបពញការងារ	។	
គកតមការងាររានចុុះពិនិត្យនខ្សសងាវ ក់្លិត
កម្មក្នតងន្្នកតមបាញបោយន�			និងរ៉ាសុីន	
សវ ព័យគបវត្ិ	ន្្នក្្គតំផ្ទៃ ងំអាវ	ន្្នក្ុង	ន្្នកគតលួត	
ពិនិត្យ្ុរណភាព	ន្្នកខាងអំបរាុះ	ន្្នកបរាកអុ៊ត		
និងន្្នកបវចខប្់។				បោកក៏រានពន្យល់		
អំពីបគោុះថ្្ន ក់ការងារ		ជំងឺវិជ្ាជីវៈ	ការ្ល្់	
តាវកាលិក			សារៈគបបោជន៍ននសំបុគត	
អាោហ៍ពិោហ៍			គពមទំាងរានសំណមូពរ

កិចគ្បជុំរបស់	ក.ប.ស.ស.	បៅបរាងចគក	M.V	(បខតក្ំពង់ឆ្្ន ំង)

ទិ�្ឋភាពការងារ	របស់កម្មករនិបោជិតបៅបរាងចគក	M.V



របបសន្ិសុខសង្គម				ការ្ល្់	តាវកាលិក		
វិធីទប់សារា ត់	និងបងារា របគោុះថ្្ន ក់ការងារ៕

ការចុុះបំយពញការងាររបសម់្ករុមម្បរឹកសាបយច្កយទសរបបសន្ិសខុសង្គម 
(ក.ប.ស.ស.) យៅយខត្កំពត-កកប

កាលពីនថងៃទី២២-២៥	នខបមសា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
គកតមការងារ		ក.ប.ស.ស.		រានចុុះបំបពញ	
បបសកកម្មបៅបខតក្ំពត-នកប		ប�ើម្ីបធវើការ	
សិកសាគសាវគជាវ		ពីលក្ខខណ្ឌ ការងារ	ជំងឺ	
វិជ្ាជីវៈ			និងបងាហា ញពីកិច�្ំបណើរការនន	
របបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព។	គកតមការងារ�រឹកនំា	
បោយបោកបវជ.្	ស៊ុំ	បសាភព័ណ		នាយករង	
ប.ស.ស		 និងជាសរាជិកអចិ	នង្នយ៍្	
ក.ប.ស.ស.		និងមង្ន្ីបលខាធិការោ្ឋ ននន	
ក.ប.ស.ស.		មួយចំនួនបទៀត		និងរាន	
ការសហការល្អពី		រ�្ឋរាលគកតមហ៊ុនកំពត		
បខសុីបមន			ខូអិលធីឌី			គកតមការងាររានចុុះ	
ជួបផ្ទៃ ល់ជាមួយកម្មករនិបោជិត				បហើយ		
បោកបវជ.្		ស៊ុំ	បសាភព័ណ			រានពន្យល់អំពី

បគោុះថ្្ន ក់ការងារ				ការ្ល្់តាវកាលិក			
សារៈគបបោជន៍			ននសំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍

គពមទំាងរានសំណមូពរ	�ល់អ្នកន�លរាន	
បរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ទំាងអស់	បៅចុុះសំបុគត	
អាោហ៍ពិោហ៍ឲ្យរានគ្រប់ៗោ្ន ។	គកតមការងារ	
រានចុុះពិនិត្យផ្ទៃ ល់�ល់ការោ្ឋ ននរ៉ា		កននលែងបវច	

ខប្់្លិត្លសបគមច		ន�លជាកននលែងងាយ	
រងបគោុះថ្្ន ក់ការងារ	និងជំងឺវិជ្ាជីវៈ។			
បោកបវជ.្	ស៊ុំ	បសាភព័ណ	រានបធវើការនណ	នំា			
�ល់គកតមហុ៊ន្ួររអបញ្ើញគ្រជូបពទ្យឯកបទស	
មកពិនិត្យសុខភាពជូនកម្មករ	និបោ	ជិត។	
បៅនថងៃបនាទៃ ប់គកតមការងារ			រានចុុះបៅសរា	
្រម			អ្នក្លិតអំបិល		បខតកំ្ពត-នកប	
គពមទំាងរានចុុះសាកសួរផ្ទៃ ល់�ល់កម្មករ	
ន�លកំពុងបំបពញការងារផ្ទៃ ល់				បៅនគស	
អំបិលបោយរានពន្យល់�ល់រ្ាស់គកតមហុ៊ន	
និងកម្មករនិបោជិត			ឲ្យយល់អំពីបបឡាជាតិ

បោក	ស៊ុំ	បសាភព័ណ	នាយករង	ប.ស.ស	និងជាសរាជិកអចិនង្នយ៍្នន	ក.ប.ស.ស.	ក្នតងកិចព្ិភាកសា

ការចុុះគតលួតពិនិត្យបៅមនទៃីរពិបសាធន៍គកតមហុ៊ន	K-cement

ទិ�្ឋភាពនគសអំបិល



ការចុុះបំយពញការងាររបសម់្ករុមម្បរឹកសាបយច្កយទសរបបសន្ិសខុ សង្គម 
(ក.ប.ស.ស.)  យៅយខត្យកាុះកងុ

ឯកឧតម្	កាន់	ម៉ន	រ�្ឋបលខាធិការគកសួង	
ការងារ	និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ	និងជា
គបធានគកតមគបរឹកសាបបចក្បទស	ក.ប.ស.ស.	
កាលពីគពរឹកនថងៃទី០៥�ល់នថងៃទី១០	នខឧសភា		
ឆ្្ន ំ២០១៤	រានចុុះបំបពញបបសកកម្ម	បៅ	
គកតមហ៊ុនបកាុះកុង		ប្លែសបថសិន		ខមបភនី	
គកតមហ៊ុន		ស៊ូបហ្គើរ		អុិនោសង្សទៃ ី		ខមបភនី	
លីមីតធិត			និងបរាងចគកមី			កាសាស្ព័ត	
បខមបូឌា	និងអម�ំបណើរបោយមង្ន្ីបលខា	
ធិការោ្ឋ ន	 (ក.ប.ស.ស.)	 ជាបគចើនរូប។	
បោលបំណងននការចុុះបំបពញបបសកម្ម	្រឺ	
ប�ើម្ីបធវើការសិកសាគសាវគជាវ្ល់្បោបល់		
ពីវិធីបងារា រជំងឺវិជ្ាជីវៈ			ន�លទាក់ទងនរឹង	
ការងារបគបើករាលែ ំងកាយ					ការងារន�លប៉ុះ

រាន្្សពវ្ សាយពីការ			ោក់ឲ្យ�ំបណើរការ			
របបធានារា៉ា ប់រងសុខភាពរបស់បបឡាជាតិ	
របបសន្ិសុខសង្គម្ងន�រ។		 	 បគកាយពី	
រានចុុះសិកសាគសាវគជាវរួចមក				អង្គគបជុំ	
សបគមចរាននូវលទ្្ធ ល�ូចជា៖	រាន្ល្់	
នូវចំបណុះ�រឹង		�ល់កម្មករនិបោជិត		ឲ្យ	
យល់កាន់នតចបាស់ពីបគោុះថ្្ន ក់ការងារ	និង	
វិធីបងារា ររបបៀបននការ	 	 បគបើគរាស់សារធាតុ	
្រីមី			ការទុកោក់កាកសំណល់			និងសារ

ោល់បោយជាតិពុល	ការងារន�លគតជូវអនុវត	្	
ក្នតងលក្ខខណ្ឌ មិន	គបគកតី	ន�លនំាឲ្យកម្មករ	
និបោជិតបកើតជំងឺប្្សងៗ	និងបធវើការសិកសា
គសាវគជាវ្ល្់បោបល់ពី�ំបណើរការ			នន	
ការអភិវឌ្ឍរបបសន្ិសុខសង្គម					បោយ		

ធាតុ្ីរមីក្នតងឃ្លែ ងំឲ្យរាន			 	 គតរឹមគតជូវតាម	
លក្ខណៈបបចក្បទស			គពមទំាងឧបករណ៍
បគបើគរាស់ការោរខលែលួនឲ្យរានខ្ាប់ខ្លួន៕

ឯកឧតម្	កាន់	ម៉ន	រ�្ឋបលខាធិការគកសួងការងារ	និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈអបញ្ើញជាអធិបតីក្នតងកិចគ្បជុំ

ការអបញ្ើញគតលួតពិនិត្យ�ល់កននលែងការងាររបស់កម្មករនិបោជិត



កិច្ពិភាកសាយដើម្បកីំណត់ទិន្នន័យសម្រាប់ការវិភាគអម្រា 
ភាគទាន ផ្នែកធានារ៉ាប់រងសុេភាព

			កាលពីនថងៃទី៣១	នខមីនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
បវោបរ៉ាង		៨:៣០នាទីគពរឹក		បបឡាជាតិ	
របប	សន្ិសុខសង្គម	(ប.ស.ស)	រានបបើក	
កិច	្គបជុំ	បៅសាលគបជុំ		ប.ស.ស		បគកាម	
អធិបតីភាព			បោកបវជ.្			ស៊ុំ			បសាភព័ណ	
នាយករង	បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	
និងគកតមការងារ	ប�ើម្ីពិភាកសា				និងគបមូល	
ទិន្ននព័យជូនអ្នកជំនាញការ						សគរាប់វិភា្រ	
អគតាភា្រទានន្្នកធានារា៉ា ប់រងសុខភាព។	
ក្នតងឱកាសបនាុះ		Mr.		Thibault		van

ហ្និភព័យការងារ			ឆ្្ន ំ២០១២-២០១៣,		
ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្តសគរាប់ឆ្្ន ំ២០១២
-២០១៣	,				អគតាននការទូទាត់សំណង	
សគរាប់គ្រប់បសវា			ជាករណី	និងគបបភទ			
អ្នកទូទាត់	,					ការរ៉ាន់សា្ម ន			បង្ហវកង់	
សគរាប់	ករណីបសវា		តាមគបបភទអ្នក្ល្់	
បសវា		អាយុ			និងតាមបភទអ្នកន�លគតជូវ	
ទទួល,ពព័ត៌រានន�លទាក់ទងនរឹងមូលោ្ឋ ន
សុខាភិរាល				និងការរ៉ាន់សា្ម នអគតានន	
ការបគបើគរាស់បសវា,។			គសបោ្ន បនុះន�រ	
Mr.		Thibault		van		langenhov		រាន												
សំណមូពរ				បអាយគកតមការងារទំាងអស់	
គបមូលទិន្ននព័យឲ្យទាន់បពលបវោ		បគោុះ	
វាជាមូលោ្ឋ នមួយសគរាប់			Mr.			Jean	
Claude	Hennicot		បធវើការវិភា្រទិន្ននព័យ		
និងបធវើបទបងាហា ញនូវលទ្្ធ ល	ន�លទទួល	
រានជូនគកតមគបរឹកសាភិរាល៕

langenhove			រានជគរាបជូនពីបោល	
បំណង	របស់ោត់				្រឺមកបធវើការជួបពិភាកសា	
ប�ើម្ីសំុទិន្ននព័យមួយចំនួនពីគ្រប់ការិោលព័យ	
ោក់ពព័ន្ធ		គបមូលជូនបោកជំនាញការ	
មួយបទៀត្រឺ	Mr.	Jean	Claude	Hennicot	
សគរាប់វិភា្រអគតាភា្រទានន្្នកធានារា៉ា ប់	
រងសុខភាព		ន�លបគោងនរឹង�ំបណើរការនខ	
កករាោ			ឆ្្ន ំ២០១៤។			ទិន្ននព័យន�លគតជូវ	
គបមូលប�ើម្ីយកមកវិភា្ររួមរាន៖	
ទិន្ននព័យចំណលូភា្រទាន		ន្្នកធានារា៉ា បរ់ង	

កិចព្ិភាកសាបលើការគបមូលទិន្ននព័យ	សគរាប់វិភា្រអគតាភា្រទានន្្នកធានារា៉ា ប់រងសុខភាព

កិចព្ិភសារបស់គកតមការងារ



 ការចុុះអយងរាតករណីកម្មករសន្លប់យៅយរាងចម្ក CALLISTO APPAREL 
(CAMBODIA) Co., Ltd

នាទីគពរឹក។	បបើតាមការពិនិត្យតាមោនរបស់	
្រណៈកម្មការយល់ប�ើញថ្		កម្មការិនីន�ល	
សនលែប់បនុះ			្រឺបណ្្លមកពីរានកលែិនន្្សង	
�ុតកង់ឡានបៅខាងមុខបរាងចគក។	បគកាយ	
មកន្្សងក៏ហុយចូលក្នតង			អោរ្លិតកម្ម					
បណ្្លឲ្យកម្មការិនី	រានអាការៈឈឺកបាល	
ងងរឹតមុខ	វិលមុខ		ពិរាក�ក�បងហាើម	រហូត	
�ល់រានកម្មករសនលែប់។		បនាទៃ ប់មកបរាង	
ចគករានសហការជាមួយ		ប.ស.ស		រាន	
បញ្ជូនជនរងបគោុះ		 	 បៅមនទៃីរបពទ្យបនង្អក	
បោធិ៍ចិនតុង		ន�លបៅនក្របនាុះរានទាន់	
បពលបវោ។	្រណៈកម្មការ	ស.ទ.ប.ក	រាន	
ចុុះពិនិត្យ	�ល់មនទៃរីបពទ្យបនង្អកបោធិ៍ចិនតុង		
ប�ើម្ីតាមោនអាការៈអ្នកជំងឺ				ន�លរាន	
សនលែប់។		មបធយារាយ�រឹកជញ្ជូន	និងបសវា	
ពយារាល្រឺជាបនទៃតក		របស់បបឡាជាតិរបប	
សន្ិសុខសង្គម	៕

�រឹកនំាបោយ		បោក	បម៉ង	ហុង	នាយករង	
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		 	រានចុុះ	
អបងរាតករណីកម្មករសនលែប់			ន�លបកើតរាន	
ប�ើងបៅបរាងចគក	CALLISTO	APPAREL	
(CAMBODIA)	Co.,	Ltd			អាសយោ្ឋ ន	
សិ្តបៅភូមិនគសរាជ	ខណ្ឌ បោធិ៍នសនជព័យ	
រាជធានីភ្នំបពញ				រានកម្មការិនីចំនួន០៧

បៅនថងៃទី០១	នខបមសា	ឆ្្ន ំ២០១៤	បវោ	
បរ៉ាង១០:៤០នាទីគពរឹក				្រណៈកម្មការ		
សិកសាគសាវគជាវទប់សារា ត់ករណីសនលែប់	 និង	
បងារា របគោុះថ្្ន ក់ការងារ(ស.ទ.ប.ក)	ន�ល

នាក់		រានសនលែប់ក្នតងចំបណ្មកម្មករ	
និបោជិតចំនួន៣៧០នាក់។		ករណីកម្មករ	
សនលែប់បនុះរានបកើតប�ើង		កាលពីនថងៃទី០១	
នខបមសា			ឆ្្ន ំ២០១៤		បវោបរ៉ាង	៨:០០		

បោក	បម៉ង	ហុង	នាយករង	ប.ស.ស	និងជាសរាជិក្រណៈកម្មការ	ស.ទ.ប.ក	សាកសួរអ្នកជំងឺបៅមនទៃីរបពទ្យ

ការពិភាកសាវាយតនមលែករណីកម្មករកនលែប់របស់្រណៈកម្មការ

ការគតលួតពិនិត្យទីកននលែងការងារ



ការចុុះអយងរាតករណីកម្មករសន្លប់យៅយរាងចម្ក  New Wide (Cambodia)
Garment Co.,Ltd

	 	 	 បៅនថងៃទី០២	នខបមសា	ឆ្្ន ២ំ០១៤	
បវោបរ៉ាង៩:១០នាទីគពរឹក		្រណៈកម្មការ	
សិកសាគសាវគជាវ		 	ទប់សារា ត់ករណីសនលែប់	
និងបងារា របគោុះថ្្ន ក់ការងារ			(ស.ទ.ប.ក)		
�រឹកនំាបោយ		បោកបវជ.្		ប៉ុក		វណណថ្ត	
រានចុុះអបងរាតករណីកម្មករសនលែប់		ន�ល	
បកើតរានប�ើងបៅបរាងចគក		New		Wide	
(Cambodia)	 Garmet	 C o.,Ltd	
ស្ិតបៅភូមិទួលពគង				សងារា ត់បចាមបៅ		
ខណ្ឌ បោធិ៍នសនជព័យ				រាជធានីភ្នំបពញ		
រានកម្មករនិបោជិតចំនួន	៦៣នាក់	រាន	
សនលែប់	 	ក្នតងចំបណ្មកម្មករនិបោជិត	
ចំនួន១,២៥០	នាក់។				ករណីកម្មករសនលែប់	
បនុះ	រានបកើតរានប�ើងកាលពី		នថងៃទី០១	
នខបមសា	ឆ្្ន ំ២០១៤	បវោបរ៉ាង	៣:១៥	
នាទី	របសៀលរានកម្មករ	កម្មការិនីន�ល	
សនលែប់សរុប	១៦នាក់			ក្នតងបនាុះរានគបតស	
រា្ន ក់។		សគរាប់នថងៃទី០២		នខបមសា		ឆ្្ន ំ	
២០១៤		បវោបរ៉ាង		៧:៤៥នាទី		រាន	
កម្មការិនីសនលែប់សរុប	៤៧នាក់។			បបើ	
តាមការពិនិត្យតាមោន		របស់្រណៈកម្មការ	
ស.ទ.ប.ក	នានថងៃទី០២	នខបមសា	ឆ្្ន ំ២០១៤

បវោ។		្រណៈកម្មការ	ស.ទ.ប.ក	រានចុុះ	
ពិនិត្យ�ល់្រលែីនិកមូលមិត	្		ប�ើម្ីសាកសួរ	
ពីស្ានភាពអ្នកជំងឺ	ន�លរានសនលែប់ោ៉ង	
យកចិតទុ្កោក់។		ចំបោុះ	រាល់ការចំណ្យ				
បលើមបធយារាយ�រឹកជញ្ជូន		និងបសវាពយារាល	
្រឺបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		ជាអ្នក	
ធានារា៉ា ប់រងទំាងគសតង៕

រានកម្មការិនី		ន�លរានសនលែប់ទំាង	ពីរ		
បលើកសរុប		៦៣នាក់្រឺបណ្្លមកពីខាង	
បរាងចគករានរាញ់ថ្្ន ំ			(Spray	U-90)		
អស់		០៦កំប៉ុង			បៅគតង់បនទៃប់ជួសជុល		
បហើយកលែិនរានសាយភាយ					�ល់កននលែង	
កម្មករ		កម្មការិនីបធវើការបណ្្លឲ្យ			រាន	
អាការៈឈឺកបាល	ងងរឹតមុខ	វិលមុខ	ធីងបធាង					
រហូត�ល់រានកម្មករសនលែប់		បហើយរាន	
ការភាញ ក់ប្្អើលក៏រានការសនលែប់តៗោ្ន ជាបគចើន	
នាក់នថមបទៀត។	បនាទៃ ប់ពីកម្មករសនលែប់រួចមក					
បរាងចគករានសហការជាមួយ	ប.ស.ស		
បហើយ			រានបញ្ជូនជនរងបគោុះបៅ្រលែីនិក	
មូលមិត	្ន�លបៅនក្របនាុះរាន	ទាន់	បពល

បោកបវជ.្	ប៉ុក	វណណថ្ត	្ល់្ការអប់រំ	និងនណនំាប�ើម្ីការោរ	និងទប់សារា ត់ករណីសនលែប់

ថ្្ន ំ	U-90	ន�លបណ្្លឲ្យសនលែប់

សរាជិក្រណៈកម្មការ	ស.ទ.ប.ក	រានពិនិត្យ	និងសាកសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺ



ការចុុះអយងរាតករណីកម្មករសន្លប់យៅយរាងចម្កជីនយ ីហ្្គ យមន
្រណៈកម្មការសិកសាគសាវគជាវទប់សារា ត់	

ករណីសនលែប់			និងបងារា របគោុះថ្្ន ក់ការងារ	
(ស.ទ.ប.ក)			រានចុុះអបងរាតករណីកម្មករ	
និបោជិតរានសនលែប់		កាលពីគពរឹកនថងៃទី៣០		
នខមិថុនា		ឆ្្ន ំ២០១៤	បៅបរាងចគក	ជីនយី	
ហ្្គ បមន		(បខមបូឌា)		ខូអិលធីឌី		រាន	
អាសយោ្ឋ នសិ្ត	បៅភូមិស្ានបោធិ៍	�ំុបស�្ឋី	
គសតកសា្រ្គីរានជព័យ		បខតកំ្ពងឆ្្ន ំង	បោយ	
កាលពីនថងៃទី០២			នខមិថុនា			ឆ្្ន ំ២០១៤

រានករណីកម្មករនិបោជិត		ន�លសនលែប់	
ចំនួន៣៧នាក់	ក្នតងចំបណ្មកម្មករនិបោជិត	
ចំនួន		៣,៦១៥នាក់។				តាមការពិនិត្យ	
អបងរាត	និងការគបជុំពិភាកសារួចមក	នាគពរឹក	
នថងៃទី០២	នខមិថុនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	្រណៈកម្មការ	
ស.ទ.ប.ក	យល់ប�ើញថ្	ករណីកម្មការិនី	
ន�លសនលែប់ចំនួន៣៧នាក់	្រឺប្្ើមបចញមក	
ពីកម្មការិនី	បហង	សុខទី	រានអាការៈទន់ន�	
ទន់បជើង	បោយសារខវុះជាតិសរា រ	និងខវុះជាតិ

កាល់ស្យជូមបទើបបធវើឲ្យកម្មករនិបោជិតប្្សងៗ	
បទៀតភាញ ក់ប្្អើល		ភិតភព័យសនលែប់តៗោ្ន បូក	
រួមនរឹងការបននម្បរ៉ាងបធវើការ			ពីរបរ៉ាងជា	
គបចំា្ងន�រ។				បនាទៃ ប់ពីរានកម្មករសនលែប់	
មកខាងបរាងចគក		និងមង្ន្ី		ប.ស.ស		រាន	
សហការោ្ន បញ្ជូនជនរងបគោុះ			បៅមនទៃីរ	
បពទ្យបនង្អកគសតកកំពង់គតឡាច		និង្រលែ	ីនិក	
នត	វណ្ណ ។						រាល់ការចំណ្យបៅបលើ	
មបធយារាយ�រឹកជញ្ជូន		និងបសវាពយារាល

ជាបនទៃតក	 	 	 របស់បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខ	
សង្គម៕

ការសួរសុខទុក្ខកម្មករ	កម្មការិនីន�លសនលែប់	របស់មង្ន្ី	ប.ស.ស	បៅមនទៃីរបពទ្យបនង្អក

ការពិនិត្យ	និងនវកនញកទាញរកមូលបហតុន�លបណ្្លឲ្យសនលែប់	របស់្រណៈកម្មការ



ក៏រានអាការៈឈឺកបាល		វិលមុខ		ទន់ន�	
ទន់បជើង		ពីរា្ន ក់បៅរា្ន ក់រហូត�ល់រាន	
កម្មករសនលែប់តៗោ្ន ។

ចំនួន៤៨៣នាក់			ក្នតងបនាុះរានគបតស៣០	
នាក់។				បបើតាមការពិនិត្យតាមោនរបស់	
្រណៈកម្មការ		ស.ទ.ប.ក		យល់ប�ើញថ្				
កម្មការិនីន�លសនលែប់បនុះ		្រឺបណ្្លមកពី	
បរិោកាសប្្			និងរានសភាពប្្ហប់				
បទើបរានកម្មការិនីរា្ន ក់	 	 	រានអាការៈថប់	
�បងហាើម		ទន់ន�ទន់បជើង			រហូតរានការសនលែប់	
បញ្ឈរនភ្នក		បនាទៃ ប់មកក៏រានកម្មការិនីបៅ	
ក្នតងអាោរជាមួយោ្ន រានការភិតភព័យបហើយ

ការចុុះអយងរាតករណីកម្មករសន្លប់យៅយរាងចម្ក
WINNING DRAGON LEATHER WARE(CAMBODIA)CO.,LTD
	 បោកបវជ.្	 បុ៉ក	វណណថ្ត	ជាគបធាន	

្រណៈកម្មការ			សិកសាគសាវគជាវទប់សារា ត់	
ករណីសនលែប់			និងបងារា របគោុះថ្្ន ក់ការងារ	
ស.ទ.ប.ក			និងជាអនុគបធាននាយកោ្ឋ ន	
បពទ្យការងារ				រាន�រឹកនំាសរាជិកគកតម		
ការងារចុុះអបងរាតករណីសនលែប់		បៅនថងៃទី៣០		
នខបមសា			ឆ្្ន ំ២០១៤		ន�លករណីបនុះបកើត	
ប�ើងបៅបរាងចគក		WINNING		DRAGON	
LEATHER	WARE	(CAMBODIA)	CO.,LTD		
អាសយោ្ឋ នស្ិត	បៅ្លែជូវបលខ៤១	ភូមិ�ូន	
នកវ		�ុំនសន�ី		គសតកសំបរាងទង		បខត	្
កំពង់ស្ឺ	រានកម្មការិនី	ចំនួន១៩	នាក់	ន�ល	
រានសនលែប់		ក្នតងចំបណ្មកម្មករនិបោជិត	

បនាទៃ ប់មកតំណ្ងនិបោជករានសហការ	
ជាមួយមង្ន្ី	ប.ស.ស	គបចំាបៅ	បខតក្ំពង់	
សឺ្	 បធវើការបញ្ជូនជនរងបគោុះ	ប�ើម្ីពិនិត្យ	
ពយារាល	បៅមនទៃីរពហុពយារាលសមភាពសុខា	
នបកចាន	រហូតរានធូរបស្ើយជាបបណ្ើរៗ			
និងរានជនរងបគោុះ			មួយចំនួនបទៀតរាន	
សភាពធូរបស ើ្យ�ូចធម្មតាវិញន�រ។		
ចំបោុះរាល់ការចំណ្យបៅបលើមបធយារាយ	
�រឹកជញ្ជូន		និងបសវាពយារាល		្រឺជាបនទៃតក	
របស់បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម៕

កិចព្ិភាកសារកមូលបហតុន�លបណ្្លឲ្យកម្មករសនលែប់	របស់្រណៈកម្មការ

ការគតលួតពិនិត្យ	និងនណនំា�ល់ទីកននលែងការងារ	របស់្រណៈកម្មការ

ការវាស់កគមិតននសំោធខ្យល់របស់្រណៈកម្មការ	ស.ទ.ប.ក



    ការចុុះអយងរាតឧត្រជីវី ផនជនរងយម្ោុះ យៅខណ្ឌ ដូនយពញ

ជនរងបគោុះ		ប ្្ម ុះ		ោង		ចាន់ពិសិ�្ឋ	
បភទគបតស	អាយុ៣១ឆ្្ន ំ	បធវើការបៅគកតមហុ៊ន	
Goden	Sorya	Mall	CO.,LTD		រានធាលែ ក់	
ពីបលើអោរបៅក្នតងបរ៉ាងការងារបណ្្លឲ្យ	
សាលែ ប់			បៅនថងៃទី១៦	នខឧសភា	ឆ្្ន ំ២០១៤។	
បនាទៃ ប់ពីគកតមការងាររានចុុះសាកសួរពព័ត៌រាន	
ទាក់ទងនរឹងស្ានភាពបគោុះថ្្ន ក់�ល់្ទៃុះជន	
រងបគោុះមក	គកតមការងាររានវាយតនមលែថ្	
ការបគោុះថ្្ន ក់បនុះ	ជាបគោុះថ្្ន ក់ការងារបហើយ	
ជនរងបគោុះបៅលីវ	កំគោឪពុករ្ាយរាន	
នតជី�ូនចាស់ជរារា្ន ក់បៅក្នតងបនទៃតក។	
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	រាន្ល់្	
គរាក់វិភាជន៍បូជាសពចំនួន	៤.០០០.០០០	
(បួនោន)	បរៀល	និងជួយ្ល្់គរាក់ឧបតម្ភា		
គទគទង់ជីវៈភាពជី�ូនចាស់របស់ជនរងបគោុះ	
ផ្ទៃ ល់៕

		-	ឪពុករ្ាយ	ឬមនុស្សចាស់ជរា	ន�លស្ិត	
បៅបគកាមអាណ្ពយារាល	និងបៅក្នតងបនទៃតក
បោយផ្ទៃ ល់ននអ្នករងបគោុះក្នតងឱកាសន�ល	
រានបគោុះថ្្ន ក់។	 	 	
បោយន�កបបើ្រិតចាប់ពីនខមករា		�ល់នខ

កញ្្ញ 	ឆ្្ន ំ២០១៤	បនុះរានសរាជិក	ប.ស.ស	
ន�លទទួលរងបគោុះថ្្ន ក់រហូត		�ល់សាលែ ប់	
រានចំនួន	៧៩នាក់។	ប	.ស.ស	រាន្ល្់	
គរាក់វិភាជន៍បូជាសពចំនួន	៤.០០០.០០០	
បរៀល			សគរាប់ជនរងបគោុះរា្ន ក់។		ក្នតង	
ចំបណ្មជនរងបគោុះន�លរានសាលែ ប់ទំាង
អស់	រាន៤៣នាក់ន�ល	ប.ស.ស	រាន	
្ល្់អតគ្បបោជន៍		�ល់អ្នកបៅក្នតងបនទៃតក			
និង	៣៦នាក់		ប.ស.ស		មិនរាន្ល់្	
អតគ្បបោជន៍	�ល់អ្នកបៅក្នតងបនទៃតកបោយ
សារពួកោត់មិនរានលក្ខណៈសម្ត្ិគ្រប់
គោន់។	ការចុុះសាកសួរពព័ត៌រាន	របស់មង្ន្ី	ប.ស.ស	�ល់្ទៃុះជនរងបគោុះ

ជី�ូនចាស់បៅក្នតងបនទៃតករបស់ជនរងបគោុះគតជូវរានធានារា៉ា ប់រង

ការពន្យល់នណនំារបស់មង្ន្ី	ប.ស.ស	ជូន�ល់អ្នកបៅក្នតងបនទៃតក

បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	រាន្ល្់	
តាវកាលិកឧតរ្ជីវី		(អ្នកបៅក្នតងបនទៃតក)	
ននជនរងបគោុះរហូត	�ល់រាត់បង់ជីវិតរានជា	
បគចើនករណី។	ឧតរ្ជីវីននជនរងបគោុះ	្រឺជន	
ទំាងអស់	ន�លរានលក្ខណៈសម្ត្ិ		�ូច	
ខាងបគកាម	៖	 	 	 	
		-	គបពន្ធ	ឬប្ីមិនរានការនលងលុះ	ឬក៏នបក	
រាក់ោ្ន 	រានបរៀបការបពញចបាប់បោយរានចុុះ	
បញី្អគតានុកូលោ្ឋ នមុនបពលរានបគោុះថ្្ន ក់		
ឬមុនបពលជនរងបគោុះរាត់បង់ជីវិត	បទាុះ	
ជាការបរៀបការបនុះបធវើប�ើងបគកាយបពលន�ល	
រានបគោុះថ្្ន ក់ការងារក៏បោយ។	 	
		-	កូនទំាងអស់ន�លបៅក្នតងបនទៃតកននជនរង
បគោុះន�លគតជូវកំណត់ក្នតងអនុគករឹត្យសី្ពីការ			
បបងរាើត	ប.ស.ស។	



ការម្បជុំ្ ្សពវ្សាយអប់រអំំពីលក្ខខណ្ឌ ការងារ លក្ខខណ្ឌ អនាម័យ សវុត្ិភាព      
ការងារ អត្ម្បយោជន៍របបសន្ិសខុសង្គម វិធានការទប់ស្រា ត់ករណីសន្លប់ 
និងបងារា រយម្ោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍យោយមយធយាបាយដរឹកជញូ្នកម្មករនិយោជិត 

យៅយរាងចម្កកាត់យដរ SHOE PREMIER II (CAMBODIA) CO.,LTD

បសៀវបៅគ្រលួសារ

សំបុគតបញ្្ក់អាោហ៍ពិោហ៍ សំបុគតមរណភាព

គកតមគ្រលួសារជនរងបគោុះ	ន�លគតជូវរាន្ល់្អតគ្បបោជន៍បោយ	ប.ស.ស

មង្ន្ី/បុ្រ្គលិកការិោលព័យអធិការកិច	្
និងកិចក្ារនីតិកម្មរានចុុះអបងរាត			កាលពី	
នថងៃទី១៦	នខមិថុនា		ឆ្្ន ំ២០១៤	បលើករណី	
ជនរងបគោុះ		ប ្្ម ុះ		្ររឹម			សាបរឿន			បភទ	
គបតស		អាយុ៥៦ឆ្្ន ំ		រានអាសយោ្ឋ នស្ិត	
បៅ្ទៃុះ	៩៦C	្ លែជូវ២០០៤	ភូមិតាងួន	សងារា ត់	
កាកាប		ខណ្ឌ បោធិ៍នសនជព័យ		រាជធានីភ្នំ	
បពញ	បធវើការបៅសហគោស	CAMBODIA	
AIRPORT	MANAGMETNT	SERVICES	
LTD	ន�លរានទទួលរងបគោុះថ្្ន ក់កាលពី	
នថងៃទី១០	នខកុមភាៈ	ឆ្្ន ំ២០១៤	បគកាយមករាន	
សាលែ ប់បៅនថងៃទី១៦	 នខមីនា	 ឆ្្ន ២ំ០១៤។	
បនាទៃ ប់មកគកតមការងារ				រានចុុះសាកសួរ	
ពព័ត៌រានទាក់ទង		នរឹងស្ានភាពបគោុះថ្្ន ក់		
�ល់្ទៃុះជនរងបគោុះបោយគកតមការងាររាន	
វាយតនមលែថ្	ករណីបនុះជាបគោុះថ្្ន ក់ការងារ	
បហើយជនរងបគោុះរានគបពន្ធ				និងកូន	
គបតសរា្ន ក់បៅក្នតងបនទៃតក។				បបឡាជាតិរបប	
សន្ិសុខសង្គម			រាន្ល្់គរាក់វិភាជន៍			
បូជាសព	ចំនួន	៤,០០០,០០០	បរៀល	និង	

ជួយ្ល់្គរាក់ឧបតម្ភាសគរាប់គទគទង់ជីវៈ
ភាព�ល់អ្នកន�លរស់បៅក្នតងបនទៃតកននជន
រងបគោុះផ្ទៃ ល់។		បោយន�កកូនគបតស	
ន�លបៅក្នតងបនទៃតកកំពុងបរៀន		បបឡាជាតិ	
របបសន្ិសុខសង្គម	និងជួយ្ល្់គរាក់	
ឧបតម្ភារហូត	�ល់អាយុ២១ឆ្្ន ំ៕

    ការចុុះអយងរាតឧត្រជីវី ផនជនរងយម្ោុះយៅខណ្ឌ យោធិ៍កសនជ័យ



ការម្បជុំ្ ្សពវ្សាយអប់រអំំពីលក្ខខណ្ឌ ការងារ លក្ខខណ្ឌ អនាម័យ សវុត្ិភាព      
ការងារ អត្ម្បយោជន៍របបសន្ិសខុសង្គម វិធានការទប់ស្រា ត់ករណីសន្លប់ 
និងបងារា រយម្ោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍យោយមយធយាបាយដរឹកជញូ្នកម្មករនិយោជតិ 

យៅយរាងចម្កកាត់យដរ SHOE PREMIER II (CAMBODIA) CO.,LTD

	 	 	កាលពីនថងៃទី៤	នខបមសា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
បៅបរាងចគក			SHOE		PREMIER		II	
(CAMBODIA)	Co.,LTD	រានទីតំាងស្ិត	
បៅ	សងារា ត់ទួលសនងរា	ខណ្ឌ ឬស្ីសនកវ	រាជ	
ធានីភ្នំបពញ		រានបបើកកិចគ្បជុំ្្សពវ្ សាយ		
អំពីលក្ខខណ្ឌ ការងារ		លក្ខខណ្ឌ អនាមព័យ	
សុវត្ិភាពការងារ	អតគ្បបោជន៍របបសន្ិ	
សុខសង្គម			និងវិធានការទប់សារា ត់ករណី		
សនលែប់						និងបងារា របគោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍	
បោយមបធយារាយ�រឹកជញ្ជូនកម្មករ	និបោ	
ជិត		បរៀបចំប�ើងបោយ			បបឡាជាតិរបប	
សន្ិសុខសង្គម		ននគកសួងការងារ			និង	
បណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ				ន�លរានកម្មករ

សុវត្ិភាពការងារ			និងវិធានការទប់សារា ត់	
ករណីសនលែប់			និងបងារា របគោុះថ្្ន ក់ការងារ	
បោយសងរាត់ធងៃន់បៅបលើមូលបហតុ	និងការ
ការោរកុំឲ្យជួបករណី�ួលសនលែប់។	បោក			
ទត		ប៉ូឡារី		គបធានការិោលព័យធានារា៉ា ប់	
រងសុខភាព	និងជាសរាជិក្រណៈកម្មការ				
ស.ទ.ប.ក			រានបធវើបទបងាហា ញឲ្យសា្គ ល់ពី					
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		 	 និងអត	្
គបបោជន៍របបសន្ិសុខសង្គម	តាវកាលិក	
ទំាងគរំាពីរចំណចុ	ននរបបហ្និភព័យការងារ។

បោក	ជាវ		ប៊ុនរិទ្ធ	គបធានការិោលព័យបោល	
នបោរាយ	និងជាសរាជិក្រណៈកម្មការ	
ស.ទ.ប.ក		រានបធវើបទបងាហា ញទាក់ទងបៅ	
នរឹងលក្ខខណ្ឌ ការងារ						និងសុវត្ិភាព	
ចរាចរណ៍្លែជូវបោក	ជាពិបសសករណីបគោុះ	
ថ្្ន ក់បពលកម្មករនិបោជិតបធវើ�ំបណើរ។		
បោកក៏រានបននម្បទៀតថ្				ក្នតងនាមជា	
អ្នកបបើកបរគតជូវ៖	 	 គតលួតពិនិត្យោនយនជ្ា	
គបចំា			រានឥរិោបថល្អជា			អ្នកបបើកបរ				
បោរពសញ្្ញ ចរាចរណ៍្លែជូវបោក				និងគតជូវ	
បបញ្ៀសឲ្យ្ុតពីបគោុះថ្្ន ក់					ន�លបកើត	
រានប�ើងជាយថ្បហតុ៕

និបោជិតចូលរួមោ៉ងបគចើនកុុះករ។			ការ		
គបជុំ្្សពវ្ យាយបនុះ		 	 	រានបធវើបទបងាហា ញ	
បោយ	បោកបវជ.្		ប៉ុក		វណណថ្ត			គបធាន	
្រណៈកម្មការ	ស.ទ.ប.ក	បទបងាហា ញ	បនាុះ	
ស្ីពីលក្ខខណ្ឌ ការងារ					លក្ខខណ្ឌ អនាមព័យ

បោកបវជ.្	ប៉ុក	វណណថ្ត	អបញ្ើញជាអធិបតីក្នតងកិចគ្បជុំ

សកម្មភាពបធវើបទបងាហា ញរបស់បោកបវជ.្	ប៉ុក	វណណថ្ត

បោក	ទត	ប៉ូឡារី	គបធានការិោលព័យនថទំាសុខភាព	អបញ្ើញប�ើងបធវើបទបងាហា ញ



និបោជិត		និងជាអនុគបធាននាយកោ្ឋ ន	
សណ្្ប់ធា្ន ប់			ននអ្រ្គស្នងការោ្ឋ នន្ររ	
រាលជាតិ។	បោក	លី	បម៉ងឃ្ង	តំណ្ង	
បរាងចគក		រានសំន�ងការបពញចិត	្	និង	
អរ្ុរណចំបោុះគកតមការងារ	ន�លរានចុុះ	
មកអប់រំ	 	 	�ល់អ្នកបបើកបរ�រឹកកម្មករ	បៅ	
បរាងចគករបស់បោក។		បនាទៃ ប់មក		បោក	
ឧតម្បសនីយ៍គតី		រានបធវើបទបងាហា ញស្ីពីសុវត្ិ	
ភាពចរាចរណ៍្លែជូវបោក		ក្នតងបនាុះរានបបចក្	
បទស	ននការគតលួតពិនិត្យ	និងនថទំាោនយន	្
វិជ្ាសបង្ងា្គ ុះបឋមមុនបពលបញ្ជូនជនរងបគោុះ

បៅមនទៃីរបពទ្យ	និងវិធីសាង្ស្ប្្សងៗបទៀត	
ន�លគតជូវអនុវតឲ្្យរានខ្ាប់ខ្លួន	ប�ើម្ីទប់	
សារា ត់បគោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍ឲ្យបៅកគមិតទាប
បំ្ុត។	ជាចុងបគកាយ	បោកឧតម្បសនីយ៍គតី	
រានផ្្បំ្ញើ		�ល់អ្នកបបើកបរ�រឹកកម្មករបរាង	
ចគកទំាងអស់		ឲ្យរានទំនួលខុសគតជូវខស្់	
ក្នតងការបបើកបរ			ពីបគោុះជីវិតរាប់សិបនាក់	
របស់បងប្អជូនកម្មករនិបោជិត					រានប្ញើ	
វាសនាបលើអ្នកបបើកបរនតរា្ន ក់បុ៉បណ្ណ ុះ។		
បហើយបោកក៍រានរំលរឹក			នូវោក្យបសាលែ ក

ន�លរានខលែរឹមសារថ្	"នថងៃបនុះនថងៃនស្អកកុំឲ្យ	
រានបគោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍"៕

ការចុុះម្បជុំ្្សពវ្សាយរបសម់្ករុមការងារសវុត្ិភាពចរាចរណ៍្្លូវយោក
យៅយរាងចម្ក TAI EASY INTERNATIONAL CO.LTD យខត្យោធិ៍ស្ត់

	កាលពីនថងៃទី១៩	នខមីនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	គកតម	
ការងារ		ស.្.ក		រានបរៀបចំកិចគ្បជុំ្្សពវ	
្សាយអប់រំ	 និងគសង់សិ្តិ�ល់អ្នកបបើកបរ	
ោនយន�្រឹកកម្មករនិបោជិត	បៅបរាងចគក			
TAI	EASY	INTERNATTIONAL	Co.,LTD	
ន�លរានទីតំាងស្ិត	បៅភូមិទទរឹង	�ំុអនលែង់	
បតា្ន ត	គសតកគក្ររ	បខតប្ោធិ៍សាត់។	បៅក្នតង
ការគបជំុ្្សពវ្ សាយអប់រំបនុះ		គតជូវរាន�រឹក	
នំាបោយ		បោកឧតម្បសនីយ៍គតី		លុយ			
ឈីន		អនុគបធានគកតមការងារ		សុវត្ិភាព	
ចរាចរណ៍្លែជូវបោក				សគរាប់ោំោរកម្មករ

ការប�ើងរានចំណ្ប់អារម្មណ៍របស់អ្នកតំណ្ងបរាងចគក

ទិ�្ឋភាពចូលរួម	របស់អ្នកបបើកបរ

បោក	ឧតម្បសនីយ៍គតី	លុយ	ឈីន	្ល់្សំនួរ-ចំបលើយ	ស្ីពីការបោរពចបាប់ចរាចរណ៍



ការចុុះ្្សពវ្សាយរបសម់្ករុមការងារសវុត្ិភាពចរាចរណ៍្្លូវយោក 
យៅយរាងចម្ក CAMBO KOTOP LTD រាជធានីភ្នំយពញ

កិចគ្បជំុមួយរានបរៀបចំប�ើងកាលពីនថងៃ	
ទី២២		នខមីនា		ឆ្្ន ំ២០១៤		បោយគកតម				
ការងារសុវត្ិភាពចរាចរណ៍្លែជូវបោកសគរាប់	
ោំោរកម្មករនិបោជិត			(ស.្.ក)			បៅ	
បរាងចគក		CAMBO		KOTOP	LTD			ន�ល	
រានទីតំាងសិ្តបៅ		សងារា ត់កបនាទៃ ក		ខណ្ឌ 	
បោធិ៍នសនជព័យ	រាជធានីភ្នំបពញ។	បៅក្នតង
ពិធីគបជុំ្្សពវ្ សាយអប់រំបនុះ			គតជូវរាន	�រឹក	
នំា	បោយ		បោកគសី	បុរាផា 	ផ្នី		សរាជិកា	
គកតមការងារ			សុវត្ិភាពចរាចរណ៍្លែជូវបោក

បនយ្បគោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍			 	 បលើមបធយា	
រាយ�រឹកជញ្ជូនកម្មករនិបោជិត។		បោក	
គសីរានបធវើការផ្្បំ្ញើ		�ល់អ្នកបបើកបរទំាង	
អស់ឲ្យបោរពចបាប់ចរាចរណ៍		និងមិនគតជូវ	
បបើកបរបគកាមឥទ្ធិពល				ននបគ្រឿងគសវឹង	
ប�ើយ	គតជូវពិនិត្យោនយនជ្ាបរៀងរាល់នថងៃ	
មុនបពល�រឹកកម្មករនិបោជិត	អ្នកបបើកបរ			
គតជូវគបកាន់នូវោក្យបសាលែ ក		ន�លរានខលែរឹម	
សារថ្				"នថងៃបនុះនថងៃនស្អកកុំឲ្យរានបគោុះ	
ថ្្ន ក់ចរាចរណ៍"៕

សគរាប់ោំោរកម្មករនិបោជិត	និងជាអនុ	
គបធានមនទៃីរសាធារណការ		និង�រឹកជញ្ជូន	
រាជធានីភ្នំបពញ។	បោកគសី	បុរាផា 	ផ្នី	រាន	
បធវើបទបងាហា ញស្ីពី	សុវត្ិភាពចរាចរណ៍្លែជូវ	
បោក		បបចក្បទស	ននការគតលួតពិនិត្យ		និង	
ការនថទំាោនយន្	 វិជ្ាសបង្ងា្គ ុះបឋមមុន
បពលបញ្ជូនជនរងបគោុះបៅមនទៃីរបពទ្យ	និង	
វិធីសាង្ស្ប្្សងៗបទៀត			ន�លគតជូវអនុវត	្
ឲ្យរានខ្ាប់ខ្លួន			ប�ើម្ីទប់សារា ត់បគោុះថ្្ន ក់	
ចរាចរណ៍		ឲ្យបៅកគមិតទាបបំ្ុត			និង	
ប�ើម្ីរួមចំនណកោ៉ងសកម្ម		ក្នតងការកាត់

បោកគសី	បុរាផា 	ផ្នី	អបញ្ើញជាអធិបតីក្នតងអង្គពិធី

បោក	ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ	សរាជិក	ស.្.ក	ប�ើងរានមតិនណនំា	និងបធវើបទបងាហា ញ	�ល់អ្នកបបើកបរោនយន្

បវទិកាសំនួរ-ចំបលើយ	ទាក់ទងបៅនរឹងការទប់សារា ត់បគោុះថ្្ន ក់ក្នតងបពលបបើកបរ



	 បៅនថងៃទី២៥	នខមីនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	គកតម	
ការងារ		ស.្.ក		រានបរៀបចំកិចគ្បជុំ្្សពវ	
្សាយអប់រំ	 និងគសង់សិ្តិ�ល់អ្នកបបើកបរ
ោនយន�្រឹកកម្មករនិបោជិត	បៅបរាងចគក	
JUHUI	FOOTWEAR	CO.,LTD	សិ្តបៅ	
គសតកបជើងនគព	បខតក្ំពង់ចាម។	ការគបជុំបនុះ		
�រឹកនំាបោយបោកឧតម្បសនីយ៍គតី	លុយ	
ឈីន		អនុគបធានគកតមការងារ		ស.្.ក	និង	
ជាអនុគបធាននាយកោ្ឋ នសណ្្ប់ធា្ន ប់នន

ការបៅ្ទៃុះ		និងពី្ទៃុះបៅកននលែងបធវើការរបស់
កម្មករនិបោជិត្ងន�រ។	បនាទៃ ប់មកបោក	
ឧតម្បសនីយ៍គតី	លុយ	ឈីន	រានបធវើបទ	
បងាហា ញនូវចំណចុមួយចំនួន	ន�លបផ្្តបៅ	
បលើ៖		ការបោរពចបាប់ចរាចរណ៍,	សាលែ ក	
សញ្្ញ 	ចរាចរណ៍,		្រំនូសសញ្្ញ ចរាចរណ៍,	
ការបបើកបរបគកាមឥទ្ធិពលននជាតិគសវឹង	និង	
រានចំណចុប្្សងៗជាបគចើនបទៀតជាពិបសស	
បោក	ក៏រានរំបលច្ងន�រនូវ	ោក្យបសាលែ ក	
ថ្	"	នថងៃបនុះនថងៃនស្អកកុំឲ្យរានបគោុះថ្្ន ក់ចរា
ចរណ៍៉"។			បនាទៃ ប់ពីរានបធវើបទបងាហា ញចប់	
បោកឧតម្បសនីយ៍គតី		រានបបងរាើតជាសំនួរ			
ចំបលើយ�ល់សិកា្ខ កាម	ប�ើម្ីវាស់នូវកគមិត
ននការយល់�រឹងរបស់ពួកោត់៕

  ការម្បជុំ្្សពវ្សាយរបសម់្ករុមការងារ ស.្.ក យៅយរាងចម្ក
JUHUI FOOTWEAR CO.,LTD យខត្កំពង់ចាម

អ្រ្គស្នងការោ្ឋ នន្រររាលជាតិ,			បោក		
ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ		សរាជិកគកតមការងារ		ស.្.ក			
និងគបធានការិោលព័យបោលនបោរាយ	
និងរានការចូលរួម	ពីអ្នកបបើកបរោនយន	្
�រឹកកម្មករនិបោជិតមួយចំនួនបទៀត។		ជា	
កិចច្ាប់ប្្ើម	បោក	ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ	រានជគរាប	
ពីបោលបំណង			ននការចុុះ្្សពវ្ សាយអប់រំ	

្រឺប�ើម្ីងាយគសលួលក្នតងការគ្រប់គ្រងនូវចំនួន
អ្នកបបើកបរឲ្យគសបតាមន្នការសកម្មភាព	
ការងាររបស់	ប.ស.ស		ននគកសួងការងារ	
និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ		និងប�ើម្ីចូល	
រួម្្សពវ្ សាយអប់រំទប់សារា ត់		និងកាត់បនយ្	
បគោុះថ្្ន ក់ការងារ					ន�លបផ្្តជាសំខាន់	
បលើបគោុះថ្្ន ក់បពលបធវើ�ំបណើរ	ពីកននលែងបធវើ

បោកឧតម្បសនីយ៍គតី	លុយ	ឈីន	អនុគបធាន	ស.្.ក	អបញ្ើញជាអធិបតីក្នតងកិចគ្បជុំ	

បោក	ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ	ប�ើង្ល់្មតិនណនំា�ល់អ្នកបបើកបរ

ការចូលរួមក្នតងកិចគ្បជុំរបស់អ្នកបបើកបរោនយន្



    ការម្បជុំ្្សពវ្សាយរបសម់្ករុមការងារ ស.្.ក យៅម្សរុកកំពង់ម្តឡាច 
យខត្កំពង់ឆ្្ន ងំ

		គកតមការងារសុវត្ិភាពចរាចរណ៍្លែជូវបោក
សគរាប់ោំោរកម្មករនិបោជិត		(ស.្.ក)	
កាលពីនថងៃទី២០		នខមីនា		ឆ្្ន ំ២០១៤	បនុះ	
រានបរៀបចំកិចគ្បជំុ្្សពវ្ សាយអប់រំ				និង	
គសង់សិ្តិចំបោុះអ្នកបបើកបរោនយន�្រឹក	
កម្មករនិបោជិត		បៅតាមបណ្្បរាងចគក	
ន�លរានទីតំាងស្ិតបៅ	គសតកកំពង់គតឡាច	
បខតក្ំពង់ឆ្្ន ំង។		កិចគ្បជុំបនុះ�រឹកនំាបោយ	
បោកឧតម្បសនីយ៍គតី				លុយ				ឈីន			
អនុគបធានគកតមការងារ	ស.្.ក	និងជាអនុ	
គបធាននាយកោ្ឋ នសណ្្ប់ធា្ន ប់			ននអ្រ្គ	
ស្នងការោ្ឋ នន្រររាលជាតិ			និងរានការ		
ចូលរួមពីអភិរាលរងគសតក		អធិការគសតក	
និងអ្នកបបើកបរោនយន�្រឹកកម្មករ				បៅ

ចរាចរណ៍,		្រំនូសសញ្្ញ ចរាចរណ៍,		សិទ្ធិ	
អាទិភាព,		ការ្ទៃតកបលើសចំណុុះ,		បបើកបរ	
បគកាមឥទ្ធិពល		ននជាតិគសវឹង,		សុជីវធម៌	
ក្នតងការបបើកបរ,			បបើកបរគតជូវរានការគបតង	
គបយព័ត្ន។				បោកឧតម្បសនីយ៍គតីក៏រាន	
រំលរឹកនូវោក្យបសាលែ ករបស់					សបមច្អ្រ្គ	
មហ្បសនាបតីបតបជា	ហ៊ុន	នសន	នាយក	
រ�្ឋមង្ន្ី			ននគពុះរាជាណ្ចគកកម្តជាន�ល	
រានខលែរឹមសារថ្			"នថងៃបនុះនថងៃនស្អកកុំឲ្យរាន	

បគោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍"។				បនាទៃ ប់មកបោក	
រានបបងរាើតជាសំនួរចំបលើយ			ប�ើម្ីបធវើការ	
សាទៃ បសទៃង់		នូវកគមិតននការយល់�រឹងរបស់	
សិកា្ខ កាម		និងបធវើឲ្យសិកា្ខ កាមនសវងយល់	
កាន់នតចបាស់ក្នតងការការោរ	និងកាត់បនយ្	
បគោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍ឲ្យស្ិត		 	បៅកគមិត	
មួយទាបន�លអាចបៅរាន៕

ក្នតងបរាងចគកជាបគចើននាក់បទៀត។	 				
បៅក្នតងការគបជុំ្្សពវ្ សាយបនាុះ				បោក	
ឧតម្បសនីយ៍គតី		លុយ		ឈីន		ក៏រានបធវើ	
បទបងាហា ញ		�ល់អ្នកបបើកបរោនយន�្រឹក
កម្មករនិបោជិត		ន�លបទបងាហា ញបនាុះ	
រានបផ្្តសំខាន់បៅបលើ៖		ការបោរពចបាប់	
ចរាចរណ៍,			ការយល់�រឹងអំពីសាលែ ក	សញ្្ញ

ទិ�្ឋភាពចូលរួមរបស់អ្នកបបើកបរក្នតងអង្គពិធី

អភិរាលរងគសតកកំពង់គតឡាចអបញ្ើញប�ើងរានមតិ	និងផ្្បំ្ញើ�ល់អ្នកបបើកបរោនយន្

បវទិកាសំនួរ-ចំបលើយ	ទាក់ទងបៅនរឹងការការោរកុំឲ្យទទួលរងបគោុះថ្្ន ក់បោយសារការបបើកបរបធវសគបនហស



    ការម្បជុំ្្សពវ្សាយរបសម់្ករុមការងារសវុត្ិភាពចរាចរណ៍្្លូវយោក            
យៅតំបន់យសដ្ឋកិច្ពិយសស យខត្ម្ពុះសហីនុ

	 បៅនថងៃទី២៨	នខមីនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	គកតម	
ការងារ		ស.្.ក	រានបរៀបចំកិចគ្បជុំ្្សពវ	
្សាយអប់រំ				និងគសង់ស្ិតិ�ល់អ្នកបបើកបរ	
ោនយន�្រឹកកម្មករនិបោជិត		បៅ�ុំបិត	
គតំាង	គសតកនគពនប់	បខតគ្ពុះសីហនុ។	ការ	
គបជុំបនុះ	�រឹកនំាបោយបោកឧតម្បសនីយគ៍តី		
លុយ	ឈីន	អនុគបធានគកតមការងារ	ស.្.ក				
និងជាអនុគបធាននាយកោ្ឋ នសណ្្ប់ធា្ន ប់				
ននអ្រ្គស្នងការោ្ឋ នន្រររាលជាតិ,		បោក	
ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ	សរាជិក	គកតមការងារ	ស.្.ក	
និងជាគបធានការិោលព័យបោលនបោរាយ
និងរានការចូលរួម	ពីអ្នកបបើកបរោនយន	្
�រឹកកម្មករមួយចំនួនបទៀត។	ក្នតងឱកាសបនាុះ	
បោក		ជាវ		ប៊ុនរិទ្ធ		រានជគរាបពីបោល	
បំណងននការ	ចុុះ្្សពវ្ សាយអប់រំ	 ្ឺរប�ើម្ី	
ងាយគសលួលក្នតងការគ្រប់គ្រងនូវ		ចំនួនអ្នក	
បបើកបរ			ឲ្យគសបតាមន្នការសកម្មភាព	
ការងារ				របស់	ប.ស.ស			ននគកសួងការងារ				
និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ		និងប�ើម្ីចូល

រួម្្សពវ្ សាយអប់រំទប់សារា ត់	កាត់បនយ្បគោុះ	
ថ្្ន ក់ការងារ	ន�លបផ្្តជាសំខាន់បគោុះថ្្ន ក់		
បពលបធវើ�ំបណើរពីកននលែងបធវើការបៅ្ទៃុះ		និង	
ពី្ទៃុះបៅកននលែងបធវើការ	របស់កម្មករនិបោជិត	
ឲ្យស្ិតក្នតងកគមិត	អប្បររា។			បនាទៃ ប់មក	
បោកឧតម្បសនីយ៍គតី	លុយ	ឈីន		រានបធវើ	
បទបងាហា ញនូវចំណចុមួយចំនួន	ន�លបផ្្ត	
បៅបលើ៖	ចបាប់ចរាចរណ៍,	សាលែ កសញ្្ញ ចរា	
ចរណ៍,	្ំរនូសសញ្្ញ ចរាចរណ៍,		ការបបើកបរ	
បគកាមឥទ្ធិពល		ននជាតិគសវឹង				និងរាន

ចំណចុប្្សងៗជាបគចើនបទៀត			ជាពិបសស	
បោកក៏រានរំលរឹក្ងន�រ		នូវោក្យបសាលែ ក	
ថ្				"នថងៃបនុះនថងៃនស្អកកុំឲ្យរានបគោុះថ្្ន ក់	
ចរាចរណ៍"៕

បោកឧតម្បសនីយ៍គតី	លុយ	ឈីន	អនុគបធាន	ស.្.ក	អបញ្ើញជាអធិបតីក្នតងកិចគ្បជុំ

ការបធវើបទបងាហា ញរបស់	បោក	ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ

ការចូលរួមក្នតងកិចគ្បជុំរបស់អ្នកបបើកបរោនយន្



 ការម្បជុំ្្សពវ្សាយរបសម់្ករុមការងារសវុត្ិភាពចរាចរណ៍្្លូវយោក            
យៅតំបន់យសដ្ឋកិច្ពិយសស យខត្ម្ពុះសហីនុ

	កាលពីនថងៃទី	១៩	នខឧសភា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
គកតមការងារ		ស.្.ក		រានបរៀបចំកិចគ្បជុំ	
្្សពវ្ សាយអប់រំ			និងគសង់ស្ិតិ		�ល់អ្នក	
បបើកបរោនយន�្រឹកកម្មករនិបោជិត	បៅ	
បរាងចគក		TAK	FOOK	(CAMBODIA)	
LTD	រានទីតំាងស្ិតបៅបបណ្្យ្លែជូវជាតិ	
បលខ៥			�ុំលនងវក		គសតកកំពង់គតឡាច	
បខតកំ្ពង់ឆ្្ន ំង។	កិចគ្បជុំបនុះ�រឹកនំាបោយ	
បោកគសី	បុរាផា 	ផ្នី	សរាជិកាគកតមការងារ	

សុវត្ិភាពចរាចរណ៍្លែជូវបោក			សគរាប់ោំ	
ោរកម្មករនិបោជិត	និងជាអនុគបធានមនទៃីរ	
សាធារណការ					និង�រឹកជញ្ជូនរាជធានី	
ភ្នំបពញ	គកតមការងារបលខាធិការោ្ឋ ន		និង	
រានការចូលរួមពី				អ្នកបបើកបរោនយន	្
�រឹកកម្មករនិបោជិត	 ោ៉ងបគចើនកុុះករ។		
បោយបមើលប�ើញ	អំពីស្ានភាពបគោុះថ្្ន ក់	
ចរាចរណ៍បកើតរានជាបរៀងរាល់នថងៃ	 	 	 	ជា	
ពិបសសបៅបលើកម្មករនិបោជិត។	បទើបនថងៃ

ទងនរឹងចបាប់ចរាចរណ៍្លែជូវបោក			និងភ្ាប់	
នូវោក្យបសាលែ ករបស់		សបមច្អ្រ្គមហ្បស	
នាបតីបតបជា			ហ៊ុន				នសន				នាយករ�្ឋមង្ន្ី	
ននគពុះរាជាណ្ចគកកម្តជា		ន�លរានខលែរឹម	
សារថ្			"នថងៃបនុះនថងៃនស្អកកំុឲ្យរានបគោុះ		
ថ្្ន ក់ចរាចរណ៍៉៉"៕

បនុះ	បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		រាន	
បគជើសបរីសយកបរាងចគក			TAK					FOOK	
(CAMBODIA)		LTD	 	 ប�ើម្ីបធវើការ្្សពវ	
្សាយ	និងគសង់ស្ិតិអ្នកបបើកបរោនយន	្
�រឹកកម្មករនិបោជិត	ឲ្យយល់�រឹងអំពីចបាប់	
ចរាចរណ៍			និងបោរពចបាប់ចរាចរណ៍ឲ្យ	
រានខ្ាប់ខ្លួន។	បោកគសី	បុរាផា 	ផ្នី	រាន	
បធវើបទបងាហា ញនូវចំណចុមួយចំនួន	ន�លទាក់

 ការម្បជុំ្្សពវ្សាយរបសម់្ករុមការងារ ស.្.ក យៅយរាងចម្ក TAK FOOK 
(CAMBODIA) GARMENT LTD យខត្កំពង់ឆ្្ន ងំ

បោកគសី	បុរាផា 	ផ្នី	អបញ្ើញជាអធិបតីក្នតងកិចគ្បជុំ

ទិ�្ឋភាពចូលរួមរបស់អ្នកបបើកបរក្នតងកិចគ្បជុំ

ការសាកសួរសទៃង់ចំបណុះ�រឹងបគកាយពីបធវើបទបងាហា ញ



    ការម្បជុំ្្សពវ្សាយរបសម់្ករុមការងារ ស.្.ក យៅយរាងចម្ក 
KANDATEX KNIT INDUSTRAIL CO.,LTD យៅយខត្កំពត

គកតមការងារសុវត្ិភាពចរាចរណ៍្លែជូវបោក	
សគរាប់ោំោរកម្មករនិបោជិត	(ស.្.ក)	
កាលពីនថងៃទី៧		នខបមសា		ឆ្្ន ំ២០១៤		បនុះ	
រានបរៀបចំកិចគ្បជុំ្្សពវ្ សាយអប់រំ					និង			
គសង់សិ្តិ			�ល់អ្នកបបើកបរោនយន�្រឹក	
កម្មករនិបោជិតបៅបរាងចគក			KANDA	
TEX	 KNIT	 INDUSTRAIL	 CO.,LTD	
រានទីតំាងសិ្ត		បៅគសតកទរឹកឈូ			បខត	្
កំពត។		កិចគ្បជុំបនុះ�រឹកនំាបោយ		បោក	
ឧតម្បសនីយ៍គតី		លុយ		ឈីន		អនុគបធាន	
គកតមការងារ			ស.្.ក			និងជាអនុគបធាន	
នាយកោ្ឋ នសណ្្ប់ធា្ន ប់		ននអ្រ្គស្នងការ	
ោ្ឋ នន្រររាលជាតិ				និងអ្នកបបើកបរោន

"នថងៃបនុះនថងៃនស្អក	កំុឲ្យរានបគោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍"	
្ងន�រ៕

យន�្រឹកកម្មករ។	បៅក្នតងការគបជំុ្្សពវ្ សាយ	
បនាុះ	បោកឧតម្បសនីយ៍គតី		លុយ		ឈីន		
រានបធវើបទបងាហា ញបៅ				�ល់អ្នកបបើកបរ	
ោនយន�្រឹកកម្មករនិបោជិត			ន�លបទ	
បងាហា ញបនាុះរានបផ្្តសំខាន់បៅបលើ៖

ចបាប់ចរាចរណ៍,				សាលែ កសញ្្ញ ចរាចរណ៍,	
្រំនូសសញ្្ញ ចរាចរណ៍,	សិទ្ធិអាទិភាព,	ការ	
្ទៃតកបលើសចំណុុះ,			បបើកបរបគកាមឥទ្ធិពល	
ននជាតិគសវឹង,			សុជីវធម៌ក្នតងការបបើកបរ,	
បបើកបរគតជូវរានការគបតងគបយព័ត្ន		ជាពិបសស	
បោករានរំលរឹកនូវោក្យបសាលែ ករបស់សបមច្
អ្រ្គមហ្បសនាបតីបតបជា				ហុ៊ន				នសន	
នាយករ�្ឋមង្ន្ី	ននគពុះរាជាណ្ចគកកម្តជាបោកឧតម្បសនីយ៍គតី	លុយ	ឈីន	អបញ្ើញជាអធិបតីក្នតងកិចគ្បជុំ

បោកឧតម្បសនីយ៍គតី	លុយ	ឈីន	្ល់្ការនណនំា�ល់អ្នកបបើកបរ

ការចូលរួមរបស់អ្នកបបើកបរ	សន្ិសុខបរាងចគក	និងកម្មករក្នតងកិចគ្បជុំ



    ការម្បជុំ្្សពវ្សាយអប់ររំបសម់្ករុមការងារ ស.្.ក
 យៅតំបន់យសដ្ឋកិច្ពិយសសយខត្យកាុះកងុ

		បៅនថងៃទី២៣	នខបមសា		ឆ្្ន ំ២០១៤	
គកតមការងារ		ស.្.ក		រានបរៀបចំកិចគ្បជុំ	
្្សពវ្ សាយអប់រំ	 	និងគសង់ស្ិតិ	 	�ល់អ្នក	
បបើកបរោនយន�្រឹកកម្មករនិបោជិត	បៅ	
តំបន់បស�្ឋកិចព្ិបសសបខតប្កាុះកុង		សិ្ត	
បៅគសតកមណ្ឌ លសីរា	បខតប្កាុះកុង។	ការ	
គបជុំបនុះ	�រឹកនំាបោយបោកឧតម្បសនីយ៍គតី	
លុយ	ឈីន	អនុគបធានគកតមការងារ	ស.្.ក	
និងជាអនុគបធាន					នាយកោ្ឋ នសណ្្ប់	
ធា្ន ប់				ននអ្រ្គស្នងការោ្ឋ នន្រររាលជាតិ,

កននលែងបធវើការ	របស់កម្មករនិបោជិត្ងន�រ។				
បនាទៃ ប់មកបោកឧតម្បសនីយ៍គតី	 	 	លុយ	
ឈីន			រានបធវើបទបងាហា ញនូវចំណចុមួយ	
ចំនួន	ន�លបផ្្តបៅបលើ៖	ការបោរពចបាប់	
ចរាចរណ៍,	សាលែ កសញ្្ញ ចរាចរណ៍,	្រំនូស	
សញ្្ញ ចរាចរណ៍,	ការបបើកបរបគកាមឥទ្ធិពល	
ននជាតិគសវឹង		និងរានចំណចុប្្សងៗ	ជា	
បគចើនបទៀត	ជាពិបសសបោកក៏រានរំលរឹក	
្ងន�រ	នូវោក្យបសាលែ កថ្	"នថងៃបនុះនថងៃនស្អក	
កំុឲ្យរានបគោុះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍"។	បនាទៃ ប់ពី	
រានបធវើបទបងាហា ញចប់	បោកឧតម្បសនីយ៍គតី	
លុយ	ឈីន	រានបបងរាើតជាសំនួរ	ប�ើម្ីវាស់	
នូវកគមិត	ននការយល់�រឹងរបស់អ្នកបបើក	
បរោនយនឲ្្យកាន់នតយល់�រឹងបទវប�ើង៕

បោក	ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ	សរាជិក	គកតមការងារ		
ស.្.ក	និងជាគបធានការិ	ោលព័យបោល	
នបោរាយ	និងរានការចូលរួមពីអ្នកបបើកបរ	
ោនយន�្រឹកកម្មករនិបោជិត	មួយចំនួន	
បទៀត។			បោក		ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ	រានជគរាប	
ពីបោលបំណង		ននការចុុះ្្សពវ្ សាយអប់រំ					
្រឺប�ើម្ីងាយគសលួល					ក្នតងការគ្រប់គ្រងនូវ				

ចំនួនអ្នកបបើកបរ		ឲ្យគសបតាម		ន្នការ	
សកម្មភាពការងាររបស់			ប.ស.ស			នន	
គកសួងការងារ			និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ	
និងប�ើម្ីចូលរួម្្សពវ្ សាយអប់រំ	ទប់សារា ត់			
និងកាត់បនយ្បគោុះថ្្ន ក់ការងារ					ន�ល	
បផ្្តជាសំខាន់បលើបគោុះថ្្ន ក់				បពលបធវើ	
�ំបណើរពីកននលែងបធវើការបៅ្ទៃុះ			និងពី្ទៃុះបៅ

បោក	ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ	្ល់្ការនណនំា	�ល់អ្នកបបើកបរោនយន្

ការចូលរួមជាអធិបតីរបស់	បោកឧតម្បសនីយ៍គតី	លុយ	ឈីន	អនុគបធាន	ស.្.ក

ការចូលរួមរបស់អ្នកបបើកបរោនយនគ្បចំាបៅតំបន់បស�្ឋកិចព្ិបសស	បខតប្កាុះកុង



សកិា្ខ ស្ោស្ពីីកិច្ពិយម្ោុះយោបលក់្នងុការបយងរាើតរបបធានារា៉ា ប់រងសខុភាព
បោក		អ៊ុក		សមវិទយា		នាយកបបឡា	

ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	(ប		.ស.ស)	រាន	
អបញ្ើញចូលរួមជាអធិបតី				ក្នតងពិធីបបើក	
សិកា្ខ សាោសី្ពី	ការបបងរាើតរបបធានារា៉ា ប់	
រងសុខភាព				ន�លគតជូវោក់ឲ្យ�ំបណើរការ	
បៅចុងឆ្្ន ំ២០១៤។	ពិធីបបើកសិកា្ខ សាោ	
បនុះបធវើបៅនថងៃទី២៦	នខឧសភា	ឆ្្ន ំ២០១៤	
បៅបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម				នន		
គកសួងការងារ			និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈ

វិសព័យសន្ិសុខសង្គម	ន�លក្នតងបនាុះតគមជូវ	
ឲ្យរានការបរៀបចំ			�ំបណើរការរបបធានា	
រា៉ា ប់រងសុខភាព			ក្នតងបោលបំណងធានា
សន្ិសុខគរាក់ចំណលូ				រួមចំនណកកាត់	
បនយ្ភាពគកីគក		និងបលើកកមស្់ស្ិរភាព	
សង្គម។			 	 	 	
						បោកនាយក		ប.ស.ស		រានសងរាត់

ធងៃន់បលើវិសព័យសន្ិសុខសង្គម		ន�លរាន	
របបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព		រានប�ើរតួនាទី	
ោ៉ងសំខាន់		ក្នតងការជួយបលើកកមស្់សុខ	
ភាព,	បលើកកមស់្្លិតភាព		និងប�ើម្ីឲ្យ
រានកំបណើនបស�្ឋកិចជ្ាតិ្ងន�រ។		កត្ា
បនុះទាមទារឲ្យរានការចូលរួមពីនិបោជក	
និងកម្មករនិបោជិត			ក្នតងការបង់ភា្រទាន	
ចូលក្នតងរបបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព		បហើយ	
អតគ្បបោជន៍	និងរានគតលប់បៅបងប្អជូន	
ន�លជាសរាជិករបស់	ប.ស.ស	 វិញបៅ	
បពលន�លោត់បៅទទួលការពយារាល	បៅ	
មនទៃីរបពទ្យន�លទទួលសា្គ ល់បោយ	ប.ស.ស	
បហើយពួកោត់មិនរានចំណ្យក្នតងការពយា	
រាលបនាុះបទ។		ន�លសកម្មភាពបនុះគសប	
បៅនរឹងោក្យមួយឃ្លែ បោលថ្		"អ្នករាន	
ជួយអ្នកគក		អ្នករានសុខភាពល្អ ជួយអ្នក		
រានជំង"ឺ	៕

ន�លរានការចូលរួមពី			តំណ្ងទីសី្ការ	
្រណៈរ�្ឋមង្ន្ី	តំណ្ងគកសួងសុខាភិរាល	
តំណ្ងអង្គការពលកម្មអនរ្ជាតិ			(ILO)	
តំណ្ងសហជីពមូលោ្ឋ ន			និងសិកា្ខ កាម	
មកពីអង្គភាពោក់ពព័ន្ធជាបគចើនរូបបទៀត។		
				បៅក្នតងឱកាសបនាុះ	បោក	អ៊ុក	សមវិទយា	
នាយក	ប.ស.ស	រានបធវើបទបងាហា ញសី្ពី	
កាតពវកិចន្�លខានមិនរានរបស់និបោជក		
និងកម្មករនិបោជិតផ្ទៃ ល់			ប�ើម្ីចូលរួមក្នតង

បោក	អ៊ុក	សមវិទយា	នាយក	ប.ស.ស	អបញ្ើញជាអធិបតីក្នតងអង្គពិធី

ទិ�្ឋភាពចូលរួមរបស់មង្ន្ី	ប.ស.ស	និងនិបោជក	ឬអ្នកតំណ្ង

ការអបញ្ើញបធវើបទបងាហា ញបោយបោកនាយក	
ប.ស.ស

ការរានមតិបោបល់របស់សិកា្ខ កាម



ការម្បជុំ្ ្សពវ្សាយអប់រសំ ្ពីីយោលនយោបាយថ្មីៗ និងយសវាផនការ្្ល ់
រាវកាលកិហ្និភ័យការងារ

កាលពីនថងៃទី១៩-២៣		នខឧសភា		ឆ្្ន ំ	
២០១៤			បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	
រានបរៀបចំកិច�្ំបណើរការ			ននកម្មវិធីគបជុំ	
្្សពវ្ សាយសី្ពីបោលនបោរាយថ្មីៗ	និង	
បសវាននការ្ល្់តាវកាលិកហ្និភព័យការងារ	

បោក		ទត		ប៉ូឡារី		គបធានការិោលព័យ	
ធានារា៉ា ប់រងសុខភាព		គពមទំាងសិកា្ខ កាម	
ន�លជានាយក		ឬរ្ាស់សហគោស		គ្ររឹុះ-	
ស្ាន		និងអ្នកតំណ្ងជាបគចើនរូបបទៀត។	
ក្នតងកិចគ្បជំុបនុះបោកនាយករង	ក៏�ូចជា	
បោកគបធានការិោលព័យ			ទំាងបួននាក់	
រានបធវើបទបងាហា ញជូន	�ល់សិកា្ខ កាមទំាង	
មូលឲ្យរានយល់					និងគជាបចបាស់នូវ	
បោលនបោរាយថ្មីៗមួយចំនួន				ន�ល		
ប.ស.ស	រានបបងរាើត	និងោក់ឲ្យអនុវតឲ្្យ		
រានភាពរលូន	 និងគបសិទ្ធភាពខស់្។	
បោយន�កការបបគមើបសវា				ននការ្ល់្	
តាវការលិកហ្និភព័យការងារ			្រឺអង្គភាព	
រានយកចិតទ្ុកោក់អនុវតក្ារងារ	បោយ	
ទទួលខុសគតជូវខស្់	និងបធវើការពបនលែឿនបសវា	
សាធារណៈជូន				�ល់សរាជិករបស់ខលែលួន	
តាមតគមជូវការ		 	 និងរានភាពរលូនទទួល	
រានលទ្្ធ លជាទីបរាទនៈ	បទាុះបីការ្ល្់	
បសវាខលែុះជាកត្ាសតយានុមព័តក៏បោយ។	ចុង	
បញ្ប់ននកិចគ្បជុំ	អង្គគបជុំរានជគរាបជូន	
�ល់សិកា្ខ កាម				ឲ្យគជាបអំពីការោក់ឲ្យ	
�ំបណើរការ			ននរបបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព	
នរឹងអនុវតប្ៅចុងឆ្្ន ំ២០១៤		និងរបបគរាក់	
បសាធន	សគរាប់កម្មករនិបោជិត		បៅឆ្្ន ំ	
២០១៥	ខាងមុខ៕

�រឹកនំាបោយ		បោក		បម៉ង		ហុង		នាយក	
រងបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	និងរាន	
ការចូលរួមបោយ	បោក	ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ	គបធាន	
ការិោលព័យបោលនបោរាយ	បោក	នកវ	
ប៊ុនណ្			គបធានការិោលព័យតាវកាលិក

ទិ�្ឋភាពរួមននកិចគ្បជុំ្្សពវ្ សាយ�ល់និបោជក	ឬតំណ្ង

បោក	ជាវ	ប៊ុនរិទ្ធ	អបញ្ើញរានមតិនណនំា

ការរានបោបល់របស់អ្នកតំណ្ងនិបោជក	អំពីការបគបើគរាស់បសវា	ប.ស.ស



វគ្គបណុ្ុះបណ្្លស្ពីីរបបធានារា៉ា ប់រងសខុភាពយៅស្ធារណៈរដ្ឋកយូរ ៉ា
បៅចុងឆ្្ន ំ២០១៤បនុះ	បបឡាជាតិរបប	

សន្ិសុខសង្គម	និងោក់ឲ្យ�ំបណើរការរបប
ធានារា៉ា ប់រងសុខភាព	បទើបបបឡាជាតិរបប	
សន្ិសុខសង្គមរានចាត់បោក	�ួង	សុខា	
ជាមង្ន្ីការិោលព័យធានារា៉ា ប់រងសុខភាព
និង	កញ្្ញ 	សុខ	បៅពិសី	ជាបុ្រ្គលិកការិោ	
លព័យធានារា៉ា ប់រងសុខភាព			ចូលរួមសិកា្ខ 	
សាោបៅសាធារណៈរ�្ឋកូបរ៉ា		ន�លរានបរៀប	

ចំវ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្ល	សី្ពីរបបធានារា៉ា ប់រង	
សុខភាព			ន�លចាប់ប្្ើមពីនថងៃទី០៨		នខ	
មិថុនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	ប�ើម្ីឲ្យសិកា្ខ កាមរាន	
នសវងយល់ពីការគ្រប�ណ្ប់		ននការនថទំា	
សុខភាពរបស់គបជាជនកូបរ៉ា		តាមរយៈការ	
ធានារា៉ា ប់រងសុខភាពសង្គម។	ក្នតងវ្រ្គបណ្ត ុះ	
បណ្្លបនុះ		រានសិកា្ខ កាមចូលរួមចំនួន	
១៥គបទស	ក្នតងបនាុះរានគបបទសមួយចំនួន

រានរបបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព	និងគបបទស	
មួយចំនួនពំុទាន់រានរបបធានារា៉ា ប់រងសុខ	
ភាពបៅប�ើយ។				បោលបំណងវ្រ្គបនុះ្រឺ	
ប�ើម្ីបធវើការនចករំនលកបទពិបសាធន៍ឲ្យោ្ន
បៅវិញបៅមក	និងជួយរក�ំបណ្ុះគសាយ	
ប�ើម្ីឲ្យបណ្្គបបទស			ន�លពុំទាន់រាន	
របបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព					អាចរានរបប	
បនុះ		បៅបពលអនា្រត�ូចបណ្្គបបទស	
ប្្សងៗបទៀត៕

ទិ�្ឋភាពពិភាកសាផ្លែ ស់ប្ជូរបោបល់ោ្ន បៅវិញបៅមក

ការប�ើងបធវើបទបងាហា ញរបស់	កញ្្ញ 	សុខ	បៅពិសី	ក្នតងវ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្ល



ការកសវងយលអ់ំពីរបបធានារា៉ា ប់រងសខុភាព របសម់ង្ន្ី ប.ស.ស យៅម្បយទសកយូរ ៉ា
បៅនថងៃទី២៦	នខឧសភា	ឆ្្ន ំ២០១៤	រហូត	

�ល់នថងៃទី០៦	នខមិថុនា	ឆ្្ន ំ២០១៤	បបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	(ប.ស.ស)	រាន	
ចាត់ឲ្យមង្ន្ីចូលរួមវ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្លទាក់	
ទងបៅនរឹងរបបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព		បៅ	
សាធារណៈរ�្ឋកូបរ៉ា			ន�លរានបណ្្គបបទស	
ចូលរួមចំនួន២០	្រឺគបបទសៈ	Cambodia,		

ភាព			ន�លគបបទសបនុះរានអនុវតទ្ទួល	
រានបជា្រជព័យជាបគចើនឆ្្ន ំកនលែងមក។			ក្នតង	
ចំបណ្មបណ្្គបបទសទំាង២០បនុះ		រាន	
គបបទសមួយចំនួន	មិនទាន់រានបបងរាើតរបប	
បនុះបៅប�ើយបទ					បហើយរានគបបទសខលែុះ	
រាននរឹងកំពុងសិកសាគសាវគជាវ។				បោយ	
ន�កគបបទសកម្តជា			រាននរឹងកំពុងបគតៀម

ខលែលួន		ប�ើម្ីោក់ឲ្យ�ំបណើរការ�ំបូងនូវរបប	
ធានារា៉ា ប់រងសុខភាព។	បហតុ្លបនុះបហើយ	
រានជា	ប.ស.ស	ចាត់ឲ្យមង្ន្ីរបស់ខលែលួនចូល	
រួមវ្រ្គបនុះ			ប�ើម្ីនសវងយល់			និង�កគសង់	
នូវបទពិបសាធន៍ល្អៗ		សគរាប់ជា្រនលែរឹុះក្នតង	
ការអនុវតរ្បបបនុះឲ្យ�ំបណើរការរានបជា្រ	
ជព័យនាបពលខាងមុខ៕

Indonesia,	Loa,	Malaysia,	Maldives,	
Mongolia,	Nepalç	Philippine,	Taiwan,	
Thailand,	 Vietnam,	 Afghanistan,	
Iran,			Yemen,			Ethiopia,			Rwanda,	
Sudan,	 Tanzania,	 Papua	 New		
Guinea,	and	China.		 	 	
			វ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្លរានបោលបៅសំខាន់	
ចង់ឲ្យគបទសនានា				រាននសវងយល់អំពី	
ស្ានភាពទូបៅ		ននសាធារណៈរ�្ឋកូបរ៉ា		ជា	
ពិបសសបផ្្តបៅបលើ	របបធានារា៉ា ប់រងសុខ

ទិ�្ឋភាពចូលរួមក្នតងវ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្ល

ការថតរូបអនុសសាវរីយ៍បគកាយពីការបិទវ្រ្គបណ្ត ុះបណ្្ល

កិចព្ិភាកសាជាគកតមរបស់សិកា្ខ កាមចូលរួម









ចាប់តំាងពីការោក់ឲ្យ�ំបណើរការ			របប	
ធានារា៉ា ប់រងហ្និភព័យការងារ			(បគោុះថ្្ន ក់ការ	
ងារ)	រហូតមក�ល់បច្តប្ន្ន		រានរយៈបពលជិត	
៦ឆ្្ន ំ		បហើយបោយទទួលរានបជា្រជព័យ្រួរជា	
ទីបរាទនៈ។			ទនទៃរឹមនរឹងភាពបជា្រជព័យបនុះន�រ	
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		រាននរឹងកំពុង	
បរៀបចំជាបបណ្ើរៗ			នូវការោក់ឲ្យ�ំបណើរការ	
របបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព			ន�លជាជំហ្នទី		
២	របស់ខលែលួន	ន�ល្របគរាងនរឹងោក់ឲ្យ�ំបណើរ	
ការបៅោក់កណ្្លឆ្្ន ំ២០១៤បនុះ	និងប�ើម្ី	
រួមចំនណក		ក្នតងការជំរុញឲ្យរបប	ធា	នារា៉ា ប់រង	
សុខភាព			ទទួលរានបជា្រជព័យ			�ូច	របបធា	
នារា៉ា ប់រងហ្និភព័យការងារ							គកតមការ	ងារ		
HOTLINE			ន�លជាន្្នកមួយ	�៏សំខាន់			នន	
ប.ស.ស		រានបគតៀមខលែលួនរួចជាបគសច			ទំាង	
សមតភ្ាព					និងជំនាញក្នតងការបបគមើ	បសវា	
របបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព						ន�		ល	នរឹង	មក	
�ល់នា	បពល�៏ខលែីខាងមុខបនុះ			ឲ្យរានគបសិទ្ធ	
ភាព	និងគបកបបោយលទ្្ធ ល	ល្អ 	គប	បសើរ	។	
ភាពបជា្រជព័យនាបពលបនុះ		្ឺររានមក	បោយ	
សារការខិតខំគបរឹងនគបង				ពីគ្រប់បណ្្ន្្នក	
ទំាងអស់នន			បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	

ក្នតងបនាុះក៏រានគកតមការងារ			HOTLINE			នន
ការិោលព័យបោលនបោរាយ្ងន�រ។	
								ជាក់នស្ងក្នតងគតីរាសទី១	ឆ្្ន ំ២០១៤	
គកតមការងារ	HOTLINE	រានអនុវតត្ួនាទីភារ	
កិចរ្បស់ខលែលួនោ៉ងសកម្ម		និងទទួលរានលទ្ធ	
្លជាន្លែផ្រា ្រួរឲ្យកត់សរា្គ ល់			ក្នតងបនាុះរាន			
�ូចជាៈរានបធវើការសគមបសគមលួល		និងទទួល		
ពព័ត៌រានពីសរាជិក	បបឡាជាតិរបប	សន្ិសុខ	
សង្គម			រានជាបគចើនបលើក,			បធវើការសគមប	
សគមលួល	សគរាប់បសវាសបង្ងា្គ ុះបនាទៃ ន់	 	រាន	
ជា	បគចើន�ង,		ទទួលពព័ត៌រានករណីសនលែប់រាន		
ជាបគចើនករណី,						និងបធវើការសគមបសគមលួល	

នូ វបញ្ហា សរាជិកទទួលរង			បគោុះថ្្ន ក់	រហូត	
�ល់	សាលែ ប់	រានមួយចំនួន	បទៀត។				 	
					ទនទៃរឹមនរឹងទទួលរានលទ្ធ្លជាន្លែផ្រា ក្ី				
ក៏បៅរាន	បញ្ហា គបឈម	មួយចំនួនន�រ	ន�ល	
តគមជូវឲ្យគកតមការងារ		HOTLINE		បៅនតខិត	
ខំគបរឹងនគបងបោុះគសាយ		រាល់ការគបឈមបនាុះ	
ឲ្យរាន	ភាពរលូន		និងរហព័សទាន់	បពល	បវោ	
ប�ើម្ីបបគមើ	បសវាសាធារណៈ					ជូន�ល់សរា		
ជិក					ននបបឡា		ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		ឲ្យ	
រានល្អ 	បននម្	បទៀត៕

សកម្មភាពទំនាក់ទំនងការងារ របស់អតិថិជនជាមួយកករុមការងារ HotLine



ទីស្នា កក់ារកណ្តា ល ប.ស.ស រាជធានីភនានំពេញ		
អាសយោ្ឋ នៈ	 អោរបលខ៣	មហ្វិថីសហពព័ន្ធរុស្សី	 	
សងារា ត់ទរឹកល្អក់១	ខណ្ឌ ទួលបោក	រាជធានីភ្នំបពញ	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០២៣	៨៨២	៤៣៤,	០២៣	៩៩៨	៤១៧	 	
	 	 ០២៣	៩៩៨	៤១៨,	០២៣	៩៩៨	៤១៩	 	
ទូរសារៈ	 	 ០២៣	៨៨២	៦២៣	 	 	 	
ប្រហទំពព័រៈ	 www.nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកនំេងស់្ពឺ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ទៃុះបលខ	៣៦A	ភូមិសាវ យគជតំ	�ំុនបកចាន	 	
	 	 គសតកនបកចាន	បខតក្ំពង់ស្ឺ	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០២៥	៦៨៨	០០៩៧,	០៧៧	៥៧០	៩០៧	 	
E-mail:	 	 nssf_ksp@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពេរះសីហន ុ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិ០២	បូរីរមណីោ្ឋ នប្្នរបអរ៉ារីអូ		 	 	
សងារា ត់បលខ៣	គកតងគពុះសីហនុ	បខតគ្ពុះសីហនុ			 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៣៤	៩៣៤	៦០៦,	០៧៧	៦៦៣	២១៥	 	
E-mail:	 	 nssf_shv@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាស្វា យពរៀង    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្លែជូវជាតិបលខ១	ភូមិរាវិតបលើ		សងារា ត់រាវិត		 	
	 	 គកតងរាវិត	បខតស្ាវ យបរៀង	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៤៤	៧១៥	៨៣១,	០៧៧	៦៦៣	២១៤	 	
E-mail:	 	 nssf_svr@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកកប   
អាសយោ្ឋ នៈ	 មនទៃីរការងារ	និងបណ្ត ុះបណ្្លវិជ្ាជីវៈបខតន្កប		
្លែជូវបលខ	៣៣A	�ំុនកប	សងារា ត់នកប	គកតងនកប	បខតន្កប	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០១២	៩៩៣	៨៧៧,	០១២	៦១០	២២៩	 	
E-mail:	 	 Panhasuon23@gmail.com	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាបន្ទា យមានជយ័   
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិ្រី�ជូនម៉តបលខ៤	សងារា ត់្សារកណ្្ល	
គកតងបរ៉ាយនប៉ត	បខតប្នាទៃ យរានជព័យ	 	 	 	 	
ភូមិកំពង់សាវ យ	សងារា ត់កំពង់សាវ យ	គកតងបសរីបសាភព័ណ	
បខតប្នាទៃ យរានជព័យ	 	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៥៤	៩៧៦	៤៤៩,	០៧៧	៦៦៣	២១៨	 	
E-mail:	 	 nssf_bmc@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកនំេងធ់នំ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិទី៧,		សងារា ត់កំពង់ធំ,	គកតងសទៃ រឹងនសន		 	
	 	 បខតក្ំពង់ធំ	 	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៦២	២១០	៤៦៣,	០៩២	៧៤៧	០៩៩	 	
E-mail:	 	 kp_thom@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកនំេងច់ាម    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្លែជូវជាតិបលខ៧	ភូមិ៤	សងារា ត់វាល់វង់	 	 		
	 	 គកតងកំពង់ចាម	បខតក្ំពង់ចាម	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៤២	៦៥២	១៩៩៩,	០៧៧	៩៩០	០៤៨	 	
E-mail:	 	 nssf_kpc@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពកពេរះ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិរកាកណ្្លទី១	សងារា ត់រកាកណ្្ល	 		
	 	 គកតងគកបចុះ	បខតគ្កបចុះ	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៩២	៨៧៣	០៥១,	០៧៧	៥៧០	៩០៤	 	
E-mail:	 	 kratie_@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកណ្តា ល    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ទៃុះបលខ០១	្លែជូវ២០២	ភូមិប�ើមបមៀន		
�ំុប�ើមបមៀន	គសតកតាប ្្ម 	បខតក្ណ្្ល	 	 	 	
ភូមិក្នតង	្លែជូវ្សារនគពកតារាក់	�ំុនគពកតារាក់	គសតកខសាច់កណ្្ល	 	
បខតក្ណ្្ល	 	 	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០២៤	៦៤០	១៦៧៦,	០១២	៨៥៤	២២៦	 	
E-mail:	 	 kandal_@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកនំេងឆ់្នា នំង    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ទៃុះបលខC495	ភូមិម៉ុងរារាងំ	សងារា ត់បប្អរ		 	
	 	 គកតងកំពង់ឆ្្ន ំង	បខតក្ំពង់ឆ្្ន ំង	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០២៦	៩៨៨	៨៩១,	០៧៧	៦៦៣	២១៦	 	
E-mail:	 	 nssf_kcn@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពសៀមរាប    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ទៃុះបលខP១០	្លែជូវគពុះខព័ន	ភូមិគតោំងបសុះ	 	
�ំុបោកចក	គកតងបសៀមរាប	បខតប្សៀមរាប	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃន�ៈ	 ០១២	៤៦៩	២៤៦,	០១៦	៤៦៩	២៤៦	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៦៣	៩៦៥	៩៣៤	 	 	 	
ប្រហទំពព័រៈ	 www.nssf.gov.kh	 	 	 	
E-mail:	 	 nssf_srp@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស រាមបណ្្រាជធានី-យខត្



ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកនំេត    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិ១ឧសភា	សងារា ត់កំពង់កណ្្ល	គកតងកំពត		 	
	 	 បខតក្ំពត	 	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៣៣	៨៣២	១៣៣,	០១២	៦២៣	៣២២	 	
E-mail:	 	 kompot@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាសទាទឹងកពតង    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិថ្មោត	សងារា ត់គសុះឬស្សី	គកតងសទៃ រឹងនគតង	 	
	 	 បខតស្ទៃ រឹងនគតង	 	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០១២	៤០៥	៤៥១,	០៩៨	៩៦៨	៤១៩	 	
E-mail:		 nssf_st@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតារតនគិរី    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិអូរកន្ិល	សងារា ត់បរឹងកនន្សង	គកតងរានលុង	 	
	 	 បខតរ្តន្រិរី	 	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៩៧	៩៦៦	៧៦៦៦,	០១១	៤៥១	៧៧៧	 	
E-mail:	 	 nssf_rkr@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពេរះវិហារ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិកណ្្ល		សងារា ត់កំពង់គបណ្ក		 	 	
	 	 គកតងគពុះវិហ្រ	បខតគ្ពុះវិហ្រ		 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៩៧	៣៦៦	៦០៦០,	០១២	២៥៩	២៥៨	 	
E-mail:	 	 nssf_pvh@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាមណ្ឌ លគិរី    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្លែជូវបលខ៧៦	ភូមចំបក់	សងារា ត់ស្ានរានជព័យ	 	
	 	 គកតងនសនមបនារម្យ	បខតម្ណ្ឌ ល្រិរី	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០១២	២០៥	៧៥៦,	០៩៧	៩៧១	០០០២	 	
E-mail:	 	 nssf_mkr@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាឧតតារមានជយ័   
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិឈូក		សងារា ត់សំបរាង		គកតងសំបរាង		 	
	 	 បខតឧ្តរ្រានជព័យ	 	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៩៧	៥២៣	៤៦៦៦	 	 	
E-mail:	 	 nssf_omc@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពោធិ៍ស្ត ់    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ទៃុះបលខ០០៧	ភូមិរា៉ា 	សងារា ត់្ទៃុះនគព		 	 	
	 	 គកតងបោធិ៍សាត់	បខតប្ោធិ៍សាត់	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៥២	៩៥១	១២៣,	០៩២	៧០៧	៣៨៥	 	
E-mail:	 	 nssf_ps@nssf.gov.kh

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពការះកងុ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ទៃុះបលខ២៦	ភូមិ៣	សងារា ត់�ងទង់	 	 	
	 	 គកតងបខមរភូមិនទៃ	បខតប្កាុះកុង		 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៣៥	២១០		៤៩៩,	០៩៧	៩៣៧	៩០០៦	 	
E-mail:	 	 sedtharaney@gmail.com	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពពេកែង    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ទៃុះបលខ១០៧	ភូមិបលខ៣	សងារា ត់កំពង់ោវ	 	
	 	 គកតងនគពនវង	បខតន្គពនវង	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៩២	៧០៨	៨០៣,	០៩៥	៨៣៣	៣០៥	 	
E-mail:	 	 preyveng@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាបាតដ់នំបង    
អាសយោ្ឋ នៈ						 ្ទៃុះបលខបប៩	បូរីោណិជក្ម្មរាត់�ំបង			
ភូមិកម្មករ	សងារា ត់សាវ យបរ៉ា	គកតមនគពនវង	បខតន្គពនវង	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៥៣	៩៣៥	៣៣៦,	០៩៧	៩៩៧	២៨២៩	 	
E-mail:	 	 battambang@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពបៃលិន    
អាសយោ្ឋ នៈ		 ភូមិវត	្	សងារា ត់នប៉លិន		គកតងនប៉លិន	 	 	
	 	 បខតន្ប៉លិន	 	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៥៥	៩៥០	០០០,	០៨៨	៨៦៨	៣៦៨៦	 	
E-mail:	 	 pailin@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាតាកកែ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្លែជូវលខ១០	ភូមិ២	សងារា ត់រកាក្នតង	គកតង�ូននកវ		 	
	 	 បខតត្ានកវ	 	 	 	 	
ទូរសព័ពទៃៈ	 	 ០៣២	៦៤០	២៤២៩	 	 	
E-mail:	 	 takeo_@nssf.gov.kh	 	



ល.រ

០១

០២

០៤

០៣

០៨

០៦
០៥

០៧

០៩

១២
១១

១០

១៥

១៨

១៦

១៤
១៣

១៩
២០
២១
២២
២៣

២៤

១៧

យ ្្ម ុះមនទៃីរយពទ្យ

មន្ទ្ីរពពទ្យកាលមមែត

មន្្ីរពពទ្យកពរះកុសុមៈ

ភ្ំពពញ

កណ្តា ល

កំពង់ស្ពឺ

ស្វា យពរៀង

១១៩                     

១១៩                      
០៧៨ ៩៩៧ ៩៧៨

១១៩                      
០១២ ៥១៩ ៩១៦
១១៩                     
០៧៨ ៣៩៨ ៦៦៧
១១៩                     
០៧៧ ៧៩៧ ៩៦៧
១១៩                     
០១២ ៨៥៣ ០១៣

១១៩

០១១ ៧៥៥ ១១៩             
០៧៧ ៥៥០ ០១៧

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៧            
(០១២ ៣០៥ ៣៧១ ពៅរ៍)

០៧៨ ៦១៥ ៩៨៩         
០១២ ៨៨៤ ៧៦៦

០២៣ ២១៧ ៧៦៤          
០១២ ៨៥៨ ១៨៤

០១៧ ៧២២ ០៦៥        
០២៣ ៣៥១ ១៩៨

០១២ ៥៣២ ៨០៣       
០១២ ៨៦៤ ៥០៩

០១១ ៨៣៣ ៣៣៩     
០២៣ ៣៥១ ១៩៨

០១៧ ៧២២ ០៦៥      
០២៣ ៣៥១ ១៩៨

០១២ ៩៧១ ៤៧៦       
០១២ ៨៣៩ ១៦២

១១៩                       
០១៧ ៧២២ ០៦៥       

១១៩                       

០១២ ៥៨១ ៦៣៩

០១២ ១៧៥ ៨២៨ ៥        
០៩៧ ៤៩៩ ៨៩៣ ៦

០១២ ៨៣២ ៣៤៣                    
០១២ ៤៩៥ ៩៨៣

០២៥ ៩៨៧ ៣១៣                  ០១៦ ៤៧១ ៨៨៧ ០៩៧ ៥៥៤ ៤៩៩ ៩

០១២ ៨៩៤ ២៦០ 
០៦៩ ៧០៥ ៧៥៧  

០២៣ ៤២៦ ៩៤៨     
០២៣ ៧២៤ ៨៩១

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៦   
(០៧៧ ៩៧៨ ៤៧៤ ពៅរ៍)
០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៩   
(០១២ ៦៦៩ ៩៤៦ ពៅរ៍)

០១២ ៦៥៧ ៦៥៣       
០១៦ ៩០៩ ៧៧៤

០៩៧ ៩៥៣ ៩៥២ ៥               

០៧៨ ៨៩១ ៩១៣          
០១២ ៩១០ ០៦២         
០៤៤ ៩៤៥ ១១១         

០១២ ៨០៥ ២៣៦        
០១២ ៧៦១ ០៨៩        ០១១ ៣៩៤ ១៧៨                          

០១៦ ៦៩៦ ៤៨០

០៧៧ ៦៣៦ ៣៦០ (hip)

០១៥ ៥១៩ ១១៩ 

០១១ ៣៩៨ ៨៨៨ 

០១២ ៨៣៩ ១៦២

០១៦ ៥០៥ ៤៥៣

០២៣ ៦៦៦ ៦២៣ ៧ 
០១២ ៦០៣ ១៣១

០១២ ៩១២ ៥២៣ 
០៧៧ ៩៣៣  ៤៥៩

០៩៧ ៧៦៣ ៩០០ ៣

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 
០១៦ ៤៧១ ៨៨៧

០៩២ ៤០៧ ៨៦៨ 
០១៧ ៥៥២ ៣២៣

០២៣ ៣៥១ ១៩៨

០១២ ៨៩៤ ២៦០ 
០១២ ៥៧១ ៦៦៦

០១២ ៨៤០ ៥២០ 
០១២ ៦៦៥ ០៣៩

០១២ ៩៧៨ ៩២៥

០១២ ៩៥៣ ៩៧៥ ០៩៧ ៧៨៣ ៨៧៦ ៥

០៧៧ ៩២៦ ៦៩២

០៩៧ ៧៩៣ ៩៩៧ ៤

០៩៧ ៧៨៣ ៩៣៩ ១

០៩៧ ២៩៩ ៦៦៦ ៩

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៨

០១២ ៤៤៩ ៦០៨

មន្្ីរពពទ្យកពរះអង្គឌួង
មន្្ីរពពទ្យមិតតាភាពម ្្មរ-សូព�ៀត

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកពោធិ៍ចិនតុង

មន្្ីរពពទ្យបមងអែក សពមតាចឪ
មណ្ឌ លសុ្ភាពទួលពោក

មណ្ឌ លសុ្ភាពទឹកថ្លា

មណ្ឌ លសុ្ភាពស្ឹងមានជ័យ
មន្្ីរពហុពយាបាល និងសម្ភព  
សុ្ លាភ ពមកត្ី 

មន្្ីរពពទ្យជ័យជំនរះ
មន្្ីរសកមាកពយាបាលមូលមិតតា

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកពការះធំ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែក ប៊ុន រ៉ា ន្ី            
ហ៊ុន មសន រកាពកាង

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកសរុកស្អែ ង

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកអង្គស្នួល
មណ្ឌ លសុ្ភាពមបកចាន

មណ្ឌ លសុ្ភាពមកពកអញ្ចា ញ

មណ្ឌ លសុ្ភាព�ិហារសួគ៌
មណ្ឌ លសុ្ភាពសំពរងធំ
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកំពង់ស្ពឺ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកឧដុុង្គ
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកស្វា យពរៀង

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកជ្ីភូ

ឡានស្ម៉ាុយ ទូរសព័ទៃទាន់                  
យហតុការណ៍

ភា្ន ក់ងារ ប.ស.ស រាជធានីយខត្

 អាសយដ្ឋា នមនទាីរពេទ្យកដលជាពដគរូបសព់បឡាជាតិរបបសនតាិសេុសង្គម ២៤រាជធានី/ពេតតា

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាកំពង់ឆំ្្ង

មន្្ីរពពទ្យបមងអែក កំពង់កតឡាច
កំពង់ឆំ្្ង

០២៦ ៩៨៨ ១១១

០៨៥ ៥៨៧ ៧៥៧          ០៨៥ ៥៨៧ ៧៩០ 
០១២ ៤៥៧ ៣០៨ ០៨៨ ៩៧២ ១០១ ៦

០១៥ ២៥០ ១១១         
០១២ ៧០២ ២៥១២៥

២៦



មណ្ឌ លសុ្ភាពករាខ្ំ្រ ០៨១ ៤៤៤ ១៧៤                        
០១២ ៤២៤ ០៦៣      

០៩៧ ៩៥៩ ៤៦៥ ៣        
០១២ ៧២៤ ០៩៣          

ល.រ

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១
៣២

៣៣

៣៤

៣៥
៣៦

៣៧

៣៨

៤០

៣៩

៤១

៤៣

៤៤
៤៥

៤២

យ ្្ម ុះមនទៃីរយពទ្យ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាកពរះស្ីហនុ

កពរះស្ីហនុ

ពសៀមរប

បន្ាយមានជ័យ

កំពង់ចាម

កកពចរះ

ពកពម�ង

រាមក�

០៨១ ៨៨៦ ៦៦៦

០១២ ៧៦៥ ៥៨០           
០១៧ ៤២៣ ៥៤៨

០១២ ៨៧៣ ១២៧០៨៨ ៧៧៤ ៤៧២ ២

០១២ ៩៣១ ៨៦៨ 
០៧២ ២១០ ៣៩១ ០

០១២ ៣៦៧ ៧០២

០១២ ៧៧៥ ៣១៩

០១២ ២៩៧ ៤៩១ 
០១២ ៤៣៩ ៣៤៣
០៩៥ ៨៨១ ៧០៧ 
០១២ ៥៨៨ ៤៩៥
០៣២ ៦៩០ ១៩៣ ៩

០១២ ៩៤៤ ១៧៤  

០១២ ១៧២ ៨៣៤ ៨ 
០១១ ៩០៥ ០១៩

០១៦ ៩០៤ ៨៩០

០១២ ៦៦០ ៨១៥

០៩៧ ៦៥៩ ៧២៩ ៩   
០៩៧ ៨០០ ៨៥៥ ៥

០១២ ៥២០ ៧៦៧

០១២ ៤៩៥ ៦៥០ 

០៩៣ ៨៧១ ០៤០

០៨៨ ៩៧២ ១០១ ៤

០៨៩ ៨៣៧ ៦៣៧    
០១២ ៨៣៣ ១៥៩ 
០៩៧ ៧២៦ ៦៤៣ ០

០១២ ៧៨៦ ២៨៦

០១២ ៩៣២ ៥២១

០១២ ៩១០ ៤៦៧

០១២ ៦៦៧ ៤៨៨       
០៨៨ ៧៧៤ ៤៧៨ ៨

០៨៥ ៤១៤ ៨១៩       

០៨៨ ៧៧៤ ៤៧០ ០ ០១២ ៤៩៥ ៦៥០        
០១១ ៨៦២ ០៣៩

០១២ ៨២២ ៣៩១        
០១២ ៨២២ ៣៩១

០១២ ៦៥៨ ៣០៣      
០៩៧ ២៣៤ ១៧៨ ២     
០១២ ៦៥៣ ៥៩៥         
០៩២ ៦៥៣ ៥៩៥       

០១២ ៦៥៨ ៣០៣      

០១២ ៦៩៣ ៩៤០
០១២ ៧២៤ ០៩៣       
០៩៧ ៦៤៧ ៤៣០ ៣
០១២ ៩៣៥ ៨១៤

០៩២ ២២៣ ៦១៤        
០៤៣ ៦៩០ ០៩០ ៥      

០៩៧ ៧៩៥ ៦៣៦ ០      
០១២ ៩២១ ២០០           

០៩៧ ៧៩៧ ៨៩៩ ៩             
០៩៧ ៩៨៩ ៦៦៩ ១

០១២ ៥០២ ៩០៣        
០១៧ ៩០៩ ៦៥៣
០៩៧ ៧៥២ ៧៩៩ ៦    
០៩៧ ៦៥៩ ៧២៩ ៩

០១៦ ៥២៦ ៥២០       
០៨៨ ៨៦០ ០០៣ ៩         
០១៦ ៦៨៦ ៨៤៣

០១២ ៧១២ ៦៤៦       
០១៦ ៧១២ ៦៤៦

០១៦ ២៦៩ ៧៤៤  
០១២ ៩៨៣ ៦១២     

០១៥ ៤៥៤ ៥៦២ 

០១៦ ៦២៥ ០១១      

០១៦ ៨០០ ១១៩      ០១២ ៩២៥ ០៦១     

០១២ ៩២៣ ៣៥៤ 
០៩៧ ៧៤០ ៥៤០ ១

០១២ ៨៥៤ ៩៨៣ 
០១២ ៨៥៤ ៩៨៣

០៨៨ ៩៧២ ១០១ ២  

០៨៨ ៩៧២ ១០១ ៣  

០៨៩ ៨៨៦ ៦៦៦        
០៨៥ ៨៨៦ ៦៦៦

០១៦ ៤៥២ ៧៦១

០៨៨ ៧៧៤ ៤៧១ ១     
០១១ ៦៦៩ ៤០៨       

០៩២ ៩៣៩ ៤៨០      
០៩២ ៩១៧ ៣៨៨      

០១២ ៤៩៥ ១៤៨       
០១១ ២៩៤ ៥៣២      

០១២ ៨២៣ ៧០៩      
០៩២ ៩៥៧ ៨៧១                        

០១២ ៩០៤ ៣០៦                  
០៩២ ៣២២ ៤១៣     

មន្្ីរពពទ្យ CT (ព្តតាកពរះស្ីហនុ)

មណ្ឌ លសុ្ភាពអនណតាតូ ងថ្ម

មណ្ឌ លសុ្ភាពរម

មណ្ឌ លសុ្ភាពវាលពរញ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកពសៀមរប
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកពបាែ យមបែត 
(អូរពករៅ)
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាមិតតាភាព 
កម្រុជា-ជបែុនមង្គលបុរី
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកពសរីពស្ភ័ណ
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកសរុកពជើងពកព

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកសរុកពញ្ញា មកកក

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកសរុកត្តូងឃ្មរុ ំ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកសរុកពមមត់

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាកំពង់ចាម
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកមកពកកក់ 
(ស្ឹងកតង់)
មន្្ីរពពទ្យបមងអែក ព្តតាកកពចរះ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែក កសរុកឆលាតូង

មន្្ីរពពទ្យបមងអែក កសរុកស្នួល

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកអក្ពលឿង
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាពកពម�ង
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកោរំង

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកបាទ្ី
មន្្ីរពពទ្យព្តតារាមក�

មណ្ឌ លសុ្ភាពពកតាឿងរយ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកសរុកកំចាយមារ

ឡានស្ម៉ាុយ ទូរសព័ទៃទាន់                  
យហតុការណ៍

ភា្ន ក់ងារ ប.ស.ស រាជធានីយខត្

៤៦
៤៧
៤៨

៥០

៥២

៤៩

៥១

៥៣ មន្្ីរពពទ្យមភក្រាមក�



ល.រ

៥៤

៥៥

៥៦

៥៧
៥៨
៥៩
៦០
៦១
៦២
៦៣
៦៤
៦៥
៦៦
៦៧
៦៨

៧០

៧១
៧២

៧៣

៧៤
៧៥
៧៦
៧៧
៧៨
៧៩
៨០
៨១
៨២
៨៣

៦៩

យ ្្ម ុះមនទៃីរយពទ្យ

ពការះកុង

បាត់ដំបង

មកប

ពោធិ៍ស្ត់

ពបែលិន

កំពង់ធំ

ស្ឹងមកតង

រតនគិរី

មណ្ឌ លគិរី

ឧតតារមានជ័យ

កពរះ�ិហារ

កំពត
០១២ ៣១៦ ១៣៥ 
០១២ ៩៥៥ ៩៨៦

០៩២ ៣៨៣ ៦៣២

០១២ ៨២៥ ២៧៧ 
០១២ ៨២៥ ២៧៧

០១៦៨៧៧ ០០៦ 
០១៦ ២០៤ ៨៨៧ 
០៩៧ ៧៩៥ ៨៧៨ ៨

០១២ ២៦៩ ៣៨៨

០១៧ ២៦៩ ៣៦៣

០១២ ៦៧០ ៩៩៦

០១២ ៤៤៨ ១៩៦

០៩២ ៩០៣ ៤៩៤

០៩៧ ៧៦៩ ៩៨៣ ៧

០១២ ៧៣៣ ៤៦៨      

០១២ ២៩៧ ២៦៨          

០១២ ៩១២ ៣២០          

០១២ ៧៣៣ ៤៦៨                  
០៨៨ ៨៧៣ ២៤៦ ៨                  

០១៦ ២២២ ១៨៦          

០១៦ ៣០០ ១១៩          

០១២ ៨៣៣ ២៦១          
០៩៥ ២២៨ ៨៩៣      
០៩៧ ៩១៤ ៥៨៧ ០          
០១២ ៥៨១ ៦៥៤      
០៩២ ២៦៤ ១៦៣          
០១២ ៩៧៤ ២២៣      
០៨៨ ៩១៨ ១០០ ៥          
០៩២ ៧៨៦ ៣៤៦           

០៩៧ ៦២៨ ៤៣៣ ៣

០៩២ ៨១១ ១៦១        

០១២ ៩២៧ ១៤២     
០១២ ៧៨២ ៤១៧       
០១៧ ៣៩៨ ៧៥០     
០១២ ៩៤៧ ៩៣២       
០១២ ៧៦៨ ៤៤៣     
០១២ ៧៩៤ ៣៤៩      

០១២ ៨៦៧ ៥៧៣     
០១៧ ៥៥៩ ៣៨៧      
០១២ ៩៤៧ ៩៣២     
០៩២ ៩៥៤ ៣៦៧      
០១២ ៧៩៤ ៣៤៩     
០៩២ ២៩១ ៩៥៩      

០៩២ ៧៩៩ ៤៦៤      
០៨៨ ៨៨៤ ៩៤៨ ៣     

០៩៧ ៤៧៣ ៩៦៨ ៥      
០៨៨ ៩៩៨ ៦៥៦ ៦     
០១១ ៦០៧ ៧៨៣      
០៨៨ ៣៣២ ៩១១ ៨     
០១២ ២៦៦ ១៥២      
០៩៧ ៨៥០ ៤៧៦ ៥   

០១២ ៧២៣ ១២១      
០៩២ ១៤១ ៨៣៥   

០១១ ៦៧០ ១៧៤      
០៧៧ ៥០៨ ០៥៧  
០១២ ៨៩២ ៩០៩       
០១២ ៤២៦ ៥១៩  

០៩២ ២២៧ ៦១៦      
០៩៧ ៨២២ ២៦៦ ៤  

០១២ ៩៣៨ ១៥៩      
០៩៧ ៧៥២ ៧៧៧ ៣

០៩៧ ៣៩៤ ៤៦៦ ៩     
០៩២ ៩៥៦ ៥៦៩

០៧៨ ២២៩ ៧៩៧      
០៧៨ ៩៧៩ ៧២៩   

០១៧ ៩៣៦ ៩៤៥      
០១២ ៨៤០ ៨០៨                   
០១៧ ៣៥៧ ៣២០   

០១២ ៩០៨ ៥៩០       
០៩៧ ៩៧៨ ០៨៧ ៨     

០១២ ៨២៨ ៤៦៦         

០៩៧ ១២២ ២៣៤ ៤         

០៩២ ៣០៧ ២៧៨         

០១២ ៨៥០ ៥៩០         

០១២ ៥០៥ ០០៨  
០១២ ៥២៨ ០០៨       

០៩៧ ៧១២ ១៤៤ ៥  
០១២ ៩៦១ ៧៤៤       
០៩៧ ៤៧៨ ៧៧៩ ៧       

០៩៧ ៦៧៨ ៨៥៣ ៣       

០១១ ៧៣៦ ៨៨៦       

០៧៦ ៥២៦ ២៤៩១

០១២ ៣៧១ ៦១៨

០៩៩ ៣៥៨ ៤៤៧

១៥៥២/                
០០១០

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាកំពត

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកំពង់ករាច

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាមកប

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកមកសអំបិល
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាពការះកុង
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាបាត់ដំបង
មណ្ឌ លសុ្ភាពករាង
មណ្ឌ លសុ្ភាពពៅតា

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកសំពៅលូន
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកថ្មពោល
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាពបែលិន
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាពោធិ៍ស្ត់
មណ្ឌ លសុ្ភាពព�ើតុំ
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកសរុកកកគរ
មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកសរុកភ្ំកកវា៉ាញ

មន្្ីរពពទ្យបារយណ៍-សន្រុក

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាកំពង់ធំ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកពស្្ង

មន្្ីរពពទ្យព្តតាស្ឹងមកតង

មន្្ីរពពទ្យព្តតារតនគិរី

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកមសនមពនារម្យ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកព្តតាឧតតារមានជ័យ

មន្្ីរពពទ្យបមងអែកកសរុកអនលាងម�ង
មន្្ីរពពទ្យបមងអែក ១៦មករ
មណ្ឌ លសុ្ភាពភ្ំមដក
មណ្ឌ លសុ្ភាពជាកំសានតា
មណ្ឌ លសុ្ភាពកសមអម

មណ្ឌ លសុ្ភាពអូរអាម

មណ្ឌ លសុ្ភាពអូរស្្ម ច់

មណ្ឌ លសុ្ភាពមក�ស្ីមាែ

ឡានស្ម៉ាុយ ទូរសព័ទៃទាន់                  
យហតុការណ៍

ភា្ន ក់ងារ ប.ស.ស រាជធានីយខត្




